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Skvělou podívanou nabídla divákům červnová premiéra Aerobic basic cupu v Hloubětíně.
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foto: jš

Pﬁejeme na‰im ãtenáﬁÛm krásné léto plné pohody.
V srpnu Listy nevycházejí, znovu je naleznete ve své
domovní schránce aÏ zaãátkem záﬁí.
■ 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

10. jednání zastupitelstva
Zastupitelstvo MČ Praha 14 se ke svému
desátému zasedání sešlo v Galerii 14 dne
29. června, což bylo v době, kdy toto vydání Listů šlo již do tisku. Proto usnesení z tohoto jednání budeme moci přinést až v zářijovém vydání Listů (v srpnu Listy nevycházejí). Upozorňujeme, že jak usnesení,
tak zápis z 10. jednání zastupitelstva najdete na internetové stránce radnice www.praha14.cz., případně jsou k nahlédnutí v odboru kanceláře starosty.

Na svém 36. jednání dne 25. 5. Rada
MČ mj.
■ souhlasila
● s návrhem změny Statutu hlavního města
Prahy v oblasti ekonomiky a správy majetku,
projednávání právních předpisů a územní plánovací dokumentace
● s přidělením bytu 2+kk v Kardašovské
ul. 756 na dobu určitou (jeden rok)
● se stanoviskem k řešení mimoúrovňové
křižovatky Dubeč - MČ Praha 14 požaduje,
aby tato akce byla koordinována s připravovanou přeložkou silnice 1/12 (obchvat Běchovic
a Újezda nad Lesy)
● s uzavřením smlouvy o dílo se společností
MACOM Security na základě výběrového
řízení k zabezpečení garáží na Černém
Mostě II
● se zveřejněním adresného záměru na umístění kamery městského kamerového systému
na křižovatce ulic Vybíralova a Bryksova na
Černém Mostě
■ schválila
● přidělení grantu v oblasti prevence kriminality a protidrogové prevence ve výši 50 000
Kč občanskému sdružení Jahoda na projekt
nízkoprahového klubu Čerňák
● pořadí zájemců o pronájem dvou bytů
2+kk v Kardašovské ulici na dobu neurčitou
s podmínkou odkoupení pohledávky (na základě tzv. obálkové metody)
■ nesouhlasila
● se záměrem magistrátního odboru obchodních aktivit pronajmout část pozemku parcely
č. 2673 v Kyjích na stavbu čerpací stanice pohonných hmot

Na svém 37. jednání dne 8. 6. Rada
MČ mj.
■ souhlasila
● s plněním příjmů a výdajů MČ Praha 14 za
1. čtvrtletí 2004 (příjmy: 57 044 690 Kč, výdaje: 49 932 450 Kč) a s plněním finančního

plánu zdaňované činnosti s hospodářským výsledkem ve výši 10 619 000 Kč
● s 1. úpravou a změnou rozpočtu na rok
2004 (po navýšení o 9 054 800 Kč rozpočet
k 31. 5. 2004 činí 229 648 800 Kč)
● s poskytnutím finančního daru 30 000 Kč
TJ ČKD Kompresory na nájemné v tělocvičně ZŠ Chvaletická
● se Zásadami postupu pro prodej domů ve
vlastnictví hlavního města Prahy, svěřených
do správy naší městské části
● s poskytnutím příspěvku účastnicím soutěže Miss Roma Praha 2004
● s uzavřením smlouvy o nájmu garáží a garážových stání na Černém Mostě s obchodní
společností Správa majetku Praha 14 a.s. od
1. 7. do 30. 6. 2012 (do konce letošního roku
bezúplatně, poté formou naturálního plnění zabezpečením prostor firmou MACOM Security s. r. o.)
● s výsledky výběrového řízení na opravu
střechy v Kardašovské ul. 625 (firma Kaziko
a.s.), na vybudování splaškové kanalizace
v Plumlovské ul. (firma D & Z s.r.o.)
● s uzavřením kupní smlouvy s Bytovým
družstvem Poděbradská 562-6 na prodej obytného domu a zastavěných pozemků (cena
16 464 420 Kč)
● se jmenováním Mgr. Ilony Šťastné ředitelkou ZŠ Gen. Janouška od 1. 9. 2004
● s poskytnutím dvou příspěvků na osobní
asistenci v celkové výši 36 900 Kč
■ schválila
● vítěznou nabídku stavební firmy Dvořák
RK plus, s.r.o., k odprodeji nebytového domu
v Bezdrevské ul. 539 včetně pozemků a garáže (kupní cena 2 820 000 Kč)
■ nesouhlasila
● s pronájmem části pozemku ke zřízení
předzahrádky u občerstvení Šenk v Rajské
● se záměrem na odprodej objektu v Šimanovské ulici 47 s pozemky o výměře 535
a 758 m2

Na svém 38. jednání dne 22. 6. Rada
MČ mj.
■ schválila
● návrh na zaměstnání čtyř osob veřejně prospěšnou prací
● uvolnění 50 000 Kč na realizaci bezpečnostního projektu STOP 24
● účetní uzávěrku a výroční zprávu obchodní
společnosti Správa majetku Prahy 14 za rok
2003 a uložila představenstvu jejich zveřejnění
● návrh na rozdělení hospodářského výsledku a. s. Správa majetku Prahy 14 za rok 2003
- ziskem ve výši 25 413,94 Kč bude pokryta
neuhrazená ztráta z minulých let
● zrušení výběrového řízení tzv. obálkovou
metodou (jediná nabídka) na pronájem bytu

v Doležalově ul. 1041 a jeho opětovné vypsání
● podání výpovědi z nájmu bytu pro neužívání bez vážných důvodů
● uzavření dohody o finančním a organizačním podílu na společném zajištění správy objektů v majetku hlavního města a naší městské
části
■ souhlasila
● s návrhem na zvýšení odměn členům a zapisovatelům okrskových volebních komisí
pro volby do Evropského parlamentu
● se jmenováním ing. Petra Winklera do
správní rady Fondu oprav
● s uzavřením nájemní smlouvy se společností Český Mobil a. s. na pronájem části objektu ve Slévačské ul. 905 k umístění zařízení
GSM za roční nájemné 100 000 Kč
● se zřízením ordinace praktického lékaře
místo kanceláře v poliklinice na Černém
Mostě („Parník“)
● s uzavřením kupní smlouvy se stavební firmou Dvořák RK plus s.r.o. na prodej nebytového domu s pozemky a garáží v Bezdrevské
ul. 539 v Hostavicích za dohodnutou cenu
2 820 000 Kč
● s uzavřením smlouvy o dílo (na základě
výběrového řízení) na úklid garáží na Černém
Mostě II s firmou Martin Zima - T.D.M.
● se záměrem odboru obchodních aktivit
Magistrátu pronajmout pozemek v Kyjích
Cihelně Štěrboholy k provádění hornické činnosti
● se zadáním veřejné zakázky na rekonstrukci komunikací na Rajské zahradě
● s pojištěním bytových domů a garáží na
Černém Mostě, jež přešly k 1. 7. do správy
MČ Praha 14
■ nesouhlasila
● s předloženým řešením bytového domu Šestajovická (důvodem je úbytek zeleně a stavební zásah v bezprostřední blízkosti křižovnického dvora)

Z odborn˘ch komisí
Rady Mâ Praha 14
Komise pro prevenci kriminality
(12. 5. a 18. 5.)
Na obou jednáních se komise zabývala využitím grantových prostředků určených pro
tuto oblast. Na základě projektu podaného občanským sdružením Jahoda doporučila Radě
městské části Praha 14 přidělit tomuto sdružení grant ve výši 50 000 Kč na realizaci nízkoprahového klubu pro dospívající mládež.
Komise dále doporučila dvě žádosti o přidělení bytu ve veřejném zájmu pro příslušníky Policie ČR. Předmětem dalšího jednání byl současný stav projektu STOP 24: k jeho nastartování dojde na přelomu června a července
letošního roku.
Bohumil Sobotka, tajemník komise
Komise regionálního plánování (17. 5.)
Členové komise nedoporučili umístění čerpací stanice pohonných hmot v Kyjích (na jih
od Českobrodské ulice směrem z centra) na
pozemku hlavního města Prahy kvůli předpokládaným negativním dopadům na blízkou
zástavbu, zatímco k umístění čerpací stanice
pohonných hmot v areálu Perlitu (v Průmyslové ulici) v Kyjích neměli námitek. Stejné
dvoustranu připravila: vš, foto: jš
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stanovisko zaujali k novému návrhu bytové
zástavby v Zelenečské ulici v Hloubětíně
(75 bytových jednotek ve dvou max. pětipodlažních domech s ustupujícími podlažími,
kde oproti původnímu návrhu chybí střední
spojovací trakt, přibyla zeleň, parkoviště
a dětská hřiště). Komise dále vzala na vědomí
informace o zjišťovacím řízení k plánované
stavbě 110kV vedení Malešice–Běchovice
a doporučila zástavbu pozemku proti kyjské
škole na základě nové studie (dvojdům z východní strany Šimanovské ulice a šest řadových domů s průčelím od ul. Za Školou).
Ing. Jana Lebedová, tajemnice komise
Komise kultury a aktivit volného času
(31. 5.)
Hostem jednání byla Mgr. Vladimíra Dvořáková, ředitelka Domu dětí a mládeže v Praze 9-Prosek, zřízeného Magistrátem, která
bude řídit provoz pobočky DDM v Praze 14
(v ul. Generála Janouška, zahájení činnosti letos v září, zaměření nejen na děti, ale i na
seniory, využití přilehlé zahrady, organizace
kroužků, kurzů i táborů, zřízení otevřeného
klubu pro -náctileté). Komise dále vyslechla
informace o prázdninových aktivitách v Praze 14. K návrhu Mgr. Jaroslava Šmída, šéfredaktora Listů, připomenout osobnost básníka
Ivana Diviše rozhodla, že příště budou členové komise hlasovat o umístění jeho pamětní
desky. Po zhodnocení březnového setkání neziskových organizací komise jednomyslně
podpořila rozšíření provozu Galerie 14 - doporučila, aby byla otevřena od středy do soboty v době mezi 15. a 19. hodinou a v neděli od 14 do 17 hodin.
Marcela Pavlíčková, tajemnice komise
Školská komise (7. 6.)
Komise vyslechla informaci o počtu bytů
přidělených ve veřejném zájmu v letech 1999
až 2003 pedagogickým pracovníkům a o průběhu konkurzu na místo ředitelky ZŠ Gen. Janouška dne 26. 5. Jmenování nové ředitelky
s účinností od 1. 9. 2004, které schvaluje Rada MČ Praha 14, musí předcházet také souhlas Magistrátu hlavního města Prahy. Zástupce starosty Mgr. Jaroslav Jiroušek nejprve
komisi informoval o anonymu, rozeslaném
e-mailem, jenž upozorňuje na aktivity ředitelky ZŠ Šimanovská. Školská komise doporučila zveřejnění informace v Listech Prahy 14
na základě výsledků kontrol, které na škole
proběhnou. Dále uvedl, že termín otevření
1. 9. v Domě dětí a mládeže v ul. Gen. Janouška, kde probíhá rekonstrukce, bude zřejmě
dodržen. Objekt v Pilské ulici v Hostavicích
byl od září pronajat soukromé VOŠ Palestra.
Seznámil také školskou komisi s návrhem naučné stezky Prahy 14, připraveným ZŠ Hloubětínská. Dále se hovořilo o akcích pořádaných k 10. výročí MČ základními a mateřskými školami - jsou zveřejňovány na webových
stránkách úřadu a v Listech Prahy 14.
Alena Naidrová, tajemnice komise
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Jak volili do EP obãané v Praze 14
Česká republika zvolila v historicky
prvních volbách svých 24 poslanců Evropského parlamentu. Tato událost měla mimořádně širokou publicitu včetně hodnocení a komentářů ve sdělovacích prostředcích, takže se v Listech omezíme už jen na
zveřejnění výsledků voleb v Praze 14 a na
jejich porovnání s výsledky za ČR a Prahu.
Poděkování si zaslouží pracovníci radnice,
volební štáb a členové volebních komisí - ti
všichni se v Praze 14 podíleli na zajištění
hladkého průběhu voleb. Kdo se zajímá
o větší podrobnosti (např. jak se volilo
v jednotlivých okrscích v Praze 14),
nalezne je na webové stránce radnice
www.praha14.cz.
Počet voličů v Praze 14: 30 041, účast
ve volbách: 28.20 % (těsně pod celostátním průměrem), platné hlasy celkem:
8 427.

Strany a hnutí podle počtu hlasů:
ODS 3 135, SNK-ED 1 356, KSČM 1 163,
Nezávislí 709, ČSSD 575, KDU-ČSL 387,
Strana zelených 310, Unie liberálních demokratů 195, Pravý blok 128, Balbínova
poetická strana 96, Nezávislá iniciativa
(NEI) 81, Republikáni M. Sládka 47, Sdružení nestraníků 30, Konzervativní strana
29, Strana zdravého rozumu 23, Strana za
životní jistoty 21, Koruna česká 20, Humanistická aliance 19, Masarykova demokratická strana 17, Strana venkova-spoj. občanské síly 16, Národní koalice 13, Strana
pro otevřenou společnost 13, V. KoženýObčanská federální demokracie 11, HelaxOstrava se baví 8, Dělnická strana 6, Strana
demokrat. socialismu 5, Strana občanů Republiky české 4, Strana práce 4, Za zájmy
Moravy ve sjednocené Evropě 3, Svobodní 2,
Všeobecná občanská strana 1.
jš

Úãast - Porovnání v˘sledkÛ (v procentech)
Praha 14 - 28,20

Praha - 34,61

ODS
37,20
KSČM
13,80
SNK-ED 16,09
KDU-ČSL 4,59
ČSSD
6,82
NEZ.
8,41

ODS
34,99
KSČM
13,51
SNK-ED
19,09
KDU-ČSL 5,28
ČSSD
7,68
NEZ.
6,34

Česko - 28,3
ODS
30,04
KSČM
20,26
SNK-ED 11,02
KDU-ČSL 9,57
ČSSD
8,78
NEZ.
8,18

ODS Praha 14
dûkuje voliãÛm za úãast
a projevenou dÛvûru
v 1. volbách
do Evropského parlamentu.

Momentka z volební místnosti v ZŠ Bratří
Venclíků na Černém Mostě.
foto: jš

Ing. Miroslav Fronûk
pﬁedseda ODS Praha 14
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Z jednání v˘borÛ
Zastupitelstva Mâ Praha 14
Výbor pro dopravu (19. 5.)
Informace o dopravní situaci na území
MČ Praha 14 výboru podal ing. Hovorka
z Policie ČR (PČR). V souvislosti s ukončením rekonstrukce křižovatky Broumarská
x Českobrodská uvedl, že za veškerá dopravní opatření ze zákona zodpovídá výhradně PČR a silniční správní úřad (SSÚ).
Při výstavbě obchodního domu Lidl Policie
ČR požaduje světelnou signalizaci a vybudování bezpečné křižovatky. Zastávka
MHD na Jahodnici je z hlediska bezpečnosti v pořádku. Dále se výbor zabýval dopravní situací v ulici Za Černým mostem - podle pracovníků oddělení dopravy (OD) je zastávka MHD umístěna tak, aby byla co
nejbezpečnější, OD žádá příslušný SSÚ
o umístění značky „zákaz vjezdu nákladních automobilů“. Výbor se usnesl na doporučení, aby byl v Rožmberské ulici umístěn třetí zpomalovací práh.
Károly Pallagi
tajemník výboru
Výbor pro správu majetku (7. 6.)
Výbor souhlasil s odprodejem: a) rodinného domu čp. 696 a pozemku parc. č.
1841/17 o výměře 141 m2 v Hloubětíně
s 20% slevou oproti znaleckému posudku,
tj. za celkovou kupní cenu 2 766 272 Kč, b)
pozemku parcely č. 2686/3 o výměře 25 m2
v Kyjích včetně drobné stavby na něm
umístěné, c) pozemku parc. č. 292/1 o výměře 1 881 m2 Hostavicích, v obou případech za kupní cenu dle znaleckého posudku. Výbor souhlasil s drobnými výhradami
se Zásadami postupu pro prodej domů ve
vlastnictví hlavního města Prahy předaných
do svěřené správy nemovitostí MČ Praha
14, jež budou dále předloženy zastupitelstvu naší městské části. Dále výbor vyjádřil
souhlas s převedením pozemku parc.
č. 2673 o výměře 2 600 m2 v Kyjích z vlastnictví hlavního města Prahy do svěřené
správy nemovitostí MČ Praha 14 a s bezúplatným, popř. úplatným převodem do
vlastnictví MČ Praha 14: a) pozemků parc.
č. 2665/110 o výměře 1 040 m2 a pozemku
parc. č. 2665/103 o výměře 1 776 m2 v Kyjích, b) objektu čp. 13 s pozemkem parc. č.
5 a objektu čp. 10 s pozemkem parc. č. 4
v Kyjích (v žádosti určené Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových výbor
doporučuje zdůraznit polohu těchto nemovitostí v historickém centru Kyjí - pouze
městská část může zabezpečit využití objektů v souladu s veřejně prospěšnými zájmy občanů. Jedná se o objekty bývalého
UNIPu). Nesouhlasné stanovisko výbor vyjádřil k odprodeji pozemku parc. č. 938
o výměře 118 m2 v Hostavicích.
JUDr. Jana Bašná
tajemnice výboru

A K C E k 10. v˘roãí
Prahy 14

ČERVENEC

Autoveteráni u CâM
Městská část Praha 14 a REHIV KLUB
v Autoklubu 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.

SRPEN

Turnaj v nohejbalu
Pro příznivce sportovních aktivit je na poslední srpnovou sobotu, tj. na 28. srpna, připraven nohejbalový turnaj trojic na hřišti ZŠ
Bratří Venclíků (u stanice metra Rajská zahrada), při nepřízni počasí v tělocvičně školy.
Registrace proběhne přímo na místě od 8.30
do 8.50 hodin. Vítěz si odnese pohár starosty
městské části Praha 14.

ve Vrchotových Janovicích líbilo. Tentokrát
měla opravdu smůlu - do Jindřichova Hradce
a Telče se dnes nedostane. „Zájem bývá velký,
většinou nemůžeme uspokojit všechny,“ konstatuje Eugenie Čechová, vedoucí oddělení
kultury, které akci, financovanou odborem sociálních věcí, pořádá. Od prvního výletu před
sedmi lety senioři navštívili řadu krásných
míst. „Co se týče objektů, bylo to velmi pěkné, až na ten pařák. V Hradci jsme zašli na
oběd, a když jsme chtěli odjet z Telče, autobus
nám vypověděl službu. Domů jsme se vrátili
ale jen asi o půlhodinku později, naštěstí jsme
to stihli před bouřkou,“ pochvaloval si účastník posledního zájezdu Jiří Slavětínský z Jahodnice.

V

zhledem k distribuci Listů č. 9 upozorňujeme i na termín turnaje o pohár
starosty v tenisové čtyřhře (pouze pro neregistrované hráče) - uskuteční se v sobotu
4. září na kurtech TJ Slavoj Hloubětín (nedaleko stanice metra Hloubětín). Prezence
hráčů na místě od 8.30 hodin.

CO PŘINESL ČERVEN

Počátkem června se v Galerii 14 uskutečnil koncert žáků hudebních kurzů oddělení kultury. Každý z patnácti účinkujících
při hře na klavír, housle, kytaru nebo flétnu předvedl to nejlepší, co zatím dokázal,
ať už je absolventem přípravky nebo vyššího ročníku. Nejpokročilejší úrovně dosáhly klavíristky Markéta Táborská (7 let)
s Ditou Brabcovou a flétnistka Markéta
Andršová (obě 5 let).

Senioﬁi v Telãi
Ráno před zaplněným autobusem u Rajské
zahrady stojí trojice starších žen. Bude místo,
nebo ne? Zdá se, že jejich „výletní linka“ odjede bez nich, a čekání na další bude dlouhé:
zájezdy pro seniory z naší městské části se konají jednou za půl roku. „Minule jsem byla taky náhradnice a uspěla jsem,“ říká Marie Štíbrová z Černého Mostu a zdůrazňuje, jak se jí

Hudební svátek
Že hudba pomáhá v dorozumění, se potvrdilo při Svátku hudby v Paprsku, centru pro
děti s kombinovanými vadami v Hloubětíně.
Při vystoupení Hanny dance, Puerí et puellae
XIV nebo dramatického kroužku ze ZŠ Chvaletická to pěkně šilo i s těžce postiženými dětmi. Malé gymnastky a stepařky, ozdobu řady
akcí v Praze 14, pod vedením Hany Hanušové
netřeba připomínat. Také sbor „kluků a holek“ označený římskou čtrnáctkou slýcháme
často, možná ale nevíme, že se nejedná o hudební výkvět školy. „Přijímám všechny, kdo
chtějí zpívat nebo hrát na flétnu,“ říká Petr
Stříška, „a někdy je to docela náročné.“ Díky
bezbariérovým úpravám školy a pomoci asistenta v Puerí et puellae XIV vystupuje i třináctiletá vozíčkářka Simona Šrédrová. Stejní
účinkující potěšili o pár dní později i kolemjdoucí u metra Rajská zahrada (na snímku),
tentokrát s podporou ansámblů ze ZŠ Vybíralova a několika základních uměleckých škol.
Pár písní přidal i zpěvák Hynek Tomm z Černého Mostu. Výkony hodné Superstar předvedly bluesující -náctileté zpěvačky ze ZUŠ
v Horních Počernicích. „Děvčata jsou šikovná
a baví je to,“ komentovala úspěch jejich učitelka sólového zpěvu Zdeňka Hejlíková.

H

lavním pořadatelem uvedených
akcí je městská část Praha 14, oddělení kultury a občanských záležitostí kanceláře starosty. Změna programu vyhrazena.
vš, foto: jš, vš
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Já a mÛj obvod - v˘sledky soutûÏe
V Galerii 14 probíhá ještě celý červenec (vždy ve středu 10-17 hod.
a v neděli 14-17 hod.) výstava dětských výtvarných a literárních prací ze soutěže Já a můj obvod (s tematikou Jak se nám tu žije). Výsledky soutěže, letos, k desátému výročí Prahy 14, pořádané již podesáté,
byly slavnostně vyhlášeny při vernisáži 16. června, kdy byly předány
oddělením kultury ceny a diplomy v těchto kategoriích:

Fotografie
Čestné uznání: Jan Mikšík - Fotoklub
Hloubětín - Praha 14 - Jak se nám tu žije v zimě, Masopust

Kresba - malba
I. kategorie (7-9 let) 1. místo: Tereza Zemanová - ARS PUERIS z Jahodnice - Rybář;
2. místo: Josefína Kurfürstová - kurz výtvarné
výchovy pořádaný MČ Praha 14 - Maňďa vařivá - strašidlo, které vaří z odpadků popelnici; 3. místo: Kristýna Růžková - ZŠ Chvaletická - Kostel sv. Bartoloměje, Jan Minařík ZŠ Chvaletická - Okolí naší školy
II. kategorie (10-12 let) 1. místo: Tereza
Černá - kurz výtvarné výchovy pořádaný MČ
Praha 14 - Duch sídliště; 2. místo: Václav
Jindra - ZŠ Šimanovská - Pohled z okna naší
školy; 3. místo: Martina Vláčilová - ZŠ Gen.
Janouška - Naše sídliště, Karolína Herzogová
a Jakub Žibřid - ZŠ Gen. Janouška - Co by se
nám líbilo; čestné uznání: Lucie Vostálová ZŠ Šimanovská - Když venku prší - pohled
z okna; Michaela Dekrová - ZŠ Šimanovská Jak do Kyjí přišla bouřka.
III. kategorie (13-15 let) 1. místo: Karolína Michálková - ARS PUERIS z Jahodnice U nás doma v Kyjích v zimě; 2. místo: Vladimír Revin - ZŠ Chvaletická - Podzim v areálu
zdraví; 3. místo: Jakub Lehovec - ZŠ Hloubětínská - Pohled do zimní pohody; čestné uznání: Markéta Plívová - ZŠ Šimanovská - Kyjský kostel, Martina Víšková - ZŠ Šimanovská
- Metro - Rajská zahrada

pov, Nicola Procházková, Klára Plešková, Tereza Litošová, Lucie Koryntová, Veronika
Nguyenová, Tereza Rambousková, Jana Halešová, Iveta Škrdlová

Literární ãást

Jiřina Břicháčková-Olivová a děti navštěvující její výtvarný ateliér ARS PUERIS.

Keramika
I. kategorie (6-9 let) čestné uznání: kroužek keramiky vedený Ludmilou Jeníkovou ZŠ Chvaletická - Jan Minařík, Barbora Dvořáková, Martin Štirský, Kateřina Kubíková,
Jakub Novák, Lukáš Cejnar, Matyáš Cejnar,
Barbora Břízová, Yveta Procházková, Tereza
Zemanová, Ondřej Zeman, Lucie Kulichová,
Andrea Stanovská, Václav Tvrdek, Denisa
Bosmannová, Pavla Kučerová
II. a III. kategorie (10-12 let) čestné uznání: kroužek keramiky vedený Blankou Kotoučovou - ZŠ Chvaletická - Ivana Halešová, Veronika Pešková, Lucie Voldánová, Lukáš Fili-

Originálním způsobem přispěly k desátému výročí Prahy 14 výtvarné kroužky na našich základních školách. V každém z nich podle svých představ vytvořili žáci kolektivní dílka znázorňující maketu sídliště nebo školy. Nejlépe se to podařilo keramickému kroužku ZŠ Vybíralova.
V jejich maketě Černého Mostu nechybí nákupní centrum, poliklinika, stanice metra a nezapomněli ani na znázornění naší redakce. Maketu zalidnili vtipnými figurkami. Vystavené práce
v ZŠ Gen. Janouška si prohlédl rovněž starosta Miroslav Froněk.
text a foto: jš

I. kategorie 1. místo: žáci 3. A ZŠ Chvaletická - Lukáš Rehberger, Jan Minařík, Tereza
Zemanová, Tereza Hašková, Tereza Janů,
Pavla Kučerová
II. kategorie 1. místo: Lucie Martínková ZŠ Bří Venclíků - Praha XIV. - Můj obvod;
2. místo: Kristýna Vlasáková - ZŠ Bří Venclíků - Praha 14 - dobrá adresa; 3. místo: Kamila Petrážová - ZŠ Bří Venclíků - Praha 14 - Jak
se nám tu žije
III. kategorie 1. místo: Lenka Voňková ZŠ Gen. Janouška - Náš dům vypravuje;
2. místo: Jan Macourek - ZŠ Gen. Janouška Popelnice; 3. místo: Aneta Petržilková - ZŠ
Gen. Janouška - Moje kočka vypravuje

Galerie
s barvami Duhy

Veřejně přístupná výstavka dětských
prací k 10. výročí naší městské části v ZŠ
Kyje, na kterou jsme vás zvali v minulých
Listech, své návštěvníky mile překvapila.
V Galerii Duha, jak ji organizátoři trefně
nazvali, se totiž hned po vstupu do expozice mohli stát i členy poroty - a vybrat
u každé ze tří kategorií a na připravené
kartičce označit tři nejlepší práce někdy
opravdu nebylo snadné. Některé svěží
a nápadité výtvory by si člověk docela
dobře uměl představit i jako součást výzdoby své kanceláře nebo bytu, jak potvrdily zápisy v pamětní knize. Na snímku
děti s učitelkou 1. stupně Ivanou Vlčkovou
při sčítání hlasů pro celkové vyhodnocení.
A jak to dopadlo? V kategorii 1. až 3. tříd
vyhrála kolektivní práce 1.A nazvaná
Ovečky, mezi výtvory žáků 4. až 6. tříd
nejvíc zaujal obrázek Kostel sv. Bartoloměje Evy Kolomazníkové z 5.A a v nejstarší kategorii zvítězila Martina Víšková
z 9.A s Vázou s květem ibišku.
text a foto: vš
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Svat˘ Petr Jahodovému t˘dnu nepﬁál
Rok 2001 jim oficiálně patřil, a tak o nich bylo slyšet častěji. I média je časem vzala víc na vědomí, ale stejně se raději zajímají o hvězdy. Dobrovolníkům to vůbec nevadí: jsou tu přece od toho, aby pracovali.
Pražské dobrovolnické sdružení Jahoda,
zřízené před sedmi lety s cílem pomáhat dětem v azylových domech, v Praze 14 začínalo
ve Šromově ulici, ale dnes už má za sebou
i dvouletou etapu budování otevřeného klubu
pro menší děti ve Vybíralově 969. Do Jahody
ale čím dál víc chodí i teenageři, a zdejší tři
malé místnosti už nestačí. Naštěstí se našly
další prostory v sousedství, a protože Jahoda
letos kromě nich od naší městské části získala
i padesátitisícový grant, bude se budovat dál Komunitní centrum Čerňák. V otevřeném
klubu pro mladé od 13 do 18 let by se mělo zahajovat v prosinci.
Letošní první červnový týden byl týdnem
Jahodovým: ve prospěch sdružení Jahoda se
ve vybraných cukrárnách a pizzeriích v našem
hlavním městě prodávala jahodová specialita,
„jahodoví“ dobrovolníci pořádali pro děti i jejich maminky různé akce. A jaké události přinesl Jahodový týden v Praze 14, nad nímž
převzal záštitu starosta ing. Miroslav Froněk?

Nabijte se s Jahodou. Zmoklé „jahodové“ týmy musely vzít zavděk 3. a 4. místem. Vyhrála
Kuřata z Kyjí, druhé byly Běchovice.
Akce probíhaly během pěti dnů, při nichž to
vypadalo, jako kdyby chtěl svatý Petr vyzkoušet, co „jahoďáci“ vydrží. Už úterní úvod k reji masek, doplněnému čtením pohádek v Jahodě, provázel déšť, ale protože se všechno odehrávalo uvnitř, vadilo to méně než při turnaji ve
vybíjené o den později a při sobotních Uličnických hrách. Průtrže mračen zrovna nevybízely
k hojné účasti, ale kdo vydržel, dočkal se, alespoň ve druhém případě, i malého slunečného
pohlazení. Krásně a letně bylo až na konci týdne - bohužel přesně v den, kdy měla Jahoda zapůjčený celý prostor vysočanského Gongu. No
není to k vzteku? „Jahoďáci“ se ale nedali:
v poloprázdném sále se zanedlouho nikdo ne-

Uličnické hry. Kdo na devíti soutěžních stanovištích nasbíral hodně „peněz“, mohl utrácet.

mohl cítit ztracený. „Budeme snít, nebo běsnit?“ zaznělo na úvod Jahodového (bě)snění,
a pak už to jelo: tanec, soutěže, rozhovory, divadlo, diskotéka. Kdo přišel zvenčí, aniž by
o Jahodě cokoli věděl, odcházel s tím, že jahodoví dobrovolníci jsou tak trochu kouzelníci
a že jahodové heslo S námi jsou děti silnější
vůbec není nadnesené.

Jahodové (bě)snění.
Prcky roztancovala
Zuzana Rázková,
koordinátorka
„jahodových“
dobrovolníků.

Ptáme se: Jany Bartošové, předsedkyně
sdružení Jahoda
● Jak hodnotíte Jahodový týden?
Podařilo se nám nasbírat spoustu zkušeností a realizovali jsme akci, o které jsme dlouho
snili, i když v našich představách byla mnohem rozsáhlejší. Dětem se líbily hlavně soutěže a sladké výhry.
● Vaše nejbližší plány v komunitním centru?
Nyní revidujeme nově získané prostory
a zjišťujeme, jak moc nás čeká práce. Bude
potřeba upravit podlahy, zdi a hlavně klub pro
mladé lidi vhodně vybavit. To bude vyžadovat
pomoc spousty lidí a na nás je najít ochotné
dárce a podporovatele.

V keramické dílně si děti mohly vyzkoušet
práci na hrnčířském kruhu.
„Handicapovaným dětem bychom chtěli nabídnout canisterapii, s pejsky vycvičenými na
to, že s nimi děti budou dělat psí kusy,“ doplňuje sociální pracovnice Dagmar Niklová.
„Chceme také rozšířit poradenství o konzultace s psychologem přímo v Motýlku a zavést relaxační skupinu pro rodiče pečující o handicapované dítě.
Všechno, co se tu děje, vedle předsedkyně
sdružení, jež se této práci věnuje ve svém volnu, zajišťují na plný úvazek tři lidé. Vedoucí
Motýlku, muzikoterapeut Vladimír Jelen a speciální pedagožka Eva Buchtelová, jež se věnuje hlavně práci s předškolními dětmi při dopoledních programech. Kromě nich tu mají na půl
úvazku sociální pracovnici a zdravotní sestru.
Pět stálých zaměstnanců - není to málo? „Na
personální posílení nejsou finance, dodneška
nepřišly peníze z Magistrátu, a je pololetí,“ připomíná starou bolest neziskovek dr. Urbanová.
„Pomáhají nám ale studenti, máme zhruba patnáct stálých spolupracovníků.“ S radostí tu uvítali také nabídku pomoci z dobrovolnického
centra sdružení Máme otevřeno.
Léto bude v Motýlku díky příměstskému
prázdninovému táboru plné života - s programem se bude možné seznámit na stálých vývěskách nebo na webových stránkách. „Chceme
vyjíždět mimo sídliště, aby se děti někam podívaly - třeba do galerie, kde některé z nich nikdy
nebyly. Prostřednictvím svých zájmů program
obohatí i studenti,“ říká Hana Urbanová.

Mot˘lek otevírá
i o prázdninách
Od září, kdy sdružení Motýlek, pomáhající dětem s handicapy, zahajovalo ve Vlčkově ulici 1067 provoz komunitního centra,
uplynul téměř rok. „Nízkoprahový klub se
pěkně rozběhl. Děti, které k nám docházejí, často dostávají na starost své mladší sourozence, a tak jsme klub otevřeli i pro ně věkovým zaměřením na -náctileté jsme vytvářeli zbytečnou bariéru. Už jsme ale naplnění až pod strop,“ uvedla na Dni otevřených dveří 8. června vedoucí centra Hana
Urbanová.
Velký zájem je také o kroužky. Po prázdninách se chystá rozšíření jejich nabídky o další
hodiny keramiky a kreslení pro děti i dospělé,
cvičení maminek s dětmi a fotografování.

U nové trampolíny dohlížel Dan Kostrhun.
A jaká je bilance Dne otevřených dveří
v Motýlku, při němž bylo možné zdarma vyzkoušet nejrůznější aktivity včetně poskytování první pomoci nebo si na zahradě zasoutěžit? Jen během dopoledne přilákal zhruba
stovku dětí, zejména ze ZŠ Generála Janouška, s jejímiž dyslektickými třídami Motýlek
spolupracuje, ale jak šel čas, přibývalo i maminek s jejich ratolestmi. Celkový počet
účastníků dosáhl zhruba 160.
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PTÁME SE:
vedoucí komunitního centra Motýlek
PhDr. Hany Urbanové
● Co vám dělá radost a co vás trápí?
Vidíme, že naše práce má smysl. Děti jsou
tu šťastné, najdou si kamarády, zažijí to, co
doma ne. Pozitiv je víc, ale je jasné, že s rostoucím počtem klientů a s naší cílovou skupinou to nemůže být procházka růžovým sadem. Přes veškerá opatření se nám tu už i něco ztratilo, dokonce i hi-fi věž a peníze
z kasičky pro adoptovanou africkou holčičku.
Od naší práce nás to ale nesmí odradit.
předsedkyně sdružení Motýlek PhDr.
Zuzany Jelenové
● Jaký bude váš prázdninový program?
Prázdninový příměstský tábor, který má základnu v Motýlku, bude v provozu po všechny
všední dny od 9 do 12 hodin a od 14 do 17 hodin. Každý den budou na programu různé hry,
soutěže a sportovní akce, připraveny jsou i výlety do přírody. Pro maminky na mateřské dovolené a jejich děti bude otevřena úterní i čtvrteční herna. Snad už bude upravena i přilehlá
zahrada a vybudováno nové pískoviště, zakoupili jsme i zahradní nábytek a hadici s rozprašovačem pro horké dny. Věříme, že nám podaří jejich letní pobyt na sídlišti zpříjemnit.

Komunitní centrum nízkoprahov˘ klub
Je to zařízení otevřené všem. Nabízí prostor pro setkávání a zábavu dětem, které neláká pravidelná zájmová činnost, nebo dětem
ze sociálně znevýhodněných rodin, pro něž
jsou placené kroužky nedostupné. V Praze 14
první z nich založilo na Černém Mostě I v září 2003 občanské sdružení Motýlek, otevření
dalšího na Černém Mostě II připravuje sdružení Jahoda.

7

âarování s Klubíãkem
Do pestré mozaiky červnových akcí pro děti a jejich maminky, spojených se závěrem roku, přispěl klub maminek Klubíčko ve Vlčkově ulici 1067, který je součástí sítě mateřských center YMCA, hned dvakrát. A čarovalo se tu v obou případech. Poprvé šikovné ruce maminek vykouzlily, ať už doma, nebo přímo v Klubíčku z toho, co se jim tu nabízelo,
masky na karneval, podruhé na louce za městem čarovaly děti - malé i velké, a jejich zásluhou se nakonec zlý princ změnil k nepoznání. Za odměnu jim věnoval poklad, o který
se podělily - a pak už nezbývalo než z pohádky vstoupit do „tábornické“ reality: Opékání
buřtíků při kytaře, mimo dohled černomosteckých paneláků, už bylo pro šesťáky ze ZŠ
Generála Janouška krásným příslibem prázdninového nicnedělání.

Při karnevalu dostala každá maska odměnu.
Přitom měli za sebou kus práce: jejich „hraní s dětičkami“, připravené hlavní organizátorkou klubu maminek a současně jejich učitelkou Marií Novákovou, je součástí výuky rodinné výchovy a oni do něj vkládají své
nápady, čas i energii. Do Klubíčka chodili starší školáci jednou za čtrnáct dní, aby malým dětem, většinu času trávícím doma se svými maminkami, zpestřili dopolední herny programem: pohádkou, výtvarnými činnostmi
a dováděním na opičí dráze. Prckům se to líbí,
maminkám také. „Děti si pohrají, my si poklábosíme nad kafíčkem,“ říká Andrea Píchová,
maminka tříapůlleté Petrušky, jež spolu s ní
přišla hledat poklad. „Pro nás je to zpestření,
že nemusíme sedět ve škole,“ hlásí velcí kluci,
zatímco mezi děvčaty se ozývá: „S malými
dětmi je to fajn, baví nás to.“ Je evidentní, že
svoji učitelku, která je o platnosti pravd hlásaných od katedry přesvědčuje svými postoji,
uznávají. Vyslechne, pomůže, poradí. „Je to

Skautské jaro plné aktivit
V povědomí veřejnosti nebývá svatý Jiří
spojován se skautingem - ale to se možná brzy změní. Řád nesoucí jméno tohoto patrona
skatů, od letošního roku znovu udělovaný,
našel svého držitele i v Praze 14. „Ocenění
se předávalo koncem dubna v Ivančině
v Beskydech, kde se každý rok schází tisíce
skautů,“ řekl nám Karel Pospišil-Rikitan
a upřesnil, že on sám řád dostal za organizování vzdělávacích kurzů. Vůdce 84. střediska, sdružujícího dva dívčí oddíly, z Kyjí
a Satalic, naposledy v Listech Prahy 14 informoval o aktivitách „svých“ děvčat v dubnu. Co se dělo od té doby? Bylo toho dost:
slet čarodějnic v Ronově nad Doubravou
s módní přehlídkou a výšlapem na zříceninu
hradu Lichnice, pomoc při Květinovém dni,
výlet do jižních Čech, zahrnující Český
Krumlov, Zlatou Korunu a rafting na Vltavě,
i účast ve dvou kolech závodu světlušek a vlčat. „V Klánovickém lese světlušky z našeho
oddílu obsadily první místo, takže postoupily do krajského kola. V Ďáblickém háji jsme

pak skončili na hezkém sedmém místě,“
uvedl Rikitan. Po červnové dvoudenní výpravě do Kokořínského údolí, při níž se
skautky vypravily z neratovické základny na
málo známý hrad Houska, už na děvčata
z Kyjí a Satalic před prázdninami čekaly jen
přípravy na letní tábor.

Květinový den v číslech
Z pohledu Karla Pospíšila byl letošní Květinový den úspěšný: děvčatům z jeho dvou
oddílů se podařilo prodat přes tři tisíce žlutých kvítků měsíčku lékařského. Jejich zásluhou tedy na kontě prevence rakoviny prostaty přibylo přibližně 60 tisíc korun. Z Prahy 9 se letos kromě skautek z Kyjí a Satalic
účastnila ještě další čtyři střediska, celková
zde vybraná částka činí zhruba 170 400 korun. Celopražský výtěžek humanitární akce,
organizované Ligou proti rakovině letos už
poosmé, je ovšem podstatně nižší než v předchozích letech: necelých jeden a půl milionu
korun.

jedna z mála učitelek, které dětem rozumí,“
tvrdí Honza Rek. On sám si pro dnešní zakletý
les vymyslel jedno ze sedmi stanovišť, s umně
vytvořenou sítí „pavoučin“ z provázků, pod níž
musí děti podlézt cestou za překonáním čarodějnických nástrah. Jeho spolužáci zase do pohádkového pokladu ze svého kapesného pořídili bonbony a drobné hračky. „Sami mě o to
prosili, chtěli dětem něčím udělat radost,“ dozvídám se od Marie Novákové, která vzápětí
bere do ruky kytaru. Malý objevitel pokladu
Šimon Pokorný z Kyjí se svým bráškou a maminkou už musí jít domů, ale po prázdninách
se s ostatními v Klubíčku zase rádi setkají.
Ptáme se: Ing. Mgr. Marie Novákové, zakladatelky Mateřského centra Klubíčko,
učitelky realizující na ZŠ program etické
výchovy, oceněný jako nejlepší v ČR,
a místopředsedkyně Etického fóra.
● Jak jste spokojena s Klubíčkem?
Velice - s týmem několika úžasně obětavých maminek, které tam pomáhají, i se škol-

Pomůžete zakletému princi, děti?
ními dětmi připravujícími program. Co bych
si ale přála, aby se tohle všechno projevilo i na
vztazích na sídlišti, aby se sídliště stalo opravdu domovem pro všechny.
● Co plánujete po prázdninách?
Začínat budeme kolem poloviny září, ale už
teď se mi hlásí zájemci o spolupráci. Dopolední programy pro předškolní děti i pár odpoledních kroužků bude pokračovat. Nabídku
pro maminky chceme rozšířit o semináře, které jim umožní, aby odcházely do práce připravenější a sebevědomější, např. o komunikační
techniky.
● Co vás těší v oblasti etické výchovy?
Ohlas na petici, kterou jsem reagovala na
to, co mě trápí - na šikanu ve školách, na rostoucí počet sebevražd dětí. Je to takový apel
na podporu etických a morálních hodnot i určitého systému ve výchově dětí a mládeže,
který by podpořil v dětech to dobré a utvrdil
je v tom, že jejich ideály mají smysl. Za petici se postavilo Etické fórum i YMCA. Zatím,
pokud vím, ji podepsalo dvanáct set lidí všech
profesí a pokračuje se dál. Kontaktovali jsme
i rozhlas a televizi, chceme oslovit také ministerstvo školství.

dvoustranu připravila: Věra Štemberová, foto: autorka
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ZAHRADNÍ PARTY, to je ono!

Za žetony získané v soutěžích děti nakupovaly v „obchůdku“.

typu už dávno prověřenou, a vyvrcholila podvečerním ohýnkem s kytarou. Slovo „velká“ je
u téhle události namístě. Na
zhruba tři stovky návštěvníků tu
čekalo hojné občerstvení (od
nanuků až po grilované maso),
děti soutěžily ve třinácteru disciplín, za což si mohly odnést
odměnu nejen v podobě sladkostí, ale i hraček či třeba knížek. A kolik bylo všude halasu
a smíchu při písničkové show
Inky Rybářové, nemusíme líčit
tomu, kdo ji alespoň jednou sám
zažil.

K tomu, že všechno klaplo, přispěli nejen
zaměstnanci mateřinky - ruku k dílu přiložili i rodiče. A že se party všem líbila, zopakují si ji společně s rodiči nových dětí po
prázdninách.

Závodníci
na stﬁe‰e

K

oncem roku jako by se s oslavami ve
školách i školkách roztrhl pytel. Není
divu: prázdniny na dosah, absolventi se loučí - a když k tomu ještě přidáme desetiletí
Prahy 14, je to pro redakci k nestíhání. Sportovní klání střídají zábavné soutěže i jiné
kratochvíle, při rozlučkách ukápne i nějaká
ta slzička. Mateřinky „vymyslely“ k 10. výročí naší městské části nejen velkou olympiádu, ale také velkou zahradní party pro veřejnost. Ta vypukla 9. června v odpoledních
hodinách ve Vybíralově 968 na Černém
Mostě, kde mají zahradu akcemi podobného

Na střeše probíhaly sportovní soutěže.

Kdo nechtěl buřta, udělal si pohodu na dece.

Absolventi u bazénu
Svoji zahradu s bazénem využila k rozloučení s dětmi, jež půjdou po prázdninách do
školy, i hloubětínská mateřinka ve Štolmířské
ulici. Také tady se zpívalo, tancovalo a soutěžilo s Inkou Rybářovou a zahanbit se nedali
ani rodiče, i když, pravda, maminky byly při
hře na „šoumeny“ aktivnější. V téhle malé
mateřské škole, k níž patří i nedaleká MŠ Šestajovická, je dohromady jen něco přes stovku

Jen pár rodičů se nebálo předvést, jak vypadá správná šou.

Dvojice, co umí děti rozparádit, ve slavnostní
chvilce pasování předškoláků na školáky.

dětí a do školy jich brzy nastoupí zhruba třicítka. Pasování s klaunem bylo všechno, jen
ne škrobené, děti ho ale braly docela vážně.
Do školy se v tuhle chvíli těší snad všichni.
Na otázku Co tam budeš dělat? odpovídá Terezka Kozlová v růžových šatečkách důstojně: „Číst a počítat.“ A ještě něco? „Nic.“
K blahopřání od zástupkyň školky dostala
knížku Čáry máry fuč, a dokonce i šerpu.
„Loni jsme děti dekorovaly stužkami, takhle
se nám to zdálo slavnostnější,“ říká ředitelka
Zuzana Králová. Stuhy s absolventským nápisem ale kvůli tancování většinou velice
rychle skončily v rukou rodičů. Jako památka na „jejich školku“ a klaunovy legrácky
poslouží dokonale.

V Korálku na Černém Mostě II, nejmodernější mateřské škole v Praze 14, se vždy
koncem roku scházejí učitelky s nově přijatými dětmi a jejich rodiči na zahradě - předškoláci si tu pohrají a sblíží se s prostředím,
kde budou brzy trávit dost času. „Letos
jsme dostali grant od městské části, a tak je
naše akce větší než jindy,“ říká ředitelka Jitka Kubátová a vede mě nejdřív k nafukovacímu hradu v cípu zahrady. Rodičů tu není
mnoho, je pátek, ale prostředí osmitřídní
školky tím získává spíše rodinný charakter.
Tady si pár předškoláků hraje na písku, další vypouštějí bubliny (bublifuky dostali
všichni) nebo se právě občerstvují. „Líbí se
mi tu prostředí i přístup k dětem,“ shrnuje
své dojmy maminka Jana Kořánková, „s Jakubem jsem tu už potřetí a nikdy se mu odtud nechce odcházet - doufám, že mu to vydrží i po prázdninách.“ A pak jdeme na střechu, kde se soutěží - tady jsou děti, které
jsou ve školce už „doma“. Jinam by se nevešly, zahrada je sice hezky uspořádaná, ale
malá. Je tu ale rozhled, a kromě toho zajímavý program, nabízející sport, pohyb
s hudbou i výtvarnou dílnu. S jeho přípravou učitelkám pomohla i maminka Klára
Zemanová z Klubu deskových her.

Déšť způsobil, že děti z MŠ Paculova místo na
chodníku kreslily ve třídách.

stranu připravila: Věra Štemberová, foto: autorka (4), Miluše Bílková
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Olympiáda mateﬁinek
Mateřské školy Kostlivého na Jahodnici
a Sluníčko na Černém Mostě, které pojí
příkladné přátelství, uspořádaly ve dnech
31. května až 2. června první olympijské hry
předškoláků v historii Prahy 14. Inspirovaly
se letošní olympiádou, která se vrací do
Athén, kde se poprvé konaly novodobé OH
v roce 1896. Ta naše miniolympiáda byla zahájena na Jahodnici vztyčením vlajky a zapálením olympijského ohně, který si sportovci
ze Sluníčka přenesli přes Dolní Počernice až
do své školky na Černém Mostě, kde se odehrálo i finále nejlepších sportovců z obou mateřinek. Ve čtyřech věkových kategoriích mezi sebou zápolilo na 140 dětí ve třech „olympijských“ disciplínách: běhu na 20 metrů
(nejrychlejší byla Monika Matějková), ve
skoku do dálky z místa (nejdále dolétl Lukáš
Provázek výkonem 130 cm) a v hodu míčkem, v němž byli jasně lepší kluci než holčičky (Jan Ondrejčák vrhl míček až do vzdálenosti 14 a půl metru). Skvělé pořadatele a nadšenou sportovní drobotinu nezaskočilo ani
nepříliš vydařené počasí. Nutno ještě podotknouti, že tato olympiáda byla zcela v režii
žen. Nechyběly medaile a diplomy, zakladateli novodobého olympismu baronu Coubertenovi by se určitě líbil i slib, kterým se malí
olympionici řídili: Slibujeme na svou čest, že
běhat budem ostošest. Nebudeme švindlovat,
text a foto: jš (7)
ale čestně sportovat.

Odpoledne s Městskou policií na zahradě MŠ Sluníčko: policie předváděla výcvik psů a sebeobrany, ale jízdu zručnosti na kolech a koloběžkách
už spláchla pořádná průtrž mračen. Největší odměnou byly pro děti dětské řidičské průkazy s vlastní fotografií, které vypadaly jak ty opravdové.
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KdyÏ s ãerty jsou i Ïerty
Poslední květnový čtvrtek, kdy mateřská
škola Chvaletická v lehoveckém lesíku pořádala pro širokou veřejnost jako součást oslav
výročí naší městské části svoji oblíbenou dět-

ho. Také černokněžník v tmavém hábitu posetém hvězdami představoval pro slabší nátury
prubířský kámen jejich odvahy, když ale za
vyřešení hádanky nabídl bonbonek nebo když
z hloučku přihlížejících náhle zaznělo
„Jé, to je paní učitelka!“, bylo po strachu. Ivana Jakšová z MŠ Šebelova tu vypomáhala při organizaci akce kantorkám
z lehovecké školky stejně jako řada malých dobrovolníků. „Líbí se mi, jak děti
mají radost, když to shodí nebo když dostanou odměnu,“ říkal u válečkové pyramidy „voják“ Jan Tyl ze ZŠ Chvaletická.
Prudký úbytek perníčků v chaloupce
u čarodějnice po hodině soutěžení přiměl organizátory doplnit „bank“ a do cíle, kde všichni účastníci dostávali certifikát s označením Hrdina pohádkového
lesa, mohli zamířit další soutěžící. „PoU Sněhurky děti pojmenovávaly a kreslily pohádko- hádkový les přilákal na dvě stě padesát
malých návštěvníků s početným doprové bytosti.
vodem nejen ze sídliště Černý Most, ale
skou akci, bylo počasí přímo stylové. Pohádse svými rodiči přijelo i několik odvážných
kové - na rohu Nedvědické a Cidlinské se todětí z Proseku,“ mohla nakonec konstatovat
tiž dětem otevírala brána do Pohádkového leředitelka mateřské školy Blanka Borová.
sa. Kdo do něj zavítal, natrefil nejdřív na pana
krále, rozdávajícího „vstupenky“, a pak už to
šlo ráz na ráz: čarodějnice u perníkové chaloupky plné perníčků, Červená karkulka s vlkem, černokněžník, drak. Každý z nich vybízel ke splnění nějakého úkolu. Největší hrůzu
nevzbuzovali kupodivu čerti, s nimiž byla při
skákání v pytlích docela legrace, ale čarodějnice - ta vystrašila třeba malého Ondřeje
Urválka z mateřinky v Šebelově ulici, který se
jinak, s maminkou po boku, nebál vůbec niče-

Samá voda na Lehovci
Na letošní rozloučení s nejstaršími dětmi,
jemuž předcházela v atriu školy vernisáž výstavy Voda, voda, vodička, ředitelka mateřinky na Lehovci Blanka Borová pozvala autorku dětských knih Melitu Denkovou - její
knížku Pohádková zahrada totiž vybrala budoucím školákům jako dárek na památku.
„Děti, byly jste úžasné,“ ohodnotila spisovatelka pohádkové vystoupení o princi hledajícím nevěstu, jež vtipně využívalo zařazení
předškoláků do čtyř věkově smíšených tříd,
a došlo i na autogramiádu. Na rozloučenou
autorka školce věnovala svou předposlední
knížku Sedmives aneb Růžová holčička s poetickými ilustracemi Markéty Podhůrské.

Výstava zaujala nejen návštěvníky vernisáže.

Děti z MŠ Obláček obhájily loňské prvenství v soutěži o nejhezčí obrázky, kterou
každoročně pořádá firma Nivea. Do soutěže se letos zapojilo kolem sta mateřinek
z celé republiky. Nejlepší obrázky putují na
výstavku do Muzea dětské kresby U Zelené
žáby, kde si v doprovodu své třídní učitelky
Evy Plickové nejen převzaly ceny za prvenství, ale prožily i báječné dopoledne plné
her, malování a sladkostí.
jš

Jednou z červnových akcí MŠ Sluníčko bylo
vystoupení tanečního kroužku pod vedením
Petra Dostála v CČM.

ZAJÍâEK
na koni konãí?
Také v šestajovické stáji, kam dojíždějí
děti s handicapy na hipoterapii, uspořádali malé předprázdninové setkání - tady ale
spíše na rozloučení s projektem, jenž se
osvědčil. Umožňuje svezení nebo alespoň
kontakt se zvířetem těm, kteří to potřebují, zdarma a zrodil se v hlavě Markéty Náměstkové. Zajíček na koni, jak ho nazvala,
původně vznikl vlastně kvůli její postižené sestřičce, docházející do integrované
herny Motýlek na Černém Mostě, ale už
dva měsíce pomáhá řadě jiných. Jezdí sem
nejen z Motýlku či z petrovické pobočky
Paprsku, ale i samotní rodiče se svými dětmi. Zkušební provoz, financovaný Tomášem Holmanem, při němž Markétě kromě
její maminky pomáhaly dvě mladé dívky
s pedagogickým a zdravotnickým zaměřením, umožnil už asi 350 jízd. A nejde jen
o jízdy: v pauzách mají děti kreslení nebo
logopedii s Miloslavou Starou, dlouholetou ředitelkou Speciální mateřské školy
v Praze 8. „Obdivuju ty, kteří se tomu věnují v době, kdy je všechno jen za peníze,“
říká Irena Holá, maminka Pepíčka, který
měl podle původní diagnózy jen ležet a dnes dokáže koníka sám pohladit. Je co
obdivovat: vždyť jen manipulace s dětmi
s omezenou hybností je velmi namáhavá.
„Pokud bychom měli po prázdninách pokračovat, potřebovali bychom rampu,“ říká Markéta Náměstková závěrem, „ale na
to už jeden sponzor nestačí.“

Pﬁedprázdninov˘ Paprsek
Konec roku dětem v hloubětínském Paprsku zpestřilo nejen vystoupení dětí ze ZŠ
Chvaletická (píšeme o něm na str. 4), ale také oslava osmnáctin Frantíka Uhrina s bohatým občerstvením od jeho tatínka (na snímku v objetí mezi diváky Svátku hudby). „Je
to takové poděkování za všechno, co tu dělají. Bydlíme v Hloubětíně a s Paprskem jsme
moc spokojeni,“ říká muž, jenž se o svého
těžce postiženého syna celá léta sám stará.
Teď se už těší na otevření oddělení pro dospělé, do nějž přejde ještě spolu s několik
dalšími chlapci. „Už mělo fungovat od září,
ale hygienici si vyžádali změnu projektu,“
vysvětluje psychložka Jitka Mádrová a připomíná, že tahle velká „děcka“ už mají jiné
potřeby a vyžadují i jiný přístup. V hloubě-

tínském stacionáři dnes pečují zhruba o třicítku dětí, zejména školního věku, ale společně s jednou pobočkou na Proseku a dvěma mimo Prahu 9 mají celkem přes devadesát klientů.

stranu připravila: Věra Štemberová, foto: autorka (2), jš (2), Jaroslav Zych
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NOVINKY
v místních knihovnách
Černý Most, Gen. Janouška 1060
Hloubětín, Poděbradská 489

Čtení na léto
❍ Eva Bernardinová - Ahoj bráško!
Vyprávění pro mladší děti o rodině, jež se musí vyrovnat s narozením nevidomé holčičky.
❍ Dyan Sheldonová - Vychytanej svět Janety B.: tak to je hustý!
Deník šestnáctileté dívky charakterizuje nadhled, humor a jemná ironie.
❍ Kai Meyer - Hrozba z Měsíce
Tajuplný příběh z řady Temné společenství
Arkánum, určený starším dětem.
❍ Oldřich Dudek - Sex v Čechách a nuda
v posteli je pryč
Soubor humoristických povídek doplněný
vtipy, citáty a ilustracemi.
❍ Ivanka Devátá - Lázeňská kúra
Úsměvné vyprávění o slastech a strastech lázeňského života z pera známé české herečky.

11
Prázdninový provoz v pobočkách
Městské knihovny
Knihovna Černý Most, Gen. Janouška 1060
Po + St 11-18 hod.
Pá 9-15 hod.

okolností sešli autoři všech nejlepších prací.
Svatba spolu s dalšími vystavenými obrázky
potěšila nejdřív návštěvníky knihovny a pak
i ty, kdo si ji vymyslely - Nikolu Dvořákovou,
Kláru Šedou (na snímku zleva) a Adélu Vosátkovou.
text a foto: vš

Knihovna Hloubětín, Poděbradská 489
Po + Čt 11-18 hod.
Út 9-15 hod.
Upozornění: Bibliobus o prázdninách
na Černý Most (blízko konečné metra)
nezajíždí.

Îirafí svatba v knihovnû
Z padesátky žirafích obrázků od dětí ze
školních družin, které se v knihovně na Černém Mostě sešly v bodovací čtenářské soutěži, s výrazným náskokem zvítězila Svatba.
„Úspěch pohádek, které jsme si s dětmi ze
škol Generála Janouška a Bratří Venclíků četli na pokračování, mě inspiroval k vyhlášení
malé soutěže,“ říká knihovnice Helena Čechová. Spolu s kolegyní připravily drobné
dárky a na vyhodnocení pozvaly družinu
z první jmenované školy, v níž se shodou

GaráÏová stání na âerném Mostû
Městská část Praha 14 přebírá do své správy
od 1. 7. 2004 část bytových objektů na Černém
Mostě včetně podzemních garáží (nám. Plk.
Vlčka, ulice Maňákova, Bobkova, Kučerova
a Bryksova). Vzhledem k problémům s parkováním na tomto sídlišti je naším záměrem v co
nejkratší době zabezpečit podzemní garáže do
té míry, aby je bez obav o svůj vůz mohlo využívat co nejvíce zájemců.
V průběhu prvního pololetí proto městská
část zadala zpracování studie, která by řešila
způsob zabezpečení podzemních garáží.
Z předložených variant bylo jako nejvhodnější vybráno elektronické zabezpečení vstupů.
Schválený systém bude mít pod kontrolou
všechny vstupy z jednotlivých domů a vjezdy
a výjezdy z garáží. Každé dveře budou opatřeny elektrickým zámkem, který bude ovládán pomocí snímačů bezkontaktní karty.
Vjezdová vrata budou doplněna o závoru s lomeným ramenem umístěnou na vnitřní straně.
Ta se bude otevírat zároveň s vraty a vstup bude ovládán také pomocí snímačů bezkontaktní karty. Celý systém bude napojen na pult
centrální ochrany, na který bude předáván signál o neoprávněném otevření.
Na základě této studie bylo vypsáno výběrové řízení na dodavatele a rada městské části
schválila jeho vítěze.
Zajišťování bezpečnosti všech garáží bude
trvat cca 6 měsíců, bude probíhat po jednotli-

vých garážových domech. Městská část má
zájem realizovat jednotlivé etapy v závislosti
na zájmu obyvatel o parkovací místa v jednotlivých objektech. Z tohoto důvodu připravila
anketu, jejímž cílem je zjistit počet zájemců
v jednotlivých blocích. Výsledky ankety budou podkladem pro stanovení časového harmonogramu realizace.
ing. Miroslav Froněk, starosta

ANKETA
Městská část Praha 14 připravuje zabezpečení podzemních garáží na Černém Mostě. Realizace příslušných prací bude zahá-

jena v průběhu letních měsíců a bude probíhat po jednotlivých garážových domech. Harmonogram realizace bude zpracován dle výsledků ankety, tedy nejdříve budou zabezpečeny ty garáže, o které bude největší zájem.
Předpokládaná cena stání cca 800 až
1 000 Kč za měsíc.
Ankety se může zúčastnit kdokoliv. V případě zájmu lze přiložený dotazník vyplnit
na internetových stránkách MČ Praha 14
www.praha14.cz nebo vyplněný zaslat na adresu: Správa majetku Praha 14 a.s., Konzumní 640, 198 00 Praha 9, případně odevzdat na
podatelně Úřadu MČ Praha 14, Bří Venclíků
1073, Praha 9, 198 00.

Jedná se o garáÏová stání pod obytn˘mi domy:
Blok A
Bryksova 728-731
Kučerova 725-727
Blok A1
Maňákova 811-813
Mansfeldova 782-785
Blok B
Bobkova 736-749
Maňákova 743-746
Blok C
Bobkova 755
Maňákova 751-754

Bryksova 740-742

Blok E
Kučerova 799
Bobkova 794
Blok FG
Kučerova 767-770
Bobkova 777,786-787
Blok H
nám. Plk. Vlčka 692-695

Bryksova 756-759

Blok I
nám. Plk. Vlčka 684-686

Maňákova 720-723
Bobkova 732-734
Kučerova 806-809
Bryksova 778-781

Maňákova 795-798
Mansfeldova 788-793
Bryksova 772-776
Mansfeldova 800-805

✄

MÁM ZÁJEM O PARKOVACÍ MÍSTO
Blok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Počet automobilů . . . . . . . . . . . . . . . .

Jméno, příjmení, adresa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
..................................................................................................................
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VzhÛru do Ïivota! Îijte pro radost
„ti, co byli poslední, budou
první“. K vykročení do
života zvalo maturanty
z 1. KŠPA kantorské přání
uvedené v titulku. Jaká byla oficiální rozlučka „čerstvých dospěláků“ z ostatních škol v Praze 14 sice
nevíme, ale pár informací
kolem jejich maturit vám
nabídnout můžeme.

● V ročníku jsme jich měli několik.
Někteří nám dělali dobré jméno při brigádnické práci pro česko-italské firmy nebo
obecně při spolupráci s italskou stranou,
někteří dosáhli výborných výsledků při realizaci projektu Socrates (v rámci Evropské
unie). Svými životními postoji, kultivovaností, příkladným vztahem ke svým povinnostem nejvíce během celého studia zaujal
František Bodlák.

Soukromá střední škola cestovního
ruchu Arcus

Předávání maturitních vysvědčení probíhalo, s výjimkou školy Start, v Galerii 14. Na
snímku Soukromá škola cestovního ruchu
Arcus. Třetí zprava ředitel Josef Závěta,
po jeho levici starosta Miroslav Froněk.

O maturitě se traduje, že je to zkouška
dospělosti. Pokud bychom to chtěli brát
doslova, mohli bychom tvrdit, že v celé
Praze 14 s koncem letošního školního roku přibylo na 250 dospělých. Tvrzení by to
bylo absurdní - vždyť mezi nejstaršími letošními maturanty v 1. KŠPA, která jich do
světa vypustí nejvíc, nejsou vzácností ani
čtyřicátníci.
„Mezi 140 absolventy u nás převládají
dálkaři, ze sedmi maturitních tříd jsme měli jen dvě denního studia,“ říká Lubomír
Malík, ředitel této kladenské školy se zaměřením na podnikatelskou administrativu,
jež sídlí v Hloubětíně. A právě tyhle dvě třídy - 4.A spolu s nástavbovou 2.B - jsme
v polovině června zastihli při slavnostním
předávání maturitních vysvědčení v Galerii
14. Letos poprvé tu měli i -náctileté maturanty. Jací byli? „Dnešní svoboda je znát:
někdy to vypadalo, že všechno je dovoleno,
ale když pak mají něco předvést, dokážou
mile překvapit,“ rekapituluje ředitel.
Z těch, kteří byli připuštěni k maturitě,
uspěli všichni, vyznamenaných byla víc
než pětina.
Stisky rukou, blahopřání, v ruce „glejt na
dospělost“ a kytka, potom šampaňské. Defilé vzpomínek, možná i smutek, že studentský život končí. Jaké budou poslední
prázdniny? „Nebudou žádné, ale nevadí mi
to, jsem zvyklý na tempo,“ tvrdí Jaromír
Kosík, jeden ze šesti vyznamenaných ze
4.A, „1. července začínám pracovat ve společnosti pro bezpečnostní software.“ Jiní se
chtějí dostat na vyšší odborné školy nebo
na vysokou, zrovna dneska se jich pár o to
pokouší na VŠ zemědělské. A co nějaká
studentská osobnost, člověk, který se v životě neztratí? „Máme tu takového atypického studenta,“ přemýšlí Lubomír Malík, „je
původem ze Slovenska, má výuční list
v němčině a u nás byl s čistými jedničkami
nejlepší ve 2.B.“ Dosavadní životní dráha
šestadvacetiletého Jana Kocana podle něj
potvrzuje, že se vyplatí věřit biblickému

Dva z absolventů denního studia z 1. KŠPA.

1. Jaké je další uplatnění vašich studentů?
2. Je mezi vašimi letošními maturanty
nějaká výrazná osobnost?

Soukromé gymnázium Arcus
ul. Bratří Venclíků 1140, Černý Most
(osmileté a čtyřleté studium),
ředitelka RNDr. Eva Závětová,
tel. 281 914 351, www.arcus9.cz
e-mal: info@arcus9.cz
● Téměř všichni absolventi podali přihlášky na vysoké školy. Mnozí se již přišli
pochlubit, že jsou přijati na fakulty ČVUT,
na lékařské fakulty a VŠE.
● Nejlepší seminární práce, které studenti vypracovávají a obhajují na závěr studia, posíláme do soutěže středoškolské odborné činnosti. Klára Bujoková z našeho
gymnázia zvítězila v krajském kole SOČ
v oboru geografie.

Česko-italské jazykové gymnázium
Sadská 530, Hloubětín
(šestileté studium),
ředitelka Mgr. Vlasta Kubátová,
tel. 281 863 754, www.csitgymn.cz
e-mail: csitgymn@mbox.vol.cz

Kardašovská 691, Hloubětín
(čtyřleté studium),
ředitel RNDr. Josef Závěta, CSc.,
tel. 281 865 390, www.arcus9.cz
e-mail: info@arcus9.cz
● Absolventi školy buď nalézají uplatnění v cestovních kancelářích a hotelích, nebo
se hlásí zejména na Vysokou školu ekonomickou, vyšší odborné školy a vysoké školy se zaměřením na cestovní ruch a hotelnictví a jazykové školy.
● Po celou dobu studia s vyznamenáním
prospívalo pět studentů, nejúspěšnější
z nich byla Eliška Hejdová s prospěchem
u maturity 1,00. Svůj zájem o cestovní ruch
prokazovali už během studia prací v cestovních kancelářích a aktivní účastí na veletrzích, výstavách a soutěžích.

Soukromá střední odborná škola
Start
Chvaletická 918, Hloubětín
(čtyřleté studium zaměřené na obchod,
cestovní ruch nebo oděvnictví),
ředitel Petr Kuš,
tel. 281 861 728,
e-mail: start.kus.petr@seznam.cz
● Přibližně polovina absolventů se hlásí
na vysoké a vyšší odborné školy různého
zaměření, ti zbývající budou pracovat ve
firmách svých rodičů nebo se jim již podařilo, třeba v rámci odborné praxe, najít svého budoucího zaměstnavatele.
● Snažíme se, aby studium pomohlo
rozvíjet osobnost každého z našich žáků.
Velkou radost máme z toho, že někteří
z nich se z prospěchově průměrných a zakřiknutých žáků stanou studenty s velmi
dobrými výsledky, u maturity předvedou
skvělý výkon a prezentují své znalosti se
zdravým sebevědomím.

1. KŠPA

● Naši studenti se hlásí především na
vysoce frekventované humanitní obory studium italštiny i dalších jazyků, právo,
ekonomie mezinárodních vztahů, psychologie, politologie, pedagogika, zkouší ale
i studium medicíny a přírodních oborů.

Mochovská 570, Hloubětín
(čtyřleté denní studium,
dvouleté denní nástavbové studium,
tříleté dálkové nástavbové studium),
ředitel RNDr. Lubomír Malík,
tel. 281 863 044,
www.1kspa.praha.indos.cz
e-mail: 1kspa@asmnet.cz
● odpovědi na otázky viz výše

stranu připravila: Věra Štemberová, foto: jš, archiv
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Zdaﬁilé setkání se sportovci
Tolik zlata, stříbra i bronzu, kolik se sešlo
pohromadě v Galerii 14 na Černém Mostě, se
jen tak nevidí. A nešlo o nějakou výstavu drahých kovů, ale o setkání úspěšných sportovců,
které u příležitosti desátého výročí městské
části Praha 14 přijal starosta Miroslav Froněk.
Ze soustředění taekwondové reprezentace
v Třeboni přivezl trenér Theodor Šeda Báru
Sýkorovou, Lindu Deutschovou a Lucii Kolmanovou, které na letošním ME v Sofii získaly celkem devět medailí a v červenci by chtěly uspět na světovém šampionátu v Malajsii.
Oddíl Sonkal trénuje v tělocvičně ZŠ Vybíralova, kde jsou stále otevřené dveře pro další

Sportovci jsou jako pytel blech, takže na všech skupinových fotografiích nejsou vidět všichni.

Starosta Miroslav Froněk, vedle něho Kateřina Vostárková, obě Lucie, David Mertl a další softbalisté.
zájemce o tento sport. Na Hutích sídlí squashový a ricochetový oddíl Pro-6, jehož šéf Jan
Veselý je i předsedou České ricochetové asociace. Ten přítomným vysvětlil rozdíly mezi
oběma sporty. Vzájemné souboje pak všem
přiblížili oba finalisté posledního ME v ricochetu, Miloš Pokorný a Jan Veselý mladší.
Miloš se stal mistrem Evropy už počtvrté, navíc je i trojnásobným mistrem Nizozemska
a Česka ve squashi. Dalším zlatem z mistrovství Evropy i světa přispěl do pokladnice Prahy 14 sympatický Vjačeslav Vinogradov v kategorii fitness, který na setkání dorazil i se

Posledními cennými kovy přispěl do pomyslné
medailové sbírky naší městské části Lumír Ruzha.

Sympatický Sláva Vinogradov a jeho trenér
Miroslav Tichý.

řad. A konečně, posledním přírůstkem medailí se pochlubil Lumír Ruzha, který začátkem
června získal v Japonsku stříbro a bronz na
mistrovství světa veteránů ve stolním tenisu.
Navíc svým humorem dokázal, že je i výborným společníkem, že si skvěle rozumí s mládím. Starosta Miroslav Froněk při premiérovém setkání ocenil slovy i medailí k desátému výročí naší městské části výkony všech
přítomných, poděkoval jim za skvělou reprezentaci Prahy 14 a pozvedl číši na jejich další
úspěchy. Pohodové setkání úspěšných sportovců z Prahy 14 s uvolněnou atmosférou
a neformální besedou mělo u všech přítomných takový ohlas, že jej chtějí za rok opakovat. O kolik medailí a mistrovských titulů
z domácích i mezinárodních soutěží asi budou
vok, foto: jš
bohatší?

stejně sympatickou přátelkyní a trenérem Miroslavem Tichým. Oddíl Delta fitness má základnu rovněž v ZŠ Vybíralova a nezaměřuje
se pouze na kulturistiku. Moderně vybavená
posilovna slouží všem, kteří mají zájem
o kondiční cvičení.
Přítomny byly také akvabely z hloubětínského SK Neptun, které jsou jedinými reprezentantkami tohoto sportu z hlavního města
a počet jejich domácích mistrovských titulů je
téměř nespočitatelný. Zastupovaly je trenérka
Kateřina Vostárková a dvě Lucie, Hájková
a Mužíková, které se vrátily z úspěšného vystoupení na ME v synchronizovaném plavání
Reprízy finále posledního ME v ricochetu jsou
v Osvětimi. Na setkání si obě nejvíce rozuměly s neméně úspěšnými softbalisty z oddílu
na Hutích dost časté.
Spectrum, který má svůj areál u ZŠ
Bří Venclíků. Trenér Daniel Passini
hovořil o úspěších v mládežnických
kategoriích, reprezentant David
Mertl zaujal vyprávěním o světovém
šampionátu mužů na Novém Zélandu, kde Česko skončilo jako nejlepší
zástupce Evropy sedmé. U dalších
protinožců v Austrálii obhájil v kategorii fitness step tým Těžká směs pod
vedením Dáši Zitové z Fit studia D titul mistrů světa ve sportovním aerobiku. Do třetice, také tohle úspěšné
sportovní odvětví najdete na adrese Trenér taekwondové reprezentace Theodor Šeda a jeho
ZŠ Vybíralova, kde vás po prázdni- svěřenkyně z oddílu Sonkal Linda Deutschová a Lucie
nách rovněž rádi přivítají do svých Kolmanová.
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Rychle a zbûsile - TOUR DE PRAHA 14
Další velice podařená akce k desátému
výročí naší městské části, kterou vymyslel tělocvikář Petr Novák ze ZŠ Bří Venclíků. Její název v titulku možná svádí
k domněnce, že jde o cyklistický etapový
závod, ale není tomu tak. I když na kole se
také jezdilo. A k tomu se ještě soutěžilo
v dalších čtyřech disciplínách. Závod mezi školami měl tři kategorie. Ta první byla pro šesté a sedmé třídy, ve druhé soutěžili osmáci a deváťáci, a konečně třetí byla soutěž škol, ve které se sčítaly časy
obou kategorií. Pětičlenná smíšená družstva tvořili vždy tři kluci a dvě děvčata
nebo naopak.
Začínalo se v hloubětínském bazénu štafetovým plaváním na 500 (mladší), respektive 1 000 metrů (starší kategorie), přičemž
každý člen družstva musel uplavat minimálně 50 nebo 100 metrů. Čas týmů byl
pečlivě zaznamenán, a pak už se jednotlivé
pětice proměnily z plavců na cyklisty. Od

bazénu je čekalo náročné stoupání do lesa
mezi Hloubětínem a Kyjemi. Trasa pokračovala kolem celého rybníka až na hráz, kde
přišly ke slovu rafty. Tři okruhy kolem bójek daly zabrat zejména při protivětru, tady
se dalo hodně najet nebo ztratit. A rychle
zpátky do sedel a ještě rychleji na kolech ke

čtvrté disciplíně - lanovým překážkám. Ty
byly tři s odbornou přípravou a dozorem
členů lanového centra Proud. Jáma a kyvadlo, tramvaj a kříž, to byly názvy umně vytvořených překážek ze syntetických lan

a popruhů. Po jejich zdolání
už zůstala kola odložena
a čekal závěrečný běh, který učitelka Marešová ze ZŠ
Hloubětínská charakterizovala jako Pahorek, v narážce na slavný film. To když
koučovala na kole svůj tým.
Nutno podotknout, že do cíle na hřišti ZŠ Bří Venclíků
dobíhala drtivá většina
účastníků na kyslíkový
dluh.
Pro všechny závodníky byly připraveny velice hodnotné ceny, které jim osobně předával Miroslav Froněk, starosta Prahy 14. Ten celý závod bedlivě sledoval
a úsilí všech kluků i dívek s uznáním ocenil.
A předal vítězné škole z Hloubětínské ulice
i hlavní cenu - poukaz na třicetiminutový
vyhlídkový let. Pro úplnost dodejme, že
v mladší kategorii zvítězila právě Hloubětínská před ZŠ Bří Venclíků a Chvaletickou,
ve starší pak hosté ze Satalic, před školami
z Hloubětínské a Šimanovské.

Těsně před vyhlášením výsledků netušily děti
ze ZŠ Hloubětínská (Kratochvíl, Pankrácová,
Loudil, Elkotová, Fišerová, Seidlová, Herianová, Tesař, Měřínský a Karas) ani jejich učitelka Jarmila Marešová, že společně poletí
nad Prahou až ke Karlštejnu...

...a tady už z rukou starosty Prahy 14 přebírají hodnotné ceny.

07-8Listy/02_19

30.6.2004 10:34

Stránka 15

âERVENEC–SRPEN

15
dávala i ceny, se s ředitelováním po letech loučí. Svému podřízenému popřála, ať se v Bulharsku pořádně ohřeje, a dodala, že je to zlatý
člověk. K tomu netřeba nic dodávat.

Vybíjená táhne

âesk˘ pohár
v duatlonu

I

sport se neustále vyvíjí, řada odvětví se mění, nová vznikají, jiná jsou módní, některá
přetrvávají staletí. K těm tradičním patří vybíjená a je s podivem, že v tomto sportu se dosud nesoutěží ve světovém, evropském ani republikovém měřítku. Nicméně vybíjená je asi
sportem číslo jedna ve školách. Možná proto
letos v rámci desátého výročí městské části
Prahy 14 uspořádala ZŠ Šimanovská v Kyjích
turnaj pátých a šestých tříd, kterého se zúčastnilo osm týmů ze šesti škol. Na dvou hřištích
a ve dvou skupinách hrál nejprve každý s každým 2 x 7 minut. Nejdivočejší výsledek se
zrodil při utkání Mochovské s Chvaletickou,
a to 13:13, což v přepočtu znamená jednoho
vybitého každých dvaatřicet vteřin. Slušná
produktivita... První dvě družstva z každé
skupiny postupovala do semifinále, následoval zápas o třetí místo a finále.
Děti celý turnaj očividně bavil, každý
ochotně sděloval své dojmy, jejich plné otištění ale neumožňuje ani rozšířený rozsah tohoto vydání Listů. A tak alespoň některá jména,
respektive příjmení těch, kteří mají vybíjenou
rádi (stejně jako své učitele Petra Nováka
a Martina Kozlíka), kteří si krásně zahráli
místo školy, dělají i jiné sporty, třeba fotbal,
softbal, florbal a stolní tenis, jezdí na kole,
prkně i na lyžích, bruslí, plavou a těší se na
prázdniny: Černý, Labuda, Novotný, Neumann, Vinduška, Březinová, Kocourková, Bajer ze ZŠ Bří Venclíků a Tomek, Svoboda,
Škop, Žiga, bratři Hejnové, Bil i Berger z Mochovské. A to jsem určitě na někoho ještě zapomněl. Poslední slovo ale musí mít učitel,
v tomto případě učitelka Ivana Vítková ze ZŠ
Šimanovská, která celý turnaj vymyslela a organizovala, navíc byla rozhodčí, zapisovatelkou i ošetřovatelkou drobných poranění.
„Jsem ráda, že premiéra dopadla na výbornou. Zájem byl obrovský, počasí, byť bylo
Medarda, nádherné, družstva ukázněná, výkony skvělé. Vybíjená je pro děti lákavá svou
jednoduchostí, hrát ji mohou kluci i děvčata,
uplatní se v ní obratnost, postřeh, koordinace
pohybů, síla i kolektivní duch. Navíc se dá
hrát i ve velkém počtu, v našem případě to bylo devět dětí v poli a jedno vzadu. Putovní po-

hár budou mít na rok vystaven v ZŠ Chvaletická, druhá skončila naše škola a ze třetího
místa se radovali páťáci ze ZŠ Bratří Venclíků.
Ti se mohou za rok vrátit, protože vzhledem
k rozsahu chceme příště turnaj uspořádat už
jen pro šesté třídy.“

Atletick˘ ãtyﬁboj

Triatlonový oddíl TRI SKI Horní Počernice pořádá v neděli 5. září 2004 již 4. ročník
Počernického duatlonu pro děti, který je součástí Českého poháru. Soutěžit se bude v kategoriích benjamínků (do roku narození
1993), mladších žáků (ročníky 1991-1992)
a starších žáků (ročníky 1990-1989) na běžeckých okruzích v okolí rybníka ve Svépravicích. Cyklistická trasa bude vedena po silnici
mezi Horními a Dolními Počernicemi.
Délky tratí jsou stanoveny pravidly tohoto
sportu, a to pro benjamínky běh 1 km, kolo
4 km, běh1 km, pro mladší žáky 2 km, 8 km,
1 km a pro starší žáky 3 km, 12 km, 1,5 km.
Pro závodníky je připravena i premiéra soutěže družstev. Závod ale není určen pouze
pro členy triatlonových oddílů. Jsou zvány
všechny děti, které se o tento druh sportu zajímají a chtějí si jej vyzkoušet, což je šance
i pro čtenáře Listů Prahy 14. Pro starší generaci bude navíc připraven duatlon na stejné
trase jako závod starších žáků. Časy dosažené nejlepšími žáky budou určitě dobrou
výzvou.

Aletika bývala kdysi doménou školní tělesné výchovy. Dnes o ni tak velký zájem není,
ale i tak se na atletickou soutěž šestých a sedmých tříd přihlásilo pět škol. Na hřišti ZŠ
Generála Janouška soutěžilo po čtyřech dívkách a chlapcích, z nichž každý mohl absolvovat pouze jednu disciplínu. Které to byly?
Běhy na 50 a 1 000 metrů plus skoky do dálky a výšky. Uveďme si nejlepší výkony v jednotlivých soutěžích.
50 m
Adéla Nováková (Gen. Janouška) - 7,8 s
Tomáš Veselka (Šimanovská) - 7,1 s
1 000 m
Alžběta Frouzová (Gen. Janouška) - 3,54 min.
Stanislav Král (Šimanovská) - 3,32 min.
skok daleký
Josefína Ježková (Chvaletická) - 337 cm
Jan Lejsek (Chvaletická) - 442 cm
skok vysoký
Lucie Kettnerová (Chvaletická) - 130 cm
Jakub Pohánka (Chvaletická) - 133 cm
I z těchto dílčích výsledků je zřejmé, že základy královny sportu zvládají nejlépe děti ze
ZŠ Chvaletická (celkem 33 body), na druhém
místě se umístili reprezentanti domácí školy
(30 bodů) a třetí skončila ZŠ Šimanovská
s 25 body. Tělocvikář Stefan Nedjalkov měl
všechno připravené jako na Zlaté tretře, ale
soutěže probíhaly tak rychle, až ho to zaskočilo, ale o to více času si udělal pro rozhovor.
Tenhle Bulhar už u nás žije deset let, jeho
manželka Češka rovněž učí, on sám atletiku
při tělesné výchově nijak nepreferuje, ovšem
některé výkony ho opravdu překvapily, s dětmi nemá problémy, ale je mu tady zima a už
se těší na prázdniny. Ředitelka Alena Strnadová, která atletický čtyřboj sledovala a pře-

Nedohran˘ fotbal
Šest základních škol naší městské části
přihlásilo svůj výběr ze šestých a sedmých
tříd na turnaj v malé kopané. Josef Formánek ze ZŠ Chvaletická připravil na školním
hřišti všechno téměř dokonale, jen proměnlivé červnové počasí nedokázal ovlivnit.
A tak se hned na začátku turnaje objevily
nad Lehovcem těžké šedočerné mraky, které ještě urychlovaly svižný spád zápasů ve
skupinách i utkání o třetí místo. Hrálo se
podle pravidel malé kopané, ale pouze se
čtyřmi hráči v poli a bez brankáře, protože
góly se střílely do malých florbalových branek. V zápase o třetí místo jich vstřelili víc
kluci z pořádající školy, kterým asi začalo
pršet štěstí. Během finálového utkání se už
bohužel vyplnila lijáková hrozba a silný přívalový déšť zahnal všechny. Nerozhodný
stav finále mezi školami Mochovská a Vybíralova pak usnadnil rozhodování. Vítězství si zasloužily oba výběry, Josef Formánek sehnal narychlo ještě jeden pohár, a tak
nedohraný turnaj měl nakonec dva vítěze
i dva držitele poháru.

dvoustranu připravil: Pavel Vokurka, foto: autor (1) a jš (8)
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SK8BOARD - SALEBRA
Asi největším sportovním hitem posledních
let je prkno na různý způsob. Nedávno windsurfing, dnes v létě spíš wakeboard, v zimě
snowboard a po celý rok skateboard. Kdo
z teenagerů to na prkně nezkusil, jako by nebyl.
Loňský úspěch premiérového ročníku skateboardových závodů na Černém Mostě vedl
Úřad městské části Praha 14 společně s Rajčárnou promotion k zopakování této akce.
Oficiální název SK8BOARDOVÉ ZÁVODY SALEBRA TOUR. Ve skateparku Černý
Most se 12. června začalo sice později, protože se někde zatoulal kabel na přípojku elektřiny a skate bez muziky je asi jako guláš bez cibule, ale jinak se po celý den stále něco dělo,
pořád se bylo na co dívat. Sjela se asi stovka
závodníků z Prahy, ale i z Kolína, Čelákovic,
Lysé nad Labem, Říčan nebo Rudné, zhruba
stejný počet byl i diváků. Byly vypsány dvě
soutěžní kategorie pro nesponzorované jezdce, a to do a nad 15 let, se zájmem se čekalo
na soutěž o Best trick for „cash money brothers“. Pětačtyřicetivteřinovou kvalifikační
jízdu absolvovala také jediná dívka, osmnáctiletá Pavla Synková. A také skateový důchodce, třicetiletý Jirka Broum, z domácí stáje. Poslední jízdu kvalifikace končila legenda
z Kolína, Láďa Blecha, až v půl šesté, protože

Jan Černý a jeho Front side kick flip.

Vítězný Luděk Ingala při Nose ollie back side.
program narušily tři průtrže mračen. Následovalo horečné počítání a postup deseti lidí
v každé kategorii do finále, které se jelo na
dvě minutové jízdy. Porota celý maraton hodnotila bez protestů,
půvabné administrátorky sčítaly body

a všechno měl pevně v rukou Honza Koudelka, hlavní organizátor, rozhodčí a dýdžej, který nezkrotitelný a stále „frískejťácký živel“
zvládal s bravurou. Takže zbývá dodat už jen
výsledky a to, že celá čtyřdílná Salebra tour
bude zakončena v červenci závody v Lysé nad
Labem, Poděbradech a opět v Praze.
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Kyjsk˘ vrchol, hloubûtínské dno

TOUR

V posledním domácím střetnutí sice podlehli fotbalisté TJ Kyje (v pruhovaných dresech) Horním Měcholupům, ale celkovým umístěním své fanoušky potěšili.
Jediná dívka, Pavla Synková, v akci.

PŘEBOR PRAHY

FINÁLOVÉ VÝSLEDKY
do patnácti let
1. Tomáš Tvrdík
2. Petr Široký
3. Jimmy Široký
4. Petr Eischler
5. Daniel Dauš
nad patnáct let
1. Luděk Ingala
2. Jan Černý
3. Aleš Milota
4. Ogi Aidin
5. Fanda Hájek

body
364
341
300
288
279
365
358
320
308
306

Best trick for „cash money brothers“
Tomáš Tvrdík za „flip over the pong“
a Jan Černý za „big hard flip transfer“.

N

ejúspěšnější sezonu své fotbalové historie má za sebou TJ Kyje. Jako nováček
pražského přeboru přidali svěřenci trenéra
Miloše Duška k podzimním 22 bodům v jarní
části soutěže dalších 16, což v konečném pořadí znamenalo 11. místo. Ovšem pohled na
tabulku napovídá, o jak vyrovnanou soutěž letos šlo. Mezi pátým Tempem a sestupujícím
Meteorem je pouze sedmibodový rozdíl.
V Kyjích navíc vládne radost nad postupem
B mužstva, spokojenost je tady s výsledky
mládežnických kategorií. Když k tomu přičteme nové hřiště s umělou trávou, rozsáhlou rekonstrukci zděného objektu s kompletním zázemím, vylepšení celého areálu i stálé fanouškovské zázemí, pak jsou to docela příjemné
starosti. Prostě, kyjský fotbal je momentálně
po všech stránkách na vrcholu.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Motorlet
Před. Kopanina
Hor. Měcholupy
Zličín
Tempo
Královice
Radotínský SK
ČAFC Praha
Cholupice
Aritma
Kyje
Střížkov B
Meteor VIII
Rapid Malešice
SK Vršovice
Řeporyje

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

24
17
16
13
12
11
11
11
12
11
10
11
10
9
10
6

3
9
7
7
7
8
7
6
3
5
8
3
6
7
1
5

3
4
7
10
11
11
12
13
15
14
12
16
14
14
19
19

72:21
49:19
64:38
48:41
55:49
64:61
46:54
33:43
56:70
54:56
40:57
55:56
44:59
43:51
51:63
36:70

75
60
55
46
43
41
40
39
39
38
38
38
36
34
31
23

Přesný opak lze říci o fotbalu v Hloubětíně,
který se propadl až na samé dno ve své dlouholeté historii. Katastrofální jarní výkony se
ziskem pouhých sedmi bodů a průměr čtyř
obdržených gólů na zápas vedly nutně k sestupu do II. třídy. Když se k tomu přidají ještě neustálé problémy s povrchem hřiště a materiálním zajištěním, hráčská i funkcionářská
krize a apatie fandů, pak na pamětníky ze současného stavu hloubětínského fotbalu přicházejí mdloby.

I.B třída - skupina B
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Loko Vltavín B
Satalice B
Kunratice
Újezd n. L.
Újezd Praha 4
Troja
Bohnice
Chodov
Libuš B
Klánovice
Un. Žižkov
Březiněves
Hloubětín
Braník B

26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

20
18
16
17
15
11
10
10
9
8
8
8
5
3

3
4
4
1
4
4
5
4
1
4
4
3
4
3

3
4
6
8
7
11
11
12
16
14
14
15
17
20

70:29
91:45
80:39
67:39
62:47
62:50
34:44
56:62
67:71
36:61
45:73
34:56
34:78
35:79

43
58
52
52
49
37
35
34
28
28
28
27
19
12

dvoustranu připravil Pavel Vokurka, foto: jš
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Volejbal pro radost
rem s názvem Maříci
a hloubětínskými Tvrdými vekami. I tahle
jména o něčem svědčí.“
I když dnes už je turnaj
vlastně otevřený všem,
veteránský věk jeho
účastníků stále převažuje. Řada z nich hrála
jako za mlada. Třeba
taková Jarka Hněvkovská, nejstarší z týmu
Tvrdé veky. Při někteTvrdé veky z Hloubětína (zleva): Jarka Vaníčková, Miluše Zábranská,
rých zákrocích v poli
Hanka Čečáková, Dana Zikmundová a Jarka Hněvkovská, chybějí
i na síti by určitě nikdo
Hanka Mikšovská (fotící), Jana Buriánová a třetí Hanka Červenákonevěřil, že se narodila
vá (rodinné povinnosti).
nejméně o deset let dřív
než její spoluhráčky. A když se rozpovídá, tak
ž 27. ročník turnaje přátel kyjského voje ještě čipernější.
lejbalu přilákal k celodennímu klání
„Hrajeme pravidelně už řadu let každou
v překrásném prostředí areálu v Hamerské
středu v tělocvičně ZŠ Hloubětínská i venku.
ulici šest týmů žen, stejný počet kolektivů
Je to ten správný babinec, chlapů mezi nás
smíšených a dvě družstva mužů. Už ráno
chodí pár, i když jich zveme víc. Asi se nás
v osm hodin bylo pořádně dusno a letní počabojí. Ostatně, i dnes je tady ženská přesila,
sí provázelo účastníky i po osmnácté hodině,
možná jsou chlapi línější nebo v tomhle horkdy se po deseti hodinách hraní končilo. Ale
ku dali přednost pivu. Jinak na tenhle turnaj
to platilo pouze pro souboje pod sítí, celý turjezdíme pravidelně, já sama jsem tady už po
naj a jednotlivé výkony obou pohlaví se rozedeváté. Ale tyhle kurty znám ještě z dob akbíraly do pozdních večerních hodin. Ragbisté
tivní kariéry. S volejbalem jsem začínala jako
tomuhle pozápasovému hodnocení říkají třetí
dorostenka na Štvanici ve Slavoji Praha 7, pak
poločas, jak je tomu u volejbalistů, jsem se
jsem se vdala do Hloubětína a pokračovala za
nedozvěděl ani od toho nejvyššího na turnaji,
ženy, aby se to nepletlo, tak Slavoje Praha,
třicetiletého Jiřího Tesky, stále ještě aktivního
ale 9. Pro mě je volejbal ten nejkrásnější sport na
volejbalisty TJ Kyje, tentokrát ve funkci ředisvětě, i když se věnujeme i jiným sportovním
tele, rozhodčího i zapisovatele.
aktivitám, třeba bowlingu, plavání, aerobiku
nebo cyklistice. V Hloubětíně máme bezva
partu, takže počítám s tím, že s volejbalem definitivně skončím, až jednou pod sítí padnu
a z kurtu mě odvezou rovnou do krematoria.“
Lepší tečku za sedmadvacátým setkáním
volejbalových nadšenců v Kyjích asi nelze
udělat.

na vás čeká nová klimatizace v herně se čtyřmi drahami, které jsou v provozu ve všední
dny od 16 do 02 hodin a o víkendech od 13
hodin do půlnoci. Kromě bowlingu si tady
můžete v klidu a příjemném prostředí torza
románského slohu posedět na nové letní zahrádce, případně se občerstvit uvnitř. Rekonstruovaný Sport bar nabízí navíc šipky, stolní
fotbal, kulečník i juke box. A po ME
ve fotbalu také videoprojekci z olympijských
her v Aténách. Bowlingovou dráhu si můžete
rezervovat i předem, a to na telefonech
281 868 678 nebo 602 269 882

Krása a mládí

U

Dvû letní nabídky
„Turnaj je i společenskou záležitostí, ke
kterému posezení u piva patří. Řada lidí je tady už třeba podesáté, během zápasů často není čas říci si, co je nového. Já sám jsem ve
funkci organizátora druhým rokem a je zajímavé, že loni byla účast téměř dvojnásobná.
Letos nám asi paradoxně uškodilo nádherné
počasí, které jistě vylákalo na chaty a chalupy
hodně lidí. Ale i tak celkový počet čtrnáct
družstev představuje víc než stovku volejbalových nadšenců, kteří hrají opravdu pro radost. Ostatně během turnaje nebyl podán jediný protest, vše se řešilo přímo na kurtech vzájemnou dohodou, problémy nebyly ani při
průběžném zařazování dvou týmů mužů do
kolektivů smíšených. Takže, v mužích porazili naši Chechtáci vokovickou a dědinskou Sešlost, v mixech bylo pořadí Chechtačky, Sešlost a Jdeme na pivo v kategorii A, Šuplíci,
Pohodáři a Mumínci v kategorii B. Mezi ženami zvítězily Vršovice před kyjským výbě-

● Ne každý má možnost strávit celé léto mimo domov a chtěl by být v krásném prostředí
a ještě eventuálně udělat něco pro své tělo.
Tuto šanci nabízí na svých kurtech tenisový
oddíl Sokola Jahodnice, kde se mohou dospělí i děti učit základům tenisu pod odborným
vedením. Pokud i v tomto případě platí rčení
„jaký učitel, takový žák“, pak neváhejte a telefonujte na 605 274 104. Ozve se vám šestý
hráč juniorského žebříčku Česka Petr Otradovský. A pak už záleží jen na vás, jak si zpříjemníte prázdniny a kam až se eventuálně jednou v celostátním žebříčku dostanete.
● Zatímco tenis na Jahodnici je zatím pouze
asi šestiměsíční záležitostí v roce, druhá sportovní nabídka má celoroční platnost. Řeč je
o bowlingu v bývalém farském statku u kyjského kostela sv. Bartoloměje, kde dnes sídlí
J. R. Club Bowling. I ten ale svůj program přizpůsobuje prázdninovému režimu tak, aby
maximálně vyšel vstříc dětem, mládeži i dospělým. Zejména cenou, která je výrazně snížena, a to již od 99 korun za hodinu hry. Nemusíte mít obavy ani v případě veder, protože

Ž

e před létem budou ještě krásnější, to
si na prahu letošního roku řekly ženy
z oddílu rekreačních sportů TJ Kyje.
Scházejí se několikrát týdně, jaro uvítaly
pochodem přes Brdy, v dubnu věnovaly
víkend aerobiku, květen byl ve znamení
rekondičního pobytu ve sportovním středisku ve Stráži pod Ralskem, v červnu
přišly ke slovu volejbalové turnaje, cvičení v posilovně a sauna. To vše proto,
aby kyjské ženy byly krásné duchem i tělem, aby si s větším sebevědomím mohly užívat léta. Totéž přejí i ostatním ženám a zvou je po prázdninách do svých
řad.
Tolik ke kráse v titulku, teď ještě
k mládí, kterému se v TJ Kyje věnují ženy pomalu víc než sobě. Snaží se vést
k pohybu už děti předškolního věku, učit
je tomu správnému způsobu života, motivovat je k soutěživosti i ke kolektivnímu cítění. Že se jim to u těch nejmenších
daří, dokládají i snímky, na nichž vidíme
děti s vedoucí družstva M . Melzerovou
po atletických závodech na Julisce a další čtyřčlennou skupinku se cvičitelkou
L. Holanovou a s diplomy po pražském
gymnastickém trojboji.

stranu připravil: Pavel Vokurka, foto autor (2) a archiv
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V˘borná sezona Basketu Slovanka
Vítězství ve všech kategoriích minižaček
i žaček v přeboru Prahy hovoří za vše. Letošní sezona je tedy pro hloubětínský Basket Slovanka úspěchem: stali jsme se nakonec mistrem ČR v kategorii starších minižaček, tak i v nejmladších mini, kde nám
titul vítěze festivalu minibasketbalu utekl
o pár bodů. Mladší mini obsadily 5. místo,
ale určitě měly na víc. Zklamáním jsou nakonec čtvrtá místa obou žákovských týmů
na mistrovství ČR, kde také k medailím
chybělo málo. U mladších jen 2, 4 a 6 bodů
a trochu větší touha po výhře a u starších
zdravé klíčové hráčky Čadková (nenastoupila vůbec) a Elhotová (vylezla v pátek
z postele). Pražské úspěchy potvrdily i ženy, které vybojovaly první místo a následně
postoupily do 3. ligy. Smutně skončily před
branami starší dorostenky, když prohrály
v pátém zápase play-off o 2 body. Naopak
bronz si z mistrovství republiky přivezly
mladší dorostenky. Klubovou novinkou je
další přípravka minibasketbalu, která hledá
další adeptky ročníku 1994-96 do svého týmu. Opět bude fungovat v ZŠ Hloubětínská
za bazénem. Domnívám se, že v letošní se-

zoně nebylo úspěšnějšího dívčího klubu
v celé republice, natož v Praze.
Tímto chci poděkovat trenérům, hráčkám
a jejich rodičům a všem ostatním za píli,
přístup a nasazení! A hlavně pražskému

Streetball cup s desítkou ko‰Û
Již po čtvrté se část parkoviště před nákupním centrem CČM proměnila o víkendu 5. a 6.
června na velké sportoviště, na kterém si to pod
desítkou košů rozdali mezi sebou hráči a hráčky ve finále Českého poháru ve streetballu. Po
oba dny byl navíc pro diváky připraven pestrý
doprovodný program s řadou atraktivních exhibičních vystoupení. Moderátoři a organizátoři
celé dění sledovali, řídili a skvěle hecovali
z korby kamionu. V sobotním pražském kole
byly tyto výsledky: ve smíšených mužstvech
(10-13 let) 1. Odchovanci, 2. Devils a 3. Kokosy, v mužích (14-17 let) 1. Čiki-liki-tá, 2. Slaný
atak, 3. Dřeváci, mezi muži 18 a více let 1. Torpédo, 2. Happy computers, 3. El kapitános, mezi ženami 14- a víceletými byly 1. Potkaly se
u fukuoky, 2. Skútr Jedlička a 3. SSB. Do nedělního superfinále postoupilo 7 smíšených týmů (zvítězily Kokosy), 9 týmů mužů 14-17letých (prvenství Čiki), 13 týmů mužů 18- a víceletých (vyhrála Torpéda) a v ženách si palmu
jš
vítězství vybojovaly Avon Ladies.

magistrátu za podporu činnosti a našich aktivit. Nakonec ještě připomínám, že náš
klub na Den dětí uspořádal velkou Streetball party na Václavském náměstí.
Jiří Toušek

V

sobotu 5. června byl odehrán třetí
dětský šipkový turnaj, který letos
k desátému výročí pořádala naše městská část spolu se šipkovými týmy Plzeňka A a B. Stejně jako při lednovém
a dubnovém turnaji panovala i tentokrát
v restauraci Plzeňka v Kyjích pohodová
atmosféra, umocněná čerstvým postupem zdejšího B týmu do třetí středočeské ligy i pátým místem A týmu v soutě-

Opût ‰ipková
pohoda
ži o stupeň vyšší. Čtrnáct kluků a deset
dívek předvádělo skvělé hody i občasné
úlety, které se ale občas povedou i místním ligovým borcům. Ti při organizaci
turnaje opět nezklamali, ke spokojenosti dvou tuctů dětí jistě přispělo tradiční
kvalitní občerstvení, hodnotné ceny pro
všechny i poháry pro ty nejlepší, které
jim osobně předal starosta Prahy 14
Miroslav Froněk. A kdo že se o prázdninách bude starým i novým kamarádkám a kamarádům chlubit poháry, které
se lesknou jako zlaté? V mladší kategorii porazily dívky Kristína Míková
a Katka Skálová třetího Tomáše Balvína. V kategorii do patnácti let stáli na
stupních vítězů Lukáš Pokorný, Jaroslav Havelík a jeho bratr Tomáš. A nejvyšší hod? Zase dívka, a to Lucka Kulichová, která v jedné sérii naházela třemi
šipkami plných 126 bodů, což je vůbec
nejvyšší počet ze všech tří letošních turnajů.
vok
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NOVÁ JAHODNICE
- pﬁání a realita
V minulém vydání Listů jsme pod titulkem Na Jahodnici vznikne rezidenční
čtvrť? zveřejnili rozhovor s ing. Pavlem
Horálkem ze společnosti Skanska CZ.
Dnes přinášíme vyjádření Občanského
sdružení Jahodnice, které nám do redakce
poslali ing. M. Karda a F. Čuchal.
Autor článku, zveřejněného v červnovém
čísle Listů Prahy 14 pod značkou „vok“, uzavřel rozhovor se zástupcem společnosti Skanska CZ větou: „Nevím, zda jste tímhle vysvětlením starousedlíky uklidnil, ale v každém
případě děkuji za rozhovor.“
Odpovídáme: „Neuklidnil, právě naopak.“
Nevíme, na základě jakých informací ze
setkání občanů a proč měl ing. Pavel Horálek,
ředitel úseku rezidenčního developmentu,
upřesnit některé informace podané obyvatelům Jahodnice zástupci místního občanského
sdružení. Nicméně i my chceme upřesnit některé informace uvedené ve zmíněném obratně napsaném článku.
Již úvodní tvrzení, že domy se třemi nadzemními podlažími a čtvrtým podlažím
s ustupující výškou víceméně navazují na
úroveň sousedních rodinných vilek, opomíjí
fakt, že součástí bytového areálu je také objekt s jedním podzemním podlažím, čtyřmi
nadzemními a jedním ustupujícím podlažím
s výškou kolem 15 metrů, který je orientován
souběžně s Českobrodskou ulicí a svojí hmotou vytváří akustickou bariéru proti hluku od
Českobrodské ulice a přilehlé železniční tratě.
To ovšem znamená, že tento objekt na stávající zástavbu navazuje spíše méně nežli více.

Na slibovaném bohatém ozelenění bytového
komplexu bude mít hlavní zásluhu především
stávající zeleň společně s nově vysázenými
stromky podle projektu realizovaného na sousedícím katastru městským úřadem Dolní Počernice.
Rozhovor se ve druhé otázce zabývá automobilovým provozem. Je dobré a především
pro investora ekonomicky výhodné nezabírat
plochu určenou k bytové zástavbě a budovat
garáže pod bytovými domy. Je však také třeba, aby garáže byly součástí kupovaného bytu
tak, jak to požadovalo Občanské sdružení Jahodnice. Jinak zůstanou garáže neobsazené
a automobily na ulicích. Tuto otázku ovšem
odpověď neřeší. Není zmíněn ani počet stání
pro téměř 1 500 obyvatel, jejich návštěvníky
a zákazníky supermarketu. Celkový počet stání je 752 a garáže v jednotlivých objektech
jsou přístupné přes rampy ústící do ulice
Lomnická. Jak stoupne dopravní zatížení
v Lomnické ulici i celé lokalitě, si lze dobře
představit.
Další otázka řeší, zda se nová výstavba nedotkne nějakým způsobem nově rekonstruované ulice Lomnická. Tvrzení, že vznikne
další souběžná komunikace, je třeba upřesnit.
Křižovatka ulic Lomnická a Českobrodská je
navržena pro tři proudy vozidel a v článku
uvedená tzv. souběžná komunikace bude tedy
až téměř k ulici Staňkovské odbočovacím pruhem, pak se odchýlí od Lomnické, aby obešla
část stávající zástavby a opět se napojila na
dosud neopravenou Lomnickou. Provoz je tedy navržen tak, že část stávající zástavby me-

zi ulicemi 9. května a Staňkovskou bude zatěžována ze dvou stran. Před ulicí Staňkovskou
se komunikace spojí (přednost v jízdě znamená zastavení a rozjíždění, tedy hluk a výfukové plyny), vozidla se zařadí do příslušných
odbočovacích pruhů a s běžícími motory vyčkají na světelnou signalizaci na křižovatce
ulic Lomnická a Českobrodská, aby se znovu
rozjela. Tvrzení v odpovědi, že „osídlení nové
čtvrti ani neomezí současný provoz“ je třeba
konfrontovat se studií dopravní obsluhy, která
uvádí: „Postupnou výstavbou nových bytových domů ve směru od Českobrodské ulice
výhledově novým komunikačním propojením
až k ulici Nedokončené dojde ke zvýšení objemu dopravy v dané lokalitě a tak ke změně
charakteru provozu na Lomnické ulici“, a dále „obrat nového obytného souboru se předpokládá cca 560 pohybů jednosměrně s rozpadem 80 % k centru města a 20 % od centra,
z toho ve špičkové hodině 112 vozidel“.
A tak se dostáváme k závěru, že článek Na
Jahodnici vznikne rezidenční čtvrť? v červnových Listech Prahy 14 starousedlíky neuklidnil, a proto jsme požádali redakci o zveřejnění tohoto našeho stanoviska.
A jen pár slov na úplný závěr. Je samozřejmě možné, že naše argumentace jak v našem
stanovisku k první studii, tak v tomto článku
není na zcela profesionální úrovni a je pochopitelně zatížena subjektivním pohledem. Pro
profesionální posouzení má Rada městské
části Praha 14 poradní orgány, tedy komise
a výbory, z nichž některé měly k uvažované
výstavbě výhrady nebo zamítavé stanovisko.
V zájmu objektivity se proto obracíme na příslušné komise se žádostí o vypracování kvalifikovaných stanovisek a posouzení obsahu vámi zveřejněného článku, která budou podkladem pro revokaci doporučení rady tak, jak ji
požaduje petice občanů předaná Úřadu městské části Praha 14.
OS Jahodnice

âtenáﬁská soutûÏ: 10x o Praze 14
Otevřeno:
pondělí až pátek
8.00 - 18.00 hod.
tel. 281 866 125

www.czknihy.cz

Naše soutěž k 10. výročí Prahy 14 se přehoupla do své druhé poloviny. Mile nás překvapilo, jak velkému zájmu se těší u našich
čtenářů. Správná odpověď na soutěžní otázku
č. 5 z minulého čísla: kostel sv. Bartoloměje
v Kyjích je románská jednolodní stavba z první poloviny 13. stol. (b). Jednalo se zatím
o nejtěžší soutěžní úkol, ale všichni soutěžící
opět prokázali solidní
místopisné
znalosti a odpovídali správně. Nejvíce nás zaujala
odpověď Daniela
a Jana Vojnovičových: Myslíme si,
že správně je za b.
Jelikož jsme se se
synem vsadili, že
se pokusíme odpovědět na všechny
otázky vaší soutěže, chtěli jsme si

být jisti. Zjistili jsme ale, že se názory na
vznik kostela sv. Bartoloměje různí. Typograf
J. Schaller uvádí rok 1384, J. Neuwirth roky
1258-1278, F. J. Lehner první polovinu
12 století, V. Mencl polovinu 13. století
a A. Merhautová 1226-1236. Zkusíme se tedy
přiklonit k nejčastějšímu určení, jímž je první
pol. 13. století. Z téměř čtyřiceti došlých odpovědí jsme vylosovali tyto tři výherce:
1) Karel Košťál, 2) Dagmar Hanáková, 3) Ivana Klásková. První získává poukázku v hodnotě 250 Kč na knihu dle vlastního výběru
(platí do konce letošního roku) v hloubětínském knihkupectví Trávníček, druhý v pořadí
obdrží CD Hynka Tomma a pro třetího je připravena dárková taška věnovaná nákupním
a zábavním centrem CČM. Jako bonus máme
pro každého výherce kromě obrazové publikace Praha 14 v zrcadle času rovněž soutěžní
mapu s hrací kartou od vydavatelství Žaket
k turistické soutěžní hře 8 x 4 (vše o této soutěži na www.zaket.cz/8x4). Pokud se nám nepřihlásí výherci sami, vyrozumíme je dopisem. Ceny budou k vyzvednutí po předchozí
domluvě v naší redakci.
Pro toto prázninové dvojčíslo jsme připravili ne jednu, ale dvě otázky, abyste se přes
prázdniny nenudili. Odpovědi na otázky

č. 6 a 7 nám můžete doručit (e-mailem listyprahy14@p14.mepnet.cz, na korespondenčním lístku, osobně do podatelny) nejpozději do 15. srpna. 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

SOUTĚŽNÍ KUPON
(možno vystřihnout)

10x o Praze 14, otázka č. 6:
Stanice metra Rajská zahrada
se pyšní titulem Stavba roku:
a) 1997
b) 1998
c) 1999
d) 2000

10x o Praze 14, otázka č. 7:
Na území Prahy 14 nemá sídlo:
a) Coca-Cola
b) SIKO koupelny
c) SIKO bazény
d) pobočka České spořitelny
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NOVÁ
ChyÈ si svoji rybu
JAHODNICE
- poznámka starosty
Na vedlejší stránce uvedené stanovisko OS
Jahodnice vyjadřuje obavy z dopadu nové
výstavby na občany Jahodnice. Obsahem
petice, o níž se autoři článku zmiňují,
je vyjádření nesouhlasu s uvažovanou
výstavbou bytových domů a požadavek, aby
Rada městské části Praha 14 odvolala
souhlasné stanovisko k úpravě směrné části
územního plánu. S touto peticí se OS
Jahodnice obrátilo i na sekci Útvaru rozvoje
hl. m. Prahy (příslušný správní orgán).
Považuji proto za vhodné, aby se čtenáři Listů
mohli seznámit s podstatnou částí odpovědi
a mohli si tak vytvořit vlastní úsudek.
ing. Miroslav Froněk

Z odpovûdi sekce Útvaru
rozvoje hl. m. Prahy
V rámci provedené úpravy pro obytnou
zástavbu byla přijata základní koncepční
myšlenka navázat na realizovanou bytovou
třípodlažní zástavbu v západním okraji
lokality a pokračovat v prstenci kolem
vnitřního prostoru s rodinnými domy formou
kobercové zástavby městského typu o třech
a čtyřech podlažích s nabídkou bydlení
v malých bytech nižší cenové kategorie.
Navržený koeficient E pro lokalitu byl
upraven ve smyslu snížení podílu podlažních
ploch z KPP 1,1 na 0,95. Respektován musí
být požadavek na umístění minimálního
koeficientu zeleně KZ 0,5 a umístění další
souvislé plochy zeleně 400 m2. Detailnější
řešení dopravy a parkování řeší až projekt
k územnímu řízení, který musí respektovat
požadavky vyhlášky č. 26 v pozdějších
zněních. Nároky na dopravu v klidu včetně
návštěvnických stání musí být respektovány
na vlastním pozemku, v souladu s provedenou
úpravou musí být respektován celistvý pás
zeleně oddělující provoz v ulici Lomnické
a její další prodloužení, které je nezbytné pro
obsluhu dalšího rozvoje v oblasti, uvažované
dopravní řešení prodlužuje komunikaci na
ulici Nedokončenou. Komunikace by měla
splňovat podmínky dle US Kyje, umožnit
vedení autobusového propojení a založení
oboustranného stromořadí.
ing. Světlana Kubíková,
zástupkyně ředitele Magistrátu hl. města Prahy,
pověřená řízením SURM

Pod tímto sloganem uspořádala místní rybářská organizace společně s radnicí Prahy 14
v sobotu 5. června dětské rybářské závody.
A že o rybáře do 15 let není na naší městské
části nouze, nejlépe dosvědčuje účast téměř
260 dětí. Ty nejmenší se samozřejmě ještě neobejdou bez pomoci převážně tatínků, ale na
břehu asistovala i nejedna maminka. „Střídáme, stáhněte udice,“ zaznívaly hlasy instruktorů, pod jejichž dohledem se v půlhodinových intervalech rybařilo na tradičním místě,
na malém rybníčku na sídlišti Černý Most, neboli v rybářském revíru Aloisov. Tato malá
vodní říše sama o sobě neoplývá rybami, proto bylo nutno ji opět zarybnit - přivezeno bylo na pět metráků kaprů z jižních Čech. Samozřejmě, že nebylo v silách rybářského dorostu vše ulovit, což ani nebylo smyslem této
vydařené akce, která se všem dětem líbila.
Protože závody probíhaly podle přesných pravidel, všechny úlovky byly zaznamenány
a změřeny. Uloveno bylo 35 kaprů, 10 plotic
a 4 cejni o celkové délce 15 metrů a 32 cm.
Svůj velký den měl nejmenší předškolák Matýsek, jehož celkový úlovek měřil 153 cm
a v závodech zvítězil, byť macatý kapřík na jeho udici měl chvílemi více sil. Svoji rybu si
chytilo také deset děvčat, což dokládá, že ry-

Malý Matýsek (vpravo) se svým kapitálním
úlovkem.
bařina není jen kratochvílí pro pány kluky,
chlapy a dědky.
Toho, že byl rybníček Aloisov tak štědře
zarybněn, využil následující nedělní dopoledne rybářský kroužek z Hloubětína, vedený nadšeným instruktorem panem Žižkou. Z jeho
22 svěřenců jich bylo při rybolovu devět úspěšných. Všichni si
nakonec pochutnali na grilované
klobásce a domů si každý odnesl nějakou tu cenu a rybářskou
trofej, vše jako sponzorský dar
od firmy pana Žižky. Do obnoveného kroužku, který se schází
v pondělí a ve středu, chodí děti
hrozně rády. Neví, co je to nuda.
Samy si připraví prut, vlasec,
splávek a olůvko, třeba jednu
hodinu loví, pak si zkouší rybolovnou techniku a nakonec si
vyplní test. Spokojenost na obou
stranách, rodiče nepočítaje.
text a foto: jš

Děti z rybářského kroužku v Hloubětíně u rybníčku na Černém Mostě.

07-8Listy/20_28

29.6.2004 16:44

Stránka 22

22

âERVENEC–SRPEN

Mraky, seno, pohoda
pﬁi hudebním mejdanu v Hodûjovské
na okraji sídliště Černý Most
do blízkosti Rokytky mezi
Kyjemi a Hostavicemi se
ukázalo jako dobré řešení.
Mraky, chvílemi signalizující možnost pohromy, odtáhly
jinam, rozlehlá louka v povodňovém území zůstala suchá. Diváků, pravda, bylo
hlavně zkraje pomálu, ale
o to víc si mohli vychutnat
Na hlavním pódiu hrají funky Sly Rabbits. Vpravo „domácí“ ky- sportovní i jiné hrátky na rozlehlé louce s posečenou trátarista Martin Dolejš.
vou, občerstvení i záchodky
(včetně otevřeného pisoáru asociujícího Zvoaký bude první hudební festival v historii
nokosy) bez front.
Prahy 14? Tahle otázka bezesporu trápila
„Začátek festivalu provázely technické provšechny, kdo od začátku chtěli věřit v jeho úsblémy. Dostali jsme se proto do skluzu, ale
pěch, od pořadatelů z Rajčárny promotion
nakonec jsme na hlavním pódiu odehráli
a úřadu městské části po starostu, jenž akci
všechno,“ pochvaluje si Honza Koudelka
zaštítil svým jménem. Přesunutí koncertů pod
z Rajčárny. U Rajské scény, s osmi kapelami
širým nebem z původně avizovaných prostor
nabízejícími hard rock, retro 60. až 70. let,
funky a trip hop, se největší „dav tvrďáků“ stáhl při vystoupení Cocotte Minute, znalci ocenili výkon zpěvačky formace Gang-Ala-Basta
a závěrečné skladby kapely Southpaw, ve stylu klávesistou charakterizovaném jako „kytarově elektronický pop“. Domácí si nemohli
nechat ujít Sly Rabbits s kytaristou Martinem
Dolejšem, který žije na Lehovci. „Rodiče
chtěli, abych hrál na klavír, ale i když jsem
pak přešel ke kytaře, ty první čtyři roky mi daly nějaký základ,“ zavzpomínal si na výuku
v kurzu Eugenie Čechové, jež tu dnes jako vedoucí spolu se třemi kolegyněmi zastupovala
pořádající oddělení kultury Prahy 14.
Na malé hiphopové scéně, která se časem
díky lákadlům typu Swaazarm či Projekt-ill či
dýdžejům jako Kasab či Each dostala do obležení -náctiletých, se vesele rapovalo. Beat
Kvůli technickým problémům byl rozjezd hipbox, „vyrábějící hudbu na hubu“, sem přilákal
hopové scény pomalejší.

kromě jiných Alžbětu Pecovou z Vinohrad.
„Jde o vyjádření pocitů zvuky, takže hudebníci potřebují jen mikrofon. Je to hudba, která se
mi líbí.“ Problémy, jež lze s přibývajícím časem i konzumací alkoholu na podobných akcích většího rozsahu očekávat, nenastaly. „Díky za hezkej mejdan,“ loučil se s posluchači
jeden ze zpěváků - a k tomu není co dodat.
text a foto: Věra Štemberová

J

Parkovalo se přímo na louce, akci jistili příslušníci Městské policie (v pozadí Jaroslav
Tomšík a Rudolf Hasoň), večer posílení
o „černé muže“ z bezpečnostní agentury.

Indiánské léto v Hloubûtínû
Den dětí letos vycházel na úterý, takže organizátoři na x místech řešili dilema, zda jej
pořádat o tři dny dříve, či o čtyři později.
Moudré hlavy naší městské části se rozhodly
udělat dětem radost předčasně, a to v sobotu
29. května. Vzhledem k počasí se rozhodly
velmi správně. Dalším správným rozhodnutím byla volba společnosti Coca-Cola jako
partnera akce. Na fotbalovém hřišti v Hloubětíně panoval čilý ruch už od ranního kuropění, ale hlavní nápor dětí s jejich doprovodem přišel kolem desáté. Čekal je program
vskutku nabitý. Naďa Březinová s Janou
Houšteckou, náčelnice dvacetičlenného týmu z Coca-Coly, připravily pro děti dvanáct
dovednostních soutěží ve stylu indiánského
léta. Hod míčkem na cíl, navléknutí náramku, namalování obrázku, postavení hranice
v pravém indiánském tepee, hod kroužky na
cíl, vázání uzlů, skákání v pytli, zatloukání
hřebíků, lovení gumových zvířátek, složení
lodičky, kriket a srážení plechovek. Tucet

stanovišť, která obcházela batolata, ale i děti
pubertálního věku. Na letáček všichni postupně shromáždili dvanáct razítek od půvabných squaw a urostlých indiánů, za což je
čekala odměna v podobě dvou plechovek
s pitím, plyšový medvídek, létající talíř, klíčenka na krk i drobné školní potřeby. Soudě
podle odevzdaných letáčků a vydaných medvídků prošlo indiánskou vesnicí 386 dětí,
celkový počet i s jejich doprovodem se pohyboval kolem tisícovky.
K vidění a vyzkoušení byly další atrakce,
a to skákací hrad, vodní fotbal, horolezecká
stěna na gumové lahvi a mašinka s dvěma vagony. Vesele se jezdilo i na ponících, s obdivem koukalo na jestřába, puštíka, sovu pálenou a sněžnou, na poštolku, káně, sokola i na
raroha. Na pódiu návštěvníci uznale obdivovali divadélko i kouzelníka, děti samy se
zapojily do módní přehlídky, soutěží i diskotéky. K tomu další hudba, občerstvení různého skupenství, nádherné počasí, báječná at-

mosféra, prostě paráda. Při odpolední likvidaci indiánské vesnice jsem se proto zeptal
obou náčelnic, zda jim nebo kmenu z CocaColy někdo z rodičů poděkoval, případně
ocenil jejich vynalézavost a ochotu. Z jejich
záporné odpovědi mně bylo asi jako indiánům, když se k jejich obydlí blížila bledá
tvář. Inu, nevděk vládne světem, a tak bych
z pozice nestranného pozorovatele rád vyjádřil obdiv i uznání všem, kdož se na dnu dětí
v Hloubětíně podíleli. Howg.
text a foto: vok
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AEROBIK jako superpodívaná
Kdo se trochu zajímá o aerobik, toho asi
nepřekvapí, že na Praze 14 díky Fit studiu
D proběhla další skvělá soutěž. Byl to první
ročník Aerobic basic cupu, pořádaný 6. června v Hloubětíně u bazénu ve spolupráci s Českým svazem aerobiku pro děti, kadetky, juniorky i seniorky. Přihlášeno bylo přes pět set
soutěžících, kteří na nové palubovce tělocvičny předváděli svoje sestavy ve sportovním
aerobiku a ve fitness družstev. Od sobotního
rána až do večera se bylo nač dívat a komu
fandit, s jedinou výhradou: přílišné decibely
doprovodné hudby byly chvílemi na hranici
ohluchnutí. Když soutěž vrcholila vyhlášením

vítězů a předáním cen, v nedalekém T-Mobile
Parku se schylovalo ke koncertu Paul McCartneyho, na nějž fanoušci Beatles čekali u nás
přes čtyřicet let. Z jedné skvělé podívané jsem
se přesunul na Kolbenovu ulici, odkud stovky
příchozích v pohodě, aniž by se museli mačkat v blátě a loužích, a zdarma naslouchali
megakoncertu jedné z největších legend světové hudby.
Kompletní výsledky Aerobic basic cupu
naleznou zájemci na stránkách www.fisaf.cz,
cvičenky z pořádajícího Fit studia D obsadily
dvakrát bronzový stupínek. Ocenění si zaslouží vedle organizátorů a porotců též sponzoři: květiny Puzza paní Pútové z Hassa, pizzerie Il Ponte manželů Ametových z Černého
Mostu, paní Fialková a Knappová a firma
Multitrax. Početně byly zastoupeni i diváci,
kteří se museli vyrovnat především s nepohodlím, neboť stále platí, že pro takovéto
sportovní akce není v Praze 14 vhodná aréna
či hala s hledištěm.
text a foto: jš

Velkoobjemové kontejnery na ãervenec a srpen
1. ze systému hlavního města Prahy:
V Humenci x Sadská
Šestajovická x V Chaloupkách
Svépravická x Šestajovická
Poříčanská x Klánovická
Liblická x Klánovická
Hloubětínská x V Chaloupkách
Vaňkova x V Chaloupkách
Nehvizdská x Zelenečská
Hejtmanská x Vranovská
Tálinská x Oborská
Vírská x Branská
Skryjská x Svárovská
Vodňanská x Svárovská
Horusická x Osická
Hamerská x Církvičná
Babylonská x Lipnická
Stropnická x Za Černým mostem
Rožmberská x Podlišovská
Vlkovická x Dvořišťská
V Humenci x Sadská
Mochovská x Zelenečská
Šestajovická x V Chaloupkách
Liblická x Klánovická
Vaňkova x V Chaloupkách
Konzumní x Na Obrátce
Hejtmanská x Vranovská
Tálinská x Oborská

14. 7.

19. 7.

26. 7.
28. 7.

9. 8.
11. 8.
16. 8.

Vírská x Branská
Skryjská x Svárovská
Babylonská x Lipnická
18. 8.
Borská x Rotenská
Vodňanská x Skorkovská
Rožmberská x Podlišovská
23. 8.
Vlkovická x Dvořišťská
Horusická x Osická
30. 8.
Hamerská x Církvičná
Upozornění: kontejnery ze systému hl. m.
Prahy v daný den budou přistaveny do 13 hodin.
Po naplnění budou odvezeny.

2. zajištěné MČ Praha 14:
Kardašovská, obchodní středisko
Bryksova u zad. traktu obj. č. 762
Lomnická x Staňkova
Manž. Dostálových č.p. 1303
Kpt. Stránského x Vybíralova
Himrova x Gen. Janouška
Jezdovická x Froncova
Dygrýnova x Breitcetlova
Mansfeldova x Kučerova
Bouřilova x Bojčenkova
Cidlinská x Maršovská
Včelničná x Nežárská
Anderleho x Gen. Janouška
Travná x Kostlivého

7.-9. 7.
12.-14. 7.
14.-16. 7.
19.-21. 7.
21.-23. 7.
26.-28. 7.
9.-11. 8.

Ronešova x Volkova
11.-13. 8.
Vašátkova x Doležalova
Vidlák x Novozámecká
16.-18. 8.
Šromova x Gen. Janouška
Bří Venclíků x Vlčkova
18.-20. 8.
Bryksova x Fejfarova
Kukelská x Chvaletická
23.-25. 8.
Hodějovská x Za Rokytkou
Doubecká x Baštýřská
25.-27. 8.
Žehuňská x Nedvědická
Upozornění: 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 trase ve čtvrtek 1. 7.
Vírská x Burdova

15.40-16.00 hod.

Zastávky na trase ve čtvrtek 29. 7.
Baštýřská x Bezdrevská

15.30-15.50 hod.

Zastávky na trase ve čtvrtek 19. 8.
Volkova x Pospíchalova
15.30-15.50 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.
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Co a jak v Dolních Poãernicích
Vážení občané Prahy 14,
v dubnových Listech jsem slíbil, že vás budu informovat o připravovaných úpravách zámeckého parku v Dolních Počernicích. Protože náš park je cílem návštěv mnohých z vás,
dovolte mi, abych vás seznámil s úpravami,
které jsou již dnes dány projektovou dokumentací. Celková rozloha zámeckého parku je
cca 7 ha a nachází se v něm 1100 stromů. Nejvýznamnější z nich jsou duby, z nichž některé
dosahují výšky přes 30 m a obvod jejich
kmene se pohybuje okolo čtyř metrů. Dále
jsou zde zastoupeny javor, jasan, habr, lípa,
topol, jírovec, olše, vrba, bříza a v malém
množství též jehličnany. V roce 2003 byly odstraněny neperspektivní, přestárlé či suché
stromy. Dále byly opraveny mostky přes vo-

doteče, byly provedeny terénní úpravy, postaveny opěrné zídky a upraveny prostory sousedních objektů, mlýna a pivovaru. V dalším
období by měl být vybudován nový venkovní
amfiteátr, nová bude i síť cest včetně veřejného osvětlení. V tzv. francouzské části parku
vzniknou nové travnaté plochy a květinové
záhony, to vše s umělou zálivkou. Nezapomínáme ani na slavnostní osvětlení historických
objektů a dořešení úprav stromového parku
včetně dosadeb. Všechny tyto úpravy byly
konzultovány a odsouhlaseny památkáři, neboť náš zámecký park je součástí přírodní památky Počernický rybník. Nejcitlivěji pak
zcela jistě bude vnímána úprava hlavní hráze
rybníka, kde je navrženo poměrně razantní
vykácení náletových dřevin, které nepříznivě
ovlivňují stabilitu návodní strany
hráze. Doufáme však, že po dosazení nových stromů získá alej
na hrázi opět svoji romantičnost.
Též lze očekávat, že soubor historických budov, přilehlých k zámeckému parku, na kterých
v současné době probíhají stavební úpravy, bude tvořit s upraveným zámeckým parkem lokalitu, kterou budou občané Dolních Počernic i návštěvníci Prahy 14 rádi navštěvovat.
Zbyněk Richter, starosta
MČ Praha-Dolní Počernice
foto na stránce: vš (3), vok (1), archiv

Recept na dlouhovûkost
Až se při letních pěších toulkách nebo cyklistických vyjížďkách
dostanete do Dolních
Počernic, určitě kromě
zámeckého parku stihnete navštívit i řadu dalších zajímavých míst.
Třeba přírodní památku
Počernický rybník, případně jiný rybník Martiňák či další přírodní
památku Slatinu. Nebo
sportovní areál zdejší
tělovýchovné jednoty,
vedle kterého ještě můžete obdivovat jezdecké a huculské koně. Podívat se můžete
i na vyhlášený autokemp Sokol a pak se
občerstvit třeba v místní cukrárně nebo
pizzerii, v restauracích U Koníčků či Barborka, v hotelu Svornost, případně v penzionu Český statek, kde se vzácně snoubí
historie s moderní dobou. Totéž platí o bývalém pivovaru, který je rekonstruován na
jiné provozy. Určitě si nenechte ujít sousední mlýn z druhé poloviny devatenáctého století. Mimochodem, během druhé
světové války to byl na Rokytce poslední
mlýn v provozu a tehdejší mlynář Jiří Görner (na snímku) před několika dny zemřel

v devadesáti letech, jeho sestra Marie Mařencová je dokonce ještě
o tři roky starší. Že by
prostředí mlýna bylo receptem na dlouhověkost? O tom můžete
rozjímat v sousedním
kostele
Nanebevzetí
Panny Marie, nejstarší
stavbě Dolních Počernic, kde se konají bohoslužby i v období prázdnin.
vok

Prasátko pro ‰tûstí
Na prvním ročníku turnaje v pétanque dvojic, pořádaného dětským domovem, se v Dolních Počernicích
sešlo pouhých šestnáct účastníků. Skouleli to ale bezvadně, a to
doslova - při tradiční francouzské hře je totiž házení kovových
koulí co nejblíž k dřevěnému
„prasátku“ základem úspěchu.
Dalo by se říct, že sada zápasů
na dvou hřištích byla záležitostí
sousedskou - kdyby se nepřidali
i přespolní. Michaela Kunstátová z Černého Mostu k účasti na-

Japonské pohlazení
Při zahradní slavnosti ve chráněné dílně
Svatý Prokop v Dolních Počernicích, na
kterou spolu se zdejšími zaměstnanci a klienty přišli i pozvaní hosté, bylo veselo. Zařízení, jež šestnácti mladým lidem s kombinovaným postižením nabízí smysluplnou
práci i ergoterapii, si k otevření japonské
zahrady připravilo vlastní program. Kromě
závěrečného táboráku v něm nechyběly
soutěže, divadlo ani vystoupení místního
bandu, potvrzující pravdivost sentence Zvítězit mohou jen ti, kdo věří, že mohou. Neplatí to ovšem jen pro handicapované - vedení dílny, podporované radnicí i dlouhou
řadou dalších sponzorů, má za sebou po
dvou letech obrovský kus práce. Vznikem
japonské zahrady, kde se budou moci setkávat zdejší klienti s dětmi ze sousední mateřinky i s dospělými obyvateli Dolních Počernic, se jim naplnil jeden krásný sen. „Je
to prostor, ze kterého je cítit, že vás to těší
a baví,“ řekl Jiří Drahota, ředitel Integračního centra Zahrada, které je spolu s občanským sdružením Sluneční zahrada zřizovavš
telem dílny.

Snímkem připomínáme dětský den v dolnopočernickém parku, jako vždy s bohatým programem. Jedno z osmnácti pohádkových zastavení bylo u babky kořenářky.
lákala svého muže a dva žáky ze ZŠ Generála
Janouška, kde do prázdnin učila. Vyplatilo se
jim to - sešli se ve finále. Prvenství přineslo
Kunstátovým kromě krásného
diplomu i skleněný putovní pohár. „Oslavíme to šampaňským,“ těšili se domů, stejně
jako všichni ostatní dospělí obdarovaní lahvinkou. Sedmáci
Tomáš Paul a Marian Hudák si
vybojovali nové míče. Rodinný
„klan“ Jedelských, jejichž vtipné slovní půtky byly zpestřením soubojů, musel vzít zavděk čtvrtou (senioři) a pátou
příčkou (juniorky).
vš
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Budou si mít dûti
kde hrát?
Pohoda na hřišti u Šromovy ulice.

V

stupujeme do Evropské unie - a zpřísnění pravidel provozování dětských
hřišť v Praze navozuje nejednu neodbytnou
otázku. Proces optimalizace, který má přinést větší kvalitu veřejných herních ploch
na úkor jejich kvantity, ještě zdaleka není
u konce. K tomu, aby se mohl naplno rozjet,
chybí „maličkost“: metodický pokyn hlavního hygienika, navazující na dubnovou ministerskou vyhlášku o hygienických limitech. Jen na něm teď záleží, do jaké míry budou všechny městské části schopné převzít
zodpovědnost za bezpečné hrátky dětí a teenagerů na veřejných prostranstvích.
Kolem hřišť je řada nejasností. Pravidla stanovená pro nás nezvykle přísnou vyhláškou,
jejíž účinnost byla posunuta do konce kalendářního roku, se po doplnění provozního řádu
stanou alfou a omegou pro ty, kteří se o venkovní hrací plochy starají - v případě naší
městské části je to odbor životního prostředí,
oddělení městské zeleně. Jedno je už teď jisté:
finanční i časová náročnost péče o dětská hřiště v novém režimu nutně povede ke zrušení
mnohých z nich (některé městské části včetně
té naší se do oné nevděčné práce už pustily).
Co se ale zatím ještě neví - jestli zůstane jen
minimum hřišť plně vyhovujících všem kritériím, nebo bude hřišť víc a část z nich, postavená mimo kontrolu úřadu, bude opatřena nápisem Vstup na vlastní nebezpečí. „Každé
hřiště by totiž podle vyhlášky mělo mít svého
správce, mělo by být oploceno a pískoviště by
mělo být zakrýváno,“ vysvětluje ing. Vladimír Vyčichlo, vedoucí oddělení městské zeleně v Praze 14, proč není v silách úřadu tohle
všechno zvládnout. Zatím se uvedeným požadavkům mohly plně přizpůsobit jen školy
a školky, u hřišť spravovaných městskou částí,
kterých má (alespoň prozatím) zůstat zachováno 48, by náklady byly neúnosné.
Původně se tu ale starali o 82 hřišť a je otázka, jestli nebudou muset zrušit další. Praha 14
se začala nutnou optimalizací zabývat v dostatečném předstihu už v polovině loňského roku.
V srpnu byl ve spolupráci s občanskosprávním
odborem zmapován počet dětí v jednotlivých
lokalitách, tématem se poté zabývala komise
životního prostředí, s příslušnými odborníky
úřadu mohli občané diskutovat na radničních
webových stránkách. Redukce počtu hřišť,

spočívající v odstranění herních prvků a pískovišť z příslušných ploch, které teď ještě musí
vylepšit travní porost, je nyní v podstatě hotová a odvíjela se od počtu dětí a mladých do
osmnácti let (jen orientačně - Hostavice: dvě

stovky, Kyje: třináct set, Hloubětín: šestnáct
set, Černý Most: téměř šest tisíc).
„Lze pochopit, že maminky nerady chodí
s malými dětmi daleko, ale u každého domu
pískoviště být nemůže,“ říká Vladimír Vyčichlo. „Veřejnost nese s nelibostí i to, když
musíme odstranit třeba nějakou houpačku nebo prolézačku, ale zapomíná se přitom na
bezpečnostní rizika. Technické normy z roku
2002 určují třeba i vzdálenost hracích prvků a s tím budeme mít ještě problémy.“
Všechno je dnes mnohem složitější. Dříve se
jednou za rok provedla povinná výměna písku
a bezpečnost hlídali pracovníci odboru životního prostředí jen vizuálně. A dnes? Každé hřiště
musí projít nejméně jednou ročně technickou
kontrolou. Vypadá to tak, že certifikovaná osoba
všechno proměří a prověří a poté sepíše revizní
zprávu, striktně hodnotící stav každé atrakce.
„Právě ona je tím, kdo rozhodne, které prvky na
hřišti zůstanou a které se musí odstranit,“ vysvětluje ing. Vyčichlo. Tyto kontroly nepředstavují lacinou záležitost. „Předběžně jsme to spočítali na 70 tisíc korun ročně, a není v tom zahrnut bakteriální a biologický rozbor vzorků
písku, který budeme muset provádět také.“
A když už jsme u financí: Za nově zrekonstruované velké hřiště v Mochovské ulici v Hloubětíně, jež bude provozně bezpečné i dostatečně
atraktivní pro děti, úřad zaplatí 800 tisíc korun.
Plot kolem něj ale nebude - oplocení se totiž dočkají jen nově kolaudované herní plochy.
A ještě něco musíme zmínit, aby si běžný
čtenář udělal představu o složitosti celé problematiky: úřad nemůže, i kdyby chtěl, „opečovávat“ pískoviště s příslušenstvím na soukromých pozemcích.

Co je to hřiště

Lavičky na zrušených hřištích zůstávají.

Podle příslušné vyhlášky je to „venkovní
hrací plocha určená pro hry a sport dětí a mladistvých a byla k tomuto účelu kolaudována“,
tedy například i jedno pískoviště s lavičkou.
text a foto: Věra Štemberová

Na hﬁi‰tû s holí v ruce
V celé republice rapidně klesá počet dětí.
Ruku v ruce s tímto smutným faktem se ruší nebo slučují školy, ubývají zařízení pro
mimoškolní činnost. Třeba dětská hřiště nebo pískoviště pro ty nejmenší. Ostatně, proč
ne, mají-li sloužit pejskařům nebo vandalům. Ušetřené peníze se pak mohou přesunout do těch zůstavších, jako třeba v případě
dětského hřiště na rohu Kyjské a Hostavické
ulice, v překrásném prostředí u lesa mezi
Hloubětínem a Kyjemi. Tam se
na jaře objevily čtyři nové lavičky, také skluzavka dostala
novější podobu, pískoviště lákalo batolata na bábovky, posekaná tráva zase větší děti k fotbalu, kriketu, softbalu a dalším
hrám. Když se na mohutné větvi dubu penzijního věku objevily dvě zavěšené houpačky, byla
tato oáza klidu téměř dokonalá.
Místní znalí poměrů ovšem začali hádat, jak dlouho tato idylka vydrží. Den, dva, pět nebo
celý týden? Než stačil někdo
vypsat kurzy, ukradl nějaký nenechavec jednu houpačku. Po

pár dnech zmizela i druhá. Poté zůstaly alespoň kovové pásky s kroužky. (viz foto)
A nejméně tři otázky. Co to musí být za zrůdu, která takto okrádá děti? Neměli by vzít
někdy lidé s holí v ruce spravedlnost do
svých rukou? Má vůbec cenu podobná investice? Lavičky a skluzavka zatím (25. 6. pozn. autora) odolávají. Jak dlouho? Obávám se, že přes prázdniny nevydrží...
text a foto: vok
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Oslava vÛbec ne akademická N

a stejnojmenné akci ZŠ Hloubětínská se
koncem května na louce mezi hloubětínským rybníkem a tratí sešlo devět čtyřčlenných družstev žáků pátých tříd. Čekalo tu na
ně několik stanovišť s úkoly, jejichž splnění
vyžadovalo nejen uplatnění znalostí či pohybových dovedností, ale také, jak už název napovídá, odvahu - třeba při zdolávání překážky

Na Prahu 14 se právě snášely přívaly deště
- nedalo se očekávat, že na školní akademii do
ZŠ Vybíralova se budou valit davy. Rodičů
přišlo ale víc než dost a někteří vytrvali až do
konce. Ovace v závěru dvouapůlhodinového
pestrého programu určitě nepatřily jen pohybovým kreacím děvčat z Fit studia Dáši Zitové či z Hudební umělecké školy Věry Drtinové, ale všem účinkujícím i jejich kantorům.
Program zahajovaly děti z prvního stupně vítaným osvěžením byla dvojice starších moderátorek. Jedna z nich, Laura Bonerová, úspěšná
účastnice letošního Pražského poetického setkání, ve druhém bloku přednesla i prózu, s níž soutěžila. Dokázala zaujmout i zaplněnou tělocvič-

Klasik v poetickém hávu - takhle Erben nikoho neodradí.

V Mrazíkovi nevystupovala Nastěnka,
ale Nástěnka.

nu, což s malými výjimkami platilo i pro ostatní. Pásmo, střídající pohyb s mluveným či zpívaným slovem, potvrdilo, že pokud je co ukázat
a nezapomíná se na vtip, školní akademie může
představovat zábavu, při níž není mnoho času
hlídat hodinky. A protože akce byla věnována
výročí naší městské části, nechybělo vystoupení
školního pěveckého sboru, také desetiletého,
pod vedením Jaroslavy Mohylové a Zdeňka
Rezka, ani malé poučení o historii Prahy 14. Nastudovali ho druháci a podáno bylo tak, že nenudilo velké ani malé. Celkově ovšem vítězil dynamický pohyb (moderní tanec střídal aerobik,
ten zase taekwondo), následován hudebními
a pěveckými čísly (od muzikálů až po vážnou
hudbu, v češtině, angličtině, a dokonce i romštině), hrálo se i divadlo. Výběr z Erbenových balad doplnila klasika mimoškolní - správně ulítlá
parodie na Mrazíka (škoda nedostatečné hlasitosti). A jak vystoupení hodnotí ředitel školy
Václav Killich? „Jindy míváme akademie kratší,
ale tentokrát jsem chtěl dát dětem co nejvíce
prostoru.“

Kdo se bojí, nesmí do lesa
„propast“. „Děti se pohybují stále v umělém
prostředí, a tady musely obstát v přírodě, prokázat smysl pro kolektiv,“ říká Jarmila Marešová, učitelka tělesné a výtvarné výchovy
z pořádající školy. Podstatu zadání na stanovišti „lano“ si lze odvodit od známého úsloví
symbolizujícího pomoc: tady se ovšem lano
neházelo, nýbrž vytvářelo z vlastních těl. Který z devíti připravených úkolů byl nejtěžší?
„Orientace v lese, kde děti současně plnily
další úkoly - nestačilo jen rychle běžet, bylo
třeba u toho také přemýšlet,“ vysvětluje Jarmila Marešová. Přitom měli odhalit heslo Jak
se do lesa volá, tak se z lesa ozývá i termín
vzniku naší městské části.
V roli rozhodčích vystupovali deváťáci. Jako první se 105 body se umístilo družstvo ze
ZŠ Chvaletická, o pouhé tři body méně získali žáci z pořádající školy, třetí skončilo družstvo ze ZŠ Bratří Venclíků s 99 body. Vítěze
potěšily diplomy, plakety Prahy 14 a drobné
dárky, pro všechny účastníky bylo připraveno
občerstvení. Kromě tří zmiňovaných škol soutěžila také ZŠ Vybíralova a ZvŠ Mochovská.
„Akce proběhla ve velmi příjemné atmosféře,
v pěkném přírodním prostředí a i počasí nám
přálo,“ pochvalovala si ředitelka školy Zdeňka Pacáková.

Z pohádkového lesa do tûlocviãny
Také při Dni otevřených dveří na Základní
škole Chvaletická, spojeném se zahájením výstavy Pohádkový les a školní akademií, bylo
co obdivovat. Výkony zdejších stepařek
a uměleckých gymnastek z Hanny dance jsou
velkým lákadlem, ale kdo kvůli nim a krásnému počasí vynechal první část programu,
udělal chybu.

Tváře diváků na vernisáži mluví za všechno.
„Byli jste už v pohádkovém lese? Pojďte dál
a dívejte se“, lákal do expozice velký nápis
v ohybu chodby horní budovy lehovecké školy.
Za rohem se otevíral poetický svět utvářený nikoli nadpřirozenými bytostmi, ale lidmi s citem
pro přírodu a se smysly otevřenými. Kresby

a nápisy na stěně, obrázky na papíře, a hlavně
keramika včetně výrazných pásů lemujících část
chodby - nejspíš práce keramického kroužku,
řekne si nepoučený divák. „Tyhle kachle jsme
dělali s mými dětmi, moc je to bavilo,“ vysvětluje třídní 4.A Jana Marková a líčí realizaci
dlouhodobého projektu učitelky-výtvarnice
Blanky Kotoučové pro žáky od třetích tříd výše.
„Škoda jen, že se při ping-pongu, který tu děti
hrají o přestávkách, už něco poničilo.“ Čtvrťačky Sára s Míšou mě pak provedly třídou stejně
jako o poschodí výš Tonda Martínek ze 6.A, vítěz třídní soutěže Můj spolužák, se svými kamarády. „Volili jsme taky nejlepší učitelku,“ prozrazují mi, „učí přírodopis a jmenuje se Jana
Bartáková.“ Její kvality, spolu s celoškolními
úspěchy, potvrzuje poté i ředitelka Jiřina Nováková. „Na obvodě jsme zvítězili v olympiádě
z matematiky, angličtiny, v Pythagoriádě, v recitační a pěvecké soutěži i v několika sportovních
soutěžích.“ Díky školní samosprávě se školáci
ze ZŠ Chvaletická stali dokonce adoptivními rodiči. „Když zjistili, že ne všechny děti můžou
studovat, věnovali výtěžek ze sbírky indické
holčičce,“ říká vyučující Iva Mudrová. Na odchodu z hlavní budovy ještě obdivuji letecké
modely dětí z kroužku vedeného Tomášem Pleškem a pak už se na mě jen valí více než hodinový proud vystoupení při akademii moderované
Hanou Hanušovou a vedoucí dramatického
kroužku Věrou Kovářovou.

Čím delší bude naše lano, tím lépe.

Půvab a krása pohybu ve vystoupení připraveném Hanou Hanušovou.

stranu připravila: Věra Štemberová, foto: jš (3), Jan Mikšík (1), vš
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Miss Roma Praha
zvládnout pochopitelnou trému a také, zejména ve volné disciplíně (převážně si vybíraly
tanec nebo zpěv) upoutat pozornost poměrně
hlučného a k prasknutí nabitého sálu. Vrcholem byla jako u každé podobné soutěže promenáda v plavkách, k níž zprvu dívky neměly
dost odvahy a byly proti, ale naše zástupkyně
je naštěstí přemluvily! Bez promenády by
soutěž ztratila svůj smysl. Porota, která byla
shovívavě korektní, neměla těžkou roli, neboť
děvčata z Prahy 14 byla nejhezčí. První vicemiss se stala Lucie Siváková a korunku Miss
Roma přiřkli porotci dívce s číslem třináct
Rosali Bockové. Oběma dívkám je teprve
šestnáct a jsou z Černého Mostu. Znají se odmalička, chodily spolu do ZŠ Generála Ja-

V

České republice se pořádají různé soutěže miss, ale žádné se neúčastní dívky
z romské menšiny. Průlomem se proto stala
loňská premiéra Miss Roma v Praze 7, která
byla letos rozšířena na celou Prahu. Mezi třinácti finalistkami soutěžily 18. června v Kulturním domě Vltavská také čtyři dívky z Prahy 14: Martina a Jana Holubová, Lucie Siváková a Rosali Bocková. V sále tohoto
známého kulturáku panovala fantastická atmosféra. Publikum bylo doslova nažhavené
pověstným cikánským temperamentem. Finalistky to neměly vůbec lehké - musely jednak

Lucie, Rosali a Martina.

nouška. Lucie má ráda tanec a zpěv, zejména
černou muziku, Rosali ráda chodí mezi lidi
a čte astrologické knížky. Zatím ještě nemají
vážnou známost, obě by chtěly absolvovat
střední obchodní školu. Nevyloučily, že by se
ještě přihlásily do soutěže o nejfotogeničtější
dívku Prahy 14.
text a foto: jš

O nejfotogeniãtûj‰í dívku Prahy 14

J

Bezplatné oznámení

iž dvakrát jsme v Listech informovali o soutěži TOP MODEL - MISS
HORAL o nejfotogeničtější dívku roku 2004, do níž se mohou přihlásit děvčata z Prahy 14 ve věku od 16 do 25 let. Pokud tak učiní, čeká je ve středu 18. srpna předkolo v hotelu Svornost v Dolních Počernicích. Ta nejfotogeničtější, kterou vybere porota, postoupí do celopražského finále. Přihlášku je potřeba zaslat poštou nebo e-mailem
nejpozději do 23. června na adresu pořadatele: TOP ART STUDIO,
Baštýřská 466, 198 00 Praha 9, e-mail: topartstudio@topartstudio.cz.
Formulář přihlášky naleznete na této straně Listů nebo na
www.topartstudio.cz

Zpěvák Hynek Tomm z Černého Mostu velmi ochotně vystupuje na
akcích pořádaných k 10. výročí Prahy 14. Po vydání debutového CD
se stále častěji objevuje po boku celebrit naší popscény. Tentokrát ho
vidíme ve společnosti Lucie Bílé a Martiny Balogové v Parnasu při
oslavě narozenin Karla Gotta.
foto: Václav Birnbaum
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Letci v názvech ulic âerného Mostu
Také v prázdninovém dvojčísle Listů Prahy 14 věnujeme pravidelnou
stránku našim letcům a stíhačům, hrdinům leteckých bitev druhé světové
války, po nichž jsou pojmenovány některé ulice na Černém Mostě. Jako
pátý přichází podle abecedy na řadu

Plk. in mem. Josef Bryks, MBE
osef Bryks se narodil 18. března 1916 v obci
Jhanáckého
Lašťany u Šternberka jako sedmé z osmi dětí
středního rolníka Františka Brykse
a Anny rozené Nasvetrové. V červnu 1935
úspěšně maturoval na obchodní akademii
v Olomouci, byl odveden a svou vojenskou kariéru zahájil u dragounů. V říjnu 1935 dobrovolně narukoval do přijímače u 5. dragounského
pluku ve východoslovenských Košicích. Poté
nastoupil na vojenskou akademii v Hranicích na
Moravě. Krátce po okupaci se nejprve zapojil
do organizace ilegálních odchodů letců do sousedního Polska a 20. ledna 1940 se vydal na
dlouhou a dobrodružnou cestu do zahraničního
odboje. Již 27. června 1940 se na palubě jedné
z evakuačních lodí dostal do Velké Británie. Na
ostrovech byl na základně v Cosfordu přijat do
služeb RAF VR v nejnižší důstojnické hodnosti pilot officer (do československé hodnosti nadporučík byl povýšen 1940, tradičního 28. října)
a 4. srpna 1940 nastoupil v Duxfordu službu
u nedávno založené 310. československé stíhací peruti. Ve Velké Británii měl oproti většině
svých druhů určitou výhodu. Ještě ze střední
školy totiž výborně uměl anglicky. Nebylo tedy
divu, že byl zařazen k britské bojové jednotce 23. dubna 1941 nastoupil k 242. stíhací peruti,
operující na stíhacích letounech Hurricane
Mk.IIB z letiště Stapleford Tawney. Protože se
s ní zprvu počítalo jako s noční stíhací, prodělal
u ní aplikační kurs nočního létání a podle přístrojů. Záhy se však jednotka přemístila na sektorovou základnu North Weald, aby ve svazku
tamního křídla (britská 56. a 242. a polská 306.
peruť) podnikala denní ofenzivní operace nad
okupovanou západní Evropou. Jeho poslední
bojová akce nesla název Circus 14. Celkem 23
dvoumotorových bombardovacích blenheimů
od 18., 105. a 110. perutě, doprovázených devatenácti perutěmi spitfirů a hurricanů, tehdy napadlo elektrárnu Choques poblíž severofrancouzského Lille. Sweep skončil obrovskou leteckou bitvou s velmi těžkými ztrátami na
britské straně. Jak na cestě tam, tak i při zpátečním letu totiž na britskou formaci soustavně dorážely messerschmitty. Piloti spitfirů a hurricanů své svěřence sice bránili statečně a energicky, ale tvrdě za to zaplatili. Zatímco Němci
ztratili jen tři „stodevítky“, Britové museli odepsat plných třináct svých stíhaček! Přemožitelem Bryksova Hurricanu Mk.IIB Z2508 nebyl
s největší pravděpodobností nikdo jiný nežli
sám geschwaderkommodore JG 26, oberstleutnant Adolf Galland, tehdy nejúspěšnější stíhací pilot Luftwaffe. Hořící hurricane se zřítil
k zemi v prostoru severozápadně od St. Omeru,
za ním se na padáku snášel i lehce popálený pilot, jenž při kvapném seskoku ztratil své letecké
boty. Podobně jako další zajatci identifikovaní
jako Češi byl pak v srpnu 1944 zatčen a převezen na pražské gestapo, kde byl obviněn z velezrady. Na zákrok ochranných mocností však
musel být propuštěn zpět do zajateckého tábora
a s většinou dalších se v nejistotě o svůj osud
v dubnu 1945 dočkal osvobození v táboře pro
prominentní zajatce Oflag IVC v Colditzu.

✈ Po návratu do Velké Británie se určitý čas
musel zotavovat ze čtyřletých útrap a zranění.
Byl odeslán do depa v Cosfordu a v srpnu 1945
v místní nemocnici byl kvůli následkům zranění v zajetí operován. Další operaci prodělal
v červnu 1946, kdy mu současně lékaři odstranili střepiny granátu, které měl po pět let v ústech na patře. Mezitím se také konečně osobně
poznal s Angličankou Gertrudou Roseovou
(nar. 26. září 1920 v St. Pancras v Londýně),
poštovní úřednicí a vdovou po britském letci,
s níž si předtím prostřednictvím mezinárodního
Červeného kříže ze zajetí dopisoval. Z příběhu
vztahu této ženy a zajatého letce vznikl tehdy
v Anglii film s výmluvným názvem Srdce v zajetí. Do vlasti se Josef Bryks vrátil až 6. října
1945 a svou někdejší korespondentku přivezl
s sebou - už jako svou manželku (brali se v Anglii 18. července 1945). Josef Bryks byl ponechán v činné službě a postupně povyšován - nejprve na kapitána (září 1945), pak na štábního
kapitána (prosinec 1945) a nakonec na majora
letectva (květen 1946). Jen několik dnů po únorovém státním převratu, 29. února 1948, byl
z olomouckého učiliště přemístěn do Havlíčkova Brodu k 10. letecké základně. Jako důstojníka s vyhraněnými názory na tehdejší politický
vývoj v zemi, které nikdy neskrýval, jej následně, již 9. března 1948, odeslali na „dovolenou
až do rozhodnutí MNO“, tj. fakticky postavili
mimo službu. V té době se však mjr. Josef
Bryks již nacházel ve vězení. Nevyšel z něho až
do své tragické smrti. Stal se tak jedním ze symbolů utrpení československých letců z Velké
Británie v komunistických žalářích. V souvislosti s vyprovokovaným, a tudíž neúspěšným
pokusem o útěk div. gen. RNDr. Karla Janouška do zahraničí (společně s dalšími byl zadržen
večer 30. dubna 1948 u Přeštic) došlo k velkému zatýkání. Nevyhnul se mu ani mjr. Josef

Bryks, jenž se chystal rovněž k odchodu a prozřetelně napřed poslal svou anglickou manželku
Gertrudu s malou dcerkou Soniou. Byl zatčen
3. května 1948 ve svém bytě v Olomouci pro
podezření z přípravy ilegálního útěku do zahraničí.
✈ V procesu, konaném od 14. do 16. června
1948 před Vrchním vojenským soudem v Praze
za předsednictví pplk. just. JUDr. Karla Hermanna-Otavského, čelila skupina letců zdrcující obžalobě, kterou vypracoval a u soudu zastupoval úřadující vrchní vojenský prokurátor
pplk. (později gen.) JUDr. Jan Vaněk. Kromě
degradace, ztráty vyznamenání a čestných odznaků odsoudil dva hlavní obžalované divizního gen. Janouška na 19 let a plk. Chrásta na
15 let těžkého žaláře. Mjr. Bryks, škpt. Čapka
a kpt. Špaček byli odsouzeni každý na 10 let za
„zločin přípravy úkladů, zločin zběhnutí a pokus zločinu vojenské zrady“. Jelikož Bory byly
z geografického hlediska pro případné uprchlíky výhodné, transportovali Josefa Brykse a řadu
dalších do vnitrozemí. Od 13. května 1950 byl
opět na pražské Pankráci, od 17. srpna téhož roku ve věznici v Mladé Boleslavi, od 3. listopadu znovu na Pankráci a od 6. listopadu ve vojenské trestnici v Opavě. Od 18. června 1952
pobýval v Leopoldově, který měl pověst jedné
z nejhorších věznic komunistického Československa. Zůstal zde téměř tři roky. Nakonec se
dostal do jáchymovských dolů. Následkem pobytu v tzv. „nápravných“ zařízeních se u Josefa
Brykse začala projevovat srdeční choroba. Ve
23 hodin v noci z 11. na 12. srpen 1957 zemřel
ve vězeňské nemocnici uranového dolu Rovnost v Ostrově nad Ohří na Jáchymovsku. Podle náčelníka tábora „jmenovaného ranila mrtvice v době spánku“. Podle poměrně věrohodných svědectví Josef Bryks zemřel sice na
infarkt, ale závažnou roli sehrálo i neposkytnutí
lékařské pomoci (MUDr. Motěšický), což bylo
v tehdejších věznicích zcela běžné. Otázkou
však zůstává, nakolik by byla platná, neboť šlo
o těžký infarkt. Pro tehdejší dobu je charakteristické, že jeho ostatky nebyly rodině vydány
k zařízení pohřbu. „Podle pokynů pro případ
úmrtí vězně bylo příslušnými orgány MV rozhodnuto, že zemřelý nebude vydán pozůstalým
k zařízení pohřbu,“ psalo se ve zdůvodnění.
„Pohřeb žehem bude vykonán na státní útraty
a urna s pozůstatky zemřelého bude uložena na
vězeňském hřbitově. Důvodem tohoto opatření
je rozsáhlost a nebezpečnost trestné činnosti,
které se dopustil jednak před zatčením i ve výkonu trestu.“
✈ Sečteme-li roky v německém zajetí a v komunistickém vězení, strávil Josef Bryks celkem
13 let svého nedlouhého života za ostnatým drátem. Zemřel v pouhých 41 letech. Rehabilitován
byl až po dlouhých desetiletích a 29. května
1991 byl mimořádně povýšen do hodnosti plukovníka v.v. in memoriam. O několik let později Trudie Bryksová, která se mezitím přestěhovala do Washingtonu, opět navázala kontakt
s Josefovými příbuznými. V jeho rodných Lašťanech symbolicky pohřbila do rodinné hrobky
svého manžela a hned vedle něj jejich dceru Soniu, která mezitím zemřela v sanatoriu na roztroušenou sklerózu. Nedaleko rodného domu
v Lašťanech mu 4. června 1994 odhalili pamětní desku.
Jiří Rajlich
Vojenský historický ústav
připravil: vok
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LOUâENÍ SE SLUNÍâKEM

J

ako každý rok byl i letošní červen v MŠ
Sluníčko ve znamení blížícího se odchodu
nejstarších dětí do ZŠ. Letos jsme pro ně podruhé připravily Loučení se Sluníčkem. Určený večer a noc patřily jen našim předškolákům. Když jsme se všichni sešli, nastala atmosféra něčeho neobvyklého, tajemného. Po
úvodních hrách a tančení čekalo na děti první
překvapení - na bílá trika si mohl každý namalovat své sluníčko, neboť právě ono je v lo-

gu naší mateřské školy. Práce šla všem pěkně
od ruky a za chvíli se na nás usmívala spousta
veselých sluníček. Po malém občerstvení přišlo na řadu další překvapení - zkouška odvahy. Děti chodily se svítilnou do ztemnělé třídy, aby si každé našlo svůj malý poklad. Ještě
jsme stačili zamávat zapadajícímu sluníčku
a už nastal ten pravý čas na pohádku. Noc,
kterou děti strávily samy bez rodičů, z nich
udělala opravdové školáky. Ráno po společně
připravené snídani se už nemohly dočkat, až se po složení „malé maturity“ rozloučí
se svými kamarády z ostatních tříd a odpoledne budou
vše doma vyprávět.
Rozzářené oči dětí nám jsou
tím největším poděkováním.
kolektiv MŠ Sluníčko

Rozdílné poãasí,
stejná
spokojenost
Za nádherného počasí se v sobotu
29. května uskutečnil v areálu Sokola Jahodnice dětský den. Byla to jedna z nejzdařilejších tradičních oslav, a to nejen díky počasí, ale i příjemné atmosféře a spokojenosti přítomných dětí i jejich
doprovodu. Soutěžilo se v již osvědčených
disciplínách, navíc si děti mohly vyzkoušet i základy tenisu, nohejbalu a streetballu. Na závěr byly k radosti všech přítomných opět opékány špekáčky, na kterých si
pochutnávalo 72 zúčastněných dětí, jejich
doprovod i tým organizátorů v čele s předsedou tenisového oddílu Milanem Hrádkem.
❒
V úplně jiné situaci se ocitli pořadatelé
dětského dne o týden později v areálu TJ
Kyje v Hamerské ulici, kteří museli pro-

Kam po prázdninách
Oddělení kultury a občanských záležitostí Úřadu městské části Praha 14 už nyní přijímá přihlášky 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.
Kontakt: Marcela Pavlíčková - tel. 281 005 279.
Studio Inspirace nabízí aktivity pro děti od 3 do 14 let - kromě tradičních kroužků flétny, kytary, šachů, PC techniky, výtvarných dílen a dílniček, jazykových doučovacích kroužků, dopoledních Sluníček pro „neškolkové“ děti i několik novinek. Zahájí také logopedické
cvičení pro děti, spolu s instruktážemi pro maminky. Od 25. srpna budou k dispozici letáčky,
zápis od 1. září, činnost kroužků od 13. září. Dospělým tu nabídnou sociálně právní poradenství (dopoledne a v podvečer).
Občanská inspirace, Kučerova 768/14 (blízko konečné metra B), tel.: 776 046 112
nebo 721 770 462.
Dům dětí a mládeže na Proseku a na Černém Mostě (nová pobočka v ul. Gen. Janouška by měla být otevřena již v září) nabízí kroužky:
Sport: aerobic (děti, dospělí), aikido (děti, dospělí), judo, fotbal, florbal, jóga (děti, dospělí), kalanetika, Mamčo pojď si hrát (cvičení rodičů s dětmi), moderní tance, latinsko-americké tance, pohybové hry, stěnolezení, stolní tenis, střelba, šachy, volejbal, netradiční hry,
gymnastika. Učení: Aj (několik úrovní od předškoláků po dospělé), Nj (předškoláci, dospělí, různé úrovně), Špj, Fj (různé úrovně), Itj, Čj pro cizince (doučování dětí, dospělí). Přírodovědné: bylinkářství, teraristika, zoologie-chovatelství, ekologie, rybářský kroužek, kroužek mladých vědců (Ch a F pokusy). Hudba a divadlo: dramatický kroužek, flétna, kytara,
improvizační liga. Počítače: PC grafici, PC Linux začátečníci, PC pro nejmenší, PC programátoři, PC začátečníci, PC webaři, PC kurzy pro dospělé -Word, internet, základy Windows.
Estetika, tvoření: keramika (děti, dospělí), grafický kroužek, kresba a malování, výtvarné
hry (předškoláci, školáci), řezbářství. Modeláři: železniční, letecký, papírový, plastikový,
klub plastikových modelářů, elektrokroužek. Jiné: magie a kouzla, Top secret (dívčí klub),
malý novinář, turistický kroužek. Zápis od 23. srpna.
Dům dětí a mládeže, Měšická 720, Praha 9-Prosek, tel./fax 286 884 456, 286 884 457,
tel. 605 486 587, e-mail: praha9@ddm.zde.cz.
Chcete prožít pekelnou noc? Přijďte 15. července v 18 hodin na noční akci otevřeného
klubu Peklo v DDM na Proseku. Za čtyřicet korun tu na vás čekají psychohrátky, internet,
PC hry, videoprojekce, turnaje v šipkách a ...nechte se překvapit!
vš

gram přizpůsobit mokré variantě a změnit
jej na „den otevřených dveří“. Mnozí návštěvníci se tak díky tomu mohli seznámit
s interiérem haly a tělocvičny, kam byly
operativně přesunuty všechny atrakce.
Kromě zábavných soutěží čekaly na 156
dětí ruské kuželky, výstup po provazovém
žebříku, ale i vyloženě sportovní disciplíny jako třeba člunkový běh na čas, šestiskok nebo hod na basketbalový koš. Radost z výkonů byla umocněna převážně
sladkou odměnou.
Zdařilému průběhu obou akcí s rozdílným počasím výrazně napomohli sponzoři, na Jahodnici zejména Globus, CocaCola a Tabák Vítová, v Kyjích hlavně firma SahneBöhm. O laskavých a obětavých
funkcionářích obou jednot ani nemluvě.
vok
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PLACENÁ ¤ÁDKOVÁ INZERCE
●

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
● Poskytnem ubytovanie 3 km od termálneho kúpaliska Podhájska s morskou vodou. Výhodne. Tel.:
00421 908 263 666 alebo 00421 904 960 679, internet ubytovanie Podhájska, www.môj.web.sk/Radava.
07/07

Obãerstvení - cukrárna
nabízí na objednávku: pro svatební
i sváteãní pﬁíleÏitosti dorty v‰ech druhÛ,
minizákusky, chlebíãky.
Hodûjovská 11, Praha 9-Kyje, tel.: 281 867 529

Architektonická kanceláﬁ

BEZPLATN¯ OZNAMOVATEL

Levnû, levné projekty
rodinn˘ch domÛ
Konzultace i jiné

■

Hledáme milou starší paní, které chybí vnoučata.
Jsme bez babiček a máme dvě děti - 2 a 5 let. Tel.:
607/985 042, Praha 9 - sídliště Jahodnice.
■ Hledáme spolehlivou paní na hlídání dětí 12x týdně, tel.: 606 16 73 99.

Tel.: 281 867 529

Blahopﬁání

ELEKTRICKÉ
INSTALACE
ELEKTRICKÉ INSTALACE
JAN
JAN ROHAN
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

Otevřen PSÍ SALON
nejlepší péče pro Vaše miláčky

●
●
●
●

■

31. července oslaví manželé PhDr. Lubomír a Věra
Lehárovi z Hloubětína 50 let společné cesty životem zlatou svatbu. Přejeme jim mnoho dalších společných
let ve zdraví a v pohodě. Za všechny děti a vnoučata.

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

NOVĚ OTEVŘENO

anglické zboží
pavilon HAVANA, Mochovská 38
u stanice metra

LETNÍ SLEVY SLENDER YOU
Na léto jsme pro Vás připravily velice zajímavé
slevy. Proštíhlující cvičení na stolech Slender You
10 hodin plus 2 hodiny zdarma a navíc bonus ve
výši 200 Kč. Samy si můžete určit, jakým způsobem tento bonus vyčerpáte. Můžete volit mezi cvičením, soláriem, solárním krémem a proštíhlujícím Rolletikem. To ale stále není všechno! Když si
zaplatíte v této letní akci cvičení na stolech Slender
You, obdržíte v září slevu 10 % na cvičební kúru.
Samozřejmě máme slevu i na skořicové proštíhlující zábaly a ty vás v létě vyjdou na 950 Kč. Proštíhlení je při skořicových zábalech patrné okamžitě a při cvičení na stolech již od čtvrté hodiny. Věříme, že naše slevy jsou pro vás zajímavé a naše
stálé zákaznice slevy potěší. Nové zákaznice mohou tyto slevy využít pro první návštěvu k nám do
Slender You. Najdete nás na adrese Hloubětínská 1/38, Praha 9, tel.: 281 860 173. Těšíme se na
vás a nezapomeňte, že přes léto máme letní provoz, a proto se raději objednávejte.
●

Prodám 3+kk/L, DV, 70 m2, Lehovec, 10 p., po rek.,
žaluzie, zděné jádro, kuchyň IKEA, štuky. Školka,
škola, lékař 1 min. Pěkný výhled, 1 790 000 Kč, možnost ind. spl. kalendáře. Volejte 603 829 714. 07/06a

VYKUPUJEME
●
●

bankovky, mince, medaile
tel. karty, vyznamenání a odznaky
Ing. ëurãek Jan, Bryksova 730/71
Tel.: 606/926 045

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

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

UZÁVùRKA
LISTÒ
ã. 9/2004

●

Hledám k pronájmu zděnou garáž u Kyjského rybníka. Spěchá. Tel.: 605 813 041, 281 86 92 77. 07/13

16. 8. 2004
●

Hledáme cca roční pronájem bytu 2-3+kk v Praze 14 a okolí. Nabídněte. Možnost platby na urč.
období předem. Volejte 603 829 714.
07/06b

Tel.: 281 93 14 19 Mobil: 603/242 142 Fax: 281 93 15 12 www.sute-pisky.cz
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1 graf. znak =

1 Kã

REKLAMNÍ TEXTY
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

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

P

oslední zvonění, jež připadlo na pátek 21. května, pojali studenti soukromé střední školy podnikatelské administrativy v Hloubětíně happeningově: vyrazili do ulic Prahy 14 v kostýmech, jež si pro tuto příležitost vymysleli. Na snímku
na schodech u stanice metra Rajská zahrada. Před sebou měli maturitní zkoušky a slavnostní převzetí maturitních vysvědčení v Galerii 14. Pak se jejich bezstarostné studentské duše mohly konečně rozlétnout na vytoužené prázdniny, které pro mnohé z nich budou ty poslední. Přejme jim, aby si je co nejvíce užili. Pokud nehodlají dále studovat, čeká je coby absolventy bez praxe nelehké hledání zaměstnání.

ODPOLEDNE
v prázdninovém
duchu
Vůbec poslední předprázdninovou akci v Praze
14 uspořádalo pod záštitou
zástupce starosty Jaroslava
Jirouška občanské sdružení
Čtrnáctka pod vrchem Čihadla u Černého Mostu. Program pro rodiče s dětmi zahrnoval vedle opékání buřtů
a pouťových atrakcí rovněž
ukázku výcviku psů a sebeobrany příslušníky městské
policie, která představila
i svoje mobilní centrum prevence kriminality, umístěné
v autobuse. Nechyběla ani
slíbená hasičská technika a
velký zájem vzbudily rozmanité ukázky činnosti
DDM z Proseka, který od
září na Černém Mostě otevírá svoji pobočku: rybaření
nasucho, chůze na chůdách,
pouštění modelů letadélek
či malování štětečkem na
obličej.
text a foto: jš

Ekoden s anketou
12. června pořádalo sdružení Občanská
inspirace v Kučerově ulici na Černém
Mostě již tradiční Ekoden pro sídlištní děti. Počasí se sice neobešlo ani tento den
bez nezbytného deště, ale od hojné účasti
po celý den malé zájemce neodradil. Pořádající sdružení pro ně připravilo soutěže
a hry s ekologickou tematikou a tradiční
jarní sázení letniček pro balkony. Pro
zpestření si děti mohly zkusit košíkářské
řemeslo předváděné klienty a pracovníky
sdružení DOM, které provozuje resocializační centrum pro mladistvé s košíkářskou
dílnou v Praze 8.
Součástí letošního jarního Ekodne byla
i anketa Co se mi líbí/nelíbí na Černém
Mostě. Na velkou roli papíru psaly své postřehy a náměty samotné děti. A jak to dopadlo? Řadě z nich se líbí barevné paneláky, příroda na sídlišti, vadí jim však „počmárané“ domy, rozbitá hřiště. Postrádají
tu bazén, koupaliště, víc sportovišť. Některé děti by tu rády měly přímo zologickou
zahradu anebo ještě lépe - moře.
Všechna tato více či méně splnitelná
přání a postřehy budou od srpna k přečtení v prostorách sdružení pro inspiraci nám
dospělým. Pracovníci a studenti ze sdružení Občanská inspirace již plánují další,
podzimní Ekoden a vymýšlejí, co nového
pro sídlištní děti připravit.

