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MùSÍâNÍK OBâANÒ âERNÉHO MOSTU, HLOUBùTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC

4/2004

foto: jš
Po Evě Pilarové, která byla loni v Praze 14 hostem recitálu Hynka Tomma, zazpívaly v Galerii 14 další velké legendy české populární
hudby - Richard Adam a Yveta Simonová. Byli hlavními protagonisty programu, který k oficiálně obnovenému MDŽ na 8. března připravilo pro seniory občanské sdružení Čtrnáctka. Za městskou část Praha 14 obě legendy přivítal zástupce starosty Mgr. Jaroslav Jiroušek. Tak
plno v Galerii 14 ještě nikdy nebylo. Senioři pozorně naslouchali a aplaudovali nejen evergreenům, ale i vyprávění obou umělců.
jš

Srdeãnû zveme v‰echny obãany na jubilejní,
desátou Svatojiﬁskou pouÈ. Pﬁijìte se pobavit
do Hloubûtína v sobotu 24. dubna. Program
poutû pﬁiná‰íme na stranû 4.
■ ZDARMA

www.praha14.cz

redakce 281 005 580-2

inzerce 281 005 581
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DUBEN

ZPRAVODAJSTVÍ
Z RADNICE
Informační kancelář a podatelna (Bří Venclíků 1073, Černý Most): po a st 8.00–17.30 hod.,
út a čt 8.00–16.00 hod., pá 8.00–15.30 hod., tel. 281 005 270, 281 005 269, ústředna:
281 005 111, fax podatelna: 281 912 861, sekretariát starosty: tel. 281 005 235, fax:
281 912 855, e-mail: mupraha14@p14.mepnet.cz, www.praha14.cz

Pozvánka na dubnové
zastupitelstvo
V pořadí již 9. zasedání Zastupitelstva MČ
Praha 14 se bude konat ve čtvrtek 1. dubna
(nejedná se o apríl) od 14.15 hod. v Galerii 14, náměstí Plk. Vlčka 686, Černý Most.
Na programu bude mj. vyhodnocení letošních grantů z rozpočtu MČ Praha 14 pro rok
2004. Připomínáme, že jednání zastupitelstva jsou veřejná.

Na svém 29. jednání dne 17. 2. Rada
MČ Praha 14 mj.
■ schválila
● podání několika výpovědí z nájmu bytu
kvůli hrubému porušování povinností nájemce a neužívání bytu bez vážných důvodů
● přidělení bytu 3+1 z kvóty hlavního města
Prahy za podmínky odstoupení původního
bytu 2+1, který bude přidělen dalším zájemcům
● změnu využití grantových prostředků poskytnutých r. 2003 občanskému sdružení
Hvězdička
■ souhlasila
● s odprodejem nebytového domu v ul. Bezdrevská 539 včetně garáže a zastavěných pozemků v k. ú. Hostavice za minimální kupní
cenu 2 203 890 Kč
● s ukončením nájem. smlouvy s Dětským
centrem Paprsek na pronájem nemovitosti
čp. 701 včetně stavební parcely v k. ú. Hloubětín, jež byla vyňata ze svěřené správy nemovitostí MČ Praha 14
● s nabídkou z výběrového řízení na pronájem části pozemku v k. ú. Kyje, zahrádka - lokalita Borská (cena 7 Kč/m2/rok)

Na svém 30. jednání dne 2. 3. Rada
MČ Praha 14 mj.
■ jmenovala
● Ing. Petra Winklera vedoucím odboru ekonomiky a správy majetku (OESM) Úřadu MČ
Praha 14 do 31. 12. 2006
■ vzala na vědomí
● informaci: a) o prověření petic a stížností
došlých na Úřad MČ P-14 v r. 2003 (bude
předložena Zastupitelstvu), b) o soudních
sporech ohledně vymáhání dlužného nájemného a výpovědí nájmů z bytů
■ schválila
● snížení počtu pracovníků v odboru kancelář
starosty o dva a v OESM o jednoho úředníka
● směrnici č. 2/2004 k vyřizování petic
a č. 3/2004 k vyřizování stížností, oznámení
a podnětů

● použití znaku MČ Praha 14 firmou
SPRINT made in publicity na sérii pohlednic
■ souhlasila
● s předložením návrhu nájemní smlouvy na
pronájem objektu v Pilské 9 (zámeček v Hostavicích) mezi MČ a Akademií tělesné výchovy a sportu Palestra - VOŠ, s.r.o., s ročním
nájemným 750 001 Kč
● s účastí v mezinárodní kampani Vlajka pro
Tibet dne 10. 3.
● s uzavřením smlouvy o příspěvku na provozování lékařské služby první pomoci
s městskými částmi Praha 20 (Horní Počernice) a Praha 21 (Újezd nad Lesy)
● s revokací usnesení Rady MČ z 6. 1. týkajícího se tisku Listů Prahy 14 a se zadáním veřejné zakázky
● s doplněním skateparku při Bryksově ulici
dalšími třemi překážkami
■ nesouhlasila
● s poskytnutím části pozemku o výměře
528 m2 mezi ul. Šestajovická a Klánovická
v Hloubětíně k výstavbě bytového domu se
46 byty společnosti České nemovitosti, a. s.

Na svém mimořádném jednání dne
9. 3. Rada MČ
■ souhlasila
● s návrhy ředitelů škol na ocenění nejlepších pedagogů dne 29. 3. u příležitosti 10. výročí vzniku MČ Praha 14 a Dne učitelů
● se zrušením předchozí zakázky (na základě
doporučení komise pro posuzování nabídek)
a s novým výběrovým řízením na sběr, přepravu, třídění, využívání a odstraňování objemného odpadu v naší městské části a s odesláním
písemné výzvy pěti vybraným firmám

Z odborn˘ch komisí
Rady Mâ Praha 14
Komise životního prostředí (1. 3.)
Program jednání: a) plánovaná výstavba jedenáctipodlažního bytového domu v Šestajovické ulici - členové komise nedoporučili prodej
části pozemku se zelení o výměře 528 m2
v Hloubětíně, navazujícího na parcelu č. 784
ve vlastnictví společnosti České nemovitosti,
a. s., k vybudování inženýrských sítí a přístupové cesty, b) 6. stavba sídliště Černý
Most - na základě informace Ing. arch. Petra Frolíka z architektonického ateliéru Héta
souhlasili s úpravou části územního plánu
(navýšení objektů o dvě podlaží), c) kontrola kácení stromů pod vedením vysokého napětí na pozemku v Kyjích - informace
o průběhu prací, d) prodejna potravin Lidl

v Kolbenově ulici - výstavbu za současné
dopravní situace nelze doporučit, Rada MČ
by měla iniciovat jednání s Magistrátem
o mimoúrovňovém řešení křižovatky Kolbenova x Kbelská, e) Blatská, k. ú. Kyje komise nedoporučuje návrh změny územního plánu, spočívající v úbytku zeleně.
Ing. Marie Veselá, tajemnice komise
Komise kultury a aktivit
volného času (1. 3.)
Místo obvyklého jednání se konala schůzka
neziskových organizací v Galerii 14, kterou
komise iniciovala - více na str. 10. Lepší informovanosti o dění v Praze 14 napomůže vývěska u Galerie 14, kterou mohou jednotlivé
organizace využívat.
Marcela Pavlíčková, tajemnice komise

Z jednání v˘borÛ
Zastupitelstva Mâ Praha 14
Kontrolní výbor (16. 2. a 15. 3,)
Na 12. jednání vzal výbor na vědomí sdělení
Ing. Kateřiny Abou Chahine (odbor ekonomiky a správy majetku Úřadu MČ Praha 14), zaslaný sekci kontroly a interního auditu Magistrátu hl. m. Prahy, k plnění nápravných opatření podle Příkazu starosty č. 1/2003. Dále byl
projednán návrh zprávy o činnosti kontrolního výboru za rok 2003 a jeho členové vzali na
vědomí zprávu o provedené kontrole evidence
stížností, doručených na Úřad MČ Praha 14
v průběhu IV. čtvrtletí r. 2003. Na základě usnesení Zastupitelstva MČ Praha 14
č. 8/ZMČ/2004 byly členům výboru předloženy návrhy Ing. Václava Hollana a Renaty
Huškové, týkající se závěrů z projednání podnětu JUDr. Krameše, které výbor projednal na
svém 13. jednání (15. 3.).
Po posouzení předložených materiálů, týkajících se společnosti Belstav Praha s.r.o., došel
výbor k závěru, že uzavřené smlouvy na pronájem prostor v objektu v ul. Bří Venclíků
čp. 1070 na Černém Mostě a následné změny
v těchto smlouvách byly provedeny v souladu
s platnou právní úpravou a souvisejícími interními předpisy.
Kontrolní výbor dále schválil návrh zprávy
o činnosti kontrolního výboru za rok 2003
a návrh plánu práce na r. 2004.
V závěru 13. jednání členové výboru souhlasili s návrhem odpovědi na dopis JUDr. Krameše ze dne 9. 2. 2004.
Mgr. Eva Koplíková, tajemnice výboru
Výbor pro dopravu (26. 2.)
Výbor vyslechl informace zástupce firmy
Skanska a.s. ohledně zamýšlené výstavby
obytného souboru na Jahodnici: a) 1. etapa
v ul. Českobrodská x Lomnická - výbor se vyjádří po doložení dalších podkladů, b) žádost
o změny funkčního využití na základě územního plánu - k záměru se na základě doložených podkladů nelze vyjádřit. Nakonec vyslechli informace o jednání představitelů samosprávy MČ Praha 14 se zástupci odboru
dopravy Magistrátu, TSK a IDS (Inženýring
dopravních služeb), které bylo vedeno za účelem úpravy projektu rekonstrukce Broumarské ulice ve smyslu usnesení Zastupitelstva
MČ Praha 14 č. 41/ZMČ/2003. Členové výboru preferují předloženou variantu B s kruhovým objezdem, navrženou firmou DHV.
Ing. Károly Pallagi, tajemník výboru
dvoustranu připravila: vš
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Výbor pro správu majetku (8. 3.)
Členové výboru nezaujali konečné stanovisko
k uzavření dodatku k nájemní smlouvě s TJ
Kyje na pronájem pozemků parc. č. 2665/1,
2665/377-379 o celkové výměře 4 936 m2
a pozemku parc. č. 2665/218 o výměře
934 m2, vše v k. ú. Kyje - považují za naprosto nezbytné prověřit, zda MČ Praha 14 bude
mít zájem na pokračování nájemní smlouvy.
Výbor doporučil, aby se touto problematikou
zabývalo Zastupitelstvo MČ Praha 14, komise kultury a aktivit volného času a komise regionálního rozvoje. Dále se členové výboru
zabývali odprodejem pozemku parc.č. 978/42
o výměře 173 m2 a 978/3 o výměře 18 m2
v k. ú. Hostavice k podnikatelským aktivitám
žadatelky - navrhli rozšíření stávající nájemní
smlouvy a doporučili Radě MČ Praha 14 přehodnocení dosavadní smlouvy tak, aby se jednalo o pronájem na komerční bázi. Výbor pro
správu majetku souhlasil s odprodejem pozemku parc. č. 551/3 o výměře 13 m2 v k. ú.
Kyje za kupní cenu ve výši 350 Kč/m2 manželům Bírovým s tím, že byl dohodnut při odprodeji pozemku obdobný postup jako při
prodeji pozemků pod bytovými domy bytových družstev na základě usnesení Zastupitelstva MČ Praha 14 č. 73/ZMČ/2003 ze dne
18. 9. 2003.
JUDr. Jana Bašná, tajemnice výboru
Finanční výbor (15. 3.)
Výbor projednal materiál Plnění příjmů a výdajů městské části Praha 14 za 1.-4. čtvrtletí
roku 2003 a po doplnění připomínek ho doporučil radě a zastupitelstvu naší městské části
ke schválení.
zapsala: Dana Davidová

Konkurz na
ﬁeditelku/ﬁeditele Z·
Rada MČ Praha 14 vyhlásila konkurz na
funkci ředitelky/ředitele ZŠ Generála Janouška, s předpokládaným nástupem 1. září letošního roku. Požadavky ke konkurzu
budou zveřejněny na webových stránkách
MČ Praha 14 (www.praha14.cz) a na úřední desce. Podrobnější informace mohou zájemci získat přímo u vedoucí odboru školství Aleny Naidrové, tel. 281 005 215.
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Informace k volbám do
Evropského parlamentu
Volby se konají ve dnech 11. a 12. června 2004, tj. v pátek, od
14.00 hod. do 22.00 hod., a v sobotu, od 8.00 hod. do 14.00 hod.

❒ Účast občanů ve volebních
komisích

❒ Informace o voličských
průkazech

Jako u každých voleb i tentokrát uvítáme
spolupráci občanů ve funkci členů volebních komisí. Zájemce je však nutno upozornit, že je v těchto volbách uzákoněna
zásadní změna v práci komisí, spočívající
v tom, že sčítání odevzdaných hlasů v ČR
započne až po skončení hlasování v celé
EU. Vzhledem k tomu, že v některých zemích probíhají volby v neděli 13. 6. do
22.00 hodin, toto sčítání může být v ČR
zahájeno nejdříve dne 13. 6. ve 22.00
hodin. To znamená, že členové komise
dle zákona zapečetí v sobotu 12. 6. po
14. hodině volební schránky s odevzdanými hlasy, odejdou domů a v další práci
(sčítání hlasů) budou pokračovat v neděli
v noci. Pro doplnění možno uvést, že sčítání je obdobné parlamentním volbám,
včetně preferencí kandidátů. Členům
komise, kteří si to vyžádají, bude úřadem
vystavena omluvenka pro pondělí (a přiměřenou část pátku).
Odměna za činnost v komisi i za uvedených podmínek činí 800 Kč (předseda komise 1 000 Kč). Stravování a občerstvení
je po dobu výkonu funkce v komisi zajištěno.
Prosíme zájemce o členství v komisích,
aby vzali v úvahu uvedené podmínky
i možnosti dopravy v neděli.
K členství v komisi ještě nutno poznamenat, že z řad občanů se komise, dle zákona, doplňují poté, co nebyly naplněny delegáty politických stran.
Všem, kteří projeví i za ztížených podmínek zájem o práci v komisích, předem velmi děkujeme.
Uchazeči se mohou přihlásit u pí D. Davidové na tel. 281 005 253.

POZOR, ZMĚNA!
Žadatel musí úřad o jeho vydání požádat,
a to vždy písemně, s úředně ověřeným
podpisem, žádostí doručenou nejpozději
15 dnů před volbami (27. 5.). Pozdějším
žádostem nelze (dle zákona) vyhovět. V žádosti bude uvedeno: jméno, příjmení, datum
narození, dále buď adresa, na kterou má být
voličský průkaz zaslán, anebo že si jej vyzvedne osobně (na úřadě).
Voličský průkaz (VP) umožňuje voliči hlasovat kdekoli v ČR. Vydává ho obecní úřad
v místě trvalého bydliště voliče.
Vydávání VP je možné nejdříve 15 dnů
před volbami osobně žadateli, nebo osobě,
která se prokáže plnou mocí s ověřeným
podpisem žadatele (voliče). Poslední možnost vydání je 2 dny před volbami (středa
9. 6.) do 16.00 hod. Žadatel se musí prokázat platným občanským průkazem (příp. cestovním pasem). Ostatním žadatelům úřad
VP zašle na uvedenou adresu po 15. dni
před volbami, nelze dříve.

❒ Informace pro občany jiných
států EU o podmínkách
hlasování na území ČR
Tento občan (volič) musí požádat obecní
úřad o zápis do seznamu voličů, a to písemně a nejpozději ve lhůtě do 2. 5.
K žádosti musí být přiložena kopie průkazu
o povolení pobytu v ČR a čestné prohlášení,
ve kterém žadatel uvede: svoji státní příslušnost, místo pobytu, adresu volebního obvodu, kde byl pro volby dosud veden v evidenci, a to, že bude hlasovat pouze v ČR.
Mgr. Jiří Kryštof
vedoucí občanskosprávního odboru

Ocenûní Prahy 14
Začátkem března byly vyhlášeny výsledky
krajského kola soutěže o nejlepší webové
stránky městských částí Zlatý erb 2004,
hodnocené ve třech kategoriích. V kategorii
obce zvítězila Praha-Újezd, Praha 5 si odnesla nejvyšší ocenění za elektronickou
službu a v kategorii města byla vyhlášena
jako nejlepší naše městská část, jejíž internetové stránky zaujaly porotu přehledností
a aktuálností.

Vlajka pro Tibet
Před 45 lety, 10. března 1959, vypuklo
ve Lhase spontánní povstání proti čínské
okupaci Tibetu, které bylo krvavě potlačeno. Od roku 1994 jsou na celém světě
v tento den vyvěšovány tibetské vlajky
jako vyjádření podpory mírumilovnému

tibetskému lidu. K této mezinárodní
kampani se letos připojilo 235 radnic
a hejtmanství z celé republiky, včetně
radnice Prahy 14, před jejíž budovou zavlála 10. března tibetská vlajka se zlatým
sluncem.
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A K C E k 10. v˘roãí Prahy 14
DUBEN

foto: jš

Program jubilejní Svatojiﬁské pouti
Pastely, koláÏe a grafika
Ve středu 14. dubna bude v 17 hodin v Galerii 14, nám. Plk. Vlčka 686, zahájena výstava Karly Ryvolové Pastely, koláže a grafika.
Výstava potrvá do 6. května. Otevřeno: úterý,
středa a čtvrtek od 14 do 18 hod.

Komorní duo
Ve středu 14. dubna vystoupí v Galerii 14
Komorní duo - Robert Pacourek (klarinet)
a Karel Prokop (klavír). Na programu budou
skladby B. Martinů, Z. Fibicha, M. Arnolda
a J. Brahmse. Začátek v 18 hodin, vstup volný.

V sobotu 24. dubna srdečně zveme na jubilejní, desátou Svatojiřskou pouť do Hloubětína. Program začíná jako obvykle mší svatou od 10 hod. v kostele sv. Jiří. Na tradičním
místě před nákupním areálem budou pouťové
atrakce a stánky s občerstvením a cukrovinkami. Zde bude také pouť v 11.15 hodin zahájena starostou ing. Miroslavem Froňkem.
K vidění a slyšení na pódiu bude dětský pěvecký sbor Puerí et puellae XIV, krojovaná

KVĚTEN

Koncert v kostele
sv. Bartolomûje
Ve středu 5. května se uskuteční v kostele sv.
Bartoloměje v Praze-Kyjích koncert souboru
SCHOLA GREGORIANA PRAGENSIS pod
uměleckým vedením Davida Ebena. Program:
Codex Franus, začátek v 18 hodin. Vstupné dobrovolné.

Fotografie
ZdeÀka Mik‰íka
Ve středu 12. května bude v 17 hodin v Galerii 14 otevřena výstava fotografií Zdeňka
Mikšíka. Jedná se již o druhou výstavu tohoto
hloubětínského fotografa v naší galerii.

Tenisov˘ turnaj
ve ãtyﬁhﬁe
V sobotu 15. května pořádá městská část
Praha 14 spolu s Českou tenisovou školou
Stanislava Vyorala a Českým tenisovým svazem turnaj ve čtyřhře o pohár starosty pro neregistrované hráče od 18 let. Turnaj bude probíhat na kurtech ZŠ Bří Venclíků od 8 hodin.

Májování
Sponzor soutěže:

Přivítání jara - premiérová akce MČ Praha
14 společně s MČ Praha-Dolní Počernice.
V sobotu 22. května od 13 hodin bude probíhat souběžně program jak v zahradě bývalého

muzika Duvaj, Veselá muzika, divadlo Trakař, pásmo her pro děti, Pražský pouťový orchestr, Divadlo duší spřízněných, kapela
Šarm, flašinetář, kejklíři atd. Další stánky
s různým zbožím, malé pódium s programem a jiné atrakce poprvé naleznete pod
kostelem sv. Jiří a u bazénu. Součástí poutě
budou opět vepřové hody a večerní pouťová
zábava od 20 hod. až do půlnoci, oboje na
Staré hospodě.
zámečku v Hostavicích, tak v zámecké zahradě a na dalších místech Dolních Počernic. Pro
návštěvníky budou obě místa, vzdálená přes
jeden kilometr, propojena netradičním dopravním prostředkem. Program bude upřesněn v příštím vydání Listů.

Zájezd pro maminky
s dûtmi
Ve středu 26. května pořádáme autokarový
zájezd pro maminky s dětmi předškolního věku
do safari ve Dvoře Králové. V příštím vydání
Listů akci upřesníme včetně termínu přihlášek.

Dûtsk˘ den
Letošní oslava Dětského dne bude probíhat
v sobotu 29. května od 10 do 14 hodin na hřišti TJ Slavoj Hloubětín. Z bohatého programu
uvádíme: soutěže pro děti, vystoupení kouzelníka, dětská módní přehlídka, divadelní představení, pony jízdárna, ukázka cvičených
dravců, dětská diskotéka apod. Podrobný program bude v příštím čísle Listů.
Sponzoři: Sahneböhm Praha, SIKO koupelny.
Společnost

Hlavním pořadatelem uvedených akcí
(kromě šipkového turnaje) je městská část
Praha 14, oddělení kultury a občanských
záležitostí odboru kanceláře starosty.
Změna programu vyhrazena.
stranu připravil: jš
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Skryté souvislosti v tvorbû
v˘tvarnice Karly Ryvolové
Ve středu 14. dubna v 17 hodin v Galerii 14 bude slavnostně zahájena
výstava prací Karly Ryvolové. Tuto expozici si můžete prohlédnout vždy
v úterý, ve středu a čtvrtek od 14 do 18 hodin, a to až do 6. května.

V

ýtvarnice Karla Ryvolová se v Galerii
14 představí svými
kresbami, rostlinnými
kolážemi, pastely, volnou grafikou a exlibris.
Zkušenému návštěvníkovi této expozice neunikne dynamický podtext a skryté souvislosti
jejích prací, vycházející
z autorčiny snahy zachytit svět v jeho nekonečných
proměnách.
Do její tvorby se často
promítá její filozofické
zaměření i zájem o odkaz starobylých kultur.
Tvořivou energii čerpá
z techniky jógového
cvičení i břišního tance,
tak blahodárně oživujících skrytou ženskou
energii. Zajímá se o vztah mezi mužem a ženou v principech vesmírné kosmologie, ráda
pozoruje, jak užití barev dokáže ovlivnit náladu a duševní rozpoložení jedince i vztah člověk versus prostředí.
Karla Ryvolová svým obrazům a grafikám
dokáže vtisknout pečeť osobité spirituality
i nadčasovost. Celá její tvorba je prostoupena láskyplným zaujetím pro detail i syntézu
barev. Její grafiky potvrzují smysl pro řád i bravurní zvládnutí
hlubotiskových
technik: akvatinty, suché jehly,
čárového
leptu s akvatintou. Harmonie
a
jemnost,
ukrytá v tenkých linkách,
podtrhují
a umocňují výsledný dojem
ze zpracování
námětu.
LEPT patří mezi hlubotiskové techniky. Na hladkou kovovou desku se nakreslí zrcadlově obrácený námět grafickou jehlou do ochranného voskového krytu tak, že se obnažuje povrch desky; na tato obnažená místa působí kyselina či jiné leptadlo, podle autorových představ o hloubce vrypu, a tedy výsledného barevného tónu. Podle toho, jak je zhotovena kresba a jaký ochranný kryt je užit, rozeznáváme: čárkový lept, vycházející z vyleptaných linií, které se kříží a shlukují; zrnkový lept
(akvatintu), jenž se od čárkového leptu liší leptáním celých tónových ploch, různě odstíněných podle doby působení chemikálie, a druhem krytu, tvořeného zrny pryskyřice naprášené a poté zahřátím
přichycené na kalafuně nebo asfaltu. Dále se užívá technika tzv. suché jehly, která představuje nejjednodušší metodu hlubotisku. U kovové, měděné nebo zinkové, desky požadovaného formátu a velikosti se zaoblí hrany a vyleští do zrcadlového lesku. Poté se na ni přenese zrcadlově obrácená tužková kresba a jehlou vyryje do desky. Kov vytlačený při rytí - špona či hřebínek - se rovněž obtiskuje a dodává grafice sametový vzhled. Bohužel tento efekt je pomíjivý, neboť při průchodu lisem se
hřebínek postupně ztrácí, vytiskne se průměrně jen deset až třicet výtisků.

Karla Ryvolová se narodila 27. května
1940 v Batňovicích v okrese Trutnov. Vystudovala výtvarnou výchovu na Vysoké škole
pedagogické v Praze u profesora Cyrila Boudy a Karla Lidického. Studium grafiky prohlubovala při soukromých hodinách u profesora Ladislava Čepeláka na grafické speciálce
Akademie výtvarných umění v době, kdy na
AVU pracovala jako asistentka na katedře výtvarné výchovy. Do roku 2002 působila na
Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze
v oboru didaktika výtvarné výchovy, poté se
osamostatnila. Nyní žije se svou rodinou na
Černém Mostě. Věnuje se volné a příležitostné grafice, tvorbě exlibris (knižní značka),
ilustraci a v posledních letech také malbě. Od
roku 1964 se zúčastnila třiceti tří výstav doma
i v zahraničí a uspořádala více než deset samostatných výstav.

Foto z vernisáže malířky Alžběty Štulcové,
kde s hudebním pásmem vystoupilo duo
Renaissance. O hodinu později potěšilo
navštěvníky Galerie 14 samostatným koncertem klasické hudby.
stránku připravila: Renáta Rudolfová
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Velikonoce z chránûn˘ch dílen

Snímkem ze ZŠ Šimanovská v Kyjích připomínáme tradiční velikonoční jarmark v prostorách školy - tentokrát jste na něj srdečně
zváni 6. dubna od 15 do 17.30 hodin.

Sdružení Občanská inspirace s podporou
ministerstva kultury připravilo od 29. března
do 9. dubna tradiční prodejní výstavu výrobků chráněných dílen. V Minigalerii Inspirace
bude otevřeno ve všední dny od 13 do 18 hodin, můžete si tu zakoupit a prohlédnout levné
velikonoční drobnosti na stůl, keramiku, malovaná vejce a další výrobky z dílen, kde pracují handicapovaní lidé z celé ČR. Kromě podobných výstav toto sdružení nabízí i řadu
kroužků - například ekokroužek pro děti od
7 do 12 let, který je bezplatný a je určen dětem
se zájmem o přírodu i životní prostředí v místě, kde žijí. Vyhledávaná je také bezplatná sociálně právní poradna na základě telefonického objednání, jež byla ve spolupráci s ministerstvem práce a sociálních věcí rozšířena
o problematiku pracovně právních vztahů
a záležitosti ochrany dětí a rodičovských práv.
Více se dozvíte z letáků v informační kanceláři Úřadu MČ Praha 14.
Sdružení Občanská inspirace
Kučerova 768 (u konečné metra B
na Černém Mostě) tel.: 281 918 473
e-mail: inspirace@ecn.cz
www.obcanskainspirace.ecn.cz

Místo Sparty obchody
Kino Sparta zaniklo stejně jako desítky
dalších a věhlasnějších kulturních zařízení
v Praze. Teď byly na jeho místě otevřeny
nové prodejní prostory, kde najdete domácí potřeby, drogistické zboží, papírnictví,
oblečení, boty, kabelky a kvalitní sportovní vybavení na florbal, fotbal, volejbal, házenou, skateboard, stolní tenis, plavání,
potápění a další sporty. Otevírací doba
areálu v těsném sousedství stanice metra
Rajská zahrada je 8-18 hod. ve všední dny,
v sobotu pak 8-12 hodin.
vok

Chcete si pořídit kočku? Žádný problém stačí zajít v neděli 4. dubna mezi 10. a 17. hodinou do domu U Zelené žáby (Muzeum dětské kresby, nedaleko Staroměstské radnice)
na jarní umisťovací výstavu koček. Vstupné:
konzerva kočičího krmení, více informací na
http://akce.kocky-online.cz

Součástí Chvalské tvrze v Horních Počernicích, která nabízí zájemcům řadu příležitostí k zajímavým setkáním s kulturou,
je i kostel sv. Ludmily z konce 18. století,
zbudovaný na místě dřívější kaple zřízené
jezuity. Pokud se chcete dozvědět víc nejen
o jeho historii, spjaté s řadou událostí z českých dějin, ale také o dalších dějích minulosti v blízkém okolí, jistě si nenecháte ujít
zajímavý výklad průvodkyně Pražské informační služby ing. Pelzbauerové. Z podnětu
občanského sdružení Stará zástavba, jež na
tuto akci srdečně zve zvláště seniory z Černého Mostu a okolí, se uskuteční v úterý
20. dubna ve 14 hodin.
Spojení od konečné metra B Černý Most
autobusem - linka č. 261 do stanice Chvalka nebo č. 273, 233, 303, 304 do stanice
Chvaly.

Na‰e sovy oãima dûtí

Obnoven˘
rybáﬁsk˘ krouÏek

V˘stava pro koãku

Pozvání na prohlídku

Místní organizace Českého rybářského
svazu v Kyjích obnovuje činnost dětského rybářského kroužku, který se bude scházet v ZŠ
Hloubětínská. Navazuje na dlouholetou zkušenost bývalého kroužku na této škole. Začínající rybáři (budou moci získat rybářské povolení) se v rámci teoretické přípravy naučí
poznávat sladkovodní ryby, vázat uzly, seznámí se s rybářským řádem a samozřejmě budou
chodit na ryby, aby si prakticky osvojili základní rybolovné techniky (plavanou, položenou, přívlač, muškaření). Činnost kroužku je
plně sponzorována firmou www.rybarina.com
a je pro děti zdarma. Od 5. dubna bude jeho
vedoucí Miroslav Žižka telefonicky (na čísle
603 283 763) vyřizovat přihlášky a zodpovídat případné další dotazy.
jš

Celopražská výstava dětských výtvarných
prací ze soutěže Naše sovy potrvá do
22. dubna (úterý až neděle od 10 do 17 hod.)
ve velkém výstavním sále Muzea Policie ČR,
Ke Karlovu l, Praha 2. Soutěže se účastnily
děti, které se na školách zapojily do osvětového projektu Sovy do škol, pořádaného ve
školním roce 2003/04 sdružením Arnika Koordinační centrum Praha. V cyklu přednášek měli pražští školáci možnost vidět několik handicapovaných sov ze záchranné stanice v České Třebové a mnozí se zúčastnili
i večerních výprav za volně žijícími sovami.
Tyto nevšední poznatky pak promítli do
svých obrázků.
jš
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Hudební pátky
pokraãují
Hudební pátky v restauraci na Černém
Mostě, soudě podle toho, co jsme tu viděli
12. března, představují vítané osvěžení sídlištního života. Úvalská skupina Snails ke spokojenosti převážně velmi mladého publika hrála
s nasazením, k tanci se ale nechalo vyprovokovat jen pár jedinců - spíše těch starších.
Místa je tu, pravda, málo, ale kdo chce, skulinku si najde, stísněné prostory se značnou
koncentrací cigaretového dýmu mohou vadit
jedině nekuřákům.

sálů za zvuků živé hudby s průvodkyní, následující křehkou Múzu v bílém a polonahého
svalnatého Titána?
A protože výstava Praha muzeu - muzeum
Praze, připravená ke 120. výročí jeho vzniku, byla prodloužena, v běžných časech (denně kromě
pondělí od 9 do 18 hodin) se do Muzea hlavního
města Prahy můžete na prohlídku vydat i vy.

Kyj‰tí v˘tvarníci
na Letné
Kdo by se nechtěl poměřit s démony, ať už
se vyskytnou v nás nebo kolem nás? Zbyšek
a Veronika Hrubých, dvojice kyjských výtvarníků, s jejichž artefakty se zatím setkáváme
pouze na výstavách mimo Prahu 14, se o to
pokusila prostřednictvím umělecké akce, nazvané Rodinný výlet s démony. A protože duchové zasahující do našich životů mohou mít
nejrůznější podobu, základ rodinného týmu
pro tuto příležitost rozšířili dva příslušníci
Veroničiny původní, umělecky proslulé rodiny Švankmajerových - Eva a Václav, čímž
vznikla pestrá expozice prací, zahrnující grafiku spolu s keramikou, obrazy i kolážemi.
V Galerii Scarabeus na Letné (ul. Jana Zajíce
7) ji můžete navštívit až do 11. dubna.

Dívčí kapela GAPA při svém posledním vystoupení v restauraci Černý Most.

Následující program
2. 4. Professor, osvědčená Beatles-revivalová skupina, která o svých kvalitách již několikrát přesvědčila místní zmlsané hudební fanoušky.
9. 4. A vůbec - Sdružení profesionálních diletantů. Jean val Jean a Zofram Zoframe,
kteří se výhledově chystají odstěhovat na
Černý Most, kde jim diváci údajně nejvíce
rozumí, a jejich orchestr.
16. 4. Šlupka Svěrák + Jarda Hůla, veteráni
českého blues.
23. 4. Gapa, dívčí kapela, jejíž produkce nenechá nikoho chladným.
30. 4. Pozdní lítost. Osvědčené kousky
v podání skutečných mistrů.
1. 5. XXL blues band. Slavnostní koncert
k prvnímu výročí otevření podniku v podání mistrů černomosteckého soulu. (První
a poslední pivo zdarma.)
Začátky ve 21 hodin, vstup volný.

Veãer pln˘ kouzel
Netradiční večerní prohlídka expozic, pořádaná 12. března Muzeem hlavního města
Prahy, potvrdila obrovskou moc dobrého
uměleckého nápadu. Kdo přišel, musel si připadat jako v oživlých kulisách mytologického
příběhu, byť louče osvětlující jednotlivé artefakty měly podobu ruční svítilny. Exponáty,
na něž se zaměřily, si každý návštěvník jistě
zapamatuje - a nebude to jen záležitost promyšleného předchozího výběru. Vždyť kdy se
vám poštěstilo objevovat poklady ztemnělých

Oslaví Pánovu veãeﬁi
V neděli 4. dubna po západu slunce budou
Svědkové Jehovovi na celém světě slavit Pánovu večeři - svůj nejvýznamnější a zároveň
jediný náboženský svátek. Připomínají si den,
kdy zemřel Ježíš Kristus. Tato slavnost se bude konat také v Praze 14 v českém ústředí
Svědků Jehovových na Černém Mostě II,
Bryksova 939/37. Začátek v 19.20 hod. -m-

Pﬁedmájová veselice
1. občanské sdružení Hloubětín zve občany na předmájovou veselici 23. 4. od 18 hodin v restauraci V Chaloupkách. Hrát budou
přátelé. Dobrovolný příspěvek na režii a na
tombolu (do tomboly) je vítán.

Jeden z démonů Veroniky Hrubé.

Odborníci radí
na internetu
Šikanují vás v práci? Podvádí vás manželka? Máte zdravotní problém? Každý z nás se
někdy trápí něčím, co není určeno uším zvědavé sousedky - a vydat se někam do poradny? Vždyť času je tak málo. Pro všechny, kteří si občas nevědí rady, je určeno bezplatné
poradenství na: www.internetporadna.cz, financované Nadací pro rozvoj občanské společnosti. Kromě linky důvěry s aktuálními radami našich předních odborníků tu najdete
také ankety, články, kontakty či odkazy k problematice závislostí, tělesného či mentálního
postižení a činnosti neziskové sféry.

Klub pro maminky a děti MUM
v Horních Počernicích,
ulice Mezilesí 2058, tel. 732 748 715,
www.volny.cz/mum.centrum
PRAVIDELNÝ PROGRAM KLUBU
Volná herna pro děti: Po-Čt 9-12 hod., vstupné 30 Kč ● Kolo, kolo mlýnský (tanečky pro
nejmenší): Út 10-11 hod. ● Výtvarné hrátky
pro děti z 1.-5. tříd: St 15-17 hod. ● Cvičení
pro těhotné na gymbalonech: St 18-19 hod.
● Angličtina pro začátečníky: St 8.30-9.30
hod. ● Angličtina pro mírně pokročilé:
Čt 8.30-9.30 hod. ● Kroužek pro šikovné
holčičky: Pá 13.30-15 hod.
ŘEMESLNÁ ČTVRTEČNÍ DOPOLEDNE
NABÍDKA NA DUBEN
1. 4. Drátování (velikonoční vajíčka)
8. 4. Knižní vazba II (dokončení)
15. 4. Potisk trička vlastním linorytem
(1-2 trička s sebou)
22. 4. Výroba dřevěné krabičky
29. 4. Šití látkových panenek

dvoustranu připravila: vš, foto: jš (2), vok (1), archiv
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SPORTOVNÍ P¤EHLED ● SPORTOVNÍ
Mezinárodní úãast
na stolním tenisu
V úterý 16. března oslavil Josef Sedlák čtyřiapadesáté narozeniny, o tři dny později svátek,
pak šel na noční jezdit s balíky, v sobotu ráno se
dvě hodinky vyspal, nejedl ani nepil, a o deváté
se hlásil na turnaji ve stolním tenisu, který k 10.
výročí svého trvání uspořádala městská část
Praha 14. V kulturním domě v Kyjích se sešlo
dvanáct borců, kteří vytvořili tři skupiny, svou
skupinu měly i tři ženy. První dva postupovali

do dalších bojů, na ostatní zůstala soutěž útěchy, která se teď honosněji nazývá „malé finále“. Pan Sedlák v základní části postupně porazil Jaroslava Knížka, Miroslava Havlíčka a Jaroslava Korbela shodně 3:0. Pak si dal malé
pivo, čekal na čtvrtfinálového soupeře a přiblížil mně svou cestu na turnaj: „Manželka Hana
a synové Pepík s Michalem ráno ještě spali, takže mi ani nepopřáli úspěch. Klukům je sedmadvacet a pětadvacet, o sport se moc nezajímají,
ale na druhou stranu o tomhle turnaji se v Listech dočetli oni a upozornili mě na něj jako první.“
Čtvrtfinálovým soupeřem se nakonec stala
soupeřka. O deset let mladší Iva Polochová se
snažila, ale Josef Sedlák si připsal další výhru
3:0, přinesl si druhé malé pivo a přiblížil mně
svou stolnětenisovou minulost: „V žácích
a v dorostu jsem hrál za ČKD Přístroje, po vojně jsem pokračoval v Kyjích a končil v Čakovicích skoro ve čtyřiceti letech. Nejvyšší soutěží,
kam jsem to dotáhl, byl pražský přebor. Teď už
hraju patnáct let jen příležitostně.“
V semifinále na něj čekal Jan Dvořák, o dalších deset let mladší, rovněž s minulostí aktivního hráče TJ Kyje, který také už řadu let hraje
pouze rekreačně. A bylo to předčasné finále.
Falšovaná podání, rychlé výměny a oboustranně útočná hra, kterou provázel častý potlesk přihlížejících. Jan Dvořák nakonec podlehl 1:3
a lamentoval nad nešťastným pavoukem. Vítěz
si před finále třetí malé pivo nedal a pustil se do
stručného hodnocení turnaje: „Je to fakt bezva
akce, někdo by sice mohl naříkat nad nedostatečným osvětlením, nedokonalými stoly nebo
špatnými síťkami, ale je to pro neregistrované
a zdejší kulturák slouží jiným účelům než stolnímu tenisu. Po organizační stránce to nemá
chybu.“

Ze čtyř stolů se pozornost poté soustředila už
pouze na jediný. Byť to nebylo tak dramatické,
bylo se na co dívat. Jaroslav Snížek chtěl finále
odehrát se ctí, a to se mu povedlo. Prohrál sice
0:3, ale byl důstojným soupeřem. A Josef Sedlák si mohl vychutnat pocity vítěze, převzít pohár a další ceny (na snímku vpravo, vedle poražený finalista). Rozloučil se, spěchal na oběd
a do postele, aniž tušil, že vyhrál mezinárodní
mistrovství Prahy 14 neregistrovaných hráčů.
Turnaje se totiž zúčastnili i reprezentanti
dvou států, které v minulosti tohoto sportu něco
znamenaly. Angličanka Judy Westrun tady učí
angličtinu, sama bojuje s češtinou, a jak mi řekla, sport je pro ni ideální, protože je v něm řada
převzatých výrazů. Maďar Károly Pallagi důstojně reprezentoval ÚMČ Praha 14, kde pracuje v oddělení dopravy, v boji o bronz prohrál 2:3
a ještě v pondělí ztěžka chodil i dýchal. Malé finále vyhrál sedmdesátiletý Jaroslav Korbel, nejstarší účastník, naopak nejmladším byl čtyřiadvacetiletý Miroslav Havlíček. A nad vším bděl
ve funkci ředitele, trenéra i rozhodčího Lumír
Ruzha, dvojnásobný mistr světa a mistr Evropy
ve stolním tenisu veteránů. O něm podrobněji
ale někdy příště.

Nejlep‰í Evropané
hrají v Hutích

Miloš Pokorný (vlevo) s Janem Veselým při
finále ME
Neděle 16. listopadu 2003, finále mistrovství Evropy v ricochetu. Báječná atmosféra
a dramatický souboj mezi Milošem Pokorným a Janem Veselým. Mistrem Evropy se
nakonec už počtvrté stává Miloš Pokorný.
Březnový všední den roku 2004, ricochetový kurt ve Squashcentru PRO-6 v ulici Za
Černým mostem. Poklidný večer a bůhví kolikátá odveta má opět stejného vítěze. Je to
neuvěřitelné, ale v naší městské části probíhají souboje dvou nejlepších Evropanů poměrně často, protože oba hrají v Kyjích-Hutích za
oddíl SQK PRO-6. Tam jsme se také sešli,
abychom oba ve stručnosti představili. Starší
má pochopitelně přednost. Takže, Miloš Pokorný, narozen 13. ledna 1974 v Praze, od pěti s rodiči v nizozemském Ede, nyní bydlí
v Poniklé. Svobodný, otec tříleté Emmy a ročního Miloše. Podnikatel. Mladší Jan Veselý se
narodil 21. prosince 1983 rovněž v Praze, kde
stále bydlí. Rovněž svobodný, ale bezdětný.
Student České zemědělské univerzity.
SPORTOVNÍ ZAČÁTKY
Miloš Pokorný: „Já začínal až ve čtrnácti
letech v Nizozemí se squashem po vzoru svého táty a bráchy, kteří se s tímto sportem seznámili v USA. Ti mě také zpočátku vedli
a mají značnou zásluhu na tom, že jsem se stal
trojnásobným mistrem země do šestnácti,
osmnácti i třiadvaceti let. Těchto titulů si ce-

ním víc než stejného počtu mistra České republiky, protože v zemi tulipánů, větrných
mlýnů a sýrů je squash nesmírně populární.
S ricochetem jsem začal v době jeho vzniku
před deseti lety.“
Jan Veselý: „Mé začátky se odehrávaly rovněž v zahraničí a také to bylo se squashem. Jako desetiletý jsem tehdy byl s rodiči v Rakousku na dovolené a tenhle sport mně učaroval.
Pak jsem v něm pokračoval shodou okolností
u Miloše v krkonošské Poniklé, protože jsme
jezdili za babičkou do nedaleké Jilemnice.“
SQUASH VERS. RICOCHET
M.P.: „Ricochet není tak technicky náročný jako squash, je pestřejší, rychlejší i hravější, nabízí víc kreativních možností. Já teď jednoznačně upřednostňuji ricochet, kurt na něj
je menší, má rozměry 8 x 5,5 metru a výšku
2,7 metru, takže s nadsázkou říkáme, že se dá
hrát i ve větší garáži.“
J.V.: „U ricochetu je zadní stěna rovněž
skleněná, ale na rozdíl od squashe se hraje také o strop. Díky lehčí raketě i míčkům může
ricochet hrát ihned i laik. A není v něm tolik
prostoru pro taktiku jako u squashe, který je
u mě na prvním místě.“
FINÁLE ME
M.P.: „Listopadové finále si vybavuji docela přesně. V prvním setu za stavu 20:20
zkazil Honza servis, a to byl asi rozhodující
moment. Říkal jsem si, že by to mohl být začátek jeho konce, a taky to tak dopadlo. Sice
ještě dokázal vyrovnat na sety, ale celkově
jsem vyhrál 3:1.“
J.V.: „Na evropském šampionátu byla
skvělá konkurence, takže pro mě byl úspěchem už postup do finále. V něm jsem vlastně
neměl co ztratit, ale už po druhém setu jsem
cítil, že odcházím fyzicky.“
ZAMĚSTNÁNÍ A ŠKOLA
M.P.: „Mám výhodu, že mě živí stavba
squashových a ricochetových kurtů. Ten první
postavila naše firma Fusion cz v Kosmonosích,
následovaly Pec pod Sněžkou, Poniklá, Praha
a další místa. Do dnešního dne jsme z pěti set
squashových kurtů u nás postavili plné tři stovky a z osmdesáti ricochetových vlastně všechny.
Mimo jiné i dvě střediska těchto sportů v městské části Praha 14, a to Factory Pro v CČM
a Squashcentrum PRO-6.“
J.V.: „Prvním rokem studuji zemědělskou
univerzitu v Praze-Suchdole, a to obor provoz
a ekonomika. Jestli tohle budu jednou dělat,
to teď opravdu nevím. Ricochet ani squash mě
asi neuživí, ale co bude za pár let, to zatím fakt
neřeším.“
KAMARÁDSTVÍ
M.P.: „I když je Honza o deset let mladší,
i když jsme velcí soupeři, tak spolu vycházíme
perfektně. Trénujeme spolu, v létě jezdíme na
kolech po Krkonoších. Vím, že nemůžu být stále první, a přeju si, aby to byl on, kdo mě jednou
porazí. Mám takový svůj koláč úspěšnosti, ze
kterého Honza pořád ukrajuje. Už mi ho moc
nezbývá, ale zadarmo se ho určitě nevzdám.“
J.V.: „Miloš je pro mě od dětství opravdovým vzorem v obou sportech, je to navíc můj
nejlepší kamarád. Obdivuji zejména jeho techniku, kterou získal v Nizozemsku, zaostávám
za ním i fyzicky. Na mistrovství republiky v roce 2002 jsem na něj měl ve finále tři mečboly,
od té doby přemýšlím, kdy ho konečně porazím. Chci to zlomit už v příštím roce.“
Uvidíme. V každém případě o tom budeme
čtenáře Listů informovat.
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P¤EHLED ● SPORTOVNÍ P¤EHLED
Cesta
do ráje
Mistrovství
světa
v softbalu mužů, to je zeměpis, jak se patří. Posuďte sami. Domácí Nový Zéland a dále Kanada, Venezuela,
Jižní
Afrika,
Filipíny, Austrálie, Nizozemsko a Samoa, ve druhé
skupině Japonsko, USA,
Argentina, Anglie, Hongkong, Botswana a Česká
republika, navíc z finančních důvodů se odhlásilo
Mexiko. A do toho dvacetiletý David Mertl z Černého Mostu, hráč
zdejšího softbalového oddílu Spectrum.
„Byli jsme u protinožců plný měsíc, protože jsme potřebovali nějaký čas na aklimatizaci. Z přípravy v tělocvičně a z mrazů jsme se
totiž přesunuli do pětadvacetistupňového tepla, takže před vlastním šampionátem nás čekalo dvanáct přípravných utkání. Ve skupině
jsme čtyřikrát zvítězili, prohráli s Japonskem
a USA a celkově skončili na sedmém místě jako nejlepší Evropané. Stupně vítězů obsadily
Nový Zéland, Kanada a Austrálie. Na domácí
chodily tak tři tisícovky, na ostatní kolem tisíce diváků. Byla to pro mě obrovská škola,
v juniorech jsou mezi námi a elitou značné
rozdíly, v dospělých se to srovnává, ale pořád
máme co dohánět.“
Sedíme se sympatickým chytačem („catcher“ pro vnější pole) v kabinetu tělesné výchovy ZŠ Bří Venclíků, kde chodil do školy
a od deseti let hrál softbal. Tušili jste před tím
desetiletím, že to jednou David dotáhne tak
daleko, letí otázka k jeho tehdejším učitelům
a trenérům Danielovi Passinimu a Petru Novákovi, kteří jej trénují dodnes.
„Po pravdě řečeno, patřil k těm lepším, ale
že bude jednou takovou hvězdou? (smějí se)
Měl o softbal obrovský zájem, poctivě docházel na tréninky, občas si přidával. Byl šikovný,
makal, postupně se zlepšoval a vyčnívat začal

David Mertl
(vlevo) s dalším
benjamínkem
reprezentace
Václavem
Svobodou.

Dodejme ještě, že mistrovství světa se hrálo
v Christchurchu. Že naši
borci stačili na pozvání
zdejší asociace navštívit
i domorodé kmeny a jejich vesnice, obdivovat
bojové tance kaka i další
indiánské dovednosti původních obyvatel, že se
mohli kochat kouzelnou
přírodou, která stále něčím překvapovala. Že to
pro ně byla cesta do skutečného ráje. Softbalového i přírodního.

Sport v Jahodnici
Jaká byla zima v Sokole Jahodnice a co je nového v této jednotě se 173 členy, to jsou otázky,
na které nám odpověděl její jednatel Jiří Slavětínský. „Tím, že je tělocvična celoročně vytápěna plynem, naši členové nezahálejí ani v zimě.
Ženy se věnují hlavně všeobecné gymnastice
i zdravotnímu cvičení, muži posilování, pravidelné jsou programy pro rodiče a děti i samostatné cvičení dětí. V tělocvičně se navíc nepravidelně hraje florbal, badminton, stolní tenis
a softtenis. Jinak tenisté, a nejen oni, už netrpělivě vyhlížejí jarní sluníčko. Oba tenisové kurty
byly loni podstatně vylepšeny, odehrávaly se na
nich zápasy našich členů i veřejnosti, která je
bude moci využívat také letos. Zamluvit kurty si
může každý zájemce přímo na místě nebo na telefonech 281 930 016 a 732 574 310. Počítáme
s dalším vylepšením našeho areálu. Po loňském
odvodnění dokončíme v letošním roce osvětlení
a úpravu letních šaten u třetího kurtu. Ten má
univerzální charakter, takže na něm lze hrát basketbal, volejbal, nohejbal či streetbal, případně
v areálu pořádat akce pro dospělé i děti. Prostě,
možností ke sportovnímu i společenskému vyžití nabízí naše jednota celou řadu, a to i široké veřejnosti. Rádi mezi sebou uvítáme také další členy. Přihlásit se mohou osobně každý čtvrtek
v 16.45 hodin u paní Baňkové nebo na zmíněných telefonních číslech.“

Turnaje FC King
Zimní venkovní fotbalová liga o pohár starosty a městské části Praha 14 má za sebou
třetí ročník, který se hrál od prosince do března. Tři kategorie podle ročníku narození znají
své vítěze, jasno je o nejlepších jednotlivcích.
Mezi kluky ročníku 1993 zvítězili Bohemians
před Starou Boleslaví a Juniorem, další v pořadí jsou Vršovice, Braník, Admira/Slavoj,
Kyje a FC King. Nejlepším střelcem se stal
Vojtěch Geberš ze Staré Boleslavi, nejlepším
brankářem byl vyhlášen domácí Vladimír
Budský a hráčem Michal Janoušek z Junioru.
Pro zajímavost, v dresu Vršovic nastupovala
také Veronika Kozlíková, která vstřelila dokonce tři góly.
V kategorii o rok starších žáků bylo pořadí
následující: Vršovice, Krč, Podolí, Kyje, Háje, Sokolov a FC King A a B. Nejlepším střelcem byl Křeček z FC King A, hráčem kyjský
Zavřel a brankářem Demiri z Podolí. Mimochodem, jeden ročník skončil a už je připraven další. Pořadatelé z černomosteckého FC
King, hlavně sekretář Vojtěch
Král, zaslouží uznání.
KC King pořádá ve dnech
2. a 7. dubna 2004 v 16 hodin
nábor mladých fotbalistů z prvních až šestých tříd. Na školní
hřiště ZŠ Vybíralova 964 si vezměte sportovní oblečení.

Kyjsk˘ volejbal
Ve sportovní hale v Jiráskově čtvrti se
uskutečnil třetí ročník volejbalového turnaje
smíšených družstev neregistrovaných hráčů
a hráček. Všech deset zúčastněných týmů bylo spokojeno po sportovní i organizační stránce, všichni se výborně bavili po celý den až do
večerních (nočních) hodin. O tom, že se akce
vydařila, svědčí i fakt, že všechna družstva už
předběžně přislíbila svoji účast i v příštím
ročníku.

Tenisové jaro
klepe na dveﬁe

Novozélandské přírodní scenerie jsou kouzelné.
až mezi kadety. Pak se stal oporou juniorské
reprezentace, jíž dvakrát pomohl k titulu mistrů Evropy. Snad to nebude znít moc čítankově, ale pro mladší kategorie u nás v oddílu je
opravdovým vzorem. Navíc je i slušným pálkařem, v individuálním hodnocení je v naší lize mezi třemi nejlepšími.“

Hledáte pro své děti nějakou odpolední aktivitu? Již nehledejte - právě teď totiž mohou začít s jedním z nejatraktivnějších sportů - tenisem. Je to lepší než „ležing“ u televize nebo hraní her na „kompu“. Tenisová škola Tallent
s jedenáctiletou tradicí a třiceti středisky v celém pražském regionu nabízí kurzy pro děti
a mládež od 5 do 15 let. V Praze 14 tyto kurzy
probíhají již šestým rokem při ZŠ Vybíralova na
Černém Mostě. Děti mohou rozvíjet svou tenisovou techniku i nadání dvakrát týdně po celý
školní rok pod vedením trenérů s licencí Českého tenisového svazu a Fakulty tělesné výchovy
a sportu. Ti pokročilejší mají možnost trénovat
v tenisovém oddíle TCTŠT a hrát závodně.
A třeba se stát i ligovými hráči jako starší žáci
tohoto oddílu. Nové tréninkové čtvrtletí začíná
již 19. dubna a nábor do kurzů probíhá právě
v těchto dnech. (Další informace získáte na tel.
číslech 224 815 871, 603 527 172, 603 418 066,
nebo na www.tallent.cz)

Master Class na
âerném Mostû
Ve středu 21. dubna od 15 hodin pořádá Fit
studio D ve spolupráci s Českým svazem aerobiku osmý ročník soutěže Junior Aerobic
Master Class v kategoriích od 5 do 17 let. Zasoutěžit si může každý, kdo trochu cvičí aerobik, a to s našimi špičkovými lektory: Vláďou
Valouchem (trojnásobným mistrem světa),
Martinem Duškem (mistrem Evropy) a s Gábinou Šustrovou (dvojnásobnou mistryní světa). Přihlášky:dagmar.zitova@volny.cz

dvoustranu připravil: Pavel Vokurka, foto: autor (2) a archiv
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Neziskové organizace v Galerii 14

N

ěkteré z nich vznikly v naší městské části před několika lety, u jiných je zřejmá
kontinuita zasahující do času předlistopadového. Pro ty první nebylo vždycky jednoduché prorazit, a třebaže dnes už mají za sebou
pěkný kus práce, pořád se mají s čím potýkat.
S těmi druhými je jim společná snaha
o „přežití“ v reakci na společenské změny.
Setkání, iniciované komisí kultury a aktivit
volného času, představovalo nakročení k jejich vzájemné spolupráci.
V roce, kdy naše městská část oslaví desáté výročí vzniku, je podobná aktivita užitečná
dvojnásob, protože se připravuje řada kulturních a sportovních akcí - a také o nich se,
v souladu s připraveným programem, hovořilo. Na jedné straně zasedli představitelé radnice - bohužel bez starosty, který přebíral cenu za radniční webové stránky - spolu s několika členy komise v čele s PhDr. Zuzanou
Jelenovou, na druhé straně zástupci osmnácti
„neziskovek“. Při osmadvaceti pozvaných se
nedá hovořit o velké účasti, význam uvedeného setkání to ale nijak nesnižuje. Právě o něm
ve vztahu k radnici se hned v úvodu zmínil
místostarosta Mgr. Daniel Rovan, když připomněl potřebnost zpětné vazby i přijímání nových impulsů.
Vedoucí odboru kanceláře starosty Bohumil Sobotka poté stručně pohovořil o některých letošních akcích, na jejichž pořádání se
podílí jak sama městská část, tak neziskové
organizace. Vyzdvihl přínos škol zřizovaných
Prahou 14 i podíl pamětníků na přípravě podzimních výstav v Galerii 14, z nichž jedna bude věnována historii, druhá současnosti naší
městské části. Důležitá je i návaznost na Babí
léto, už tradičně připravované společně s Dolními Počernicemi. „Chceme se také zaměřit
na -náctileté,“ zdůraznil význam aktivit, které
podchytí tuto věkovou skupinu, považovanou
za problematickou. „Na červnový druhý ročník skateboardových závodů bychom chtěli
navázat rockovým festivalem. Většina těchto
akcí se bude konat v létě, aby mohly probíhat
venku.“
Poté už dostali slovo ti, o něž tu šlo především - zástupci jednotlivých organizací, sdružení či klubů, aby představili náplň své činnosti (v Listech Prahy 14 více či méně pravidelně prezentovanou). Že přitom došlo i na
zcela konkrétní stížnosti, asi nikoho nepřekvapilo. Jediná zde zastoupená výtvarnice Jiřina Břicháčková-Olivová, vedoucí dětského

ateliéru ARS PUERIS na Jahodnici, upozornila na problém, o kterém radnice ví
a hodlá ho řešit - na nedostatečný rozsah otevíracích hodin v Galerii 14. Relativně
pohodově vyznívala vystoupení představitelů sportovní
obce, kterých bylo nejvíc šest. Také jejich úspěchy při
prosazování sportů tradičních (FC King - fotbal) či
progresivních (Fit studio D aerobik, Spektrum - softbal,
baseball, Florbalový klub
Černý Most II) jsou vykoupeny značným nasazením,
i oni, stejně jako naprostá většina všech ostatních, se potýkají s formalitami při získávání
grantů či s chybějícími prostory, největší problémy ale zřejmě čekají některé poskytovatele pomoci postiženým. Ať už kvůli nesystémovému přístupu k osobní asistenci - podle
slov Romana Mühla z občanského sdružení
Dům tělesně postižených bude muset po zániku náhradní vojenské služby hodně lidí přejít
do ústavů -, nebo kvůli nedostatečné celospolečenské podpoře potřeb handicapovaných,
o níž hovořila ing. Eva Bláhová, hospodářka
Sdružení pro pomoc mentálně postiženým.
Na kritiku přílišného formalismu a časové
náročnosti zpracování podkladů pro grantové
řízení v naší městské části, se kterou vystoupil Karel Pospíšil, vedoucí 84. skautského
střediska v Kyjích, reagoval Daniel Rovan.
Loni uskutečněný audit vytkl městské části
příliš vstřícný přístup při udělování grantů důsledkem byly kritizované změny. Podle Jany Bartošové z občanského sdružení Jahoda,
založeného na práci dobrovolníků, které na
Černém Mostě II provozuje nízkoprahový
klub, se neziskové organizace dnes nemohou
spoléhat jen na financování z veřejných zdrojů. „Měly by se poohlédnout po firmách, které podnikají v jejich okolí. Od městské části

Poetické

bychom měli očekávat podporu věcnou nebo
záštitu - tedy že se zaručí za kvalitu našich
služeb.“ Poté vyzvala k vytvoření jakési koalice, která by vytvořila prostor pro výměnu
zkušeností a spolupráci i při získávání finančních prostředků. Ing. Mgr. Marie Nováková,
zakladatelka mateřského centra Klubíčko, působícího na Černém Mostě už desátý rok, tuto
iniciativu uvítala: „I proto vznikla síť mateřských center, kterých je dnes po celé republice 250. Sponzory ale sháníme neustále - já
sama ještě pořád prosím městskou část také
o finanční podporu Klubíčka.“ Mgr. Daniel
Rovan upozornil na částku 1 300 000 korun
vyčleněnou na granty v letošním roce a v reakci na dotaz zmínil anabázi při hledání vhodné plochy na víceúčelové sportoviště pro děti.
„Komplikují ho majetkové vztahy a územní
plán, někdy bohužel i místní občané, kteří se
obávají hluku,“ řekl a zdůraznil, že jedna
možnost se nabízí v blízkosti ZŠ Bratří Venclíků. Všem neziskovým organizacím nabídl,
aby s konkrétním problémem zašli za vedením radnice. „Zkusíme s tím společně něco
udělat.“
O závěrečné shrnutí se postarala dr. Jelenová, předsedkyně Sdružení na pomoc dětem
s handicapy Motýlek, zařízení na Černém
Mostě I, které mj. provozuje nízkoprahový
klub. „Neziskové organizace by měly spolupracovat nejen při propagaci svých akcí, ale
i při jejich pořádání. Pokud by nám chyběli
pro nějakou velkou akci dobrovolníci, mohla
bych počítat s tím, že se obrátím na vás, a naopak.“ Zdůraznila také význam časové koordinace akcí a navrhla další společné setkání
letos na podzim s tématem Jak čerpat prostředky z fondů Evropské unie.
Věra Štemberová, foto: rr
Komise kultury a aktivit volného času
Předsedkyně PhDr. Zuzana Jelenová - telefon
281 912 081 (Komunitní centrun Motýlek)
Koordinátorka těchto aktivit na Úřadě MČ
Ing. Zdenka Rehbergerová - tel. 281 005 278

setkání

připravoval v ZáZačátkem března
kladní
umělecké
se v Galerii 14 při
škole na Proseku, se
Pražském poeticnám pochlubil: „Zakém setkání soutěžise jsem byl druhý,
lo v přednesu poezie
stejně jako ve škole,
i prózy. Vybraní žáLibor byl ve škole
ci ze základních
první a tady třetí.“
škol z Prahy 14
Při větším rozsahu
i blízkého okolí tu
některých prozaicpředvedli, co se pod
kých úryvků občas
vedením svých pezapracovala tréma,
dagogů naučili a za odměnu si Vítěze 4. kategorie Jaroslava Hussa předseda ale diváci i odborná
poroty označil za velký talent.
porota, v níž spolu
mnozí z nich odnese dvěma zástupci herecké profese usedla
sli diplomy a drobné dárky, osm nejlepších
scenáristka Irena Charvátová, měli pochopenavíc postupuje do městského kola soutěže.
ní. „Celková úroveň byla velice dobrá,“ řekl
Mezi nejúspěšnějšími školami se letos nově
na závěr její předseda, známý herec Jiří Háobjevila ZŠ Chvaletická, dvakrát bodovala
lek, „ale tentokrát se nám líbily hlavně nižší
také ZŠ Generála Janouška a ZŠ Vybíralova.
ročníky, protože ty děti měly víc bezproVladimír Maliniak ze ZŠ Vybíralova, který
střednosti.“
se spolu s kamarádem Liborem Lochmanem
text a foto: vš
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DDM na âerném Mostû
v období pﬁíprav
V prosincovém vydání Listů Prahy 14 byla
zveřejněna první informace o vzniku Domu
dětí a mládeže v naší městské části, v ulici Generála Janouška 1060. Vzhledem k tomu, že
končí projektová část rekonstrukce objektu,
požádal jsem paní Mgr. Vladimíru Dvořákovou, ředitelku DDM na Proseku, jehož součástí „náš“ dům dětí bude, jako osobu nejpovolanější o několik informací.
Když se objeví v jakémkoliv místě někdo
nový, bývá přinejmenším slušností se představit. Takže - co znamená Dům dětí a mládeže?
Jsme středisko volného času, a to nejen pro
děti a mládež. Tato zařízení prošla během posledních patnácti let poměrně zajímavými
změnami. I když patříme do oblasti školství
a hlavní činnosti vymezuje příslušná vyhláška, je pro naši existenci rozhodující to, co můžeme nabídnout, zajistit, zorganizovat, protože naše klientela k nám chodí dobrovolně.
Patříme mezi zařízení, která se starají o volný
čas, a to - navzdory názvu - všech věkových
kategorií. Volný čas a jeho využití je součástí
celkového životního stylu - tedy fenoménu,
který se změnou podmínek v celé společnosti
získává stále důležitější místo a nové rozměry.
Naše činnost je (i ekonomicky) závislá na
tom, do jaké míry umíme reagovat na poptávku veřejnosti v této oblasti, jak kvalitní služby
můžeme nabídnout. Zřízení nové pobočky
DDM na Černém Mostě chápeme jako šanci nejen pro nás, ale hlavně pro všechny obyvatele této části Prahy. Domečky, jak jim říkáme, by se měly stát centrem aktivit vyplňujících volný čas, místem setkání při zajímavých
činnostech, v budoucnu jedním z komunitních
center dané lokality. Objekt, který poskytla
pro tento účel městská část Praha 14, potřebuje upravit, aby splňoval potřebné požadavky.
Projekt, zpracovaný odborníky, vychází z požadavků na základní typy činností, které obyvatelům Černého Mostu chceme nabídnout.
Takže ve vašem budoucím domečku určitě nebude chybět keramická dílna, počítačová učebna (večer a o víkendech fungující jako internetový klub) včetně prostoru
pro příznivce digitální fotografie, prostory
pro pohybové aktivity, klubovny pro deskové hry, pro dospívající, učebny pro hudební a dramatickou výchovu, zkušebna
pro mladé hudebníky, dílna pro modeláře
a řezbáře a výtvarný ateliér.
Snažíme se připravit nabídku, která by naši
budoucí klientelu oslovila - a proto potřebujeme vaši pomoc. Rádi bychom věděli, o co máte zájem - a podle toho připravili konkrétní
nabídku. Naším cílem je vytvořit místo, kam
rodiče nejen pošlou své děti, protože budou
vědět, že je o ně postaráno, ale kam přijde celá rodina na program, který osloví všechny její členy. Připravujeme celodenní provoz - dopoledne programy pro školy, maminky s dětmi, seniory, odpoledne především pro
pravidelnou činnost dětí a mládeže, večerní
program pro mládež a dospělé. Kroužky, kur-

zy, vzdělávací programy, klubová činnost,
prázdninová činnost - to by mělo být základem. A to další už jistě vyplyne z vašeho zájmu. Časový harmonogram pro otevření nové
pobočky zahrnuje zhruba tři fáze. V březnu
proběhne výběrové řízení na rekonstrukci objektu. Samotná rekonstrukce by měla proběhnout od března do července. Vybavení a zařízení pak bude otázkou prázdninových měsíců.
Pokud všechno půjde podle našich představ,
čeká nás zahájení činnosti v září. Díky pochopení představitelů městské části počítáme
s některými „představovacími“ akcemi už
v květnu a červnu - pod širým nebem, v prostorách parku v blízkosti našeho budoucího
působiště. A samozřejmě počítáme také s anketou, ve které můžete uplatnit své představy
a požadavky. K tomu bychom rádi využili jak
Listů Prahy 14, tak našich webových stránek
(www.ddm.zde.cz). Naše adresa: Dům dětí
a mládeže, Měšická 720, Praha 9-Prosek,
tel./fax: 286 884 456, 286 884 457, e-mail:
praha9@ddm.zde.cz.
Všechny vás zveme na naše akce - Prosek
není tak daleko - a věříme, že využijete naší
nabídky letních táborů. Počítáme s tím, že některé dosavadní aktivity podporované radnicí
městské části Praha 14 najdou svoje místo
a lepší podmínky u nás. V každém případě se
otvírá nový prostor pro spolupráci se školami.
Byli bychom rádi, kdyby se nám ozvali i naši
případní budoucí spolupracovníci - zájemci
o práci vedoucích zájmových útvarů, vedoucí
na letní tábory, dobrovolníci pro klubové a víkendové činnosti pro mládež. Těšíme se
k vám a doufáme, že postupně budeme plnit
vaše očekávání, že se staneme místem, o kterém budou obyvatelé Černého Mostu nejen

vědět, ale jehož nabídky budou i často využívat.
Předpokládáme, že Dům dětí a mládeže
v Praze 14 zahájí činnost k 1. 9. letošního roku u příležitosti 10. výročí založení naší městské části. O postupu prací vás budu pravidelně informovat.
Mgr. Jaroslav Jiroušek (ČSSD), zástupce
starosty pro oblast školství, sociálních věcí
a zdravotnictví

DÛm dûtí na Proseku
Měšická 720, Praha 9, tel./fax 286 884 456,
286 884 457, tel. 605 486 587,
e-mail: praha9@ddm.zde.cz,
http://www.ddm.zde.cz
AKCE V DUBNU
do 9. 4. Soutěž o nejoriginálnější kraslici
z jakéhokoli materiálu (výstavka, pro nejhezčí odměna)
2. - 3. 4. V noci se dějou divný věci 3
- nonstop celou noc, od 21 hod., 40 Kč. Lanparty, deskové hry, video...
2. a 5. 4. (16-19 hod.), 3. 4. (14-17 hod.)
Velikonoční dílny. Jednotlivá stanoviště á 15 Kč
17. 4. Vesmírná výprava
Návštěva planetária v Praze-Holešovicích
s pořadem pro děti od 6 let (pedagogický dozor), 40 Kč, sraz v 8.30 hod. v DDM
30. 4. Rej čarodějnic
od 18 do 21 hod. - oheň a hrátky na zahradě
DDM. Čarodějnice zdarma, ostatní 20 Kč
CO SE CHYSTÁ V LÉTĚ
5.-11. 7. Vltava 2004 (vodácký putovní tábor, děti od 9 do 14 let, 1 300 Kč)
25. 7.-1. 8. Horotábor (Jizerské hory, základy
lezení, hry, výlety, od 10 do 15 let, 1 435 Kč
a další
KLUBY
Internet (placený), Street club: otevřený
klub pro mládež (vstup zdarma) a jiné

Komunitní centrum Mot˘lek
SdruÏení na pomoc dûtem s handicapy informuje:
PŘIVÍTEJTE S NÁMI JARO
První dubnovou sobotu (3. 4. od 14
do 17.30 hod.) vás zveme na již tradiční VELIKONOCE S MOTÝLKEM. Jako každé jaro, krátce před
Velikonocemi, jsme připravili pro děti příjemné tvořivé odpoledne. Budou si moci vyrobit hezké dekorační předměty a velikonoční přáníčka, vajíčka vyzdobit mnoha
technikami či vlastoručně zhotovit píšťalku
z vrbového proutku. Snad vám uděláme radost i malým jarním koncertem. Musíme se
také vypořádat se Smrtkou - Zimou, kterou
společně opět utopíme v rybníku. Vstupné
dobrovolné (bude přidáno ke sbírce na námi
adoptovanou holčičku z Afriky - viz níže).
Těšíme se na vás.
V dubnu samozřejmě nebude chybět ani
divadelní představení pro nejmenší. Tentokrát se děti mohou těšit na pohádku
O CHYTRÉ PRINCEZNĚ. Divadélko bude ve čtvrtek 15. 4. od 17.30 hod. v Komunitním centru MOTÝLEK (Vlčkova 1067).
Vstupné 30 Kč.

MOTÝLEK V AFRICE
Motýlek nepomáhá pouze dětem,
které žijí v Praze 14 a v blízkém okolí, ale rozletěl se i do vzdálené Afriky. Rozhodli jsme se spolu s dětmi,
že se zapojíme do projektu Adopce
na dálku. Víme, že každou minutu zemřou na
světě dvě děti na následky podvýživy. Bohužel to nikdo z nás nezmění, ale něco přece
jen udělat můžeme. A tak jsme si vybrali
sedmiletou holčičku z keňské Mombasy a ta
je od této chvíle odkázána na naši pomoc. Na
nás záleží, zda bude moci chodit do školy
a prožít aspoň trochu hezký a důstojný život.
(Za 7 200 Kč ročně - 20 Kč denně.) Přáli bychom si, aby to byly hlavně děti, které si tuto holčičku adoptují. Je to úžasná příležitost
nechat je pocítit radost z dobrého skutku
a učit je spoluodpovědnosti za druhé i za
svět, ve kterém žijí.
O průběhu sbírky i o tom, jak se daří naší
malé Vivian, vás budeme průběžně informovat.
Zuzana Jelenová
předsedkyně sdružení
stranu připravila: vš
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odívejme se z historického hlediska na úsek
železniční trati probíhající na jih od dnešníP
ho území Prahy 14 a v přilehlých oblastech.
Hlavním železničním tahem (Praha-Česká Třebová-Olomouc), jenž byl uveden do provozu
20. srpna 1845, jsme se zabývali již v předloňských dubnových Listech. Zahajovací jízdy na
posledním úseku dráhy se zúčastnil redaktor
velmi oblíbeného časopisu Kwěty. Z dnešního
pohledu je v této „cestovní zprávě“ zajímavý zejména popis krajiny a osídlení. Cituji: „za Úvaly (kde se poslední úsek železnice slavnostně
otevřel) vstupuje trať do lesa Vidrholce. Odtud
běží k Běchovicům a údolí Vltavy. Na konci tohoto krásného listnatého lesa je most o rozpětí
tři sáhy (1 sáh = 1,89 m), pak vchází do nádraží v Běchovicích, kolem Běchovického rybníka
je trať budována dále na západ k Dolním Počernicům, k mostu u Hostavic o třech polích

Kejský viadukt v roce 1845 a tentýž dnes. Jak
patrno, vypadá zcela jinak než na obrázku
před 159 lety, což je malá záhada.

o celkové délce devět sáhů, prochází zářezem
o výšce 4,5 sáhu překlenutým nadjezdem cesty
z Kejí k jižnímu okraji Kejského rybníka, kde
byly vybudovány dva mosty, každý o délce devíti sáhů. Pak se za stráněmi začíná otevírat pohled do Vltavské kotliny, oživené jen malými
osadami Hloubětínem, Prosekem a Vysočany
vpravo, Hrdlořezy, Malešicemi a Volšany vlevo
od dráhy, pustými skalami nade vsí Libní, rozsetými domky osad Holešovic a Ovence. Vzadu
při Vltavě a za vesnicemi Bubny a Bubenčem
za stříbrnou řekou je Praha. Zahradami na
svazích památného vrchu Žižkova, kolem domu Invalidů zasazeného do velké zelené louky,
nad domy největšího pražského předměstí Karlína se blíží Olomoucko-Pražská dráha hlavnímu městu království Českého, které se před ní
otevřelo šesti branami. Panorama stověžatého
města s královským hradem na vysokém obzoru. Vjezdem do nových městských bran končí
velká cesta z východu vedená přes vlny sedmi
řek: Moravy, Sázavy, Třebovky, Orlice, Loučné, Chrudimky a Doubravky.“ Za zmínku stojí,
že všechny popisované viadukty slouží dodnes,
jediný (z pískovce u dnešní Broumarské ulice)
byl nahrazen kvůli silniční dopravě v polovině
20. století železobetonovým.
Tuto cestovní zprávu můžeme chápat rovněž
jako poselství z minulých věků, kdy železnice
byla symbolem technického pokroku, symbolem „století železa a páry“. V období 1850-1900
se délka železničních tratí v Evropě zdesetinásobila. Jezdily po nich výkonné lokomotivy na
černé a hnědé uhlí a také otopové (kusové) dřevo, jehož spotřeba se rovněž zmnohonásobila.
Těžilo se tedy všude, kde to bylo alespoň trochu
možné. Naši městskou část nevyjímaje (viz můj

Vlevo nejmodernější pantograf a vpravo rychlíková
parní lokomotiva, která jezdila mimo jiné i na tratích
naší městské části. Tento
unikátní snímek z 80. let
19. století byl náhodou nalezen v rodinném archivu autora článku. Obsluhu lokomotivy tvořili topič a strojvedoucí (vpravo), jímž je
pradědeček Evžena Karause,
Adolf Koraus ze sedmé generace rodu (viz Sága rodu
Karausů, uveřejněná na pokračování v loňském ročníku Listů).

Traťový průvodce dráhy Olomoucko-Pražské z roku 1845 v úseku (zprava): Nový Kolín, Český Brod, Městys Ouvaly
(dnes Úvaly), Oujezd (dnes Újezd nad Lesy), Běchovice, Dol. Počernice, Hostavice, Aloisov, Hloubětín, Vysočany a Praha.
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Bez těchto „ocelových ořů“ by nebyl možný
technický pokrok, který se však ani na železnici
neobešel bez lidských obětí.
Velká železniční neštěstí se nevyhnula ani naší vlasti. Tím nejčernějším dnem byl u nás
14. listopad 1960, kdy se u Stéblové blízko Pardubic poté, co jeden ze strojvůdců nerespektoval
návěstí „stůj“, na jednokolejné trati střetly dva
osobní vlaky. Tisk uváděl v černé kronice
119 mrtvých, zraněno bylo 216 cestujících.
I v naší městské části došlo někdy v padesátých letech ke srážce na železnici. Přesné datum
není známo. Místo neštěstí je dnes dobře patrné
z vysokého mostu v Průmyslové ulici. Zalesněný hřeben pokračuje západním směrem k Hořejšímu rybníku a dále hřebenem Smetanka. Trať tu
směrem ke Kyjím stoupá. Co a jak se stalo? Dle
strohých zpráv vyjížděla z Libně těžkotonážní
souprava (procházela tudy železniční uhelná
magistrála ze západu na východ republiky)
a před ní na stejnou kolej najel pantograf, jenž se
tu ale zastavil. Tyto pantografové jednotky se
v padesátých letech zaváděly do osobní dopravy
jako moderní a hlavně rychlejší. Strojvůdce nákladní soupravy uviděl stojící pantograf pozdě.
Náraz zdemoloval poslední tři vagony, zahynulo
čtrnáct cestujících. Dle dalších šetření strojvedoucí tažné lokomotivy vypnul zabezpečovací
automatiku (krátce předtím na hlavních tratích
zavedenou) a přidal rychlost, aby těžkotonážní
Název ulice Pod Hloubětínskou zastávkou (dnešní Praha 9) stále dokládá, že zde stávala železniční
vlak vyjel bez nesnází úsek se stoupáním ke Kystanice. U ní býval přejezd se závorami, dnes zrušený. Přes trať vede jen nechráněný přechod. Uvajím. Může se něco takového přihodit i dnes, kdy
žovalo se o zřízení podchodu pro pěší (podobně, jak je tomu u kyjské zastávky). Na druhé fotce je pok neštěstím na železnici dochází nejčastěji na
hled z mostu Průmyslové ulice na úsek trati, kde došlo k popisovanému železničnímu neštěstí.
nechráněných přejezdech? Může. Je však nepravděpodobné, že by se
po dalších zkušenostech, zejména na tratích
s autobloky, mohlo tak
hrubé porušení předpisů
opakovat. Jeden z posledních případů u nás
se stal 10. 11. 1989, kdy
po nárazu Balt Orient
expresu do stojícího
pantografu v Nových
Kopistech zahynulo pět
osob, osm bylo zraněno.
V 60. a 70. letech jsem
Stanice Praha-Kyje. První čekárna na holé zastávce byla Sprejery pomalované torzo domku u bývalé hloubětínské se jako zástupce energetiky účastnil u nás
zřízena až po první světové válce.
zastávky. K čemu sloužil, to už se nedá na místě zjistit.
a v Polsku tzv. odpařovacích zkoušek na parních lokomotivách, které
mích: ve strojírnách barona Emila ze Škodů,
článek Těžba černého uhlí v Praze 14). Největší
byly tehdy hlavními tažnými jednotkami.
hraběte Huga ze Salmů v Blansku, a nesmíme
a nejvýkonnější lokomotivy byly již od roku
Zkoušky, zaměřené na využitelnost tuhých paliv
zapomenout ani na kotlárnu, později známou ja1869 v provozu na transkontinentální trati přes
u všech typů lokomotiv na předem určených trako ČKD Dukla, kterou v Karlíně v r. 1837 zaloUSA. V Evropě jezdily Cramptonova lokomotitích, byly dlouhodobé a znamenaly projet tisíce
žili angličtí mechanici Evans a Lee. České země
va Ersebet na kusové černé, eventuálně hnědé
kilometrů na stanovišti vedle obsluhy lokomotise tak stávaly strojírnami mocnářství, což nám
uhlí či maďarská Antée, která již měla po obou
vy. Tehdy jsem si uvědomil, jací byli moji pravydrželo až do konce první světové války. I díky
stranách přední části vnější parní válce a šest
předci pašáci, když z malých zemědělců - „zetomuto postavení jsme se mohli porovnávat
propojených hnacích kol. V bývalém Rakouskuměhryzů“ - v Poohří v předminulém století přes technicky nejvyspělejšími státy a držet si čtvrUhersku se velké parní lokomotivy vyráběly
cházeli do služeb rakousko-uherské dynastie
té místo ve světovém ekonomickém žebříčku.
kromě Vídně a Budapešti rovněž v českých zejako železničáři. Také díky jejich obětavé službě
u modré armády již 159 let duní po této trati vlaky, tažené zprvu parními a pak už i elektrickými
lokomotivami. Přes uvedená neštěstí patří železnice k nejbezpečnějším druhům dopravy.
ing. Evžen Karaus, foto: Jaroslav Šmíd
Poznámka redakce: Autor článku se pokusil
vypátrat přesné datum, kdy se neštěstí v Kyjích
stalo. Marně, byl stejně neúspěšný jako autor
publikace Katastrofy děsící svět. Jak České
dráhy, tak ministerstvo vnitra nedokázaly cokoli bližšího sdělit.
Podkladová literatura: ing. Josef Hons: Velká
cesta, 1947; časopis Kwěty, 1845; časopis Česká
včela - Vídeňský železniční archiv; Traťový průvodce dráhy Olomoucko-Pražské, 1845; ing. Jan
Tůma: Katastrofy děsící svět, 1994.

trati vlaky...

dvoustranu připravil: jš
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Na lince 156
a neb âím Ïije
Mûstská policie
Že strážníci nezahálejí, potvrzuje výtah
z policejní svodky v období tří týdnů na přelomu února a března, který nám poskytla
Ing. Bc. Dana Hetzlová, ředitelka Městské
policie Prahy 14.
● 16. 2. bylo přijato oznámení, že v zahradě
rodinného domku v Kyjích pobíhá cizí pes.
Strážníci zjistili, že zvíře, které ohrožuje nájemníky, sem proniklo ze sousedního nedostatečně oploceného pozemku. Záležitost byla
předána k dalšímu řízení na Úřad městské
části Praha 14.
K projednání přestupku bude na náš úřad
povolán i mladík, zadržený 5. března v Pospíchalově ulici při krádeži benzinu ze zaparkovaného vozidla - škoda byla malá a přivolaný
majitel auta nechtěl podat trestní oznámení.

Napsali jste nám
Vážení přátelé,
rádi bychom Vám srdečně poděkovali za
zveřejnění informací o kurzech znakového
jazyka, které pořádá naše organizace. Díky
Vaší podpoře se nám přihlásilo mnoho lidí,
kteří už delší dobu uvažovali o tom, že by se
znakový jazyk rádi začali učit, a to jak ze zájmu, tak i z potřeby. Díky Vám se o kurzech
dozvěděli a nyní je již téměř měsíc navštěvují. Vaše pomoc nebyla směrována pouze
k těmto lidem, ale zejména ke všem neslyšícím, se kterými se naši studenti budou plnohodnotně dorozumívat v jejich zaměstnání,
kdekoli na ulici nebo v soukromém životě.
Z těchto nováčků, kteří díky Vám začali znakový jazyk studovat, se také mohou časem

● 18. 2. - nahlášena drobná krádež v prodejně

Albert v Cíglerově ulici. Při prověřování totožnosti osmnáctiletého mladíka se ukázalo,
že se jedná o celostátně hledanou osobu. Další cesta neúspěšného zloděje vedla na úřadovnu Policie České republiky.
Další úspěšné zásahy korunované zadržením celostátně hledaného výtečníka následovaly v několikadenních intervalech: 20. února
v obchodním domě Hornbach, 26. února
v prodejně Globus a na stejném místě ještě
znovu 7. března. V Globusu 21. února při podobné příležitosti vyšlo najevo, že zadržený
muž cizího původu je osobou v naší republice
nežádoucí.
● 29. 2. strážníci při hlídkové činnosti v Chlumecké ulici nalezli odcizené vozidlo. Případ byl
předán Policii ČR, jejíž zástupci se zanedlouho
na místo dostavili i s majitelem vozu.
Kradou se nejen automobily: 6. března po jedenácté hodině večer byli ve Vašátkově ulici zadrženi dva mladí muži, kteří se před hlídkou dali na útěk. Měli proč - ze zaparkovaných vozidel
si předtím „vypůjčili“ dvanáct kusů ozdobných
krytů kol. Bloková pokuta je neminula.

stát profesionální tlumočníci znakového jazyka, kterých je v České republice bohužel velmi málo. Ještě jednou děkuji za Vaši
podporu!
Za Pevnost - České centrum znakového jazyka
Petr Vysuček, předseda

Překvapení v zoo
Jeden z mála slunných únorových dnů nás
inspiroval ke krátké návštěvě zoo. Počasí nejlépe vyhovovalo bílým huňáčům - ledním
medvědům, kteří jsou jedni z nejnáročnějších
obyvatel zahrady. V jejich krásném vodním
pavilonu bylo živo. A tu nás čekalo překvapení - mezi jmény sponzorů jsme četli, že na
ně přispívá hostinec V Chaloupkách z Prahy 14. Bylo to milé zjištění, že náš chaloupkářský hostinec nejen dobře obslouží své
hosty a občas se postará o příjemné posezení

●

1. 3. ve 2.20 hod. bylo přijato oznámení
o pohybu osoby ve vestibulu metra Černý
Most. Muž, který tu byl zadržen, zničil výplň
vchodových dveří, čímž způsobil škodu ve
výši zhruba 8 000 korun. Hlídka ho předala
Policii ČR.
Do rukou státní policie byl na základě
oznámení téhož dne předán i muž, který
ve výtahu domu ve Vašátkově ulici kolem
deváté hodiny večer údajně obtěžoval mladou dívku. Díky všímavým občanům se
o pár dní později v půl čtvrté ráno podařilo
zabránit řádění nenechavce, který stačil
pouze rozbít
skleněnou výplň
dveří
Zvláštní školy
v Mochovské
ulici, i mladíků, „zkrášlujících“ fasády
v Mansfeldově a Kučerově
ulici.
vš

se sousedy, ale že nezapomíná ani na naše životní souputníky - zvířata. Za to je třeba poděkovat.
P.S.
Listy Prahy 14 si v posledních letech udržují
svůj dobrý standard. Jsou čtivé a dobře informují o dění v Praze 14. Bohužel se ale zdá, že
život pulzuje spíše v nové zástavbě a na tu starší se zapomíná. Což třeba se dát dohromady
s Prahou 9 a pokusit se vyřešit situaci s bývalým koupalištěm u Rokytky, které bylo bezohledně a hrubě zničeno vandaly a citelně v této lokalitě chybí. Bývalo tam pěkně. Je také
možno projednat s VZP příspěvek na koupání
v hloubětínském bazénu, jako je tomu např.
v Ymce, v Radlicích a jinde - bohužel všude až
na druhém konci Prahy.
Stáňa Zvěřinová, Hloubětín

âtenáﬁská soutûÏ: 10x o Praze 14

S

právná odpověď na otázku z předchozího,
druhého kola: c) oddíl akvabel. Oproti
prvnímu kolu jsme s potěšením zaznamenali,
že soutěžících přibylo. Vylosovali jsme z nich
tyto tři výherce: 1) Tomáš Mládek, 2) Kateřina Budzanowská, 3) Marie Balková. První výherce získává poukázku v hodnotě
250 Kč na knihu dle vlastního výběru v hloubětínském knihkupectví Trávníček, na druhého v pořadí čeká CD Hynka Tomma a paní
Balková obdrží od nás dárek věnovaný nákupním a zábavním Centrem Černý Most. Jako
bonus máme pro každého obrazovou publika-

SOUTĚŽNÍ KUPON
(možno vystřihnout)

10x o Praze 14, otázka č. 3:
Poliklinika na Černém Mostě
je neoficiálně nazývána:
a) Letadlo
b) Parník
c) Vagon
d) Ponorka

ci Praha 14 v zrcadle času. Pokud se nepřihlásí výherci sami, písemně je vyrozumíme,
ceny budou k vyzvednutí po domluvě v naší
redakci.
Odpověď na dnešní soutěžní otázku č. 3
nám pošlete nejpozději do 15. dubna
na korespondenčním lístku (nalepíte soutěžní
kupon nebo odpověď napíšete), možné je
zaslání e-mailem: listyprahy14@p14.mepnet.cz
nebo osobní doručení do podatelny
úřadu.
Připomínáme,
že všichni, kdo
se zúčastní alespoň jednoho kola naší soutěže,
postupují do závěrečného finále, v němž budou
na tři vylosované výherce čekat
hodnotné ceny
od našich štědrých sponzorů.
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v nákupním
i zábavním
Produktové noviny
Návštěvníkům nákupního i zábavního centra
nabídnou zajímavé slevy včetně kuponů i speciální ceny s platností od 10. do 18. dubna - najdete je v příloze deníku Metro 9. dubna nebo ve
svých poštovních schránkách, k nahlédnutí jsou
i na www.centrumcernymost.cz.

Happy Day
je úter˘
Pokud jste si ještě nevyzkoušeli, jak je výhodné navštívit CČM právě v úterý, děláte
chybu.
Slevy, dárky,
bonusy, které
tu v tento den
při nákupech,
sportu i zábavě
získáte,
potěší všechny členy rodiny. Úterý je
v CČM prostě
Happy!

20. března do 4. dubna. Jejich platnost končí
11. dubna.
komerční stránku spolu s CČM
připravila: vš

·kolní v˘let
s Klokánkem
Děti, které v minulém měsíci odevzdávaly do
CČM své obrázky a školní tabla, se už těší na
vyhlášení výsledků jarní soutěže - dočkají se
v neděli 4. dubna. Moderátor Leoš Mareš jim při
slavnostním odpoledni s Klokánkem prozradí,
kdo si z CČM odnese počítačové hry, play station 2 či hračky, a hlavně která školní třída získá
hlavní cenu: dvoudenní výlet s Klokánkem.

Za va‰e nákupy
ko‰ pln˘ zábavy
Nakupovat v CČM se vyplatí - ještě stále
můžete využít kuponů, které jste získali od

Veškeré informace o aktivitách nákupního a zábavního CČM najdete na: www.centrumcernymost.cz
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Nejvût‰í praÏsk˘ rybník pﬁed rekonstrukcí
Jedním z nejnavštěvovanějších míst naší
městské části je Velký počernický rybník, který
spolu s přilehlým zámeckým parkem tvoří přírodní památku o výměře 41,7 ha. Rybník, mimochodem největší v Praze, je však v současné
době ve velmi zanedbaném stavu. Tato skutečnost by se však měla v dohledné době výrazně
změnit. Hlavní město Praha - odbor městské
zeleně - zadal firmě Vodní díla T.B.D., a. s.,
zpracování projektové dokumentace k rekonstrukci rybníka a jeho odbahnění. Výše finančních prostředků potřebných k nápravě bude
značná, a tak je realizace projektu rozložena do
delšího časového období. Prioritou je vybudování nové obtokové hráze pro převádění Rokytky mlýnským náhonem v době oprav a během
odbahňování. Tato nová hráz bude po dokončení sloužit jako promenádní a cyklistická stezka,
jež by výhledově byla propojena až do Běchovic. Z hlediska bezpečnosti je životně důležitá
oprava návodní strany hlavní hráze a bezpečnostního přelivu. Počítá se s novým opevněním
a nivelací i s významným zásahem do vzrostlé
zeleně na návodní straně hráze. Bezpečnostní
přeliv bude celý zpevněn injektáží, změní se
odtokový profil, na místo se vrátí původní zděné zábradlí. Před bezpečnostním přelivem bu-

dou zasazeny nové česle. Zcela
novou podobu dostane vývařiště pod požerákem a také křížení
hlavní a obtokové hráze u objektu mlýna. Před vtokem Rokytky do rybníka bude rekonstruováno rozdělovací zařízení,
které reguluje množství vody
protékající vlastní nádrží nebo
obtokovou strouhou. Počítá se
s odstraněním asi 70- až 90centimetrové vrstvy bahna. Naštěstí není toxické, a tak může být
ukládáno a následně zaoráno na
rozlehlých pozemcích hlavního
města Prahy v těsné blízkosti
rybníka. Významným zásahem
do krajiny bude vybudování
ostrůvku o rozměrech zhruba
70 x 100 metrů.
V současnosti projekt prochází připomínkovým řízením, jež předchází vydání stavebního povolení. Lze jen doufat, že toto vodní
dílo se za pár let zaskví ve své nové kráse
a občané nejen Prahy 14 budou mít o další
důvod víc zavítat k nám na návštěvu. Současně byl další firmou vypracován projekt re-

konstrukce zámeckého parku v Dolních Počernicích, o které vás budu informovat v příštích Listech.
Zbyněk Richter
starosta městské části
Praha-Dolní Počernice
foto: archiv

Dûtsk˘ domov v Dolních Poãernicích:
osmém do domova nastoupil, měl
jsem na starosti dvě děti z učňáku,
dvě z mateřské školy a devět ze základky - a to byl fofr, aby stihly
všechno do školy a ještě si uklidit,“
vzpomíná Martin Lněnička. Dneska
je tu ve čtyřech rodinkách dvaačtyřicet dětí ve věku od šesti do dvaceti
let, o něž se stará třiadvacet zaměstnanců. Každá skupina se dvěma
kmenovými „tetami“ obývá relativně
uzavřený prostor, zahrnující několik
pokojíků s příslušenstvím a velkou
místnost, kde si děti píšou úkoly, pofoto: archiv vídají si nebo taky o víkendech vaří.
Změny, které dnes už jako ředitel
ejvíc by ho potěšilo, kdyby se všechny
prosazuje, ale nezaznamenali jen ti, kterých
se bezprostředně týkají. Díky sportovně-kulpodařilo umístit do rodin, ale ví, že je
turním aktivitám, které tu začal organizovat
to nereálné. Rodičů, kteří se o své potomky
pro děti z dětských domovů z celé republiky,
nedokážou postarat, neubývá. Snaží se tese domov stal nejen integrální součástí života
dy alespoň o to, aby se život dětí v „jeobce, ale čím dál tím častěji je i centrem zdejho“ dětském domově pokud možno co nejšího dění. „Teď v březnu jsme tu na prvním
víc přiblížil tomu, co se odehrává za jeho
ročníku halové kopané měli družstva z jednazdmi. A tak organizuje, zařizuje a shání třiceti dětských domovů včetně jednoho z Ruhlavně peníze, protože štědrost sponzorů
munska,“ říká Martin Lněnička. „Víkendové
spolu s rychlou realizací přijatých legislaakce se sportovním zaměřením pravidelně dotivních změn umožní naplnění jeho vizí.
plňuje kulturní program pro veřejnost.“ Na
Řeč je o Martinu Lněničkovi, řediteli Dětkvětnovém Memoriálu Lucie Hanušové by leského domova v Dolních Počernicích.
tos, stejně jako loni, měl vystoupit Kamil StřiPraze, která má jen dvě taková zařízení pro
havka spolu s aktéry pořadu Tele Tele, chystá
děti starší šesti let, plánovaná výstavba mase také ohňostroj. Závody probíhají jen v malých objektů na třech místech nepříliš vzdálelé části parku, a tak se naskýtá ideální příležiných od dosavadního sídla dětského domova
tost k propojení tradiční akce s letošními oslav Počernicích umožní vyjít vstříc požadavvami desátého výročí vzniku městské části,
kům zákona č. 109/2002 Sb. Podle něj u nás
připravovanými úřadem.
mohou od července letošního roku působit už
Memoriál spolu s halovou kopanou a třetím
jen domovy rodinného typu s maximálně šesročníkem akce Prevencí proti nehodám chce
ti „rodinkami“ po šesti až osmi dětech Martin Lněnička zahrnout do soutěže o nejvšestrannější dětský domov - Dětský domov
a v nedalekých Klánovicích mají dětí momenCup, příští rok se chystá přidat další závody.
tálně šedesát.
Aktivita a radost ze soutěžení, to by mohl být
V Počernicích začali prosazovat menší skurecept na prevenci proti nehodám - těm životpinky už dříve. „Když jsem v devadesátém

Prevence proti
Ïivotním
nehodám

N

ním. Plány nemalé - a co financování? „Předpokládané letošní náklady dosahují výše jeden milion 150 tisíc korun. Počítáme s grantem od Magistrátu, ale pořád ještě zbývá dost
na sponzory. Naštěstí jich máme hodně.
Sponzorem sportovních akcí je například Nike nebo Volkswagen, finanční prostředky
jsme jednou dostali prostřednictvím Magistrátu i od kasina, ty ale byly účelově vázané díky nim máme střechu na tělocvičně za milion,“ pochvaluje si ředitel. Největším a nejstabilnějším sponzorem je ale Coca-Cola Beverages ČR. Podle slov Jany Houštecké z této
společnosti koncept spolupráce s dětskými
domovy nezahrnuje jen finanční či materiální
pomoc, ale také trvalý zájem o dětské aktivity
včetně předávání narozeninových a vánočních
dárků. Patrony dolnopočernického domova
v pobočce Coca-Coly v Kyjích jsou Helena
Mesárošová a Honza Sviták, kteří kromě průběžných návštěv domova zajišťují občerstvení, atrakce i ceny pro vítěze při velkých soutěžích.
Kromě už zmiňovaných „víkendovek“ pro
děti z dětských domovů organizuje Martin
Lněnička i akce otevřené všem zájemcům a není jich právě málo: k těm tradičním letos
přibude ještě petanque. „Hráli jsme ho ještě se
dvěma dalšími rodinami včetně našich dětí.
Bavilo nás to, a tak jsme si řekli, že uděláme
nějaký turnaj.“ A protože od slov u něj není
daleko k činům, už teď si můžete zapsat oba
termíny.
Věra Štemberová

Závody pro veřejnost
24. 4. Dětský cyklokros (přihlášky na místě)
19. 6. Petanque dvojic (přihlášky do 4. 6.)
11. 9. Běh Babího léta (přihlášky na místě)
6. 11. Petanque jednotlivců (přihl. do 22. 10.)
11. 12. Předvánoční běh (přihlášky na místě)
Kromě první akce není věk účastníků omezen.
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Chcete darovat pupeãníkovou krev?
Ve které nemocnici žena porodí, je nyní už
její svobodná volba. Současně s přivedením
miminka na svět však navíc může darovat tolik diskutovanou a potřebnou pupečníkovou
krev. I vy se můžete rozhodnout k anonymnímu a bezplatnému dárcovství této životadárné tekutiny pod dozorem vyškoleného zdravotnického personálu a tím přispět do registru jejích dárců. V Praze se na realizaci
neziskového projektu Banka pupečníkové
krve ČR podílejí gynekologicko-porodnická
oddělení Všeobecné fakultní nemocnice
(Apolinářská), Fakultní nemocnice v Motole, Ústavu pro péči o matku a dítě v Podolí
a Fakultní nemocnice na Bulovce.

ně závislá na podpoře sponzorů, a masovému zapojení dalších porodnic tedy brání zejména finanční důvody. Náklady na provoz
příslušných zařízení a na dopravu krve jsou
velmi vysoké. Je na nás všech, zda se podaří
tento projekt rozšířit do co největšího množství porodnic a zvýšit tím šanci na uzdravení
nemocných, pro které je zpravidla transplantace šancí poslední.
Jana Jahodová

S pupečníkovou krví do boje
proti nádorům
Pupečníková krev je, podobně jako kostní dřeň, bohatá na buňky zajišťující krvetvorbu a používá se k transplantacím a léčbě nádorových onemocnění (například leukemie) či vrozených poruch imunity
a metabolismu. Její výhodou je zcela bezbolestný odběr a tzv. imunitní nezralost,
která slibuje méně potransplantačních komplikací, a proto ji lze využít také u pacientů,
pro něž není možné najít stoprocentně
vhodného dárce. Nevýhodou je relativně
malé množství této krve (odebírá se z pupečníkové šňůry těsně po jejím odstřižení
po porodu), což ji zatím předurčuje výhradně k transplantacím u dětských pacientů.
Efektivní množení příslušných buněk
s možným využitím při léčbě dospělých je
zatím ve fázi výzkumu.

Více štěpů, větší šance
pomoci dětem
Cílem neziskového projektu Banka pupečníkové krve ČR, který vznikl pod záštitou Ústavu hematologie a krevní transfuze
v roce 1996, je kromě zajištění samotného
odběru také kompletní vyšetření odebraného
štěpu, jeho zmražení a uložení ve speciální

Pohybem proti
bolestem a únavû
Je nesporné, že nalezení vhodného pohybového režimu je důležitou součástí preventivní
i zdravotní péče a že přiměřený pohyb působí
na celý lidský organizmus pozitivně. Proto
občřanské sdružení Čtrnáctka připravilo lekce
preventivního a zdravotního cvičení, využívajícího racionálně vyvinutého a ověřeného
systému Salutik. Ten umožňuje při omezených
časových i prostorových nárocích efektivní zatížení svalových skupin, vycházející z jejich
funkce, jehož výsledkem je i žádoucí formování postavy. Nabízí i možnost domácího cvičení, které je v dnešní době velmi žádanou formou pohybové aktivity. Občané naší městské
části se mohou s tímto systémem cvičení seznámit v sobotu 24. dubna při semináři vedeném MUDr. Ludmilou Kubálkovou, CSc., a jejími spolupracovníky, jehož součástí bude beseda s odborníky k aktuálním pohybovým

kryobance, v kontejnerech s tekutým dusíkem při teplotě -196 °C. Po půlroční karanténě, jež vyloučí všechna virologická rizika,
základní údaje o štěpech putují do Českého
registru dárců kostní dřeně v IKEM, kde
jsou uloženy do databáze propojené s mezinárodním registrem. Štěp tak může být vybrán ke transplantaci, na základě přísně stanovených kritérií, kdekoliv na světě. V současnosti v naší národní bance čeká na svého
příjemce více než tisíc zmražených štěpů pupečníkové krve a zhruba stejné množství je
zatím v různé fázi přípravy. Aby byla možnost výběru dostatečná, bylo by však zapotřebí množství mnohem většího. Problémem
jsou peníze.
Jestliže odběr ani využití pupečníkové krve při transplantaci nejsou podmíněny finanční spoluúčastí, realizace projektu je plproblémům. Akce se koná v příjemném prostředí tělocvičny Fit centra Fantom, Ciglerova
1139, u stanice metra B Rajská zahrada. Program semináře: 9-9.30 hod. úvod do problematiky, 9.30-10 hod. testování účastníků, základní principy cvičení, 10-11.15 hod. praktické
cvičení s výkladem, 11.15-11.45 hod. dotazy,
beseda. S sebou vezměte cvičební úbor a poznámkový sešit. Na semináři, který je určen
všem věkovým skupinám, je možné získat texty se základy metodiky. Zájemci o účast volejte na telefon 602 459 203 nebo 281 916 563.

PﬁestaÀ a vyhraj
Chtěli byste se zbavit své závislosti na nikotinu? Šance, že se s ní úspěšně poperete, je
právě teď vysoká. Nebudete v tom totiž sami předpokládá se, že v šestém ročníku celosvětové protikuřácké kampaně Světové zdravotnické organizace, spolupořádané Státním
zdravotním ústavem, se spolu s vámi o totéž
pokusí milion kuřáků. Ať už je vaší motivací

● Odběr pupečníkové krve je zcela bezpečný pro matku i dítě a není nijak
zatěžující ani bolestivý. Provádí se
ještě před přirozeným vypuzením
placenty z těla matky a trvá pouhých
3-5 minut.
● Darování pupečníkové krve představuje pro maminku vyplnění jednoho
dotazníku v některé z porodnic spolupracujících na projektu Banka pupečníkové krve ČR, provedení odběru krve v době porodu a uskutečnění
virologického vyšetření šest měsíců
po porodu.
● K dárcovství pupečníkové krve se lze
rozhodnout až na porodním sále.
● Dosud bylo v naší republice s využitím
štěpů z Banky pupečníkové krve ČR
i ze světových registrů provedeno celkem dvanáct transplantací, což znamená poměrně velký úspěch.

Kontakt: Banka pupečníkové krve ČR,
Ústav hematologie a krevní transfuze,
U Nemocnice 1, Praha 2, 128 020, tel.:
224 436 058, e-mail: cryo@uhkt.cz, informace také na: www.bpk.cz
Prostřednictvím Nadačního fondu
Umbilicus můžete přispět i vy. Číslo účtu:
13658389/0800

zahraniční zájezd, určený pro domácího vítěze, mezinárodní supercena ve výši 10 000 dolarů, nebo „jen“ naděje na prodloužení života,
neprohloupíte. Zlepšení zdravotního stavu se
sice neprojeví okamžitě, ale například riziko
srdečního infarktu se značně snižuje už během dvou až tří let nekuřáctví. Kdo se může
účastnit soutěže? Každý, komu je víc než
osmnáct a víc než rok kouří alespoň jednu cigaretu denně. Pak už stačí do 30. dubna odeslat řádně vyplněnou přihlášku a v případě výhry doložit své nekuřáctví.
Adresa: Přestaň a vyhraj, Státní zdravotní ústav, Šrobárova 48, 100 42 Praha 10,
přihlášky na: www.szu.cz nebo v informační kanceláři Úřadu MČ Praha 14.

Nová lékárna v Hloubětíně
Najdete ji v prostorách GynCentra, s.r.o.,
v Hloubětínské 3, dovolat se lze prostřednictvím centrály - 266 610 245 (linka 247).
stranu připravila: vš
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Letci v názvech ulic âerného Mostu
Dnes pokračujeme v uveřejňování medailonů našich letců, hrdinů leteckých bitev druhé světové války, jejichž jména nesou názvy některých
ulic Černého Mostu. Po Leo Anderlovi přichází na řadu

PLK. IN MEM. ARNOŠT VALENTA
Narodil se 25. října 1912 ve Svébohově, malé
podhorské obci v tehdejším okrese Zábřeh. Tam
vychodil i obecnou školu a v letech 1925-1933
studoval na reálném gymnáziu, kde 23. června
1933 úspěšně maturoval s prospěchem „velmi
dobrým“. Jelikož však na jeho další studia rodině nezbývaly prostředky, narukoval na vojnu.
Začínal sice u letectva, ale mělo trvat ještě mnoho let, než se skutečným letcem stal. Měsíční
přijímač absolvoval u 81. bombardovací letky
v Praze-Kbelích, ale ze zdravotních důvodů bylo jeho zařazení k letectvu zrušeno. Místo toho
nastoupil 9. září 1933 do Školy pro důstojníky
pěšího vojska v záloze u 8. divize v Opavě. Tento muž všestranných zájmů se nakonec rozhodl
pro dráhu vojáka z povolání. Jeho další kroky
proto vedly do Vojenské akademie v Hranicích
na Moravě; byl určen k výchově na důstojníka
pěchoty z povolání. Vojenské záznamy ukazují,
že sem nastoupil 15. srpna 1934 a po dvouletém
studiu byl 1. srpna 1936 slavnostně vyřazen jako
poručík pěchoty. Ihned poté nastoupil řadovou
službu na Slovensku.
Jednou z prvních důležitých prověrek československé branné moci i poručíka Arnošta Valenty samotného byla mimořádná opatření v době sílící evropské krize roku 1938. Jako dobrý
znalec němčiny byl tehdy ustanoven velitelem
asistenční čety v prostoru okresu Žlutice v severních Čechách. Později byl přidělen ke 3. oddělení štábu skupiny Bratislava, kde působil do
poloviny prosince 1938. „Ve všech funkcích se
osvědčil velmi dobře. Velmi vytrvalý, ustálené
povahy, širokého vojenského a všeobecného rozhledu,“ napsal plk. gšt. Václav Engler do Valentova posudku za služební období od 23. září do
12. prosince 1938. Mnichovské rozhodnutí těžce zasáhlo nejen celé Československo, ale i Valentu samotného. Rodný Svébohov totiž patřil
k území odstoupenému Německu, a to i přesto,
že tam nežil ani jediný Němec. Rozpad společného státu v březnu 1939 jej zastihl ve funkci velitele roty v Bratislavě.
Po vyhlášení samostatného Slovenského štátu uprchl do Polska, kde se 29. srpna v táboře
Bronowice Male u Krakova připojil k čs. vojenské skupině pplk. pěch. Ludvíka Svobody. Její
hlavní část - a s ní i on - se následujícího dne
odebrala přes Tarnov a Lvov do tábora Leòna
u Baranowicz, kde ji po příjezdu, 1. září 1939,
zastihla zpráva o vypuknutí války. S jen chabě
vyzbrojenou a vystrojenou polovojenskou skupinou ustupoval na jihovýchod, ale 17. září
1939, po faktické porážce polské armády, se
v okolí obce Podhajce skupina dostala do zajetí,
když sovětská vojska vpadla Polákům do zad.
V internaci pobyl půl roku, v jehož průběhu musel trpělivě snášet všechny útrapy a příkoří dlouhého putování sovětskými internačními tábory.
Jeho poslední zastávkou na sovětském území
byly Jarmolince. Na základě důvěrné dohody
mezi československými a sovětskými orgány začali být totiž internovaní čs. vojáci odesíláni na
Západ. Dne 17. března 1940 byl právě v Jarmolincích zařazen do první, sedmnáctičlenné skupiny, určené k odjezdu. „Rusko zůstalo za námi,“ oddechne si ve svém deníku. „Máme šest
měsíců zkušeností z pobytu v komunistickém

státě a odcházíme odtud s trapnými pocity, snad
všichni, bez rozdílu - zklamáni. Je jen několik
těch jednotlivců posedlých idejemi, jejichž
splnění není vidět ani zde.“
Z přístavu Oděsa vypluli večer 19. března
1940 na lodi Svanetia a 14. dubna dorazili do
francouzského přístavu Marseille. Tam se mu
současně splnil i dávný sen - na základě své žádosti byl přemístěn ke zdejší letecké skupině.
S celkem 235 československými letci na palubě
opustila britská loď Apapa francouzské břehy
24. června a po dvou týdnech dorazila k břehům anglickým. Ve Velké Británii byl nadporučík Arnošt Valenta 29. července 1940 přijat do
řad RAF VR v nejnižší důstojnické hodnosti
pilot officer (poručík) a 2. srpna 1940 se stal jedním z prvních příslušníků 311. československé
bombardovací peruti, formující se na základně
Honington. Protože jednotka trpěla nedostatkem
specialistů, byl určen k výcviku na palubního radiotelegrafistu.
V noci z 23. na 24. září 1940 při náletu na
Berlín ztratila 311. peruť Wellington L7788
(KX-E) P/O Karla Trojáčka (pět letců bylo zajato, jeden při zatýkání spáchal sebevraždu). V noci z 16. na 17. říjen 1940 při akci proti Brémám
ztratila další tři osádky: Wellington L7844 (KXT) P/O Bohumila Landy (čtyři padlí a dva zajatí), N2773 (KX-K) F/Lt Josefa Šnajdra (jeden
mrtvý) a N2771 (KX-H) S/Ldr Jana Veselého
(pět mrtvých a jeden těžce zraněný). Nikdo tehdy nemohl tušit, že tak vlastně bezděčně napsal
i svůj epitaf. Nevrátil se ze svého šestého bombardovacího náletu v noci z 6. na 7. února 1941.
Dvoumotorový Wellington Mk.IC L7842 (KXT) kapitána P/O Františka Cigoše měl tehdy
bombardovat doky v Boulogne. Po splnění úkolu osádka ztratila orientaci a po vyčerpání paliva
nouzově přistála na prvním letišti, které pod sebou identifikovala. Bylo to tragické přistání - letiště patřilo Němcům. Československá osádka
přistála na letišti u města Flers jižně od Caen

v Normandii. Valenta ještě na poslední chvíli
stačil zničit IFF, přístroj na identifikaci vlastního letounu, a nacpal si do úst kódovací tabulky,
vytištěné na rýžovém papíře. Pak ani jemu nezbylo nic jiného nežli společně s ostatními zvednout ruce před namířenými mauserovkami německého letištního personálu.
Nadporučík Arnošt Valenta se s osudem válečného zajatce nikdy nesmířil a myšlenka na
útěk se z jeho mysli nikdy nevytratila. „...Znovu
jsem se s Arnoštem setkal až v zajateckém táboře v Saganu, západně od Vratislavi,“ vzpomínal
později Karel Trojáček, jenž do německého zajetí padl již 24. září 1940 jako kapitán první sestřelené čs. osádky. „Byl sestřelen na šestém
operačním letu. Byl zoufalý. Měl v plánu, že po
skončení první operační túry půjde do pilotního
výcviku. ,Hrome, měl jsem šílený nápad napsat
Göringovi, aby nás vyměnil za německé zajatce
v Anglii,‘ řekl mi. ,Vždyť je to škoda, nechat nás
tu odpočívat.‘ “
Arnošt Valenta se připojil k partě razičů, tajně hloubících tunel Harry. Po osmi měsících
perné a nebezpečné práce několika stovek zajatců byl dokončen 14. března 1944. Jako nejvhodnější doba pro útěk byla určena noc z 24. na
25. březen 1944. „...přišel poslední den příprav
a napjatého očekávání,“ vzpomíná Karel Trojáček. „Potkal jsem se s Arnoštem v koupelně.
,Tak, ještě se zde naposledy osprchuju a zítra budu ve vlaku na cestě do Švédska jako pan stavitel Müller,‘ řekl.“ Jako jeden z nejzasloužilejších členů útěkového výboru prchal Arnošt Valenta mezi úplně prvními; partnerem mu byl
„Johnny“ Marshall. Jako „vlakaři“ měli namířeno na saganské nádraží, ale než se zorientovali,
jejich vlak jim ujel. Ve dne se ukryli v hlubokém
lese a na další cestu se vydali až po setmění
26. března. Jakmile prošli malou vesničkou poblíž Kohlfurtu (dnes Wegliniec, Polsko), najednou se proti nim vynořili tři muži. Než se vzpamatovali, mířila na ně hlaveň pušky. Všestranně
disponovaný Valenta se snažil Němce oklamat.
Marshall znal německy velmi špatně, vydával se
proto za francouzského dělníka. Naneštěstí však
jeden z Němců mluvil francouzsky lépe než
Marshall. Policejním automobilem je nejprve
převezli do místní věznice, během dne sem přiváděli další a další dopadené uprchlíky, nakonec
jich bylo celkem 36. Všichni mluvili podobně:
pokoušeli se jít polem, ale blátivý terén je přinutil k návratu na silnici. Odtud většinu z nich celkem 22 ve třech skupinkách - gestapáci nahnali do nákladních aut a odváželi směrem k Saganu. Od té doby je už nikdo z kamarádů neviděl živé.
Válečná činnost Arnošta Valenty byla několikrát oceněna. Byl vyznamenán Československým válečným křížem, Československou medailí Za chrabrost, Československou medailí
Za zásluhy I. st. a Pamětní medailí čs. zahraniční armády (se štítky F a VB). Nepřipnul si však
žádnou z nich, neboť mu byly uděleny buď v době, kdy byl v zajetí, nebo až posmrtně. Totéž se
týká i řádu Za svobodu (zlatá hvězda), který mu
byl udělen - jako jednomu z hrstky čs. letců - až
dne 11. listopadu 1949. In memoriam byl i povýšen, dokonce dvakrát - nejprve v roce 1947
z nadporučíka na štábního kapitána a v roce
1991 na plukovníka. Dne 22. července 1973 mu
na kulturním domě v jeho rodném Svébohově
slavnostně odhalili pamětní desku.
Jiří Rajlich
Vojenský historický ústav
stranu připravil: vok
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Orion na jaﬁe

foto: archiv autora

Idol jménem Jan Anderle
Jan Anderle byl bratrem plk. in. mem. Leo
Anderleho, DFC, po němž byla pojmenována ulice na Černém Mostě. Jana jsem znal
osobně a v roce 1951, když jsem létal jako
pilot aerotaxi ČSA v Otrokovicích, jsem tam
s ním mluvil naposledy. Ale ve vzpomínce
na tohoto neobyčejného muže se vrátím o jedenáct let zpátky. Jako učeň v Českomoravské Kolben-Daněk jsem byl v březnu 1940
přeložen z karlínské „Daňkovky“, kde se vyráběly německé Siebly Si-204, na tovární letiště ČKD Praga ve Kbelích. Tam byly tyto
stroje smontovávány, zkoušeny a zalétávány.
Továrním šéfpilotem byl tehdy Jan Anderle.
Pro nás učedníky byl idolem. Někdy jsme se
s ním mohli svézt v již zalétnutém Si-204.
Abychom se mu zavděčili, chodilo nás několik do jeho vily Nad Krocínkou nahoře Nad
Klíčovem. Měl tam pod svahem pěkně zařízenou dílnu s kanceláří, kde navrhoval jednostopá vozítka (viz foto) a sám jednotlivé
unikáty zručně vyráběl. A my kluci jsme mu
pomáhali. Když bylo po práci, poslouchali

jsme jeho vyprávění. Než šel k letectvu, byl
železničář. U letectva se vypracoval na instruktora létání v Chebu. Byl držitelem několika leteckých rekordů. Ta jednostopá vozítka dělal jako svůj koníček. Některé byly jednomístné šlapací, jiné dvoumístné. Jejich
převody vypočítával tak, aby námaha při šlapání byla co nejmenší, přes dvojí převod, neboť kolečka u těchto vozítek byla o průměru
30 cm, na polobantamových pneumatikách.
Také zkonstruoval malá jednostopá vozítka
s benzinovým motorem. Na některých sám
jezdil z Krocínky na tovární letiště ve Kbelích. Také postavil jedno unikátní vozítko
s motorem Jawa Minor na přední náhon, se
zatahovacími bočními koly. Zakapotování ve
tvaru doutníku provedla velmi zdařile firma
Sodomka ve Vysokém Mýtě. Tato vozítka
vyráběl během protektorátu. Touto vzpomínkou jsem chtěl doplnit ne zcela přesné životopisné údaje o Janu Anderlem v článku o jeho bratrovi (Listy č. 2/2004).
Jiří Slavětínský, Jahodnice

O jarních prázdninách uspořádal turistický
oddíl Orion z 93. PS v Kyjích zimní tábor, tentokrát ve Svobodě nad Úpou. Ubytovaní jsme byli
ve velice pěkném penzionu, velmi dobře nám
i vařili. Program byl tentokrát jednoduchý - lyžování. Nejvíce se nám líbilo v areálu Duncan,
který nebyl přeplněný, a tak si všichni dostatečně zalyžovali. Na závěr byla uspořádána i malá
zimní olympiáda, ve které kralovali v kategorii
starších Barča Jirsová a Lukáš Horák, v mladších se o první místa podělili Filip Hlávka a Martin Janda. V odpočinkový den jsme se vydali do
Janských Lázní a kabinkovou lanovkou vyjeli na
Černou horu. Počasí nám moc nepřálo, byla mlha, výhled po Krkonoších žádný. Nepřízeň počasí ale vynahradila cesta dolů - sjíždění na kluzácích po sáňkařské cestě až do Janských Lázní.
Večerní program obstarávaly různé stolní hry
a dva tradiční turnaje - v pexesu a puzzle. Protože jsme byli s pobytem celkově spokojeni, dohodli jsme se s majiteli penzionu, že příští rok
přijedeme na jarní prázdniny opět.
První dubnový víkend nás čekají uzlařské závody v Českých Budějovicích. Jedná se již
o XI. ročník tradiční soutěže turistických oddílů.
Budeme obhajovat 2. místo ve štafetách. Na Velikonoce pojedeme do Heřmanova Městce v Železných horách. Ubytováni budeme v místním
DDM. Naplánovány máme výlety - např. ke zřícenině hradu Lichnice, na zámek v Cholticích či
ve Slatiňanech. Chlapci se vydají na pomlázku,
děvčata čeká zdobení velikonočních vajíček. Pokud by měl někdo zájem jet na Velikonoce s námi, stačí zavolat na tel. 281 862 762 (večer).
Jana Jandová

Skauti na prázdninách
O jarních prázdninách v Jilemnici bylo téměř
půl metru sněhu, takže jsme za zimními radovánkami nemuseli daleko. Podnikli jsme výlet do muzea v Jilemnici a ve Vrchlabí, chodili jsme do bazénu, ale největší úspěch měla jízda na pneumatikách ledovým korytem ve Vítkovicích „snowtubing“. Navštívili jsme také farmu s huculy,
s nádherným výhledem na Krkonoše. Vítězové bodovací soutěže a táborové hry si domů nakonec odvezli hezký dárek.
Karel Pospišil-Rikitan
vůdce 84. skautského střediska v Kyjích

NOVINKY
v místních knihovnách

Vlčkova 1067, 198 00 Praha 9,
kontakt: 604 605 694, e-mail:
klubickocernymost@seznam.cz
kromě běžného programu v dubnu nabízí:
Angličtina pro ženy, kterou mohou navštěvovat i muži: pokročilí ve Čt od 18.30 do
20 hodin, začátečníci ve St od 18 do 19.30 hodin (v případě dostatečného počtu zájemců),
informace: 777 125 779 (lektorka).
Povelikonoční malování na chodník plánujeme na 14. 4. (10.30-11.30 hod.). Sraz maminek a dětí v hernách nebo před mateřským
centrem (program začíná od 9.30 hodin). Spolupracují žáci ZŠ Generála Janouška (14 let).
Jarní výtvarná dílna v rámci heren:
26. dubna od 10 do 12 hodin. Spolupracují žáci ZŠ (11 let).

JAHODOVÉ MENU

Černý Most, Gen. Janouška 1060, tel. 281 918 142
Hloubětín, Poděbradská 489, tel. 281 869 082

Přinášíme zprávy a novinky z našeho
dětského klubu JAHODA.
Maminkám nabízíme hlídání dětí všech
věkových kategorií (90 korun za hodinu)
v rámci klubu Jahůdka (St od 8.30 do
11.30 hod., vstupné 20 korun). Dále vám
uspořádáme dětské narozeninové oslavy
v našem klubu. Cena bude sestavena dle
požadovaných služeb - zhruba 200 korun
za hodinu. Objednávky telefonicky. Klub
Jahoda je pro děti zdarma otevřen od pondělí do čtvrtka odpoledne. Těšíme se na
všechny, kteří zazvoní na náš zvonek!

❍ Jitka Komendová - Já, Klára a spousta průšvihů
Autorkou příběhu patnáctileté Markéty,
která právě ukončila základní školu, je spisovatelka žijící na Černém Mostě.
❍ The best of Czech fairy tales
Překlad pěti známých českých pohádek, jejichž autory jsou Božena Němcová, Karel
Jaromír Erben, Václav Beneš Třebízský,
pro středně pokročilé angličtináře.
❍ Avatár Prabhu - Vrať se, ó, Kámasútro!
Prvotina Inda žijícího v USA nabízí
úsměvnou konfrontaci dvou odlišných
světů.

Vybíralova 969, Praha 9
tel. 281 916 352
jahoda@dobrovolnik.cz

Připomínáme čtenářům, že v obou
zdejších pobočkách Městské knihovny
platí od 1. ledna změny plateb při rezervaci (jedna kniha 15 korun), při poškození knihy (min. 60 korun) a v případě
ztráty (100 korun).
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Velkoobjemové kontejnery na duben
1. ze systému hlavního města Prahy:
Poříčanská x Klánovická
Liblická x Klánovická
Hloubětínská x V Chaloupkách
Vaňkova x V Chaloupkách
V Humenci x Sadská
Mochovská x Zelenečská
Šestajovická x V Chaloupkách
Svépravická x Šestajovická

5. 4.

7. 4.

Upozornění: kontejnery ze systému hl. m.
Prahy budou v daný den přistaveny do 13 hodin. Po naplnění budou odvezeny.
2. zajištěné MČ Praha 14:
Lomnická x Zalinská
Vidlák x Novozámecká
Bří Venclíků x Vlčkova
Kpt. Stránského x Bryksova

Konzumní x Na Obrátce
Zámečnická x Mochovská
Nehvizdská x Zelenečská
Hejtmanská x Vranovská

12. 4.

Želivská x Metujská
Tálinská x Oborská
Vírská x Branská
Cvrčkova x Burdova

14. 4.

Skryjská x Svárovská
Babylonská x Splavná
Jordánská - obchod. středisko
Borská x Rotenská

19. 4.

Koclířova x Vodňanská
Spolská x Mílovská
Horusická x Osická
Hamerská x Církvičná

21. 4.

Zvíkovská x Dářská
Rožmberská x Podlišovská
Dřítenská x Velkoborská
Vlkovická x Dvořišťská

26. 4.

Herdovská x Bošilecká
Jednostranná
Šimanovská x Za Školou

28. 4.

7.-9. 4.
9.-12. 4.

Cidlinská x Maršovská
Dygrýnova x Vašátkova

12.-14. 4.

9. května x Písčitá
Jezdovická x Froncova

14.-16. 4.

Šromova x Gen. Janouška
16.-19. 4.
Bryksova, u zadního vchodu čp. 762
Kardašovská, obchodní středisko
Doubecká x Baštýřská

19.-21. 4.

Žehuňská x Nedvědická
Lipenské nám.

21.-23. 4.

Doležalova, u čp. 1051
Trytova x Paculova

23.-26. 4.

Hodějovská x Za Rokytkou
26.-28. 4.
Manželů Dostálových, u čp. 1303
Upozornění: VK jsou určeny na odpad
z provozu domácností, který není možné pro
jeho objem odložit do popelnic. Jedná se především o části nábytku, podlahové krytiny,
elektrospotřebiče neobsahující nebezpečné
látky. Kontejnery nejsou určeny na stavební
suť, výkopovou zeminu, živočišný a rostlinný
odpad, odpad z podnikatelské činnosti a nebezpečné složky komunálního odpadu.

UPOZORNùNÍ PRO MOTORISTY
Úřad MČ Praha 14, odbor výstavby
a dopravy, jako příslušný silniční správní
úřad upozorňuje na průběh jarního komplexního úklidu komunikací. Úklid probíhající podle níže uvedeného harmonogramu se týká nejen komunikací, ale rovněž
všech přilehlých parkovišť.
28. 4. Krylovecká, Kardašovská, Rochovská,
Vizírská, Kukelská, Chvaletická, Žárská
29. 4. Šromova, Himrova, Gen. Janouška, Šebelova, Jíchova, Smikova, Anderleho,
Dygrýnova (část vyznačená přenosným
dopravním značením)
30. 4. Doležalova, Dygrýnova (vyznačená
část), Anderleho, Irwingova, Vašátkova, Breitcetlova, Pluk. Vlčka
3. 5. Kpt. Stránského, Bryksova od křiž.
Ocelkova po křiž. Kpt. Stránského, Vybíralova (vyznačená část)
4. 5. Fejfarova, Kuttelwascherova, Vybíralova (vyznačená část), Bryksova v úseku od křiž. Bobkova (pod cukrárnou)
po křiž. Kpt. Stránského

5. 5. Bryksova v úseku od křiž. Mansfeldova
po křiž. Ocelkova, Maňákova (vyznačená část), Kučerova (vyznačená část),
Bobkova v úseku od křiž. Kučerova po
křiž. Bryksova v nové zástavbě
6. 5. Františkova, Maňákova (vyznačená
část), Kučerova (vyznačená část),
Mansfeldova, Bryksova v úseku od
křiž. Bobkova po křiž. Mansfeldova,
Bobkova v úseku od křiž. Bryksova po
křiž. Kučerova
7. 5. Cíglerova, Bří Venclíků, Vlčkova, Bouřilova, Bojčenkova, Trytova, Paculova,
Ronešova, Volkova, včetně parkoviště
u školy při ul. Bří Venclíků
10. 5. Zálužská, Nehvizdská, Sadská, V Novém Hloubětíně, V Humenci, Zelenečská v úseku od křiž. Kbelská po křiž.
Slévačská
12. 5. K Mototechně, Anny Čížkové, Chvalská, Horoušanská, Klánovická, Poříčanská, Soustružnická, Liblická, Štolmířská, Čertouská od křiž. Klánovická
po křiž. Vaňkova, Hloubětínská v úseku
od křiž. Poděbradská po křiž. Vaňkova

Harmonogram sbûru
nebezpeãného odpadu
Zastávky na sběrové trase ve čtvrtek 29. dubna
Panenská x 9. května
15.00-15.20 hod.
Baštýřská x Bezdrevská
15.30-15.50 hod.
Horusická x Osická
16.00-16.20 hod.
Dářská x Zvíkovská
16.30-16.50 hod.
Zacharská x Velkoborská 17.00-17.20 hod.
Dvořišťská x Vlkovická
17.30-17.50 hod.
Lánská x Oborská
18.10-18.30 hod.
Hejtmanská x Vranovská 18.40-19.00 hod.
Sbíráme barvy, baterie, včetně olověných
akumulátorů, čisticí prostředky, fotochemikálie, hydroxidy, ostatní chemikálie, kosmetiku, kyseliny, léky, lepidla, nádobky od sprejů, motorové oleje, pesticidy, rozpouštědla,
teploměry, tuky, výbojky a zářivky.

Sbûr kovového odpadu
Kovový odpad je možné připravit k nakládce nejdříve jeden den před odvozem podle níže uvedeného harmonogramu. Odvezeny budou pouze kovové předměty. Ostatní odložený materiál bude muset jeho původce
odstranit sám nebo uhradí náklady na jeho likvidaci. Případné dotazy a připomínky mohou
občané volat na telefonní čísla 281 932 382
nebo 606 225 827.
Termíny sběru
Hutě, Rajská zahrada
Aloisov, Lehovec, Nad Rybníkem,
Hloubětín
Staré Kyje, Jiráskova čtvrť
Jahodnice, Hostavice,
Černý Most I a II

10. 4.
11. 4.
7. 4.
18. 4.

13. 5. Hloubětínská v úseku od křiž. Vaňkova
po křiž. V Chaloupkách, Vaňkova,
V Chaloupkách, Kyjská, Svépravická,
Šestajovická, Hostavická, Postřižínská,
Litošická, Čertouská od křiž. Vaňkova
po křiž. V Chaloupkách
14. 5. Pospíchalova
21. 5. Na Obrátce, Konzumní, Milovická,
Zámečnická, Pod Turnovskou tratí,
Mochovská v úseku od křiž. Kbelská
po křiž. Zelenečská
Úklid vždy od 7 do 14 hodin provádí Technická správa komunikací hlavního města
Prahy za asistence Policie ČR a Městské
policie. V týdenním předstihu budou na
uvedené komunikace umístěny příslušné
dopravní značky. Žádáme všechny motoristy, aby ve vlastním zájmu na daném místě
neparkovali. V případě nerespektování
tohoto rozhodnutí silničního správního
úřadu je vlastník komunikace oprávněn
dle zákona 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, odstranit silniční vozidlo na náklady
jeho vlastníka, pokud ten neprokáže závažné důvody, které mu odstranění vozidla
znemožnily.
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Hloubûtínská Z· na vlnách tradic
doprovod - a při dvou zastávkách, u centra Paprsek v sousedství mateřské školy Šestajovická
a u mateřinky Štolmířská, se do
masopustního veselí se zpěvem
a tancem nechali zatáhnout i někteří docela malí prckové. O dobrou náladu se postaralo sluníčko
i organizátoři, mezi nimiž byla
k nepřehlédnutí třídní 1.A Jana
Müllerová. „Já jsem z jižní Moravy, tam bývá veselo, ale to je
tady taky, i bez obvyklé štamprličky,“ pochvalovala si.
Odpoledne na prostranství nad
školním hřištěm, kde sedmáci,
osmáci a deváťáci předváděli, co
Masopustní průvod měl letos v Hloubětíně premiéru.
si zatím ve třídách připravili, se
s nemenším úspěchem ujala moHumor je kořením života, hlásala barevderátorské role matikářka Mgr. Jaroslava Heřně vyvedená pozvánka na tuhle školní akci
manová. „Křehcí chlapci, mužné dívky, ti
- a chutná krmě, kterou nabídla, voněla
chodí k nám do devítky,“ hlásal obrovský
tradicemi, ale nepostrádala ani ryze soutransparent, ale ještě větší invenci projevila
časné ingredience.
8.B. Její vystoupení v podobě party bezdoMasopust aneb Den humoru začal dopoledmovců, řádících kolem popelnice a nakonec
ním průvodem mladších školáků z Hloubětínlikvidujících pozůstatky nepotřebné basy,
ské 700 na náměstí před spořitelnou, pokračoocenil hlouček odcházejících stručným koval rejem masek s „pochováváním“ basy na
mentářem: „Bezdomovci byli nejlepší.“
školní zahradě za účasti těch starších a vyvrPrvní hloubětínský masopust, jedna z někocholil jejich odpoledním řáděním v rytmu
lika zastávek celoročního školního projektu
hip-hopu ve školní tělocvičně. Cestou HlouZákladní školy Hloubětínská nazvaného Lodí
bětínem se vydováděly děti i jejich dospělý
po vlnách tradic, který loni vymysleli zdejší

PLACENÁ ¤ÁDKOVÁ INZERCE
●

Adresa knihkupectví: Mochovská 38
Hloubětín, pavilon Havana – u stanice metra
tel. 281 866 125, www.czknihy.cz

KNIHY OČEKÁVANÉ V DUBNU

● Jiří Žáček - Pohádkový nezbedník 1.
Dlouhý, Široký a Bystrozraký
Pohádková hra na cesty, plná úkolů, kvízů
a veršovaných hádanek pro nejmenší.
● Vít Haškovec a kol. - Galerie géniů
Dvě stovky osobností českých dějin. Dříve
vycházelo jako karty, nyní v knižní vazbě.
● Martina Cole - Královna zločinu
Majitelka prosperující sítě nevěstinců
v Londýně zprostředkovala dívky mnoha
zákazníkům z horních deseti tisíc. Rozkvétající podnik je však nejen zdrojem nesmírného bohatství, ale i nechtěnou vstupenkou
do drsného podsvětí.
● Ursula Sachau - Kacíř Lucas Cranach
Životní příběh proslulého malíře, zakladatele saské renesanční školy.
● Nora Roberts - Poslední přípitek
Přípravy na sté výročí trvání rodinné vinařské
společnosti naruší dvě vraždy. Odběratelé
jsou zděšeni, neboť vraždilo otrávené víno.

ZNALECKÉ OCENĚNÍ NEMOVITOSTÍ
POZEMKŮ, BYTŮ A STAVEB
ING. JIŘÍ KABA - SOUDNÍ ZNALEC
Skorkovská 1168/11, Praha 9-Kyje
Tel.: 281 924 972
Mobil: 603 331 825

Mimopražský ing. koupí byt DR, OV. Platba v hotovosti, RK nevolejte. Tel.: 222 325 202.
03/01
● Koupíme větší byt do 3,5 mil. Kč i v horším
stavu. Tel.: 603 270 707.
03/05
● Vyměním státní 3+1, I. kat., 77,75 m2, lodžie, 1. patro v Letňanech za 2x státní garsonku nebo 1+kk. Může být i II. kateg. u jednoho bytu i nutná rekonstrukce.
Jeden byt Praha 8, 9, druhý byt kdekoliv v Praze.
Tel.: 723 980 128.
04/01
● Ordinace urologie a sexuologie, MUDr. Zdeňka
Hanzlíková, Lhotská 2071, 193 00 Praha 9-Horní Počernice, 1. patro lékárny Arnika, 1. stanice autobusem
z ČM, zastávka Chvaly nebo Na Chvalce, autobus 221,
222, 261, 223, 273, 303, 304, 323, 343, 353, 398,
tel.: 606 210 626, 281 928 895, út 9-16, čt 7-15,
pá 7-14 hod.
04/05
● Přivítejte jaro! Udělám velikonoční výzdobu vašeho rod. domku, firmy, restaurace. Dále nabízím přesazení a ošetření pokoj. květin, osázení okrasných truhlíků, popř. jenom odbornou pomoc na vaší zahradě.
Tel: 605 568 682.
04/06
● Zkušený VŠ pedagog nabízí individuální přípravu na
střední výtvarné školy. Tel.: 281 910 374, 607 911 492.
04/11
●

Slapy-pronajmu chatky u lesa, plně vybavené pro 4.
os., kuchyň, obývák, ložnice, veranda, vl. wc. Zdarma
loďka, bazén. Cena od 4200 Kč/týden/chata. Tel.:
777 121 663.
04/12

BEZPLATN¯ OZNAMOVATEL
Hledáme spolehlivou paní z Hloubětína nebo blízkého okolí na občasné hlídání dětí (holčičky 3 a 9 let), popř. lehčí domácí práci (žehlení). Tel.: 603 172 761.
80. narozeniny oslaví manželé Jaroslava
a Ladislav Erbenovi z Lehovce. Paní Jaroslava se
dožije krásných narozenin dne 13. dubna a pan
Ladislav dne 14. května. Hodně zdraví a životního elánu jako dosud přejí: sestra Růžena, neteř
Dana s dcerou Terezou a synovec Jiří.
ZŠ Bratří Venclíků přijme od 1. 5. čtyři uklízečky. Inf. na tel. 281 866 911 nebo 281 867 342.

učitelé, se vydařil. „Vždycky mi bylo líto, že
se centrum dění v Praze 14 přesunulo na Černý Most a že v Hloubětíně společenský život
skomírá, a tak jsme se ho pokusili oživit. Věřím tomu, že náš masopust nebyl masopustem
posledním,“ říká ředitelka Mgr. Zdeňka Pacáková.
text a foto: vš

Zastávka u dětského centra Paprsek.
Poznámka šéfredaktora: Když jsem v předchozích Listech psal fotoreportáž o dolnopočernickém masopustním veselí, poznamenal jsem se
skrytou závistí, že na „čtrnáctce“ masopust neslavíme. Zmýlil jsem se a jsem tomu rád.
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SLENDER YOU - JARNÍ SUPER SLEVY
Opět se připomínáme ze Slender You Figure
Salon Dana a to s velkou nabídkou nejrůznějších
slev na výhodné programy, které jsou zaměřeny
na efektivní vytvarování a proštíhlení postavy
žen. Nabízíme: cvičení 10 hodin plus 2 hodiny
zdarma, permanentku na cvičení až 20 hodin nyní za 1200 Kč, skořicové zábaly se slevou 15 %,
výhodná permanentka na Rolletik, při zakoupení
solární permanentky je sleva 10 % též na solární
kosmetiku. Slevy pro seniory a invalidní důchodce stále trvají. Při zakoupení desetihodinové cvičební kúry můžete ještě losovat o další volné hodiny. V měsíci dubnu tak u nás ušetříte od 330 Kč
do 760 Kč. Vaše případné dotazy rády zodpovíme na telefonu 281 860 173 či na adrese Praha 9Hloubětín, Hloubětínská 1/38. Těšíme se na vaši
návštěvu.
Dana Glendová

ROMAN ·IMONEK
DoleÏalova 1039, Praha 9
INSTALATÉRSKÉ PRÁCE
(pﬁipojení myãek, praãek, v˘mûna baterií...)
tel.: 281 910 918, 603 161 741
Firma J. Macháč - Kompletní rekonstrukce
panelákových koupelen obkladovými panely
(vhodnější než keramika) - levně, rychle a bez nepořádku v bytě. Dále provádíme výměny van,
umyvadel, baterií, WC mís, instalace sprch. koutů, malování, štukování, drobné zednické práce,
podkládku dlažby, lina, koberců a plov. podlah.
Volejte, pošlete sms nebo stačí prozvonit - kdykoliv - tel.: 777 325 466.
03/08

Smolenská 27, 101 00 Praha 10
tel./fax: 271 741 133
e-mail: ycco@ycco.cz,www.ycco.cz
Stavební firma s dlouholetou praxí nabízí:
▲ zateplení fasád vč. rekonstrukce lodžií, oken
▲ rekonstrukce domů (střechy, fasády, stoupačky)
▲ rekonstrukce kotelen, montáže topení
▲ půdní vestavby a rekonstrukce bytů
Návrh řešení a zpracování
cenové nabídky zdarma

PA N E L O V É S PÁ RY
REKONSTRUKCE
HOROLEZECKOU TECHNIKOU
RŮZNÉ TECHNOLOGIE
P. Dotzauer, Generála Janouška 901,
Praha 9-ČM,
mobil: 602 212 040

ZNALECKÉ OCENĚNÍ
NEMOVITOSTÍ, POZEMKŮ,
BYTŮ A STAVEB PROVEDE
Ing. Lacina Jaroslav
Praha 9-Kyje, Oborská 1468
Tel.: 281 865 533, 603 112 248

MODELÁŽ NEHTŮ - Chomátová Helena,
UV-Gel, UV-akryl, levně. Českobrodská 1174,
Praha 9-Kyje (u Laktosu), tel.: 732 675 037,
281 86 61 68, po-pá 15.30-19.00, so-ne dle dohody

1 cm2 = 45

Praha 8, Na Ïertvách 36,
metro Palmovka

Prodej, v˘mûny, pronájem bytÛ
Právní servis
Prodej domÛ, domeãkÛ, chat a chalup
tel./fax: 286 890 526, 608 340 259
e-mail: a.p.real@volny.cz

ST¤ÍKANÉ TAPETY
Variopaint-Milicolor
omyvatelné na v‰e - kvalita

ANTICKÉ MALBY
cena 190-250 Kã/m2
tel.: 251 55 58 78, 602 374 431

www.akcie.as
veﬁejnû neobchodovatelné listinné
Chcete prodat své akcie?
NemÛÏete najít kupce? Nabídnûte - koupím.
tel.: 602 840 598, e-mail: kontakt@akcie.as

Kã

PLO·NÁ INZERCE
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Tel.: 281 93 14 19 Mobil: 603/242 142 Fax: 281 93 15 12 www.sute-pisky.cz
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imořádný zájem vyvolala další akce
k 10. výročí městské části Praha 14
s oficiálním názvem netradiční vodní hry pro
děti. Ve skutečnosti ale do hloubětínského
bazénu vtrhlo 18. března hotové eldorádo.
Více než 150 dětí a pestrý, nahuštěný program opravdu pro všechny. Bez ohledu na
stupeň plavecké dovednosti. V permanenci
byly výukové pásy pro neplavce, plastové
destičky, míče různých velikostí, tyče, a to
hned v několika skupinách. A do toho nezbytný dětský křik, smích a vzájemné povzbuzování. Ovšem zkušené plavčice
z Montservisu ani tahle „divočina“ nemohla
zaskočit. Odměnou jim možná byl pohled do
dětských očí. Pouze jedna slečinka v nich
měla na začátku strach a nějakou tu slzu, ale
oči drtivé většiny ostatních byly doširoka
rozzářené při zajímavých hrách a soutěžích
ve vodě i pod vodou. A což teprve, když se
někomu podařilo zvítězit a získat tak tričko
nebo pastelky. Aby to ale těm ostatním nebylo moc líto, tak všechny děti z mateřských
a základních škol i družin ze všech koutů naší městské části dostaly přívěsky Coca-Cola
nebo SIKO a lízátka. Dvě hodinky ve vodě
utekly ještě rychleji než voda a po dětském
eldorádu se do hloubětínského bazénu opět
vrátila poklidná atmosféra, běžná při plavání
veřejnosti.
vok, foto: jš (4) a vok

Odpolední vodní

eldorádo

