09Listy/Obálka

24.8.2004 17:49

Stránka 1

MùSÍâNÍK OBâANÒ âERNÉHO MOSTU, HLOUBùTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC

9/2004

Několik desítek dětí, které byly v MŠ Obláček pasovány z předškoláka na školáka, od září již chodí do prvních tříd základních škol v Praze 14.

■ ZDARMA
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ZPRAVODAJSTVÍ
Z RADNICE
Co projednalo 10. zasedání zastupitelstva
Desáté zasedání Zastupitelstva městské části Praha
14 (ZMČ) se konalo 29. června v „Galerii 14“ nám.
plk. Vlčka. Přítomno bylo 28 členů, omluveni: Soňa
Matoušková, Helena Mandjounehová, Jitka Krátká.
Nový člen zastupitelstva František Čuchal (ze Sdružení nezávislých za odstoupivší JUDr. Hanu Pospíšilovou) složil předepsaný slib.
ZASTUPITELSTVO DÁLE DLE
SCHVÁLENÉHO PROGRAMU:
● jednomyslně zvolilo přísedící Obvodního soudu
pro Prahu 9: Ivanu Kalenskou, Věru Nekolovou a Miroslavu Roglovou
● vzalo na vědomí informaci o plnění úkolů ZMČ
Praha 14. V diskusi k tomuto bodu jednání vystoupil
Ing. Dubský s dotazem ohledně odstranění závad na
komunikaci Kolbenova, které měla provést Technická
správa komunikací (TSK). Dle odpovědi zástupce starosty Ing. Skaly jednání s TSK proběhlo, návrh k řešení bude předložen na podzim. Dále se Ing. Hollan
zajímal o návrh dohody o poskytnutí dotace na vybudování mobilního kluziště. Dle odpovědi starosty Ing.
Miroslava Froňka byl tento návrh zatím odložen. Ing.
Tůma vystoupil s dotazem na plánované úpravy komunikace Broumarská. Dle odpovědi ing. Skaly zpracovává TSK dokumentaci k této záležitosti, jež je projednávána na dopravním výboru.
● vzalo na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání
hospodaření MČ Praha 14 za rok 2003 a uložilo finančnímu a kontrolnímu výboru předložit ZMČ Praha
14 informaci o plnění nápravných opatření vyplývajících z výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2003
● schválilo
plnění příjmů a výdajů městské
části Praha 14 za 1. čtvrtletí 2004: příjmy
57 044,69 tis. Kč, výdaje 49 932,45 tis. Kč, z toho kapitálové 961,55 tis. Kč, běžné 48 970,90 tis. Kč, přebytek 7 112,24 tis. Kč, plnění finančního plánu zdaňované činnosti MČ Praha 14 za 1. čtvrtletí 2004 s
hospodářským výsledkem ve výši 10 619 tis. Kč
● schválilo I. úpravu a změnu rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2004:
schválený rozpočet
217 337 000Kč
financování
3 257 000 Kč
výdaje
220 594 000 Kč
navýšení rozpočtu v celkové výši
9 054 800 Kč
z toho:
dotace státní rozpočet
121 000 Kč
dotace MHMP
1 906 800 Kč
fond rozvoje a rezerv
5 404 000 Kč
zaměstnanecký fond
652 000 Kč
úřad práce
27 700 Kč
příjmy
943 300 Kč
rozpočet po I. úpravě a změně
k 31. 5. 2004 činí
229 648 800 Kč
● stanovilo měsíční odměny za výkon funkce neuvolněným členům Zastupitelstva Prahy 14 s účinností
od 1. 5. 2004
● vzalo na vědomí informaci o prověření 2. etapy
dokumentů došlých v roce 2003 na Úřad MČ Praha 14
● odvolalo Ing. Kateřinu Abou Chahine z funkce tajemnice finančního výboru ZMČ Praha 14 a jmenovalo Ing. Petra Winklera tajemníkem tohoto výboru
s účinností k 29. 6. 2004
● schválilo přidělení grantu v oblasti sportu a tělovýchovy Sportovnímu klubu Neptun na projekt „Synchronizované plavání“ ve výši 29 280 Kč a na projekt
„Pronájmy tělocvičen“ ve výši 50.000 Kč a v oblasti
prevence kriminality a protidrogové prevence občanskému sdružení Jahoda na projekt „Nízkoprahový
klub Čerňák“ ve výši 50 000 Kč

● schválilo „Zásady postupu pro prodej domů ve

vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených do správy nemovitostí městské části Prahy 14“ a jejich uvedení
do praxe
● souhlasilo s podepsáním patronátního prohlášení
MČ Praha 14 jako jediného akcionáře obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a. s. pro První městskou banku, a. s. v souladu s nabídkou financování ze
dne 18. 6. 2004
● souhlasilo s uzavřením kupní smlouvy mezi Prahou 14 a stavební firmou Dvořák RK plus, s. r. o. na
prodej nebytového domu čp. 539 v ulici Bezdrevská,
Praha 9 na pozemku parc. č. 656/1 o výměře 656 m2
a pozemku parc. č. 656/1 o výměře 656 m2 a garáže
na pozemku parc. č. 655 o výměře 26 m2 a pozemku
parc. č. 655 o výměře 26 m2 vše v k. ú. Hostavice za
cenu 2 820 000 Kč
● schválilo uzavření kupní smlouvy na odprodej pozemku parc. č. 171/2 o výměře 171 m2 v k. ú. Kyje
mezi Prahou 14 a Ing. J. Šuraněm za cenu 2 000
Kč/m2
● schválilo uzavření kupní smlouvy na odprodej pozemku parc. č. 228/8 v k. ú. Hostavice o výměře 114
m2 mezi Prahou 14 a manželi Eduardem a Lucií Rabanovými za cenu 800 Kč/m2
● schválilo uzavření kupní smlouvy na odprodej pozemku parc. č. 551/3 v k.ú. Kyje o výměře 13 m2 mezi Prahou 14 a manželi MUDr. O. Bíró a Ing. A. Bírovou za cenu 350 Kč/m2
● schválilo uzavření smlouvy o směně pozemku PK
215/1, k. ú. Hostavice, obnoveného jako pozemky
pod parc. č. 978/17, 978/31, 978/33, 978/34, 978/35
(komunikace), všechny o celkové výměře 1 258 m2,
které jsou ve vlastnictví M. Tomášové a E. Křepelkové za pozemek parc. č. 2201, o výměře 779 m2, k. ú.
Kyje, který je ve svěřené správě nemovitostí MČ Praha 14, za podmínky uhrazení rozdílu mezi hodnotami
směňovaných pozemků ve výši 300 000 Kč ve prospěch Prahy 14
● nesouhlasilo s podnětem JUDr. V. Lederera, Ing.
P. Zemplinera a Ing. R. Hudečka na změnu územního
plánu hl. m. Prahy u pozemku parc. č. 903/1 (část)
kat. území Hostavice ze stávající funkční plochy louky a pastviny na území čistě obytné
● doporučilo podnět organizace ROPID na změnu
územního plánu hl. m. Prahy pro vybudování železniční zastávky Praha - Jahodnice
● souhlasilo s uzavřením kupní smlouvy na prodej
obytných domů čp. 562 - 566 a zastavěných pozemků
parc. č. 1072/141 o výměře 216 m2, parc. č. 1072/140
o výměře 215 m2, parc. č.1072/139 o výměře 218 m2 ,
parc. č. 1072/138 o výměře 216 m2, parc. č. 1072/137
o výměře 220 m2, vše v k. ú. Hloubětín v ulici Poděbradská mezi MČ Praha 14 a Bytovým družstvem Poděbradská 562 - 566 za cenu 16 464 420 Kč
● schválilo převedení pozemku parc. č. 254/4, k. ú.
Hloubětín, ulice Postřižínská, z vlastnictví České republiky do svěřené správy nemovitostí MČ Praha 14
● schválilo předložení žádosti o svěření pozemku
parc. č. 2673 v k. ú. Kyje z majetku hl. m. Prahy do
správy nemovitostí MČ Praha 14 k projednání orgány
hl. m. Prahy
● souhlasilo s bezúplatným, popř. úplatným převodem objektu čp. 13 s pozemkem parc. č. 5 a objektu
čp. 10 s pozemkem parc. č. 4 v k. ú. Kyje z vlastnictví
České republiky do majetku hl. m. Prahy, svěřené
správě MČ Praha 14
● schválilo zpětvzetí nemovitého majetku - pozemků v k. ú. Hloubětín a k. ú. Kyje určených pro
trvalý zábor pod budoucí komunikací „Vysočanská
radiála“, ze svěřené správy nemovitostí městské
části Praha 14 a jejich předání investorovi - hlavnímu městu Praze

INTERPELACE
RNDr. Jiřina Nováková, CSc.
1) pronájem zámečku v Hostavicích (zastupitelům
bude předána nájemní smlouva, usnesení rady a ostatní písemnosti, týkající
se uzavřeného pronájmu)
2) zdravotní komise (dotaz, zda dojde ke změně
programového prohlášení, ve kterém je zahrnuta i činnost zdravotního referátu, zodpověděl starosta - rada
přijala návrh zdravotní komise na sebezrušení a tato
komise byla sloučena s komisí pro sociálně právní
ochranu dětí a sociální věci a i nadále pokračuje podpora jiných zdravotnických projektů, např. LSPP či
pokrytí zdravotní péče v Praze14).
3) PENNY Market (na dotaz, kdy proběhne odstranění nástavby na tomto objektu, starosta odpověděl,
že k případnému odstranění může dojít, pokud stavebník nedoloží dokumenty, které stavbu povolují.
V současné době probíhají jednání s Magistrátem zastupitelům bude předáno písemné vyrozumění).
Ing. Vratislav Štěpař, CSc.
1) Linde Technoplyn (upozornil na několik verzí
bezpečností zprávy, do nichž nejsou zahrnuty některé
další aspekty, jako např. vnější i vnitřní havarijní plán,
chybějící popis ochranných a zásahových prostředků
a jiné. Jaroslav Vučko, vedoucí oddělení krizového řízení (OKŘ) vysvětlil, že v současné době probíhá doplnění původní bezpečností zprávy, k posuzování se
vyjadřují některé další instituce a na základě těchto
připomínek Magistrát zpracuje návrh vnější havarijní
zóny. Tato zpráva bude k dispozici na OKŘ Úřadu MČ
Praha 14).
2) Dopravní situace na Rožmberské (na tuto interpelaci bude reagovat Ing. Skala písemně)
NÁVRHY, PŘIPOMÍNKY
JUDr. Eva Hášová (podala návrh, aby byla rozšířena autobusová linka z CČM na Jahodnici, Kyje atd.
Ing. Skala po projednání zašle písemné vyjádření)
PhDr. Zuzana Jelenová (podala návrh na rozšíření
otevíracích hodin v Galerii 14. Dle starosty bude v době prázdnin galerie otevřena ve středu a v neděli a od
září bude dále zvážena možnost rozšíření návštěvních
hodin u chystaných výstav k 10. výročí Prahy 14)
Ing. Vratislav Štěpař, CSc. (podal podnět na redukci velkoplošných reklamních billboardů. Starosta vysvětlil, že plán na tuto redukci již rada přijala, OV
další instalace těchto billboardů zamítl na základě
rozhodnutí rady, avšak firmy se odvolaly a Magistrát
zrušil rozhodnutí OVD a vrátil je k novému projednání. OVD musí najít jiný důvod k zamítnutí reklamních zařízení, než je usnesení rady. Dále se ing. Štěpař zabýval problematikou zamýšlené bytové výstavby na Jahodnici. Na tento problém bude reagovat
písemně Ing. Skala. K této problematice vystoupil pan
Kardaš, člen petičního výboru OS Jahodnice, který
vyjádřil svůj nesouhlas se zamýšlenou výstavbou. Na
závěr starosta doporučil, aby se příslušné komise touto problematikou opětovně zabývaly).
V návaznosti na dopis I. Občanského sdružení
Hloubětín ze dne 4. 6. 2004 ve věci plnění usnesení
ZMČ Praha 14 (řešení problematiky ul. Kolbenova
a řešení zdraví škodlivého prostředí), nechal starosta
do materiálu pro 10. zasedání ZMČ Praha 14 zařadit
korespondenci „v celém rozsahu a chronologicky řazenou“. K předloženému materiálu vystoupil ing.
Vladimír Hollan a přednesl obsáhlou připomínku,
v níž závěrem konstatoval, že cílem I. Občanského
sdružení je reálné a brzké řešení problematiky životního prostředí, že jsou přesvědčeni o správnosti svého
postupu a že předpokládají, že i ZMČ Praha 14 se bude muset k této problematice vrátit.
členové zastupitelstva obdrželi v materiálech
na stůl:
1) Petice za zachování parkové plochy a dětského
hřiště na rohu ulic Zelenečská a Nehvizdská
2) Dopis K.O.K. adresovaný Ing. Skalovi ohledně navrhované rekonstrukce bývalého obchodního střediska na sídlišti Lehovec - Slévačská
3) Odpověď Ing. Skaly manželům Hořejším ohledně
žádosti o změnu územního rozhodnutí k výstavbě
bytového domu ve Světské ulici
4) Odpověď starosty na petici občanů Jahodnice
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5) Odpověď Ing. Skaly na petici občanů z Jordánské
ulice
6) Petice proti pokračování prací na rozšiřování komunikace Jordánská a K viaduktu
7) Petice I. Občanského sdružení Hloubětín za zachování parkové plochy a hřišť mezi ulicemi Klánovická a Šestajovická
8) Stanovisko I. Občanského sdružení Hloubětín
k dopisu starosty ze dne 9. 6. 2004
Na petice bude odpovězeno v zákonné lhůtě.
podle ověřeného zápisu na www.praha14.cz
zpracoval: Jaroslav Šmíd

Na svém 39. jednání dne 13. 7.
Rada MČ mj.
■ schválila
● směrnici č. 5/2004 k zadávání veřejných zakázek
a postup při jejich zadávání (předpokládaná cena
předmětu zakázky nepřesahující 2 000 000 Kč)
● vítěze výběrového řízení na pronájem bytu (obálková metoda, podmínkou je odkoupení pohledávky)
v Doležalově ulici 1041 (byt 1+0) a 1044 (byt 1+kk),
v Ronešově ulici 1134 (byt 1+1)
● zrušení výběrového řízení a jeho nové vypsání
v případě pronájmu bytu v Doležalově ul. 1047
■ souhlasila
● se zadáním veřejné zakázky na rekonstrukci výměníkové stanice v objektu polikliniky („Parník“) na
Černém Mostě
● s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene se společností Eurotel Praha (umístění podzemního telekomunikačního vedení v rámci
stavby OP Pramen - OS Blatská, metro Rajská zahrada - OS Cíglerova)
● s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene
se společností Český Telecom (přípojka veřejné telekomunikační sítě v Kyjích - ul. Vodňanská)
● se zveřejněním adresného záměru na prodej pozemku parcely č. 127 v katastrálním území Kyje za
kupní cenu podle cenové mapy (460 Kč/m2)
● s návrhem pronajímatelů tělocvičen a hřiště v objektu ZŠ Bratří Venclíků, ZŠ Chvaletická a Rochovská, ZŠ Hloubětínská
● s trvalým záborem pozemku parcely č. 2804 v Kyjích a s jeho využitím jako obslužné komunikace
v rámci stavby Vysočanské radiály
■ vzala na vědomí
● připravovanou stavbu optického připojení objektu
Slévačská 905 k optické síti Pragonet

Na svém 40. jednání dne 3. 8.
Rada MČ mj.
■ souhlasila
● s řešením bytové situace občanů naší městské části: a) s přidělením bytu 3+1 v ul. Kpt. Stránského 993
na dobu neurčitou s podmínkou vrácení bytu 2+kk
v Kardašovské ul. 668, b) s přidělením takto uvolněného bytu na dobu neurčitou dalšímu zájemci s podmínkou vrácení jím dosud užívaného bytu 1+1 v ul.
Bratří Venclíků, c) s přidělením tohoto bytu na dobu
určitou
● s uzavřením dohody s US-DEU o ukončení nájmu
části nebytových prostor ve Vlčkově ul. 1067 k 31. 8.
● s tím, aby obecní byt v Ronešově ul. 1133 sloužil
jako místo podnikání pro cizího státního příslušníka
(občana SR)
● s rozšířením předmětu nájmu ve smlouvě na pronájem areálu hostavického zámečku s Akademií tělesné výchovy a sportu Palestra - VOŠ, s.r.o., o pozemek
parcely č. 928 (405 m2)
● s pronájmem části pozemku parc. č. 2886/1 o výměře 764 m2 v Kyjích společnosti ESHEL PRAGUE,

3
a. s., k vybudování parkovacích míst, chodníků a komunikace
● s návrhem pronájmu tělocvičen a hřiště ZŠ Gen.
Janouška ve školním roce 2004/05 a s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v této škole do 31. 8. 2005
● s poskytnutím jednorázového příspěvku 6 000 Kč
občanu Prahy 14 na úhradu pobytu v Integračním
centru Zahrada v Praze 3
■ schválila
● výsledky vyhodnocení veřejné zakázky na rekonstrukci komunikací na Rajské zahradě a uzavření
smlouvy se spol. COLAS CZ, a.s.
● výsledky dvou výběrových řízení (tzv. obálkovou
metodou) na pronájem bytu se smluvním nájemným
na první měsíc a s odkoupením pohledávky na bytě
(byt 3+1 v Doležalově ul. 1041 a byt 1+1 v Ronešově
ul. 1133)
■ nesouhlasila
● se zveřejněním adresného záměru na pronájem
části pozemku v Kyjích ke zřízení parkovací plochy
u provozovny s reklamními nápisy
● s rozšířením oblasti po udělování výjimky ze zákazu vjezdu do Skorkovské ulice v Kyjích-Hutích
■ vzala na vědomí
● informace o prodloužení tří nájemních smluv
schválených Radou hlavního města Prahy (byty v ul.
Maňákově a na nám. Plk. Vlčka)
■ neměla námitky
● k návrhu urbanistické studie Praha-Satalice

Z odborn˘ch komisí RMâ Praha 14
Bytová komise (23. 6.)
Kvůli nutnému prošetření a doložení dokladů byla
na příště odložena jedna žádost z minulého jednání
a rovněž deset žádostí nově předložených buď bytovým oddělením (celkem sedmnáct žádostí), nebo sociálním odborem (celkem patnáct žádostí) - zbylých
dvacet bylo na základě bodového hodnocení zařazeno
do soupisu žádostí o pronájem bytu s regulovaným nájemným. Dále komise jednala o třech žádostech nesplňujících požadavky zásad přijatých naší městskou
částí a nedoporučila je přijmout do evidence. Členové
komise vyslechli informace o využití původního azylového domu ve Šromově ulici a o návrhu nájemců bytového domu Triangl Magistrátu hlavního města Prahy. V soupisu žádostí o pronájem bytů s regulovaným
nájemným je k uvedenému datu evidováno 191 žádostí. Příští jednání komise bude 20. září.
Eva Stelčovská, tajemnice komise
Komise pro sociálně právní ochranu dětí
a sociální věci (23. 6.)
Na úvod jednání byli představeni tři noví členové
komise, kteří sem přešli z komise zdravotní, jež ukončila činnost. Pozvaní zástupci bytového odboru Magistrátu hlavního města v čele s Vladislavem Dykastem reagovali na připomínky k využití magistrátního
bytového fondu na Černém Mostě (nové byty tu jsou
přidělovány sociokulturně znevýhodněným občanům
ze všech městských částí). Informovali o nové koncepci bytové politiky, jež by od října měla umožnit,
aby nové byty získávali zájemci ze starší zástavby
a tím uvolnili potřebné byty nižší kategorie. Komise
byla informována o otevření bytového domu Triangl,
kde máme evidováno patnáct žádostí, a o dostavbě objektu s 61 byty proti Hassu na Černém Mostě. Po dokončení páté stavby (na jih od Ocelkovy ulice) přibude ještě zhruba 300 kvalitnějších bytů, jež nebudou určeny pro rodiny s nízkými příjmy.
Komise životního prostředí (28. 6.)
Komise doporučila Radě MČ Praha 14 požádat
Magistrát o svěření pozemku parc. č. 2673 v Kyjích,

aby zabránila stavbě čerpací stanice firmou IPROS inženýrská s.r.o. Dále byla projednána projektová dokumentace k výstavbě a): osmi rodinných domů v Šimanovské ulici - jednomyslně doporučena realizace, b):
bytového domu v Hloubětíně mezi ul. Zelenečská
a Nehvizdská - po snížení objektu o jedno podlaží
a redukci počtu bytů ze 137 na 75 komise nemá námitky, c): železniční zastávky Praha-Jahodnice - komise souhlasí se změnou územního plánu, potřebnou
k jejímu vybudování.
Ing. Marie Veselá, tajemnice komise

Z jednání v˘borÛ ZMâ Praha 14
Kontrolní výbor (10. 5. a 28. 6.)
Výbor se na svém 14. jednání zabýval podněty pana Oldřicha Buchla ze dne 9. 3. a 26. 4. 2004. Seznámil se s příslušnými fakty a se stanoviskem odboru životního prostředí a odboru výstavby a dopravy. Stížnost prošetří členové výboru ing. Miroslav
Vysloužil a Petr Kovanda - o výsledku jednání s oběma zainteresovanými občany katastrálního území
Kyje budou informovat příště. Výbor dále projednal
materiál, týkající se stížnosti Občanského sdružení
Jahodnice ze 4. 11. 2003 na postup zástupce starosty
ing. Miroslava Skaly při realizaci usnesení Rady
městské části Praha 14 č. 500/RMČ/2003 (16. 9.
2003) - vzal na vědomí stanovisko starosty ing. Miroslava Froňka, vysvětlující domnělý rozpor mezi
uvedeným usnesením a formulací z dopisu ing. Skaly. Jedná se o dopis ve věci využití daného území,
jenž byl adresován magistrátní sekci Útvar rozvoje
hlavního města Prahy. Členové výboru vyslechli informaci o vyřizování stížností doručených Úřadu
MČ Praha 14 v 1. čtvrtletí letošního roku. Kontrolu
jejich evidence a vyřizování provedou v oddělení
stížností, administrativy, kontrolní činnosti a organizace řízení kanceláře tajemníka dva určení členové
kontrolního výboru. P. Kovanda byl pověřen provedením kontroly dodržování platných předpisů při zadávání veřejných zakázek městské části Praha 14 po
1. 1. 2004.
Na svém 15. jednání se kontrolní výbor opět zabýval peticí od občanů Jahodnice čj. STA/194 ze dne
2. 6. 2004. Konstatoval, že Rada MČ Praha 14
v usnesení č. 500/RMå 2003 ze dne 16. 9. 2003 nepřekročila pravomoci, které jí rámcově stanoví zákon
č. 131/20001 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění
pozdějších předpisů. Rada souhlasila s navrženou
úpravou směrné části územního plánu hlavního města Prahy v katastrálním území Hostavice při ulici
Lomnická (jedná se o vyšší stupeň míry využití pozemku u dvou územních celků, z nichž první je označen jako území čistě obytné a druhý jako funkční
území smíšené městského typu.
P. Kovanda dále podal písemnou informaci o provedené kontrole, zaměřené na postupy komise pro
posouzení a vyhodnocení nabídek u výběrových řízení konaných po 1. 1. 2004. Kontrolní výbor vzal na
vědomí také písemnou informaci P. Kovandy o provedení kontroly, evidence a vyřizování stížností doručených Úřadu MČ Praha 14 v 1. čtvrtletí letošního
roku.
Na závěr se výbor opětovně zabýval podněty
O. Buchla. Ani při jednání se zainteresovanými občany nedošlo mezi nimi ke shodě. Ing. Hollan připraví
pro pana Buchla písemnou odpověď.
Mgr. Eva Koplíková, tajemnice
Poznámka: Usnesení a zápisy z jednání ZMČ
Praha 14 a usnesení Rady MČ Praha 14 najdete na
internetové stránce radnice www.praha14.cz. Upozorňujeme, že návrhy výborů a komisí jsou dle zákona o hl. m. Praze pro jednání zastupitelstva a rady pouze doporučující.
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Pﬁehled dávek sociální péãe
Protože se množí dotazy občanů týkající
se podmínek pro poskytování sociálních
dávek, uvádíme podrobný přehled všech
dávek přiznávaných a vyplácených odborem sociálních věcí a zdravotnictví úřadu
MČ Praha 14 spolu s výčtem dokladů potřebných k prokázání nároku na tyto dávky. V přehledu nejsou zahrnuty dávky státní sociální podpory, o nichž přineseme informaci v přístím čísle Listů.
Příspěvek na výživu dítěte
● žádost o příspěvek
● rozsudek o stanovení výživného s vyznačenou právní mocí
● potvrzení o výši dávek státní sociální podpory (přehled za posledních 6 měsíců žadatele
a společně posuzované osoby)
● rozhodnutí o evidenci na úřadu práce (ÚP)
● potvrzení z ÚP o výši hmotného zabezpečení
žadatele a společně posuzované osoby
● potvrzení o výši čistého příjmu za posledních
6 měsíců žadatele a společně posuzované osoby
● protokol o zahájení trestního stíhání (pokud
výživné není placeno déle než 6 měsíců)
● kopii o návrhu na exekuci (pokud tento návrh
byl u soudu uplatněn)
● potvrzení o výši důchodu žadatele a společně
posuzované osoby
● potvrzení o studiu u nezaopatřených dětí, které ukončily základní školu
● kopii daňového přiznání, pokud má žadatel
nebo společně posuzovaná osoba živnostenský list
● rozsudek o stanovení výživného pro děti žijící ve společné domácnosti a nežádající
o poskytnutí příspěvku na výživu
● občanský průkaz žadatele
Dávky sociální péče pro rodiny s dětmi
a těhotné ženy
● žádost o dávku
● potvrzení z Úřadu práce v měsíci podání žádosti a rozhodnutí o hmotném zabezpečení
● oznámení o dávkách státní sociální podpory
(SSP) - rodičovský příspěvek, přídavek na dítě, sociální příplatek, příspěvek na bydlení
(u nás poskytovány odborem SSP v ul. Gen.
Janouška 844)
● potvrzení o výdělcích žadatele a společně posuzovaných osob za posledních 6 měsíců
● rodné listy dětí
● rozsudek o stanovení výše výživného na děti
● rozsudek o stanovení výživného matce
● rozsudek o rozvodu
● rozsudek o úpravě poměrů k nezletilým dětem
● výměr o výši důchodu (sirotčí, vdovský, plný
invalidní, částečně invalidní, starobní)
● protokol o zahájení trestního stíhání (pokud
výživné není placeno déle než 6 měsíců)
● kopii návrhu o exekuci (pokud byl tento návrh
u soudu uplatněn)
● potvrzení o studiu u nezaopatřených dětí, které ukončily základní školu
● nájemní smlouvu, rozpis nájmu a doklady
o jeho uhrazení
● občanský průkaz žadatele
Příspěvek při péči o blízkou nebo jinou osobu
● žádost o příspěvek
● občanský průkaz
● vyjádření České správy sociálního zabezpe-

čení (ČSSZ) o bezmocnosti osoby, o kterou
má být pečováno, pokud se jedná o osobu
starší 18 let
● lékařský nález pro posouzení nepříznivého
zdravotního stavu u nezletilých dětí
● rozhodnutí příslušného orgánu, pokud nejde
o rodiče či prarodiče dítěte, ale o občana, který převzal dítě do péče nahrazující péči rodičů
● zápočtový list - u osob, které nepracují
● potvrzení o vedení na úřadu práce, pokud jde
o nezaměstnané
● potvrzení zaměstnavatele (pracovní smlouva,
výše předpokládaného výdělku) - u závislé
výdělečné činnosti
● čestné prohlášení o předpokládaných čistých
měsíčních příjmech u osob samostatně výdělečně činných (OSVČ)
● výměr důchodu (starobní, invalidní, vdovský)
● dle individuální situace (např. rozhodnutí
o odejmutí příspěvku v předešlém bydlišti)

● čestné prohlášení o majetkových poměrech

Příspěvek na zakoupení motorového vozidla,
na celkovou opravu motorového vozidla
a k úpravě řízení motorového vozidla
● žádost o příspěvek (nutné je kladné posouzení Pražské správy sociálního zabezpečení)
s uvedením těchto údajů: auto nové/ojeté,
předběžná cena vozidla, účel, stručné informace o rodinných a majetkových poměrech
rodiny žadatele
● potvrzení o příjmech všech osob bydlících ve
společné domácnosti
● potvrzení o výši důchodů všech osob žijících
ve společné domácnosti
● oprávnění k řízení motorového vozidla - případně prohlášení, kdo bude motorové vozidlo
řídit
● občanský průkaz, případně průkaz ZTP,
ZTP/P

Žádost o příspěvek na opatření kompenzační
pomůcky
● žádost
● doklady o příjmech nebo důchodech všech
osob bydlících ve společné domácnosti
● čestné prohlášení o majetkových poměrech
● závazek - písemné prohlášení, zavazující klienta k nákupu pomůcky po obdržení příspěvku
● předběžný doklad o ceně a typu pomůcky
● doporučení odborného lékaře, u zvlášť ekonomicky náročných kompenzačních pomůcek
také doporučení Centra zrakových vad nebo
Tyfloservisu - týká se zrakově postižených
občanů
● občanský průkaz, příp. průkaz ZTP nebo
ZTP/P

Žádost o mimořádné výhody pro občany těžce zdravotně postižené
● žádost
● lékařský nález PSSZ
● občanský průkaz
● rodný list - u dětí do 15 let
Žádost o příspěvek na provoz motorového
vozidla
● žádost o příspěvek
● občanský průkaz žadatele, příp. zdravotně postižené osoby
● průkaz ZTP nebo ZTP/P
● rozhodnutí o přiznání mimořádných výhod
II. nebo III. stupně
● originál velkého technického průkazu motorového vozidla s platnou STK (vozidlo nesmí
sloužit k podnikání)
● doklady o příbuzenském poměru (rodný list,
oddací list)
Žádost o příspěvek na individuální dopravu
● žádost na základě kladného posouzení PSSZ
● důchodový výměr
● občanský průkaz, příp. průkaz ZTP, ZTP/P
■ upozornění - klient bere na vědomí, že se jed-

ná o jednorázovou dávku, vyplácenou předem
na celý kalendářní rok

Žádost o příspěvek na úpravu bytu
● žádost, na základě kladného posouzení PSSZ
● doklady o příjmech nebo důchodech všech

osob bydlících ve společné domácnosti

všech osob bydlících ve společné domácnosti
● stavební povolení, příp. oznámení o provede-

ní stavebních úprav
● doklady o vlastnictví bytu nebo domku, ná-

jemní smlouva
● dohoda o úhradě pohledávky -

provedení
úpravy, na kterou byl příspěvek poskytnut
● občanský průkaz, příp. průkaz ZTP nebo
ZTP/P
Žádost o příspěvek na úhradu nájmu v bezbariérovém bytě, případně za garáž v domě
zvláštního určení
● žádost, nutné je kladné posouzení PSSZ
● nájemní smlouva na byt zvláštního určení,
příp. na nebytové prostory
● důchodový výměr
● občanský průkaz, příp. průkaz ZTP nebo
ZTP/P

Žádost o příspěvek na zvýšené výdaje
v souvislosti s používáním kompenzačních,
ortopedických nebo jiných pomůcek
● žádost
● doporučení odborného lékaře
● důchodový výměr žadatele
● občanský průkaz, příp. průkaz ZTP nebo
ZTP/P
Žádost o příspěvek na provoz telefonní
stanice
● žádost
● občanský průkaz
● výměr důchodu žadatele
● doklad o úhradě nájemného a služeb
● evidenční list pro výpočet nájemného
● první vyúčtování telefonní stanice
Žádost o jednorázový příspěvek (dle § 8 a
zákona č. 482/1991 Sb., ve znění pozdějších
předpisů) - pouze v mimořádných případech občanu, jemuž hrozí vážná újma na
zdraví
● žádost
● důchodový výměr nebo potvrzení o výši výdělků za posledních 6 měsíců
● doklad o požadované úhradě, např. faktura,
paragon apod.
● občanský průkaz
Žádost o opakující se příspěvek k dorovnání
do životního minima - důchodci
● žádost
● občanský průkaz
materiál připravila: vš
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● výměr důchodu žadatele, příp. společně posu-

zované osoby
● evidenční list pro výpočet nájemného
● potvrzení od odborného lékaře o zvýšených

finančních nárocích na dietní stravování
● oznámení o výši dávky státní sociální podpory (příspěvek na bydlení)
● průkaz ZTP/P žadatele
● rozpis inkasa, předkládá se při každé změně
výše poplatku
● úhrada poplatků za vodné, stočné, odvoz komunálního odpadu, daně z nemovitosti apod. předkládají žadatelé, kteří bydlí v rodinném
domku
● čestné prohlášení o majetkových poměrech
žadatele nebo osoby společně posuzované
Žádost o ustanovení zvláštního příjemce dávek důchodového pojištění
● žadatel předkládá svoji vlastní písemnou žádost
● výměr důchodu oprávněného, příp. i žadatele
● potvrzení od lékaře, že oprávněný není schopen přebírat důchod ani udělit písemný souhlas
● občanský průkaz žadatele i oprávněného
Žádost o dávky sociální péče občanům, kterým nelze zajistit zaměstnání
● žádost
● rozhodnutí z úřadu práce o evidenci žadatele
jako uchazeče o zaměstnání a o příp. výši
hmotného zabezpečení
● potvrzení o evidenci na úřadu práce - předkládá žadatel každý měsíc
● čestné prohlášení o majetkových poměrech
● občanský průkaz žadatele, příp. průkaz ZTP
● potvrzení od odborného lékaře o nutnosti dodržovat dietu
● oznámení o poskytování a výši dávek státní
sociální podpory
● evidenční list pro výpočet nájemného, předkládá se vždy při změně výše nájemného
● rozpis inkasa (SIPO), popř. faktury za plyn,
elektřinu, vodné, komunální odpad, domovní
daň - předkládá se při každé změně výše poplatků
● výměr důchodu nebo příjem ze zaměstnání
společně posuzované osoby
● aktivní kroky občana k získání zaměstnání předkládá se každý měsíc. Z novely zákona
o soc. potřebnosti a z § 6 odst. 1 zák. č. 1/1991
Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších
předpisů, vyplývá, že doklad o vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání na úřadu práce
není pro účely posouzení soc. potřebnosti jediným dostačujícím dokladem. Správní orgán
je povinen zkoumat a hodnotit vlastní aktivní
kroky občana k získání zaměstnání. Občan je
povinen udělit písemný souhlas k ověřování skutečností a prokazovat i vlastní snahu k tomu,
aby si příjem zvýšil prostřednictvím práce.
Žádost o umístění do ústavu sociální péče pro
dospělé občany
● žádost
● vyjádření lékaře o zdravotním stavu žadatele
● důchodový výměr
Věra Balounová
vedoucí odboru sociálních věcí
a zdravotnictví (OSVZ)
Adresa OSVZ: Úřad MČ Praha 14,
ul. Bratří Venclíků 1072, tel. 281 005 301
Pražská správa sociálního zabezpečení pro
Prahu 14: Bohušovická 539, Praha 9-Prosek,
tel. 286 002 311
Česká správa sociálního zabezpečení, Křížová 25, Praha 5, tel. 257 062 886
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Kolbenova bûhem prázdnin

SK hl. m. Prahy se podařilo získat koncem
roku 2003 stavební povolení a odbor dopraT
vy Magistrátu hl. m. Prahy předběžně souhlasil
s realizací v termínu červenec - srpen 2004. Jednalo se o výstavbu odbočovacího pruhu na Kolbenově ulici směrem do Letňan v úseku mezi
ulicemi Kbelská a Zálužská a na opravu povrchu
severního jízdního pruhu téže komunikace včetně doprovodných staveb jako odkanalizování,
světelná signalizace, veřejné osvětlení, přeložky
některých sítí (vysoké napětí, nízké napětí)
a další.
Rozhodnutí na částečné uzavření vozovky
bylo vydáno dne 26. 5. 2004 podle § 24 zákona
č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, na
dobu 1. června - 13. srpna 2004. Na základě požadavků naší městské části investor zajistil
dodatečně finanční prostředky na další stavební
úpravy vozovky a chodníku v jižní části

komunikace. Vzhledem k souhlasu speciálního
stavebního úřadu magistrátu, vydal odbor dopravy MHMP potřebné rozhodnutí na tyto práce
v termínu od 14. do 31. 8. 2004. Dne 13. 8. 2004
při místním šetření dotčené orgány státní správy
souhlasily s předčasným užíváním severní části
komunikace s tím, že kolaudace inženýrských
sítí a světelné signalizace proběhne do kolaudace vozovky, která se měla konat 27. 8. 2004,
tedy po uzávěrce zářijových Listů.
Pozn.: celá akce a povolování zvláštního užívání komunikace proběhlo dle Statutu hl.m. Prahy, tzn. stavební povolení a rozhodnutí o uzávěře vydal Magistrát hl.m. Prahy, odbor dopravy.
Ing, Miroslav Froněk,
starosta MČ Praha 14

foto: vok

Velkoobjemové kontejnery na záﬁí
1. ze systému hlavního města Prahy:
V Humenci x Sadská
Mochovská x Zelenečská
Šestajovická x V Chaloupkách
Svépravická x Šestajovická
Poříčanská x Klánovická
Liblická x Klánovická
Hloubětínská x V Chaloupkách
Vaňkova x V Chaloupkách
Zámečnická x Mochovská
Babylonská x Lipnická
Lipnická x Světská
Borská x Rotenská
Stropnická x Za Černým mostem
Nehvizdská x Zelenečská
Hejtmanská x Vranovská
Želivská x Metujská
Tálinská u čp. 15
Vírská x Branská
Jordánská x Svárovská
Cvrčkova x Burdova
Koclířova x Kačínská
Spolská x Mílovská
Horusická x Osická
Hamerská x Církvičná
Zvíkovská x Dářská
Rožmberská x Podlišovská
Dřítenská x Velkoborská
Vlkovická x Dvořišťská
Herdovská x Bošilecká
Jednostranná
Šimanovská x Za Školou

6. 9.
7. 9.
8. 9.
9. 9.
10. 9.
11. 9.
12. 9.
13. 9.

14. 9.
15. 9.
16. 9.
17. 9.
18. 9.
19. 9.
20. 9.

Upozornění: kontejnery ze systému hl. m.
Prahy budou v daný den přistaveny do 13 hodin. Po naplnění budou odvezeny.
2. zajištěné MČ Praha 14:
Kpt. Stránského x Bryksova
Trytova x Paculova
Vašátkova x Dygrýnova
Doležalova u čp. 1051
Lipenské nám.
9. května x Písčitá
Jezdovická x Froncova
Dygrýnova x Breitcetlova
Himrova x Gen. Janouška
Kpt. Stránského x Vybíralova
Chvaletická x chodník k Vizírské
Mansfeldova x Kučerova
Bouřilova x Bojčenkova
Cidlinská x Maršovská

6.-8. 9.
8.-10. 9.
13.-15. 9.
15.-17. 9.
20.-22. 9.
22.-24. 9.
27.-29. 9.

Harmonogram sbûru
nebezpeãného odpadu
Zastávky na sběrové trase ve čtvrtek 16. září

22. 9.

27. 9.

Klánovická x Liblická
16.00-16.20 hod.
Šestajovická x V Chaloupkách 16.30-16.50 hod.
Svépravická x Šestajovická 17.00-17.20 hod.
Cidlinská x Maršovská
17.30-17.50 hod.
Kukelská x Chvaletická x Žárská
18.00-18.20 hod.
Kardašovská (u obchod. střediska)
18.30-18.50 hod.
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A K C E k 10. v˘roãí Prahy 14
ZÁŘÍ

ŘÍJEN

Malá kopaná
o pohár starosty

Bowlingové
závody

Turnaj pětičlenných družstev (4+1) amatérských hráčů, pořádaný městskou částí Praha
14 společně s TJ Kyje, se uskuteční v sobotu
11. září na hřišti TJ Kyje v Broumarské ulici.
Zápis hráčů je od 9.30 hodin, zahájení turnaje
v 10.00 hodin. Přihlášky přijímá již nyní Marcela Pavlíčková na tel. 281 005 279.

Z historie Prahy 14
Pod tímto názvem se koná výstava v Galerii
14, náměstí plk. Vlčka na Černém Mostě od
pátku 17. září do čtvrtka 7. října. Otevřena
bude v sobotu 18. 9. od 14 do 18 hod. a dále
vždy od úterý do čtvrtka od 14 do 18 hod. a v neděli od 14 do 17 hod. O výstavě píšeme podrobně na straně 8 a 9.

Babí léto
Pozvánku do Dolních Počernic na již devátý ročník akce, která nemá v našem regionu co
do pestrosti programu obdobu, najdete na protější stránce.

Rajské závodûní
pro v‰echny
Ve středu 22. září odpoledne jste srdečně
zváni na pěší promenádu nad tubusem metra
u Rajské zahrady - nebudete se tu ale procházet, nýbrž soutěžit v jízdě na koloběžkách
a kolečkových bruslích. Nejdříve, od 16. hodiny změří své síly ti nejmenší, o hodinu po-

10.15 hodin v ZŠ nedaleko autobusové zastávky Běchovice. Za vyplněnou přihlášku
každý účastník obratem získá účastnický diplom a po jeho odevzdání v cíli si bude moci
vyzvednout malé překvapení. Písemné přihlášky předem nebudou přijímány.
Na místo startu, do zastávky Běchovice, se
dostanete MHD buďto ze stanice metra Černý
Most autobusovou linkou 261 či 250, nebo od
metra Palmovka linkou 109. Při návratu je
možné při cestě k metru využít autobusové
linky č. 109, 208 nebo 110 (zastávka Sídliště
Jahodnice). Pokračovat v jízdě na kolečkových bruslích na místních komunikacích po
skončení závodu je zakázáno. Vzhledem k tomu, že trasa závodu je uzavřena pouze pro veřejnou dopravu, nikoli pro autobusy MHD,
organizátoři závodníkům doporučují dodržovat pravidla silničního provozu a vybavit se
chrániči kolen, loktů, rukavicemi a především
přilbou. Více se můžete dozvědět po 18. hodině na tel. 606 515 002 nebo mailem:

V pondělí 4. října se od 18 do 22 hodin
hraje v J. R. clubu-Bowling, Prelátská 12,
v Kyjích (naproti kostelu sv. Bartoloměje) na
čtyřech zdejších drahách turnaj v bowlingu.
Vstup volný do naplnění kapacity herny.

zději se budou moci na start postavit vedle teenagerů i dospělí.

Koncert
pûveckého sboru

Premiéra in-line
v Bûchovicích

Ve středu 6. října se uskuteční v kostele sv.
Bartoloměje koncert pěveckého sboru ČVUT.
Na programu budou díla W. A. Mozarta, J. S.
Bacha, A. Scarlattiho, A. Dvořáka a dalších.
Začátek v 18 hodin, vstupné dobrovolné.

Pořadatel tradičního silničního běžeckého
závodu Běchovice-Praha letos poprvé hodlá
využít pěknou trať s kvalitním povrchem při
vyloučení veřejného provozu také pro stále
oblíbenější kolečkové bruslení a tím založit
novou tradici. Závod, pořádaný TJ Sokol Běchovice ve spolupráci s firmou Coca-Cola Beverages Česká republika, spol. s.r.o., ZŠ Běchovice a městskou částí Praha 14, se koná
v neděli 26. září na pětikilometrové dráze totožné s tratí běžeckého závodu. Startuje se ve
14.30 hodin na 13. kilometru silnice Českobrodská v Běchovicích, cíl bude v parku v Jiráskově čtvrti v Kyjích.
Účastnit se mohou (zdarma) dospělí bez
rozdílu věku i pohlaví, u dětí mladších 15 let
je při jízdě nutný doprovod rodičů. Přihlásit se
lze v kanceláři závodu, jež bude otevřena v sobotu 25. 9. od 14 do 18 hodin v paláci YMCA
Praha 1, Na Poříčí 12, v den závodu od 8 do

Hlavním pořadatelem uvedených akcí
je městská část Praha 14, oddělení kultury a občanských záležitostí kanceláře starosty. Změna programu vyhrazena.

Kurzy pro dûti
Oddělení kultury a občanských záležitostí dělá nábor 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 na nový školní rok. Informace a přihlášky u Marcely Pavlíčkové (tel.
281 005 279).
stránku připravili: vš, jš
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Pozvánka na Babí léto
Městská část Praha-Dolní Počernice spolu
s městskou částí Praha 14, základní školou,
občanským sdružením Počin v Dolních Počernicích a nadací Kapka naděje vás zvou na
IX. zahradní slavnost Babí léto, která se bude
konat v sobotu 18. září od 13.00 do 1.00 hodiny po půlnoci v zámeckém parku a přilehlých
objektech v Dolních Počernicích a v zámecké
zahradě v Hostavicích.

PROGRAM
9.30 hod. basketbalový turnaj
14.00 hod. velký jezdecký parkúr
AMFITEÁTR
13.00 hod. - Slavnostní zahájení - starostové
MČ Praha - D. Počernice a Prahy 14 Zbyněk Richter a ing. Miroslav Froněk
13.15 hod. - Koncert dechové hudby Pralinka,
rozšířený o instrumentální soubor ZŠ, řídí
Petr Krejza
14.30 hod. - Kapka naděje - o poslání nadace
promluví její ředitel MUDr. Pavel Boček,
v hudebním bloku dále vystoupí populární zpěvačka Hanka Křížková
15.00 hod. - Folková kapela Kvokál
16.00 hod. - Folková kapela Hluboké nedorozumění
17.00 hod. - Folková kapela18.00 hod. - Kytarový beat - Only
20.00 hod. - Rock - Lus 3
21.00 hod. - Rock - Medvěd 009
22.00 hod. - Rock - Natotata
23.00 hod. - Jazz - Den
24.00 hod. - Rock - Post meridiem

Brouci ve stanici

Pokud vám tato zastávka MHD před úřadem
v Dolních Počernicích přijde něčím zvláštní,
nemýlíte se: je vyzdobena pestrobarevnými
broučky. Ty neodmyslitelně patří k tvorbě
akademického malíře Romana Franty z Černého Mostu (v Dolních Počernicích má svůj
ateliér), který je jen ze svých velkoformátových obrazů přenesl do veřejného prostoru.
Zařadil se tak mezi umělce, kteří se nejen
u nás snaží svými artefakty ozvláštnit městské ulice, zákoutí či stavby. Frantovi broučci
lezli rovněž po fasádě jednoho z domů na
Václavském náměstí a jedna z krav, které
v rámci letní cowparády postávají ležérně
v centru Prahy, je oděna „broučí“ vestičkou.
Sám umělec neví přesně, kde se „jeho“ kráva nachází. Pokud se vám podaří její stanoviště vypátrat, případně ji i vyfotografovat,
uvítáme, když nám to oznámíte. Autory dojš
šlých odpovědí odměníme.

VELKÝ DOLNOPOČERNICKÝ RYBNÍK
Hudba na voru
19.00 hod. - Hudební formace Charles Bridge
Band
MLÝN - od 15.00 hod. do 17.00 hodin Pohádkový svět
Hospodářská budova mlýna
I. poschodí - po celé odpoledne výstava
„Historie Dolních Počernic“a výstava prací
žáků ZŠ
přízemí s terasou - hrnčířka, košíkářka a královské vafle
BUDOVA BÝVALÉHO PIVOVARU
(vchod ze dvora)
MORAVSKÁ HOSPODA - zabíjačkové pochoutky - pečená selata - nápoje všeho druhu,
od 20.00 hod. Charles Bridge Band
PODKROVÍ NAD ŠPEJCHAREM - po celé odpoledne výstava obrazů a plastik ak. mal.
Romana Franty, Jiřiny Olivové - Břicháčkové,
Antonína Břicháčka, Václava Nykla a Olgy
Stárkové
PROSTORY ZÁMECKÉHO PARKU
po celé odpoledne autosalón, jízdy na huculech, bungeejumping, provazový most, prodej
výrobků z chráněné dílny „Svatý Prokop
u červeného javoru“
15.30 hod. - historický šerm - skupina Glamhoth
PŘED ZÁMECKOU ORANŽÉRIÍ
od 16.00 hod. „Příhody pana Pimpiána“ - divadlo Mladí a neškodní z Horních Počernic
od 20.00 hod. hudební komedie „Má žena není anděl“, divadelní soubor z Poděbrad
ZÁMEK
po celé odpoledne Den otevřených dveří
KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY MARIE
od 18.00 hod. bohoslužba za doprovodu Dolnopočernického chrámového sboru, který řídí Marie
Babková
ÚŘAD MČ, Stará obec čp.10
po celé odpoledne výstavy Stavební
budoucnost Dolních Počernic
a Malovaná móda Terezy Šnajdrové
od 14.00 hodin vernisáž ateliéru Ars
Pueri Jiřiny Olivové - Břicháčkové
po celé odpoledne ukázky práce
studia AT (animovaná tvorba)

Dolní Počernice a ukázky prací členek klubu důchodců
DVŮR v čp. 10
od 16.00 hod.„Když v Praze bejvalo blaze“,
účinkují Drahomíra Vlachová a Jan Vízner
od 17.00 hod. Pražští heligonkáři
po celé odpoledne a večer občerstvení
„U Lubora“
Čp.6 , ul. NÁRODNÍCH HRDINŮ
od 14.00 a od 15.00 hod. loutková scéna Alšovo divadlo - pohádka pro děti, divadelní
soubor Světlušky
po celé odpoledne a večer čajovna s Havranem
ZÁMECKÁ ZAHRADA PRAHA - HOSTAVICE
14.00 - 15.30 hod. Zpátky do pohádky (zpívání a tance pro děti)
15.30 - 17.00 hod. zábavný pořad pro děti se
spoustou her a soutěží moderuje Luboš
Votroubek
17.00 - 18.00 hod.- Jižní spojka - taneční orchestr ZUŠ Křtinská, Praha 4
V areálu zámku bude dále pro děti horolezecká stěna, skákací hrad, elektrický vláček,
ponny jízdárna a občerstvení, sponzorem akce REKOMONT, a. s.
Místní doprava: historické hasičské vozidlo „Andula“ a terénní vozidlo Hummer.
Zastávky: Rybník Martiňák - Pension Český statek, Hotel Svornost (zastávka ČD) Hostavický zámeček
Autobusy MHD: Palmovka č. 109, Želivského č. 208, Skalka č.163 a Hloubětín č. 110.
Slavnost Babí léto se koná za každého počasí, vstup je dobrovolný ve prospěch nadace
Kapka naděje a všichni zájemci jsou srdečně
vítáni.

foto: jš
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lismus, raný kapitalismus, první republika,
budování reálného socialismu, návrat demokracie a kapitalismu) až do roku 1994. Obrazově na ní dominují velkoformátové kopie dobových snímků a fotografie jak dochovaných
historických staveb (především kostela sv.
Bartoloměje), tak novější městské zástavby.
Mimořádná je kolekce černobílých fotografií
Hloubětína, dále budou vystaveny dobové
soukromé listiny a letáčky, kronika Kyjí, staré
mapy, výtisky Kyjského zpravodaje a Vlastivědného průvodce Prahou 14, který vycházel
na pokračování v Listech, dokumenty o pestrém kulturním a spolkovém životě ve zdejších

Kostel sv. Jiří v Hloubětíně.

Paneláky Černého Mostu.

Z historie Prahy 14
nání minulosti s přítomností na tak malém
V pátek 17. září v 16 hodin, v předvečer zaúzemí. Nebylo jednoduché na výstavě zachyhradní slavnosti Babí léto, začíná vernisáží
tit několik historických epoch ve vývoji osídv Galerii 14, na Černém Mostě, náměstí Plk.
lení a v proměnách života (středověk, feudaVlčka, výstava o historii našeho regionu. Záštitu nad ní převzal starosta Miroslav Froněk.
Jedná se o mimořádnou událost, neboť díky 10. výročí vzniku Prahy 14
bude moci veřejnost vůbec poprvé
zhlédnout takto zaměřenou a ucelenou regionální expozici. Zatímco
městská část Praha 14 vznikla teprve
v roce 1995, osídlení zdejšího území
lze doložit četnými archeologickými
nálezy z neolitu a eneolitu. Na jedné
straně jubileum deseti let, na straně
minulosti bezedných sedm tisíciletí
a tři obce v Praze 14 - Hloubětín,
Hostavice a Kyje - s historií delší než
pět století. Jak výrazné historické
Členové DTJ na Jahodnici v roce 1930.
kontrasty, paralely a neustálé prolí-

Socha Herkula, která stála v zahradě hloubětínského zámečku v minulém století.
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obcích. Některé z exponátů již byly reprodukovány v Listech a v knize Praha 14 v zrcadle
času (na výstavě bude k dispozici zdarma).
Bez jejich zapůjčení od místních starousedlíků a pamětníků by se výstava nedala uspořádat. Dík patří rovněž předsedovi Vlastivědného klubu Prahy 9 Miroslavu Kurandovi, který
nám nejednou poskytl unikátní dobové foto-

Skupinka osvěžujících se ochotníků z Hloubětína (rok 1908).

Sloupová zvonička v Hostavicích z 18. století.

grafie a materiály vztahující se k minulosti
Prahy 14. Obeznámenost s regionální historií
v místě, kde žijeme, by měla doplňovat naše
vědomosti, které jsme získali o takzvaných
velkých dějinách. Jakákoli výstava je záleži-

tostí pouze krátkodobou, v daném případě
by se ale mohla stát po svém ukončení
2. října (navazovat bude od 14. 10. výstava
Našich deset let) základem pro stálou expozici z historie a současnosti Prahy 14.

foto: Jan Břinek
Proměna Hloubětína na příkladu bývalého Vetiškova náměstí. Dnes je tento prostor po obou stranách Poděbradské bezejmenný. Městská část
zvažuje podání návrhu na jeho pojmenování Náměstí Ivana Diviše.
dvoustranu připravil: Jaroslav Šmíd, kurátor výstavy, neoznačené foto: archiv
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SPORTOVNÍ P¤EHLED
Kyjská kolaudace
Hodně diváků si 15. srpna našlo cestu na
úvodní fotbalové utkání pražského přeboru
mezi TJ Kyje a Přední Kopaninou. Předvedená hra ani výsledek 0:3 je asi moc neuspokojily, ale dokončovaný fotbalový areál určitě
ano. Ostatně zástupci belgické firmy na umělý trávník třetí generace byli jeho položením
nadšeni. Spokojenost projevili také úředníci
z Ministerstva financí ČR, které uvolnilo 13
milionů korun na investiční činnost v tomto
areálu. Ten je sice trochu skryt před očima veřejnosti, ale na jeho návštěvu v těsném sousedství Kyjského rybníka byste si měli udělat
čas. S kolaudací se počítá do konce září. Zbývá už jen dokončit interiér novotou zářícího,
kompletně vybaveného objektu a rozsáhlá
úprava okolí, která bude pokračovat i na podzim formou brigádnické činnosti. V Kyjích
počítají do budoucna s větší nabídkou zejména mládežnických turnajů pro neregistrované
i aktivní hráče. Ten první, pořádaný ve spolupráci s městskou částí Praha 14 k 10. výročí
jejího vzniku se uskuteční v sobotu 11. září.
Což takhle spojit prohlídku areálu s fotbalem?

a přes Černou horu do Pece pod Sněžkou. Byl
to nezvyk po tolika letech pod stany strávit
najednou letní tábor v budově, ale vzhledem
k nepříznivému počasí byli nakonec všichni
rádi, že v dešti a horském chladu jsou v teple,
kde si mohou usušit promočené oblečení
i obuv.
Nyní mají členové 93. PS z Prahy 14 plné
ruce práce se „zabydlováním“ nové klubovny,
aby ji měli v provozu pro zimní období. Během posledního víkendu v září je navíc čekají důležité závody - republikové finále Tábornické stezky, kterého se zúčastňují již několik
let. V loňském roce obsadili ve starší kategorii 3. místo. Připravují již také pobyt na podzimní prázdniny. A zvou do svých řad další
členy. Stačí přijít na schůzku každé pondělí od
16 hodin do klubovny na Černém Mostě,
v ulici Kpt. Stránského 994. Nebo zavolat vedoucího turistického oddílu Orion večer na
číslo 281 862 762.

T· Tallent ãeká
Poslední čtvrtletí a s ním i zápis do tenisové školy Tallent je před těmi, kdo by se chtěli
dvakrát týdně věnovat tomuto někdejšímu
„bílému“ sportu. Informativní schůzka se
uskuteční 23. září od 19 hodin v ZŠ Vybíralova a na zájemce čekají trenéři s licencí Českého tenisového svazu a FTVS. Ti pokročilejší
mohou trénovat v oddílu TC TŠT a hrát závodně, všichni pak mají možnost zúčastnit se
týdenních i víkendových lyžařsko-tenisových
soustředění. Více se můžete dozvědět na telefonních číslech 224 815 871, 603 527 172
a 603 418 066 nebo na www.tallent.cz.

Zlato z Malajsie

Tábor ve znamení
MASH

Uprostřed prázdnin se v exotické Malajsii
uskutečnilo už šesté juniorské MS v Taekwon-Do ITF za účasti 46 zemí. V celkovém
hodnocení států získalo Česko zlatou, tři
stříbrné a sedm bronzových medailí, což nás
zařadilo na 4. místo za bezkonkurenční Koreu, Rusko a Tádžikistán. Na našem úspěchu
měli výrazný podíl trenéři a reprezentantky
z oddílu Sonkal, který sídlí v ZŠ Vybíralova

Turistický oddíl Orion, který nyní sídlí na
Černém Mostě, uspořádal v první polovině
července pro děti letní tábor v chatě ve Svobodě nad Úpou. Celotáborová hra se tentokrát
odehrávala na námět oblíbeného seriálu
MASH. V jejím rámci byly děti rozděleny do
jednotlivých rot - soutěžních družstev. Čekala
je celá řada her a soutěží, třeba průzkum okolí, záchrana zajatých členů roty, střelecké soutěže, ošetření raněných, Vánoce s ozdobeným
stromečkem a nadělováním dárků, večerní
hra, plížení nebo sportovní olympiáda v tradičních i neobvyklých disciplínách. V programu tábora nechyběly ani v minulosti osvědčené akce, jako turnaj v ringu, táborová pouť
s tombolou, rozcvičky formou soutěží a výlety do okolí, tentokrát na zříceninu hrádku Aichelburg, přes Rýchorskou boudu do Žacléře

Na snímku úspěšní reprezentanti Česka
z Černého Mostu. Zleva trenér a mezinárodní
rozhodčí Ondřej Vrábel, medailistky Barbora
Strýcová s Lucií Kolmanovou a trenér Theodor Šeda.

na Černém Mostě. Reportáž z jeho činnosti
a podrobnosti k juniorskému šampionátu si
můžete přečíst v říjnových Listech.

Chcete hrát
ragby?
Ragbyový klub Sparta Praha, který se stará
o všechny věkové kategorie, nabízí vyžití se
šišatým míčem
nezkrotným a odvážným chlapcům
i dívkám, chodícím už alespoň do
první třídy. Hřiště
několikanásobných mistrů republiky se nachází v areálu Podvinný mlýn ve Vysočanech
u Rokytky. Zájemci mohou přijít 7. září odpoledne nebo telefonovat Radce Waitové na 606
640 493. Atraktivnímu, kolektivnímu sportu
se mohou věnovat také dívky a ženy. Zvládnout šišku a činnost v roji i ve mlýně se jim
jednou určitě hodí.

Raketová ruka
Pod názvem v titulku proběhne do konce
roku „tour“ pěti sportů, které se hrají raketou
nebo pálkou. Tenis, squash, ricochet, badminton a stolní tenis, to je pětice turnajů s bodovým hodnocením, jejichž celkový vítěz se
právem může pyšnit označením „raketová ruka“. Ovšem není nutné zúčastnit se všech akcí. Celá série začíná 5. září tenisem ve sportovním areálu ragbistů Sparty ve vysočanské
Kovanecké ulici, 10. října je na programu
squash a ricochet v centru PRO-6 v ulici za
Černým mostem, 7.listopadu se pokračuje
badmintonem zřejmě na výstavišti v Letňanech a závěr bude patřit stolnímu tenisu
v TTC Klánovice. Bližší informace naleznou
zájemci na www.sweb.cz/sochor a na mobilu
608 481 074.

Po prázdninách
do posilovny
a do bazénu
S novým školním rokem obnovuje své
služby pro veřejnost posilovna Delta fitness
v ZŠ Vybíralova. Kvůli prázdninové rekonstrukci rozvodu vody a sociálního zařízení
měli zájemci o kondiční cvičení dvouměsíční
pauzu, teď mohou začít posilovat s o to větší
intenzitou. K dispozici mají 32 stanovišť na
120 metrech plochy, a to ve všední den od 10
do 21 hodin, o víkendu pak od 10 do 17 hodin.
Delta fitness navíc v září pořádá každé pondělí nábor do oddílu kulturistiky a fitness.
Po prázdninové přestávce rovněž zahajuje
provoz bazén v Hloubětíně, kde jsou pro veřejnost vyhrazeny stejné dny i hodiny jako
před prázdninami. A v pondělí 6. září se tady
od 15 hodin uskuteční nábor do kurzů plavání
a akvabel. Takže, chcete-li mít doma kulturistu nebo akvabelu, neváhejte a využijte těchto
nabídek.
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Oáza klidu a píle
Jen pár desítek metrů od rušné Českobrodské ulice má v Jahodnici své sídlo místní Sokol. Kdysi tady vedle tělocvičny bývalo hokejové hřiště, později se tu hrála malá kopaná
a hanspaulská liga, koncem osmdesátých let
se začalo s budováním tenisových kurtů. Jejich slavnostní otevření bylo o to slavnostnější, že šlo o dílo místních nadšenců. Vlastními
silami, bez dotací. O to větší pohroma zasáhla
všechny šestý březnový večer roku 1999.
Rozsáhlý požár zlikvidoval během několika
minut tisícovky hodin usilovné práce. Leč ani
to zdejší sportovní kořeny nezničilo. Snad ani
při požáru Národního divadla nevznikla tak
rychle peněžitá sbírka na jeho obnovu. V Jahodnici se záhy vybralo přes 100 000 korun,
hned druhý den začali první obětavci likvidovat škody a sami se znovu pustili do díla, takže už o tři týdny později byly položeny základy nové přístavby. Souběžně s tím byla zre-

konstruována stávající zařízení
včetně tělocvičny, kterou požár
poškodil asi z jedné třetiny. Za
půl roku se slavnostně otevíralo
znovu...
Dnes? Nádherné prostředí,
čisto, útulno. Tenisový oddíl vytváří podmínky v našich končinách nevídané. Dospělí platí 350
korun ročně, členové Sokola
stovku a děti neplatí vůbec nic.
Oba kurty jsou navíc otevřené
i široké veřejnosti. Stačí jen kdykoliv zavolat
pana Josefa Horu na 732 574 310. Chcete ještě trenéra? Ani to v Jahodnici není problém.
Někdejší šestý muž juniorského žebříčku
Česka Petr Otradovský (na snímku) rád pomůže začátečníkům, dětem a třeba i důchodcům. Tenhle dvacetiletý hráč Tesly Karlín odmaturoval letos na obchodní akademii, má III.
trenérskou třídu, na kurtu splní každé vaše
přání, a když náhodou nemůže, tak ho zastoupí o rok starší držitel rovněž „trojky“, Martin
Pučálka. A je asi jen otázka času, kdy z padesátky místních rekreačních tenistů začnou
někteří hrát závodně. Alespoň to mě napadlo
při pohledu na trénink šestileté Veroniky Boiniakevičové (na snímku). Její krajanka Maria
Šarapovová, třetí nejmladší vítězka Wimbledonu v jeho historii, které letos při finále se
Serenou Wiliamsovou bylo 17 let a 75 dnů, se
narodila v Njagani na Sibiři. Proč by Verča
s místem narození Jahodnice v Praze 14 nemohla jednou být vítězkou ještě mladší a na
tradičním plese šampionů v londýnském hotelu Savoy se stát pro změnu tmavovlasou hvězdou večera? Její matka se po téhle otázce zatvářila tak tajemně, jak jen to půvabné ma-

minky dokážou. Ale vzápětí, při mém odchodu začala trenérce sbírat tenisové míčky o něco rychleji.
Že to všechno v jahodnickém tenisu funguje, to je hlavně zásluha předsedy oddílu Milana Hrádka a party nadšenců okolo něj. Hodně
zdejších tenistů zaměstnává Coca-Cola, tenhle podnik, respektive jeho rada zaměstnanců,
vytváří podmínky výhodné pro obě strany. Vítáni jsou však všichni, čtenáři našich Listů obzvlášť. Vedle dvou tenisových kurtů tu je možnost hrát na třetím volejbal, nohejbal nebo
streetball, pořádat společenské akce, oslavy,
soutěže. Prostě pro širokou veřejnost je otevřeno stále. Je škoda nevyužít tohoto krásného,
poklidného areálu, který je srdcem Jahodnice.
Teď tu navíc stojí nová tenisová zeď, připravuje se výstavba letních šaten, chystá se umělé osvětlení kurtů, počítá se s dalším vylepšením areálu. I když ono zvratné zájmeno „se“
by mělo být spíš nahrazeno pojmenováním
„zdejší obětaví lidé“... Letní návštěva jahodnické oázy klidu a píle končí. Krátká zpáteční
cesta parkem, hustý provoz na Českobrodské,
„ujetý“ autobus, a je po idylce.

Softbalové úspûchy
V polovině července se konalo v Paříži
mistrovství Evropy juniorů v softbalu, kde naši reprezentaci vedli trenéři Petr Novák a Daniel Pasini z oddílu Spectrum.
„Byl to čtvrtý ročník, předchozí tři jsme
vyhráli, letos jsme ve finále podlehli 3:7 Dánům, které jsme předtím ve skupině i v zápase o umístění dvakrát porazili. Ovšem finále
zastihlo ve velké formě jejich nadhazovače
a ten ho spolu s našimi chybami rozhodl. I tak
je ale druhé místo ze sedmi týmů úspěchem.

Výrazným úspěchem je rovněž
druhé místo našich juniorek, které prohrály finále s Nizozemkami dokonce až v tie-breaku.
Šampionát měl solidní úroveň
herní i společenskou. Dvakrát
jsme dokonce proběhli nejznámější místa Paříže a obdivovali
ohňostroj k výročí pádu Bastily.
Teď už zase žijeme domácími
soutěžemi.“
Oddíl
Spectrum
Praha při ZŠ Bří
Venclíků má dvě žá- Vojtěch Oliva z oddílu Spectrum Praha dobíhá pro bod v zákovská drüžstva na pase s Francií ve skupině evropského šampionátu.
1. a 3. místě praž„Samozřejmě tělesná výchova a při ní softbal.
ského přeboru, kadeti jsou před
Chceme udržet současná postavení v tabulkách,
závěrečnými boji v tabulce zatím
případně je ještě zlepšit. Od 24. do 26. září se naprvní, stejně jako junioři, z nichž
víc podílíme i na závěrečném turnaji mistrovství
pět reprezentovalo ve Francii
republiky kadetů, které se bude hrát na našem
a hraje i za naše muže ligovou
hřišti a v areálu Meteoru na Střížkově. Srdečně
soutěž. Druhý tým mužů je
zveme všechny čtenáře Listů. A rádi přivítáme
v pražském přeboru momentálně
i další kluky a děvčata do našeho oddílu, kde
na druhém místě. A konečně jujsme začali také s teeballem, což je pálkovací
niorky v téže soutěži bojují v horhra pro děti s odpalovacím stojanem místo nadní polovině tabulky. A co oba trehazovače. Stačí mít jen chuť, kompletní vybavenéry a tělocvikáře čeká po prázdReprezentační družstvo juniorů na ME v Paříži.
ní zájemcům půjčíme.“
ninách?
dvoustranu připravil Pavel Vokurka, foto: autor (2), jš (1) a archiv (3)
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Velkolepá pﬁehlídka
na âerném Mostû
▲

Nejvyšším vozidlem
na výstavě byl pětatřicetiletý Ford Transit. Stan na
jeho střeše je vynálezem
soudruhů z NDR, kteří tím
na Slapech nebo na Lipně
šetřili poplatky při dovolené. Určitě ale nešetřili
naše zdravotnictví, když
v tmavé noci spěchali ze
stanu na toaletu.

▲ Přesně sto let je tomuto elegánovi z Paříže, který se jmenuje Darracq
a má obsah 4 200 ccm. Ke koloritu doby chybí jen půvabná spolujezdkyně
v dlouhých šatech se sklenkou vína a podkresové tóny harmoniky.

▼ Osmiválcová Tatra
603 z roku 1972 s obsahem 2 500 ccm a pozdější
typ Tatra 613 byly typickým symbolem moci normalizačních let. Kolony
těchto vozidel s majáčky,
absolutní předností v jízdě
a jedním papalášem uvnitř vyvolávaly zlobu
v očích většiny národa.

▲ Bavoráky jsou v módě stále. Tenhle BMW
Dixi slaví letos pětasedmdesátiny. Má čtyři válce,
obsah 1 500 ccm a dokázal se řítit více než stokilometrovou rychlostí. Všimněte si zadního úchytu na
lodní šroub - ideální doplněk při povodních.
▲

Tahle Tatra 57 ve
sportovním provedení je
z roku 1932, takže pamatuje někdejší slávu Elišky
Junkové. Majitel vozu ve
stylové kombinéze určitě
dobře ví, čím nalákat mladé slečny. Určitě jim neříká, že vůz má čtyři válce
a obsah 1 155 ccm.

▲ A tohle je naopak symbol druhého světa. Amerika, obrovská kára,
volnost, svoboda. Oldsmobil 98 je pouze o rok mladší než Tatra 603, má
rovněž osm válců, ale téměř trojnásobný obsah, přesně 7 400 ccm.
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Příjemným zpestřením prázdninového období i letního nakupování byla výstava automobilových
veteránů u CČM. Při této akci k 10. výročí vzniku městské části Praha 14 se na západním parkovišti představilo celkem 34 automobilových krasavců. Nejstarším návštěvníkům výstava připomněla dětství, těm ostatním nabídla pohled na dovednosti a um konstruktérů a výrobců renomovaných
značek ze zahraničí i od nás. Opravdu se bylo na co dívat, ostatně naše fotoreportáž je toho dokladem. Tak se kochejte a vzpomínejte.
▼ Veteránská auta lákala kluky od tří do osmdesáti let. Znáte to,
každý klučina projde louží, má-li ji v cestě, kopne do míče, vidí-li ho na
zemi, a točí volantem, dostane-li ho do ruky.

▲ Tenhle terénní Land Rover z roku 1976 v perfektním stavu asi odstartoval současnou módu terénních aut s pohonem na všechna čtyři
kola. Šestiválec, obsah 2 600 ccm.

▲ Spolupořadatelé výstavy z Klubu majitelů historických vozidel
REHIV předvedli návštěvníkům také tři motocykly. Téhle ČZ 250 je šedesát pět let, sama značka pak má nesmírně slavnou historii a bolestnou současnost.
▼ Předchozí povzdechnutí platí i v tomto případě. Jawa měla kdysi
znamenitý zvuk na celém světě. Vystavovaný typ Rikša byl inspirován Asií.
Za ním vykukuje další Jawa, Pionýr - a srdce pamětníků opět bolí.

▲ A dívčiny? Ty
zase měly přesilu při
doprovodných soutěžích a při malování na
chodníku, dotovaném
sladkou
odměnou.
K nim se ještě výzvy
našich feministek nedostaly.
▲

Příjemnou atmosféru
velkolepé
přehlídky na Černém
Mostě dotvářelo vystoupení
skupiny
THT, která hrála návštěvníkům k tanci
i k poslechu. Tancovat
jsme neviděli nikoho,
lidí spokojených s poslechem a s autoveterány ale mraky.
dvoustranu připravili: vok (text), jš (foto)
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Mapov˘ bonbónek: Praha cyklistická
Adresa knihkupectví: Mochovská 38
Hloubětín, pavilon Havana – u stanice metra
tel. 281 866 125, www.czknihy.cz

KNIHY, KTERÉ OČEKÁVÁME
V ZÁŘÍ
● TOPP - DRACI SNADNO A RYCHLE
Další z řady kreativních sešitků s návody
a střihy na draky, kteří budou na podzim zaručeně dobře létat.
● Jacqueline Wilsonová - LOLA ROSE
Jayni s maminkou a bráškou se ukrývají
v Londýně před otcem, který je týrá. Ubytování v hotelu i změna totožnosti ale mají k romantice daleko.
● Dick Francis - HURIKÁN Dotisk prvního vydání oblíbené detektivky z dostihového
prostředí.
● Gary Birken - NÁSTRAHY KLINIKY
V prestižní klinice pomáhají nastávajícím
maminkám operacemi ještě nenarozených
dětí. Nenapravují tím však pouze své dřívější
experimenty?
● Lyndon Staceyová - SÁM NA STOPĚ
Francisovu pokračovatelku již znáte z její
první knihy Pomsta!
● Ed McBain - DLOUHO JSME SE NEVIDĚLI Vražda slepého veterána vietnamské války uvádí 87. revír do nepříliš chvályhodné kapitoly americké minulosti.
● Susan Johnson - SVUDKYNĚ Flora
Bonhamová udělá od prvního setkání vše, aby
získala lásku muže s ne právě nejlepší pověstí. Bude to stačit?
● Clive Cussler - BÍLÁ SMRT Další případ
agentury NUMA: je třeba odvrátit ekologickou katastrofu.
● Shanon Drake - VE STÍNU NOCI Krásná lady Margaret nemá o mužích nejlepší mínění. Zvláště po nuceném a krátce trvajícím
sňatku. Pomoci jí může pouze lord James.
Udělá to?

V červnu jsme v kartografickém
nakladatelství Žaket vydali dlouho
očekávanou mapu „Praha cyklistická“. Doufáme, že tím potěšíme
i četné příznivce cyklistiky v Praze
14, jejímž územím vede kromě jiného i páteřní pražská cyklotrasa č. 1
z centra a dále pokračující přes Štěrboholy, Dubec a Královice až do
Mukařova u Jevan. Mapa v měřítku
1:65 000 zobrazuje všechny schválené cyklotrasy, které jsme osobně
projeli a rozdělili podle dvou hlavních kritérií: úrovně silničního provozu a druhu povrchu. Současně
jsme se snažili upozornit na nebezpečné úseky, případně místa, kde
chybí značení. Celá mapa je doplněna seznamem cyklistických prodejen a opraven. Na její zadní straně též naleznete plánky
oblastí v Praze vhodných pro in-line bruslení.
Síť cyklistických tras v Praze má stále ještě daleko např. k obdobným ve Vídni, kde v případě
rekonstrukce či výstavby nové komunikace nesmí chybět oddělený jízdní pruh pro cyklisty

NOVINKY
v místních knihovnách
Černý Most, Gen. Janouška 1060, tel. 281 918 142
Hloubětín, Poděbradská 489, tel. 281 869 082
❍ Jiří Žáček - Veselý rok
Půvabné leporelo pro děti od tří let s klasickými ilustracemi Josefa Lady.
❍ Terry Pratchet - Podivný regiment
Další román z parodické série Úžasná Zeměplocha - na hranici mezi Borogravií a Plesnivinskem se pozvolna schyluje k válce.
❍ Zdena Frýbová - Dvě dámy v tísni
Humoristicky laděná kniha s autobiografickými prvky.
❍ Giles Goodheat - My proti nim: putování po nejvýznamnějších fotbalových utkáních světa

(v podmínkách Prahy zatím něco
nepředstavitelného). Pojem cyklostezka patří v Praze zatím do stejné
oblasti jako např. bílá vrána, neboť
řada cyklotras je k poznání jen podle svého označení, jízda po cyklotrase znamená často jízdu po frekventované komunikaci, na cyklisty
čekají různé nástrahy v podobě
schodů, chybějících nájezdů na
chodník, zábradlí, parkujících aut,
volně pobíhajících dětí, psů a jejich
majitelů, nervózních řidičů i chodců. Přesto si myslíme, že se situace
postupně začíná obracet k lepšímu.
Takže i vzhledem k probíhajícím
změnám a vyznačování nových tras
budeme velmi rádi, pokud nám sdělíte své zkušenosti, připomínky a návrhy (tel.
728 229 111), které by mohly přispět ke zvýšení úrovně i užitné hodnoty této mapy v některém z jejích dalších vydání. V Praze 14 Prahu
cyklistickou můžete zakoupit v knihkupectví
Trávníček u stanice metra Hloubětín.
Mojmír Kopečný, Černý Most
Povídková prvotina Angličana žijícího v Kalifornii dané téma nahlíží očima skalního fanouška.
❍ Vlasta Javořická - Nebeská krůpěj
Příběh o ženské obětavosti, věrnosti a nezištnosti se odehrává na české vesnici počátkem 20. století.
❍ Peter Mayle - Hotel Pastis
Úsměvný romantický příběh anglického manažera, začínajícího nový život v malé provensálské vesnici.
❍ Michal Viewegh - Vybíjená
Psychologický příběh ze současnosti je
ohlédnutím za životem skupiny bývalých spolužáků z gymnázia.
❍ Raymond Chandler - Killer in the rain/Vrah v dešti
Jedna z povídek, jež daly základ pozdějším
románům ve stylu americké drsné školy, ve
dvojjazyčném vydání.

âtenáﬁská soutûÏ: 10x o Praze 14
Prázdninová dvojotázka činila našim soutěžícím problémy a jen někteří správně odpověděli, že stanice metra Rajská zahrada se pyšní
titulem Stavba roku 1999 (toto datum je zvěčněno ve vestibulu stanice) a že na Praze 14 nemá sídlo SIKO bazény (máme tu SIKO koupelny a možná, že naše soutěž inspiruje tuto
firmu k rozšíření svého prodejního sortimentu
právě o nabídku bazénů). Z téměř čtyřiceti došlých odpovědí jsme vylosovali tyto tři výherce: 1) Hana Šimková, 2) Jana Čučelová,

SOUTĚŽNÍ KUPON
(možno vystřihnout)

10x o Praze 14, otázka č. 8:
Praha 14 měla v době svého vzniku
před 10 lety
a) 30 000 obyvatel
b) 31 000 obyvatel
c) 35 000 obyvatel
d) 37 000 obyvatel

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

www.czknihy.cz

3) Karel Míla. 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 za třetí místo je
připravena dárková taška věnovaná nákupním
a zábavným Centem Černý Most. 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 8x4 (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.
Odpovědi na dnešní otázku nám můžete
doručit (mailem - listyprahy14@p14.mepnet.cz , korespondenčním lístkem, osobně do
podatelny) nejpozději do 15. září. Všichni,
kdo se zúčastní alespoň jednoho soutěžního
kola, postupují po uveřejnění desáté otázky
v říjnových Listech, do velkého říjnového
finále k 10. výročí Prahy 14.
jš, vok

09Listy/02_23

24.8.2004 16:43

Stránka 15

ZÁ¤Í

15

Komunitní centrum Mot˘lek
Vítáme všechny děti, mládež i rodiče
v novém školním roce. Přicházíme s novou programovou nabídkou, která je určená všem dětem (jak zdravým, tak i dětem s různým druhem i stupněm zdravotního postižení). Veškeré kroužky
zahájí činnost v týdnu od 13. září. Zápis však již

v Komunitním centru probíhá, a to až do
naplnění jednotlivých kroužků. Více informací získáte na našich vývěskách
a webových stránkách nebo na telefonu
280 912 081. Najdete nás na adrese Vlčkova 1067 na Černém Mostě (objekt bývalé MŠ nedaleko metra Rajská zahrada).

PRÁZDNINY NA ETAPY
Příměstský prázdninový tábor pro děti školního věku s množstvím atraktivních aktivit letos už podruhé díky grantové podpoře radnice Prahy 14 pořádalo sdružení Motýlek, provozující ve Vlčkově ulici 1067 na Černém Mostě Komunitní centrum.
Je 4. srpna, tábor startuje do druhé půlky, a já, poučena vývěskou s omluvou organizátorů za přerušení aktivit, vstupuji dovnitř. Útulno, čisto, čerstvě vymalováno, jen ty děti nikde. „Objevila se nám tu spála,“ vysvětluje vedoucí klubu PhDr. Hana Urbanová, „a tak jsme museli na týden zavřít.“ Že to znamenalo spoustu
práce navíc, je evidentní, stejně jako fakt, že neplánovaná akce centru prospěla. Jaký byl ale tábor? „S průběhem první poloviny jsme moc spokojeni,“ dozvídám se, „studenti-brigádníci měli hezky připravený program,
děti byly nadšené.“ A co říká kronika? „Prožili jsme krásnou hodinku pod hvězdami, a víme už, jak najdeme
na naší obloze sever (no přece podle hvězdy jménem Polárka).“ Zapsáno dětmi 13. 7., akce: výlet do planetária. „V úterý jsme za vydatné pomoci dětí vařili obídek. Palačinky s rybízovou zavařeninou všem moc chutnaly.“ Zapsala vedoucí 27. 7. „Kocour Mikeš se ztratil v hlubokém lese. Jak se dostane domů?“ (jeden z úkolů při výletu do Hrusic 29. 7.) Dojmy Honzíka z vystoupení v soutěži o zdejší Superstar střídá výstřižek dokumentující novinářskou návštěvu, z výletu na Vyšehrad je tu kresba, z vytváření japonských skládanek
origami zase názorná ukázka.
Program příměstského tábora bude dál pokračovat, a co po prázdninách? „Plánujeme nové aktivity,“ říká
Hana Urbanová. „Nízkoprahový klub bude obohacen o filmový klub, zájmové kroužky a další program. Aby
byl pobyt v klubu pro děti přínosem, je třeba podněcovat je k vlastní aktivitě. Chtěly by tu mít i nějaké zvířátko - uvidíme,“ usmívá se.
Zájemců o docházku do nízkoprahového klubu, kam mohou děti přijít kdykoli ve všedních dnech odpoledne, je čím dál víc, a tak v Motýlku přibude speciální pedagožka se zaměřením na děti ze sociálně méně
podnětného prostředí. K týmu zkušených odborníků, kteří se tu i budou věnovat také předškolákům v integrované herně, přičtěte neustále se zlepšující vybavení - a je jasné, že představy organizátorů o komunitním
centru otevřeném všem a plném života, ještě před rokem působící jako příliš smělé, se stávají realitou.
vš

Vlčkova 1067, 198 00 Praha 9
kontakt: 604 605 694, e-mail:
klubickocernymost@seznam.cz
Mateřské centrum Klubíčko YMCA Praha
již na Černém Mostě funguje bezmála deset
let. Vytváří pro maminky a děti kus domova
na velkém příměstském sídlišti. Klubíčko je
klubem pro maminky a děti v tom pravém
slova smyslu: jeho program si tvoří maminky
samy, centrum nemá žádného placeného zaměstnance. I to ovlivňuje jeho možnosti. Veškerou činnost zajišťují pouze dobrovolníci ve
svém volnu. Za celou existenci Klubíčkem
prošlo možná něco přes tisíc maminek se svými dětmi nejčastěji z Černého Mostu, Kyjí
a okolí. Mnohé z nich v Praze 14 dále pracují. Nejstarší z „našich“ dětí loni už opouštěly
základní školu. MC Klubíčko má za sebou
kus práce a maminky, zejména organizátorky
aktivit, si zaslouží úctu. Některé v centru pomáhají už řadu let a jen ony samy vědí, co
všechno to přináší. Každý rok v Klubíčku je
jiný. Rozsah služeb se odvíjí od zájmů,
schopností a časových možností aktivních
maminek. Na co se můžete těšit letos?
Dopoledne: herny pro předškoláky
s maminkami, ve čtvrtek školička
Odpoledne: kroužky podle aktuální nabídky včetně kroužku hudebního či angličtiny

Večer: kavárnička, přednášky, seminář
pro ženy
Klubíčko je a vždy bude takové, jaké jsou maminky v něm.
Nově nabízíme cyklus seminářů zejména
pro maminky na mateřské dovolené S úsměvem do života a do práce. Skládá ze sedmi
dvouhodinových celků, ve formě prožitkového
učení zahrnuje nácvik psychosociálních metod
zaměřených na komunikaci, prosazení práv,
zvýšení sebedůvěry. Proběhne od října do listopadu v našem MC na Černém Mostě i na Poříčí 10, v Praze 1. Témata: Komunikace a mé role v životě, Sebepoznání, sebepřijetí (co vím
o sobě? -psychohry), Pozitivní hodnocení druhých a života vůbec (muži a ženy, pozitiva, rozdíly), Komunikace v oblasti citů (co s emocemi?), Empatie (co o tobě vím?), Asertivita
(techniky obrany a sebeprosazení), Tvořivost
a iniciativa v oblasti vztahů (já a můj životopis,
jaké barvy je můj padák?). Max. patnáct lidí ve
skupině, je nutné přihlásit se na tel. 604 605
694. O našich aktivitách vás budeme informovat v Listech Prahy 14 a na vývěsce Úřadu MČ
Praha 14. Těšíme se na vás. Za tým Klubíčka
Ing. Mgr. Marie Nováková,
vedoucí, foto: archiv

Dobrovolníci kolem občanského sdružení
Jahoda, jež ve Vybíralově ulici provozuje
otevřený klub pro menší děti, o prázdninách
nezaháleli. Původní čtyři malé místnosti,
v nichž uvítali děti ze sídliště Černý Most II
před dvěma lety, jsou po prázdninách vymalované, všude nové podlahy, veselé tapety dětem se tu bude líbit. A nejen dětem. Realizace projektu vlastní počítačové sítě s trvalým připojením na internet s podporou ministerstva informatiky umožní, aby počítačovou místnost v dopoledních hodinách
využili i dospělí. „Uvažujeme o tom, že by
mohla sloužit i maminkám nebo studentům

Jahoda v ãase
budování

za minimální poplatek jako taková mini internetová kavárna,“ říká předsedkyně sdružení Jahoda Jana Bartošová. Pár počítačů tu
měli i dřív, teď ale chtějí dát počítačové
učebně určitý řád a děti naučit využívat internet nejen k zábavě. Pokračovat bude doučování i kroužky, klub pro maminky s dětmi
Jahůdka se rozšíří na více dní v týdnu.
Hlavní výzva, která před nimi teď stojí, se
jmenuje Džagoda. Nízkoprahový klub pro
teenagery, na nějž jim radnice „přiklepla“
prostory po bývalé vývařovně v sousedství
a poskytla padesátitisícový grant, je třeba co
nejrychleji uvést do života. Centrální místnost (osmdesát metrů čtverečních!) zatím
vypadá neutěšeně: staré kachlíky, vzduchotechnika, spousta trubek, drátů. V těch dalších je to podobné. „Tady budou mít svoji
místnost děvčata, sem přesuneme kancelář,
tamhle by teenageři mohli mít hudební zkušebnu,“ ukazuje Jana Bartošová. „Plány máme veliké, ale všechno je závislé na penězích,“ konstatuje. Sehnat potřebný milion
není maličkost. Zatím Jahoda získala
300 000 korun od soukromé firmy DAMOVO z Prahy 4. A uvítala by další pomoc
sponzorů.

Vybíralova 969, Praha 9,
tel. 281 916 352, 777 674 060,
jahoda@dobrovolnik.cz
www.jahoda@dobrovolnik.cz
č. ú. 250969359/0800
Na uvedených tel. číslech se můžete
informovat o aktuální nabídce dětského
klubu Jahoda.
JAHODOVÝ TÝDEN PODPOŘILY:
EU z programu Phare 2000, městská část
Praha 14, firma Karneval Media, Globus,
Odkolek, nakladatelství Svojtka a další.
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Harry Potter v T r k o v û
tou mluvu, za lenost, hádání
kautský tábor pod Trkovskou horou na
či neuposlechnut vůdce a rádS
Sedlčansku se hledá obtížně. Ve vesnici
ce, za neuklizené věci nebo
končí asfaltová silnice a na louce v cípu mezi
potokem a lesem i polní cesta. Dál už se nedá
dojet, ale ani dojít, protože cestu nám zastoupil vlčák, který se vůbec netvářil přívětivě.
Takže jsme pokorně čekali, až se objeví jeho
pán i vůdce celého tábora Karel Pospíšil - Rikitan. Ten nám na přivítanou naservíroval rajskou omáčku, na rozdíl od doporučení Bruselu ohřátou, ale za to vynikající. Během její
konzumace jsme se dozvěděli, že na táboře je
21 skautek z 65. dívčího oddílu v Kyjích a 6
z 83. oddílu v Satalicích, všechny ve věku 8 až
14 let. Že na tomto místě jsou už pojedenácté
a všechno si budují i zajišťují sami. Nutno podotknout, že toho nebylo málo. Dvě umývárny v potoce a vedle něj, sauna z igelitu a chvojí s rozpálenými kameny, toaleta se zápisníčkem myšlenek, hospodářské vojenské stavy,
ohniště, hřiště na míčové sporty, vojenské
bedny, maskovací sítě i polní kuchyně v takovém vylepšení, že by se i Kühnl divil. Ještě, že

Zástupce starosty Jaroslav Jiroušek si získal
srdce čarodějnických učnic velkým zájmem
o celotáborovou hru i spoustou žvýkaček
a bonbónů, které jim dovezl.

hlučnou zábavu po večerce
a před budíčkem. Nad činností obyvatel Bradavice dohlíželo ministerstvo kouzel i jedenáctiletá fena Hasina. (Na
snímku při nástupu zleva Kateřina Pospíšilová (Červenáček), Václava Nechybová
(Wendy), Karel Pospíšil (Rikitan), Eliška Hermanová
(Rusalka) a Šárka Turečková (Kuře).
Když jsme při soutěžích viděli kouzelnické masky a při večerním nástupu i slyšeli pokřik, který holky samy vymyslely, bylo nám
jasné, že jsou v tomto napůl virtuálním světě
spokojeny.
„My jsme tady na táboře,
hrajem Pottra, je nám dobře!
Spíme, jíme, pracujem,
tohle prostě milujem!!!“
Pak jsme se některým děvčatům s dovolením začetli do deníku a jiných se zeptali na
dojmy.
10. den, 20.7.
„Budíček byl až v osm hodin, kvůli té včerejší bojovce. A rozcvička naštěstí nebyla, po
nástupu jsme si všechny oblékly batikovaný
trička a do hodiny jsme měli vymyslet scénku,
jak Harry, Ron a Hermiona bojovali s tříhlavým psem. A hned po obědě jsme vyrazili na
výlet do Vysokého Chlumce. Než jsme šli do
skanzenu, zakoupili jsme si v místní sámošce
sladkosti a každý z nás si mohl vybrat zmrzlinu do 16 Kč.“ Kristýna
Markéta Veselá z Lehovce (Zubajda), 11
let: „Jsem tu poprvé, ze všeho nejvíc se mi líbí celotáborová hra a nejmíň asi rozcvičky.“
Klára Plešková z Lehovce (Matýsek), 11
let: „Loni jsme měli táborovou hru o vesnickém životu a na konci jsme do ohniště zakopaly pamětní list ve sklenici. Letos jsme ho
vyndaly a vzpomínaly. Dělá se to každý rok.“
Iveta Drozenová z Kyjí, 13 let: „Já jsem tu
už poosmé, ale přezdívku stále nemám. Asi se
mi za ty roky nestalo nic k zapamatování. Nejvíc se mi líbí koupání, nejmíň pak noční hlídky. Nechce se mi vstávat a bojím se.“
Když už přišla řeč na noční hlídky, děvčata se střídala po hodině a své zážitky sdělovala písemně. Zajímavé čtení. „Nazdárek, hlídám 5-6, je už světlo, ale docela se nudím.

v armádě je neměnící se situace, která umožňuje solidní vybavení táborů, skautů i trampů.
Nebo, že by to v Trkově vykouzlili? Tahle
otázka není tak úplně mimo z horka, které
v době naší návštěvy panovalo. Celých čtrnáct
dní totiž bylo ve znamení celotáborové hry, inspirované
čarodějnickým učněm Harry
Pottrem. Mezi sebou soutěžily jednotlivé koleje i učnice.
Člověk neznalý této sedmidílné románové série Kathleen
Rowlingové až tápal, co je
fikce a co skutečnost. Při bodovaných hrách a soutěžích
jsme objevili Gringottovu
banku s galeony, srpci a svrčky. Další plusové body se daly získat třeba za dobré nápady, zápis v kronice, službu
v kuchyni, za deník, sportovní výkon nebo za práci a chování. Mínusové naopak za ne- Kolej Havraspar skončila v celkovém bodování celotáborové
čestné jednání, frfňání, spros- hry druhá za Zmijozelem a před kolejemi Mrzimor a Nebelvír.

Takhle vypadala jedna ze soutěží. Přes dvacet
různých látek v různých skleničkách. Kolik
jich asi podle čichu poznají?
Všude zpívají ptáci, ale hrozně nahlas. Hasinka jen tak leží před Rikitanovým stanem a spí.
Tak bych spala taky. Když mě Pokeš budil,
vůbec mě nenapadlo, že mám hlídku. Myslela jsem, že je noční etapa, že je budíček, že je
bojovka, že prostě mám vstávat. Pořád tu lítá
jedna vosa, která mě asi štípne. A žáby řvou.
Furt tady bučí krávy a já se bojím, že přijdou
až sem. Tak už jdu radší budit Zubajdu. Tak
čau.“ Ency
Ency, ale i Kiki, Očko, Šikula, Kydmen,
Bořek, Siréna, Súčko, Kecka a další a další,
prostě sedmadvacet čarodějnických i skautských učenek. Teď po prázdninách mají svým
spolužačkám i spolužákům určitě co vyprávět. My bychom toho čtenářům Listů rovněž
rádi přiblížili víc, ale zase třeba na úkor fotek.
A to by byla škoda. Takže stručně. Výsledky
celotáborové hry najdete u popisku k jedné
fotce, v bodování mezi skautkami a světluškami byly první Ency a Šikula, nejlepší deník si
vedla skautka Čárka, nejlepší zápis do kroniky měla Lucka a nejobtížnější skautskou
zkoušku „Tři orlí pera“ splnila Lucka Pokorná (Pokeš).
Během celého pobytu se nikomu nic nestalo, pouze dvakrát musel Rikitan odvézt mladé
slečny do nemocnice, kvůli závadám na rovnátkách zubů. Jinak samé příznivé zprávy. Tábor prostě neměl chybu.
vok, foto: jš

09Listy/02_23

24.8.2004 17:01

Stránka 17

ZÁ¤Í

17

Vyznamenan˘ vÛdce

Karel Pospíšil převzal letos v kostele sv. Ludmily bronzový stupeň Řádu svatého Jiří za organizaci vzdělávání.

U

ž jsem ani nevěřil, že v dnešní době peněz až na prvním místě se někdo dokáže
celoročně zdarma věnovat dětem...a ještě na
to doplácet. Na štěstí ještě takoví lidé existují,
jeden z nich se jmenuje Karel Pospíšil a čtenářům Listů je spíš znám pod skautskou přezdívkou Rikitan. Narodil se v Českých Budějovicích roku 1957 a do kolébky dostal hodně
velkou lásku k přírodě i k bližnímu svému. Ve
dvanácti letech se stal členem 217. skautského oddílu střediska Hvězda. Se svým tehdejším vůdcem Ducháčkem se stýká dosud
a bezelstně přiznává, že z jeho jednání, nápadů i životních mouder čerpá každou chvíli.
Ostatně, znáte to, Ducháček to zařídí.

tantem druhé české instruktorské lesní školy,
kterou by měl ukončit začátkem příštího roku.
Pak může vést velké skautské akce a kurzy.
„Je toho opravdu dost, navíc další školení
a vzdělávací kurzy. Hodně práce mi přidělává
i zbytečná byrokracie a řada nesmyslných formulářů. Ale mám štěstí, že můj zaměstnavatel
ČKD Praha DIZ, a.s. má pro tuto činnost maximální pochopení.“
Totéž lze říci o manželce Laděně, která prý
organizovanou činnost a tábory v začátcích
po Rikitanově boku vyloženě nenáviděla, ale
přizpůsobila se. V létě vedle manžela i dcery
tráví čtrnáct dní na táboře jako šéfkuchařka.
Pro úplnost dodejme, že do rodiny ještě patří
syn David, který ve dvaadvaceti kvůli jiným
zájmům se skautingem skončil, a také dvanáctiletá Hasina, fena německého ovčáka.
Tři týdny dovolené v létě, po týdnu během
jarních a podzimních prázdnin
opět s dětmi, stejně jako zbývajících 47 týdnů v roce, to je Rikitanův život. A jak že to je s tím
v úvodu zmíněným doplácením?
Nejde o doplácení časové nebo
amortizační. Považte, že Rikitan
i ostatní vůdci platí tisíc korun
za to, aby se mohli čtyřiadvacet
hodin denně po dobu čtrnácti
dnů věnovat dětem na táboře.
Někdo si třeba poklepe na čelo
a autor těchto řádků si vzpomene na hloubětínského Bena
Odehnala a jeho někdejší obětaVlastnoručně vylepšená vojenská polní kuchyň nezapře vost. Ale to je jiná kapitola.
dvacet let práce Rikitana ve slévárnách. Manželce Laděně
vok, foto:jš
se prý v ní vaří lépe než doma nebo ve školní jídelně.
Dnes vede Karel Pospíšil-Rikitan 84.
skautské středisko v Praze-Kyjích (65. dívčí
oddíl) a celý okres Prahy 9, po celý rok je se
svými děvčaty v klubovně, ale hlavně v přírodě, letos třeba v Krkonoších, na Šumavě,
v Ronově nad Doubravou, ve Zlaté Koruně,
v Kokořínském údolí a na dalších místech,
protože „u nás je hezky všude a skautských
základen jsou mraky“, říká Rikitan. „Navíc
skauting nabízí možnosti po celém světě. Třeba moje pětadvacetiletá dcera Kateřina, která
učí angličtinu a počítačovou techniku na ZS
Bří Venclíků, díky němu procestovala Mexiko, rok skautovala v Anglii. Ovšem žijeme
v tvrdé konkurenci dalších zájmových kroužků a oddílů, navíc u nás musí děti poslouchat
a učit se.“
Nutno podotknout, že učit se stále musí
i zkušený vůdce, jenž je momentálně frekven-

UPOZORNùNÍ PRO MOTORISTY
Úřad městské části Praha 14, odbor výstavby a dopravy, jako příslušný silniční
správní úřad upozorňuje na průběh podzimního komplexního úklidu komunikací
ve správě MČ, včetně všech přilehlých parkovišť, dle níže uvedeného harmonogramu.
3. 9. Cíglerova, Bří Venclíků, Vlčkova,
Bouřilova, Bojčenkova, Trytova, Paculova, Ronešova, Volkova, včetně parkoviště u školy při ul. Bří Venclíků
6. 9. Fejfarova, Kuttelwascherova, Vybíralova (část vyznačená přenosným dopravním značením) , Bryksova v úseku
od křiž. Bobkova (pod cukrárnou) po
křiž. Kpt. Stránského
7. 9. Bryksova, úsek od křiž. Mansfeldova
po křiž. Ocelkova, Maňákova (část vyznačená přenosným dopravním značením), Kučerova (vyznačená část), Bobkova v úseku od křiž. Kučerova po křiž.
Bryksova v nové zástavbě
8. 9. Františkova, Maňákova (část vyznačená přenosným dopravním značením),
Kučerova (vyznačená část), Mansfeldova, Bryksova v úseku od křiž. Bobkova až po křiž. Mansfeldova, Bobko-

va v úseku od křiž. Bryksova po křiž.
Kučerova
14. 9. Pospíchalova
15. 9. Zálužská, Nehvizdská, Sadská, V Novém Hloubětíně, V Humenci, Zelenečská v celém úseku
16. 9. Hloubětínská v úseku od křiž. Vaňkova
po křiž. V Chaloupkách, Vaňkova,
V Chaloupkách, Kyjská, Svépravická,
Šestajovická, Hostavická, Postřižínská, Litošická, Čertouská- od křiž.
Vaňkova po křiž. V Chaloupkách
17. 9. K Mototechně, Anny Čížkové, Chvalská, Horoušanská, Klánovická, Poříčanská, Soustružnická, Liblická, Štolmířská, Čertouská od křiž. Klánovická
po křiž. Vaňkova, Hloubětínská v úseku od křiž. Poděbradská po křiž. Vaňkova
20. 9. Na Obrátce, Konzumní, Milovická, Zámečnická, Pod Turnovskou tratí, Mochovská v úseku od křiž. Kbelská po
křiž. Zelenečská
21. 9. Krylovecká, Kardašovská, Rochovská,
Vizírská, Kukelská, Chvaletická, Žárská

22. 9. Šromova, Himrova, Gen. Janouška, Šebelova, Jíchova, Smikova, Anderleho,
Dygrýnova (část vyznačená přenosným dopravním značením)
23. 9. Doležalova, Dygrýnova (vyznačená
část), Anderleho, Irwingova, Vašátkova, Breitcetlova, Pluk. Vlčka
24. 9. Kpt. Stránského, Bryksova od křiž.
Ocelkova po křiž. Kpt. Stránského, Vybíralova (vyznačená část)
Úklid komunikací bude provádět Technická správa komunikací hl. m. Prahy za asistence Policie ČR a Městské policie. Doba úklidu
bude od 7 do 14 hodin a v týdenním předstihu
budou dotčené komunikace osazeny příslušnými dopravními značkami. Vyzýváme
všechny motoristy, aby dopravní značení respektovali a ve vlastním zájmu v uvedených
dnech na těchto komunikacích neparkovali.
V případě, že neuposlechnou rozhodnutí
silničního správního úřadu, je vlastník komunikace oprávněn dle zákona 13/1997 Sb.
o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, odstranit silniční vozidlo na náklady jeho vlastníka, pokud ten neprokáže závažné důvody, které mu znemožnily s vozidlem odjet.
Poznámka: Příslušný silniční správní
úřad si vyhrazuje právo v případě nezbytně nutném změnit termín a místo úklidu.
odbor výstavby a dopravy
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CO SE DùJE NEJEN V REGIONU

Výstavu Jana Kronuse zahájil Vlastimil
Venclík (uprostřed).

Destiláty na radnici
Více než padesátku prací výtvarníka Jana
Kronuse, dlouholetého obyvatele Prahy 14,
jež on sám nazývá „groteskní destiláty“, si
v srpnu mohli prohlédnout návštěvníci Novoměstské radnice. Umělec s občanským povoláním, jenž své práce naposledy představil
před dvěma roky v letenské galerii Scarabeus
a na podzim chystá výstavu mimo Prahu, nelitoval, že přípravě průřezové expozice z tvorby posledních čtyř let věnoval svou dovolenou. „Cením si toho, že v prostorách tohoto
typu se dá výstava dobře koncipovat,“ konstatoval po vernisáži, vtipně uvedené Vlastimilem Venclíkem. „Mám tvorbu Jana Kronuse
rád a vážím si ho i jako člověka,“ řekl známý
režisér a dramatik. „Doba se změnila, ale co
se nezměnilo, je groteskní podstata všeho,“
a zdůraznil očistnou funkci umění, charakterizovaného výraznými autorskými nápady.

Pomohou rodiãÛm
Podle informací speciální pedagožky Mgr.
Blanky Hrudkové od září při Základní škole
Bratří Venclíků (nedaleko metra Rajská zahrada) začíná působit Poradenské centrum
s cílem pomáhat dětem se školními problémy,
zejména s tzv. specifickými poruchami učení.
Formou individuálních konzultací, a to i v případě podezření na výskyt těchto vad, či praktické nápravy dysgrafie, dyslexie a dysortografie se tu budou věnovat i dětem nenavštěvujícím ZŠ, nabídnou tu speciální pomůcky
i programy k rozvíjení jejich pozornosti. Pro
děti se závažnějšími poruchami chování je určen trénink sociálních dovedností a nácvik relaxace, pro dospělé budou připraveny rodinné
či odborné konzultace, např. logopedické. Počítá se i s pořádáním seminářů, přednášek
a školení. Centrum bude pro veřejnost otevřeno dvakrát týdně v odpoledních hodinách. Více na tel. 608 078 842.

Kyjsk˘ obãansk˘
klub
Občanské sdružení Kyjský občanský klub
(http://sweb.cz/kyjeok/kyjeok.html)
získalo
grantovou podporu v oblasti životního prostředí
z Magistrátu hl. m. Prahy na projekt „Likvidace
rostlinného odpadu a jeho oddělení od běžného
komunálního odpadu“. Cílem projektu je v jarních a podzimních měsících organizovat sběr,

odvoz a likvidaci rostlinného odpadu. Po podpisu smlouvy budou občané v kyjské čtvrti Nad
rybníkem informováni formou letáků ve schránce o termínech a postupu likvidace tohoto odpadu, který zbytečně zaplňuje kontejnery a je neekologické jej pálit.
Ze zastupitelstva MČ Praha 14 dne 22. 6.
2004 odešla MUDr. Hana Pospíšilová. Na její
místo nastoupil náhradník František Čuchal.
Haně Pospíšilové děkujeme za její aktivní činnost při prosazování zájmů občanů a cílů občanských sdružení, které ji podporovaly na kandidátce Sdružení nezávislých. Františku Čuchalovi přejeme mnoho úspěchů při jeho práci
v zastupitelstvu.
Jiří Feřtek

Zdraví
pﬁedev‰ím
Září je čas, kdy sčítáme své prázdninové dietní i jiné hříchy, a třebaže jsme často o nějaký ten
kilogram lehčí, neznamená to, že jsme i zdravější. Což takhle udělat si čas na malou inventuru
své tělesné schránky a na popovídání s odborníky nejen o linii? Tradiční měření indexu BMI,
hodnot krevního tlaku či hladiny cukru v krvi
(pozor, mělo by probíhat nalačno), doplněné informacemi o zdravém životním stylu a prevenci
HIV/AIDS při akci s názvem Den zdraví na středu 29. září v přízemních prostorách polikliniky
na Černém Mostě připravil odbor sociálních věcí a zdravotnictví naší městské části. Začíná se
v 9 hodin, končí o 16. hodině.
A ještě jedna informace z odboru zdravotnictví: Po MUDr. Miroslavě Čechové převzala lékařskou pediatrickou péči v ordinaci
v Sýkovecké ul. 276 v Kyjích MUDr. Dana
Jandová. Ordinační hodiny i telefonní číslo
(266 610 451) se nemění.

Václavská veselice
v Hloubûtínû
Na pátek 24. září od 18 hodin připravilo
I. občanské sdružení Hloubětín v restauraci
V Chaloupkách Václavskou veselici. Dobrovolný příspěvek na režii a na tombolu či do
tomboly je vítán.

Za Václavem
na Prosek
Tradiční Svatováclavská pouť na Proseku ve
dnech 24. až 26. září kromě běžných atrakcí nabízí malý výlet do historie, pouťové kino v zahradě Pavana s lahůdkami v podobě Pelíšků či
Nudy v Brně i hudební menu od dechovky až po
jazz, v němž nechybějí jména jako Václav Neckář, Petra Janů či Sestry Havelkovy. Program
začíná na náměstí na Proseku v pátek ve 14 hodin, v sobotu a v neděli od 11 tamtéž.

Právní poradna
V červnu byla v Listech uvedena neúplná
adresa bezplatné právní poradny. Po předchozí telefonické domluvě na čísle 255 762 499
vám v právních záležitostech poradí odborník
v sekretariátu OVV ČSSD v ul. Gen. Janouška 1060.

·kola zaãíná
Vážení rodiče,
zabezpečení nového
školního roku kromě
prázdninových investičních
akcí
a údržby škol znamená zajistit kvalitní
obsazení pedagogických sborů. Věřím,
že 1. září bude
všechno beze zbytku
připraveno.
Chtěl
bych přivítat především naše prvňáčky, ale také ostatní školáky včetně těch, kteří se budou
letos připravovat na ukončení školní docházky, a popřát jim, aby dosáhli co nejlepších výsledků. Našim pedagogům přeji hodně pevných nervů, trpělivosti a citlivý přístup k řešení výchovně-vzdělávacích problémů. Věřím
v těsnou spolupráci školy a rodičů, protože jedině jednotné výchovné působení přináší
kladné výsledky.
Mgr. Jaroslav Jiroušek,
zástupce starosty

Prázdninová
bilance
Kolik školáků letos usedlo do lavic poprvé, už dnes ředitelé šesti základních škol zřizovaných městskou částí Praha 14 vědí naprosto přesně. V době uzávěrky to bylo možné uvést jenom přibližně - na základě
informací o zápisu by v nich měly přibýt
zhruba čtyři stovky dětí v sedmnácti prvních
třídách. Nejvíce, po čtyřech třídách, mají
v ZŠ Vybíralova a Generála Janouška na
Černém Mostě, nejméně v Kyjích, kde zapsali třicítku prvňáčků.
O prázdninách se v základních školách
a mateřinkách nezahálelo. Např. v ZŠ Hloubětínská mají novou střechu nad tělocvičnou,
větší rekonstrukce, zaměřené na zdroj vytápění, respektive zdravotnětechnické instalace, probíhaly v MŠ Kostlivého na Jahodnici
a v mateřince na Lehovci, pokračovaly také
opravy školní kuchyně v ZŠ Chvaletická.
Kromě toho se malovalo, natíralo, vyměňovaly podlahové krytiny či osvětlení, montovaly sítě do jídelen a probíhaly další potřebné úpravy, jejichž celková hodnota podle informací z odboru školství dosáhla více než
14 milionů korun.

Drakiáda podruhé
Na volném prostranství nad autobusovou
zastávkou v ul. Generála Janouška se také letos, už podruhé, uskuteční drakiáda pod patronací zástupce starosty Jaroslava Jirouška,
pořádaná Občanským sdružením čtrnáctka
a Domem dětí a mládeže. Kromě soutěže
o ceny pro nejlepšího létajícího draka, na jehož výrobu už máte nejvyšší čas, tu na děti
i dospělé v sobotu 9. října čeká velké podzimní opékání brambor a špekáčků i hudební produkce.
stránku připravili: vš, jš
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v nákupním
i zábavním

VÍKEND
s Klokánkem
Že je maskotem CČM klokánek, to
už dneska vědí všichni. Jeho zábavné
víkendové programy určené dětem
malé návštěvníky CČM pobaví, velkým umožní v klidu vychutnávat nákupy. První klokaní sobota po prázdninách 11. září začíná v pasáži nákupního centra v patnáct hodin
a končí o dvě hodiny později, v neděli 12. září ve stejném čase se děti se

svým zvířecím kamarádem mohou
setkat v zábavním centru.

BABÍ LÉTO
v novém

JAK NEJLÉPE
nakoupit

Pro ty, kteří se už těší na podzimní
obměnu svého vzhledu a vítají každé
rozšíření prodejní nabídky, tu máme dobrou
zprávu: vůbec poprvé
(a určitě ne naposled) mohou v CČM
zavítat do prodejny oblečení světoznámé značky H&M nebo zajít „k Baťovi“, kde během prázdnin probíhala
rekonstrukce. A aby nových obchodů
nebylo málo, mohou se těšit na otevření parfumerie Sephora ve druhé polovině září.

Kdo by nechtěl nakupovat levně,
že? Nejrůznější akce a slevy sice
v CČM probíhají průběžně, ale pokud
se zaměříte na dobu výhodných nákupů mezi 18. a 26. září, vyděláte na
tom nejvíc. Vaším průvodcem aktuálními zajímavými cenami se mohou
stát produktové noviny s nabídkou
slevových kuponů a dárků, jež najdete nejen ve svých schránkách, ale také jako přílohu v deníku Metro dne
17. září.

Veškeré informace o aktivitách nákupního a zábavního CČM najdete na: www.centrumcernymost.cz
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Letci v názvech ulic âerného Mostu
Také po prázdninách věnujeme pravidelnou stránku našim letcům a stíhačům, po nichž jsou pojmenovány některé ulice na Černém Mostě. Jako šestý
z hrdinů leteckých bitev druhé světové války přichází podle abecedy na řadu

Plk. in mem. FRANTIŠEK DOLEŽAL, DSO, DFC

J

eden z nejvýznamnějších, nejschopnějších
a nejúspěšnějších důstojníků československého letectva se narodil 14. září 1909 v České
Třebové v rodině strojvůdce. Po maturitě na reálce odešel roku 1928 do Prahy studovat
ČVUT, kde v roce 1932 dokončil deset semestrů strojního inženýrství. Pamětníci však
připomínají, že navzdory technickému vzdělání působil spíše jako klasicky vzdělaný člověk,
neboť vynikal znalostmi historie, filozofie,
hudby, literatury a výtvarného umění. V letech
1933-1934 vykonal prezenční vojenskou službu, a to ve škole pro důstojníky dělostřelectva
v záloze v Josefově. Vojnu ukončil v hodnosti
podporučíka dělostřelectva v záloze. Mohl
odejít do civilu a věnovat se dokončení studia
na ČVUT, ale rozhodl se pro dráhu profesionálního vojáka. Proto roku 1934 nastoupil studium ve Vojenské akademii v Hranicích na
Moravě. Její letecké oddělení absolvoval jako
premiant ročníku a roku 1936 byl vyřazen jako
poručík letectva. V letech 1936-1937 prošel
příslušným aplikačním kurzem a byl zařazen
do funkce nižšího důstojníka k 36. stíhací letce
2. leteckého pluku Dr. E. Beneše v Olomouci.
V době mobilizace, na podzim 1938, Doležal
konal funkci prvního důstojníka 36. letky, která působila v sestavě bojového letectva 2. armády na severní Moravě.
✈ Z okupované vlasti odešel 20. června 1939
a po kratším pobytu v Polsku odplul 25. července 1939 lodí Castelholm z přístavu Gdyně
do Francie. Zde 10. října 1939 vstoupil do
svazku Armée de l’air. Po přeškolení na francouzské stíhací letouny Morane Saulnier MS406C.1 na letecké základně v Chartres byl
17. května 1940 odeslán na západní frontu,
která již tehdy byla v dramatickém pohybu.
Poté co Francie 17. června 1940 požádala
o příměří, odletěl spolu s ostatními Čechy na
letounu Lockheed 12 Electra na letiště Perpignan-La Salanque v jižní Francii. V cestě pokračovali autem, z přístavu Port Vendres
24. června 1940 na palubě lodi General Chanza zamířili do severní Afriky. Následoval odjezd vlakem do marocké Casablanky a cesta po
moři do Velké Británie - nejprve na lodi Gib el
Dersa z Casablanky do Gibraltaru a pak na lodi Neuralia do anglického Liverpoolu, kam dorazili 12. července 1940.
✈ Po nezbytném karanténním pobytu v táboře
Cholmondeley Park byl František Doležal (nedávno povýšený na nadporučíka) přijat do svazku RAF VR v nejnižší důstojnické hodnosti
pilot officer (P/O). Krátce pobyl v čs. leteckém
depu v Cosfordu a 6. srpna 1940 byl přidělen do
Duxfordu, kde se formovala 310. československá stíhací peruť. V průběhu bitvy o Británii si
František Doležal vedl velice zdatně. Ke svým
dosavadním úspěchům přidal dalších pět,
z nichž dva byly klasifikovány jako jisté (Bf 110
a He 111), dva jako pravděpodobné sestřely
(Bf 109) a jeden jako poškození (He 111). V jednom z bojů byl sám zraněn na noze, ale po nejnutnějším ošetření opět pokračoval v bojové činnosti. Do Duxfordu, ke své původní třistadesít-

ce, jíž měl v budoucnu vtisknout vlastní tvář, se
vrátil 29. října 1940. Ujal se tehdy velení nad
její A-letkou, neboť dosavadní velitel Jaroslav
Malý byl zraněn. Poté co se 11. ledna 1942 při
kolizi v Perranporthu vážně zranil dosavadní velitel 310. peruti, František Weber, jej ve funkci
dočasně zastupoval právě František Doležal. Činil tak až do 7. dubna 1942, kdy byl do vedení
třistadesítky jmenován oficiálně. Po dobu působení v jejím čele přidal k dosavadním úspěchům
poslední čtyři - jeden jistý sestřel (Bf 109), jeden
pravděpodobný (Do 217) a dva poškozené letouny (Fw 190).
✈ Po ukončení předepsaného operačního turnusu 15. ledna 1943 byl nakrátko jmenován
československým spoluvelitelem základny
Churchstanton, kde tehdy sídlily 312. a 313.
peruť. K operační činnosti se František Doležal
vrátil 1. dubna 1943, kdy se po odcházejícím
Karlu Mrázkovi ujal velení nad celým Exeter
(Czech) Wingem. Později, od června do září
1943, bylo československé křídlo na operačním odpočinku ve Skotsku a kvůli své tehdejší
značné rozptýlenosti neneslo žádný společný
britský název. Po přesunu všech tří čs. stíhacích perutí na jihoanglickou základnu Ibsley
v září 1943 se jeho označení změnilo na Ibsley
(Czech) Wing.
✈ A jak Doležala hodnotili jeho vrstevníci,
s nimiž sdílel čas bojové činnosti? Za všechny
citujme alespoň charakteristiku z pera Františka Fajtla, jenž stál v čele 313. peruti v době,
kdy Doležal velel celému křídlu:
✈ „František Doležal, nevšední zjev v našem
letectvu, má bohatší válečné zkušenosti i úspěchy z Francie a z Anglie než my všichni tři velitelé perutí, nikdy nám to však nedává najevo,“ píše o něm později. „V osobním styku vyniká důvtipem, obdivuhodným postřehem
a duchaplností. Je-li třeba, zasahuje oponenty
sebevědomou ironií i nepříjemnými, téměř jedovatými narážkami. Vyloženě služební záleži-

tosti řeší přímočaře, vážně, tvrdě, ale s patřičnou dávkou ohleduplnosti... Byl vždy dobrým
psychologem. Když dostal velení 310. perutě,
brzy zjistil, že jednotka potřebuje změnu a rozptýlení. Cesta k ní vedla přes žaludky. Rozhodl
odstranit jednotvárnost anglického stravování
zavedením vlastního hospodářství... zavedl
chov prasat. Vepřové hody u třistadesítky se
staly pověstné v celém RAF...“
✈ Po dokončení druhého operačního turnusu
odešel František Doležal na opětovný odpočinek. Jeho dosavadní úspěšná velitelská činnost
mu vynesla další vysoké britské vyznamenání,
Řád za vynikající služby (DSO). Jeho skvělé
bojové výsledky a vrozené velitelské schopnosti jej přímo předurčovaly k vyššímu zařazení. Bylo však nezbytné absolvovat příslušné
štábní školení. Po krátkém působení na Inspektorátě československého letectva v Londýně proto v srpnu 1944 odplul do USA. Zde
studoval na známé Command and General
Staff School ve Fort Leavenworthu v Kansasu.
V rámci studia se zde rovněž podílel na zpracování aplikačního cvičení na téma invaze na
Filipíny, která byla nakonec podle tohoto projektu realizována. Poté cestoval po leteckých
továrnách v USA. Navštívil závod v San Diegu, kde se vyráběly liberatory, továrnu v Niagara Falls, jejíž výrobní linky opouštěly lightningy, a závod na Long Islandu s produkcí
thunderboltů. Do Velké Británie se s diplomem
o úspěšném absolvování zmíněné školy vrátil
23. prosince 1944. Byl zařazen opět k Inspektorátu československého letectva, konkrétně ke
studijní skupině jako styčný důstojník.
✈ Dnem 3. března 1945 byl propuštěn ze svazku RAF VR a zařazen na MNO. To souviselo
s plánovaným návratem do vlasti, kam se vrátil
mezi vůbec prvními 17. května 1945. Tedy týden poté, co v Praze utichly poslední výstřely,
a bezmála tři měsíce před oficiálním příletem
všech čtyř československých perutí RAF. Odstartoval z Croydonu se čtyřčlennou posádkou
a sedmnácti cestujícími na palubě a po mezipřistáních na letištích Brusel-Évere a Plzeň-Bory
dosedl v Praze-Ruzyni. Z návratu do vlasti se
však mjr. let. František Doležal, DSO, DFC, těšil jen několik málo měsíců. Muž, jenž prošel
ohněm nespočetného množství soubojů s nepřátelskými letci i krupobitími protiletadlové palby,
bojovník, který vždy úspěšně unikl rafinovaným
nástrahám nepřítele, zlověstné přírody a rozmarům válečné techniky, se totiž stal obětí letecké
nehody. Nikoli jako pilot, ale jako cestující. Stalo se tak 4. října 1945 při služebním letu z Prahy
do Zlína na dvoumotorovém letounu Siebel
Si 204D. Za nepříznivého počasí se stroj pilotovaný por. let. Josefem Kuhnem z blíže nezjištěných příčin zřítil u Bučovic na Moravě. Všech
osm letců na palubě na místě zahynulo. Společný pohřeb Doležala, Formana, Spurného, Tvrdíka a Sajvera byl vypraven 12. října 1945 ze Štefánikových kasáren v Praze na Smíchově ke kostelu sv. Ludmily na Vinohradech. Ostatky
Spurného byly uloženy na Olšanech, ostatky
ostatních byly zpopelněny v krematoriu ve
Strašnicích. Příčina katastrofy nebyla nikdy odhalena. Nelze však vyloučit ani možnost, že
stroj havaroval v důsledku válečné sabotáže českých dělníků, kteří tento typ letounu, převzatý
po válce čs. letectvem, vyráběli pro okupanty.
Jaká to ironie osudu.
Jiří Rajlich
Vojenský historický ústav
připravil: vok
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KURZY ZNAKOVÉHO JAZYKA

NOVÉ CENY INZERCE

6. září zahajujeme další cyklus kurzů znakového
jazyka, 5měsíční intenzivní kurz,
2 x 90 minut týdně, cena 3 000 Kč
ČESKÁ UNIE NESLYŠÍCÍCH
Havlíčkova 4, 110 00 Praha 1
tel./fax: 222 328 900, mobil: 608 224 369
deafunie@vol.cz, www.cun.cz

Od záﬁí platí nov˘ ceník
PLO·NÁ INZERCE
1 cm2 = 55 Kã
¤ÁDKOVÁ INZERCE
1 graf. znak = 1,50 Kã
Ceny jsou platné
vãetnû 19% DPH

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

☎ 281 005 581 pí Rudolfová

BEZPLATNÉ OZNÁMENÍ

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy
Šromova 861, Praha 9-Černý Most

Vedle již tradičních služeb, kterými jsou poradenská a psychoterapeutická pomoc v závažných životních situacích, dále nabízíme v oblasti
psychoterapie: individuální relaxační programy, autogenní trénink, poradenství pro klienty tzv. sexuálních menšin, mediace, partnerské
dohody apod.
V oblasti sociálně právní nabízíme: právní
poradenství v rámci rodinného práva (vztahy
mezi manželi, rozvody, svěření dítěte do péče,
spory ohledně otcovství, zúžení společného jmění manželů, předmanželské smlouvy...) a občanského práva (bytová problematika, exekuce,
sousedské vztahy, dědictví...).
Od září 2004 bude základním školám pravidelně nabízena možnost programů primární prevence přímo na škole v jednotlivých třídách, zaměřené na oblast mezilidských vztahů, vztahů
s rodiči, sourozenci, partnerství, vztah k vlastní
sexualitě, prevence neplánovaného otěhotnění
apod.
Pro více informací nebo pro objednání nás
kontaktujte na tel.: 281 912 144, 281 915 019,
281 914 065.

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
● Koupím družstevní byt v Hloubětíně, i 1+kk.
09/02
Mobil: 723 189 717.
POSTAVA NA MÍRU... BEZ OPERACE
Bezbolestným, mírným tréninkem bez pocitu
„mučení“ známé z posilovny, bez následné svalové horečky...
NOVINKA: Bezplatná demonstrační ukázka tréninku na nejmodernějším vakuovém přístroji Hypoxi®, kterým lze zredukovat tukové
polštářky (cca 1,5 konfekčního čísla/měsíc),
ODSTRANIT CELULITIDU, zpevnit kůži
a „zneviditelnit“ strie. Díky ozónové lázni a individuálnímu tréninku v TPM-lůžkách zlepšit
cirkulaci krve a lymfy, odstranit otoky i pocit
„těžkých nohou“ a zdravě hubnout...
Jedná se o formu lehkého aerobního cvičení,
před kterým absolvujete konzultaci, vstupní vyšetření a analýzu postavy v příjemném prostředí studií
MAGIC LINE Praha s. r. o. (v Karlíně a na
Smíchově), tel.: 251 512 505, 241 719 494
www.studiomagicline.cz www.hypoxi.com
JAZYKOVÁ ŠKOLA RYBIČKA
nabízí na školní rok 2004/2005 již 6. rokem
kvalitní výuku angličtiny, španělštiny a francouzštiny pro děti od 4 do 16 let! Naší předností
jsou: malé skupinky po 4-6 žácích, kvalifikovaní
a zkušení lektoři, spec. vybavené učebny, velmi
kvalitní učebnice a výukové materiály
Výuka probíhá 1x týdně 110 minut
Cena: 3 900,- Kč včetně DPH
Výuka dospělých: AJ, ŠpJ, FJ, skupinky 4-6
posluchačů, důraz kladen na živou komunikaci
v cizím jazyce, velmi kvalitní učebnice a výukové materiály
Cena: 4 380,- Kč včetně 19 % DPH při výuce
1x týdně 90 minut
Zveme vás na Dny otevřených dveří:
Zveme vás do našich nově otevřených učeben
přímo naproti metra Rajská zahrada - ulice Chlumecká 1039, každé úterý a čtvrtek - 2., 7., 9., 14.
a 16. 9. od 15 do 18 hod.
Více informací: 604 215 036, 241 44 31 29
www.skolarybicka.cz

Osm let péãe
o zdraví zvíﬁat
Veterinární klinika pro malá zvířata
v Hloubětíně, Kolmá 12, si 7. dubna připomenula osm let od svého otevření. Vzhledem
k tomu, že za tuto poměrně dlouhou dobu ji
navštívilo mnoho klientů z Prahy 14, rádi bychom jim touto cestou poděkovali za jejich
přízeň a zároveň se představili těm, kteří
o nás ještě nevědí.
Veterinární kliniku pro malá zvířata v Kolmé 12 založili roku 1996 společně MVDr.
Jan Kňákal, MVDr. Michal Čáp a MVDr. Roman Kvapil. Klinika se nachází v prostorách,
kde byla v letech 1905 až 1995 známá restaurace Na Výběžku. Přízemí domu bylo kompletně zrekonstruováno, prostory přizpůsobeny požadavkům moderní veterinární praxe
a byla sem přestěhována část provozu z původního působiště výše zmiňovaných lékařů
na Žižkově. Během let se lékařský tým rozrostl - v současné době se pacientům věnuje
pět veterinárních lékařů a pět sestřiček a klinice se podařilo zajistit rozsáhlé přístrojové
vybavení. Pro zajímavost jmenujme například rentgen, EKG, ultrasonograf, ultrazvuk
pro odstranění zubního kamene, automat pro
vyšetření biochemického profilu krve, poskytující výsledky během 10 minut, glukometr,
schopný určit hladinu glukózy v krvi z jediné
kapky, mikroskop, inhalační přístroj pro narkotizaci, inkubátor, laser, čtečku čipů, zubní
frézu a další.
Široké je i spektrum našich pacientů. Kromě „obvyklých“ psů a koček se v naší čekárně můžete potkat i s hlodavci, fretkami, zoozvířaty, plazy, exotickými ptáky a dravci.
Všem těmto pacientům poskytujeme na naší
klinice komplexní preventivní, diagnostickou, terapeutickou a poradenskou činnost.
Kromě interní medicíny se zaměřujeme na
běžnou i speciální chirurgii - kastrace, odstranění novotvarů, akutní operace dutiny břišní
(císařský řez, torze žaludku), rekonstrukční
chirurgii po úrazech, ortopedické operace
(vnitřní fixace zlomenin, dekomprese míchy), zobrazovací metody (rentgenologie posuzování vrozených ortopedických vad,
ultrasonografie), stomatologii (odstranění
zubního kamene, zubní výplně). V neposlední
řadě zajišťujeme i kardioporadnu a jedenkrát
za čtrnáct dní u nás ordinuje oční specialista.
Dále nabízíme automatické rozesílání pozvánek na každoroční přeočkování, alergické
kožní testy, chemoterapii, předoperační vyšetření, aplikaci identifikačních čipů, tetování štěňat, registr psích dárců krve, krátkodobou hospitalizaci a monitoring pacienta před
operačním zákrokem a po něm. Ze služeb pro
chovatele stojí jistě za zmínku preventivní
testy zdraví, dietetická poradna, poradna poruch chování a prodej krmiv a léčebných diet
světových značek (denně od 8 do 24 hodin).
Ordinační hodiny jsou na klinice pevné denně včetně víkendů a svátků, od 8.00 do
24.00. Ve středu je ordinace od 9.00 ráno. Na
běžné ambulantní zákroky i specializovaná
ošetření se lze telefonicky objednat.
A na závěr - jak se k nám dostanete:
Kolmá je krátká ulička „kolmo“ na ulici
Poděbradskou, vzdálená tři zastávky tramvají od stanice metra Hloubětín. Automobily
mohou zaparkovat v těsné blízkosti kliniky.
P. Radová

BEZPLATNÉ OZNÁMENÍ

09Listy/02_23

09Listy/22

24.8.2004 11:39

Stránka 22

22

INZERCE
ZNALECKÉ OCENĚNÍ
NEMOVITOSTÍ, POZEMKŮ,
BYTŮ A STAVEB PROVEDE
Ing. Lacina Jaroslav

AUDOPRAVA JANEâEK
odvoz kontejnerÛ - sutû, odpad
písky - pﬁeprava materiálu - AVIA
RUDOLF JANEâEK
Bûchorská 2044, Praha 9
Tel.: 605 479 295, 608 515 540
608 001 139
Fax: 281 972 868

K A R AT E - S E B E O B R A N A
dne 7. 9. SK MATSUMURA poﬁádá nábor nov˘ch ãlenÛ
Mlad‰í do 14 let - út a ãt od 18 do 19 hod.
Dospûlí - út a ãt od 19 do 20.30 hod.
V tûlocviãnû Z· Generála Janou‰ka
Tel.: 776 686 113

STAVBY A REKONSTRUKCE

Praha 9-Kyje, Oborská 1468
Tel.: 281 865 533, 603 112 248

NABÍDKA HUDEBNÍCH KURZŮ
PRO ŠKOLNÍ ROK 2004/2005
1. Zobcová flétna 30 minut - 25 Kč (1x týdně)
2. Klavír 45 minut - 40 Kč (1x týdně)
3. Zpěv 30 minut - 25 Kč (1x týdně)
4. Kytara 30 minut - 30 Kč (1x týdně)
5. Moderní tanec/dance aerobik 60 minut 50 Kč (2x týdně) - 1 hodina týdně zdarma!
Všechny tyto kurzy probíhají
v ZŠ Vybíralova 964/8, Praha 9
Skupinová výuka pro děti od 6 let
Zápisy a informace na níže uvedených
telef. číslech

- realizace rodinn˘ch domÛ na klíã
- pﬁestavby bytov˘ch jader
- typové projekty RD, staveb. dozor
- financování staveb - úvûry, hypotéky
- realitní ãinnost

HUDEBNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA
Letenské nám. 749/5, 170 00 Praha 7
Věra Drtinová, tel.: 606 850 515
Jarmila Šteflová, tel.: 608 051 697

Digitál na TV. Prodám přijímač Technisat
na digitální příjem pozemní televize. Super obraz zatím 6 českých stanic. Přivezu a nastavím.
Cena 5 000 Kč. Máte špatný příjem TV? Neváhejte. Tel.: 602 328 276.

STAVBY PRAHA s. r. o.
tel.: 724 354 240-1

NOVĚ OTEVŘENO

MAGNOLIA
Květiny-dárky
Maňákova 811
Praha 9-Černý Most

Od září zahájen provoz kadeřnického a kosmetického

SALONU
NATUR
Kadeřnictví, kosmetika, pedikúra, manikúra, masáže
LPG - odstranění celulitidy + formování postavy
TĚŠÍME SE NA VÁS
Bryksova 742, v blízkosti metra Černý Most
tel.: 281 91 05 14, 603 961 892
PO-PÁ 8-20, SO 9-13 hod.
Přijmeme kreativní kadeřnici, manikérku, pedikérku, kosmetičku

Tel.: 281 93 14 19 Mobil: 603/242 142 Fax: 281 93 15 12 www.sute-pisky.cz
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DÛm dûtí a mládeÏe v Praze 14 pﬁed dokonãením
Zájem obyvatel
Prahy 14 nás potěšil, říká Mgr. Vladimíra Dvořáková,
ředitelka DDM na
Proseku, jenž pobočku na Černém
Mostě ve spolupráci s městskou částí
Praha 14 zřizuje.
V dubnovém čísle Listů bylo uvedeno, že
v období příprav plánujete „představovací“
akce na Černém Mostě. Uskutečnila se nějaká, třeba ve spolupráci s nedalekou školou
Generála Janouška?
Původní časový harmonogram doznal určitých změn, a tak jsme se soustředili především
na průzkum zájmů naší hlavní budoucí klientely - tj. dětí. Ve spolupráci se ZŠ na Lehovci,
Generála Janouška a Vybíralova jsme uskutečnili anketu mezi žáky těchto škol a podle
výsledků jsme upravovali nabídku především
pravidelné zájmové činnosti. Musím poděkovat vedení těchto škol za vstřícnost - opravdu
jsme se necítili jako vetřelci, i pro nás znamenaly návštěvy těchto škol velký přínos. Se
školami v Praze 14 spolupracujeme zatím
hlavně v oblasti soutěží - sportovních a vzdělávacích.
A na ZŠ Generála Janouška už běží „v naší
režii“ část mimoškolní výchovy (poslední dva
školní roky). Doufám, že změna vedení školy
na dobře započaté spolupráci nic nezmění naopak. Máme ve školách svá informační
místa a věřím, že až se octneme v bezprostřední blízkosti, vzniknou nové, společné
projekty.
V sobotu 26. 6. jsme spojili síly s občanským sdružením Čtrnáctka a podíleli se na akci Hurá na prázdniny, která se konala pod záštitou Mgr. Jaroslava Jirouška, zástupce starosty MČ Praha 14. Bylo to velmi příjemné
odpoledne, potěšil nás zájem a mnoho dotazů
na naše budoucí působení, především ze strany rodičů doprovázejících své děti.
Další akce budou následovat v září.
V jaké fázi příprav je programová nabídka
pro nově vznikající zařízení v Praze 14 a jak
to vypadá s jeho personálním zabezpečením?
Nabídka pravidelné činnosti je prakticky
hotová - pravidelně se na všechny školy začátkem školního roku dostává informační brožura Mít kam jít s přehledem nabídky mimoškolní činnosti v celé Praze . Letos se v ní poprvé objeví i pobočka Černý Most. Vlastní
propagační materiál, který dostanou žáci škol,
také připravujeme.
Nabídka odpovídá výsledkům ankety a našim možnostem, ale jsme zvyklí, že k určitým
korekturám ještě dojde na základě momentální poptávky. Otevření nového pracoviště je
přes všechny dosavadní zkušenosti a analýzy
částečně velkou neznámou, nevíme, jak lidé
zareagují. Ale to je tak trochu profesní adrenalinová zkouška.
Personální obsazení budou - kromě provozních pracovníků - tvořit tři pedagogičtí pracovníci. Na Černý Most přecházejí lidé, kteří
mají zkušenost z pracoviště na Proseku. Začí-

nající na novou pobočku - to už by bylo adrenalinu příliš! Pobočku povede Mgr. Jitka Šulcová a já doufám, že je to výběr správný.
Prostřednictvím našeho měsíčníku jste vyzývali ke spolupráci zájemce o práci s dětmi
z Prahy 14. Zaznamenali jste nějaký ohlas?
Než odpovím, musím vám poděkovat. Mě
i všechny mé kolegy překvapilo - příjemně,
jak obyvatelé sledují vaše Listy. Reakce byla
báječná! Ozvala se nám řada lidí, kteří projevili zájem o práci s dětmi. To je samozřejmě
velmi příjemné zjištění a doufáme, že to není
naposled. Pro naši činnost je spolupráce s externisty a dobrovolníky zásadní. Navíc bychom se rádi pokusili o věc, která se stává
trendem pro budoucí léta - z pracovišť, jako
bude naše na Černém Mostě, vytvořit do budoucna určitý typ komunitního centra, tedy
místa, kde najdou postupem času určitou
možnost realizace nejen děti, ale i celé rodiny
a lidé všech věkových kategorií.
Kdy bude DDM v ul. Generála Janouška
otevřen? Podaří se dodržet termín zahájení
k počátku nového školního roku?
Neztrácíme naději, že se vše stihne. Objem
původně přidělených prostředků na rekonstrukci se během letních měsíců ještě zvýšil
(o magistrátní dotaci ve výši 1 400 000 Kč,
dopl. red.), takže dojde i k výměně oken - taková možnost se neodmítá, i za cenu prodloužení termínu dokončení.
Takže ukončení stavebních prací je stanoveno na 31. srpen. Pak samozřejmě musíme
celý objekt vybavit a upravit. Běžně DDM začínají svou činnost v druhé polovině září,
např. na Proseku zahajujeme 20. září. A na
Černém Mostě to zatím vychází na 1. říjen.
Držte nám všichni palce, aby se vše podařilo!
Nakonec ještě ohlédnutí za létem: Jak
hodnotíte rozsah letošních prázdninových
aktivit vašeho DDM?
Strukturu letní nabídky jsme připravili
s ohledem na personální a prostorové možnosti, hlavní pozornost jsme věnovali táborům mimo Prahu. Na Proseku je celé léto
v provozu IC klub (denně od 10 do 18 hodin).
V první polovině července byl otevřen i klub
pro mládež včetně dvoudenní akce. Doufali
jsme, že získáme prostředky na opravu topení, které je v havarijním stavu, a práce budou
probíhat o prázdninách. Bohužel se oprava zatím odsouvá.
Neuvažujete pro příští rok o příměstském
táboře pro děti, které zůstávají v Praze?
Pro příští školní rok bude nabídka odlišná,
především s ohledem na provoz dvou poboček. Do plánu jsme přidali krátký tábor pro
malé školáky - přechod mezi příměstským
a klasickým táborem. Dále aktivity, které budou probíhat v Praze. Několikadenní programové bloky bez ubytování - s možnou účastí
na celém bloku nebo v jednotlivých dnech.
Program bude obsahovat jednodenní výlety,
sportovní činnosti, s variantami pro špatné
počasí, turistické a poznávací aktivity v bezprostředním okolí Prahy. Tyto programy zahrneme do žádostí o granty, abychom mohli na-

bídnout cenově dostupné příležitosti pro
všechny sociální skupiny našich klientů.
A předpokládám pro všechny akce v Praze
nejen v době letních, ale i dalších prázdnin během školního roku užší spolupráci s městskými částmi, na jejichž území fungujeme, a koordinaci s jejich nabídkou.
Samozřejmě - pokud by některá velká firma či podnikatel chtěl tuto činnost podpořit,
třeba poskytnutím dopravy, odměn pro děti do
různých soutěží apod., bude to - ani ne pro
nás, ale hlavně pro účastníky aktivit, znamenat příjemné vylepšení.

DŮM DĚTÍ
A MLÁDEŽE
Praha 9-Prosek, Měšická 720, tel./fax: 286
884 456, 286 884 457,
gsm: 605 486 587, e-mail: praha9@ddm.zde.cz,
www.ddmpraha9.cz
Zápis do kroužků probíhá denně od 10 do
18 hodin v Informační kanceláři, za přítomnosti vedoucích oddělení ve dnech 7., 8., 14.
a 15. září od 14 do 19 hodin (možnost podrobnějších informací).
V pobočce na Černém Mostě, Generála
Janouška 1060, chystáme tyto kroužky
Sport: latinsko-americké tance, jóga, aerobik, pohybovky, kalanetika, moderní tance, zdravotní cvičení, stěnolezení, volejbal,
florbal
Estetika, tvoření:základy starých řemesel a obnova lidových tradic, šikovné ručičky, řezbář, grafický kroužek, keramika, tvoříme.
Jazyky a jiné učení: angličtina, němčina
(předškoláci, školáci, dospělí, různé úrovně),
španělština, čeština pro cizince (doučování
dětí, dospělí), odkud a kam.
Hudba a divadlo: sborový zpěv, dramatický kroužek, pohybově-taneční výchova
Příroda: základy péče o zahradu a aranžování květin, bylinky - naše zdraví a krása, turistický oddíl, klub mladých ochránců přírody, rybář (mladší, starší)
Modeláři: železniční, letecký, papírový,
plastikový
Jiné: magie a kouzla (začátečníci, pokročilí)
DDM Praha 9 hledá pro své pobočky na
Proseku a Černém Mostě:
vedoucí dětských kroužků: elektrokroužek,
PC grafika, audio, video, PC pro nejmenší
a další. Bližší informace Filip Reichel:
filip@ddm.zde.cz
cvičitele a cvičitelky (aerobik, disco dance,
street dance, kalanetika, orientální tanec, taebo, zdravotní cvičení ), trenéry a trenérky (volejbal, judo, gymnastika).
Bližší informace Karel Sláma:
karel@ddm.zde.cz
Chcete-li dostávat informace o akcích
DDM mailem, napište na
novinky@ddm.zde.cz
stránku připravila: vš, foto autorka
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Akce DDM v záﬁí
✿ Prosek, Měšická 720
20. 9. od 15 hod.: Začínáme. zábavné odpoledne plné her a hrátek k zahájení pravidelné činnosti
9. 9. od 16 hod.: Volejbalový turnaj (pro mládež od 14 let, tříčlenná družstva, přihlásit se můžou i jednotlivci), 20 Kč/osoba, hlavní výhra: vstupenka do Lanového centra ve Vysočanech 18. 9. v hodnotě 1 000Kč!
18. 9. Lanové centrum ve Vysočanech (od 10 let, dobrodružství
v 16 metrech nad zemí), cena včetně oběda: 150,-Kč
1.-2. 10. Noční přesun (od 12 let, naším úkolem bude dostat se
zpět do tábora - 20 km), cena: 260 Kč
✿ Černý Most, Gen.Janouška 1060
22. 9. od 15 hod.: Začínáme. DDM se představuje - přijďte
a uvidíte

Duatlon v Klánovicích

Ilustrační foto k akcím DDM

Teenagery od třinácti do patnácti let i dospělé, kteří si rádi zasportují, by mohla oslovit výzva DDM k účasti na nultém ročníku Klánovického duatlonu. Soutěž o hodnotné ceny, jež se uskuteční v sobotu 2. října od 9.00 hod. v Klánovickém lese, zahrnuje běh na 1850
m (děti), nebo 3 700 m (dospělí), jízdu na kole podle mapy a znovu
běh na danou vzdálenost. Soutěž, určená oběma pohlavím, proběhne
ve dvou věkových kategoriích: mládež s rokem narození 1989-91,
dospělí (nad 18 let). Závod je ale podle organizátorů určen také rodinným tandemům v podobě rodič + dítě. Přihlášky (jsou k mání na
www.ddm.zde.cz nebo v informační kanceláři Úřadu MČ Praha 14)
posílejte na adresu DDM, Měšická 720, 190 00 Praha 9, k rukám
Karla Slámy, nebo e-mailem na adresu: karel@ddm.zde.cz. Uzávěrka přihlášek je 24. září.

Rozvrh Fit studia D
V pondělí 6. září po prázdninové pauze začíná se cvičením Fit studio D v tělocvičně ZŠ Vybíralova na Černém Most II. Cvičební lekce: AEROBIC, STEP AEROBIC (na stupíncích šetřící klouby),
P CLASS (zaměřené na formování postavy), BODY FORMING
a KALANETIKA (zaměřené na problémové partie), POWER JOGA
(dynamické opakování základních asán), RODIČE A DĚTI (od 2
let), DĚTSKÝ AEROBIC (všestranná příprava dětí od 5 do 7 let),
CADET AEROBIC (všestranná příprava dětí od 8 do 11 let), JUNIOR AEROBIC (speciální od 12 let), SPORTOVNÍ AEROBIC (přípravka na soutěže). Bližší Informace u vedoucí Dáši Zitové:
281910996, 605935980, fitstudiod@seznam.cz. Předplatné:1 lekce
40 Kč, průkazka na 25 lekcí za 850 Kč, pro studenty na 25 lekcí za
650 Kč. Předplatné, dotazy k vyřízení každé pondělí od 17 do
18 hod. v tělocvičně školy.
zit

foto: jš

Karate v Hloubûtínû

ilustrační foto: archiv

Sportovní klub karate Shotokan, který má svůj domov v Neratovicích, pořádá nábor do nově otevřeného oddílu v Hloubětíně v úterý 14. září od 17 hodin v Plaveckém a sportovním areálu Hloubětín.
Klub, jehož historie se začala psát v roce 1990, se orientuje na tradiční formu japonského karate jako bojového umění, s přihlédnutím
k filosofickým i psychickým aspektům. Cvičebním stylem je styl
Shotokan, který pochází od Mistra Gichina Funakoshiho, zakladatele moderního karate. Slovo Shotokan bylo Funakoshiho pseudonymem pro poezii a znamená „zvuk větru vanoucího piniemi“.
SK Shotokan má v současné době přes dvě stě registorvaných
a přes sto pravidelně cvičících členů převážně z řad mládeže.
Hloubětínští členové, kteří se už rok věnují cvičení karate pod vedením trenérů SK Shotokan Neratovice, se zúčastnili svého prvního
soustředění a mnozí z nich mají šanci dostat se brzy mezi špičku klubu a reprezentovat jej na závodech.
Noví zájemci se mohou další zajímavosti a informace o dění v klubu dozvědět na internerových stránkách www.shotokan.cz nebo na
e-mailové adrese zbysa@shotokan.cz.
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