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MùSÍâNÍK OBâANÒ âERNÉHO MOSTU, HLOUBùTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC

6/2004

Z žákovského turnaje na hřišti ZŠ Bří Venclíků.

foto: jš

Volby do Evropského
parlamentu probûhnou
v pátek 11. a v sobotu
12. ãervna 2004.
Informace pro voliče o volebních okrscích MČ Praha 14
najdete na straně 11 až 14.

■ ZDARMA

www.praha14.cz

redakce 281 005 580-2

inzerce 281 005 581
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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 ãervnové
zastupitelstvo
Další, v pořadí desáté zasedání Zastupitelstva MČ Praha 14 se bude konat v úterý
29. června od 14.15 hod. v Galerii 14, nám.
Plk. Vlčka 686, Černý Most. Jednání zastupitelstva jsou přístupná veřejnosti.

Na svém mimořádném jednání dne
20. 4. Rada MČ mj.
■ souhlasila
● se zadáním veřejné zakázky na provedení
dešťové kanalizace Aloisov a rekonstrukci komunikací Tálinská a Lánská (Kyje), na rekonstrukci komunikací Rajská zahrada a Jiráskova čtvrť (Kyje)
● se zadáním veřejné zakázky na smlouvu
o dílo na výstavbu kanalizačního řadu v Plumlovské ulici (Hostavice)
● se zadáním veřejné zakázky na odstranění
havarijního stavu střechy nad tělocvičnou ZŠ
Hloubětínská (Hloubětín)
● se zadáním veřejné zakázky na smlouvu
o dílo na rekonstrukci zdravotně technické instalace v MŠ Chvaletická (Lehovec)
● se zadáním veřejné zakázky na rekonstrukci elektrorozvodů - 1. etapa, ZŠ Bří Venclíků
(Černý Most)
● se zadáním veřejné zakázky na rekonstrukci
plynové kotelny v MŠ Kostlivého (Jahodnice)
● se zakoupením víceúčelového vozidla
Multicar 26

Na svém 34. jednání dne 27. 4.
Rada MČ mj.
■ vzala na vědomí
● směrnici č. 4/2004 pro konání výběrových
řízení podle zákona o úřednících územních
samosprávních celků
● informaci o odstoupení jediného zájemce
o odprodej nebytového domu v Bezdrevské
ul. 539
■ souhlasila
● s prodloužením doby nájmu MUDr. Zdeňka Valentíka v nebytových prostorách v ul.
Bratří Venclíků 1070 do 31. 12. 2004
● s návrhem kupní smlouvy na odprodej
parc. o výměře 114 m2 v Hostavicích za kupní cenu 800 Kč/m2
● se směnou pozemků dvou majitelek v k. ú.
Hostavice, na nichž jsou komunikace, za pozemky v k. ú. Kyje ve správě MČ Praha 14
● se zveřejněním záměru na pronájem části
nemovitosti ve Slévačské ul. 905 spol. Český
Mobil, a.s., k umístění základové stanice
mobilních telefonů GSM za nájem 100 000
Kč/rok po dobu deseti let
● s uzavřením dohody o spolupráci při re-

konstrukci komunikace, zajišťované TSK,
a realizaci tlakové kanalizace, zajišťované
městskou částí Praha 14, v Broumarské ulici
● se zakoupením vanového zvedáku v ceně
27 500 Kč pro Dům sociálních služeb v Bojčenkově ulici na Černém Mostě
● s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 6 000 Kč na akci Předškoláček (4.-5. 5.
v Gongu)
■ schválila
● vítěze výběrového řízení na pronájem bytu
1+0 v Rochovské ul. 765
■ nesouhlasila
● s návrhem na změnu územního plánu
u parc. č. 903/1 v Hostavicích (místo luk
a pastvin území čistě obytné)
■ doporučila
● návrh organizace ROPID na změnu územního plánu pro vybudování železniční zastávky Praha-Jahodnice na trase ze Smíchova do
Běchovic

Na svém 35. jednání dne 11. 5.
Rada MČ mj.
■ vzala na vědomí
● informaci o prověření druhé části dokumentů došlých v roce 2003 na Úřad městské
části Praha 14 (bude předložena na nejbližším
zasedání zastupitelstva)
■ souhlasila
● na základě výsledku výběrového řízení
s uzavřením smlouvy o dílo: a) na opravu
oken v ZŠ Chvaletická s firmou Jiří Hájek Elektroservis, b) na opravu rozvodů vody
v ZŠ Vybíralova s firmou Kaziko, a. s., c) na
opravu parket v tělocvičně ZŠ Chvaletická
s firmou Helvott, s. r. o., d) na malování části
prostor ZŠ Vybíralova a ZŠ Chvaletická s firmou Reostav, v. o. s., e) na opravu lina a obložení stěn v části prostor ZŠ Chvaletická
s firmou Stormen, s. r. o.
● s uzavřením dohody o budoucí smlouvě
o zřízení věcného břemene (umístění telefonního kabelu na pozemku parc. č. 175 v Kyjích
za úplatu) se společností Český Telecom, a. s.
● s uzavřením smlouvy o zřízení věcného
břemene (uložení přípojky na pozemku parc.
č. 978/5 v Hostavicích) se společností Pražská
plynárenská a.s.
● s výsledkem výběrového řízení na vybudování multifunkčního dětského hřiště pro dvě
věkové kategorie při Mochovské ulici v Hloubětíně a na sběr, přepravu, třídění, využívání
a odstraňování objemného odpadu na území
MČ Praha 14
● se záměrem vydávat povolenky na průjezd
do Skorkovské ulice pro fyzické a právnické
osoby s trvalým bydlištěm nebo sídlem v lokalitě Rajská zahrada (vymezené ulicemi
Vodňanská, Chlumecká a Blatská)

■ nesouhlasila
● se zveřejněním adresného záměru na pronájem části pozemku v Kyjích k umístění reklamního označení firmy PIZZA GO HOME
Centrum, s. r. o.

Z odborn˘ch komisí
Rady Mâ Praha 14
Komise životního prostředí (13. 4.)
Komise souhlasila se studií sídliště Jahodnice,
do níž byly zapracovány předchozí připomínky (nižší bytové domy, řešení dopravní situace), s podmínkou zvýšit podíl občanské vybavenosti - nebytové prostory pro obchody
a služby, výstavba víceúčelového hřiště
s umělým povrchem. Na základě projektové
dokumentace komise nedoporučila stavbu bytového domu spolu s nástavbou ve Dvořišťské
ul. 959-68 (nedořešené parkování) ani nástavbu Tonycentra v Mochovské ul. 40/478
(vysoká hustota okolní zástavby a problémy
s dopravou v této lokalitě). V případě dvoupodlažních nástaveb v Pospíchalově ul. 1129-30
a Cíglerově ul. 1091-2 komise požaduje předložit návrh vyřešeného parkování osobních
vozidel obyvatel nově vzniklých bytových
jednotek na vlastním pozemku, případně doložit smlouvou o smlouvě budoucí. Členové
komise vyslechli informace o akcích odboru
životního prostředí a Městské policie zaměřených na kontrolu úklidu psích exkrementů
a placení poplatků za psy a zabývali se několika podněty. Na základě jednoho z nich, jenž
se týkal neudržovaného pozemku na konečné
metra Černý Most, komise doporučila Radě
MČ Praha 14 urychleně iniciovat jednání
s odborem městského investora Magistrátu
ohledně jeho využití.
Ing. Marie Veselá, tajemnice komise
Zdravotní komise (10. 5.)
Vzhledem k úzké provázanosti sociální
a zdravotní problematiky většina členů komise souhlasila s tím, aby byl radě předložen návrh na sloučení s komisí pro sociálně právní
ochranu dětí a sociální věci, případně na vytvoření subkomise pro zdravotní problematiku v jejím rámci.
Daniela Hejduková, tajemnice komise

Z jednání v˘borÛ
Zastupitelstva Mâ Praha 14
Výbor pro dopravu (19. 4.)
Členové výboru se zabývali plánovanou výstavbou bytových domů na Jahodnici (firma
Skanska a.s.) - nesouhlasí s dopravním řešením v této lokalitě a upozorňují na budoucí
zónu havarijního plánování (podnik Linde
Technoplyn). Na základě stížnosti občanů na
hlučnou dopravu v Kolbenově ulici výbor doporučuje iniciovat vybudování protihlukové
stěny z magistrátních prostředků. K výstavbě
bytového domu a střešních nástaveb ve Dvořišťské ulici v Kyjích nejsou námitky, pokud
budou garážová stání prodávána společně
s byty a venkovní parkoviště bude zajištěno
i pro část stávajících obyvatel. Členové výboru vyjádřili zásadní nespokojenost s dodržováním dopravně inženýrských opatření při realizaci rekonstrukce křižovatky Broumarská
x Českobrodská v oblasti Jiráskovy čtvrti.
Ing. Károly Pallagi, tajemník výboru
dvoustranu připravila: vš
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Výbor pro správu majetku (17. 5.)
Výbor doporučil odprodej pozemku parc.
č. 2886/139 v katastr. území Kyje za kupní cenu 1 890 Kč/m2, souhlasil s odprodejem:
a) bytového domu čp. 259 v Kolbenově ul.
s pozemky parc. č. 1240/7-9 v Hloubětíně po
uzavření smluv o věcných břemenech, b) pozemku parc. č. 2429 v Kyjích za 2 340 Kč/m2,
c) pozemků parc. č. 1072/46 a č. 1072/50
v Hloubětíně BD Zelenečská za 350 Kč/m2, d) pozemku parc. č. 73/3 a části pozemku parc. č. 73/1
na Černém Mostě společnosti Sparta Černý
Most, s. r. o., za 2 000 Kč/m2, e) pozemku
parc. č. 2176 v Kyjích za 2 000 Kč/m2, f)
pozemku parc. č. 1367 v Kyjích celkem za
5 000 Kč, g) objektu čp. 47 v Šimanovské ul.
v Kyjích s pozemky parc. č. 44-45/1 společnosti SAAD & Co, s. r. o.(podmínkami se bude ještě dále zabývat), h) se snížením kupní
ceny z 1 600 Kč/m2 na 460 Kč/m2 u poz. parc.
č. 127-8 v lokalitě Za Rokytkou v Kyjích. Výbor nesouhlasil s odprodejem: a) pozemku
parc. č. 978/42 a č. 978/3 v Hostavicích, b)
části pozemku parc. č. 84/2 v Kyjích - prodej
by měl proběhnout v návaznosti na plánovanou výstavbu, c) se snížením částky za pronájem části pozemku parc. č. 978/2 v Hostavicích, d) s odkoupením pozemku parc. č. 752/1
v Hloubětíně.
JUDr. Jana Bašná, tajemnice výboru
Poznámka: Dle zákona o hl. m. Praze
jsou návrhy výborů a komisí pouze doporučující pro jednání rady a zastupitelstva
MČ Praha 14. Přehled posledních i starších usnesení rady a zastupitelstva (včetně zápisů) najdete na internetové stránce
www.praha14.cz

Novû na webu
Vzhledem k tomu, že počet akcí, pořádaných Úřadem městské části Praha 14, školami, jednotami, kluby, kroužky, sdruženími
a dalšími organizacemi, neustále roste, nacházíte od konce května na našich webových
stránkách nově rozdělenou nabídku s názvem
Volný čas.
Jedna stránka je věnována aktivitám Úřadu
MČ Praha 14, další ostatním organizacím. Pokud i vy chcete naším prostřednictvím informovat o vašich akcích, přihlaste se co nejdříve na adrese listyprahy14@p14.mepnet.cz.
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příležitosti 59. výročí konce druhé světové války a Květnového povstání českého lidu se
u pomníku 2. odboje v Hloubětíně uskutečnil 5. května vzpomínkový akt za účasti zástupců
Svazu bojovníků za svobodu a městských částí Praha 9 a Praha 14. K shromáždění promluvil
zástupce starosty Prahy 14 ing. Miroslav Skala. Každoročně jsou v tuto dobu pokládány věnce
u všech pomníčků v Praze 14 k uctění památky bojovníků proti fašismu a obětí druhé světové války. Letošní oslavy tohoto významného výročí poznamenala neúčast a nezájem ze strany mladé
generace, bohužel i školských zařízení. Ani sdělovací prostředky se tomuto tématu ve svém zpravodajství příliš nevěnovaly. Příští rok nás čeká 60. výročí, a tedy i příležitost k tomu, aby si
všechny generace, nejenom ta seniorská, důstojně připomněly stále aktuální odkaz boje za svobodu a za mír v celosvětovém měřítku.
text a foto: jš

Stromy pro Ïivot - Ïivot pro stromy
Pod tímto sloganem se v Horních Počernicích 4. května uskutečnila akce spojená
s vysazením stromků v areálu Chvalské tvr-

Omezení úﬁedního dne
v pondûlí 14. ãervna
V souladu s ustanovením par. 40 odst. 1)
zák. č. 62/2003, o volbách do Evropského parlamentu, začnou členové okrskových volebních
komisí sčítání hlasů až v neděli 13. června.
Tato činnost potrvá až do ranních hodin.
Vzhledem k tomu, že na práci okrskových volebních komisí a na zajišťování úkolů stanovených výše uvedeným zákonem se budou podílet zaměstnanci Úřadu MČ Praha 14 v počtu
cca 90 osob, nelze v pondělí 14. června zajistit plnohodnotný provoz všech jeho pracovišť, jak je obvyklé pro úřední dny. Agenda
ověřování podpisů a listin nebude zajištěna
vůbec, ostatní agendy s pouze menším počtem pracovníků. Děkujeme za pochopení.
Ing. Luděk Lisý, tajemník Úřadu MČ Praha 14

Vzpomínáme...
Letos na jaře, 17. dubna,
nás opustil po delší
zákeřné nemoci náš
obětavý spolupracovník
Štefan Juhász. Zemřel
krátce po svých 70. narozeninách uprostřed
plánů na další práci,
které se věnoval desítky
let v různých komisích na někdejším MNV
Kyje a později na MÚ Praha 14 (do poslední

ze. Slavnostní ráz této události podtrhla
účast delegací partnerských měst a obcí:
Brunsbuttelu z Německa, Mions z Francie
a moravských Bořetic. Před pódiem vystoupily roztomilé malé mažoretky, po projevech se jak starosta Horních Počernic, tak
pozvaní hosté chopili lopat a vzápětí byla
výsadba završena symbolickým přípitkem
šampaňským. Partnerství na dálku, jehož
jsme v Horních Počernicích byli svědkem,
by mohlo být inspirující i pro Prahu 14, zejména dnes, kdy jsme členy EU. Za Prahu 14 se této akce zúčastnila členka rady
Eva Dokonalová.
text a foto: jš

chvíle působil v komisi životního prostředí).
Mnozí spoluobčané si jistě pamatují na jeho
dlouholetou snahu o zavedení kanalizace ve
čtvrti Na Hutích, kde se jejího vybudování nakonec dočkal právě v posledních měsících
svého života. V této kyjské čtvrti žil od mládí
téměř padesát let a ještě v loňském roce se navzdory vážné nemoci začal s velkým nasazením věnovat činnosti pro místní seniory jako
zakládající člen a jednatel občanského sdružení Stará zástavba. Jak toto sdružení, tak
OVV ČSSD chtějí touto vzpomínkou Štefanu
Juhászovi za všechno poděkovat.
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A K C E k 10. v˘roãí Prahy 14
ČERVEN

Dûtsk˘ ‰ipkov˘ turnaj
Turnaj, který se uskuteční v sobotu 5. června od 13 hodin v restauraci Plzeňka v Kyjích,
pořádá městská část Praha 14 ve spolupráci se
šipkovými týmy Plzeňka A a B a s panem
Františkem Jindrou. Startovné: 50 Kč, prezence ve 12.30 hodin, spojení MHD: linky
110, 181, zastávka Jiráskova čtvrť.

Tradiãní dûtské
rybáﬁské závody
Tradiční akce ve spolupráci s místní organizací Českého rybářského svazu určená dětem do patnácti let proběhne v sobotu 5. června u rybníčku v Centrálním parku na Černém
Mostě. Prezence od 7.30 hodin, zahájení závodů v 8 hodin, ve 13 hodin vyhlášení výsledků a předání hodnotných cen. Doba rybolovu
minimálně půl hodiny, soutěžící si můžou ponechat jednu ulovenou rybu, děti s povolenkou si můžou zachytat i odpoledne. Vnadění
je zakázáno, pruty si účastníci závodů zapůjčí
na místě, návnadu dostanou zdarma. Běžný
rybolov bude obnoven 7. června, pořadatel si

vyhrazuje právo na případné změny podmínek soutěže.

Svátek hudby

Îákovsk˘ koncert

V rámci Evropského svátku hudby se
v pondělí 21. června uskuteční vícežánrové koncerty na pódiu před stanicí metra
Rajská zahrada. Program potrvá od 14 do
18 hodin.

V pondělí 7. června se v Galerii 14, nám.
Plk. Vlčka 686, uskuteční koncert žáků hudebních kurzů pořádaných MČ Praha 14. Začátek v 17 hodin, vstup volný.

V˘stava dûtsk˘ch prací
V Galerii 14, nám Plk. Vlčka 686, bude
zahájena výstava prací z 10. ročníku výtvarné, literární a fotografické soutěže žáků základních škol na téma Já a můj obvod (Jak
se nám žije v Praze 14). Více informací
najdete na str. 5.

Koncert v kostele
Ve středu 16. června od 18 hodin vystoupí
v kostele sv. Bartoloměje QUARTETTO
CON CANTO a sólista Pavel Horáček - stálý
host Státní opery Praha. Program: Antonín
Dvořák - Biblické písně, W. A. Mozart, Josef
Suk. Vstupné dobrovolné.

ČERVENEC

V˘stava
automobilov˘ch
veteránÛ
Městská část Praha 14 a REHIV KLUB
v ČR pořádají v sobotu 10. července od
10 do 17 hodin před obchodním centrem
CČM výstavu historických automobilů se zábavním programem pro dospělé. Pro děti jsou
připraveny různé soutěže včetně tradičního
malování na chodníku (tato akce se dříve konala samostatně u ZŠ Bří Venclíků).
Hlavním pořadatelem uvedených akcí
je městská část Praha 14, oddělení kultury a občanských záležitostí kanceláře starosty. Změna programu vyhrazena.

Rocková premiéra

Pﬁijìte na skateboard
stránku připravila: vš
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V¯STAVA PRACÍ ZE SOUTùÎE:

Já a mÛj obvod

âervnov˘ program
hudebních pátkÛ
Restaurace Černý Most,
Kpt. Stránského 992, tel.: 723 637 389
4. června Santana revival - obnovená
premiéra (koncert odložen kvůli MS v ledním hokeji)
11. června Jam session k poctě místního hudebního skladatele Pjeer van Ecka
18. června Gapa - dívčí big beat v čele
se stále populárnější bubenicí Pájou
25. června A vůbec - sdružení profesionálních diletantů, které je důkazem, že
hudbu může už dneska dělat téměř každý...
Začátek ve 21 hodin, vstup volný, změna programu vyhrazena.

Kouzelník

kresba: Martina Víšková z deváté třídy ZŠ Šimanovská

Městská část Praha 14 zve žáky základních
škol i všechny ostatní zájemce do Galerie 14
na výstavu prací, jež vznikly v rámci výtvarné, fotografické a literární části soutěže Já
a můj obvod. Letos byla uspořádána již podesáté, jejím tématem bylo Jak se nám tu žije.
Mezi jejími účastníky nechyběly základní
školy Šimanovská, Hloubětínská, Chvaletická, Gen. Janouška, Bří Venclíků, ZvŠ a PŠ
Mochovská, ale ani výtvarný ateliér ARS-PUERIS, výtvarný kurz pořádaný Úřadem městské části Praha 14 či Fotoklub Hloubětín. Jak
soutěž dopadla? Na to si musíte počkat až na
vernisáž výstavy, kde budou její výsledky
slavnostně vyhlášeny. Pro veřejnost bude výstava otevřena 17., 22., 23. a 24. června od
9 do 12 a od 14 do 18 hodin.
rud

foto: Jiří Mikšík, 12 let, ZŠ Hloubětínská

Na‰e Praha 14
Naše malá částka Prahy,
nemá vůbec žádné vady.
Když prší, to nevadí,
deštník, ten to nahradí.
Prahu 14 máme rádi,
jsme tu všichni kamarádi.
Sídliště a domy,
rostou tu i stromy.
Ve škole se učíme,
za všechno si ručíme.
T. Zemanová, 9 let
ZŠ Chvaletická

Je tomu právě deset let, co tragicky a za
dosud neobjasněných okolností zemřel Václav Pavlíček, kejský kytarista a umělecký vedoucí skupiny Žito. Skupina pohybující se
na pomezí rocku, new wave a reggae sice nepřekročila svůj sklepní stín, nicméně její
první kazeta z roku 82 nazvaná Na chatě našla odezvu u posluchačů znechucených tehdejším mediálním průjmem. Snaha vejít do
povědomí v rámci oficiální soutěže Beat salon byla porotou nekompromisně odpálena
jako „vybředlý hard rock s banálními texty“
(deník Práce). Slabou záplatou tohoto ko-

misního políčku se jevila pouze skutečnost,
že později slavné Tři sestry dopadly v klání
na Rokosce obdobně. Žito tak následně nečekaly naplněné sály, ale nekonečná tour po
špeluňkách a klubech čtvrté cenové skupiny.
Srdce tělesa, tvořené bratry Vaškem a Jiřím Pavlíčkovými, však tento stav nikterak
nevzrušoval, a káru s aparátem za svým embéčkem táhli dál. Jejich hudební tvorbu především charakterizovala skladba Vozejk postavená na obšlehnutém rifu Johna Mayalla
a melodramatickém příběhu dospívajícího
chlapce. Hlavním sídlem skupiny byla kejská knajpa Na Plzeňce, kde se konaly pravidelné dvanáctistupňové porady, před i po
zkouškách, kde se kapela posléze několikrát
za večer rozpouštěla a znovu zakládala a kde
po sobě členové občas chrstali obsah škopků
v zápalu diskuse o tvorbě a zaměření repertoáru.
Vašek byl prototypem skutečného rockera, jehož živelnost brala širokému okolí
dech. Když ve čtyřiatřiceti odešel, pochopil
jsem definitivně, že éra nespoutané mladosti
je navždy pryč.
Petr Vaněk
organizátor hudebních pátků
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CO SE DùJE NEJEN V REGIONU
Svátek v Bartolomûji
Koncerty v kyjském kostele, jenž je sám
o sobě ojedinělou historickou památkou,
představují ne zcela běžnou záležitost - tím
spíš, když se románskými prostorami nesou
středověké liturgické zpěvy v autentickém podání špičkového souboru Schola Gregoriana
Pragensis pod vedením Davida Ebena. Příležitosti vyslechnout zhruba hodinový program,
sestavený z jednohlasých i polyfonních skladeb královéhradeckého Franusova kancionálu
z přelomu 15. a 16. století, využila zhruba
stovka posluchačů, což není právě málo, uvážíme-li čas konání koncertu. Podvečer všedního dne ve Svatém Bartoloměji zásluhou „ebenovců“ rozkvetl do sváteční nálady - v mozaice akcí pořádaných oddělením kultury v roce
desátého výročí vzniku naší městské části bude tahle jistě patřit k těm nejpůsobivějším.

svézt po zaplacení příspěvku na chod projektu, ale pozor: za všechny děti zodpovídají jejich rodiče. Kudy za koníčky? Z Černého Mostu MHD - l. 303, 304, 343, do zastávky Šestajovice u školy to trvá čtvrthodinku, ke stáji
je to zhruba 300 metrů. Jízdy je třeba telefonicky domluvit. Více na tel.: 776 582 848
(Bc. Markéta Náměstková) nebo e-mailem:
kopretinam@free.fr, či www.zajiceknakoni.cz

Adrenalin na dosah

Loděnice Vltava na Libeňském ostrově,
provozovaná Domem dětí a mládeže hlavního
města Prahy, získala v květnu netradiční sportoviště: lanové centrum s dvanácti překážkami. Burmský most, tramvaj, třmeny - už jen
názvy některých z nich lákají k vyzkoušení,
a zatrénovat si může i ten, kdo chce „jen“ zdolávat horolezeckou stěnu. Adrenalinové sporty táhnou, tady se jim můžete věnovat za přítomnosti instruktora, s bezpečným lezeckým
jištěním, a navíc za cenu více než zajímavou:
hodina pro dospělé 90 korun, pro děti za 50,
školní skupiny 30 korun. Objednávejte se na
telefonu 222 333 888 nebo na webové adrese:
www.ddmpraha.cz

Kurzy pro dûti
Ekoden na sídli‰ti
Sdružení Občanská inspirace opět pořádá
jarní Ekoden pro děti i jejich rodiče. Přijďte
v sobotu 12. června do Kučerovy ulice 768
(asi 100 m od konečné metra B směrem
k CČM). Mezi 10. a 17. hodinou tu budou
probíhat soutěže a hry pro děti s ekologickou
tematikou, už tradičně spojené s ukázkami
starých řemesel, tentokrát košíkářství. Připraveno bude také jarní sázení kytiček na sídlištní balkony. Těší se na vás pořadatelé a studenti - vedoucí kroužků, kteří si na tento den objednali i sluníčko, aby pomohlo navodit
správnou pohodovou náladu.

Zajíãek na koni
Rádi upozorňujeme rodiče na stejnojmenný projekt, zkušebně realizovaný v Šestajovicích, jenž chce umožnit handicapovaným dětem svezení na koni zdarma. O výhodách hipoterapie vědí dost i v Motýlku na Černém
Mostě - také oni hodlají možnosti krátkých
projížděk pod dohledem majitele koně v předprázdninovém provozu využít. Nabídka je určena i jednotlivcům, zdravé děti se mohou

Oddělení kultury a občanských záležitostí
oznamuje, že přijímá přihlášky na školní rok
2004/2005 do kurzů hudební výchovy (klavír,
housle, flétna, kytara), výtvarné výchovy
(kresba, malba, keramika), pohybové výchovy (cvičení s hudbou) a do dětského pěveckého sboru Prahy 14 Pueri et puellae XIV. Bližší informace poskytne a přihlášky přijímá
Marcela Pavlíčková (tel. 281 005 279).

Malí v˘tvarníci v CâM
V dětském koutku v CČM se 18. května na
vernisáži nápaditých prací malých výtvarníků
z MŠ Obláček sešli představitelé radnice Prahy 14, mateřinky i nákupního centra. Spolupráce s CČM začala před pěti lety, od loňského roku jsou obrázky z Obláčku pravidelnou
součástí výzdoby dětského koutku. „Po
prázdninách se kvůli stavebním úpravám náš
výstavní prostor zmenší, ale počítá se s tím, že
v nákupním centru budeme vystavovat i na jiném místě,“ pochvalovala si učitelka Eva
Plicková.

Starosta ing. Miroslav Froněk si prohlíží
dětské kresby z MŠ Obláček.

Koncert v Klementinu
Seniory z Prahy 14 třeba zaujme pozvání
souboru Harmonia Mozartiana Pragensis
k účasti na veřejné generální zkoušce koncertu, jenž vzdává hold skladatelům-jubilantům.
V atraktivním prostředí Zrcadlové kaple Klementina lze 12. června od 14.30 hodin za
symbolické vstupné vyslechnout program
z děl A. Dvořáka, G. Kleina, E. Schulhoffa,
doplněný o skladbu V. Jírovce, v nastudování
dirigenta Státní opery Praha R. Heina. Večerní koncert téhož dne začíná ve 20 hodin.

Kvûtinov˘ den

Dva roky právní
poradny
V dubnu si připomněla své druhé narozeniny bezplatná právní poradna zřízená pod záštitou OVV ČSSD Praha 14 v ulici Gen. Janouška na Černém Mostě. Až dosud poskytla
základní právnické služby téměř stovce klientů, přičemž se zaměřila především na konzultace každodenních problémů, s nimiž se občané setkávají. V nejpalčivějších a výjimečných
situacích pracovníci poradny s úspěchem zastupovali své klienty ve správním a civilním
řízení. Alespoň touto krátkou notickou bychom chtěli poděkovat všem, kdo se na výše
uvedených činnostech ve svém volném čase
bezplatně podíleli.
Vojtěch Pavel Traurig
vedoucí poradny

Karel Pospíšil-Rikitan se členkami svého
65. skautského dívčího oddílu z Kyjí pomáhal (letos už potřetí) 12. května při organizaci Květinového dne u Rajské zahrady. Charitativní sbírce, organizované Ligou proti rakovině, tentokrát na podporu prevence rakoviny
prostaty, jejíž loňský sedmý ročník vynesl
celkem 17 a půl milionu korun, se budeme více věnovat v příštím čísle Listů.

06Listy/02_21

25.5.2004 11:10

Stránka 7

âERVEN

7

Komunitní centrum Mot˘lek
Květen byl v Motýlku zaměřený
na rodinu. U příležitosti Mezinárodního dne rodiny (16. 5.) jsme připravili několik akcí. Bohužel všechny
proběhly až po uzávěrce Listů, a tak
vás o jejich průběhu budeme informovat příště.
Den dětí: Pro naše malé klienty jsme na
1. červen k jejich svátku připravili odpoledne plné her a soutěží.
Den otevřených dveří: Srdečně vás zveme na prohlídku našeho centra. Budeme se
na vás těšit v pondělí 7. června kdykoliv
mezi 9. a 18. hodinou. Provedeme vás prostorami našeho zařízení a seznámíme s nabídkou pravidelných aktivit a plánovanými
akcemi. Zároveň si budete moci pro své děti
vybrat z bohaté nabídky kroužků na příští
školní rok. To však není všechno! Dovádění
s Motýlkem: Pro děti jsme na toto odpoledne připravili zábavný program.Těšit se můžete i na další překvapení. Tou dobou totiž už
budeme mít, jak věříme, nainstalovanou velkou trampolínu.

Vlčkova 1067, 198 00 Praha 9
kontakt: 604 605 694, e-mail:
klubickocernymost@seznam.cz
Volné herny pro maminky s malými dětmi fungují pravidelně: Po, St, Pá od 9.30 do
11.30 hodin.
Školička Beránek: Čt od 9.30 do 12 hodin.
Kavárnička: třetí středa v měsíci od
20 do 22 hodin.
Průběh kroužků beze změn.
Jednorázové akce:
7. 6. Na Den dětí s karnevalem v Mateř-

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 ČERVNU
9. 6. Žouželení, rukodělná a výtvarná dílna
15. 6. Hurá na prázdniny + Akademie,
hry na zahradě + přehlídka kroužků
12.-13. 6., 19.-20. 6., Expedice Himálaj
2004, Jizerské hory, Krkonoše, outdoor, treking, cíl: zdolání 8 365 m a sedmi „himálajských“ vrcholů během dvou víkendů, věk:
12-18 let, cena: 880 Kč

LÉTO S DDM
5.-11. 7. Vltava 2004, vodácký putovní tábor, 1 250 Kč, 25. 7.-1. 8. Horotábor, Český
Šumburk v Jiz. horách, 1 435 Kč, 31. 7.-14. 8.
Stanový tábor, Novosedly v již. Čechách, ce-

Příměstský tábor: Stejně jako loni
i po celé letošní letní prázdniny jsme
pro děti, které zůstávají v Praze, přichystali v Motýlku příměstský tábor.
Tento projekt se uskuteční také díky
finanční podpoře Úřadu MČ Prahy
14. Každý všední den od 9 do 17 hod. (s polední přestávkou mezi 12. a 14. hodinou)
mohou přijít do komunitního centra. Zde pro
ně lektoři připraví zajímavý program. K dispozici jim bude vybavení nízkoprahového
klubu s veškerými potřebami pro sport. Budou si moci zahrát stolní tenis, stolní fotbal,
elektronické šipky a také se vydovádět na
trampolíně. Plánujeme společné výlety do
blízkého okolí a do centra Prahy. Navštívíme
Národní galerii a různá muzea ve dnech volného vstupu. Věříme, že děti u nás zažijí hezké chvíle a nebudou litovat prázdninových
dní strávených v Praze.
PhDr. Zuzana Jelenová
předsedkyně Sdružení na pomoc dětem
s handicapy

ském centru Klubíčko zvou maminky
z MC a děti ze ZŠ Generála Janouška. Masky s sebou.
21. 6. Těšíme se na prázdniny. Herna
s programem dětí ze základní školy
s prázdninovou tematikou.
23. 6. Táborák. Místo konání: u břízy.
Sraz v 9.30 hod. u mostu v ulici Doležalova (dále vedou fáborky pro opozdilce). Pohádka Začarovaný les uvede děti do soutěží. Jejich úkolem bude najít poklad a čarovný prsten, který vrátí princi lidskou
podobu. V závěru si děti pochutnají na pokladu, upečou vuřty, zazpívají. Plánovaný
závěr akce mezi 12.00 a 12.45.
Soutěže budou uvádět žáci 6. třídy ze
ZŠ Gen. Janouška.
Kontaktní tel. 606 605 694 (Ing. Mgr.
Marie Nováková) po 14. hodině, ve středu
po 17. hodině.

na: 2 500 Kč, 17.-29. 8. Sportovně-rekreační tábor, Kamenice nad Lipou, 2 800 Kč,
18. 7.-25. 7. Sportovní tábor, Český Šumburk, 1 250 Kč

âím Ïije Orion
Turistický oddíl Orion z 93. PS v Kyjích má
od května, po 24 letech, novou adresu: ul.
Kpt. Stránského 994, Černý Most. Novou
klubovnu v přízemí paneláku, větší a vhodnější, získal od městské části Praha 14. Zájemci o zapojení do činnosti oddílu, zejména
děti 7-12 let, chlapci i děvčata, zavolejte na
tel. 281 862 762.
Oddíl Orion nabízí hlavně dětem z Prahy 14,
které dosud nemají o prázdninách kam jet, svůj
letní tábor v Krkonoších, ve Svobodě nad
Úpou, a to v termínu 2.-17. 7. Ubytování a stravování ve zdejším penzionu, kde jsme byli
o jarních prázdninách velice spokojeni. Je při-

JAHODOVÉ MENU
Přinášíme zprávy a novinky z našeho dětského klubu JAHODA
Všechny obyvatele Prahy 14 srdečně
zveme na JAHODOVÝ TÝDEN od
1. do 6. června 2004, konaný pod záštitou starosty Městské části Praha 14
ing. Miroslava Froňka.
1. června - úterý: Den otevřených
dveří - přijďte se k nám podívat mezi
10. a 18. hodinou. S Jahodou do pohádky - rej masek, pohádkový maraton
od 14 hod.
2. června - středa: Nabijte se s Jahodou aneb turnaj ve vybíjené, od
15 hod. Přihlaste svůj tým do soutěže
o prima ceny.
4. června - pátek: Bazar dětského
vybavení - maminky, přijďte si vyměnit
dětské oblečení od 10 do 14 hod.
5. června - sobota: Uličnické hry naše tradiční dětské zábavné odpoledne
plné her a vtipu. Ve 13 hod. před klubem
JAHODA.
6. června - neděle: Jahodové
(bě)snění - v divadle GONG od 16 hod.
můžete zhlédnout zajímavé představení
dětí z azylových domů, ze sídliště Černý Most, ze základních uměleckých
škol.
Během celého týdne bude probíhat
JAHODOVÁNÍ v restauracích, cukrárnách a pizzeriích, kde bude možné
ochutnat Jahodovou specialitu a tím
podpořit děti, kterým pomáhá JAHODA: v Pizzerii Severka, Jablonecká ul.,
P-9, Cukrárna Delicates, Vinohradská
ul., P-3, Pizzerie Felicita, Brandýs n.
Labem, Restaurace Eureka, Roztylské
nám., P- 4. Všem restauracím a pizzeriím moc děkujeme!
Těšíme se na všechny, kteří se přijdou s námi zasmát!

Vybíralova 969, Praha 9
tel. 281 916 352, 777 674 060
jahoda@dobrovolnik.cz
www.jahoda@dobrovolnik.cz
č. ú. 250969359/0800
JAHODOVÝ TÝDEN PODPOŘILY:
EU z programu Phare 2000, městská
část Praha 14, firma Karneval Media,
Globus, Odkolek, nakladatelství Svojtka a další.
pravena celotáborová hra se spoustou her v lese a sportovními soutěžemi, děti zvládnou některé turistické disciplíny jako rozdělání ohně,
orientace v terénu, první pomoc atd. Tábor je
vhodný i pro menší děti, nejen pro zkušené táborníky. Poplatek: 3 000 Kč.
Jana Jandová, vedoucí oddílu

dvoustranu připravila: Věra Štemberová, foto: jš (2), vš
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SPORTOVNÍ P¤EHLED ● SPORTOVNÍ

Reprezentanti na tenisu

Zleva Vladimír Bruna a Jiří Djakov.

T

ak jako mají profesionální tenisté svůj
Grand Slam, bojují v letošním roce tenisoví amatéři z Prahy 14 na našem malém
„grandslamu“. Ve světě jde o pět titulů v singlech, deblech a mixech na mezinárodních
mistrovstvích Austrálie, Francie, Anglie
a USA, tady si vystačíme s jednou soutěží
čtyřher na třech místech. Po úvodním lednovém turnaji v nafukovací hale vedle hloubětínského bazénu se „bílý cirkus“ přestěhoval
v polovině května na kurty ZŠ Bří Venclíků na
Černém Mostě. Již od časných ranních hodin
jsme zaznamenali zvýšený pohyb cestujících
od stanice metra Rajská zahrada, stejně jako
neobvyklý provoz na parkovišti před školou.
Antukoví specialisté se tentokrát nepřihlásili,
a tak byly šance na rychlém umělém povrchu
otevřené. Před osmou hodinou se prezentovalo devět dvojic, sedm mužských a dvě ženské.
Při pohledu na rozehrávající se debly mě zaujal vysoký muž středního věku, se sportovní
postavou a ostře řezanými rysy, v bílém tričku
se zeleným klokanem a plátěnou kšiltovkou.
Odkud jen ho znám? I o víkendu musí člověk
udržovat mozkové závity v chodu, a tak jsem
ho intenzivně sledoval a ještě intenzivněji
vzpomínal.Vždyť je to Djakov! Vynikající

bývalý házenkářský reprezentant, dlouholetý
ligový hráč. Ale kdo je
jeho parťákem? Romana
Jurošková a Monika
Vaňková z tenisové školy Stanislava Vyorala,
které měly sportovní
stránku celého turnaje
na starosti, mně napovídají, že jde o dalšího
„Bohemáka“ Vladimíra
Brunu. Suverénně nejstarší debl se rázem stává mým tajným favoritem, byť je v základním
kole nalosován do jediného tříčlenného čtvrtfinále.
Alespoň máme dost času
na povídání s nimi.
„O turnaji nám řekl Vláďův syn, který si to přečetl v Listech. Hrál totiž úvodní lednový turnaj a byl zvědav, co se
o něm dočte. Proto jsme tady, a rádi. Mně je
69 let, Vláďa je o dalších šest let starší, vždyť
hrál za národní tým házenou ještě v jedenácti
hráčích. To už je sportovní pravěk,“ říká Jiří Djakov. „V Bohemce jsme toho za třicet let
spolu prožili opravdu hodně, ale
veteránské turnaje házenkářů už
pro nás nejsou. Tam jsou hráči
nad 35 let, navíc se odehrávají
většinou na asfaltu. Proto jsme
se vrhli na tenis, jsme samouci.
S dalšími bývalými házenkáři
chodíme hrát i třikrát týdně,
koncem července pak pravidelně jezdíme na soustředění do
Třeboně. Letos už po třinácté.
Tenhle turnaj je pro nás dobrou
přípravou, je to parádní akce,
zatím se nám daří, uvidíme v semifinále.“
Jak už to ve sportovním životě bývá, los si zašpásoval i tentokrát, a tak
jsme v následujícím boji těchto veteránů byli
svědky předčasného finále. Na druhé straně
kurtu hráli Ondřej Krupka (1983)
a Martin Kopl (1979). Mládí bylo
výbušnější, útočnější, ale střídalo
drtivé údery s fatálními chybami.
Více než třikrát starší Bohemians
hráli techničtější, zdánlivě pomalejší tenis, v nohách měli jedno utkání navíc, ale i tak nakonec
zvítězili 6:4 a 6:3. A zatímco vítězové šli krátce relaxovat, na
kurtech se hrálo druhé semifinále
a soutěž útěchy, přihlížející tělocvikář ZŠ Bří Venclíků Petr Novák se chystal koučovat domácí
softbalisty v ligovém utkání
Spectrum Praha s vedoucím Chomutovem. Dali jsme v rychlosti
řeč o softbalu v této škole (dočte-

te se v příštích Listech) a také o povrchu víceúčelového školního hřiště.
„Na místě asfaltových kurtů je díky grantu už
čtvrtým rokem v provozu umělý povrch s tenisovou trávou a křemičitým pískem. Je sice bezprašný, ale jeho údržba je nutná, protože se občas objevuje i mech. U základní čáry je povrch
částečně i vydupán. Ale díky podkladu je to ideální rovina. Mimochodem, oficiální název povrchu je LANO WIMBLEDON.“
Připomínku Wimbledonu jako by chtělo
potvrdit ještě počasí, protož z již několik hodin zamračené oblohy začaly padat první kapky. Bohužel zatahovací střechy nebo sehrané
party roztahovačů plachet jako na grandslamových turnajích nedokázaly zařídit ani přítomné pracovnice oddělení kultury, které jinak po organizační stránce zvládaly vše k plné spokojenosti všech účastníků. Čtveřice
žen, tedy paní Čechová a Rehbergerová z již
zmíněného oddělení našeho úřadu plus slečny
Romana a Monika, měly opravdu všechno
pevně v rukou, a tak po dohodě s finalisty rozhodly, že závěrečné utkání v dešti se bude hrát
pouze na jeden set. Moji favorité vyhráli hladce 6:1, ale k překvapení všech ostatních, kteří

zápas sledovali z přilehlé chodby k tělocvičně, se hrálo dál. Jaroslav Dlask s Danielem
Moravcem v zápalu boje asi zapomněli na dohodu nebo počítali, že Bohemians s odehraným jedním zápasem navíc dojdou síly.
V každém případě se ale přepočítali, a tak těsně před pátou odpolední, za deště i chladu byli poraženi definitivně. Ze třetího místa se radovali Krupka s Koplem, kteří porazili Kemzu a Chytrého 6:4 a 6:1. Ti nejlepší získali
poháry starosty městské části Praha 14 a věcné ceny, s prázdnou neodcházeli ani zbývající
účastníci kvalitního sportovního klání. Byl to
báječný den s tenisem a bývalými házenkářským reprezentanty, který přinesl jen jednu
otázku. Vítězům prvního turnaje našeho malého „grandslamu“ Miloši Raškovi a Františku Valentovi bylo dohromady 120 let. Tentokrát jsem vítěznému deblu napočítal roků
144. Čeho se asi dočkáme 4. září při závěrečném tenisovém turnaji v Hloubětíně?
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P¤EHLED ● SPORTOVNÍ P¤EHLED
Sonkal v Sofii
Ve dnech 6. až 9. května proběhlo v hlavním městě Bulharska desáté juniorské a devatenácté seniorské mistrovství Evropy v Taekwon-du ITF. Zúčastnilo se ho 28 států a 354
závodníků. Naši republiku reprezentovali i zástupci oddílu Sonkal, který trénuje v tělocvičně ZŠ Vybíralova na Černém Mostě. Úspěšné
byly hlavně juniorky, absolutní mistryně Evropy Bára Sýkorová se ziskem zlaté a stříbrné
medaile, Linda Deutschová se zlatem, stříbrem a dvěma bronzy, a Lucie Kolmanová, která medailovou žeň ze Sofie doplnila o stříbrnou medaili a dvě bronzové. V seniorech závodil další člen Sonkalu „Pepa“ Huy, který ale
tentokrát zůstal bez medaile. I tak ale oddíl
z Prahy 14 výrazně přispěl k celkovému druhému místu České republiky za Ruskem
a před domácí reprezentací.

Hloubûtínsk˘ streetball
Otevřený streetballový turnaj žáků pátých a šestých tříd se uskutečnil na školním
hřišti ZŠ Hloubětínská. Otevřenost turnaje
k desátému výročí trvání naší městské části
spočívala v tom, že nesoutěžila družstva
školy, ale týmy vznikaly na místě z volně
příchozích chlapců a dívek. Celkem se
přihlásilo sedm družstev, která tvořili tři
hráči a jeden náhradník. Nutno podotknout,
že kromě basketbalového umu prokázala
osmadvacítka dětí také smysl pro lidovou
tvořivost při vymýšlení názvu svého týmu.
A tak se utkali Andělé s Mistry, Bahňáci
s Třeba nic a Chilli papričky s Třešničkami
a Slovankou. Právě trenéři oddílu Basket
Slovanka Jiří Toušek a Ivana Čadková výrazně pomohli při organizaci turnaje, stejně
jako žáci osmé sportovní třídy se svojí učitelkou Jarmilou Marešovou. Kromě podkošových výkonů přispělo ke zdárnému průběhu turnaje také krásné slunečné počasí.
Všichni soutěžící obdrželi i trička a plaketu
k 10. výročí Prahy 14, první tři družstva
navíc také diplomy. A která to byla? První
skončili, ostatně jak jinak, Mistři (chlapci

šestých tříd), druhé Třeba nic (dívky šestých
tříd) a třetí Chilli papričky (chlapci pátých
tříd).

Zleva stojí O. Vrábel, L. Kolmanová, B. Sýkorová, L. Deutschová, P. Huy a T. Šeda.

Svatojansk˘ ãtyﬁlístek
Oddíly moderní gymnastiky SK Běchovice, TJ Kyje a ZŠ Gen. Janouška pořádají
20. června od 9.30 hod. v běchovické tělocvičně už čtvrtý ročník přátelského závodu
v tomto ryze dívčím a ženském sportu. Začíná
se soutěží výkonnostních tříd, po poledni pokračují závody III. až IV. kategorie a finále bude patřit moderním gymnastkám I. až II. kategorie. K vidění toho bude opravdu dost, každý milovník pohybu, krásy a mládí si jistě
najde to své, aniž by musel hledat čtyřlístek
z názvu této soutěže.

Novinky z Fit studia D
Reprezentantky naší městské části z Fit
studia D mají za sebou úspěšná vystoupení
na květnových závodech v aerobiku. V Českých Budějovicích se juniorky umístily na
krásném devátém místě v konkurenci dvou
nejlepších světových týmů. Kadetky Mažoretky obsadily na svém prvním soutěžním
vystoupení sedmé místo. Naopak pro ostřílenou sestavu Těžké směsi to na jihu Čech
bylo poslední vystoupení před jejím odletem ještě dále na jih. Na mistrovství světa
v australském Adelaide bude obhajovat třetí zlatou medaili.
Po návratu od protinožců čeká na kolektiv
Dáši Zitové závěrečný finiš příprav na ABC

Aerobic basic cup, který se uskuteční v hloubětínském sportovním a plaveckém areálu.
Jde o první ročník soutěže pořádané ve spolupráci s Českým svazem aerobiku pro děti, kadetky, juniorky i seniorky. Ve sportovním
aerobiku a fitness se představí ženy, muži
i tříčlenné a osmičlenné týmy (step).
V doprovodném programu se návštěvníci
i soutěžící mohou těšit na funk s našimi nejlepšími lektory Jitkou Perutkovou a Richardem Machem, další překvapení ředitelka závodu Dáša Zitová zatím tají. Přihlášeno je
přes pět set soutěžících, takže se v sobotu
5. června už od osmé hodiny ranní máme
opravdu na co těšit.

Nabídky pro dûti
Dětský letní tábor Kazimírka na Sázavě nabízí volná místa v termínu 3. až 15. července
pro děti od šesti do sedmnácti let. Ubytování
je v chatkách. Více informací na www.kazimirka.unas.cz nebo na telefonu 776 355 202.
Zatímco předchozí nabídka je prázdninová, ta další, určená dětem předškolního věku
i školákům, přichází s programem na celý rok.
Každé pondělí a středu od 16.00 hodin patří
tělocvična ZŠ Vybíralova modernímu tanci
a dance aerobiku. Máte-li o tyto sportovní aktivity zájem, stačí se zastavit nebo se informovat na telefonu: 606 850 515, 281 913 743,
případně: vera.drtinova@centrum.cz.

sportovní přehled připravil: Pavel Vokurka, foto: autor (3), jš (2) a archiv

06Listy/02_21

25.5.2004 11:17

Stránka 10

10

âERVEN

SPORTOVNÍ P¤EHLED
Vydaﬁen˘
florbal
Další akcí k desátému
výročí vzniku Prahy 14 byl
florbalový turnaj smíšených družstev šestých
a sedmých tříd. Hrál se za
účasti sedmi škol na venkovním hřišti ZŠ Bří Venclíků ve dvou skupinách,
první dva celky postupovaly do semifinálových utkání. Florbal je mezi mládeží
velmi oblíben, tomu odpovídal i počet hráčů v týmu, byť podle pravidel jich na hřišti mohlo být jen po pěti na
každé straně. Ale během desetiminutových
třetin se mohli libovolně střídat, takže si zahrál každý. Spokojena byla i Blanka Hrudková ze ZŠ Bří Venclíků, která celý turnaj
organizovala: „V každém týmu musela být
mezi pěticí na hřišti vždy jedna dívka, potěšilo mě, že často jich bylo více. Spokojena

Ahoj prázdniny
Zábavné odpoledne pro školáky s jejich rodiči a prarodiči pořádá občanské
sdružení Čtrnáctka v sobotu 26. června.
Bohatý program zahrnující ukázku hasičské a policejní techniky, výcvik psů,
střelbu paintballovými kuličkami a sportovní soutěže je připraven na vrchu Čihadla nad sídlištěm Černý Most, na místě populární drakiády. Občerstvení je zajištěno, záštitu nad akcí převzal zástupce
starosty Mgr. Jaroslav Jiroušek.

foto: jš

jsem byla i s fair play a třetím místem naší
školy, když ve finále porazila ZŠ Vybíralova soupeře ze ZŠ Chvaletická už za silného
deště. Ten byl také jedinou vadou na kráse
vydařeného turnaje.“

Îádost o pomoc
pﬁi realizaci v˘stavy
Redakce Listů Prahy 14 se obrací na
občany, zejména starousedlíky z Kyjí,
Hloubětína, Hostavic a Černého Mostu,
se žádostí o zapůjčení dobových fotografií, pohlednic a rodinných dokumentů
(např. výuční list, domovský list, legitimace TJ, ochotnické spolky apod.) na výstavu Z historie Prahy 14, jež bude zahájena 17. září a potrvá do 30. září 2004. Kontaktní osoba: kurátor výstavy Jaroslav
Šmíd, tel. 281 005 582, 606 693 126,
smid@p14.mepnet.cz.

Sloupek kronikáﬁky
Letopisectví představuje důležitý
zdroj poznání lidské historie, neboť zápisy obecních kronik podávají cenné
informace o dávném kulturním a společenském vývoji. Jednotlivé sesbírané
střípky událostí i faktů jsou seřazeny
podle předem dané osnovy, aby mohly
v poslední fázi vytvořit zajímavé dílo,
hodnotné pro budoucí čtenáře i badatele. Každý z dávných letopisců vnesl do
svého zápisu nezaměnitelný styl i úhel
pohledu, za nímž se skrývala pečlivá
příprava i studium.
Kronikář neprovádí jen roční zápis,
ale plno práce má také s přípravou přílohy, sestavené z archivních podkladů,
jež doplňuje a rozšiřuje hlavní část kroniky. Musí provést revizi svěřených
podkladů, postupně se zorientovat
v úseku historie, který má ve své správě, v ideálním případě při maximálním
využití výpočetní techniky. Získané
poznatky se postupně doplňují a zapracovávají do archivu. Základním cílem
kronikáře je, aby jeho práce v konečném výsledku umožnila co nejširšímu
okruhu zájemců nahlédnout do regionální historie a aby ji pomohl uchovat
pro další generace.
Kroniky se nepůjčují, pouze mohou
být jednou za tři roky veřejně vystaveny. Této možnosti můžete právě letos
využít u příležitosti desátého výročí
vzniku Prahy 14 na zářijové výstavě
v Galerii 14, která bude věnována regionální historii.
Renáta Rudolfová

âtenáﬁská soutûÏ: 10x o Praze 14
Správná odpověď na soutěžní otázku
z minulého čísla: c) Gyncentrum. Opět naši soutěžící prokázali solidní místopisné
znalosti a při výběru správné odpovědi se
nenechali ani v jednom případě splést.
Z téměř čtyřiceti došlých odpovědí jsme
vylosovali tyto tři výherce:
1) Zdeněk Hejda, 2) Daniel Vojnovic,
3) Eva Prchalová. První získává poukázku v hodnotě 250 Kč na knihu dle vlastního výběru (platí do konce letošního roku)

SOUTĚŽNÍ KUPON
(možno vystřihnout)

10x o Praze 14, otázka č. 5:
Kostel sv. Bartoloměje v Kyjích je románská jednolodní stavba z:
a) druhé poloviny 12. stol.
b) první poloviny 13. stol.
c) druhé poloviny 13. stol.
d) první poloviny 14. stol.

Otevřeno:
pondělí až pátek
8.00 - 18.00 hod.
tel. 281 866 125

www.czknihy.cz

v hloubětínském knihkupectví Trávníček,
druhý v pořadí obdrží CD Hynka Tomma
a za třetí místo je připravena dárková taška
věnovaná nákupním a zábavním Centrem
Černý Most. Jako bonus máme pro každého výherce kromě obrazové publikace Praha 14 v zrcadle času i soutěžní mapu s hrací kartou od vydavatelství Žaket k turistické soutěžní hře 8 x 4 (vše o této soutěži na
www.zaket.cz/8 x 4). Pokud se nám nepřihlásí výherci sami, vyrozumíme je dopisem. Ceny budou k vyzvednutí po předchozí domluvě v naší redakci. Odpověď na
dnešní otázku č. 5 nám můžete doručit
(mailem - listyprahy14@p14.mepnet.cz,
korespondenčním lístkem, osobně do podatelny) nejpozději do 15. června. Všichni, kdo se zúčastní alespoň jednoho soutěžního kola, postupují po uveřejnění
desáté otázky v říjnových Listech do
velkého listopadového finále k 10. výročí Prahy 14.
jš, vok
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✶ ✶ ✶ Informace pro voliãe ✶ ✶ ✶
Volby se konají v pátek 11. června 2004 od 14 do 22
hodin a v sobotu 12. června od 8 do 14 hodin.
Volí se 24 zástupců ČR v Evropském parlamentu
(EP) z celkového počtu 732 členů EP.
● Oprávněným voličem je každý občan České republiky a členských
států EU, jenž nejméně druhý den voleb (12. 6.) dosáhne věku 18 let
a není zbaven způsobilosti k právním úkonům.
● Volič je povinen se ve volební místnosti prokázat volební komisi
platným občanským průkazem nebo cestovním pasem, jak stanoví
volební zákon. Zásadně se však doporučuje občanský průkaz, ve
kterém je uvedeno i trvalé bydliště.
● Volič, jenž se nemůže ze zdravotních důvodů dostavit do volební
místnosti, vyrozumí o této skutečnosti příslušnou okrskovou volební komisi (OVK) nebo Úřad MČ Praha 14, který jí informaci předá,
a OVK vyšle nejméně dva své členy s přenosnou volební schránkou
za tímto voličem do jeho bydliště. Ti pak zajistí, aby i zde mohl dle
volebních zásad uplatnit své volební právo.
● Po oba dva dny voleb bude v sídle Úřadu MČ Praha14 stálá služba
občanskosprávního odboru, která bude voličům v případě potřeby
poskytovat poradenskou službu, a to na telefonu 281 005 237.
● Rovněž bude zajištěna služba na oddělení osobních dokladů, na níž
se bude možno v nezbytném případě obrátit se žádostí o okamžité
vydání občanského průkazu v době voleb, případně o informaci na
telefonu 281 005 558.
● Obdobně budou vydávány nové občanské průkazy i ve dnech před
volbami.

Ulice a ãísla popisná ve volebních okrscích Mâ Praha 14
POZOR, ZMĚNA VOLEBNÍCH MÍSTNOSTÍ

Volební okrsek ã. 682

1) Voliči z nám. Plk Vlčka, Irvingovy
ulice a z objektů čp. 687 a 688 v Dygrýnově ulici (volební okrsek č. 711) budou
volit v Galerii 14, nám. Plk Vlčka čp. 686
2) Všichni voliči z oblasti Jahodnice
budou volit v objektu Sokola Jahodnice,
Bezdrevská 26. Jedná se o volební okrsky
č. 706 a 707.

Volební místnost:
Z· Hloubûtínská

Volební okrsek ã. 681
Volební místnost: restaurace
Za Horou, âeskobrodská 49
Bratří Venclíků 1139/3
Aloisovská 106, 107, 108, 109, 110, 111,
112, 113, 114, 117, 118, 124
Českobrodská 1, Jednostranná 138, 139,
140, 146, 147, 148, 149, 150, 152, 153, 154,
158, 840/20, 856/22
Morušová 211/19, 212, 696/
Okrajová 31, 32, 34, 785/9
Švestková 793/1, 833/3, 834/5, 845/7
Třešňová 37/1, 40/8, 42/12, 43/14, 44/16,
47/15, 49/20, 50/22, 51/24, 54/23, 55/28,
656/25, 731/17, 777/4, 789/1a, 810/13, 813/7,
859/6
Za Horou 13, 14, 15, 16, 18, 19, 779/1,
849/9
Švestková 1471, 1472, 1473, 1474
Třešňová 1475, 1477, 1478, 1479, 1480,
1481, 1482, 1483, 1484

Čertouská 11/1, 278/17,
279/19, 280/21, 281/23, 302/20, 303/22,
308/13, 309/11, 332/9, 333/7, 335/12, 353/8,
663/16a, 745/15a, 796/7a
Hloubětínská 371/4, 372/6, 373/8, 374/10,
375/12, 376/14, 387/20, 388/18, 389/20a,
390/22, 747/16
Horoušanská 726/22, 727/24, 728/26,
729/28, 730/30
Hostavická 33/39, 39/12, 40/16, 44/37,
265/27, 266/25, 267/23, 268/21, 364/11,
366/7, 367/5, 399/6, 419/19, 420/17, 421/15,
422/13, 613/8, 688/4, 742/3, 746/2
Klánovická 283/6, 285/10, 286/12,
287/14, 288/16, 289/18, 290/20, 291/22,
292/24, 304/38, 305/28, 306/30, 307/32,
327/26, 451/48, 452/50, 453/52, 454/54,
455/56, 456/58, 457/60, 458/62, 459/64,
460/66, 461/68, 463/70, 694/41, 702/37,
717/35, 741/39
Kyjská 35/17, 37/19, 61/13, 107/15,
264/24, 277/10, 395/12, 396/14, 397/16,
398/18, 418/22, 436/9, 437/7, 438/5, 703/6,
812/8
Liblická 293/7, 323/2, 325/6, 326/8, 360/4,
652/14, 653/12, 712/11
Litošická 363/1, 378/9, 408/8, 409/10,
410/4, 737/11, 832/3
Poříčanská 462/5, 465/3, 716/8, 722/6,
732/4, 736/2
Postřižínská 797/1

Svépravická 424/4, 425/6, 426/8, 427/10,
428/12
Šestajovická 25/6, 27/4, 28/1, 31/1a, 43/2,
45/3, 57/18, 252, 324/16a, 339/12, 340/14,
341/16, 430/13, 431/11, 432/9,
Štolmířská 314/7, 315/3, 331/5, 448/2,
602/4
V Chaloupkách 10/76, 23/56, 26/50,
32/78, 68/68, 86/35, 256/2, 257/60, 258/58,
275/95, 334/51, 336/47, 337/45, 338/43,
344/59a, 349/59, 350/57, 351/55, 352/53,
357/18, 358/20, 359/22, 361/26, 370/1,
379/17, 380/15, 382/11, 383/9, 384/7, 385/5,
400/33, 401/31, 402/29, 404/25, 405/23,
406/21, 407/19, 411/30, 412/32, 413/34,
414/36, 415/38, 416/40, 417/42, 435/37,
443/10, 466/12, 467/89, 468/87, 469/85,
471/81, 472/79, 473/77, 474/75, 475/73,
476/71, 583/16, 615/91, 617/14, 637/6, 646/4,
662/13, 667/3, 687/49, 733/83, 738/41, 739/8,
740/24, 803/62, 852/82
Vaňkova 296/11, 297/9, 298/7, 299/5,
300/3, 316/27, 317/25, 318/23, 319/21,
320/19, 321/17, 322/15, 342/12, 343/14,
345/18, 346/20, 347/22, 348/28, 368/1, 434/4,
447/6, 605/26, 679/10, 709/24, 735/16, 743/8

Volební okrsek ã. 683
Volební místnost:
Z· Hloubûtínská 700
Anny Čížkové 210/7, 248
Hloubětínská 5/28, 14/9, 16/11, 17/13,
55/5, 60/7, 78/26, 80/32
Horoušanská 143/3, 144/5, 145/9, 146/11,
682/15, 695/7, 699/17
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Chvalská 624/6, 704/2, 704/4, 718/10,
719/12
Klánovická 499/13, 567/43, 591/1,
596/1a, 604, 705/5, 706/7, 707/9, 708/11,
711/17, 734/15
Poděbradská 1/110, 18/104, 19/106,
141/122, 142/124, 592/102, 634/98, 638/134,
676/96, 689/120, 720/126, 721/128, 723/130,
724/132
Soustružnická 486/3
Šestajovická 87/25, 114/23, 184/21,
488/20

Volební okrsek ã. 684
Volební místnost:
Z· Mochovská 570
Kbelská 102/21, 192/14, 193/16, 214/12,
216/20, 217/22, 218/24, 245/32, 246/34,
250/30, 584/36, 594/62, 607/38, 618/44,
622/11, 644/5, 645/3, 647/7, 648/1,
Konzumní 138/9, 139/11, 140/13, 156/33,
157/35, 175/15, 190/25, 253/14, 255/18,
256/20, 270/23, 271/21, 272/19, 444/27,
445/29, 446/31, 620/3, 621/5, 639/2, 640/4,
641/8, 642/6, 643/10, 654/17, 853/22,
Milovická 197/9, 198/7, 199/5, 200/6,
201/8, 202/10, 251/3, 270/1, 673/4
Mochovská 155/20, 171/14, 172/12,
174/7, 180/26, 183/13, 194/2, 195/4, 196/6,
204/10, 205/28, 215/8, 225/3, 227/17, 228/19,
269/21, 439/22, 464/9, 559/24
Na Obrátce 619/10, 635/2, 636/4
Pod Turnovskou tratí 131/5, 148/7,
149/12, 153/10, 160/9, 161/8, 162/15, 163/17,
166/6, 167/4, 170/3, 441/11, 632/22, 633/14,
677/26, 714/19
Poděbradská 597/67, 598/69, 599/71
Sadská 219/2, 220/4, 234/6, 244/1, 479/7,
480/9, 481/11, 482/13, 483/15, 484/17,
530/20, 571/5, 631/3, 674/8, 675/8a, 678/12,
680/16, 804/14
V Humenci 230/4, 231/6, 232/8, 233/10,
235/16, 236/18, 237/20, 238/22, 239/5, 612/9,
614/11, 655/1, 698/5a
V Novém Hloubětíně 221/9, 222/7, 223/5,
224/3, 240/18, 241/19, 242/17, 243/15,
589/22, 610/23, 611/21,
657/14, 697/16
Zelenečská 328/14, 329/16, 330/18,
354/20, 355/22, 356/24, 519/44, 608/2, 609/4,
616/12, 627/9, 628/7, 629/5, 630/3,

Volební okrsek ã. 685
Volební místnost:
Z· Mochovská 570
522/33,
527/25,

105/15,
121/25,
128/32,
213/33,
517/40,

Volební okrsek ã. 686
Volební místnost:
Z· Mochovská 570
531/30,

538/91,
543/103,
547/111,
551/119,
560/127,
564/135,

532/32,

533/34,

Volební okrsek ã. 693
Volební místnost:
Z· Bratﬁí VenclíkÛ 1140

Volební okrsek ã. 687

Bojčenkova 1094/2, 1095/4, 1096/6,
1097/8, 1098/10, 1099/12, 1100/3, 1101/1
Bouřilova 1102/2, 1103/4, 1104/6, 1105/8
Cíglerova 1079/10, 1080/12, 1081/14,
1082/16
Trytova 1121/5, 1122/3, 1123/1

Volební místnost:
Z· Mochovská 570

Volební okrsek ã. 694

K Hutím 265, 266, 268, 283, 298, 302,
305, 660/3, 664/7, 665/5, 666/9, 690
Kolbenova 259
Nad Hutěmi 391, 392/22
Slévačská 744/1
Zelenečská 501/41, 502/43, 503/45,
504/47, 505/49, 506/51, 507/53, 508/55,
509/57, 510/59, 511/61, 512/63, 513/65,
514/67, 515/69, 684/71, 685/73, 686/75,

Volební okrsek ã. 688
Volební místnost:
Z· Chvaletická 918 - dolní budova
Kardašovská 490/11, 625/3, 668/7
Krylovecká 491/6, 492/4, 493/2
Poděbradská 572/156, 573/158, 574/160,
575/154, 576/152, 577/150, 578/144,
579/146, 582/148, 586/138, 587/140,
588/142,
Slévačská 494/3, 495/5, 496/7, 497/9

Volební okrsek ã. 689
Volební místnost:
Z· Chvaletická 918 - dolní budova

Volební místnost:
Z· Bratﬁí VenclíkÛ 1140
Cíglerova 1083/18, 1084/20, 1085/22,
1086/2
Paculova 1110/2, 1111/4, 1112/6, 1113/8,
1114/10, 1116/3, 1117/1
Ronešova 1136/3, 1137/1
Trytova 1118/2, 1119/4, 1120/6

Volební okrsek ã. 695
Volební místnost:
Z· Bratﬁí VenclíkÛ 1170
Cíglerova 1087/26, 1088/28, 1089/30,
1090/32, 1091/34, 1092/36
Pospíchalova 1129/3, 1130/1
Ronešova 1133/2, 1134/4, 1135/6
Volkova 1124/2, 1125/4, 1126/6, 1127/8,
1128/10, 1131/3, 1132/1

Volební okrsek ã. 696
Volební místnost:
Z· Gen.Janou‰ka 1006

Kardašovská 670/15, 753/17, 754/19,
755/21, 756/23, 773/8, 774/10, 775/12,
776/14
Rochovská 757/1, 758/3, 759/5, 760/7,
761/9, 762/11, 763/13, 764/22, 765/20,
766/18, 767/16, 768/2, 769/4, 770/6, 771/8,
772/10

Doležalova 1022/3, 1023/5, 1036/2,
1037/4, 1038/6, 1039/8, 1040/10, 1041/12,
1042/14, 1043/16, 1044/18, 1045/20,
1046/22, 1047/7, 1048/9, 1049/11, 1050/13,
1051/15, 1052/17, 1053/19, 1054/21,
1055/23, 1056/25, 1057/27, 1058/29, 1059/31
Dygrýnova 822/19, 823/17, 824/15,
825/13, 826/11, 827/9, 828/7, 829/5, 898/16,
899/14, 1006/21

Volební okrsek ã. 690

Volební okrsek ã. 697

Volební místnost:
Z· Chvaletická 918

Volební místnost:
Z· Gen.Janou‰ka 1006

Chvaletická 918/3
Kukelská 749/7, 750/9, 751/11, 904/3
Slévačská 870/13, 902/11, 905/32, 906/34

Volební okrsek ã. 691

Mochovská 310/23, 521/31,
523/35, 524/37, 525/39, 526/23,
528/27, 529/29
Zálužská 116/10, 179, 262, 276
Zelenečská 103/11, 104/13,
111/17, 112/19, 113/21, 120/23,
122/27, 125/26, 126/28, 127/30,
129/34, 130/36, 211/29, 212/31,
311/35, 312/37, 313/39, 516/38,
518/42, 520/46

Mochovská
534/36, 570

Poděbradská 536/87, 537/89,
539/93, 540/97, 541/99, 542/101,
544/105, 545/107, 546/109,
548/113, 549/115, 550/117,
555/121, 557/123, 558/125,
561/129, 562/139, 563/137,
565/133, 566/131, 590/95
Zelenečská 500

Volební místnost:
Z· Chvaletická 918
Kukelská 903/1, 919/2, 920/4, 921/6,
922/8, 923/10, 924/12, 925/14, 926/16,
927/18, 928/20, 929/22, 930/24
Za Černým mostem 362/3, 381/19

Volební okrsek ã. 692
Volební místnost:
Z· Bratﬁí VenclíkÛ 1140
Bouřilova 1106/7, 1107/5, 1108/3, 1109/1
Bratří Venclíků 1070/2, 1071/4, 1073/8,
1074/10, 1140/1
Cíglerova 1075/2, 1076/4, 1077/6, 1078/8
Vlčkova 1062/2, 1063/4, 1064/6, 1065/8,
1066/10, 1067/12, 1068/3, 1069/1

Anderleho 837/14, 838/12, 839/10, 840/8,
841/6, 842/4, 843/2, 858/1, 859/3, 860/5
Breitcetlova 876/1, 877/3, 878/5, 879/7,
880/9, 881/11, 882/13, 883/15
Generála Janouška 844/18, 845/16,
846/14, 847/12, 848/10, 849/8, 850/6, 872/9,
873/11, 884/46, 885/44, 886/42, 887/40,
888/38, 889/36, 890/34, 891/32, 892/30,
893/28, 894/26, 895/24, 896/22, 897/20,
900/15, 901/13, 902/17, 965/7, 966/5
Smikova 830/14, 831/12, 832/10, 833/8,
834/6, 835/4, 836/2
Šebelova 875/4
Šromova 862/3, 863/18, 864/16, 865/14,
866/12, 867/10, 868/8, 869/6, 870/4, 871/2

Volební okrsek ã. 698
Volební místnost:
Z· Gen. Janou‰ka 1006
Dygrýnova 814/12, 815/10, 816/8
Jíchova 851/14, 852/12, 853/10, 854/8,
855/6, 856/4, 857/2
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Vašátkova 819/28, 820/30, 821/32, 1007/24,
1008/26, 1009/22, 1010/20, 1011/16, 1012/18,
1013/14, 1014/12, 1015/10, 1016/8, 1017/6,
1018/4, 1019/2, 1020/1, 1025/25, 1026/23,
1027/21, 1028/19, 1029/17, 1030/15, 1031/13,
1032/11, 1033/9, 1034/7, 1035/5

Volební okrsek ã. 699
Volební místnost:
Z· Vybíralova 964
Kpt. Stránského 977/11, 978/13, 979/15,
980/17, 981/19, 982/21, 983/23, 984/25,
985/27, 986/29, 987/18, 988/20, 989/16,
990/14, 991/10, 992/12, 993/8, 994/6, 995/4,
996/2, 997/1

Volební okrsek ã. 700
Volební místnost:
Z· Vybíralova 964
Kpt. Stránského 958/41, 959/39, 960/37,
961/35, 962/33, 963/31, 1000/7, 1001/9
Kuttelwascherova 921/1, 922/3, 923/5,
924/7, 925/9, 926/11, 927/13, 928/15, 929/17
Vybíralova 930/15, 931/17, 932/19,
933/21, 934/23, 935/25, 936/27, 937/29,
938/31, 964/8, 967/6, 968/4, 969/2, 970/13,
971/11, 972/9, 973/7, 974/5, 975/3, 976/1

Volební okrsek ã. 701
Volební místnost:
Z· Vybíralova 964
Bryksova 772/47, 773/45, 774/43, 775/41,
776/39, 778/63, 779/61, 780/59, 781/57,
939/37, 940/35, 941/33, 942/31, 943/29,
944/27, 945/25, 946/23, 947/21, 948/19,
949/17, 950/15, 951/13, 952/11, 953/9, 954/7,
955/5, 956/3, 957/1
Fejfarova 912/1, 913/3, 914/5, 915/7,
916/9, 917/11, 918/13, 919/15, 920/17
Františkova 903/1, 904/3, 905/5, 906/7,
907/9, 908/11, 909/13, 910/15, 911/17

Volební okrsek ã. 702
Volební místnost: restaurace
U Kamila, Splavná 652/2
Babylonská 310, 552, 576, 756, 811, 1333
Blatská 216, 222, 666, 1167, 1200, 1430
Borská 29, 227, 337, 386, 595, 610, 699,
714, 717, 805, 817, 837, 859, 891, 946, 947,
949, 971, 973/39, 981, 993, 1059, 1060, 1224,
1282, 1335, 1460
Branská 223, 267, 268/20, 331, 348, 360,
361, 362, 363, 377, 378, 379, 388, 390, 406,
432/19, 472, 563, 574, 655, 716, 956, 1180,
1183, 1223, 1258, 1429
Burdova 257, 258/13, 308, 309, 326, 338,
342, 343, 344, 347/22, 352, 365, 366, 407/33,
434, 441/35, 449, 495, 603, 775, 893, 939,
1173, 1227
Cvrčkova 633, 1432, 1459
Hajní 1351, 1352, 1357, 1358, 1359, 1360,
1361, 1362, 1363, 1364, 1366, 1367, 1368,
1370, 1372
Chlumecká 368, 397, 444/17, 527, 628,
637, 650, 819, 821, 912, 913, 1231, 1339
Jamská 128, 226, 274, 311, 336, 355, 461,
462, 678, 704, 767, 793/30, 995, 1145, 1225,
1234, 1276, 1413
Jordánská 291, 354/10, 380, 382, 523/30,
593, 608, 614, 670, 701, 706, 757, 758, 768,

779, 781, 810, 862/18, 869, 894, 938, 955,
1147, 1189, 1221, 1228, 1237, 1434, 1496
K Viaduktu 46/14, 426, 672, 802, 899,
1057, 1143, 1149, 1151, 1323, 1336, 1412,
1494, 1495, 1517
Kačínská 636, 667, 671, 715, 791, 822,
823, 1320, 1325, 1505, 1518
Koclířova 616, 625, 631, 705, 750, 771,
778, 824, 825, 877, 908/25, 953, 990, 1056,
1148, 1150, 1252, 1314, 1319, 1322, 1427
Lásenická 1512, 1513, 1514
Lipnická 306/17, 327, 367/12, 408, 409,
568, 579, 647, 688, 984, 1256, 1438, 1448,
1449, 1450
Okrouhlíkova 369, 692, 707, 777, 943,
1170, 1171, 1242
Pelušková 1341, 1342, 1343, 1344, 1345,
1346, 1347, 1348, 1350, 1393, 1396, 1408/75,
1441, 1442, 1443
Rotenská 1274
Sádovská 214, 546, 676, 679, 769, 773,
852/5, 880/7, 911/13, 950, 1186, 1280, 1313
Skorkovská 208, 627, 643, 653, 654, 673,
712, 867, 884, 940, 958, 1168
Skryjská 1311, 1469
Splavná 447, 571, 578, 594, 596, 597, 609,
914, 996, 1250, 1315, 1489
Stropnická 330, 350, 357, 435, 502, 547,
611, 623, 897, 1197, 1239
Stružky 446, 448, 453, 544, 612, 629, 646,
662, 1421
Stulíková 1377, 1378, 1380, 1381, 1382,
1384, 1385, 1386, 1387, 1389, 1390
Svárovská 124, 471, 492, 580, 632, 702,
721, 803, 868/20, 872, 937, 951, 972, 992,
1232, 1327, 1330, 1490
Svatojánská 431, 942, 954, 1238, 1254
Světská 222, 351/4, 410, 530, 621, 630,
835/7, 863/9, 864, 901, 936, 986, 1187, 1230,
1424
U Járku 804
Vírská 224/11, 225, 278, 292, 526, 1172,
1182
Vizovická 486/9, 525, 589, 700, 1199
Vodňanská 31, 339, 638, 659, 661, 677,
681, 690, 691, 713, 718, 719, 723, 739, 760,
770, 785, 818, 887, 889, 909, 910, 933, 945,
974, 975, 980, 982, 1179, 1184, 1185, 1191,
1194, 1196, 1198, 1308, 1309, 1437, 1485,
1498, 1501, 1530
Za Černým mostem 100, 139, 140, 266/2,
1275, 1519, 1521, 1522, 1526, 1527

Volební okrsek ã. 703
Volební místnost: restaurace
U ¤eãníkÛ, Tálinská 1312
Borečkova 783
Cidlinská 455/4, 458/7, 463/3, 469/9,
474/15, 478/1, 479/14, 503/2, 509/17, 518/10,
520/21, 559/19, 696/5, 788/8, 976, 1175
Černičná 93/8, 94/6, 104/4, 105, 490/5,
491/3, 838/12, 987, 1058, 1144, 1169, 1226,
1423
Hejtmanská 177/14, 182/1, 183/4, 190/23,
210/9, 211, 242, 243, 251/20, 252/21, 253/19,
262/14, 263/11, 270, 281/8, 286/5, 346, 371,
402/3, 551, 584, 598, 607, 634, 635, 644, 669,
740, 827, 883/7, 885, 886/18, 888, 991
Hůrská 189, 227, 228, 264, 279, 289, 312,
381, 384, 389, 424, 460, 496, 528, 533/27,
541, 550, 558, 600, 601, 606, 615, 641, 697,
698, 782, 784, 834, 853, 1241
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Jaroslavická 465/1, 820/2, 856/4
Knínická 200/9, 485/3, 931, 932, 944, 977
Lánská 62/2, 63/5, 65/8, 67/6, 68/1, 69/4,
70/11, 73/9, 75/10, 84/3, 116/7, 1032
Maršovská 470/14, 566/10, 649/12, 790/8,
800, 890, 900
Metujská 86/8, 244, 294/11, 394/18,
395/7, 745, 878, 907
Nedvědická 494/16, 519/14, 648/12,
860/18, 1506
Oborská 61/3, 64/4, 71/8, 72/7, 74/6, 76/9,
772/1, 1251, 1468
Sklenská 78/31, 79/3, 81/14, 82/35, 85/7,
95/15, 97/5, 98/27, 99/23, 101/37, 102/9,
108/11, 109/21, 110/29, 111/33, 193/12,
219/8, 245, 293, 302, 303, 304, 335, 364,
396/19, 532, 549, 807/1, 855, 1255
Slévačská 473/26, 484/20, 498/24, 562/28,
567/22, 573/18
Tálínská 809, 997, 998, 999, 1000, 1001,
1003, 1005, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012,
1013, 1014, 1015, 1016, 1018, 1019, 1020,
1023, 1024, 1025, 1028, 1029, 1030, 1031,
1033, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040,
1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047,
1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1055,
1278, 1428, 1433, 1464, 1465, 1466, 1467,
1486, 1515
Vajgarská 184, 269, 328, 329, 512, 658,
983, 988, 1141, 1176, 1415
Vranovská 229, 287/9, 288, 305, 353/5,
385/12, 401, 414, 429, 438, 440, 599, 725,
744, 839
Zdobnická 77/10, 87/7, 112/6, 590/2, 1253
Žehuňská 483/10, 524/8, 842, 843, 844,
845/16, 846, 847, 941, 1499
Želivská 80/30, 83/8, 89/34, 90/6, 91/16,
92/12, 103/10, 106/5, 107/14, 113/32, 334/13,
373/20, 398/11, 420/22, 421/21, 422/15,
423/17, 534/24, 537/26, 560/19, 840/7, 848/6,
849/4, 915

Volební okrsek ã. 704
Volební místnost:
Z· Kyje, ·imanovská 16
Bošilecká 199, 451, 548, 588, 640, 645,
680, 1509
Broumarská 25, 114/41, 118/39, 197,
241/37, 370, 387, 430, 475/31, 539, 813
Dřítenská 1266, 1267, 1268, 1455
Dvořišťská 735, 797, 957, 959, 960, 961,
962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 1244,
1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1281, 1435,
1487, 1488
Herdovská 476, 482, 733, 806, 935, 1195
Hodějovská 1, 2, 3/7, 18, 26/5, 32, 34,
117/3, 313
K Rokytce 753, 1524
Koberkova 619, 660, 689, 727, 732, 741,
764, 765, 766, 794, 828, 854, 948, 985, 1061,
1146, 1177, 1192, 1219, 1235, 1259, 1260,
1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1283, 1318,
1411, 1507
Krčínovo nám. 11, 24/16, 38, 865, 1504
Lednická 17
Matenská 751, 1317
Podedvorská 620, 682, 734, 737, 748, 749,
752, 755, 759, 761, 763, 831, 892, 952, 979,
1178, 1181, 1229, 1240, 1420, 1470, 1493
Podlišovská 622, 624, 703, 776, 989, 1222,
1284
Prelátská 28
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Šimanovská 16, 21, 49, 52, 54, 55, 56, 57,
58, 617
Velkoborská 1188
Vlkovická 88, 96/3, 196, 506, 517, 553,
555, 569, 570, 587, 668, 683, 722, 729, 762,
1142, 1317
Za Rokytkou 19, 20, 22, 23, 36, 66/28,
120/12, 121/14, 123/18, 708, 710, 711, 871,
1461
Za Školou 27, 39/16, 40/14, 41, 42, 43, 44,
45, 48, 50, 51, 137, 726
Zacharská 1269, 1270, 1271, 1451, 1453,
1454

Volební okrsek ã. 705
Volební místnost: restaurace
Pohoda, Hamerská 1307
Broumarská 1338
Církvičná 339, 376, 403, 419
Českobrodská 1174
Dářská 153, 186/23, 187/22, 202, 209,
213, 217, 248/19, 259/21, 261, 265/3, 271,
275, 324, 374, 416, 439, 443,
450, 466/50, 501, 516, 529, 583, 665, 685,
693, 694, 720, 742, 780, 795, 799, 858/8, 873,
874, 898/30,1152, 1328, 1340, 1426, 1463
Hamerská 143, 148/12, 160, 161/2,
180/20, 192/22, 203, 231/6, 273, 301, 316/17,
317, 321/5, 325, 341, 359, 383, 393, 405, 442,
477, 504, 514, 536, 554, 934
Horusická 149, 150/6, 151, 154/1, 166/3,
170/9, 173/14, 174/12, 176, 179, 199/10, 230,
256, 314, 315
Hradečkova 299/3, 320, 332, 333
Hvozdecká 358, 459, 481, 487/4, 585
Kališťská 155/8, 165, 340, 372, 399
Medlovská 163/1, 207, 208, 356/4, 375/6,
774
Mílovská 400, 428, 436, 493, 497, 505,
511, 513, 561, 586, 684, 738, 754, 789, 798
Osická 141/3, 152/21, 167/17, 171/25,
172/23, 200/5, 201, 220/9, 221/7, 277, 411,
413, 415, 457, 467, 489, 507,
521, 538, 581
Pávovské nám. 157/3, 216, 246/4, 247,
283/6
Rožmberská 145/20, 146, 164, 191/16, 204,
205, 206, 213, 214, 233, 237, 254/12, 255/8,
285, 392, 425, 508, 556, 557, 604, 613/10, 626,
642, 695, 724, 728, 730, 731, 743, 792, 796,
801, 808, 812, 815, 816, 829, 833, 841, 861,
875, 895, 1272, 1279, 1431, 1492,
Spolská 418, 464, 468, 480/8, 500, 582
Sýkovecká 147/19, 159/21, 168/13,
178/23, 194, 196/7, 234, 235, 236/3, 250/11,
284, 296/16, 297/14, 298, 300, 318, 319, 323,
404, 433
Zvíkovská 142, 144, 158/8, 162/27,
175/18, 181/24, 185/16, 198/10, 212, 215,
221, 238/23, 239/7, 249, 260/12, 272, 282,
427, 437, 535/3, 896, 1190, 1337, 1500

Volební okrsek ã.706
Volební místnost:
Sokol Jahodnice, Bezdrevská 26
Bajgarova 1153, 1154, 1156, 1158, 1160,
1161, 1163, 1164, 1165, 1166, 1214, 1216
Kostlivého 1218
Manželů Dostálových 1207, 1208, 1209,
1210, 1213, 1215, 1301, 1302, 1303, 1304,
1305, 1306
Slavatova 1205, 1206

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU
Stružná 1299, 1300
Tovarova 1211, 1212
Travná 1201, 1202, 1203, 1204, 1285,
1286, 1287, 1288, 1289, 1290, 1291, 1292,
1293, 1294, 1295, 1296, 1297, 1298,

Volební okrsek ã. 707
Volební místnost:
Sokol Jahodnice, Bezdrevská 26

Pilská 5, 7, 8, 10, 11, 19, 24, 25, 86, 87, 88,
371, 372, 379, 404, 422, 571, 572
Plumlovská 21, 41, 535
V Ráji 30, 33, 38
Včelničná 328, 336, 342, 402, 436, 517, 554
Vidlák 4, 16, 23, 26, 42, 43, 44, 47, 48, 49,
50, 51, 52, 53, 56, 353, 354, 355, 356, 360, 361,
Vokřínská 340, 352, 396, 420
Záblatská 28, 31, 35, 37, 39/5, 40

9. května 63, 64, 65, 69, 71, 72, 73, 74, 75,
76, 77, 78, 79, 80, 82, 83, 84, 95, 108, 121,
122, 143, 335, 433, 514, 522, 576
Baštýřská 70, 96, 110, 136, 138, 142, 204,
207, 429, 458, 463, 466, 467, 484, 536, 541,
543, 555, 557, 563, 564, 569
Bezdrevská 68, 124, 125, 129, 144, 145, 150,
153, 154, 156, 200, 265, 376, 380, 392, 418,
462, 469, 475, 482, 499, 531, 532, 549, 559
Českobrodská 370, 516
Doubecká 111, 112, 113, 117, 118, 119, 120,
176, 186, 187/18, 192, 193, 203, 217, 218, 393,
412, 479, 528, 537, 553, 556, 570, 577
Holenská 115, 327, 397, 399, 400, 409,
552
Kamencová 58, 59, 66, 197, 210, 212, 213,
243/9, 533, 551
Kaňovská 208, 209, 236, 237, 239, 523,
574
Lomnická 5, 116, 252, 253, 260, 261, 264,
296, 363, 382, 391, 434, 477, 481, 503, 504,
508, 529,542, 545, 550, 560
Panenská 89, 90, 92, 93, 94, 398, 439, 440,
562
Pasecká 408, 511
Písčitá 97, 98, 99, 102, 103, 104, 105, 107,
196, 199, 331, 465, 470, 498, 512, 518, 520,
544, 548, 575
Radovská 244, 347
Staňkovská 114, 369, 378, 383, 385, 387,
419, 426, 438, 443/24, 451/26, 460, 480, 513,
521, 525
Travná 60, 61, 160, 161, 162, 163, 222,
373, 384, 386, 406, 415, 416, 472
Zalinská 101, 127/3, 184, 194, 449, 483

Volební okrsek ã. 709

Volební okrsek ã. 708

Arnošta Valenty 668/35, 669/33, 670/31
Bryksova 666/4, 667/6, 680/2
Dygrýnova 687/1, 688/3
Hlaďova 671/2, 672/4, 673/6, 674/8,
675/10
Irvingova 689/1, 690/3, 691/5
nám. Plukovníka Vlčka 684/9, 685/10,
686/11, 692/5, 693/6, 694/7, 695/8, 696/4,
697/3, 698/2, 699/1
Ocelkova 676/30, 677/32, 678/34, 679/36

Volební místnost:
hostavick˘ zámeãek, Pilská 9
Čeňkova 350, 413, 417, 423, 424, 425,
442, 502
Dřínovská 308, 309, 310, 311, 312, 317,
318, 321, 374, 524
Farská 320, 381
Froncova 268, 270, 271, 272, 273, 279,
297, 298, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306,
307, 323, 364, 375, 403, 410, 446/27, 454/22,
476, 558
Hruškovská 32, 57, 325, 332, 358, 368,
414
Jakubovská 278, 280, 281, 282, 283, 286,
287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 388, 389,
441, 515, 534
Jezdovická 313, 314, 315, 316, 322, 530
K Luhu 430, 431, 435, 453, 455, 457, 473,
474, 478, 506, 526, 527
Lipenské nám. 348
Malšovské nám. 6/6, 334, 346, 401, 497
Nežárská 190, 365, 395, 427, 428, 432,
437, 445, 459, 496, 547, 567
Novozámecká 3, 27, 36, 299, 324, 326, 329,
330, 338, 339, 341, 343, 344, 345, 349, 366,
377, 411, 421, 456, 461, 464, 505, 507, 510

Volební místnost:
Z· Vybíralova 964
Bobkova 683/21, 700/45, 701/43, 702/41,
713/1, 714/3, 715/5, 716/7, 717/9, 718/11,
719/13, 731/18, 732/16, 733/14, 734/12,
755/34, 766/10, 777/2, 786/4, 787/6, 794/8
Kučerova 724/9, 725/7, 726/5, 727/3,
735/1, 767/16, 768/14, 769/12, 770/10,
785/19, 798/6, 799/8, 806/17, 807/15, 808/13,
809/11
Mansfeldova 782/17, 783/15, 784/13,
788/11, 789/9, 790/7, 791/5, 792/3, 793/1,
800/2, 801/4, 802/6, 803/8, 804/10, 805/12

Volební okrsek ã. 710
Volební místnost:
Z· Vybíralova 964
Bobkova 703/39, 704/37, 705/35, 706/33,
707/31, 708/29, 709/27, 710/25, 711/23,
736/26, 737/24, 738/22, 739/20, 747/32,
748/30, 749/28
Bryksova 720/65, 728/67, 729/69, 730/71,
740/74, 741/72, 742/70, 750/68, 756/66,
757/64, 758/62, 759/60, 761/42, 762/44,
763/46, 1061/40
Maňákova 721/5, 722/3, 723/1, 743/9,
744/11, 745/13, 746/15, 751/16, 752/18,
753/20, 754/22, 795/2, 796/4, 797/6, 810/8,
811/10, 812/12, 813/14

Volební okrsek ã. 711
Volební místnost: Galerie 14,
nám. Plk. Vlãka 686
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Aktivní jsou i mateﬁinky
Seznam událostí k 10. výročí vzniku
městské části se stále rozšiřuje, často i o akce pořádané školami či školkami, k jejichž
návštěvě vás rovněž zveme.
O divadelním představení Poprask na laguně, odehraném v sobotu 29. května v Kulturním domě v Kyjích, se ale vzhledem k uzávěrce Listů dozvíte už jen to, co jsme zjistili
předem. S titulem známým z repertoáru řady
kamenných divadel tu Oldstars, skupina šestnácti- až dvacetiletých členů Dismanova rozhlasového dětského souboru, vystoupila díky
pochopení sponzora SAAD & Co, s. r. o., jenž
poskytl prostory zdarma, a zásluhou organizátorky - ředitelky mateřinky na Jahodnici Jany
Tůmové.
V MŠ Kostlivého na Jahodnici byla
31. května zahájena Olympiáda předškolních
dětí se třemi atletickými disciplínami, jež vyvrcholí 2. června finálovými boji a ceremoniálem
včetně předání olympijského ohně v MŠ Sluníčko (ul. Gen. Janouška) na Černém Mostě.
Do MŠ Paculova na Černém Mostě se můžete 10. června vypravit na Den otevřených
dveří s odpoledním malováním na chodníku
na téma Kde bydlím (začátek v 15 hodin).

Co pﬁipravily ‰koly
ZŠ Chvaletická
■ 2. 6. od 13 hodin: Malá kopaná. Soutěží družstva žáků 6.-7. tříd z přihlášených škol
Mochovská, Šimanovská, Vybíralova, Gen.
Janouška, Bratří Venclíků a Chvaletická.

ZŠ Bratří Venclíků
■ 17. 6. od 12.30 hodin: Pětiboj pro
žáky od 6. tříd výše. Zahájení v hloubětínském krytém bazénu, předpokládaný konec v 17 hodin v ZŠ Bří Venclíků. Závod
pětičlenných smíšených týmů v plavání,
jízdě na kole, jízdě na lodi, překonání lanové dráhy a přespolním běhu, celkem
zhruba 9 km, probíhá ve dvou věkových
kategoriích, školy zastoupené v obou se
účastní soutěže škol. Mezi ZŠ Bří Venclíků, Chvaletická, Hloubětínská, Šimanovská a ZŠ ze Satalic se rozhodne o vítězi, na
něhož čeká atraktivní hlavní cena - vyhlídkový let.

ZŠ Šimanovská

V Z· Chvaletická
mûli PunÈu
První májové středeční odpoledne na hřišti
Základní školy Chvaletická na Lehovci patřilo jubilejní, desáté přehlídce psů s názvem
Punťa. Školáci si přivedli své psí miláčky
a spolu s nimi soutěžili ve třech kategoriích
podle věku dětí. K předepsaným cvikům - slalom, chůze po lavičce i přeskoky lavičky - ti
nejlepší přidali něco navíc, například podávání packy nebo válení sudů. Za tyto kousky byli odměněni nejen psíci, ale i psovodi. Na závěr měli všichni možnost zhlédnout ukázky
práce záchranářských psů (vyhledání a vyštěkání označené osoby, služební výcvik se zadržením a pořadová cvičení), které předvedli
kynologové z Kyjí. K dobré pohodě přispěla
bohatá účast a pěkné slunečné počasí.

■ 8. 6. od 8.30 hodin: Turnaj ve vybíjené
na školním hřišti. 15. 6. od 16 do 18 hodin:
Veřejná výstavka výtvarných prací žáků
1. i 2. stupně.

ZŠ Gen. Janouška
■ 10. 6. Maketa sídliště. V kinosále školy
soutěží práce jednotlivců i kolektivů z 1. a 2.
stupně zúčastněných škol - zájemci o prohlídku jsou zváni na 11. června od 8 do 12 hodin.
■ 21. 6. od 9 do 13 hodin: Atletický čtyřboj v areálu školy, zahrnující běh na 50 m,
skok daleký, skok vysoký, běh na 1 000 m,
v němž změří své síly družstva žáků 6. a 7. tříd
i prvních dvou ročníků víceletých gymnázií.
připravila: vš

Pﬁi volbách do Evropského parlamentu nepÛjde jen
o hlasy pro ãeské strany
a hnutí, pÛjde o to, jaká bude Evropská unie.
KSâM je pﬁesvûdãena, Ïe je moÏné odolat snahám
pravice, která chce omezit sociální práva obãanÛ, prosadit pﬁímo placené ‰kolství a zdravotnictví, penzijní
systém plnû pﬁevést na penzijní pﬁipoji‰tûní.
Poslanci KSâM v Evropském parlamentu
budou na Va‰í stranû:
1. Budou se stavût za plné respektování evropské
sociální charty.
2. VyuÏijí spojenectví s evropsk˘mi komunistick˘mi
a levicov˘mi stranami k prohlubování sociálních jistot
obãanÛ.
3. Odmítnou snahy o vojenské akce neschválené
Radou bezpeãnosti OSN.
4. Budou prosazovat mírové ﬁe‰ení problémÛ.
5. Podpoﬁí kroky smûﬁující k rovnoprávn˘m vztahÛm evropsk˘ch státÛ.
6. Odmítnou majetkové ãi jiné poÏadavky odporující v˘sledkÛm 2. svûtové války.

Nejít k volbám znamená podpoﬁit
antisociální politiku pravice
Volbou kandidátÛ KSâM volíte Evropu sociální
PLACENÁ INZERCE

Stanovisko
k umístûní ordinace
MUDr. ZdeÀka Valentíka
Vzhledem k častým dotazům ohledně zrušení ordinace praktického lékaře MUDr. Valentíka podáváme informaci, ve které bychom rádi upřesnili veškeré okolnosti.
MUDr. Zdeněk Valentík je nájemcem nebytových prostor v objektu č.p. 1070 ul. Bří. Venclíků, na Černém Mostě, na základě nájemní smlouvy na dobu určitou. Tyto nebytové prostory využívá za
účelem provozování ordinace praktického lékaře. MUDr. Zdeněk
Valentík požádal o prodloužení nájemní smlouvy z důvodu pokračování lékařské praxe v předmětných nebytových prostorách.
Vzhledem k tomu, že se jedná o bytový dům, kde se nám v posledních letech podařilo rekolaudovat většinu nebytových prostor
na byty, tzn. jejich původní využití, považujeme umístění ordinace ve 4. nadzemním podlaží za nevhodné, zejména z hygienických důvodů. Na toto poukazují i sami nájemníci bytů. Proto se
dne 23.3.2004 uskutečnila schůzka na správní firmě s MUDr. Valentíkem, na které byl informován o tomto našem názoru. Dále
byl MUDr. Valentík informován o tom, že mu budou nabídnuty
vhodné náhradní prostory tak, aby se tato změna neprojevila nepříznivě v jeho lékařské praxi ani v dostupnosti pro jeho pacienty. Pokud by se takové prostory nenašly včas, bude MUDr. Valentíkovi nájemní smlouva prodloužena.
Vzhledem k tomu, že tato situace opravdu nastala, rozhodla Rada městské části Praha 14 na svém jednání dne 27.4.2004 o prodloužení nájemní smlouvy do konce letošního roku s tím, že ani toto datum nemusí být konečné.
Daniel Rovan, zástupce starosty
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Velkoobjemové kontejnery na ãerven
1. ze systému hlavního města Prahy:
Vaňkova x V Chaloupkách
7. 6.
Konzumní x Na Obrátce
Zámečnická x Mochovská
Hejtmanská x Vranovská
V Humenci x Sadská
9. 6.
Mochovská x Zelenečská
Šestajovická x V Chaloupkách
Liblická x Klánovická
Tálinská x Oborská
14. 6.
Vírská x Branská
Cvrčkova x Burdova
Skryjská x Svárovská
Babylonská x Splavná
16. 6.
Jordánská u obchod. střediska
Borská x Rotenská
Koclířova x Kačínská
Dřítenská x Velkoborská
21. 6.
Vlkovická x Dvořišťská
Šimanovská x Za Školou
Horusická x Osická
23. 6.
Hamerská x Církvičná
Zvíkovská x Dářská
Rožmberská x Podlišovská
Upozornění: kontejnery ze systému hl. m.
Prahy budou v daný den přistaveny do 13 hodin. Po naplnění budou odvezeny.
2. zajištěné MČ Praha 14:
9. května x Písčitá
Šromova x Gen. Janouška
Vidlák x Novozámecká
Doležalova u čp. 1051
Bří Venclíků x Vlčkova
Bryksova x Fejfarova
Kukelská x Chvaletická
Hodějovská x Za Rokytkou

7.-9. 6.
9.-11. 6.
11.-14. 6.
14.-16. 6.

Doubecká x Baštýřská
16.-18. 6.
Žehuňská x Nedvědická
Vašátkova x Dygrýnova
18.-21. 6.
Kpt. Stránského x Bryksova
Trytova x Paculova
21.-23. 6.
Lipenské nám.
Upozornění: velkoobjemové kontejnery
jsou určeny na odpad z provozu domácností,
který není možné pro jeho objem odložit do
nádob na směsný komunální odpad (popelnic). Jedná se především o části nábytku, podlahové krytiny (koberce, linolea), 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.

Harmonogram sbûru
nebezpeãného odpadu
Zastávky na sběrové trase ve čtvrtek 17. června
Zámečnická x Mochovská
15.00-15.20 hod.
Sadská x V Nov. Hloubětíně
15.30-15.50 hod.
Klánovická x Liblická
16.00-16.20 hod.
Šestajovická x V Chaloupkách 16.30-16.50 hod.
Svépravická x Šestajovická
17.00-17.20 hod.
Cidlinská x Maršovská
17.30-17.50 hod.
Kukelská x Chvaletická x Žárská 18.00-18.20 hod.
Kardašovská (u obchod. střed.) 18.30-18.50 hod.
Odpady, které sbíráme: barvy, baterie
všech druhů, 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.

UPOZORNùNÍ PRO MOTORISTY
Úřad městské části Praha 14, odbor výstavby a dopravy, jako příslušný silniční
správní úřad upozorňuje na průběh komplexního úklidu komunikací ve správě MČ,
včetně všech přilehlých parkovišť, dle níže
uvedeného harmonogramu.
21. 6. HOSTAVICE - 1. část, JAHODNICE
Hodějovská, Jakubovská, Froncova,
Farská, Dřínovská, Jezdovická, Pilská,
Pasecká, Staňkovská, 9. května, Panenská, Písčitá, Doubecká, Bezdrevská,
Baštýřská, Loužecká, Zalinská, Holenská, Kamencova, Radovská, Kaňovská,
Nedokončená - část, Travná, Stružná,
Manž. Dostálových, Kostlivého, Bajgarova, Slavatova, Tovarova
ul. Lomnickou v celé délce mohou
občané využít k odstavení svých vozidel (tato ulice bude čištěna dodatečně)
22. 6. LEHOVEC, NAD RYBNÍKEM
Maršovská, Knínická, Žehuňská, Nedvědická, Cidlinská, Jaroslavická,
Zdobnická, Tálinská (1. část), Černičná,
Želivská, Metujská, Sklenská, Vranovská, Hejtmanská, Vajgarská, Hůrská

pro Vás připravila
INTENZIVNÍ KONVERZAČNÍ KURZY
ČESKÉHO ZNAKOVÉHO JAZYKA
Kurzy pro začátečníky: 12.-30. července
17.00-18.30 hod.
9.-27. srpna 16.00-17.30 hod.
Kurzy pro pokročilé: 9.-27. srpna
18.00-19.30 hod.
3x týdně
ve výukových prostorách Pevnosti
blízko metra Českomoravská
Cena 1 100 Kč
Tel./fax: 266 006 390
E-mail: pevnost@pevnost.com
WWW.PEVNOST.COM

23. 6. HUTĚ
Nad Hutěmi, Za Černým mostem v úseku od Jamské po křiž. Nad Hutěmi,
Stropnická, Branská, Burdova, Vizovická, Světská, Vírská, Cvrčkova, Jamská,
Lipnická, U Jamské, Skryjská, Svárovská, Okrouhlíkova, Sádovská, Splavná,
Stružky, Peluškova, Stulíkova, Hajní,
K Hutím, K Viaduktu, Babylonská, Jordánská, Borská, Těrlická, Rotenská,
U Járku, Vodňanská, Svatojánská, Koclířova, Kačínská, Skorkovská, Blatská
úklid v této oblasti bude prováděn
s ohledem k probíhající výstavbě sítí
a následné úpravě povrchu komunikací a chodníků
24. 6. STARÉ KYJE
Oborská, Lánská, Tálinská (2. část),
Hlinská, Šimanovská, Za Školou, Prelátská, Krčínovo nám., Stupská, Za Rokytkou
25. 6. JIRÁSKOVA ČTVRŤ - 1. část
Bošilecká, Herdovská, Matenská, Vlkovická, Třešňová - část, Švestková, Těšínská, Koberkova, Podedvorská, Dvořišťská, Podlišovská, Velkoborská, Dřítenská, Zacharská

foto: Stanislav Dundr
V polovině května proběhla v Praze 14
jedna z kontrol dětských hřišť, jež Městská
policie provádí v rámci boje proti drogám.
Strážníci, vyzbrojení hrabičkami, na třech
desítkách hřišť a v jejich okolí zjišťovali,
zda se tu nepovalují odhozené injekční stříkačky. „Doufáme, že jsme touto akcí přispěli k větší bezpečnosti našich nejmenších
občánků,“ říká ředitelka MP v Praze 14
Ing. Bc. Dana Hetzlová a připomíná, že
další kontroly budou následovat.

28. 6. JIRÁSKOVA ČTVRŤ - 2. část
Zvíkovská, Dářská, Sýkovecká, Hvozdecká, Medlovská, Páv. náměstí, Církvičná, Hradečkova, Kališťská, Horusická, Osická, Hamerská, Mílovská, Morušová, Lednická
29. 6. HOSTAVICE - 2. část
Plumlovská, Vidlák, Osetá, Včelničná,
Nežárská, Čeňkova, K Luhu, Novozámecká, Lipenské nám., Vokřínská, Malšovské nám., Hruškovská - část, Záblatská - část, Jana Bílka, V Ráji - část
Úklid komunikací zabezpečuje Úřad městské části Praha 14 prostřednictvím firmy
PREKO, spol. s r. o., za asistence Policie ČR
a Městské policie. Doba úklidu bude od 7 do
14 hodin a v týdenním předstihu budou dotčené komunikace osazeny příslušnými dopravními značkami. Proto vyzýváme všechny motoristy, aby toto dopravní značení respektovali a ve vlastním zájmu v uvedených dnech na
označených komunikacích neparkovali.
V případě neuposlechnutí je vlastník komunikace oprávněn dle zákona 13/1997
Sb., o pozemních komunikacích, ve znění
pozdějších předpisů, odstranit silniční vozidlo na náklady jeho vlastníka, pokud neprokáže závažné důvody, které mu znemožnily s autem odjet.
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Mûstská knihovna v novém vizuálním kabátû NOVINKY

Městská knihovna v Praze zahájila v květnu postupné zavádění nového
vizuálního stylu a loga.
Autorem vítězného návrhu se stal Libor Jelínek
z ateliéru grafického designu a vizuální komunikace Vysoké školy umělecko průmyslové v Praze. Pro knihovnu kromě loga vytvořil grafický design nových webových stránek
www.mlp.cz., navrhl a podílel se i na polepu
nového bibliobusu, který má v Karlíně nahradit povodněmi zničenou místní knihovnu. Dosavadní logo používala knihovna od přelomu
padesátých a šedesátých let minulého století,
v dnešní době už působilo archaicky a pozbylo dostatečnou, moderní vypovídací schopnost. Nové symbolické logo (dvojtečka
a středník) je provedeno ve střízlivých barvách, je jednoduché, snadno pochopitelné, za-

pamatovatelné a mezinárodně srozumitelné.
Představitelé knihovny jsou přesvědčeni, že
nový symbol se úspěšně zapíše do povědomí
veřejnosti a stane se všeobecně uznávanou
značkou kvality a kulturnosti služeb špičkové
evropské knihovny v informačním věku. Nabídku jejích služeb využívá na 190 tisíc registrovaných čtenářů, rekordní byly v loňském roce uskutečněné výpůjčky v počtu
7,2 milionu titulů. Knihovna má po celé Praze síť 50 poboček, na Praze 14 se nacházejí
dvě pobočky: v Hloubětíně a na Černém Mostě. Ve Výroční zprávě Městské knihovny za
rok 2003 jsou statisticky podchyceny tyto
údaje o pobočkách v Praze 14: Hloubětín
(1 957 čtenářů, z toho 31 % dětí, 9 návštěv na
jednoho čtenáře, 85 188 výpůjček, z toho
21% podíl naučné literatury, 44 výpůjček na
1 čtenáře), Černý Most (2 330 čtenářů, z toho
59% dětí, 10 návštěv na 1 čtenáře, 89 798 výpůjček, z toho 25% podíl naučné literatury,
39 výpůjček na 1 čtenáře).
jš

NAPSALI JSTE NÁM...

Sport pro v‰echny
Tenhle titulek platí stoprocentně v kyjském
Sokole. Moje dcera je tam od roku 2000 malou
sokolkou. Navštěvuje dvakrát týdně hodiny cvičení nejmladšího žactva v tělocvičně v Hamerské ulici. Na tom by nebylo nic divného, kromě
toho, že lékaři mi po jejím narození sdělili, že
bude pomalá, asi se nikdy nenaučí pořádně běhat, bude nešikovná, ve škole se snad naučí podepsat a vůbec to s ní bude těžké. Má totiž Downův syndrom, tj. genetickou vadu, která s sebou
vždy nese určitý stupeň mentálního postižení.
Někdy je to s ní opravdu těžké, hlavně pro její
„já sama“, ale jinak to má těžké spíš ona se
mnou. Nic jí neodpustím a všechny aktivity, které vymyslím, si musí vyzkoušet. Já sama jsem
od roku 1972 v tělocvičně tehdejší TJ ve svém
rodišti vyrůstala v oddíle ZRTV a později byla
i cvičitelkou. Byla jsem přesvědčená, že pokud
budu mít holčičku, budu s ní znovu chodit do
Sokola a vrátím se i ke cvičitelství. Neuvěřila
jsem prognóze lékařů a Míšu půl roku po jejích
druhých narozeninách na cvičení přivedla. Předem jsem cvičitelku seznámila s tím, že přivedu
postižené dítě, odpověděla, ať klidně přijdeme.
Dnes chci tímto článkem poděkovat všem cvičitelkám, paní Rysové, Líbě, Drahušce, Láďovi
i Radce. Ti všichni Míšu přijali jako jedno
z mnoha dětí v tělocvičně, nic jí neodpustili, musela dodržovat stejný režim jako ostatní. Po půl
roce věděla, že hodina začíná nástupem „na žížalce“, uměla pozdravit „nazdar“ a při závěrečném nástupu hlásila ke svému jménu „zde“.
Dnes jí bude šest, dovede kotoul vpřed i vzad
s dopomocí, holubičku, válet sudy, houpe se na
kruzích a přeskakuje lavičku. Cvičí se svým
družstvem a já pomáhám jako cvičitelka. V prosinci se zúčastnila celopražských přeborů v míčovém trojboji, poctivě s ostatními trénovala
a ostudu svému oddílu neudělala, trefila koš
i branku, jen hod do dálky na cíl jí nevyšel. Nyní se chystáme na závody v gymnastickém trojboji, už umí skoro celou sestavu v prostných a na
lavičce, jen výskok na bednu do dřepu potřebuje ještě trénovat. A tak chci ještě jednou poděkovat za tyto formy integrace, tady mohou děti
poznat, že postižený kamarád není méněcenný,

že se může naučit to, co oni. Díky všem, cvičitelkám i rodičům, kteří mi nikdy nedali najevo,
že mám postižené dítě, a chovali se k nám naprosto přirozeně. Integrace postižených do společnosti je totiž také o tom, že i oni se musí naučit standardně chovat. Potom se za nimi my
„zdraví“ nebudeme na ulici otáčet a oni nebudou
mít pocit zvláštnosti.
Ing. Monika Melzerová

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

❍ Jim Davis - Garfield zaokrouhluje
Další kniha komiksových příhod líného,
tlustého, mlsného kocoura potěší čtenáře
každého věku.
❍ Josef Čapek - Jak si dělali dort
Další příběh ze souboru Povídání o pejskovi a kočičce v úpravě Eduarda Hofmana.
V dalších samostatných svazcích rovněž
v německé a anglické verzi.
❍ Ondřej Neff - Pravda o pekle: grotesky, horory, dramata
Soubor patnácti povídek se sci-fi motivy,
jež překvapí originálním rozuzlením.
❍ Ludmila Vaňková - Vězení pro krále
Román zachycující složitou politickou situaci v době panování Václava IV.
❍ Evelyn Waugh - Černá potvora Satira
zasazená do fiktivního malého východoafrického císařství ve 30. letech 20. století.
❍ J. Kevin Anderson - Akademie Jedi;
1. díl: Hledání Jedi, 2. díl: Temný učedník Legendární sága Hvězdných válek pokračuje líčením bojů se zbytky temného
Impéria.

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

KNIHY PRODÁVANÉ V ČERVNU

Abyste se dozvěděli řadu zajímavostí o tomto
pro nás Středoevropany vzdáleném kontinentu,
stačilo jen zajít do nedalekých Dolních Počernic. Poslední dubnový čtvrtek v budově dolnopočernické radnice vyprávěl František Teplý,
oděný do pestrobarevného ponča, o svém loňském pětitýdenním zájezdu s cestovní kanceláří
Livingstone do Brazílie, Argentiny, Bolívie
a Peru. Nezapřel v sobě nejen mimořádně všímavého pozorovatele a erudovaného znalce
cestopisných reálií, ale ani pedagoga - cestopisná
přednáška doprovázená promítáním digitálních
fotografií se protáhla téměř do půlnoci. Takřka
rodinnou atmosféru dotvářelo podávané exotické občerstvení - každý z přítomných se mohl napít čaje z koky nebo nálevu z keře mathe
a ochutnat karbanátky bori-bori z kukuřice se
smaženými banány. Cestopisné besedy pořádá
každý poslední čtvrtek v měsíci občanské sdružení POČIN - počernická iniciativa. Začátky
jsou obvykle v 18.30 hod., vstup volný.
jš

● Joachim Friedrich - ČTYŘI A PŮL
KAMARÁDA A PODEZŘELÝ ŘEDITEL Jak si Kalle poradí se skutečností, že
člověk podezřelý ze vloupání do sborovny
se nápadně podobá řediteli školy?
● Věra Faltová a kol. - KOCOUR VAVŘINEC NA VODĚ I VE VZDUCHU
Báječná knížka plná prázdninových dobrodružství kamarádů Vavřince, Otylky, Spytihněva a Mojmíra.
● Ed McBain - PRACHY Když se v případu žhářství objeví i vražda, začne být detektivu Carellovi jasné, že jde opravdu
o velké prachy.
● Clive Cussler - PACIFICKÝ VÍR
Dirk Pitt stojí před úkolem proniknout vírem v Pacifiku a zajistit nejničivější podmořskou americkou zbraň.
● Miloš Hubáček - BITVA U MATAPANU Druhý díl Středomořské řady líčí zásadní bitvu ve Středomoří v březnu 1941.
● Christian Jacq - USIROVA TAJEMSTVÍ První kniha cyklu Strom života, jejíž
děj je zasazen do starého Egypta.
● Nicole Jordan - EXTÁZE Ravena ve
snaze neopakovat chyby své matky se
v Anglii provdá z rozumu. Během svatební
noci je však unesena - a všechno je jinak.
● Candice Proctor - PŮLNOČNÍ ZPOVĚĎ Emanuelle, jež ve válce Severu proti
Jihu pečuje o raněné, je obviněna z vraždy
přítele. Mezi ní a vyšetřovatelem to jiskří,
běh dalších událostí je však krutý.
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Na Jahodnici vznikne
rezidenãní ãtvrÈ?
Jižně od Českobrodské
ulice, na hranici mezi současnou a historickou zástavbou Dolních Počernic a obytného celku Jahodnice, připravuje společnost Skanska
CZ výstavbu nové rezidenční
čtvrti - „bytový areál Nová
Jahodnice“. Jde o soubor deseti nízkopodlažních bytových domů, doplněný objektem určeným pro obchod
a služby. Na základě informací ze setkání občanů svolaného Občanským sdružením Jahodnice jsme požádali o rozhovor ing. Pavla
Horálka, ředitele úseku rezidenčního developmentu divize Project development Skanska
CZ, aby nám upřesnil některé informace podané obyvatelům Jahodnice.
Domy se třemi nadzemními podlažími a čtvrtým podlažím s ustupující výškou víceméně navazují na úroveň sousedních rodinných vilek.
Celý obytný soubor tak dobře zapadne do okolí.
K tomu ostatně přispěje i bohaté ozelenění Nové Jahodnice, které jistě přijde vhod i starousedlíkům. Spolu s komplexem domů tady zároveň
vznikne směrem k Hostavickému potoku a Dolním Počernicím rozlehlý, členitý park se sadovými úpravami a malým náměstíčkem. Bude

IKEA

zde také vybudován systém pěších cest, vhodných i pro dnes velmi oblíbené in-line bruslení,
a lavičky k odpočinku. To dohromady vytvoří
příjemný prostor pro rekreaci, jenž určitě zvýší
hodnotu celé čtvrti podobně jako kolem probíhající cyklostezka, která - jak možná mnozí ani
netuší - vede Posázavím a dále na jih až do Vídně. Klidný park, vzdálený od všech komunikací,
bude samozřejmě dostatečně velký nejen pro
hry dětí ze širokého okolí. V této době hledáme

na âerném Mostû

Vážení obyvatelé městské části Praha 14,
v blízkosti vašeho bydliště byla před několika dny započata stavba nového obchodního
domu IKEA, který bychom chtěli slavnostně otevřít v prosinci 2004.
Rádi bychom vám byli dobrými sousedy,
proto nám dovolte, abychom vás touto cestou informovali o našich záměrech a o tom,
co se bude ve vašem blízkém okolí dít, jaké
jsou naše cíle, filozofie a vztah k okolí.
IKEA Černý Most bude druhým obchodním domem tohoto typu v Praze a čtvrtým
v České republice.
Vzhledem k tomu, že vás nechceme zbytečně rušit, budeme se snažit postupovat se
stavebními pracemi maximálně ohleduplně,
stavba proběhne v krátké době 32 týdnů.
K oddělení bytové zástavby od areálu
IKEA bude upraven terénní val, který bude

doplněn výsadbou stromů
a keřů, což, jak věříme,
pozitivně ovlivní kvalitu
vašeho bydlení. Areál obchodního domu IKEA bude s bytovou zástavbou
spojen nově vybudovanými pěšinkami, jež budou
doplněny drobnou architekturou v podobě laviček
pro odpočinek. Myslíme
také na naše handicapované spoluobčany, a spojovací chodník k areálu Černý Most bude uzpůsoben i pro jejich bezbariérový pohyb.
V souvislosti s výstavbou areálu IKEA
bude nově vybudována okružní křižovatka
na komunikaci Malá Chlumecká, což přispěje ke zlepšení bezpečnosti provozu ve vašem okolí. IKEA bude dále spolupracovat
s městskou částí Praha 14 na dořešení doposud nepříliš vhodné dopravní situace.
Uděláme maximum, aby proces stavby
a následně přítomnost obchodního domu
IKEA ve vašem okolí byl vámi přijat co nejpozitivněji. Chceme vám být dobrými sousedy.
Dragan Skaluševic̀
obchodní ředitel
tel
IKEA
Česká republika s.r.o.

Ondřej Kraus
marketingový řediIKEA Praha

ještě další možnosti vhodného využití zbývající
plochy tak, aby zde mohli obyvatelé příjemně
a případně i aktivně trávit svůj volný čas.
Jaký je časový harmonogram vzniku nové
čtvrti, jejíž projekt se právě v této době připravuje?
Časový harmonogram počítá se zahájením
první etapy výstavby v květnu roku 2005. Poté
budou následovat další, maximálně tři etapy. To,
že bude stavbu realizovat Skanska CZ, v současnosti největší česká stavební firma a známý developer bytové výstavby, dává velmi dobré záruky dodržení všech termínů a kvality budoucí zástavby. A především - což zajímá občany z okolí
asi nejvíce - záruku ochrany životního prostředí
i dodržování všech velmi přísných prováděcích
norem a předpisů, stanovujících maximální přípustnou míru hluku apod.
Na celkové ploše více než devíti hektarů bude
v deseti domech připraveno na 680 bytů o velikosti 1+kk až 4+kk. Jednotlivé bloky domů se liší barevností v různých tónech přírodních barev,
což spolu s nevelkou výškou přispívá k jejich
přirozenému začlenění do okolního prostředí.
Každá stavba podobného charakteru
ovšem zatěžuje okolí nebývalým automobilovým provozem nejen v době realizace, ale i po
jejím dokončení.
Velmi důležité je, že motorová vozidla budou
parkovat v podzemí, v prostorných suterénních
garážích pod bytovými domy. Autoři projektu
zároveň mysleli i na motorizované přátele a příbuzné místních obyvatel, takže zajistili dostatek
dalších parkovacích míst také před domy. Přijíždějící návštěvy tedy budou mít kde zaparkovat
a jejich odstavené vozy nebudou blokovat přilehlé ulice stávající zástavby. Jako investoři se
budeme snažit, aby celá čtvrť působila opravdu
klidným a bezpečným dojmem.
Další obavy místních občanů vycházejí
z doplňkových staveb, které výstavbu nové
čtvrti nezbytně provázejí.
Je pravda, že koncept řešení Nové Jahodnice
počítá se zhruba 1 500 m2 komerční plochy při
ulici Českobrodská, kde by měl jako součást
areálu vyrůst plnosortimentní supermarket. Jde
o prodejnu, která nebude mít ambice konkurovat
nákupním centrům na Černém Mostě a zbytečně
tak přitahovat zvýšený provoz, ale bude sloužit
prakticky pouze občanům z nejbližšího okolí.
V jednání je navíc i možnost otevřít ordinaci
praktického lékaře, jež v současné době v této
lokalitě schází a kterou bychom tu ve spolupráci s městskou částí rádi viděli.
V Jahodnici byla nedávno rekonstruována
ulice Lomnická. Nedotkne se jí nějakým způsobem výstavba Nové Jahodnice?
Naopak, pro potřeby nových obyvatel tu
vznikne další souběžná komunikace, napojená
na zatím neopravenou část Lomnické, takže
osídlení nové čtvrti ani neomezí současný provoz. Novou komunikaci bude lemovat stromořadí, vysázené z už vzrostlých stromů. A v současné době se již zpracovává hluková studie celého území, na jejímž základě provedeme
potřebná opatření, která budou mít pozitivní
efekt i pro stávající obyvatele. Nová Jahodnice
přinese této lokalitě i Praze 14 jistě znatelné
změny, ale půjde především o změny k lepšímu.
Ať již díky přílivu nových obyvatel, vzniku nové
obchodní jednotky nebo citlivé kultivaci životního prostředí a vytvoření dalšího pěkného veřejného prostoru.
Nevím, zda jste tímhle vysvětlením starousedlíky uklidnil, ale v každém případě děkuji za rozhovor.
vok
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v nákupním
i zábavním
Zídek, chybět nebude ani zajímavý doprovodný program včetně diváckých
soutěží, moderovaný spíkry ČT.
Více se dozvíte na: www.streetball.cz

âesk˘ pohár
ve streetballu 2004
Čtvrtý ročník našeho největšího streetballového klání, pořádaného Českou streetballovou federací a jejími partnery, bude
mít své už tradiční vyvrcholení u nákupního centra CČM. V sobotu 5. 6. tu od 9 hodin
ráno až do pozdního odpoledne můžete sledovat pražské kolo soutěže, o den později, spolu
s kamerami České televize, i finálové boje
Českého poháru za účasti prvních šesti týmů
z každé kategorie. Zastoupeny budou dívky
i chlapci od 10 let - smíšené týmy, muži i ženy, vozíčkáři i hráči Mattoni 1. NBL. Svou
účastí soutěž ozdobí nejen „neporazitelní“ ligoví hráči, ale i český basketbalista století Jiří

Produktové
noviny do kaÏdé
rodiny
Kdo by nechtěl využít výhod, slev
a dárků, které pro vás v termínu od
19. do 27. 6. připravili vybraní nájemci
nákupního a zábavního centra? O tuto
možnost nikdo z vás nepřijde - červnová nabídka přijde za vámi až domů
prostřednictvím produktových novin
CČM, jež opět najdete ve svých schránkách. Přečíst si je ovšem můžete i na
webu (www.centrumcernymost.cz) nebo v deníku Metro 18. 6.
komerční stránku spolu s CČM
připravila: vš

Veškeré informace o aktivitách nákupního a zábavního CČM najdete na: www.centrumcernymost.cz
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Letci v názvech ulic âerného Mostu
V červnovém vydání Listů Prahy 14 pokračujeme už čtvrtým
portrétem našich letců a stíhačů, hrdinů leteckých bitev druhé světové války, jejichž jména nesou některé ulice na Černém Mostě.
Tentokrát přichází podle abecedy na řadu

Genmjr. in mem. JINDŘICH BREITCETL, DFC

B

udoucí jediný velitel „třistajedenáctky“,
který padl v leteckém boji, se narodil
15. července 1913 v Líšni u Brna. V červnu 1931
maturoval na státní reálce v Brně a odešel na
prezenční vojenskou službu. Jako maturanta
jej na vojně čekala dráha aspiranta a poté záložního důstojníka. Nastoupil tedy do školy
pro důstojníky pěchoty v záloze u 7. divize.
Absolvoval ji v letech 1931-1932 v Olomouci
a v Uherském Hradišti. Rozhodl se však pro
kariéru důstojníka z povolání a v následujících dvou letech pokračoval ve studiu na Vojenské akademii v Hranicích na Moravě. Poté
byl v hodnosti poručíka pěchoty jmenován
velitelem čety u 2. roty 7. hraničářského praporu ve Frývaldově (dnes Jeseník). Již po necelých třech měsících však byl na vlastní žádost odeslán do Prostějova, kde po absolvování aplikačního leteckého kurzu získal
kvalifikaci leteckého pozorovatele. V červenci 1935 zaměnil svou původní hraničářskou
khaki za modrou leteckou uniformu a současně nastoupil řadovou službu u 3. leteckého
pluku Generála-letce M. R. Štefánika na Slovensku. U zdejší 10. pozorovací letky v Nitře
létal na dvouplošnících Letov Š-328 a poté
absolvoval kurz nočního létání pro pozorovatele. V Olomouci pak završil mechanický
kurz a od ledna 1938 úspěšně absolvoval i vytoužený tříměsíční pilotní výcvik u cvičné letky v Piešťanech. Poté byl okamžitě povýšen
na nadporučíka a ustanoven pobočníkem velitele peruti IV/3. V průběhu zářijové mobilizace npor. let. Jindřich Breitcetl působil ve
funkci nižšího důstojníka u 64. výzvědné letky, operující na letounech Aero A-100 ze známého letiště Tri duby u Zvolena.
✈ Z okupované vlasti Jindřich Breitcetl uprchl
1. července 1939 do sousedního Polska za
pomoci obětavých českých železničářů v prostoru Moravské Ostravy. Z této jedenáctičlenné skupiny ke všemu odhodlaných leteckých
důstojníků se konce války dočkali jen tři.
O čtyři dny později se npor. Breitcetl hlásil na
dosud stále fungujícím československém konzulátě v Krakově, kolem něhož se soustřeďovali uprchlíci a dobrovolníci pro vznikající
zahraniční odboj. Následovala cesta lodí Castelholm do Francie, kam dorazil 1. srpna
1939. Až do vypuknutí války setrvával společně s dalšími československými leteckými
důstojníky v kasárnách v Nanterre, poté prošel školením na několika základnách. V říjnu
1939 zahájil výcvik v Toursu, v prosinci absolvoval ostré střelby v Cazaux, pak se od ledna 1940 přeškoloval na stíhače v Chartres, ale
již v dubnu byl přeložen k výcviku na pilota
bitevních letounů do Chùteauroux. V důsledku rychlého spádu válečných událostí se však
k bojové jednotce nedostal. Následoval odjezd do Tarbes a Adge a nakonec na lodi Arry
Scheffer odplul 19. června 1940 z Bordeaux

do Velké Británie. Do řad RAF VR byl přijat
v nejnižší důstojnické hodnosti pilot officer
a zakrátko, 2. srpna 1940, se stal příslušníkem
základního kádru právě založené 311. československé bombardovací peruti. Vzhledem
k systemizovaným funkcím byl povýšen a jako flight lieutenant zahájil intenzivní výcvik.
✈ Po jeho dokončení se coby pilot wellingtonu poprvé vydal nad okupovanou Evropu
v noci 8. října 1940. Cílem byly severoněmecké Brémy, konkrétně loděnice firmy Deschimag a letecká továrna Focke Wulf. Následovala dlouhá šňůra dalších nočních náletů.
Protivníkem letounů Bomber Command nebyla jen stále dokonalejší německá obrana,
ale i nástrahy záludného počasí a technické
závady na vlastních strojích. Není divu, že za
stávající taktiky a techniky byly výsledky této
strategické letecké ofenzivy neúměrné vynaložené námaze. Uvedené hodnocení se plně
vztahovalo i na příslušníky 311. peruti včetně
F/Lt Jindřicha Breitcetla, jenž po dokončení
operačního turnusu jako jeden z prvních československých bombardovacích pilotů obdržel vysoce ceněný Záslužný letecký kříž
(DFC). V návrhu na jeho udělení velitel
311. peruti W/Cdr Josef Ocelka uvedl:
✈ „V noci 15. května 1941 byl tento důstojník
kapitánem letounu Wellington, který byl vyslán zaútočit na Hannover. Asi šedesát mil od
cíle pravý motor prakticky vysadil, dávaje jen
velmi malý výkon a vykazuje extrémně vysokou teplotu oleje a nízký tlak. Ačkoli letoun
ztrácel výšku, flight lieutenant Breitcetl se
rozhodl pokračovat k cíli. Cíl byl úspěšně
bombardován z výšky 8 000 stop. Při zpátečním letu bylo holandského pobřeží dosaženo
v pouhých 5 000 stopách, přičemž pravý motor vypověděl službu úplně. Do motoru byl na-

pumpován čerstvý olej, což způsobilo, že začal opět vykazovat výkon umožňující letounu
dosáhnout bezpečně základny. Po celou dobu
tohoto letu jednal s velkou odhodlaností
a chladnokrevností za velmi obtížných okolností. V průběhu svých 42 operačních letů konal vždy své povinnosti s velkým zápalem
a svou neochvějnou chladnokrevností byl povzbuzením ostatním osádkám své peruti.“
✈ Kromě již zmíněného DFC byla jeho dlouhodobá a úspěšná letecká činnost postupně
oceněna čtyřikrát Československým válečným křížem, dále Československou medailí
Za chrabrost, Československou medailí Za
zásluhy I. st. a Pamětní medailí čs. zahraniční
armády (se štítky F a VB); Britové mu udělili
ještě War Medal. Svůj operační turnus, čítající předepsaných 200 operačních hodin, ukončil 1. září 1941 útokem na Kolín nad Rýnem.
Po 42 nočních bombardovacích náletech musel následovat předepsaný odpočinek. Jako
zkušeného letce s bojovou praxí jej nyní čekala instruktorská činnost: více než rok strávil
organizováním výcviku záložních osádek pro
kmenovou 311. peruť. Tento výcvik již od počátku probíhal u operačně-výcvikové letky
311. československé bombardovací peruti.
Z ní k 16. prosinci 1941 vznikl No 1429 Czechoslovak Operational Training Flight
(1429. COTF). Ten sestával z letek počátečního (ITF) a pokračovacího operačního výcviku
(ADF). Velitelem první z nich se k 16. prosinci 1941 stal právě S/Ldr Jindřich Breitcetl,
DFC, o něco později, k 24. dubnu 1942, stanul v čele celé 1429. COTF. V této funkci se
v noci 30. května 1942 zúčastnil prvního náletu za účasti více než tisícovky bombardovacích letounů. Cílem byl Kolín nad Rýnem.
S/Ldr Jindřich Breitcetl, DFC, s druhým pilotem P/O Josefem Bernatem, DFM, přitom pilotovali Wellington Mk.IC R3237 (KX-C)
s osádkou s dosud nedokončeným výcvikem.
✈ Bylo však zřejmé, že důstojníka jeho kvalit
čeká ještě zodpovědnější funkce. Když
1. února 1943 odcházel na zasloužený odpočinek dosavadní velitel 311. peruti, W/Cdr Josef Šnajdr, DFC, byl Breitcetl jmenován na jeho místo. Nešlo o nikterak náhodnou volbu.
Opravňovalo jej k tomu nejen absolvované
vzdělání a především vynikající výsledky
v bojové činnosti i při výcviku, ale i nadprůměrné velitelské schopnosti. W/Cdr Jindřich
Breitcetl, DFC, byl důstojníkem výjimečných
kvalit a sám vrchní velitel Coastal Command,
A/M Sir John C. Slessor, KCB, DSO, MC, jej
označil za jednoho z nejlepších velitelů perutí
tohoto velitelství. V té době však již 311. peruť neoperovala v rámci Bomber Command,
nýbrž u Coastal Command. Se svými starými
letouny Wellington Mk.IC (a několika novějšími Mk.X) prováděla hlídkové lety nad Biskajským zálivem. Jejím hlavním úkolem bylo
vyhledávání a ničení nepřátelských ponorek.
Navzdory tomu, že velitelská činnost stále
častěji Jindřicha Breitcetla upoutávala k psacímu stolu, stačil vykonat ještě dalších šest
protiponorkových patrol nad Biskajským zálivem. Jako výraz ocenění dosavadní vynikající operační činnosti byla 311. peruť v květnu
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1943 vybrána k přezbrojení na moderní čtyřmotorové Liberatory GR.Mk.V. Po dokončení
náročného výcviku byla prohlášena opět za
bojeschopnou a 21. srpna 1943 obnovila svou
operační činnost nad Biskajským zálivem. Jeden ze dvou strojů, vyslaných tehdy na protiponorkový průzkum, pilotoval právě W/Cdr
Jindřich Breitcetl, DFC. Z patroly se však nevrátil a se svou osádkou byl prohlášen za nezvěstného. Teprve nedávno se potvrdilo to, co
jednotka tušila již tehdy - jeho Liberator
GR.Mk.V BZ780 (O) byl nad Biskajským zálivem sestřelen přesilou dálkových stíhaček
Messerschmitt. Těla členů osádky nebyla nikdy nalezena.
✈ Třicetiletý Jindřich Breitcetl padl v československé hodnosti štábního kapitána letectva. Po válce byl postupně povýšen nejprve na
podplukovníka (1947), poté na plukovníka
(1991) a nakonec na generálmajora (1992).
Jiří Rajlich
Vojenský historický ústav

21

Ohlédnutí za leteck˘m dnem
D
ůležité pro zdar každého leteckého dne je bezesporu počasí.
Nejideálnější je modrá obloha
a mírný větřík. To je pak požitek,
ale když prší, je to v pytli. V neděli
9. května, kdy jsem se na mezinárodní letecký den na kbelské letiště
vypravil, bylo pod mrakem, větrno
a chladno. Příležitost vidět dost
dobrou leteckou show si ale nenechaly ujít stovky skalních příznivců
letectví a létání na ultralehkých letadlech, v nichž stále ještě patříme
mezi světovou špičku. Skvělý byl
hlavní spíkr celého leteckého dne, který neúnavně přihlížející nabuzoval k nadšenému

Letci na webových stránkách
Všechny portréty našich letců jsou redakčně kráceny. Chcete-li se o těchto hrdinech, působících během druhé světové války v zahraničním odboji, především ve Velké Británii
(RAF) a ve Francii, dozvědět víc, pak máte od
konce dubna tuto možnost také na internetu
naší městské části, na stránce pojmenované
Letci v názvech ulic. Zde si lze přečíst podrobnější informace o všech letcích a stíhačích, po kterých je nazváno jedno náměstí
(Plk. Vlčka) a 26 ulic na Černém Mostě.
připravil: vok

sledování programu, takže i naprostý laik se
dokázal orientoval v dění na ploše letiště, ve
vzduchu při akrobaciích a přeletech
či v zákulisí. Navíc se diváci dozvídali spoustu zajímavostí, od historie
báječných mužů na létajících strojích až po současné vývojové
a konstrukční trendy v letectví.
K vrcholu leteckého dne patřily jak
akrobacie čtveřice letadel pilotovaných naší světoznámou skupinou
Red Bull, vedenou Radkou Máchovou, tak letecký cirkus, při němž
repliky historických letadel simulovaly ukázky bojových akcí z první
i druhé světové války.
jš

·ance pro dívky do 25 let

Bezplatné oznámení

Upozorňujeme v Listech už podruhé, že do soutěže TOP MODEL MISS HORAL o nejfotogeničtější dívku roku 2004 se mohou přihlásit děvčata z Prahy 14. Tato soutěž je přeci jen o něčem jiném, než je
tradiční vybírání královen krásy či castingy modelingových agentur.
Pořádá ji od roku 1990 reklamní agentura TOP ART STUDIO a jejím prostřednictvím jsou objevovány fotogenické dívky, které se pak
mohou uplatnit v reklamně. Postupem času rostl jak zábavní, tak
společenský význam této soutěže, o čemž svědčí i to, že mezi moderátory a hosty dosavadních ročníků nalezneme známé osobnosti, jako např. Tomáše Hanáka, Miroslava Donutila či Báru Štěpánovou.
Letos poprvé proběhnou pražská předkola v zúčastněných městských
částech, kde porotci vyberou po jedné dívce, která postoupí do pražského finále. Jedno z předkol se odehraje i v rámci správního obvodu Praha 14. Přestože se tak stane až 18. srpna v hotelu Svornost
v Dolních Počernicích, přihlásit se do soutěže můžete již nyní. Podmínky najdete v přihlášce na této stránce.
jš, foto: TOP ART STUDIO
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(RAF) a ve Francii, dozvědět víc, pak máte od
konce dubna tuto možnost také na internetu
naší městské části, na stránce pojmenované
Letci v názvech ulic. Zde si lze přečíst podrobnější informace o všech letcích a stíhačích, po kterých je nazváno jedno náměstí
(Plk. Vlčka) a 26 ulic na Černém Mostě.
připravil: vok

sledování programu, takže i naprostý laik se
dokázal orientoval v dění na ploše letiště, ve
vzduchu při akrobaciích a přeletech
či v zákulisí. Navíc se diváci dozvídali spoustu zajímavostí, od historie
báječných mužů na létajících strojích až po současné vývojové
a konstrukční trendy v letectví.
K vrcholu leteckého dne patřily jak
akrobacie čtveřice letadel pilotovaných naší světoznámou skupinou
Red Bull, vedenou Radkou Máchovou, tak letecký cirkus, při němž
repliky historických letadel simulovaly ukázky bojových akcí z první
i druhé světové války.
jš

·ance pro dívky do 25 let

Bezplatné oznámení

Upozorňujeme v Listech už podruhé, že do soutěže TOP MODEL MISS HORAL o nejfotogeničtější dívku roku 2004 se mohou přihlásit děvčata z Prahy 14. Tato soutěž je přeci jen o něčem jiném, než je
tradiční vybírání královen krásy či castingy modelingových agentur.
Pořádá ji od roku 1990 reklamní agentura TOP ART STUDIO a jejím prostřednictvím jsou objevovány fotogenické dívky, které se pak
mohou uplatnit v reklamně. Postupem času rostl jak zábavní, tak
společenský význam této soutěže, o čemž svědčí i to, že mezi moderátory a hosty dosavadních ročníků nalezneme známé osobnosti, jako např. Tomáše Hanáka, Miroslava Donutila či Báru Štěpánovou.
Letos poprvé proběhnou pražská předkola v zúčastněných městských
částech, kde porotci vyberou po jedné dívce, která postoupí do pražského finále. Jedno z předkol se odehraje i v rámci správního obvodu Praha 14. Přestože se tak stane až 18. srpna v hotelu Svornost
v Dolních Počernicích, přihlásit se do soutěže můžete již nyní. Podmínky najdete v přihlášce na této stránce.
jš, foto: TOP ART STUDIO
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INZERCE
www.krejcovstvi.com

V dolnopoãernickém
dûtském domovû to Ïije

Praha 9-Černý Most, Dygrýnova 829
PO-ČT 18-20 hodin
tel. 606 894 499, 732 178 660

Šití snímatelných potahů na sedačky,
nízké ceny, množstevní slevy!

PLACENÁ ¤ÁDKOVÁ INZERCE
●

Děti potěšil i klaun rozdávající bonbony.

D

ůležité není vítězství, ale účast - tohle
okřídlené úsloví z úvodu 6. ročníku běžeckého Memoriálu Lucie Hanušové, který
22. května v dolnopočernickém zámeckém
parku zahájila Luciina maminka Helena, je
při akci určené obyvatelům dětských domovů opravdu na místě. To, že se tu v takovém
počtu (letos celkem 142 dětí z 29 DD z celé republiky, ale také ze Slovenska a Rumunska) opakovaně setkají, zasportují si
a pobaví se, je zásluha všech zaměstnanců
zdejšího dětského domova v čele s Martinem Lněničkou. Uvedený závod, začleněný
spolu s halovou kopanou a s cyklistickou
akcí Prevence proti nehodám do soutěže
o nejvšestrannější dětský domov, probíhal
poprvé v rámci Májování (více o něm na str.
24), a měl tudíž šanci přilákat více diváků.
Vzhledem k nepřízni počasí se tu sice žádné davy netísnily a nakonec nedorazily ani
všechny předem avizované osobnosti, jejichž vystoupení na malém pódiu je už tradičně vítaným oživením závodů, ale radost
z pohybu, ať už na trati nebo jen na nafukovacích skákadlech, to dětem nepokazilo.
Kromě zpívající Romské čtrnáctky z Ústí nad Labem a dvojice Martin a Markéta
neboli 2 M se tu letos poprvé objevil i zpěvák Vilém Čok: „Slyšel jsem, že je to ‚čistá‘
akce - akce opravdu pro děti, a to rozhodlo.
Moje první dětská benefice to ale není,“
zdůrazňoval. Na pódiu zaujalo také pohybové studio Domu dětí a mládeže v Horních
Počernicích, vedené Marií Frolíkovou.
„Děti z našeho vystoupení mají radost a nás
to taky těší,“ komentovala úspěch skupinky
roztleskávaček basketbalové Sparty jedna
z nich, čtrnáctiletá Veronika. Potlesk publika patřil i dívenkám, jež se tu věnují dětskému modelingu, z nichž nejmladší, Markétě, je teprve deset.
A jak dopadly sportovní soutěže? Domácí se kvůli věkové obměně svých týmů museli letos spokojit s 24. místem, třetí byl DD
Štíty, druhý Ostrov a zvítězil Dolní Lánov,
jenž po dvou soutěžích vede celý DD Cup.
A co se chystá dál?
„Rádi bychom pozvali zájemce na
otevřený turnaj v petanque dvojic, který
pořádáme 19. června na hřišti v areálu
dětského domova,“ říká Martin Lněnička a připomíná, že v dubnu na cyklokrosu bylo sice málo závodníků, ale o to víc
cen. „Na věku nezáleží, přihlaste se do
4. června e-mailem: dd_dolpoc@volny.cz
nebo na telefonu 281 930 129.“
text a foto: vš

Mimopražský ing. koupí byt DR, OV. Platba v hotovosti, RK nevolejte. Tel.: 222 325 202.
03/01
● Čištění koberců, čalounění, mytí oken, úklid po
malířích, tel.: 603 973 500.
05/04
● Koupím byt v Praze. 2+kk až 3+1. Platím hotově.
Tel.: 605 295 259.
06/02
● Prodám 2+1/L, 64 m2 , v osob. vlast., v Cíglerově ul. RK nevolat. 603 109 239.
06/07a
● Koupím 3+1/L v OV v okolí Rajské zahrady.
603 109 239.
06/07b
● Hledáme uklízečku 1x týdně, dále přijmeme grafika na HPP. Tel. 723 212 178, Kocúrová.
06/09

BEZPLATN¯ OZNAMOVATEL

ELEKTRICKÉ
INSTALACE
ELEKTRICKÉ INSTALACE
JAN
ROHAN
JAN ROHAN
❑
❑
❑
❑
❑
❑

elektromontáÏe
opravy elektroinstalace v bytech
revize elektro, vãetnû PRE a hromosvodÛ
stavební práce
sádrokartony
pro obãany Prahy 9 a 14 sleva 10% na práci
Podûbradská 124, Praha 9, metro Hloubûtín
Tel./fax: 281 86 19 22, 603/443 927

■

ZŠ Chvaletická hledá kustoda školního hřiště.
Bližší informace na tel.: 281 869 216.
■ Letní dětský tábor Kazimírka na Sázavě (chatky)
od 3. do 15. 7. pro děti 6 až 17 let. Tel. 776 355 202,
www.kazimirka.unas
■ Talentové zkoušky do hudebního oboru ZUŠ Ratibořická 30, Praha 9, dne 17. 6. od 15.30 hod. (tel.
281 925 304).
■ Talentové zkoušky do hudebního, literárně-dramatického a výtvarného oboru ZUŠ U Prosecké
školy 92, Praha 9, každé pondělí od 14 hod. (tel.
286 886 138).

NOVĚ OTEVŘENO

anglické zboží
pavilon HAVANA, Mochovská 38,
u stanice metra

P¤ÍJEM INZERCE
PO + ST 8–12 13–17.30 hod.
ostatní dny podle dohody

☎ 281 005 581
pí Rudolfová

PA N E L O V É S PÁ RY
ZNALECKÉ OCENĚNÍ
NEMOVITOSTÍ, POZEMKŮ,
BYTŮ A STAVEB PROVEDE
Ing. Lacina Jaroslav
Praha 9-Kyje, Oborská 1468
Tel.: 281 865 533, 603 112 248

1 cm2 =

REKONSTRUKCE
HOROLEZECKOU TECHNIKOU
RŮZNÉ TECHNOLOGIE
P. Dotzauer, Generála Janouška 901
Praha 9-ČM
mobil: 602 212 040

45 Kã

PLO·NÁ INZERCE

1 graf. znak
=

1 Kã

REKLAMNÍ TEXTY

Tel.: 281 93 14 19 Mobil: 603/242 142 Fax: 281 93 15 12 www.sute-pisky.cz
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Jazyková škola Rybička

nabízí výuku angličtiny, francouzštiny a španělštiny pro Vaše děti!
Kdo jsme: jsme jazyková škola, která se specializuje na výuku cizích
jazyků dětí od 4 do 16 let. Sídlíme v Praze 4, v ZŠ Pertoldova 3373 v Modřanech a v MŠ Matěchova 1069 na Budějovické, a pro velký ohlas a poptávku po naší kvalitě a způsobu výuky se rozšiřujeme i směrem k vám.
Co vyučujeme a jak: vyučujeme angličtinu, francouzštinu a španělštinu 1x týdně 110 minut nebo 2x týdně 90 minut, a to hravou a zábavnou formou. Výuka je vedena zkušenými a kvalifikovanými lektory. Děti mají
k dispozici velmi kvalitní učebnice z nakladatelství Oxford Univerzity
Press nebo Longman a v učebnách je též používán počítač a videoprogram
jako doplněk k probírané lekci.
Jaká je cena a kolik je dětí ve skupině: cena je 3 900 Kč na 1 pololetí
včetně 19 % DPH. Dětí je ve skupině maximálně 6, což umožňuje individuální přístup ke každému dítěti a co největší míru komunikace v hodinách.
Na co klademe důraz: chceme zprostředkovat dítěti dobrý vztah k cizímu jazyku a naučit ho mluvit. Gramatika, čtení a psaní je důležité a my
se snažíme o určitou rovnováhu těchto dovedností v hodinách. Prioritní je
ale pro nás naučit vaše děti mluvit - bezprostředně a bez stresu, že udělají
gramatickou chybu. Připravujeme také naše žáky, kteří mají zájem, na
Camridgeské dětské zkoušky z angličtiny a zajišťujeme je ve spolupráci
s Britskou radou.
Kde nás najdete: naše nové učebny budou otevřeny 1. září 2004
v Chlumecké ulici čp. 7, hned vedle benzinové pumpy, přímo naproti stanici metra Rajská zahrada (nový oranžový dům).
Zveme Vás na Dny otevřených dveří: 22. června od 15 do 17 hodin Budějovická, 23. června od 15 do 17 hodin - Modřany. Dny otevřených
dveří budou probíhat nyní jen v našich stávajících učebnách v Praze 4 a od
září již v učebnách Rajská zahrada.
Informace: tel.: 604 215 036, 241 44 31 29, www.skolarybicka.cz
Výuka dospělých: naše škola nabízí i výuku pro dospělé - ve školním
roce 2004-2005
angličtina, francouzština a španělština
- skupinky 4-6 posluchačů
- kvalifikovaní a zkušení lektoři
- velmi kvalitní učebnice a studijní materiály
- důraz kladen na živou komunikaci v cizím jazyce
Cena 4 380 Kč včetně DPH při výuce 1x týdně 90 minut.

CK VELK¯ SEMERINK - RUDOLF REISEN

☎ 221 844 303, 352, 321

LAST MINUTOVÉ CENY, ODLETY NùMECKO
pronájmy aut, letenky, hotely
LETY THAJSKO
PATTAYA 14 DNÍ**+
BALI 14 DNÍ**
KOH SAMUI 14 DNÍ**
KHAO LAK 14 DNÍ**
MALAJSIE 14 DNÍ**
JAMAJKA14 DNÍ**
MALEDIVY 14 DNÍ***

S
S
S
S
S
S
P

ODLETY PRAHA
BALI 14 DNÍ**
TUNISKO 11 DNÍ***
EGYPT 12 DNÍ****
TURECKO 12 DNÍ***
RHODOS 12 DNÍ

S
P
AI
P
BS

23.430,27.360,29.340,36.600,46.500,22.580,-

od 29.000,od 8.490,od 14.990,od 9.790,od 8.990,-

CK VELK¯ SEMERINK - RUDOLF REISEN
Rybná 14, pasáÏ BP, Praha 1
teletext ât1 str. 853, NOVA str. 706

www.rudolfreisen.cz,www.transorient.cz

Otevřen PSÍ SALON
nejlepší péče pro Vaše miláčky

●
●
●
●

● KLOBOUâEK 40,- Kã

od
od
od
od
od
od

S = snídanû, P = polopenze, AI = all inclusive, BS = bez stravy

LISTÒ ã. 7-8/2004 - 21. 6. 2004

SVùT ZA 40,-

11.190,17.200,17.800,23.070,21.750,22.800,27.360,28.680,-

CENY S ALL INCLUSIVE
DOMINIKÁNSKÁ REP. 14 DNÍ***
KUBA 14 DNÍ***
VENEZUELA 14 DNÍ***
MEXIKO 14 DNÍ****
KOSTARIKA 14 DNÍ***
SRÍ LANKA 14 DNÍ

UZÁVùRKA

OBCHOD

od
od
od
od
od
od
od
od

úprava psů - všech plemen
trimování, koupání
krácení drápků - prevence, ušní prevence
očkování psů a koček - poradna

KDE NÁS NAJDETE:
ul. Maňákova 811, u stanice metra Černý Most,
tel./fax: 281 914 010, pí Honsová, mobil: 603 271 661

„VÝMĚNA Al do Cu“
pro majitele bytů 2+1 v Praze 9 a 14

● SL. BR¯LE 40,- Kã

● TRIâKO 40,- Kã

40,● KRAËASY 40,- Kã

Firma Elektrické instalace Jan Rohan vyhlašuje
v termínu od 1. 6. do 31. 9. 2004 akci „Výměna Al
do Cu“ na výměnu elektroinstalace ve Vašich bytech. Akční cenová nabídka na byt-cihla velikosti
2+1 je 27 000,- Kč v rozsahu prosté výměny Al za
Cu, zednické práce v ceně. Termín realizace po dohodě i mimo termín vyhlášené akce. O další informace se prosím obracejte na kancelář naší firmy,
tel./fax: 281 861 922, 603 443 927, 603 501 128, se
sídlem Poděbradská 124, Praha 9, stanice metra
Hloubětín.

JAN ROHAN ➨ ELEKTRICKÉ INSTALACE

KDE:
KUâEROVA 769/12
âERN¯ MOST II.
200 METRÒ OD STANICE METRA
âERN¯ MOST ➡ SMùR GLOBUS

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
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Májování kouzel zbavené
Dalším příspěvkem do galerie výstavních událostí letošního desátého výročí
vzniku Prahy 14 se mělo stát první Májování - sportovně-společenská akce připravená
na 22. květen ve spolupráci s dětským domovem a s městskou částí Dolní Počernice.
Tři úspěšné ročníky společně zorganizovaného Babího léta v dolnopočernickém a hostavickém zámeckém parku spolu s pěti
ročníky běžeckého Memoriálu Lucie Hanušové pro děti z dětských domovů dokládají,
že zajištění zajímavého a bohatého programu je pro všechny zúčastněné strany hračka. Ale počasí? To si dělá co chce. A tak
když jako natruc těsně před víkendem teplota prudce poklesla a návštěvníky zámeckého parku místo jara vítal sychravý podzim, zdálo se, že zdar celé akce může zachránit už jen kouzelník - třeba ten, který
měl pro děti čarovat v Hostavicích. Kouzelník se omluvil, kouzla se nekonala, lidé ale

dělali co uměli a nakonec proběhlo všechno
podle plánu. Jen těch návštěvníků, zejména
dopoledne v Počernicích, bylo poskrovnu.
V zámeckém parku bylo ale rušno už od rána díky malým závodníkům z celé republiky (o memoriálu píšeme na str. 22), početné
zájemce sem později přivedly zejména cyklistická exhibice, ukázky práce Městské policie a večerní ohnivá „šou“.
Program v režii oddělení kultury naší
městské části, za kterým se po obědě do
Hostavic vypravilo pár desítek rodičů s dětmi a na který se přišel podívat i náš starosta
ing. Miroslav Froněk, dokázal, co všechno
se dá i na relativně malém prostoru uskutečnit. Zdejší záběr byl značný: od aktivit
typu dětské „horolezení“, jízda na ponících
a v elektrickém vláčku či soutěžení v rozpustilé olympiádě přes poslech zpěváčků
z dětského souboru Prahy 14 Puerí et puellae či „přespolního“ orchestru Jižní spojka

až po sledování módní přehlídky, stepu,
a dokonce i výpravného provedení opery.
Ukázka z Malého Mozarta, nastudovaného
Dětskou operou Praha, představovala
vrcholný umělecký zážitek. A kouzelník?
Toho nahradila zdařilá klauniáda Kocourkov.
Věra Štemberová, foto: vš (5), archiv

Charleston show a shake strhujícím způsobem předvedly dívky z Hanny dance, které při
ZŠ Chvaletická vede Hana Hanušová.

Manekýni ze studia R Fashion při přehlídce.
Dětská opera Praha v plné kráse. Soubor pod vedením sólistky opery ND Jiřiny Markové si
za pět let svého působení získal značné renomé. Nedávno zpíval ve Vídni, příští zahraniční
štaci bude mít v New Yorku, napřesrok vystoupí na Expu v San Diegu.

Děti se při rozpustilé olympiádě pěkně rozjely.

Mezi diváky nás zaujal královský pudl Jorik.

