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âERVEN

ZPRAVODAJSTVÍ
Z RADNICE

Informační kancelář a podatelna (Bří Venclíků 1073, Černý Most): po a st 7.30–18 hod.,
út a čt 7.30–15 hod., pá 7.30–14 hod., tel. 281 005 270, 281 005 269, ústředna:
281 005 111, fax podatelna: 281 912 861, sekretariát starosty: tel. 281 005 235, fax:
281 912 855, e-mail: mupraha14@p14.mepnet.cz, www.praha14.cz

Pozvánka na ãervnové zastupitelstvo
V pořadí 14. jednání Zastupitelstva městské části Praha 14 se uskuteční ve čtvrtek 16. června od 14.15 hod. v Galerii 14, náměstí Plk. Vlčka 1686, Černý Most. Upozorňujeme, že jednání zastupitelstva jsou přístupná veřejnosti. Přehled posledních i starších usnesení zastupitelstva (včetně ověřených zápisů) naleznete na webové stránce radnice - www.praha14.cz

Na svém 58. jednání dne 26. 4.
Rada MČ mj.
● souhlasila s doplněním pravidel pro uzavírání smluv na zahrádky
● souhlasila s řešením bytové situace občanů MČ Praha 14 a to v několika případech přidělením bytu
● souhlasila se zveřejněním adresného záměru na prodej pozemku parc. č. 1534 o výměře 85 m2 v k. ú. Kyje za 85 000 Kč a pozemku parc. č. 864 o výměře 70 m2 v k. ú. Hostavice za 71 400 Kč
● souhlasila se zveřejněním záměru na prodej pozemků parc. č. 228/2, o výměře 1829 m2
a parc. č. 228/6, o výměře 660 m2 v k. ú. Hostavice, za kupní cenu minimálně 1 040 Kč/m2,
tj. za částku v celkové výši 2 588 560 Kč
● souhlasila s uzavřením kupní smlouvy na
prodej pozemku parc. č. 2599/66 o výměře
591 m2 v k. ú. Kyje, mezi MČ Praha 14 a společností NH Car, s. r. o., za kupní cenu minimálně ve výši 2 300 Kč/m2
● nesouhlasila s prodejem pozemků v ul. Za
Rokytkou parc. č. 130, 132, 133, 134, 135,
část 2812, v k. ú. Kyje za navrženou cenu 460
Kč/m2 (od žadatelů o prodej) - cenová mapa je
1 600 Kč/m2
● nesouhlasila s prodejem pozemků v ul. Za
Rokytkou - břeh Rokytky, parc. č. 100, 105,
110, 113, 115, 117, 119, 120, 121, 122, 124,
126 v k. ú. Kyje za navrženou cenu 80 Kč 200 Kč/m2 (od žadatelů o prodej) - zátopová
oblast
● souhlasila s uzavřením smlouvy o zřízení
věcného břemene spočívající v uložení optických kabelů transitní telekomunikační trasy
Praha - Drážďany do pozemku parc. č. 2723/1,
k. ú. Kyje
● souhlasila s vyslovením souhlasného prohlášení městské části Praha 14 k vlastnictví
části pozemku parc. č. 2540/1, o výměře 71
m2, vše k. ú. Kyje, ve prospěch paní Boženy
Jandečkové
● souhlasila s uzavřením nájemní smlouvy
na pronájem části pozemku parc. č.
2886/1 o výměře 762 m2 v k. ú. Kyje, za účelem vybudování komunikace, chodníku, veřejné zeleně a 5 parkovacích míst dle zpracované studie, se společností Eshel Prague, a. s.
za nájemné ve výši 5 Kč/m2/rok, tj. za celkové roční nájemné 3 810 Kč

● souhlasila se žádostí Pražské organizace

vozíčkářů o změnu v projektu osobní asistence
● souhlasila s vyplacením odměn ředitelům
základních a mateřských škol za I. pololetí
školního roku 2004/2005 v oblasti hlavní činnosti
● schválila zadání veřejné zakázky „rekonstrukce silnoproudé elektroinstalace ZŠ Bří
Venclíků 1140 dle zákona č. 40/2004 Sb.,
o veřejných zakázkách
● vzala na vědomí předloženou dokumentaci pro územní řízení na stavbu “Obytného areálu při ul. Ocelkova„ a požaduje současně
s výstavbou “obytného areálu„ provést výstavbu veřejného osvětlení, telefonní sítě
a dále obslužnou komunikaci a obvodové
chodníky tak, jak jsou zakresleny v předložené dokumentaci na situaci 1:500
● vzala na vědomí předloženou dokumentaci pro územní řízení na stavbu “rodinné domy
Nežárská - Hostavice„ a souhlasila s vyjádřením městské části Praha 14 k návrhu na
umístění stavby.

Bude před vydáním stavebního povolení
uzavřena rámcová dohoda o výstavbě “rodinných domů Nežárská - Hostavice„ a o opatřeních, které v souvislosti s výstavbou vyplynou
pro obě zúčastněné strany.
MČ Praha 14 doporučuje řešit budoucí komunikační vazby (šířka chodníků a vozovky,
dopravní obslužnost). V dalším stupni dokumentace zahrnout i vybavení veřejného prostranství po dohodě s odborem životního prostředí, řešit v širších vztazích bezpečnost dopravního provozu do území, jednak na
křižovatce Českobrodská - Pilská - Lomnická
v souvislosti se světelnou signalizaci ve spolupráci s obchodní spol. Skanska Program start,
s.r.o. a Coca Cola, ČR, spol. s r.o., a jednak
pod železniční tratí Praha - Kolín průjezdnosti
středního oblouku v prostoru točky MHD ul.
Pilská ve spolupráci s městskou částí Praha 14.
Dále zvážit návrh navazující parcelace, která
plně nekoresponduje s navrženým dělením tak,
aby podmínky výstavby byly rovnocenné pro
zúčastněné strany. MČ upozorňuje, že pro uložení přípojek do pozemků svěřených městské
části Praha 14 je nutno uzavřít smlouvu k uložení sítě (smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene) za jednorázovou úhradu.
Během stavby musí být zachován příjezd a přístup k přilehlým objektům a dopravní obsluha
dotčené oblasti. Výstavba komunikací musí
být dokončena a koordinována tak, aby mohla
kolaudace proběhnout dříve nebo nejpozději
současně s kolaudovanými domy. Veřejné prostranství bude dáno do užívání nejpozději
s posledními objekty stavby. Investor musí zajistit, aby bylo v průběhu výstavby zamezeno
šíření prašnosti do okolí, zajištěno očištění
vozidel před výjezdem z areálu staveniště,
v případě znečištění veřejných komunikací
okamžitě zjednána náprava a aby se minimalizovaly nepříznivé dopady ze stavební činnosti a navazující dopravy na obyvatelstvo,
hlučné práce na staveništi omezily pouze na
denní dobu.
Poznámka: od příštího čísla se budeme
v Listech průběžně věnovat investicím realizovaným v naší městské části.

Projekt rodinn˘ch
domÛ v Hostavicích

Na svém 59. jednání dne 10. 5.
Rada MČ mj.

Vzhledem k závažnosti tohoto investičního
záměru uveřejňujeme vyjádření naší městské
části k dokumentaci pro územní řízení.
Městská část Praha 14 nemá námitek
k umístění stavby “rodinné domy Nežárská Hostavice„ na pozemku parc.č. 921//48,
921/49, 921/50 při ul. Nežárská a Oseté, kterou má tvořit 121 rodinných domů, samostatně či řadově sestavených (o třech až čtyřech
domech), s novými obslužnými komunikacemi, zachovávající stávající kompoziční řešení,
s vytvořením veřejného prostranství ve středu
urbanizovaného celku se založeným parkem
za předpokladu, že budou splněny následujících podmínky:
Současně se stavbou bude vybudována
i komunikace Nežárská (pozemek parc. č.
921/1, p. č. 49), Osetá (pozemek parc.č.947)
v definitivně technicky odpovídajícím stavu
a napojení mezi ul. Vidlák a Osetá (pozemek
parc. č. 993, p. č. 947).
Dokumentace bude doplněna o složku staveniště a organizace výstavby, o požadavky
na provádění stavby, věcné a časové vazby navrhované stavby, zařízení staveniště

● souhlasila s volbou přísedících Obvodního

soudu pro Prahu 9 Jiřího Kubovce a Josefa
Levice
● schválila poskytnutí finančního příspěvku
ve výši 45.000 Kč TJ Slavoj Hloubětín na odstranění havarijního stavu schodiště mezi šatnami a hrací plochou
● schválila poskytnutí finančního příspěvku
ve výši 35.000 Kč na pořádání Českého poháru ve streetballu České streetballové federaci
● vzala na vědomí výsledek kontroly výkonu státní správy na úseku civilní služby zabezpečované Úřadem městské části Praha 14
● souhlasila s obsahem, zveřejněním a odesláním výzvy k podání nabídky na realizaci
střešní nástavby na budově č. p. 1087 - 1090,
k. ú. Černý Most, ulice Cíglerova
● souhlasila s umístěním stavby „optické
připojení objektu Poděbradská na optickou síť
PragoNet“ v úseku metro Hloubětín - ul. Na
Obrátce za podmínky, že křížení s ul. Pod Turnovskou tratí, ul. Kbelská a ul. Na Obrátce bude provedeno protlakem a dotčené chodníky
a části vozovek budou uvedeny do řádného
provozuschopného stavu
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Z odborn˘ch komisí
Rady Mâ Praha 14
Komise životního prostředí (30. 3.)
Komise souhlasila se záměrem APgo - Praha Kyje (Jedná se o výstavbu administrativní
budovy na pozemku investora před ČS PHM
v majetku investora. Budova je navržena
o čtyřech nadzemních podlažích obdélníkového tvaru s plochou střechou). Komise nesouhlasila s realizací záměru výstavby rodinných domků Nežárská - Hostavice do doby
vyřešení širších dopravních vztahů, např. problém ul. Hodějovská, a výstavby Skanska při
ul. Lomnická.
ing. Vladimír Vyčichlo,
tajemník komise

Z jednání v˘borÛ
Zastupitelstva Mâ Praha 14
Kontrolní výbor (14. 3. a 18. 4.)
Na svém 20. jednání se výbor zabýval novelou zákona č. 238/1992 Sb., o střetu zájmů,
ve znění pozdějších předpisů, schválil vzor
čestného prohlášení - oznámení o činnostech
podle § 5 uvedeného zákona a uložil tajemnici KV, aby zajistila distribuci tiskopisu na jednání Zastupitelstva MČ Praha 14, konaném
dne 17. 3. 2005. Dále pověřil tajemnici KV
Mgr. Koplíkovou administrativním zabezpečením vedení evidence čestných prohlášení
zastupitelů, včetně zabezpečení přístupu do
evidence pro žadatele dle § 8 téhož zákona.
Na svém 21. jednání pověřil Petra Kovandu
provedením namátkové kontroly zadávání veřejných zakázek a výsledků výběrových řízení a Ing. Vysloužila provedením kontroly vyřizování stížností, doručených na ÚMČ Praha
14, a požádal oba členy KV o předložení písemných zpráv o výsledcích provedených
kontrol na příštím jednání výboru. Členové
KV dále zvolili místopředsedou kontrolního
výboru Petra Kovandu a přijali usnesení, že
k vystupování jménem KV vůči třetím osobám budou od zvolení místopředsedy vyžadovány dva podpisy - podpis předsedy a místopředsedy KV.
Členové výboru se dále usnesli, že z důvodu podání návrhu skupiny senátorů Parlamentu ČR na zrušení novely zákona o střetu zájmů
č. 96/2005 Sb. Ústavním soudem ČR se budou případnou další kontrolní činností, vyplývající z výše uvedeného zákona, zabývat po
vydání soudního rozhodnutí ve věci. Členové
KV přijali také usnesení, že nebudou iniciovat
zveřejnění Čestného prohlášení zastupitelů oznámení o činnostech v elektronické podobě. V závěru jednání vzali členové na vědomí
předloženou informaci o stížnostech, doručených na Úřad MČ v I. čtvrtletí 2005.
Mgr. Eva Koplíková, tajemnice KV

3
Výbor pro správu majetku (4. 5.)
Na svém 19. jednání:
a) souhlasil s odprodejem části pozemku
parc. č. 8946/1 v k.ú. Kyje o výměře cca 228
m2 s tím, že bude zveřejněn neadresný záměr
za kupní cenu min. ve výši 100 Kč/m2
b) souhlasil s odprodejem části pozemku
parc. č. 974 v k.ú. Hostavice o výměře cca
76 m2 M. Bartůňkové za kupní cenu min. ve
výši 800 Kč/m2
c) nesouhlasil s odprodejem části pozemku
parc. č. 84/2 v k.ú. Kyje o výměře 470 m2 společnosti Centrum Kámen, s.r.o. se sídlem
Broumarská 84/3, Praha 9
d) nesouhlasil s odprodejem části pozemku
parc. č. 1815/1 v k.ú. Kyje o výměře cca 1 907
m2 s tím, že doporučuje řešit s nájemcem případné snížení nájemného s ohledem na provedené přeložky inženýrských sítí, které realizoval nájemce na vlastní náklady
e) souhlasil se záměrem na odprodej objektu čp. 55 s pozemkem parc. č. 68 o výměře
349 m2 v k.ú. Hloubětín s tím, že doporučuje,
aby nemovitosti byly rozděleny na dvě samostatné části, kde každá z nich bude nabízena
zvlášť
f) souhlasil se záměrem na směnu pozemku
parc. č. 111 o výměře 249 m2 v k.ú. Hostavice, který je ve svěřené správě MČ Praha 14, za
část pozemku parc. č. 890/1 v k.ú. Hostavice,
s tím, že přeložky inženýrských sítí budou
provedeny na náklady stavebníků
g) setrval na svém stanovisku ve věci pozemků na březích Rokytky, které přijal na jednání dne 4.4.2005, tj. ponechat je ve svěřené
správě městské části Praha 14 a pokud o ně
nebudou mít zájem stávající nájemci, budou
nabídnuty jiným zájemcům
JUDr. Jana Bašná
tajemnice výboru

Semináﬁ o komunitním
plánování
Představitelé Prahy 14 se na svém posledním zasedání rozhodli věnovat pozornost
možnostem systematickému zlepšování životních podmínek pro sociálně potřebné spoluobčany z naší městské části. Na základě návrhu zastupitelek PhDr. Hany Urbanové a PhDr.
Zuzany Jelenové svolal starosta Ing. Miroslav
Froněk na 24. květen do Galerie 14 první seminář o komunitním plánování. Jeho cílem je
seznámit členy zastupitelstva, zástupce neziskových organizací a pracovníky ÚMČ s principy a možnostmi aplikace komunitního plánování v podmínkách Prahy 14. O výstupech
z tohoto setkání budeme informovat v příštím
vydání Listů.
Hana Urbanová

Novinky v regionálním
zdravotnictví
V městské části Praha 14 byla otevřena nová nestátní zdravotnická zařízení, poskytující
zdravotní péči v oboru stomatologie: MUDr.
Vladimír Forman - dentální klinika, Praha
9-Hloubětín, Litošická 409/10, tel. 281 866
139, 776 313 131, ordinace@zubni.cz
a MUDr. Petr Kohlík, Praha 9-Kyje, Za školou 39/16, tel.: 281 862 245.
Oční ordinace MUDr. Edity Holubové bude v průběhu června přestěhována do Mochovské ul. 38/53 (objekt Havana) v Hloubětíně, včetně oční optiky. Ordinační hodiny
a telefon (281 868 428) zůstávají beze změny.
Ordinace MUDr. Ireny Jirákové - praktické lékařky pro dospělé, bude od června přemístěna do Mochovské 38/53 (objekt Havana). Ordinační hodiny a telefon (281 869 303)
zústávají beze změny.

Svatojansk˘ ãtyﬁlístek
Oddíly moderní gymnastiky SK Běchovice, TJ Kyje a ZŠ Gen. Janouška pořádají 18. 6. od 19.30 hod. v tělocvičně
Praha 9-Běchovice V. ročník přátelského
závodu Svatojanský čtyřlístek. Začátek
v 9.30 hod. Všechny srdečně zveme.

V květnu probíhala v Galerii 14 mimořádná výstava o letcích v názvech ulic Černého
Mostu, kterou k 60. výročí konce druhé světové války připravila redakce Listů pod vedením kurátora výstavy Jaroslava Šmída. Expozice se setkala s velkým zájmem jak ze strany
veřejnosti a pamětníků, k čemuž přispělo i mimořádné číslo Listů o letcích, tak zdejších základních škol. Svědčí o tom i četné zápisy
v návštěvní knize. Na snímku vzácní a milí
hosté vernisáže: zleva paní Emílie Marešová,
uprostřed paní Věra Dobrovolná. Jména jejich manželů, letců pplk. in mem. Jaroslava
Mareše a plk. v.v. Jaroslava Dobrovolného
navrhla Rada MČ Praha 14 na pojmenování
nových ulic na Černém Mostě.
dvoustranu připravil: jš, foto ves
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CO SE DùJE V REGIONU
AKCE RADNICE
âERVEN

Dûtsk˘ den
Ve spolupráci se společností Coca-Cola srdečně zveme všechny
děti a jejich rodiče na oslavu Dne dětí. Oslava se koná v sobotu
4. června od 10 do 14 hodin na fotbalovém hřišti TJ Slavoj Hloubětín,
v Hloubětínské ulici. Celý den mohou děti soutěžit, vyšplhat na lezeckou láhev, zahrát si vodní fotbal, zaskákat si ve skákacím hradu
nebo zajezdit na ponících či na elektrickém vláčku. Na pódiu budou
probíhat pohádky a zábavný program. Občerstvení a cukrovinky lze
zakoupit na místě. Vstup zdarma. Sponzoři: Coca-Cola, SAHNEBÖHM.

Dûtské rybáﬁské závody
Tato tradiční akce ve spolupráci s místní organizací Českého rybářského svazu je určená dětem do patnácti let a uskuteční se v neděli 5. června dopoledne u rybníčku v Centrálním parku na Černém
Mostě, kam bude nasazeno pět metráků kaprů. Pro rybářskou veřejnost bude rybníček uzavřen. Den uzavření bude označen cedulí. K obnovení rybolovu dojde až v pondělí 6. června. V neděli odpoledne si
mohou zarybařit pouze instruktoři, kteří závody zajišťovali. Děti
s platnou povolenkou budou mít možnost dále lovit i po ukončení závodů. Účastníci soutěže na předem určených stanovištích se budou řídit pokyny instruktorů. Zápis závodníků a příprava na rybolov: od 7.
30 do 8 hod. Doba rybolovu je dle počtu účastníků stanovena minimálně na půl hodiny. Pruty budou k zapůjčení u instruktorů. Návnada
k rybolovu zdarma dle rybářského řádu.Vnadění je zakázáno. Každý
soutěžící si bude moci ponechat jednu ulovenou rybu. Do soutěže se
započítávají všechny úlovky, ryby nedosahující základní délky a hájené ryby budou vráceny vodě. Ve 12.30 hod. budou vyhlášeny vý-

sledky a předány hodnotné ceny. Pořadatel si vyhrazuje právo na případné změny podmínek závodů během soutěže včetně časového posunu.

·ipkov˘ turnaj
Šipkové týmy PLZEŇKA A a B s panem Františkem Jindrou za
podpory MČ Praha 14 pořádají v sobotu 11. června od 13 hod. „Dětský šipkový turnaj“. Místem turnaje je již tradičně kyjská restaurace
Plzeňka v Hamerské ul. 170. Prezentace na místě ve 12.30 hod., startovné 50 Kč.

Îákovsk˘ koncert
V pondělí 13. června se v Galerii 14, nám. Plk. Vlčka 686 uskuteční koncert žáků hudebních kurzů pořádaných MČ Praha 14. Začátek
v 17 hodin, vstup volný.

Já a mÛj obvod
Ve středu 15. 6. v 10 hod. bude zahájena výstava dětských prací
z 11. ročníku výtvarné, fotografické a literární soutěže „Já a můj obvod“, kterou každoročně vyhlašuje oddělení kultury a občanských záležitostí. Letos byla soutěž vyhlášena na téma Česká republika - součást Evropské unie. Výstava bude otevřena jen tyto tři dny: 21. 6. od
14 do 18 hod., 22. 6. od 9 do 12 hod. a od 14 do 18 hod. a 23. 6.
od 9 do 12 hod. Vstup volný.

Duchovní hudba baroka
Ve středu 22. června vás zveme na koncert „Duchovní hudba baroka“ v kostele sv. Bartoloměje. Vystoupí KAPELA REGIA PRAHA,
na programu: J.S. Bach, G. Ph. Händel a jejich čeští současníci. Začátek koncertu je v 18.30 hod., vstupné dobrovolné.
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V˘stava
automobilov˘ch
a motocyklov˘ch
veteránÛ
Městská část Praha 14 a REHIV KLUB
v ČR pořádají v sobotu 2. července od 10 do
17 hodin na ploše parkoviště A u vchodu od
metra před obchodním centrem CČM výstavu
historických a motocyklových veteránů. Na
pódiu po dobu výstavy bude probíhat zábavný
doprovodný program.

Malování na
chodníku

390, 728 586 857, pevnost@pevnost.com,
www.PEVNOST.COM.

Fiesta roztanãila
Poãernice
Na takovou akci hned tak nezapomene nikdo z návštěvníků, kteří zaplnili 5. května
v podvečer atrium radnice v Dolních Počernicích. Kromě vernisáže výstavy peruánského
lidového umění, fotografií krajiny a obrazů
mistra Alberto Quintanilla přišpěla k nevšednímu zážitku peruánská hudební skupina Huaira s taneční dvojicí, která s úžasným temperamentem a citem pro rytmus předvedla peruánské tance Marinera-Festejo. Do víru tance
se nechali strhnout i paní Václavková, pánové
Král a Jirsák a pozadu nezůstala ani Vlasta

Pro děti, které ještě neodjely na prázdniny,
pořádáme jako každoročně malování na chodníku. Pro všechny účastníky jsou připraveny
barevné křídy a odměny. Malovat budeme
v sobotu 13. července od 9 do 12 hod. před ZŠ
Bří Venclíků na Černém Mostě nedaleko stanice metra Rajská zahrada.

Hraj kapelo, hraj!
Příznivci dechovky mohou přijmout pozvání od ministerstva kultury, hl. města Prahy
a umělecké agentury Briva na 9. mezinárodní
festival české a moravské dechovky Hraj kapelo, hraj!, jenž se uskuteční 25. - 26. června,
vždy od 13 do 18.30 hod. u Křižíkovy fontány
na Výstavišti v Praze 7. Veškeré informace
a rezervace vstupenek: tel./fax 251 810 014,
GSM: 604 608 673, 603 242 784, briva@volny.cz, www.krajanka.sf.cz.

·aty a ‰ály ve vûÏi
Textilní výtvarnice z Prahy 14 Alena Šnajdrová vystavuje šaty a šály v mělnické galerii
a kavárně VE VĚŽI, ul. 5. května. Výstava potrvá od 1. do 30. června, po - čt 12 - 22 hod.,
pá 12 - 23 hod. a ne 14 - 22 hod. Do Mělníka
se v pohodě dostanete nejen autem, ale třeba
autobusem z nádraží Holešovic (jede 35minut
ve 20minutových intervalech).
Od pražské zoo vede podél Vltavy prima cyklotrasa až do Mělníka. Kdo se po ní vydá, dostane na
výstavě diplom.

Kreslen˘
humor
ve tﬁech

Kurzy pro dûti
Oddělení kultury a občanských záležitostí
oznamuje, že přijímá přihlášky na školní rok
2005/2006 do kurzů hudební výchovy s individuální výukou (klavír, flétna, housle, kytara), výtvarné výchovy (pro děti školního
i předškolního věku), pohybové výchovy
(cvičení s hudbou) a do dětského pěveckého
sboru Prahy 14 PUERI ET PUELLAE XIV.
Bližší informace a přihlášky přijímá pí. Pavlíčková, tel. 281 005 279.
Poznámka: Hlavním pořadatelm akcí je
oddělení kultury a občanských záležitostí
ÚMČ Praha 14, změna programu vyhrazena.

Prameny Ïivé vody
Malířka a grafička Olga Stárková připravila ve své galerii/atelieru autorskou výstavu na
téma Prameny živé vody, voda. Galerie v Dolních Počernicích naproti hotelu Svornost, Novozámecká 375 je přístupna příležitostně na
zazvonění nebo na tel. domluvu (737 111
482). Výstava potrvá do 30. června, vstup
volný.

Kurzy znakového
jazyka
České centrum znakového jazyka Pevnost
připravilo na léto intenzivní kurzy českého
znakového jazyka pro začátečníky i pokročilé. Kurzy budou probíhat 3x týdně ve výukových prostorách blízko metra Českomoravská: Pro začátečníky a mírně pokročilé v termínu 11. - 29 července (pro začátečníky ještě
15. srpna - 2. září) a pro pokročilé 15. srpna 2. září. Cena pro všechny kurzy pouhých
950 Kč. Bližší informace: tel./fax 266 006

Jazzová sekce zve na společnou
výstavu kresleného humoru karikaturistů Michaela Marčáka
a tandemu Oldřich Průša-Ivan
Votava. Posledně jmenovaný je
spjat s Prahou 14 svým bydlištěm na Černém Mostě. Výstava
se koná do 24. června v Jazzové
sekci, Valdštejnská 14 (vchod do
zahrad), Praha 1. Otevřeno v pracovní dny od 11 do 17.30 hod.
a v sobotu dopoledne.
Svobodová a Jiřinka Břicháčková z Jahodnice
a malíř František Kollman z Újezda. Zkrátka
nepřišly ani chuťové buňky díky pestré tabuli,
v níž nechyběly ani peruánské „jednohubky“.

Dobr˘ den seniorÛ
Magistrát hl. m. Prahy si vás dovoluje
pozvat na již tradiční akci pro všechny seniory z Prahy, nazvanou Dobrý den seniorů, která se uskuteční v neděli 12. června
od 14 hod. na pražském Výstavišti u Křižíkovy fontány. Můžete se těšit na dobré rady,
kterých ve stáří není nikdy dost, a zejména na
bohatý program, v němž mimo jiné vystoupí
dechová hudba Česká Švitorka, herec Dalimil
Klapka, zazpívají Pavlína Pavlína Filipovská,
Josef Sochor a Byby trio a zatančí dětské soubory. K tanci a poslechu bude vyhrávat na tanečním parketě skupina Firmus Praha. Na
Křižíkově fontáně budete moci také navštívit
informační stánky právní poradny a poradny
ochrany spotřebitele nebo Policie České republiky. Bavit se bude určitě každý a nejen
senioři. Celým pestrým blokem pořadů vás
bude provázet Jožka Zeman.

Znovuotevﬁení
knihovny
Místní pobočka Městské knihovny na Černém Mostě bude po přechodu na automatizaci
opět otevřena od 21. června. Díky automatizaci, která mimo jiné znamená propojení veškeré agendy se všemi pražskými automatizovanými pobočkami, může nabídnout čtenářům
z celé Prahy 14 mnohem širší výběr titulů
a kvalitnější čtenářský servis.

ELEKTRICKÉ
ELEK
TRICKÉ INSTALACE
INSTALACE
JAN ROHAN

❑
❑
❑
❑
❑
❑

elektromontáÏe
opravy elektroinstalace v bytech
revize elektro, vãetnû PRE a hromosvodÛ
stavební práce
sádrokartony
pro obãany Prahy 9 a 14 sleva 10% na práci
Podûbradská 124, Praha 9, metro Hloubûtín
Tel./fax: 281 86 19 22, 731 160 533
elektricke.instalace@seznam.cz

stránku připravil: jš, foto: autor
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JAHODOVÉ MENU
Krátce bychom se chtěli vrátit ke květnové události číslo 1, kterou bylo slavnostní otevření nového klubu DŽAGODA
pro děti a mládež.
Chceme poděkovat všem, kteří nám pomáhali pro klub získat sponzory, zrekonstruovat a vybavit ho a pro děti otevřít „do
roka a do dne“ od prvního kontaktu pracovníků ÚMČ Praha 14 s nabídkou na
rozšíření našich stávajících aktivit.
Vzhledem k otevření nového klubu
pro děti a mladé lidi se otevírá prostor
i pro další možné činnosti, které chce JAHODA obyvatelům Černého Mostu nabízet. Proto jsme pro červen a prázdninové měsíce připravili malý dotazník, ve
kterém se vás ptáme: Jaké služby vám
(vašim dětem) v místě bydliště chybí?
Jaké akce byste uvítali, aby pro
vás JAHODA připravila? Jak vám
může JAHODA pomoci?
Krátký a stručný dotazník můžete
vyplnit buď prostřednictvím našich internetových stránek www.jahodaweb.cz
nebo si o něj napište emailem přes
info@jahodaweb.cz nebo nám zavolejte
na 281 916 352 a vyzvedněte si ho
v JAHODĚ .
Cílem dotazování je zjistit vaše potřeby,
abychom naše jahodové aktivity rozšiřovali co možná nejpřesněji na míru podle
vašich požadavků. Chceme přispět
ke zvýšení kvality života obyvatel Prahy
14 a do budoucna bychom se rádi vyvarovali poskytování služeb, o které nemáte
zájem. Těšíme ze na vaše poznámky, podněty a zpětné vazby ve vyplněném dotazníku.

Aktuální nabídka jahodových klubů
Klub JAHODA má otevřeno od pondělí do čtvrtka od 15 do 18 hodin. Každou
sudou sobotu pořádáme výlet nebo jinou
klubovou víkendovou aktivitu.
Klub JAHŮDKA má otevřeno od úterý do čtvrtka každé dopoledne od 9 do
11 hodin.
Klub DŽAGODA má otevřeno zatím
každý pátek odpoledne od 16 do 20 hodin.

Vybíralova 969, Praha 9
tel. 281 91 63 52,
mobil 777 674 060
info@jahodaweb.cz
č.ú. 250969359/0800

Zamy‰lení nad
‰ikanou ve ‰kole
V poslední době se s pojmem šikanování
často setkáváme. Slovo šikana se však často
používá nevhodně. Ve světě je školní šikanování chápáno jako asymetrická agrese mezi
dětmi samotnými. Za šikanování tedy nepovažujeme ostatní typy školního násilí jako je například zneužívání moci učitelem, násilí žáků
vůči pedagogům, (syndrom týraného učitele,
střelba ve škole apod.) násilí mezi dospělými
pracovníky, násilí rodičů vůči pedagogům
a naopak.
Kde je hranice mezi škádlením a šikanováním?
Vnitřní rozdíl je veliký. Jestliže svého kamaráda škádlím, tak očekávám, že to bude legrace nejen pro mě, ale i pro něj. Ale když vidím, že to jako legraci nebere, že ho mé jednání zraňuje, pak pocítím lítost a omluvím se
mu. U šikany je to obráceně. Agresor chce
druhému ublížit, chce ho ranit. A má z toho radost. Nejenom, že se mu neomluví, ale své
chování opakuje a většinou násilí stupňuje.
Když někdo někoho škádlí a on mu jasně řekne, aby toho nechal, tak to musí respektovat.
Jinak se jedná o porušování práva druhého člověka, což má už k šikanování blízko. Naše práva končí tam, kde začínají práva druhého.
Dotazníkem „Šikana očima dětí“ jsme si
chtěli na naší ZŠ zmapovat situaci mezi nejmladšími žáky II. stupně, tedy v 6. ročnících.
Zajímaly nás především jejich názory na tyto
otázky: Poznají vůbec děti šikanu? Jak se
zachovají, jsou-li svědky šikany? Proč se šikana objevuje v jejich světě? Co potřebují
od dospělých, jak jim pomoci a jak je před
šikanou ochránit? Dovolte, abychom se o některé názory našich dětí s vámi podělili.
Většina dětí vnímá, když spolužák ubližuje
spolužákovi. Dokonce si uvědomují, kdy jejich jednání překročilo hranice nevinného dětského pošťuchování. Ohodnotí, že vše, co bolí
a ponižuje, je vlastně šikana. Náročnější je pro
děti samozřejmě řešit situace, kdy jsou přímo
při šikaně spolužáka zúčastněné. V dotazníku
se vyjádřily o své statečnosti, 60% se odváží
šikanovanému pomoci osobně, 40% se obrátí
o pomoc k dospělé osobě. Na prvním místě
k rodičům, k učitelům, kamarádům. Zajímalo
nás, zda děti odhadnou příčiny agresivního
chování. Nejčastější odpovědi na otázku „proč
dochází k šikaně“ bylo: 1. zviditelnění vlastní osoby - frajeřina - léčení komplexů, 2. vydírání (pro peníze, cigarety), 3. msta, odplata za vlastní šikanu dalším dětem (tzv. řetězová reakce), 4. napodobování vzorů
z filmů, TV a bohužel i z rodiny (skryté domácí násilí). Závěrečné otázky dotazníku byly vedeny tak, abychom se dověděli, co děti
potřebují od nás, pedagogů naší školy. Nejúčinnější pomoc, kterou si od nás děti žádají při
odhalování šikany a její nápravě je mít čas na
jejich hovory, přesvědčit je svým jednáním, že
nám jejich problémy nejsou lhostejné a pro
nás malicherné. A o to nám v naší každodenní
práci pedagogů základní školy především jde.
Mgr. Jana Krátká,výchovná poradkyně
ZŠ Praha 9 - Hloubětín, Hloubětínská 700
a Dr. Michal Kolář,
OS Společenství proti šikaně

DDM na âerném Mostû
Generála Janouška 1060,
tel. fax: 286 889 428
mail: praha9@ddmpraha9.cz
www.ddmpraha9.cz
NAŠE AKCE V ČERVNU
4.6. Výlet do skanzenu- Přerov nad Labem - přihlášky a bližší informace v DDM,
cena 50 Kč
8.6. Odpoledne s foťákem - úvod do fotografování, 16 -19 hod., cena 20 Kč
9.6. Na prázdniny v novém - vezmi si
světlé tričko nebo kus plátna a vyzkoušej
techniky sypané a vázané batiky, 16-18
hod. cena 30 Kč
13.6. Hurá, prázdniny - odpoledne plné
soutěží ve spolupráci se ZŠ Gen. Janouška,
15 - 18 hod.
10.-12.6. Horovíkend II - Malešov u Kutné Hory
Víkendová akce pro dospělé. Program: teorie lezení, bezpečnost při lezení, první pomoc v horách a na skále, uzlování, nácvik
jištění a slaňování, stavba stanoviště, lezení, týmové a jiné hry. Cena: 330,-Kč
23. - 26.6. Šumburcup - Jizerské hory
Amatérský závod smíšených dvojic (18 let
a více)
Program: závod smíšených dvojic o ŠUMBURSKÝ POHÁR: noční orientační běh,
MTBO (orientační závod na horských kolech), Šulíkova stezka (kros, slaňování,
překážky...), sjezd řeky. Další aktivity: lanové centrum v Harrachově (nízké a vysoké lanové překážky), týmové a jiné hry,
uzlování, teorie a bezpečnost lezení na skalách, nácvik slaňování, cyklistický výlet na
rozhlednu Štěpánka a spousta zábavy.
Cena: 1650 Kč
Klub Most - otevřený klub pro děti a mládež, vstup do klubu je zdarma, otevírací
doba: Po 16 -19 hod., Út 14 -19 hod., Stř
17 -19 hod., Čt 14 -19 hod., Pá 14 -18 hod.
Volná místa na letních táborech:
Gandalf v Roškopově, aneb.:
2.-16.7., 2600 Kč, 6-12 let (Podkrkonoší)
Zážitkový tábor pro mládež:
2.- 9.7., 2100 Kč, 15-19 let (Posázaví)
Sportovní tábor: 3.-17.7., 3100 Kč,
11-18 let (Jizer.hory)
Prázdniny na Mostě (příměstský tábor):
11.-15.7., 65 Kč/den
Cesta kolem Prahy za 8 dní (příměstský
tábor):18.-21.7. a 25.-28.7.,
85 Kč/den
Kozojedy: 25.-29.7., 900 Kč, 7-12 let
Letní putovní tábor: 13.-20.8.,
1990 Kč (Jeseníky)
Divoký západ: 6-8 let ,18.-29.7.,
2600 Kč (Orlické hory)

NEZISKOVKY & OBâANSKÁ SDRUÎENÍ
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Komunitní centrum MOT¯LEK
Příměstský tábor

Mateřské centrum
Klubíčko YMCA Praha
KLUB MAMINEK Černý Most -YMCA
Vlčkova 1067, Praha 14
Poděkování za uskutečněné akce : Jarně
krásná - prodejní výstava atelieru Abatyka, Burza hraček a oblečení I. a II. - pro děti i maminky, Jarní výlet za zvířátky, Večery s promítáním na téma Súdán a Černá
perla Afriky Nigerie, Bambiriáda - děkujeme všem, kteří se podíleli na pořádání těchto
akcí nebo se na nich podíleli.

Ná‰ program na ãerven
Maminkám, babičkám
a předškolním dětem nabízíme:
Pá, St: volná herna 9.30 - 11.30 (není nutné ohlášení) vede K. Budzanowská, M. Kouklíková, Ing. Mgr. Marie Nováková
Čt: školička Beránek (domluva nutná) vede
K. Vavrušková, H. Hofmanová 9.30 - 12.00
Út: Křesťanské maminky s dětmi (volný
vstup) vede M. Černá 9.30 - 11.30
Pá: Multikulturní ženské skupiny 16.30 18.00 vede Parisa Zargi kontakt: 605 514 881
Vhodné pro ženy, děti školní i předškolní
Školním dětem a dospívajícím
nabízíme:
St: Klub dospívajících 16.30 - 18.30 (vstup
volný) vede Dita Frantíková, Marie Bukáčková
Pá: Pěvecký a taneční kroužek
15.00 - 16.30 (přihlášení nutné) vede
Petra Jelínková
Program pro ženy:
St: 15.5. Kavárnička pro ženy
20.00 - 22.30 vede MUDr. Markéta Knobová
Programy celou rodinu:
Po: Cvičení pro radost - cvičení s prvky
jógy, vede Jiří Purkyt 19.45 - 21.15
St: 1.6. Duchovní večery - povídání o aktuálních otázkách doby vede RNDr. L. Souček
20.00 - 22.00
St: 8.6. Večer o Jamaice - večer s promítáním na téma život v Jamaice vede
Mgr. Pavel Trefný 20.00 - 22.00
Poradenství osobnostního rozvoje:Zařazení podle typologie, blokády, poruchy učení,
osobnostní rozvoj se zaměřením na hodnotovou orientaci, cíl (objednání je nutné).
Pokračování semináře S úsměvem do práce
a do života probíhá Na Poříčí 12 Praha 1 v MC
YMCA pro Prahu 1 i 14 (domluva nutná) vede
Ing. Mgr. Nováková (Po 20.00 - 22.00)
V případě zájmu je možné zapojení do projektu Tesco- spolupráce na akcích v TescoLetňany
Jednorázové aktivity:
Táborák heren se soutěžemi 22.6. sraz
u mostu v ulici Doležalova v 9.30, Táborák Beránek podle domluvy školičky - poslední týden
června, Malování na chodník 8.6. sraz v herně, Hrajeme si u maminky 15.6. program herny zaměřený na komunikaci maminka - dítě
Kontakt: vedoucí Klubíčka:
Ing. Mgr. Marie Nováková 775 204 208
E- mail:kubickocernymost@seznam.cz
www. praha.ymca.cz/klubicko

Již třetím rokem připravujeme pro děti,
které zůstávají o prázdninách v Praze, v našem komunitním centru příměstský tábor.
Téměř po celou dobu prázdnin (po - pá od
4.7. - 19. 8., mezi 9 -12 a 13 - 16 hod.) mohou u nás děti místo bloumání mezi paneláky zažít mnoho legrace a zábavy. Plánujeme
výlety do krásné přírody, návštěvy historických a kulturních objektů, bojovky, výtvarné
aktivity, zpívání, množství her a soutěží.
Tábor má podobný charakter jako celoročně provozovaný nízkoprahový klub - bez přihlášek a zcela zdarma (kromě částečného
příspěvku na jednotlivé vstupy a na jízdné).
Děti budou potřebovat písemné povolení od
rodičů pouze na společné výpravy mimo komunitní centrum. Pokud nebude tábor právě
na výletě, budou děti moci během dne kdykoliv přijít, či odejít.S dotazy se obracejte se
na vedoucí nízkoprahového klubu Mgr. Pavlínu Srokovou.
Příměstský tábor se uskuteční díky grantu
Úřadu MČ Praha 14 a finanční podpoře
z projektu Pomozte dětem.

Soutěž pro všechny šikovné kluky
a holky: Namaluj Motýlkovi kytičku
Venku už všechno kvete a poletující motýlci hledají tu svou barevnou kytičku. Vymyslete a namalujte (nebo vymodelujte, vyrobte...) pro motýlka tu nejhezčí, připojte své
jméno, věk a adresu, a třeba zrovna vy vyhrajete jednu ze tří krásných cen od firmy IKEA
Praha Černý Most. Vaše dílka můžete přinést
do KC Motýlek do pondělí 6. června. Slavnostní vernisáž spojená s losováním tří výherců se uskuteční v úterý 7.6.v 15.30 na zahradě KC Motýlek. Všichni, kteří se soutěže zúčastní dostanou malý dárek a mohou se navíc
těšit na spoustu her a soutěží. Kytičky pak budou vystaveny v Motýlku, kde si je můžete
prohlédnout až do konce června.

NA MùSÍC âERVEN
JSME PRO VÁS P¤IPRAVILI:
7. 6. úterý 15.30 Zahradní slavnost Zveme všechny děti i s rodiči na naší zahradní
slavnost, která bude spojena s losováním vítězů účastníků soutěže Namaluj Motýlkovi
kytičku.
9. 6. čtvrtek od 17.30 Když se čerti ženili - je název další veselé pohádky pro nejmenší. Představení Divadélka z půdy bude
opět v Galerii 14 ( nám. Plk. Vlčka 686).
Vstupné 30 Kč
9. 6. čtvrtek 14 - 18 hod. Výlet do Prokopského údolí
11. 6. sobota - Školení první pomoci III.
10.00 - 16.00
14. 6. úterý od 17 hod. - setkání s romskou koordinátorkou
Se svými zkušenostmi, s prací romské koordinátorky ÚMČ a s činností romského občanského sdružení Cikne Čhave vás seznámí
paní Juliana Vodrážková.
Děkujeme
mnohokrát
těm, kteří přispěli Motýlku
prostřednictvím dárcovské
sms. Sbírka stále probíhá
a proto prosíme nadále
všechny, kterým není lhostejný osud zdravotně postižených dětí o zaslání zprávy ze
svého mobilního telefonu. Text Vaší zprávy bude: DMS MOTYLEK a odešlete ho
na číslo 87777. Hodnota zprávy (bez DPH)
je 30 Kč. Děkujeme
Phdr. Zuzana Jelenová, předsedkyně
Sdružení na pomoc dětem s handicapy

KC Motýlek
Vlčkova 1067
Tel :281 912 081
www.motylek.org

Pﬁed‰koláãci se bl˘skli

Řadu překrásných dětských představení mohli shlédnout ti, kdo se přišli podívat 4. a 5.
května v odpoledních hodinách do KD Gong ve Vysočanech. Městská část Praha 9 tady pořádala ve spolupráci s MČ Praha 14, MČ Praha 19 a MČ Praha 20 již IX. ročník nesoutěžní přehlídky mateřských škol ,,Předškoláček“. Toto již tradiční setkávání dětí a učitelek
ohodnotil moderátor Jiří Novotný - jinak kouzelník Grino - jako výbornou příležitost pro
srovnávání dovedností v divadelním, recitačním a tanečním umění předškolních dětí. Z Prahy 14 jsme na přehlídce viděli děti z mateřských školek Vybíralova 968, Vybíralova 967,
Chvaletická, Bobkova a Šebelova. Příjemně potěšili i sponzoři: Komerční banka, časopis
Pastelka, firma Julius Meinl dodala zdarma pro děti sladké odměny a KD Gong zapůjčil bezplatně sál, který si účinkující děti vyzdobily vlastními obrázky a dekoracemi. Na fotografiích vidíte děti z MŠ Vybíralova 967 při scénce nazvané „Kočičí tanec“ a z MŠ Chvaletická,
s nimiž jsme se posunuli v čase s jejich pohádkou nazvanou „Výlet do pravěku“.
ves
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Tûlesnû postiÏení
jsou jedni z nás
Někdo má to štěstí, že se jeho život odvíjí
jako růžová stuha a kromě běžných každodenních starostí nepozná větší životní trable.
Jsou ale mezi námi tací, k nimž osud nebyl tak
milosrdný a kteří se musí vyrovnávat s problémy, o nichž se nám zdravým ani nezdá.
Mluvím o našich tělesně či zdravotně postižených spoluobčanech. Protože mnozí z nich ke
svému postižení přišli ve zlomku sekundy třeba při autonehodě nebo sportu - měli bychom si my všichni uvědomit, jak tenká nit je
mezi zdravím a nemocí a přistupovat k těmto
lidem s pozorností, kterou si jako každý jiný
z nás zaslouží. Ve snaze pomoci těm, kteří potřebují a informovat ty, kteří nevědí, požádali
jsme o rozhovor dlouholetou předsedkyni Obvodního výboru Svazu tělesně postižených
pro Prahu 9 paní Věru Houžvičkovou a místopředsedu občanského sdružení Dům tělesně postižených (DTP) na Praze 14 pana
Zbyňka Hníka.
Čím větší má člověk postižení, tím se zužuje okruh možností zúčastňovat se nejrůznějších aktivit. Přesto - co by mohlo tyto lidi zajímat?
Houžvičková: Já bych nejprve ráda připomněla, že všichni zdravotně tělesně postižení
z Prahy 14, kteří mají zájem o aktivity Centra
zdravotně postižených v Praze 9 (ul. U Besedy 300), mohou kdykoliv do Centra zavolat
na tel. 604 322 406 a dostane se jim obsáhlé
informace o poskytovaných službách. Každé
pondělí od 14 do 18 hodin zde probíhá např.
výuka práce na PC, cvičení, masáže, po domluvě je poradna s právníkem, 2x za měsíc
přednáška na zajímavé téma apod. Mají tady
zázemí, kde jim poradíme jak postupovat
v nejrůznějších situacích - např. při potřebě
asistence, při vyřizování nejrůznějších příspěvků na něž mají nárok, pomůžeme vyplnit
formuláře, zjistíme kam se mají obrátit
a v případě bezmocnosti a neschopnosti člověka za něho i zavoláme na příslušný úřad
a záležitost vyřídíme. Sledujeme nové zákony, které se těchto lidí týkají, abychom byli
stále v obraze a mohli jim co nejvíc pomáhat.
Dozvědí se tady taky o zajímavých zájezdech,
které pro ně každoročně připravujeme.
O zájezdy bude určitě velký zájem. Kam
všude jezdíte a jak finančně náročné to pro
takového člověka je? Mohou se těchto zájezdů zúčastnit také vozíčkáři?
Zájem je tak velký, že většinou hned v lednu, když zveřejníme nabídku, je z 90 % obsazeno. Letos jedeme na týden na Slovensko do
termálních koupelí, na rekondiční pobyt do
Poděbrad, potom do Štikova u Nové Paky tam to bude zaměřeno na přednášky, rehabilitaci a cvičení a do Mariánské v Krušných Horách - procházky přírodou, testy, přednášky.
Ceny zájezdů jsou velmi přijatelné - například
týden v Poděbradech vyjde asi na 2000 Kč.
Díky sponzorům se nám daří ceny držet na
poměrně nízké úrovni - ale není vždycky jednoduché peníze sehnat, to mi věřte. Pokud jde
o vozíčkáře, ti nemohou jezdit na všechny zá-

Z výletu do Jičína
jezdy, protože jim musíme zajistit bezbariérový přístup do objektu a také doprovod. Vždycky jeden zájezd do roka je ale i pro ně. Letos
je to právě ten do Poděbrad.
Programová náplň těchto zájezdů je opravdu skvělá: denně cvičíme, vezeme si s sebou
naše masážní elektrické lůžko, magnetoterapii, vaničku na vodní masáž nohou ( to vše je
jinak možné po celý rok používat v Centru),
rehabilitační pracovnici, máme s sebou i lékaře, který každému doporučí co je pro něho
vhodné, i vlastního maséra. Během pobytu si
každý může projít všemi procedurami - kromě
dalšího programu. Obecně se soustředíme
hlavně na pohybové aktivity, které jsou pro
nás nejprospěšnější - procházky, plavání, cvičení v bazénu.
Jak moc těmto lidem třeba týdenní pobyt
v Krušných Horách pomůže? Nestane se třeba, že tam mají nějaké zdravotní problémy?
Naopak. Když odjíždíme, jsou všichni podmračení, bez nálady, jejich hovory jsou vesměs na téma „nemoce“. Když přijedeme, jsou
jako vyměnění. Všichni se smějí, vykládají si
mezi sebou zážitky a vzájemně se obdivují, co
všechno dokázali. Zdravotní problémy jako
by najednou neexistovaly. Svou roli hraje psychická pohoda, která pozitivně ovlivňuje fyzický stav.
Občanské sdružení DTP v Praze 14 se zaměřuje především na pomoc obyvatelům domu, ve kterém žijí tělesně postižení občané vozíčkáři. Pane Hníku, v čem spočívá tato
pomoc?
Zhruba před rokem a půl bylo u nás zrušeno sdružení zdravotně postižených občanů.
Důvodem byl především nezájem samotných
lidí a také nedostatek financí. Protože jsme
vesměs všichni na vozíku, je pro nás velkým
problémem shánění sponzorských darů a obcházení institucí. Organizačně tedy nejsme
zapojeni do Svazu tělesně postižených v Praze 9 , což ovšem nikomu z nás nebrání - tak
jak o tom hovořila paní Houžvičková, aby se
zúčastňoval jejich akcí, když má chuť, zájem
a možnosti. Pokud jde o občanské sdružení
DTP zaměřujeme se hlavně na každodenní
potřeby invalidních lidí v domě. Jednotliví
obyvatelé domu uzavírají dohody o poskytování sociálně-zdravotních služeb se sdružením Prosaz. Jde převážně o osobní asistenci
při běžných denních záležitostech, pomoc
v domácnosti, mytí oken, úklid apod. Ceny za
jednotlivé úkony jsou skutečně nízké, protože
je sdružení Prosaz dotuje z dalších zdrojů.

Vezmete-li v úvahu, že zde bydlí i kvadruleptici (ochrnutí na všechny čtyři končetiny - pozn.red.) bez této pomoci by se mnozí z nás neobešli.
Pro všechny zdravotně a tělesně postižené spoluobčany z Prahy 14: budete-li potřebovat poradit např. v oblasti nároků na
mimořádné výhody ( zlevněná či bezplatná
doprava MHD, vlakem, autobusem), příspěvek na zakoupení, opravu a provoz motorového vozidla, sociální dávky, příplatky
na bezmocnost nebo s jiným pro vás neřešitelným problémem, obraťte se na Centrum zdravotně postižených pro Prahu 9,
tel. 604 322 406.
ves
SDRUŽENÍ OBČANSKÁ INSPIRACE
PŘIPRAVUJE PRO DĚTI I RODIČE:

Tradiãní EKODEN pro
sídli‰tní dûti a rodiãe
bude v sobotu 11. června 10 - 17 hod.
u sdružení Občanská inspirace na Černém
Mostě, Kučerova 768, (domy vedle parkoviště
CČM). A co připravujeme? Opět pásmo her
a soutěží o přírodě s ukázkami starých řemesel
a sázením balkónových kytiček.
Na prázdniny připravujeme pro děti, jejichž
rodiče už nebudou mít dovolenou:
Prázdninové EKODNY - celodenní program od 15. do 26. srpna vždy od pondělí do
pátku . Naše lektorky Ekokroužku a další dobrovolníci pro děti připraví program od 10 do cca
16 hod. ve spolupráci se Střediskem ekologické
výchovy - Toulcův dvůr. Určeno dětem 7 - 11 let
se zájmem o přírodu. Přihlášky na tel.
776046112 nebo ve sdružení v Kučerově ulici
- PhDr. Dana Oujezdská.
Dopolední hodinová Sluníčka a pondělní celodopolední Školička Inspirace pro děti od
3 let (pondělí, středa, čtvrtek) s našimi oblíbenými lektorkami pokračují, můžete přijít bez
objednání, volnější jsou první hodiny Sluníček
(od 9.30) a pondělní Školička od 9.30.
Dále připravujeme pro maminky na MD a ženy, které potřebují angličtinu do zaměstnání
a jsou - jak se říká - pokročilé „začátečnice“ Letní intenzivní kurz angličtiny 23. srpna 1. září, 3x týdně (úterý, středa, čtvrtek) dvě
podvečerní hodiny. Program je zaměřen na intenzivní konverzaci a zopakování potřebné gramatiky komunikativní formou s naší lektorkou
Terezkou. Cena 790,- Kč. Více informací a přihlášky na tel.: 777327227, 776046112 nebo ve
sdružení v Kučerově ulici.
Jako tip na červnový výlet pro celou rodinu
můžete využít naší pozvánku do Střediska ekologické výchovy Toulcova dvora, kde Občanská inspirace pořádá od 6. do 24. června výstavu výrobků handicapovaných dětí i dospělých na téma Máme rádi přírodu. A protože
v „Toulcáku“ se pořád něco děje, určitě nebudete cesty do Hostivaře litovat.
I v červnu probíhají bezplatné právní poradny JUDr. Janatové, Mgr. Hovorky a Mgr.
Treslové. Objednat se můžete na tel 281918473,
776046112 nebo ve sdružení. Pokud posíláte
dotazy mailem, nezapomínejte na své telefonní
číslo, aby se mohli naši konzultanti s vámi spojit , v případě, že potřebují více informací k problému, který máte.
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Občanská inspirace, Kučerova 768, Černý
Most, Telefon: 281918473, inspirace@ecn.cz,
www.obcanskainspirace.ecn.cz

Chcete na tábor?
Skautské oddíly 53. střediska bratří Mašínů
se v květnu zúčastnily květinového dne
a dvoudenní výpravy do Modrých hor (Máchův kraj). Smečka, která má každé pondělí
schůzky ve vysočanské Čihákově ulici, čeká
na další vlčata. Hlásit se mohou na telefonu
776 752 589 u paní Křížové a třeba hned
v červnu vyrazit na cyklistickou výpravu kolem řeky Orlice, vzpomenout na parašutisty
ze skupiny Antropoid (atentát na Heydricha)
nebo se v červenci zúčastnit čtrnáctidenního
tábora s Putováním minulostí na Trnávce.
Sbor Církve bratrské Černý Most připravil
pro děti od 8 do 12 let tábor v chráněné krajinné oblasti Kokořínsko. Ubytování v podsadových stanech, celotáborové hry, sportovní
zápolení, společné táboráky, celodenní výlety
a sposta legrace. Termín: 19.-30. 7., cena
1 900 Kč. V případě zájmu kontaktujte
paní Gabrielu Elmanovou, tel. 281 864 268,
604 687 612 nebo gelmanov@seznam.cz

Poradna pro rodinu,
manÏelství
a mezilidské vztahy
Bezplatnû vám pomÛÏe
Šromova 861, Praha 14 - Černý most.
Tel.: 731 056 735, 731 056 738, 281 912 144

Homosexualita a rodinné vztahy
Sexuální orientace je trvalou a neměnnou
charakteristikou každého člověka; vyjadřuje,
zda při volbě erotického partnera dáváme
přednost muži nebo ženě a nelze ji nijak jednoznačně a objektivně určit, změřit či stanovit. Jediným způsobem, jak ji zjistit, je vlastní
sebepoznání. Při něm může být kvalifikovaným průvodcem psycholog, případně sexuolog.Většinová heterosexuální společnost stanovuje normy a vytváří určité představy o životě, které přijímají homosexuální lidé (stejně
jako ti heterosexuální) během vývoje za své.
Aby vyhověli představám druhých, snaží se
pak své vlastní já více či méně vědomě potlačit. Proces uvědomění si a přijetí své menšinové orientace, a tím i identity gaye nebo lesbické ženy se nazývá coming out. V jeho průběhu člověk nalézá sám sebe a učí se
vyrovnávat se svou odlišností, sděluje tuto
skutečnost svému blízkému nebo i širšímu
okolí a dříve či později si třeba najde partnera
nebo partnerku, ale především životní klid
a spokojenost.Většina lidí se chová celý život
v souladu se svou sexuální orientací, u lidí
s homosexuální orientací to nebývá tak jednoduché. Někteří z nich svou orientaci nerozpoznají po celý život, mohou se považovat za heterosexuální, a také tak žijí. Jiní si ji sice uvědomují, ale nechtějí se s ní smířit, vztahy
s partnery stejného pohlaví odmítají a jsou
schopni své cítění i sexuální touhy potlačit.
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Pro většinu lidí je to ale nesmírně obtížné,
zpravidla neúspěšné a bývá často spojeno
s pocity viny, popíráním sama sebe, odříkáním, úzkostmi a někdy i nemocemi. Vzhledem k rostoucímu přijetí homosexuality veřejností je ve většině případů potlačování své
přirozenosti zbytečné a strach z odmítnutí
často větší než je nutné.
Úzkost z reakce rodičů na zjištění homosexuality jejich potomka bývá snad největší
obavou v celém coming outu. Zcela odmítavé
reakce se sice vyskytují, ale nebývají časté
a jen zřídka jsou trvalé. Většinou nemají rodiče o homosexualitě svého dítěte ani tušení,
takže mohou být po odhalení skutečnosti šokováni a nebo, v případech, kdy se zdá být
všechno jasné, přinejmenším překvapeni.
Prožívají potom vlastně také podobný coming
out, kdy se vyrovnávají se sexuálním zaměřením svého dítěte.Podobně jako u svěření se
přátelům je vhodné vše sdělit nejprve jednomu z rodičů; častěji bývá tolerantnější matka,
s výjimkou dominantních a hysterických žen.
Hůře se se zjištěnou homosexualitou dítěte
vyrovnávají věřící rodiče. Asi žádný rodič nepřivítá toto zjištění rád, alespoň proto, že si je
vědom, že jeho dítě to bude mít v životě těžší,
a často také proto, že se nedočká vnoučat, pokud již ovšem syn či dcera před coming outem
nežili v heterosexuálním partnerství a děti nezplodili. Výrazně negativní reakce, vyhnání
z domova nebo fyzické napadení, bývají vzácné. I v těchto případech se ale často jedná jen
o nezvládnuté impulzivní chování a situace se
časem může zlepšit. Důležité je ponechat
otevřenou možnost smíření bez ztráty důstojnosti. Homosexualitu je třeba vzít jako skutečnost, kterou nikdo nezavinil. U rodičů se
často setkáváme s výčitkami a pocity viny;
může se objevit jak obava, zda homosexualitu
svého potomka nezavinili špatnou výchovou,
tak např. i to, že se za své dítě stydí, a protože
něco takového „správný rodič“ cítit „nesmí“,
vše se ještě znásobí. Někdy naopak rodiče své
rozčilení obracejí proti dítěti, že se jim „pěkně odvděčilo“ za jejich péči apod. Především
u dospívajících je důležitá podpora a pokračování ve výchovném působení rodičů. Období
dospívání a probíhající coming out může vést
k pochybnostem o vytvořených hodnotových
systémech a k odmítání všeho pozitivního.
Homosexualita není morální prohřešek ani
hřích. Společenské odsouzení, zejména odmítnutí těmi nejbližšími, může vést k negativním společenským jevům jako požívání drog,
prostituční a jiné asociální chování.
Poměrně častá je klidná reakce rodičů, po
níž následuje mlčení o problému. Homosexualita se stala něčím, co sice přijali, ale nevyrovnali se s tím. Tím se ale pro potomka mnoho nezmění, vztahy s rodiči budou nadále
chladné a málo důvěrné, což se může zvýraznit ve chvíli, kdy si potomek najde partnera či
partnerku. Napětí v rodině přitom neprospívá
nikomu. Je proto dobré o všem pokud možno
otevřeně hovořit, i když to nemusí být vůbec
snadné. Na začátku lze využít přítomnosti
psychologa, který ohlídá, aby vše proběhlo
pokud možno bezkonfliktně, a který díky nezaujatému postoji může pomoci nalézt cestu,
jak i nadále dobře fungovat jako rodina.
Slunečný červen přejí pracovníci
Poradny Černý Most

OTEV¤EN¯ DOPIS
starostovi Miroslavu
FroÀkovi, v‰em útvarÛm
státní a veﬁejné správy prohlá‰ení obãansk˘ch
sdruÏení Mâ Praha 14
Při současném a dalším rozvoji území,
výstavbě dalších bytových a prodejních
komplexů, realizaci nástaveb a dalšími
stavebními zásahy dochází k zahušťování
stávající zástavby a k soustavnému znehodnocování životního prostředí, v němž
žijeme. Schvalovací proces je přizpůsobován přáním investorů, bez ohledu na potřeby daného území, jeho obyvatel a negativní ohlasy a stanoviska občanů naší
městské části. Změnami míry využití území v rámci změn územního plánu dochází
k trvalému úbytku ploch zeleně, ploch určených k rekreaci a sportu a jsou ohrožovány stanovené biokoridory. Nárůstem
dopravního zatížení se zvyšují nežádoucí
exhalace a současně se zvyšuje nadměrný
hluk, který již v současné době překračuje stanovené zákonné limity. Tranzitní doprava prochází lokalitami, které jsou koncipovány jako obytné čtvrtě a ohrožuje
bezpečnost a zdraví občanů. Na sídlištích
neustále narůstá nedostatek parkovacích
ploch. Plánování dalších ploch pro výstavbu je bez dostatečného zabezpečení dopravní obsluhy těchto území a bez posouzení vlivu nárůstu dopravy a dalších důsledků na širší okolí.
Požadujeme proto:
1. Věcné a transparentní informování veřejnosti o připravovaných stavbách a změnách
územního plánu tak, aby občané měli možnost záměr relevantně připomínkovat.
2. Vypracování závazného generelu dopravy, který budou příslušné orgány a investoři
povinni dodržovat.
3. U páteřních komunikací vyhodnotit dodržení zákonných limitů hlukové a toxické zátěže a ve spolupráci se správci komunikací
plánovat a realizovat stavby protihlukových
stěn nebo jiných opatření, která zabezpečí dodržení limitů.
4. Bezpečné přechody pro chodce a děti,
rozvoj dětských hřišť a rekreační zeleně.
5. Dlouhodobě plánovat a připravovat podmínky pro bezproblémové parkování.
6. V patřičném předstihu informovat občany, jak bude řešena náhradní doprava v případě rekonstrukcí nebo dopravních staveb.
7. Zabránit dalšímu úbytku ploch určených
v územním plánu pro zeleň a rekreaci občanů
a zpracovat generel rozvoje těchto ploch.
8. Zachovat a dále rozvíjet krajinný ráz přírodního parku Klánovice - Čihadla.
9. Zachování lékařské služby první pomoci
v rozsahu, jak byla provozována v I. čtvrtletí
tohoto roku.
V Praze dne 5.5.2005 Občanská sdružení
Prahy 14: Kyjský občanský klub, Zdravé Kyje, OS Rožmberská, OS Jahodnice, 1. OS
Hloubětín, Za Hutě krásnější

čtyřstranu připravila Alena Veselá, foto: autorka
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Otevﬁená odpovûì na otevﬁen˘ dopis
Text Otevřeného dopisu (či spíše prohlášení občanských sdružení m. č. Praha
14, zabývajících se ochranou životního
prostředí) nemohu chápat jinak, než jako
účelové a populistické politické prohlášení, které má vytvořit dojem, že pouze jeho
pisatelé jsou zodpovědnými ochránci životního prostředí. Kdežto současní představitelé městské části a příslušní pracovníci úřadu pouze nečinně přihlížejí jeho
devastaci nebo mu dokonce napomáhají.
Mohu ujistit všechny občany, že tomu tak
nebylo, není a nebude.

P

roblematiku ochrany a tvorby životního
prostředí v hl. m. Praze je třeba vidět reálně a uvědomit si, že Praha 14 není izolována od celopražských problémů - zejména nárůstu dopravy a jeho vlivu na životní prostředí. To však neznamená, že jediným řešením
je zachování současného stavu. Pokud na našem území dochází k výstavbě, děje se tak
výhradně v souladu se schváleným územním
plánem hlavního města a v souladu s platnými právními předpisy. Je proto naprosto nesmyslné vytvářet dojem, že územní a stavební řízení je „přizpůsobováno přáním investorů“. Všechna uvedená občanská sdružení
mohou vyjadřovat nesouhlas či připomínky.
Otázkou pochopitelně zůstává, jaká je váha
argumentů, či zda se někdy za ochranu životního prostředí neskrývají pouze výhrady
k jakékoliv stavbě, která ovlivní dotčenou
skupinu obyvatel!
Jistě, každá větší stavební akce ve větší či
menší míře negativně ovlivní život lidí v jejím okolí. To však jistě neznamená, že by nemělo docházet např. k rekonstrukcím komunikací či výstavbě nových silnic. Nedostatek
parkovacích ploch na sídlištích je jedním
z negativních důsledků nárůstu automobilové dopravy a městská část se ho snaží v rámci svých kompetencí řešit. Např. podporou
výstavby hlídaných parkovišť, budováním
a rekonstrukcemi garážových stání. I z tohoto důvodu jsme převzali do vlastní správy
bytové objekty s podzemními garážemi na
Černém Mostě. Na jejich zabezpečení bylo
vynaloženo více než 7 mil. Kč a v současné
době je v této oblast k dispozici 800 volných
míst.
Nyní k jednotlivým požadavkům:
Ad 1) O každém záměru, od výstavby
např. obchodního domu IKEA až po pokácení
či přesazení tří stromků, jsou všechna občanská sdružení pro ochranu životního prostředí
informována. Všechny tyto záměry jsou projednávány v příslušných komisích či výborech, které jsou poradními orgány rady či zastupitelstva a jejich členy jsou členové zastupitelstva a zástupci veřejnosti, kteří projevili
při jejich sestavování zájem o tuto činnost.
Dále je veřejnost informována v Listech Prahy 14 a na našich www stránkách v usneseních rady, která se vyjadřuje v rámci územní-

ho řízení, což umožňuje dost času na reakci
či vyjádření. Pokud si to některý záměr vyžaduje, je o něm v Listech více informací.
Netvrdím, že zvládneme na všechny požadavky občanů včas a podle jejich přání reagovat, což při téměř 40 tisíci obyvatel ani není možné.
Ad 2) Otázka dopravního generelu není
otázkou na orgány naší městské části, ale na
hl. m. Prahu. Z veřejných dokumentů si dovolím ocitovat část materiálu, který byl Zastupitelstvem hl. m. Prahy schválen již v roce 1996 : „Dopravní infrastrukturu koncipovat, rozvíjet a řídit jako komplexní systém
všech doprav, které se musí vzájemně doplňovat a jež musí racionálně spolupracovat.
V jednotlivých částech území zajišťovat přepravní potřeby způsobem adekvátním jeho
funkčnímu využití, charakteru zástavby a požadavkům tvorby a ochrany životního prostředí.“ Podrobnější informace jsou na internetových stránkách Ústavu dopravního inženýrství hl. m. Prahy. Řešení dopravních
vazeb na území hl.m. Prahy skutečně nelze
hledat odděleně. To neznamená, že by městská část měla rezignovat na hledání nejpřijatelnějších řešení, ale s výjimkou místních komunikací je třeba vyhodnocovat změny z celopražského hlediska. O této problematice
jsme již mnohokrát jednali na zastupitelstvu
městské části za účasti minimálně čtyř signatářů „Otevřeného dopisu“.
Ad 3) Tento úkol je na správci komunikací, nicméně my se nezříkáme zafinancování
dílčích podkladů, což jsme již začali v Hloubětíně. Jinak viz odpověď na druhý požadavek.
Ad 4) Bezpečné přechody jsou postupně
uváděny v život. Bylo předáno několik požadavků na Odbor městského investora MHMP
na zlepšení osvětlení a potažmo na Technickou správu komunikací hl. m. Prahy na zvýšení bezpečnosti. První vlaštovky jsme již
zaznamenali na Českobrodské ulici v oblasti
Jahodnice, na křižovatce Slévačská x Cíglerova a na Ocelkově ulici. Na dalších, zejména u Hloubětínského i Kyjského hřbitova
a kostela sv. Bartoloměje se pracuje.
Síť dětských hřišť na území naší městské
části čeká výrazná změna. Protože normy
Evropské unie požadují, aby hrací plochy
splňovaly přísné podmínky, přistoupili jsme
k optimalizaci jejich počtu. Hřišť a pískovišť
sice bude méně, ale budou bezpečnější a kvalitnější. Za ušetřené peníze nakoupíme nové
hrací prvky, některá hřiště oplotíme a vybavíme je bezpečnějšími povrchy.
Rekreační zeleni je věnována pozornost
neustále. Provádíme nejvíc sečí v Praze, letos jsme nejdříve uklidili veřejné plochy po
zimě, naši pracovníci odboru životního prostředí se velmi poctivě věnují novým výsadbám, ale jednu základní novinku připravujeme ve spolupráci s hl. m. Prahou a Dolními
Počernicemi. Tou novinkou by měl být úplně

nový park mezi Černým Mostem, Dolními
Počernicemi a Hostavicemi. Vstup do parku
by měl být i z Kyjí. Po studii, která ověřila
možnosti daného území (většího než Stromovka), je rozpracován další stupeň dokumentace, který povede k dílčím změnám
územního plánu ve prospěch zelených ploch.
Ad 5) Toto je určeno příslušnými vyhláškami hl. m. Prahy, které nelze obcházet.
Ad 6) Pokud nám příslušný orgán hl. m.
Prahy včas sdělí dopravní opatření, pro nás
není problém včas obyvatele, jichž se dopravní opatření týká, informovat.
Ad 7) Nevím o tom, že by docházelo
k „úbytku ploch určených v územním plánu
pro zeleň a rekreaci občanů“. Zpracovávat
generel těchto ploch nepovažuji v současné
době za nejdůležitější, naším cílem je držet
se územního plánu a tyto plochy postupně
rozvíjet (viz odpověď na požadavek č. 4).
Ad 8) Tento záměr jsme vždy měli, máme
a mít budeme. Tady si neodpustím jednu
osobní poznámku. Minimálně jeden z autorů
tohoto Otevřeného dopisu několikrát veřejně
(i na jednáních zastupitelstva) požadoval vybudovat novou komunikaci mezi Broumarskou a Českobrodskou ulicí, která by vedla
přes přírodní park Klánovice - Čihadla. Tento záměr jsme nepodpořili.
Ad 9) Bohužel nelze lékařskou službu první pomoci zachovat v plném rozsahu tak, jak
bylo v I. čtvrtletí letošního roku. Již při
schvalování rozpočtu na letošní rok byli členové zastupitelstva upozorněni na skutečnost, že LSPP bude fungovat jako v minulém
roce pouze za předpokladu dofinancování ze
strany hl. m. Prahy. Dofinancování nebylo
v takové výši, jak jsme požadovali, a proto
budou omezeny ordinační hodiny (místo od
17 až od 19 hod.) a od 1. července bude zrušena doprava k pacientům.
Co uvést závěrem? Snad jen to, že jsem se
diskusi na různá témata směřující k rozvoji
naší městské části nikdy nevyhýbal, nevyhýbám a vyhýbat nebudu. Každého nového
a dobrého nápadu si vážím a snažím se jej
s kolegy uvést v život. Někdy to jde snadno,
někdy pomalu a někdy se to nepodaří. Takový už je ovšem život. Myslím, že nejsem jediný, kdo to myslí s naší městskou částí a jejím rozvojem dobře, myslí tak i všichni moji
kolegové a určitě i autoři tohoto Otevřeného
dopisu. S naprostou většinou požadavků nelze než souhlasit a jsou také obsažena v rozvojových materiálech hl. m. Prahy i naší
městské části a jsou naplňována usneseními
rady či zastupitelstva.
Hledání optimálních řešení rozvoje městské části však vyžaduje spolupráci všech jejích orgánů, podporu občanů a v neposlední
řadě i ochotu ke kompromisům v zájmu většiny. Jednoduchá řešení v těchto případech,
bohužel, většinou neexistují.
Ing. Miroslav Froněk,
starosta m. č. Praha 14
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Školní časopis TUCVAJ Základní školy Gen. Janouška se stal pravidelnou součástí školního
dění. Má své pravidelné rubriky, kterými informuje o životě a akcích školy, seznamuje s novými skutečnostmi, lidmi, objevuje svět vědy. Recenze vypovídají nejen o nových filmech, ale
i o počítačových hrách apod. Důležitou součástí je i stránka protidrogové prevence, která je připravována odpovědným učitelem. Redaktoři z řad žáků 2. stupně se snaží o reportáže, rozhovory i o výběr zajímavých literárních prací žáků školy, 1. stupně nevyjímaje.
Snahou je, aby jednotlivá čísla byla věnována určitým tématům, buď aktuálním nebo důležitým nadčasovým. V poslední době se stala nedílnou součástí i fotodokumentace, která je čtenáři s oblibou vyhledávána. Svým rozsahem se vyrovná profesionálním časopisům. Jednotlivá
čísla se dávají k dispozici všem třídám od 3. ročníku. Pravidelnými redaktory jsou žáci 2. stupně, možnost přispívat má však každý žák školy.
i na stravu apod. Děti patřící do tohoto projektu jsou z chudých a rozvojových zemí.
Prosím, pomozte těm, kteří vaši pomoc potřebují nejvíce.

OPĚT JSME SE STALI...
adoptivními rodiči v pražské ZOO. Ke kapybaře přibyl stětkoun africký a komba ušatá. Současně jsme přispěli sponzorským darem čerstvě narozenému gorilímu mláděti.

Ukázky z prací našich redaktorů
(vzhledem k rozsáhlosti materiálů uvádíme
pouze krátký záznam jednotlivých příspěvků)

ROZHOVOR
Rozhodli jsme se, že tentokráte našim věrným čtenářům představíme Komunitní centrum Motýlek, které se nalézá na Černém
Mostě. A tak jsem se rozhodl udělat rozhovor
s někým z tamních pracovníků. Před zpracováním reportáže jsem dlouho přemýšlel, jestli
mám zveřejnit celý rozhovor, nakonec jsem se
však rozhodl, že udělám stručný výtah. Pokusím se vás tedy seznámit s obsahem toho, co
mi bylo sděleno v interview s koordinátorkou
dobrovolníků a vedoucí nízkoprahového klubu Pavlínou Srokovou:
Marek: Ahoj, mohla bys nás seznámit se
svou prací tady v Komunitním centru Motýlek?
Pavlína: Jsem vedoucí nízkoprahového
klubu, který je určen zejména neorganizovaným a sociálně ohroženým dětem a mládeži,
a sice tady ze sídliště Černý Most. Klub navštěvují především děti, které se nacházejí
v obtížné životní situaci(např. rozvod rodičů,
neprospěch ve škole apod.). Potom jsou tu také děti, které do klubu přicházejí proto, že

hledají kamarády a místo, kde strávit volné
odpoledne.
Marek: Zůstávají tady děti samy, nebo jsou
zde v doprovodu rodičů?
Pavlína: Nikoliv, děti tady zůstávají opravdu samy, ale jsou pod dohledem odborných
pracovníků a vyškolených dobrovolníků, kteří pro ně připravují program nebo pomáhají
dětem realizovat vlastní nápady - divadlo, diskotéku.
Marek: Myslíš, že jsou děti s vašimi službami spokojené?
Pavlína: Myslíme si, že ano. Máme zde děti, které když k nám přišly, neměly žádné kamarády a nudily se. Nyní mají nejen nové kamarády, ale naučily se i nové věci.
●
Jako dobrovolná pomocnice pracuje v Motýlku i naše spolužačka z 9.D, Jana Doležalová.
S jakými dětmi pracuješ?
S mentálně retardovanými, s dětmi s Downovým syndromem a dětmi sociálně znevýhodněnými.
Jak se k tobě tyto děti chovají?
Záleží na způsobu jejich postižení. Většinou se chovají přátelsky, ale jsou i chvíle, kdy
vybuchnou vzteky.
Mnoho dětí neví, co by si s takovým dítětem počalo. Co bys jim poradila? Jakým způsobem s ním mají komunikovat?
Záleží na druhu postižení. K tělesně postiženým by se měly chovat normálně, ale neupozorňovat na jejich postižení, k mentálně
postiženým by měly mluvit v jednoduchých
větách, vydávat jednoduché pokyny, aby pochopily.
Co bys vzkázala našim čtenářům?
Měli by mít ohled na postižené a pomáhat
jim.
Děkujeme za rozhovor
Jana Doležalová, 9.D

JAK SE NEOCITNOUT
NA ŠIKMÉ PLOŠE
O tom, co jsou drogy, že je velmi nebezpečné s nimi experimentovat, slyšíte určitě
často doma i ve škole. Ten, kdo se rozhodne s drogami začít, by si měl uvědomit, jaká rizika jsou s jejich užíváním spojena.

VĚDECKÁ STRÁNKA
Rosewelská havárie
Nejspíše nejslavnější ufologická příhoda
všech dob a jedna z těch, které v sobě spojují teorii o spiknutí o UFO, se měla odehrát
v roce 1947, kdy americké letectvo mělo objevit blízko městečka Rosewel v Novém Mexiku zbytky kosmické lodi. V několika publikacích se objevilo tvrzení, že to byla kosmická loď dokonce s těly mrtvých
mimozemšťanů na palubě.

LITERÁRNÍ OKÉNKO
Kdybych.
Kdybych byla kouzelnicí, vyčarovala bych si
krásný dům.
Kdybych měla psa, chodila bych s ním na
procházky a hladila bych ho.
Kdybych byla kouzelnicí, zrušila bych školu.
Kdybych byla jaro, přišla bych hned.
Kdybych byla bohatá, posílala bych peníze
do dětských domovů a zaostalých zemí.
Hana Hrnčířová, 6.A

ZPRÁVY, VÝZVY...
Prosím, pomozte!
Žákovská samospráva naší školy se rozhodla k adopci dítěte na dálku. Díky nám bude mít dítě ze sociálně slabé rodiny základní
vzdělání, zdravotní péči, mnohde se přispívá
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Turnaj veteránÛ?
Už čtvrtý ročník tenisového turnaje čtyřher neregistrovaných hráčů o pohár starosty
Prahy 14 byl odehrán na kurtech s umělým
povrchem v sousedství ZŠ Bří Venclíků. Asi
nejvíc se hraní nemohl dočkat jeden z vítězné

Velkým překvapením bylo roztržení vítězného páru z loňského
ročníku tohoto turnaje Djakov Brůna. Jiří Djakov kývl na přání
svého syna, který byl bez spoluhráče. Nutno podotknout, že rodinný tandem skončil své účinkování v základní
skupině. Podle otce je
syn spíš singlistou
a navíc se prý v průběhu turnaje zbytečně rozptyloval
telefonováním domů (na snímku),
protože nechtěl přijít o sváteční
bábovku.
Svého partnera vyměnil i dvaašedesátiletý František Smejkal (na
snímku při svačince), který kdysi
dávno začínal s tenisem v Lysé
nad Labem. „Pracujeme s Vencou

dvojice lednového turnaje v nafukovací hale v Hloubětíně Igor Kalousek (na snímku vpravo se spoluhráčem Milanem Dusíkem),
který dorazil už krátce po sedmé.
„Jedu až z dejvické Baby a udělal
jsem si asi moc velkou rezervu.
O turnaji jsem se dozvěděl od Milana, který bydlí na Jahodnici a ví
o něm z Listů. Oba máme soukromou kardiologickou praxi v Praze
3, takže bychom měli být vlastně
konkurenty, ale jsme parťáci.
A dnes jsme přijeli opět vyhrát,
turnaj je bezvadný a fakt nemá
chybu.“

Premiéra v Hostavicích
Vůbec první soutěž u nás v zápase ultimate submission grappling uspořádal Hummer
fitness club spolu s Českým svazem sambo
v Hostavicích. Bojovalo se v ringu 5 x 5 metrů podle váhových kategorií a pravidel
ABU-DABI, což je jeden ze států Sjednocených arabských emirátů. Mezi šestnácti provazy se představilo v pěti kategoriích 22 bojovníků z Karlových Varů, Mladé Boleslavi,

Jihlavy, Týniště n.O. a také borci z domácího
Hummer fitness clubu v Pilské ulici. Zápasilo se na 2 x 5 minut, pokud někdo během této doby nevzdal klepnutím ruky případně
dvojnásobným zvoláním Stop, tak se přidávaly ještě dvě minuty. A když se ani v nich
nerozhodlo, přicházeli ke slovu tři rozhodčí,
kteří vyhlásili vítězem aktivnějšího z dvojice
v ringu. Jednoho ze sudích, zároveň i hlavního organizátora této zápasnické premiéry
Tomáše Machotku (na snímku uprostřed)
jsem požádal o stručný komentář.
„Hodnotili jsme aktivitu v boji, ve kterém
jsou dovoleny všechny pákové techniky na
ruce i nohy a samozřejmě škrcení a další
úchopy. Nezaznamenali jsme žádný protest
ani úraz, premiéra dopadla po všech stránkách dobře. Což nás těší, protože tato soutěž
u nás bude probíhat každé dva měsíce. Eventuální zájemce o tento sport u nás rádi přivítáme denně od 8 do 22 hodin, v úterý a ve
čtvrtek jim od 18 hodin bude k dispozici navíc i trenér.“

Machem na letišti. Přes zimu hrajeme v Řepích v hale a v dalších měsících pak venku na
kurtech, které jsme si vlastnoručně vybudovali
před pětadvaceti lety vedle letiště. Tady jsem
se vším spokojen. Počasí, atmosféra, povrch
kurtů i postup do semifinále, co víc si přát.“
Ve dvou skupinách se hrálo systémem každý s každým na jeden set do devíti (to není
překlep, na tom se všichni dohodli při ranním
losování - pozn. aut.), k vidění byl jeden kanár a dvě vítězství v tie breaku 9:8. Hrál se
pohledný tenis, do semifinále postoupily herně opravdu nejlepší páry, které při závěrečných utkáních nabídly dramatické výměny na
úrovni. Po téměř devíti hodinách tenisu se
z vítězství radovala dvojice kardiologů, která
si už zjišťovala termín zářijového turnaje na
kurtech v Hloubětíně. Spokojen byl i nejstarší účastník klání, šestasedmdesátiletý Vladimír Brůna, který se svým o šest let mladším
spoluhráčem Jiřím Djakovem opět exceluje
při zápasech veteránů Bohemians. Vůbec, pohled na data narození účastníků turnaje, kde
jen pár jedinců se vešlo mezi Kristova léta
a pětatřicátniky, svádí k závěru naznačeném
v titulku. Uvidíme v září!
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Poãernick˘ duatlon

MOT¯LEK
na bobové
dráze

Na rozhraní Černého Mostu, Horních
a Dolních Počernic se v neděli 1. května konal
již 5. ročník Počernického duatlonu. Většina
účastníků si přišla nejen ověřit svou výkonnost před nadcházející seriálem závodů v triatlonu, ale i posbírat první body do Českého
poháru. Závodu se zúčastnilo celkem 106 závodníků. Nejmladšímu bylo 8 a nejstaršímu
63 let. Bývá již pravidlem, že se na závody
sjedou borci z celé republiky. Bylo tomu tak
i letos, ale reprezentanti pořádajícího oddílu
TRI SKI Horní Počernice se v této konkurenci dokázali prosadit. Příjemně překvapil benjamínek Jakub Josef, který vedl prakticky od
startu. V další kategorii mladších žáků obsadil
4. místo David Zelinka z Černého Mostu
a svým 6. místem příjemně překvapil Marek
Johanides z Horních Počernic. Mezi staršími
žáky skončil na 4. místě Jirka Nagy z Černého Mostu a v téže kategorii žákyň byla šestá
Denisa Platilová z Běchovic. V nejsilněji obsazené skupině dorostenců a dorostenek obsadily domácí Martina Táborská druhé a Katka
Hampejsová třetí místo, další člen domácího
oddílu Martin Andrš skončil devátý. Nejlepším dorostencem byl Ondřej Jeníček z FORT
SMC, juniorem pak Tomáš Servít z Olympo
teamu Brno. Volnou kategorii příchozích vyhrál Jaroslav Brynda z Neratovic. A v závodě
družstev se na prvním místě umístili domácí
závodníci z TRI SKI HP. Další podrobnosti
o závodu najdete na internetových stránkách
oddílu , kde je i velké množství fotografií.

Děti z Komunitního centra Motýlek navštívily v květnu bobovou dráhu na Proseku.
Jízda, která neměla daleko k adrenalinovým
sportům, se všem moc líbila a náležitě si jí
užívaly. Jde o jedinou bobovou dráhu v Praze, která je dlouhá 800 metrů a dá se projet
rychlostí až 50 km/hod. Rychlost vozíku si
každý reguluje sám brzdovou pákou. Zajezdit si můžete i vy (samotné dítě až od 8 let)
každý den od 10 do 22 hodin, přičemž velmi
atraktivní je i večerní jízda při umělém
osvětlení.
Více na www.bobovadraha.cz.

Parádní reprezentace
Už je to několik let, co náš oddíl jezdí na
pravidelný Slet čarodějnic do Ronova nad
Doubravou. Letos jsme přijeli již v pátek večer, ubytovali se a ještě trošku proběhli v okolí. V sobotu ráno jsme se vypravili na zámek
do Žlebů a do obory s bílými jeleny. Po návratu se děvčata začala připravovat na soutěž,
která byla rozdělena do několika etap. Vše začínalo průvodem, potom se každá čarodějnice
musela zaregistrovat a byl s ní veden rozhovor. Tuto část hodnotili tři rozhodčí. Jedním
z nich jsem pravidelně já a věřte, že to není
jednoduché. V případě neúspěchu mi celý rok
moje holky vyčítají, že jsem je poškozoval.
V případě úspěchu (jako letos) se ani nezmíní. Potom si kolikrát také musím vyslechnout
kritiku ze strany maminek tamějších čarodějnic. Následovaly ještě dvě soutěže, kde musely čarodějnice prokázat jakou mají mušku
a jaké vědomosti z pohádek. V mladší katego-

Streetball na
âerném Mostû
Už pátý ročník Českého poháru ve streetballu vyvrcholí za podpory ÚMČ Praha
14 první červnový víkend na Černém Mostě. Po předchozích kolech v Děčíně a Brně
se naše špička sejde u nákupního centra na
parkovišti A.V sobotu tam bude k vidění
pražské kolo poháru, v neděli pak celorepublikové finále. Hrát se bude na 10 kurtech, kde se v loňském ročníku představilo
celkem 106 družstev všech věkových kategorií. Během turnaje budou probíhat také
divácké soutěže a exhibice různých sportů,
třeba freestyle, karate, nebo aerobik v podání závodnic „domácího“ Fit studia
D a taekwondo v provedení oddílu Sonkal,
rovněž ze ZŠ Vybíralova na Černém Mostě. Diváci se mohou těšit také na roztleskávačky, reprodukovanou i živou hudbu
a rovněž na českého basketbalistu minulého století Jiřího Zídka staršího i hráče z naší basketbalové ligy. Opravdu bohatou nabídku budou servírovat sportovní redaktoři
České televize.

rii jsme si ani neškrtli a neškrtli si ani místní,
protože vítězem se stal Rumburak. Prostě letěl kolem, viděl rej, přistál a vyhrál. Kategorie
starších patřila jednoznačně čarodějnicím
z Prahy. První místo obsadily naše dvě srostlé
čarodějnice. Tím jsme zdaleka nekončili, protože jsme obsadili druhé i třetí místo. Parádní
reprezentace Prahy 14. Všem čtenářům je asi
jasné, že jsem nebyl v porotě náhodou, ale jinak jsem spravedlivý.
V neděli jsme se věnovali hlavně lanovce,
která byla v provozu celé dva dny, ale v neděli ji měly naše holky jenom pro sebe. Tato lanovka je dlouhá asi třicet metrů, vede nad řekou a je to docela pěkný zážitek. Pochopitelně, že už máme zamluvené ubytování na 11.
slet čarodějnic v roce 2006. V září zase ubytujeme ronovské v naší klubovně, až přijedou
na vodácké závody Přes tři jezy na Vltavě.
A co nás čeká dál? Hlavně Svojsíkův závod
a další výprava na základnu „Alberta“ skautů
z Neratovic do Kokořínského údolí.
Karel Pospíšil - Rikitan,
vůdce 84. skautského střediska

Fit studio D
Úspěšně dopadly květnové závody pro
svěřenkyně Dáši Zitové z Fit studia D.
V Kutné Hoře obsadila čtyři družstva (na
snímku jedno z nich) dvě první, druhé
a čtvrté místo. První červnový víkend pořádá tento oddíl z Černého Mostu další
soutěž celorepublikového významu, pro
kterou ale musí mít hala určité parametry
i zázemí. A tak se závody uskuteční ve Vysokoškolském centru UK v Hostivaři. Soutěžit se bude ve fitness a sportovním aerobiku a naše děvčata čeká nepochybně silná
konkurence. Chcete-li jejich snažení vidět
na vlastní oči, stačí nasednout do autobusu
č. 181 a vystoupit u bývalého areálu Vodních staveb v Hostivaři.

Pozvánka pro dûti
O oslavách Dne dětí na hřišti Slavoje Hloubětín píšeme na straně 4, sportovně zábavné
dopoledne resp. odpoledne chystají také TJ
Kyje a TJ Jahodnice. Tradiční hry pro děti
a mládež jsou ve sportovním areálu v Jiráskově čtvrti připraveny v sobotu 4. června už od
8.30 hod., v případě nepříznivého počasí se
přesunou do tělocvičny. Děti z Jahodnice si
mohou přispat, protože na ně čekají hrátky ve
zdejším areálu až v odpoledních hodinách.
dvoustranu připravil Pavel Vokurka, foto autor (6), ves (1) a archiv
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Baby box pro odloÏené dûti v GynCentru
Praha 14 má zase jeden primát! V GynCentru v Hloubětínské ulici byl instalován
a 1. června uveden do provozu tzv. „Baby
box“ pro odložené děti. Jak nás již v průběhu května informovala i ostatní média ( ČT,
Nova, Večerník Praha a další) jde o první
zařízení tohoto typu v České republice. Nadační fond pro odložené děti STATIM, který celou akci financuje zvolil právě hloubětínské GynCentrum z mnoha důvodů:
vzhledem ke své historii je sídlo centra hloubětínský zámeček - jaksi předurčen
k záchraně opuštěných dětí a současná medicínská praxe, která tu funguje - gynekologie a porodnictví je jí také velmi blízká.
Navíc jde o místo, které dokáže celkem dokonale zaručit anonymitu příchozí osoby
a jejího počínání.
Oč vlastně jde a co si od Baby boxu slibujete, zeptala jsem se primáře a jednatele GynCentra spol.s.r.o. MuDr. Petra Píchy.
Případy novorozenců nalezených v kontejnerech na odpad, zavražděných, nebo odložených na nejrůznějších místech - to je důvod,
který vedl nadační fond Statim i nás v GynCentru k rozhodnutí tento Baby box zde instalovat. Jde o schránku (nerezový monoblok)
zabudovanou do zdi a opatřenou dvířky z ulice, která lze otevřít jen jednou. Vnitřní prostor
je vytápěný na teplotu 37 °C. Po uzavření dvířek se aktivují vizuální i akustické senzory
a přivolají odborný personál. Během minuty je
dítě v rukou lékařů, kteří jej vyjmou dvířky na
druhé straně zdi - uvnitř objektu. Osoba, která
dítě do schránky vložila má ale mezitím dostatek času nepozorovaně odejít. Prostor kolem schránky není a nebude snímán kamerami, poblíž nebude hlídkovat policejní auto
s cílem zadržet osobu, která dítě odložila - to
vše by se mělo časem dostat do podvědomí co
nejširší veřejnosti. Kdybychom takhle zachránili jedno dítě ročně, tak to budu považovat za
úspěch. Zkušenosti za zahraničí jsou ale mnohem optimističtější. Například na Slovensku,
kde zahájili provoz Baby boxu koncem loňského roku, měli za 4 měsíce už dva vložené
novorozence.
Co se bude dít s dítětem dál? V GynCentru
pokud vím nejste zařízeni na péči o novorozence?
To nejsme a proto současně se zahájením
ošetření vloženého novorozence , které zvládne kterýkoliv službukonající lékař, vyjíždí na
naše zavolání rychlá záchranná služba, určená
pro převoz rizikových novorozenců. Je to speciální sanitka vybavená inkubátory, dýchacími přístroji atd. Takové převozy se dějí denně
mezi klinikami a děti se vozí na delší vzdálenosti než z Hloubětína do Apolinářské - tam
bude novorozenec dopraven na novorozenecké oddělení.
■
Od zakladatele Nadačního fondu pro odložené děti Statim pana Ludvíka Hesse jsem se
dozvěděla, že cena boxu je přibližně 200 tisíc

korun a o zřízení druhého takového se uvažuje v Kadani. Zakoupení boxu a celá jeho instalace v GynCentru jde na úkor nadace, následný provoz pak financuje nemocnice.
Na internetových stránkách nadace Statim
jsem se dočetla několik důvodů, proč některé
matky vlastně své děti odkládají. Nemusí jít
vždycky o „krkavčí matku“, jak se snažila
a snaží některá média podsouvat čtenářům.
Jde často o člověka, který potřebuje pomoc
a hledá mnohdy východisko ze složité životní
situace. O životě dítěte tak rozhoduje třeba jen
vteřina, podnět či náhoda. Může jít o matky,
které své těhotenství z různých příčin tajily,
o mladistvé matky, které se bojí kritiky rodiny
a mají strach z rodičů, děti ilegálně zde žijících cizinek, svou roli může sehrát náboženství, nechtěné těhotenství po znásilnění atd.
atd. Odborníci tvrdí, že je tolik důvodů, kolik
je odložených dětí.
■
Z historie i současnosti Baby boxů pro vás
bude možná zajímavá skutečnost, že existovaly již v 9. století v Itálii. Tehdy měly podobu
otočného zařízení ve dveřích nebo zdech nalezinců, klášterů či nemocnic. Matka, která dítě
odložila jej otočením přemístila do objektu
a zazvoněním na zvonek upozornila personál.
Německá tradice Baby boxů začíná ve 14. století a v současnosti je jich v této zemi již 67.
Od roku 2000 se počet vložených dětí do těchto schránek blíží stovce.
■
Posudek Ústavu státu a práva Akademie
věd říká, že odložení dítěte do schránky nenaplňuje znaky trestného činu. Prioritní je tady
právo dítěte na život. Jsme rádi, že to tak vidí
i lékaři v zařízení právě na Praze 14.
text a foto: ves

âarodûjnice
oãima dûtí
Netradičně oslavovali den všech čarodějnic, čarodějnictví a kouzel v domě dětí
a mládeže na Černém Mostě. Děti všech
věkových kategorií mohly do 22.4. zasílat
nebo osobně doručit své čarodějnice, ať
kreslené či prostorové. Autoři nejhezčích
výtvorů byli odměněni sladkou pozorností. 1.místo obsadila trojrozměrná čarodějnice desetileté Kateřiny Kekelové (na
snímku). Tento výtvor spolu s dalšími si
můžete přijít prohlédnout do prostor
DDM. Zároveň touto cestou děkujeme
všem zúčastněným, zejména dětem ze
školní družiny ZŠ Bří.Venclíků.
šulc
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K ãlánku Bilance od A do Î
V čísle 4/2005 měsíčníku Listy Prahy 14
na str. 12 a 13 je uvedena bilance starosty na
začátku druhé poloviny volebního období.
V části D o dopravě je m.j. uvedeno, že
„Částečně se už podařilo zlepšit průjezdnost
rozšířením Kolbenovy ulice o jeden jízdní
pruh v úseku Zálužská-Kbelská a vybudováním nového odbočovacího pruhu ve směru
na Teplice.“ (Poznámka: Občané Hloubětína
v tom však spatřují částečné vytvoření podmínek pro uvažovanou stavbu prodejny Lidl,
než opatření ke zlepšení životního prostředí.)
K tomu je třeba doplnit, že více než 10 let
se jedná o potřebě celkové rekonstrukce této
části ulice Kolbenova. O tom svědčí i doklady o upřesnění potřebné technické dokumentace z roku 1995. Dosud však je realizace této akce odkládána s odůvodněním, že přednostně je nutné vybudovat „Vysočanskou
radiálu“. Rada hlavního města Prahy na
svém březnovém zasedání m.j. schválila
„Nejdůležitější dopravní omezení v roce
2005“ také v ulici Kbelská v souvislosti
s 1. etapou výstavby „Vysočanské radiály“,
jejíž celková stavba má být dokončena za
5 let. (Zlí jazykové tvrdí, že městská část Praha 9 o její dokončení nestojí, protože by to
přispělo ke zhoršení tamního životního prostředí. Navíc je uvedené stanovisko zdůvodňováno tím, že na průjezd touto městskou
částí kapacitně postačuje ul. Poděbradská
a Kolbenova.)

Navíc nutno ještě poznamenat:
1. Na základě žádosti skupiny občanů
z ulice Zelenečská byla posouzena míra hluku na této části komunikace a Hygienická
stanice hlavního města Prahy dopisem ze dne
5. 11 2003 doporučila požadovat na Technické správě komunikací provedení protihlukových opatření.
2. Rada městské části Praha 14 na svém
jednání dne 15. 3. 2005 posoudila žádost
o umístění stavby autosalonu zn. LAND ROVER a příslušného parkoviště při ul. Kolbenova v kat. území, s níž vyjádřila souhlas.
Tento souhlas rada podmiňuje m.j. vytvořením předpokladu, že bude vyřešena i dopravní obslužnost. Z tohoto usnesení však není
zřejmé, kdo ji má zajistit.
Za členy klubu KSČM v zastupitelstvu MČ:
Ing. Václav Hollan
NĚKOLIK POZNÁMEK
V reakci na článek ing. Hollana se omezím
pouze na výčet několika faktů:
1. Uvedené rozšíření ul. Kolbenova, jak
bylo uvedeno v „bilanci“, nemá s uvažovanou stavbou prodejny LIDL nic společného.
2. Opravdu byla zahájena stavba Vysočanské radiály, a to v úseku Kbelská - R 11
(rychlostní komunikace na Mladou Boleslav).
3. Je pravdou, ze městská část Praha 9 nesouhlasí s jejím prodloužením na Balabenku,
a to proto, že by silně narušila lokalitu Pod-

vinného mlýna, kde Praha 9 vybudovala
krásný park.
4. Pravdou ovšem také je, že tato trasa je
uvedena v územním plánu a hl. m. Praha na
jejím vybudování trvá.
5. Názor, že by měla stačit kapacita komunikací Poděbradská a Kolbenova jsem neslyšel, ani na naší městské části, ani na hl. m.
Praze. Tento názor není ničím podložen.
6. Dopis Hygienické stanice hl. m. Prahy
ze dne 5. 11. 2003 neznám, ale Hygienická
stanice může přímo nařizovat, a tak nerozumím termínu „doporučila požadovat“ na
Technické správě komunikací provedení protihlukových opatření. Rada naší městské části zadala zpracování hlukové studie Hloubětína (nejen ulice Kolbenova) a naměřené
hodnoty jsou nejhorší na Poděbradské ulici.
S návrhem protihlukových opatření se obrátíme na Radu hl. m. Prahy.
7. Rada není projektový orgán, rada posuzuje mimo jiné návrhy investorů na základě
odborných stanovisek. Návrh dopravního řešení je na investorovi. Zejména dopravní řešení neposuzují jenom volené orgány, ale
i specializované orgány na dopravu (Odbor
dopravy MHMP a Odbor výstavby a dopravy
naší městské části).
Tyto poznámky jsem sepsal pouze a jedině proto, že z textu Ing. Václava Hollana, člena našeho zastupitelstva, nemuselo
být vše pochopeno v kontextu dalších informací, které jsou k dispozici.
Ing. Miroslav Froněk,
starosta MČ Praha 14

Velkoobjemové kontejnery na ãerven
ze systému hlavního města Prahy
Vaňkova x V Chaloupkách
Konzumní x Na Obrátce
Zámečnická x Mochovská
Hejtmanská x Vranovská
V Humenci x Sadská
Mochovská x Zelenečská
Šestajovická x V Chaloupkách
Liblická x Klánovická
Tálínská x Oborská
Vírská x Branská
Cvrčkova x Burdova
Splavná x Svárovská
Babylonská x Jordánská
Světská x Lipnická
Borská x Rotenská
Koclířova x Kačínská
Dřítenská x Velkoborská
Vlkovická x Dvořišťská
Šimanovská x Za Školou
Horusická x Osická
Hamerská x Církvičná
Zvíkovská x Dářská
Rožmberská x Podlišovská

6. 6.

8. 6.

13. 6.

15. 6.

20. 6.

22. 6.

Upozornění: kontejnery ze systému hl.m.
Prahy budou v daný den přistaveny do 13 hodin. Po naplnění budou odvezeny.

ze systému MČ Praha 14
Kardašovská obch. středisko
1.-3. 6.
Himrova x Gen. Janouška
Žehuňská x Nedvědická
6.-8. 6.
Bryksova u zad. traktu č.p. 762
Vidlák x Novozámecká
8.-10.6.
Travná x Kostlivého
Bří Venclíků x Vlčkova
13.-15. 6.
Doležalova u č.p. 1051
9. května x Písčitá
15.-17. 6.
Chvaletická x chodník k ul. Vizírské
Dygrýnova x Vašátkova
20.-22. 6.
Bryksova x Fejfarova
Trytova x Paculova
22.-24. 6.
Šromova x Gen. Janouška
Lomnická x Zalinská
27.-29. 6.
Včelničná x Nežárská
Upozornění: velkoobjemové kontejnery jsou
určeny na odpad z provozu domácností, který není možné pro jeho objem odložit do nádob na
směsný komunální odpad (popelnic). Jedná se
především o části nábytku, podlahové krytiny
(koberce, linolea, elektrospotřebiče neobsahující
nebezpečné látky...). Kontejnery nejsou určeny
na stavební suť, výkopovou zeminu, živočišný
a rostlinný odpad, odpad z podnikatelské činnosti a nebezpečné složky komunálního odpadu.

Harmonogram sbûru
nebezpeãného odpadu
Zastávky na sběrové trase
v pondělí 27. června
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 obchodního střediska) 18.30-18.50 hod.
Zastávky na sběrové trase ve čtvrtek 30. června
Koclířova x Kačínská
15.00-15.20 hod.
Vírská x Burdova
15.40-16.00 hod.
Splavná x Okrouhlíkova
16.10-16.30 hod.
Světská x Jordánská
16.40-17.00 hod.
Za školou x Šimanovská 17.10-17.30 hod.
Jezdovická x Froncova
17.40-18.00 hod.
Vidlák x Novozámecká
18.10-18.30 hod.
Lipenské náměstí
18.40-19.00 hod.
Odpady, které sbíráme: barvy, baterie
všech druhů, včetně olovných akumulátorů,
čistící prostředky, fotochemikálie, hydroxidy,
chemikálie, kosmetiku, léky, lepidla, nádoby
od sprejů, motorové oleje, pesticidy, rozpouštědla, teploměry, tuky, výbojky a zářivky.
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Kvûtnové pietní shromáÏdûní v Hloubûtínû

foto: ves

P

átého května si obyvatelé Prahy 14 spolu
s představiteli městské části, válečnými
veterány a odbojáři z celého východního regionu Prahy, za přítomnosti významných představitelů Armády České republiky a radnice
Prahy 9, připomněli u pomníčku v Mochovské ulici v Hloubětíně 60. výročí květnových
událostí roku 1945.
Z pohledu jednoho lidského života je 60 let
dlouhá doba. Přesto je dobré, když nejenom
pamětníci, ale i příslušníci současné mladé
generace si dění v květnu roku 1945 stále připomínají. Lidská paměť je totiž krátká a pomíjivá. Na jedné straně nám tento fakt umož-

ňuje vyrovnávat se prostřednictvím zapomnění s bolestmi lidského života, na druhé straně
však dovoluje opakovat chyby předešlých generací. Proto navzdory tragické historické
zkušenosti, kterou si v těchto dnech připomínáme, riziko válečného konfliktu z naší životní reality ani za 60 let míru nevymizelo. Každý národ, který se neobrací ke své minulosti
a nečerpá z ní poučení i inspiraci, je odsouzen
k tomu, aby si svou minulost v přítomnosti
i budoucnosti znovu prožíval, a to včetně
chybných kroků. Pokud tedy každoročně
vzpomínáme na rok 1945, neděláme to pouze
z úcty k padlým hrdinům, či jakési nostalgie,
ale i z důvodů ryze praktických, protože zkušenosti předků a jejich činy jsou užitečné i pro
současnou generaci.
Jako občané Prahy 14 můžeme být hrdi na
to, že v celonárodním odboji proti fašistickým
vetřelcům se ctí obstáli nejen obyvatelé Hloubětína, ale i Kyjí a Hostavic. Na straně povstalců se zbraní v ruce bojovalo 77 občanů
Hloubětína a 220 občanů Kyjí a Hostavic.
V celé oblasti v různých obdobích okupace
působilo prokazatelně několik ilegálních skupin. Činnost některých ilegálních organizací
přesahovala dokonce místní rámec. Již v prvních květnových dnech roku 1945 byla vybudována první pražská barikáda u strategické
křižovatky Černý Most. Poděbradská silnice
od Horních Počernic přes Hloubětín ke Kbelům byla pro nacisty důležitou tepnou ústupu
ku Praze. Revoluční bojovníci z Hloubětína
i Kyjí hledali možnosti, jak ústup Němců přes
Prahu znemožnit nebo alespoň zpomalit.
Jak uvádí autoři Kroniky květnového povstání na obvodě Praha 9, velitelem ozbroje-

počítává 19 % DPH. Zkušební odvoz velkoobjemového odpadu bude probíhat do konce
června a pokud o něj bude dostatečný zájem,
bude zaveden trvale.

Hlavolam
Vandalismus některých lidí opravdu nezná
mezí. Třeba tahle pneumatika na patce sloupu
veřejného osvětlení pod mostem mezi zahrádkářskou kolonií a hloubětínským kynologickým střediskem. Což o to, sem ji někdo dovezl třeba autem nebo dokutálel, ale jak ji dostal
do šestimetrové výšky? To musí být silák nad
siláky. Mohl by se přihlásit do redakce? Autor
této poznámky ho rád seznámí třeba se Zdeňkem Knedlou alias Železným Zekonem.

ného odporu v Hloubětíně byl Ladislav Satrapa, v Kyjích a Hostavicích František Horák se
svými zástupci pro jednotlivé čtvrti Františkem Bílkem, Františkem Čuchalem, Ladislavem Veselým, Otou Čížkem a Karlem Boušem. Větší bojové akce se uskutečnily mezi
Dolními Počernicemi a Jahodnicí 5. května,
v Jiráskově čtvrti 6. a 7. května a na Černém
Mostě 7. května. Barikády byly vybudovány
v ulicích Hloubětínská, Kbelská, Poděbradská, Kolbenova, v Hostavicích u viaduktu
a dále dvě barikády na Českobrodské ulici
a čtyři barikády na Černém Mostě.
V bojích s německým vetřelcem zahynulo
na území městské části 11 hloubětínských
a 28 kyjských a hostavických obyvatel!
60. výročí ukončení 2. světové války vnímejme jako memento. Dívejme se na historické události roku 1945 i ty, které jim předcházely, očima střízlivýma, bez předsudků a ideologických blamáží. S úctou a vděkem přitom
vzpomeňme na všechny, kteří válečné utrpení
a perzekuci poznali na vlastní kůži. Všechny,
kteří za svobodu bojovali a nasazovali životy,
aby jejich zkušenost a paměť zůstaly zachovány budoucím generacím jako poučení i varování.
Na území městské části Praha 14 je 18 pomníků a pamětních desek, které připomínají
odvahu a statečnost lidí, kteří bojovali za naši
svobodu. Tito hrdinové, jejichž jména jsou
vytesána do kamene památníků, se sice nedožili dnešního dne, ale nebudou zapomenuti
a bude jim vždy patřit naše vzpomínka a dík.
Ing. Miroslav Skala
zástupce starosty

Alej ÏákÛ
Anebo nejde o siláka, ale koumáka, který připravil tenhle hlavolam, proti kterému je taková Rubikova kostka slaboučkým odvarem?
text a foto: vok

Velkoobjemov˘ svoz
Na předchozí stránce je uveden rozpis
VOK. Pokud máte odpad rozměrnější, můžete využít nabídky Pražské služby a.s., která ve
spolupráci s magistrátem zajišťuje od začátku
dubna objednávkový svoz velkoobjemového
odpadu. Zatím jsou v provozu tři sběrné dvory, z nichž pro obyvatele naší městské části je
nejbližší ten v ulici Pod šancemi 444/1 v Praze 9. Odvoz objemného odpadu (starý nábytek, koberce, umyvadla, elektrošrot aj.) se dá
objednat telefonicky (284 098 581), faxem,
poštou, e-mailem nebo osobně a v tomto případě se za něj platí. Cena je dána sazbou za
kilometr (16 Kč) a jeden krychlový metr odpadu (100 Kč) i s naložením. K tomu se při-

Novou tradici v rámci výuky ekologie
zahájila letos ZŠ Generála Janouška. Spočívá v tom, že každá třída devátého ročníku zasadí před ukončením své školní docházky na zahradě školy strom a symbolicky předá péči o něj jedné třídě
prvňáčků. Ti o strom budou pečovat celých dalších osm let svého docházení do
školy a potom vysadí i oni svůj další stromek. Z těchto pamětních stromů vznikne
u školy tzv. „Alej žáků“. Děti se rozhodly
pro jeřáby, které jsou krásné jak v květu,
tak na podzim svými oranžovými plody.
text a foto: ves
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Letci v názvech ulic âerného Mostu
Podle abecedy přichází na řadu další z hrdinů leteckých bitev druhé světové války.

Plk. in mem. Václav Jícha, DFC

N

arozen 10. 2. 1914 v obci Dnešice. Václav Jícha, npor. let. (plk. in. mem.), Flight
Lieutenant RAF, jeden z nejúspěšnějších čs.
stíhačů a zalétávacích pilotů. Po vyučení získal pilotní diplom v Aeroklubu vysokoškolského sportu v Praze (1933) a dobrovolně se
přihlásil k letectvu. Absolvoval ŠODL u VLU
v Prostějově (1935-1937), následně stíhací
výcvik a nastoupil službu u 44. stíhací letky
Leteckého pluku 4 v Praze-Kbelích. Zde na
sebe poprvé upozornil jako člen proslulé akrobatické skupiny npor. Františka Nováka.
✈ Po útěku do Polska (1. 5. 1939) odplul lodí
Batory do Francie a pak strávil několik měsíců v Cizinecké legii v Sidi bel Abbés. Po vypuknutí války se přeškolil na letecké základně

Blida a Oran-La Senia, odkud byl 13. 12.
1939 přidělen ke Groupe de Chasse I/6. Na
francouzské frontě se ve všech směrech
vyznamenal a na zastaralých strojích nalétal
70 operačních hodin a sestřelil své první
4 protivníky (z toho 2 ve spolupráci).
✈ Po francouzské kapitulaci odplul přes sev.
Afriku do Velké Británie, kde byl do RAF
přijat v hodnosti Sergeant. Po výcviku u 6.
OTU v Sutton Bridge byl 10. 9. 1940 nejprve
zařazen k britské 1. a od 17. 11. 1940 k 17. stíhací peruti. S úspěchem se zúčastnil bitvy
o Británii a v následujících letech ofenzívních
operací nad okupovanou Evropou - od 27. 5.
1941 v řadách 313. peruti. Jeho celkové skóre
činilo 7 potvrzených sestřelů (z toho 4 ve spolupráci), za což získal m.j. Záslužný letecký
kříž (DFC): „Tento důstojník osvědčil velkou
statečnost a sebeobětování a má skvělý záznam operačního létání počínaje prosincem
1939,“ pravilo se v citaci ke jeho udělení.
„Nedávno se tento pilot osvědčil vynikajícím
sebeobětováním při sweepu nad Belgií. Jeho
roj prošel těžkým bojem a jeden letoun byl těžce poškozen palbou kanonu a jeho pilot byl
zraněn. F/O Jícha s ním zůstal, zezadu a shora svého druha bránil proti dalším útokům nepřítele a ochraňoval jej až k anglickému pobřeží...“
✈ Po odchodu na odpočinek (17. 8. 1942) působil jako zalétávací pilot nejprve u 9. MU
v Cosfordu. Díky svým nevšedním pilotním
schopnostem pak 3. 1. 1943 nastoupil jako zalétávací pilot přímo do firmy Vickers Armstrong (Supermarine) v Castle Bromwichi,
kde se věnoval m.j. i zkoušení prototypů Spitfirů. Za svůj velký přínos k leteckému výzkumnictví získal Kříž letectva (AFC): „Během zalétávání a přezkušování letounů v nové
výrobě pro Ministerstvo letecké výroby tento
důstojník nalétal 822 hodin v šestnácti měsících konče květnem 1944. Kromě Wellingtonů a Lancasterů buď sám nebo částečně

otestoval celkem 1 267 Spitfirů verzí
Mk.V a Mk.IX... Zdatnost F/Lt Jíchy byla mimoto podrobena těžké zkoušce tím, že byl
z valné části zaměstnán zjišťováním příčin vysazování motorů. Z patnácti nouzových přistání, které v důsledku toho tento důstojník
musel provést, přistál devětkrát s neporušeným letounem bez podvozku na letišti. Uvážíli se špatná viditelnost, která v Castle Bromwichi obyčejně převládá, a také to, že toto letiště je obklopeno balonovou baráží, znamená
to skutečně prvotřídní výkon. Není zde pochyb
o tom, že tento důstojník tímto prokázal vrcholné opovržení nebezpečím a velkou důvěru
ve své schopnosti, přičemž pro zemi ušetřil tisíce liber a stovky pracovních hodin.“
✈ V důsledku rozhodnutí, že zahraniční piloti budou z továren, pracujících na tajných projektech vyřazeni, odešel V. Jícha v květnu
1944 ke 45. MU do skotského Kinlossu. Zahynul při letecké nehodě na letounu Anson,
v němž letěl jako cestující, dne 1. 2. 1945.

Na výstavu o letcích v Galerii 14 zavítala z Prahy 4 dnes už 95letá paní Emílie Marešová. Na snímku si prohlíží panel, na němž byly vystaveny fotografie a faksimile dokumentů o jejím manželovi, pplk. in mem.Jaroslavu Marešovi. Tu správnou atmosféru vernisáži dodal dobovými melodiemi ORIGINAL DIXILAND PRAHA.
foto: jš (4) a archiv
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Podnikatelé v Praze 14
Při dolnopočernických akcích pro veřejnost s názvy Májování a Babí léto jsou pravidelně v permanenci také terénní vozidla značky Hummer. Vidět je můžeme také při dalších

setkáních, třeba při oslavách letošního masopustu v Dolních Počernicích. Takový pohled
na otevřený americký vůz, vezoucí při tradičním českém svátku typicky pražskou kapelu
Žižkovanku s mexickými sombréry na hlavách, je tím sympatičtějším rysem globalizace. Měsíc po masopustu byla v hostavické Pilské ulici otevřena posilovna s názvem Hummer fitness club. A v polovině května se tady
konaly první závody v ultimate submission
grapplig, o nichž informujeme na straně 13.
Celkem tedy dost dobrých důvodů pro výběr
už devátého podnikatelského subjektu naší
rubriky anketního charakteru. Čtyřiatřicetiletý Martin Mikulenčák je přímo prototypem
uštvaného podnikatele současnosti, s mobilem na uchu řeší několik věcí naráz, návštěvy
vyřizuje jako na běžícím pásu, je pořád v letu.
Nicméně pro čtenáře Listů Prahy 14 odpovídal Martin Mikulenčák v klidu a pohodě,
s úsměvem vyprávěl zajímavé historky ze
svého podnikání, které často doprovázel emotivními gesty.
Takže, proč jste začal podnikat právě na
území Prahy14?
„S podnikáním jsem začal v devadesátých
letech, každý jsme na něco ujetý, v mém případě jsou to motory, terénní vozidla, trošku adrenalinu. Na začátku to byl pronájem čerpacích
stanic a expediční činnost hlavně do rumunských hor. Prvním terénním vozem byla Lada
Niva, pak vždy o stupínek něco lepšího až k toyotě Landcruiser HD 80 a 100 a špičce této kategorie, kterou Hummer nepochybně je. Když

se tady v Českobrodské ulici naskytla v roce
2000 možnost pronájmu této prodejní plochy,
neváhal jsem a šel do toho. Rozhodující pro mě
byla také blízkost rozsáhlého areálu cihelny,
s nepředstavitelnými možnostmi
terénních překážek. Naše Hummer
centrum s.r.o. je výhradním prodejcem těchto vozů u nás,
máme tady i servisní
zázemí. Mimochodem,
za civilní verzi této vyloženě armádní značky
z produkce firmy GM
vděčíme Arnoldu Schwarzeneggerovi, kterého při osvobozování
Kuvajtu po vpádu Iráčanů zaujala v přenosech CNN tato univerzální vozidla natolik,
že po nich zatoužil.
A peníze i popularita současného
kalifornského guvernéra rozhodly,
že dnes jich má asi osm, i nové typy H2. U nás je v celé republice 12
vozů H1, což je vojenský typ. A vozů H2, tedy
civilní provedení, prodáváme asi dvacet ročně.
Samozřejmě, že nabízíme i jejich pronájem.

A pro zájemce jsme schopni zajistit společenské a zábavné akce prakticky po celé republice. S kompletním servisem, cateringem počínaje, přes různé silácké soutěže, kuše, paintball, luky, až po pyrotechnické
efekty a možnost zajezdit si na
čtyř i šestikolkách.Další naší aktivitou je vydávaní časopisu Off
Road. Vedle restaurace v Kyjích
provozujeme také v Hostavicích
večerku, kterou jsme nedávno
přestěhovali na náměstí do Pilské ulice. Tam
je i nově otevřená posilovna, v níž je prostor
také pro bojové sporty,
příjemné posezení a točené pivo na zahrádce
s výhledem do parku.
I nadále pokračujeme
v expediční činnosti
v náročných terénech, letos jsme
třeba jako doprovod absolvovali
proslulou rallye do Dakaru.“
Vraťme se opět domů. Co všechno z naší městské části jste už stačil poznat a kam se naopak teprve
chystáte?

„Doufám, že to nevyzní vychloubačně,
ale pěšky, na kole nebo autem mám procestované Kyje, Hostavice, Hloubětín i Černý
Most od severu k jihu a od východu k západu. Samozřejmě, že na nějakém letopočtu
nebo názvosloví mě nachytáte, ale určitě
bych dokázal poradit, kde co je. Jen ty tramvaje, autobusy a metro by mně asi dělaly potíže. Takže poznat bych asi měl zdejší hromadnou dopravu. A určitě se chci podrobněji seznámit s okolím třetího kilometru

dálnice D 11 za Horními Počernicemi, kde
máme další sídlo.“
A jaké jsou vaše další podnikatelské
záměry?
„Začnu oním střediskem na dálnici, kde kromě čerpací stanice máme nově zrekonstruovanou restauraci a Hummer shop s vojenským
oblečením. V přilehlém okolí začínáme budovat další areál pro obdobu někdejších vojensko
výcvikových prostorů. Tam chceme v náročném terénu pořádat další atraktivní podívanou,
která zanechá v účastnících trvalé vzpomínky
na nezapomenutelný den nebo víkend. Podobné těm, které pravidelně zajišťujeme třeba ve
western městečku, skanzenu Šiklův mlýn na
Vysočině. Chystáme se na další Dakar. A do
prodeje připravujeme H3, tedy ještě civilnější
verzi značky Hummer se čtystupňovou ruční
převodovkou, stálým pohonem všech kol a dalším vybavením do terénu. Je samozřejmě určena náročnějším zákazníkům, mezi než patří
třeba fotbalista Kuka, hokejista Hnilička nebo
podnikatel Kratochvíl. Samozřejmě, že kromě

těchto špiček se i nadále budeme podílet na některých akcích pro širokou veřejnost. Rádi bychom kromě Dolních Počernic navázali také
těsnější spolupráci s ÚMČ Praha 14. Máme
i nadále jisté ambice, věřte, že našich šedesát
zaměstnanců se určitě nudit nebude.“
text a foto: vok
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SoutûÏ: Kdysi a dnes podle kalendáﬁe
právná odpověď na otázku z minulého kola je
za b) SOU Pramen - sídlící ve výškové budoS
vě ve čtvrti Hutě. Správně tipovali všichni, kdo
nám poslali své odpovědi. Vylosovali jsme z nich
tyto dva výherce: 1) Lenku Šmídovou - napsala
nám, že v Pramenu studovala obor cukrářka (dostává balíček věnovaný CČM), 2) pana Petra Doležala (získává knihu z knihkupectví Trávníček).
Zvláštní cenou poroty (kniha z knihkupectví
Trávníček) jsme jednoznačně ocenili dopis paní
Marie Nejedlé, z něhož si dovolíme ocitovat: Na
staré fotce je bývalá továrnička Zukov, za kterou
máme zahrádku v zahrádkářské kolonii Silvana
asi od r. 1962. Když stavěli nynější Pramen, kou-

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

KNIHY V ČERVNU
● Joachim Friedrich - 4 A 1/2 KAMA-

RÁDA A SKANDÁL VE ŠKOLE Při každoroční školní slavnosti předávání cen za
nejlepší příspěvek k ochraně životního prostředí se Kalle snaží přijít na stopu podvodu,
který podle jeho názoru takové ceny vždy
provází.

kali jsme, co to bude za „mrakodrap“, do výšky
stavba nebrala konce! Ale v březnu 1996, po křtinách našeho vnoučka Péti v hloubětínském kostelíčku, jsme v Pramenu měli objednán oběd (do
našeho sídlištního bytu bychom se všichni příbuzní i z Německa ani nevešli) a moc se nám zde
líbilo - obsluha, čistota, „papání“ i ochota, se kterou se věnovali našemu malému „novokřtěnci“.
Budova zprvu byla škola a ubytovna pro žáky
a učně potravinářských oborů, teď je to asi i hotel,
když jdu kolem z autobusu, stojí zde autokary
a auta cizích značek. Ostatně když doma v Hloubětíně vyjdu večer na balkon, firma Pramen září
denně z vrcholu budovy až k nám.

Pokud si výherci nevyzvednou ceny osobně
v redakci, domluvíme se o jejich předání písemně. Na dnešních soutěžních fotografiích je zachycen pohled na Kyjský rybník z roku 1973
(čb. foto Jana Břinka) a v roce 2004 (foto Petr
Mazanec).
Soutěžní otázka zní: Snímky byly pořízeny
z vrcholku a) Tábor, b) Čihadla, c) Blaník, d)
Hlohovec.
Ze správných odpovědí, které nám posílejte
do 15. června, vylosujeme dva výherce a za nejoriginálnější či nejzajímavější odpověď udělíme
opět zvláštní cenu poroty.
jš, foto archiv

● Jacquelin Wilsonová - HOLKA Z POPELNICE Podaří se čtrnáctileté April najít
vlastní matku a zjistit, kým skutečně je?
● Ed McBain - PROVOKATÉR Nejzávažnější případ letní sezóny řeší tradičně
v 87. revíru Steve Carella. Nemůže však nějak souviset s případy kolegů?
● Pavel Frýbort - DOHAZOVAČ Další osudy
Honzy Jareše. Tentokrát nechce mít se zločinem
nic společného a zakládá seznamovací agenturu.
Když však zmizí několik jeho klientek, dostane
se ke svému nejsložitějšímu případu.
● Christian Jacq - OHNIVÁ CESTA Závěrečný 3. díl cyklu Upírova tajemství
● Philipp Vandenberg - CAESAR A KLEOPATRA Stále přitahující osud nejslavnější
egyptské královny. Aby se dostala k moci, pro-

vdala se za svého bratra, děti měla s Caesarem
i Markem Antoniem a s pomocí těchto dvou mužů se pokoušela naplnit svůj sen o světové říši.
● Bertice Small - KADIN Janetin otec se
z pověření krále Jakuba IV. stává skotským
velvyslancem v San Lorenzu. Zde se Janet
zasnoubí s Rudolfem, dědicem vévody Sebastiana.. Krátce nato je unesena a prodána jako otrokyně do harému osmanského krále
sultána Bajezída, kde jejímu kouzlu propadne sultánův syn a nástupník Selim.
● Jude Deveveraux - STÁLE. Třetí příběh
Darcy Montgomeryové je pokračováním
knih Navždycky a Navždycky a věrně.
● Ray Bradbury - KOČIČÍ PYŽAMO
Poslední sbírka povídek amerického klasika
žánru sci-fi.
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UZÁVùRKA LISTÒ ã. 7-8/2005 - 21. 6. 2005
Slapy-pronajmu chatky u lesa, plně vybavené pro 4 os., kuchyň, obývák, ložnice,
veranda. vl. wc. Zdarma loďka, bazén. Cena
od 4200 Kč/týden/chata. Tel.: 777 121 663.

V˘razné sníÏení ceny z 1000 Kã na 800 Kã (bez DPH)
v podzemních garáÏích na âerném Mostû
mimoﬁádná nabídka
Pro toho, kdo uzavﬁe nájemní smlouvu v období
1. 7.-31. 8. 2005 min. na 12 mûsícÛ - 2 mûsíce parkování zdarma
Pﬁihlásit se mÛÏete e-mailem, faxem, telefonicky, dopisem nebo osobnû na:

P
E
U
G
E
O
T

AUTOSERVIS ·KARDA
seﬁizování a opravy motorÛ
opravy pﬁevodovek
celkové opravy vozidel
di@gnostika
autoelektrika
Ba‰t˘ﬁská 70
pﬁíprava a zaji‰tûní STK 198 00 Praha 9

SMP14 a.s., Konzumní 640, Praha 9, p. N˘vlt
Tel./fax: 281 021 463
e-mail: k.nyvlt@spravamaj14.cz

tel.: 603 414 767
tel.: 603 804 764
tel.: 281 931 734

A je to tady!!! 15. června bude zahájena letní akce
Proštíhlující cvičení na stolech SLENDER YOU
10 hodin + 4 hod. zdarma
Proštíhlující skořicové zábaly, nabourávají celulitidu 10 % sleva
Rolletik proštíhluje, nabourává celulitidu - výhodné permanentky
Solárium výhodné permanentky - nedávná výměna trubic, při
zakoupení solární permanentky 10 % sleva na sol. kosmetiku
Můžete u nás ušetřit minimálně 480 Kč, ale i více,
záleží na Vašem výběru.
Tyto slevy můžete výhodně zakoupit od 15. 6.-31. 8. 2005

Praha 9, Hloubûtínská 1/38, tel.: 281 860 173

vání
ny parko
vã. DPH
Kã / mû2s0íc05
od 1. 7.

Nové ce

952,-
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●

Stěhování-nonstop, firma Petr Nykl, byty, kanceláře, trezory, pianina, klavíry, tel.: 274 868 772, mobil:
602 254 817, 602 377 616.
11/18
● Koupím byt nebo rodinný dům jakékoli velikosti, kategorie a vlastnictví, kdekoli v Praze. Nabídněte cokoli, možno i dekret - nájemní smlouvu,
i v domě s majitelem, podnikový apod. I zdevastovaný, IV. kateg., v soudní žalobě, neoprávněně obsazený, s nežádoucím nájemníkem, či s jakoukoli
právní vadou. Veškeré formality zajistím, zaplatím
stěhování i případné dluhy na nájemném, privatizaci apod. Mohu sehnat a zaplatit i náhradní byt, domeček mimo Prahu apod. a dát čas na vystěhování.
Seriózní jednání, platba ihned a v hotovosti,
tel.: 222 712 015.
12/15
● Čištění koberců, čalounění, mytí oken, tel.:
603 973 500.
02/02
● Zasklívání lodžií přímo od výrobce, certifikováno, nejnižší ceny, volejte zdarma tel.: 800 158 746.
S tímto inzerátem sleva 5 %. Balkonsystém, s.r.o.

Náchodská 2094/80
PRAHA 9, Horní Poãernice
Po - Pá 9.00 aÏ 18.30
So 9.00 aÏ 12.00
Tel/fax: 281 928 897

www.cyklopocernice.cz

KOLA

- PRODEJ A SERVIS
- DÍLY A DOPL≈KY
- PRODEJ NA SPLÁTKY

03/04
●

Fitness jen pro ženy. Profi stroje, trenér zdarma! Solárium, solárium Turbo - pravidelná výměna UV trubic, prodej solární kosmetiky, aerobic,
jóga, stolní tenis, masáže, příjemná obsluha a prostředí, nízké ceny, cenově výhodné permanentky.
Čihákova 2, Praha 9, tel.: 284 821 225.
05/16
● Vyměním státní 1+kk Anderleho ulice Černý
Most za větší v téže lokalitě. Tel.: 281 917 194,
607 237 076.
06/04
● Máte zájem podnikat? Absolvujte u nás kurz Základy podnikání a využijte státního bezúročného úvěru ve výši až 1 mil. Kč v rámci programu TRH. RPIC
Sigmin, a.s., pobočka Praha, tel.: 321 715 036. 06/05
● Pro automatickou plynovou kotelnu v Hloubětíně hledáme obsluhu. Vhodné i pro důchodce. Telefon 603 322 351.
06/10
● Restaurace „Hokejka“ v OD Hasso na Černém
Mostě (pod bowlingem) přijme servírky s praxí.
Tel.: 603 543 435, 604 277 715.
06/12
● Pěkný slunný 3+1/L, 64 m2, Praha 14-Jahodnice,
DV, anuita 0, panel, 3. patro, s výtahem. Byt v původním, udržovaném stavu, nové vestavěné skříně.
Dům je po rekonstrukci, plast. okna, nové stoupačky,
vchod, střecha. Cena 1 600 000 Kč. Volný v září
2005. Tel.: 724 290 384. Naproti domu možnost pronájmu až 2 garáží/1000 Kč/měs./jedna.
06/13
● Hledám práci ve firmě i doma, nejraději administrativa - 42letá ing. ekonomie, t.č. plný invalidní důchod a ZTP-bez spec. opatření a omezení. Dlouhol.
praxe v bank. i obchodě, orientace na klienta a zákazníka. Běžně PC, NET, org. schopnosti, komunikativnost, vešk. kanc. práce atd. Tel.: 723 217 146. 06/14
● Hotovost ihned, koupím Váš byt Praha 9, OV nebo DR. Volejte 605 295 252.
06/17
● Koupím korespondenci (staré dopisy, korespondenční lístky, obálky, FDC, pohlednice atp.) i vyřazenou z firemních archivů, známky, mince, bankovky. Jan Ďurček, Pospíchalova 1130, Praha 9, tel.:
606 926 045.
06/19
● Koupím pozemek na stavbu rodinného domu v Praze 8, 9 a 10, plně zasíťovaný. Rychlá dohoda a platba
v hotovosti. Volejte prosím 607 751 624.
06/20
nabízí na školní rok 2005-2006
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
- speciálně vybavené učebny, velmi kvalitní učebnice
a výukové materiály
Výuka probíhá 1x týdně 110 minut.
Cena: 4 350,- Kč vč. DPH / 1 pololetí

V˘uka dospûl˘ch: AJ, ·PJ, FJ
- skupinky po 4-6 posluchačích
- důraz kladen na živou komunikaci v cizím jazyce
- velmi kvalitní učebnice a výukové materiály
Cena: 4 380,- Kč vč. DPH při výuce 1 x týdně 90 minut.
Učebny: Metro - Rajská zahrada - Praha 9, Chlumecká 1539/7

Zápisy na nový školní rok:
probíhají v sídle školy - Praha 4, Matěchova 1069 při
Dnech otevřených dveří - 7.6. a 27.6. od 13.00 do 18.00 hod.
Více informací: Tel: 604 215 036, 241 44 31 29,
http://www.skolarybicka.cz

pronajme na metru Hloubětín

■ manikúra/pedikúra, cena 8 500 Kč/1 m2/měsíc

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

Tel: 603 875 162

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

■ prodejní plochu 34 m2, cena 12 000 Kč/měsíčně
■ masážní salon, cena 8 500 Kč/měsíčně

NOVĚ OTEVŘENÁ PRODEJNA

Rybáﬁské potﬁeby
Ráj Tichých bláznů II.

Na ploše 80 m2 kompletní nabídka rybářských
potřeb. Zastoupení firmy TRAPER, Sensas,
Behr, Nikl, Mitchell, SEMA.
Celoročně nástražní rybky, červi, žížaly, rousnice
Otevřeno po-pá 10-18 hod., so 9-12 hod.
Českobrodská 79, Praha 9-Dolní Počernice
Tel.: 281 931 913, 606 928 195.

SIKOP s.r.o. PLOCHÉ STŘECHY
Tel./fax: 286 854 600, mobil: 602 283 861, 777 283 889
●

REKONSTRUKCE PLOCHÝCH STŘECH

●

ZATEPLENÍ PLOCHÝCH STŘECH

●

PLOCHÉ STŘECHY NA KLÍČ

●

IZOLACE PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI A RADONU

●

ZATRAVNĚNÉ STŘECHY, ZAHRADNÍ JEZÍRKA

Materiály: asfaltové pásy, PVC, EPDM folie
Budovatelská 287, 190 15 Praha 9, sikop@atlas.cz, www.sikop.wz.cz

●

Servis a instalace PC/HW i SW, Linux i Microsoft, sítě LAN i WiFi, kamerové i zabezpečovací
systémy, pro domácnosti i firmy. Internet - výhodné
připojení. Zajímavé ceny PC i mobilní techniky,
aktuální informace na http://vjanus-it.com, tel.:
723 218 378, nebo Praha 14, Lehovec, Rochovská
762, út-čt: 15-17 hod.
06/24
● Dům dětí a mládeže hledá externí spolupracovníky, vedoucí sportovních, jazykových i výtvarných
kroužků. Pokud máte chuť a chtěli byste své dovednosti a zkušenosti předávat dál, kontaktujte nás na
tel. čísle 286 889 428 nebo nás přímo navštivte
v ulici Gen. Janouška 1060.

NOVĚ OTEVŘENO
půjčování svatebních šatů a doplňků
● šití svatebních šatů na míru
● značka svatebních šatů
● prodej korunek a bižuterie
● prodej snubních a zásnubních prstenů
● prodej svatebních oznámení
● kompletní svatební servis
● poradenství
●

Tel: 281 910 716, 776 011 178
e-mail: vstudio@seznam.cz
Maňákova 744, Praha 9 - Černý Most II.
Po - Pá 11.30 - 19.30, So - 10.00 - 13.00

AKCE! Při rezervaci svatebních šatů sleva
na snubní prsteny 20 %, od 1. 5. do 30. 6. 2005

Kompresory
Pístové i ‰roubové
Dodávky potrubních rozvodÛ:
plast, mûì, ocel
stlaãen˘ vzduch, voda, topení
Kuãerova 808, u metra âern˘ Most
Tel: 281 917 430 e-mail: info@2e.cz

JiÏ 5 let spravujeme
domy v Praze 14
Nav‰tivte prosím na‰i
webovou stránku

www.spravadomu.cz
Informace na telefonu
728 176 164, 233 552 554
nebo v kanceláﬁi na adrese:
Cafourkova 523, Praha 8
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Májování objektivem

D

olnopočerničtí i my ze „čtrnáctky“ jsme si to letošní májování v Hostavicích a Dolních Počernicích
opravdu užili. Počasí bylo v sobotu 21. května jak na
objednávku a tak se koním při parkúru v areálu U koní
krásně skákalo, hercům pro děti i dospělé dobře hrálo,
zpěváci s chutí zpívali, tanečníci tancovali jak o závod,
prodávalo se spousta dobrot a lahodného moku a nechyběl sem tam nějaký ten adrenalin. Jako třeba v ledových sklepích, kde sice oproti loňsku nebyla žádná strašidla, ale mráz vám běhal (kvůli velkému teplotnímu
rozdílu) po zádech i tak. Nebylo divu, že si
tam mnozí dali pro zahřátí výbornou medovinu. Nevšední zážitek skýtala jízda terénním
vozem Hummer, jenž převážel návštěvníky,
kteří chtěli stihnout jak akce Prahy 14 v areálu hostavického zámečku, tak program v Dolních Počernicích. Před atriem dolnopočernické radnice, kde probíhala výstava peruánského umění a k vidění byly i ,,létající
snoubenky“ při vystoupení Divadelního sdružení Horní Počernice, ještě na večer pro zbylé
skalní příznivce a „jahodnickou sekci“ vyhrávala skvělá cimbálovka. Nikomu už nevadilo,
že před posledním, v pořadí desátým divadelním vystoupením v zámeckém parku v podání Bořanovické královské opery zahrozila
deštěm na obzoru se stahující černá mračna.
Dík patří jak pořadatelům, tak všem, kdo se
přišli pobavit a odpočinout, byť jich bylo výrazně méně než o Babím létě.
ves, jš, foto ves

