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MùSÍâNÍK OBâANÒ âERNÉHO MOSTU, HLOUBùTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC

Kyjsk˘ rybník z v˘‰ky.

foto: Jana Kanûrová a archiv

Zlom 30.1.2006 14:07 Stránka 2

LEDNOVÝ KALEIDOSKOP • LEDNOVÝ KALEIDOSKOP
Nová pobočka KB
na Černém Mostě
V prvním t˘dnu nového
roku 2006 byla slavnostnû
otevﬁena dal‰í poboãka
Komerãní banky, tentokrát
pﬁímo u stanice metra âern˘
Most. Symbolickou pásku
pﬁestﬁihli spoleãnû s ﬁeditelkou nové poboãky Annou
Schánûlovou také zástupce
starosty Prahy 14 Daniel
Rovan a ﬁeditel pro distribuãní síÈ KB Philippe Delacarte. Poãet poboãek KB
v regionu Praha jiÏ pﬁekroãil ‰edesátku a jak P. Delacarte ﬁekl, rozvoj sítû
bude nadále pokraãovat, a to s cílem pﬁiblíÏit se je‰tû více klientÛm
a pokraãovat tak ve zlep‰ování kvality sluÏeb KB. Po loÀsk˘ch 15 nov˘ch
poboãkách v Praze je plánováno otevﬁení stejného poãtu i v leto‰ním roce.

O putovní pohár
ZŠ Vybíralova
Na sklonku uplynulého roku si v plaveckém bazénu CâM dali dostaveníãko Ïáci i uãitelé obou stupÀÛ Z· Vybíralova, aby zmûﬁili své síly
v rÛzn˘ch disciplínách, v nichÏ je rozhodujícím ãinitelem voda. UÏili si
jak plavci, pro které bylo pﬁipraveno nûkolik závodÛ, tak i ti men‰í, kteﬁí
se s vodním Ïivlem teprve seznamují. Mohli si zasoutûÏit nejen ve sportovních dovednostech, ale i v ﬁadû Ïertovních klání. Odmûnou v‰em bylo
nejen zábavné dopoledne, ale i vûcné ceny a putovní pohár, které ÏákÛm
pﬁedali ãlenové pedagogického sboru v ãele s ﬁeditelem ‰koly Paedr. Petrem Skalsk˘m, CSc.
foto: archiv Z·
Poboãka KB na âerném Mostû nabízí v‰echny sluÏby, které klient ve
vztahu s bankou potﬁebuje. Balíãky produktÛ, které zahrnují také platební
karty a doplÀkové sluÏby, sestavené cílenû pro potﬁeby klientÛ z ﬁad obãanÛ, studentÛ i podnikatelÛ. VyuÏití moÏnosti spojení s úãtem pﬁes telefon
ãi internet je samozﬁejmostí. Pro bezpeãné placení na internetu nabízí KB
navíc virtuální e-kartu.V úvûrové oblasti mÛÏe klientÛm nabídnout spotﬁebitelské úvûry ﬁe‰ící stﬁednû nároãné aÏ dlouhodobé investice, jako je tﬁeba
hypoteãní úvûr ãi podnikatelské financování nebo 2 druhy kreditních karet
s úvûrem, kter˘ mÛÏe b˘t ãerpán opakovanû. V KB je moÏné uzavﬁít také
stavební spoﬁení a penzijní pﬁipoji‰tûní. Jednou ze stále více vyuÏívan˘ch
forem zhodnocení voln˘ch penûz je investování do otevﬁen˘ch podílov˘ch
fondÛ a svûtov˘ch garantovan˘ch fondÛ. JiÏ tﬁetím rokem KB spolupracuje s poji‰Èovnou Allianz, coÏ pﬁiná‰í klientÛm pohodlí pﬁi vyﬁizování
v‰ech finanãních záleÏitostí na jednom místû vãetnû poji‰tûní nemovitostí, domácnosti nebo povinného ruãení.
foto: archiv redakce, vok

Kámen Motýlku
Divadlo Kámen z âerného Mostu, které svá pﬁedstavení hraje v ÎiÏkovském divadle Járy Cimrmana, poukazuje ve své nové hﬁe Marmeláda
se svou typickou nadsázkou na problém globalizace a pohlcování mal˘ch
firem nadnárodními giganty. V˘tûÏek z pﬁedstavení v nedûli 5. února od 19
hodin bude vûnován Komunitnímu centru Mot˘lek, sídlícímu rovnûÏ na
âerném Mostû. Mot˘lek poskytuje v‰estrannou pomoc rodinám s handicapovan˘mi dûtmi a pﬁíspûvek bude vyuÏit na
jejich hlídání. KaÏdá zakoupená vstupenka v hodnotû 100 Kã tak umoÏní
rodiãÛm, kteﬁí celodennû peãují o dítû
s postiÏením, mít pﬁi respitní péãi dvû
hodiny jen pro sebe. Toto pﬁedstavení je
pﬁíkladem rozvíjející se spolupráce mezi
neziskov˘mi organizacemi v Praze 14.
Vstupenky na nûj si mÛÏete koupit na
www.divadlokamen.cz, v ÎiÏkovském
divadle, v síti Ticketstream nebo pﬁímo
v Komunitním centru Mot˘lek, Vlãkova
1067, tel. 281912081.
vok

Zápisy do prvních tříd
Letos zahájila zápisy v na‰í mûstské ãásti 16. ledna Z· Chvaletická.
K zápisu na tuto ‰kolu pﬁi‰lo celkem 85 ÏákÛ, takÏe letos v záﬁí tady pﬁibudou tﬁi nebo dokonce ãtyﬁi tﬁídy prvÀáãkÛ. Jak to budoucím ‰kolákÛm
u zápisÛ ‰lo se pﬁi‰el podívat i zástupce starosty Mgr. Jaroslav Jirou‰ek. Na
snímku radí malému Filipu Harantovi, kterého doprovázeli pﬁi tomto dÛleÏitém Ïivotním kroku oba rodiãe, s poãítáním obrázkÛ.
text a foto: ves
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Úřad městské části Praha 14
Bﬁí VenclíkÛ 1073, âern˘ Most, 198 21 Praha 9
ústﬁedna: 281 005 111, 225 295 111 (místo 111 moÏno volit linku), fax podatelna: 281 912 861,
sekretariát starosty: fax 281 912 855 a tel. 281 005 235, fax místostarostové: 281 005 380
Informaãní kanceláﬁ: informace@p14.mepnet.cz
Elektronická adresa úﬁadu:
podatelna@p14.mepnet.cz , posta@p14.mepnet.cz
Webové stránky úﬁadu: www.praha14.cz

Úřední hodiny:
všechny odbory
pondûlí a stﬁeda

7.30–18 hod.

pokladna ÚMČ
pondûlí a stﬁeda
úter˘ a ãtvrtek
pátek

7.30–12 a 13–18 hod.
13–15 hod.
7.30–12 hod.

pasy a OP, ohlašovna pobytu
pondûlí a stﬁeda
7.30–18 hod.
úter˘ a ãtvrtek
7.30–12 hod.

ověřování
pondûlí a stﬁeda
úter˘ a ãtvrtek
pátek

7.30–18 hod.
7.30–14 hod.
7.30–12 hod.

informace a podatelna
pondûlí a stﬁeda
7.30–18 hod.
úter˘ a ãtvrtek
7.30–15 hod.
pátek
7.30–14 hod.

● schválila poﬁadí vybran˘ch uchazeãÛ k veﬁejné zakázce Kompletní
v˘roba ListÛ Prahy 14 a uloÏila
Ing. Miroslavu FroÀkovi, starostovi
Mâ Praha 14 zajistit uzavﬁení
smlouvy o dílo s vybran˘m uchazeãem (Moraviapress, a. s.) v souladu
s ustanoveními zákona ã. 40/2004
Sb. v platném znûní
● schválila doplnûní Zásad pronajímání bytÛ Mâ Praha 14 s úãinností od 1. 2. 2006
● schválila roz‰íﬁení v˘povûdního
dÛvodu na podání v˘povûdi z nájmu bytu o písm. d), odst. 1, § 711
obã. zákoníku z dÛvodu hrubého
poru‰ování povinností nájemce
bytu

● souhlasila 1) s podáním projektu
„Centrum vzdûlávání a veﬁejného
internetu Praha 14“ v programu
JPD 2, opatﬁení 2.3 - rozvoj strategick˘ch sluÏeb na podporu informaãní spoleãnosti v Praze;
2) s finanãním podílem Mâ Praha
14 ve v˘‰i 6,5 % nákladÛ projektu
vãetnû neodpoãitateln˘ch nákladÛ
● souhlasila s pﬁeru‰ením odepisování majetku pro rok 2005 u bytov˘ch a nebytov˘ch objektÛ svûﬁen˘ch hl. m. Prahou do správy
nemovitostí Mâ Praha 14 od 1. 7.
2004 a budov Generála Janou‰ka ã.
p. 902 a DoleÏalova ã. p. 1060
● souhlasila s uzavﬁením darovací
smlouvy na komunikaci Lucinková
na pozemku parc. ã. 8/12, k. ú. Hostavice mezi spoleãností TRUST
INVEST, s. r. o. a Mâ Praha 14
jako obdarovan˘m
● souhlasila s vyuÏitím pozemku
parc. ã. 1332 v k. ú. Kyje pro akci
„Revitalizace Kyjského rybníka I.
etapa – odbahnûní“
● nesouhlasila se zveﬁejnûním
zámûru a následn˘m uzavﬁením
nájemní smlouvy na pronájem ãásti
pozemku parc. ã. 2673 v k. ú. Kyje
za úãelem umístûní reklamního
zaﬁízení spoleãnosti News Outdoor
Czech Republic, s. r. o za celkové
roãní nájemné ve v˘‰i 53 000 Kã
● vzala na vûdomí projektov˘
zámûr na „Informaãní servis o Ïivotním prostﬁedí na vybran˘ch mûstsk˘ch ãástech hl. m. Prahy – ENVIS
4“ a schválila podpis smlouvy
o partnerství

Příspěvek na děti navštěvující MŠ

Na svém 73. jednání
dne 3. 1. Rada MČ mj.

Na svém 74. jednání
dne 17. 1. Rada MČ mj.

● souhlasila se zmûnou úãelu vyuÏití prostﬁedkÛ poskytnut˘ch SdruÏení na pomoc dûtem s handicapy
ve v˘‰i 5.000 Kã na nákup v˘ukov˘ch PC programÛ
● vzala na vûdomí 1) pﬁipravovan˘
zámûr skladového a prodejního areálu spoleãnosti Richter – Frenzel
pﬁi ul. U Technoplynu; 2) umístûní
uvaÏovaného areálu na pozemku
parc. ã. 2668/4 a 2668/11 k. ú. Kyje,
kter˘ se nachází ve velkém rozvojovém území „VRU ·tûrboholy –
Male‰ice“
● vzala na vûdomí ﬁe‰ení zaji‰tûní
pﬁítokÛ vody do nádrÏe Aloisov
v centrálním parku âern˘ Most
podle pﬁedloÏeného návrhu i realizaci oprav objektÛ tohoto vodohospodáﬁského díla

● schválila dokument Cíle jakosti
Úﬁadu mûstské ãásti Praha 14 pro
období 2006–2010
● schválila uzavﬁení smluv o partnerství, které vyjadﬁují závazek
Mâ Praha 14 spolupracovat s hl.
m. Prahou na pﬁípravû, realizaci
a provozní fázi projektÛ InterSpis
a Sdílen˘ web, kter˘ bude hl. m.
Praha pﬁedkládat do 4. v˘zvy
JPD - 2
●
schválila uzavﬁení dohody
o partnerství, která vyjadﬁuje závazek Mâ Praha 14 spolupracovat
s hl. m. Prahou na pﬁípravné, realizaãní a provozní fázi projektu
„Bezdrátov˘ vysokorychlostní internet pro veﬁejnost“, kter˘ bude
pﬁedloÏen hlavním mûstem Prahou
do 4. v˘zvy programu JPD 2

Zákonem ã. 204/2005 Sb., kter˘m se mûní zákon ã. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoﬁe, ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ, se s úãinností od
1. ledna 2006 mûní ustanovení § 30 odst. 3 písmeno a). Tato zmûna umoÏÀuje dítûti, které nedosáhlo 3 let vûku náv‰tûvu jeslí a jiného obdobného
zaﬁízení jako doposud pût kalendáﬁních dnÛ v kalendáﬁním mûsíci.
V § 30 odst. 3 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní: b)
dítû, které dovr‰ilo 3 let vûku, pravidelnû nav‰tûvuje mateﬁskou ‰kolu
nebo jiné obdobné zaﬁízení pro dûti pﬁed‰kolního vûku v rozsahu nepﬁevy‰ujícím 4 hodiny dennû.
Podle této novely budou mít dûti bez zdravotního postiÏení po dovr‰ení
3 let vûku stejné podmínky jako dûti s postiÏením. Nové ustanovení zákona
o SSP umoÏÀuje dûtem, dnem dovr‰ení 3 let vûku, nav‰tûvovat mateﬁskou
‰kolu nebo jiné obdobné zaﬁízení pro dûti pﬁed‰kolního vûku nejv˘‰e 4 hodiny dennû. V tomto mûsíci nebude rovnûÏ na pﬁekáÏku nároku na rodiãovsk˘
pﬁíspûvek náv‰tûva tohoto dítûte po dobu pûti kalendáﬁních dnÛ mateﬁské
‰koly nebo jiného obdobného zaﬁízení pﬁede dnem, kter˘m dovr‰í 3 let vûku.
Po tomto datu mÛÏe dítû nav‰tûvovat tato zaﬁízení nejv˘‰e 4 hodiny dennû.
Toto platí pouze pro kalendáﬁní mûsíc, ve kterém dítû dovr‰í uvedenou
vûkovou hranici. V dal‰ích mûsících takov˘to soubûh náv‰tûvy dítûte pﬁed‰kolního zaﬁízení není moÏn˘.
Toto ustanovení tedy vyluãuje moÏnost náv‰tûvy mateﬁské ‰koly nebo jiného obdobného zaﬁízení pro dûti pﬁed‰kolního vûku pût kalendáﬁních dnÛ
v kalendáﬁním mûsíci pro dítû star‰í 3 let. Pût kalendáﬁních dnÛ náv‰tûvy pﬁed‰kolního zaﬁízení je nadále umoÏnûno jen dûtem, které nedosáhly 3 let vûku.
Vzhledem k pﬁechodnému ustanovení tohoto zákona, lze nároky na rodiãovsk˘ pﬁíspûvek podle této novely uplatÀovat aÏ od mûsíce února 2006.
Ing. Marie Kudlová
ﬁeditelka odboru sociální politiky
Ministerstva práce a soc. vûcí
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Změny v sociálním zabezpečení
Od 1. ledna 2006 se mûní nûkteré právní pﬁedpisy, které se vztahují
k sociálnímu zabezpeãení. Zmûny
se t˘kají dÛchodového i nemocenského poji‰tûní a také osob samostatnû v˘dûleãnû ãinn˘ch.

Důchodové
pojištění
Od nového roku se zv˘‰í v‰echny dÛchody z ãeského dÛchodového poji‰tûní. Tedy ﬁádné i pﬁedãasné
dÛchody starobní, plné i ãásteãnû
invalidní, vdovské, vdovecké a sirotãí dÛchody.
Základní v˘mûra dÛchodu, která
je spoleãná pro v‰echny dÛchodce,
se zvy‰uje o 70 Kã, tj. ze souãasn˘ch 1 400 Kã na ãástku 1 470 Kã.
Procentní v˘mûra dÛchodu u dÛchodÛ pﬁiznan˘ch pﬁed 1. lednem
1996 se zvy‰uje o 6 %, u ostatních
dÛchodÛ pak o 4 %.
ZároveÀ se mûní v˘‰e v‰eobecného vymûﬁovacího základu a redukãních hranic nutn˘ch pro
v˘poãet dÛchodu. V‰eobecn˘ vymûﬁovací základ za rok 2004 ãiní
17 882 Kã. Aby upravené vymûﬁovací základy poji‰tûnce odpovídaly
mzdové úrovni v kalendáﬁním roce,
kter˘ bezprostﬁednû pﬁedchází roku,
kdy mu byl pﬁiznán dÛchod, je tﬁeba
pouÏít pﬁepoãítací koeficient. Jeho

hodnota bude ãinit 1,0532. Zv˘‰eny
budou i tzv. redukãní hranice pro
stanovení v˘poãtového základu.
První redukãní hranice se zvy‰uje
z 8 400 Kã na 9 100 Kã, druhá
redukãní hranice z 20 500 Kã na
21 800 Kã.
RovnûÏ se budou valorizovat
ãástky zv˘‰ení dÛchodÛ pro bezmocnost.
• âástka zv˘‰ení dÛchodÛ pro
ãásteãnou bezmocnost vzroste
o 8 Kã, tj. z dosavadních
472 Kã na ãástku 480 korun
mûsíãnû.
• âástka zv˘‰ení dÛchodÛ pro
pﬁeváÏnou bezmocnost vzroste
o 16 Kã, tj. z dosavadních
944 Kã na ãástku 960 korun
mûsíãnû.
• âástka zv˘‰ení dÛchodÛ pro
úplnou bezmocnost vzroste
o 30 Kã, tj. z dosavadních
1 770 Kã na ãástku 1 800 korun
mûsíãnû.
Zv˘‰í se také – o 4,9 % – pﬁíplatky k dÛchodÛm, které jsou
vypláceny podle naﬁízení vlády
ã. 622/2004 Sb., b˘val˘m politick˘m vûzÀÛm z let 1948 – 89 ãi
jejich pozÛstal˘m a také podle
zákona ã. 357/2005 Sb., úãastníkÛm
národního boje za vznik a osvobození âeskoslovenska a pozÛstal˘m
po nich.

Nemocenské
pojištění
Od 1. ledna 2006 se zv˘‰í
redukãní hranice pro v˘poãet nemocensk˘ch dávek. âástka 480 Kã
se zv˘‰í na 510 Kã, ãástka 690 Kã
stoupne na 730 Kã. Denní vymûﬁovací základ tak bude o 36 Kã vy‰‰í
neÏ dosud a bude ãinit maximálnû
642 Kã. Zv˘‰ení redukãních hranic
se bude t˘kat i osob, které zaãnou
pobírat dávky nemocenského poji‰tûní pﬁed 1. lednem 2006 a jejichÏ
nárok na tyto dávky bude trvat i po
tomto datu. Napﬁíklad pokud zamûstnanec pobírá prÛmûrnou mzdu
18 333 Kã mûsíãnû, bude nemocenské od 1. 1. 2006 pﬁi 30 denní pracovní neschopnosti ãinit celkem
10 757 Kã.

Osoby samostatně
výdělečně činné
V roce 2006 se zmûní v˘‰e záloh
na pojistné na sociální zabezpeãení
u osob samostatnû v˘dûleãnû ãinn˘ch (OSVâ). NíÏe uvedené nové
zálohy bude OSVâ platit aÏ po
podání Pﬁehledu pﬁíjmÛ a v˘dajÛ
OSVâ za rok 2005. OSVâ hlavní
bude po podání Pﬁehledu za rok
2005 platit minimální zálohy na dÛchodové poji‰tûní ve v˘‰i 1 394 Kã

mûsíãnû. Dosud je to minimálnû
1 192 Kã. Platba záloh na pojistné
na dÛchodové poji‰tûní je v pﬁípadû
SVâ hlavní povinná vÏdy, tedy
i v pﬁípadû, Ïe je OSVâ ve ztrátû.
Pro OSVâ vykonávající vedlej‰í
ãinnost bude po podání Pﬁehledu za
rok 2005 minimální záloha na
pojistné na dÛchodové poji‰tûní
ãinit 558 Kã (dosud je to minimálnû 530 Kã). OSVâ vedlej‰í bude
v roce 2006 platit zálohy na pojistné, jestliÏe se pﬁihlásila k úãasti na
poji‰tûní na rok 2006 nebo pokud
její pﬁíjem po odpoãtu v˘dajÛ
v roce 2005 byla alespoÀ 42 922
Kã. Úãast na nemocenském poji‰tûní u OSVâ zÛstává nadále dobrovolná. Mûní se ale minimální pojistné. U SVâ hlavní ãiní bude po
podání Pﬁehledu za rok 2005 ãinit
208 Kã mûsíãnû, u SVâ vedlej‰í
pak 83 Kã mûsíãnû. Dosud je to
u SVâ hlavní 178 Kã mûsíãnû,
u SVâ vedlej‰í pak 79 Kã mûsíãnû.
Více informací na www.cssz.cz
z podkladÛ âeské správy
sociálního zabezpeãení
Pozn. red.: V pﬁípadû dotazÛ
se mÛÏete obracet nejen na âSSZ,
ale i na odbor státní sociální podpory ÚMâ (tel. 281 914 111) v ul.
Gen. Janou‰ka 844

Komplexní dopravní informace
na webové stránce Magistrátu
Aktuální dopravní zatíÏení nejvíce exponovan˘ch ulic, dopravní
nehody a jiná omezení plynulosti provozu, plánované uzavírky a dal‰í
uÏiteãné informace jsou od ledna 2006 veﬁejnosti k dispozici na webov˘ch stránkách Magistrátu hl. m. Prahy (www.praha-mesto.cz) Zpravodajství nejen usnadní motoristÛm prÛjezd Prahou, ale pﬁispûje tak ke
zlep‰ení kvality Ïivota v na‰em hlavním mûstû pro v‰echny PraÏany.

Junky a smrt
V nakladatelství Fortuna vy‰la
ke konci roku 2005 kniha Junky &
smrt. Tento autentick˘ pﬁíbûh o drogové závislosti sestavila Jiﬁina
Drnovcová z âerného Mostu
z osobního deníku a z korespondence svého syna Radka, kter˘ zemﬁel
tragicky v roce 2000 ve vûku 20 let.
Kniha byla vydána s finanãní podporou Mûstské ãásti Praha 14.
O ãem kniha je vám nejlépe pﬁiblíÏí
následující autentické citace.
Z pﬁedmluvy ZdeÀka Lébla: Syrovost a chlad, které texty Radkovy
i jeho feÈáck˘ch pﬁátel vyzaﬁují, jsou
vyvaÏovány
záblesky
milosti
i omamnou vÛní potﬁísnûné lásky,
pohﬁíchu pﬁijímané z ìáblova poháru naplnûného aÏ po ãárku.
Z posledního dopisu Radka domÛ:

UÏ mû nebaví krást, lhát, podvádût
a niãit rodinu jenom kvÛli posran˘mu heráku. Nechci vám dávat fale‰nou nadûji, ale uÏ to nechci po x-t˘
prodûlat, uÏ na to nemám. Chci
zaãít znova Ïít!!! Pár slov od bratrÛ:
Robert ...tyto ﬁádky pí‰u z psychiatrické léãebny v Bohnicích, kde mû
umístil soud na protitoxikomanskou
léãbu v ústavní formû, kterou jsem
dostal jako následn˘ trest po odpykání trestu ve vûzení za trestn˘ ãin,
kter˘ jsem spáchal pod vlivem drog.
Neznamená to, Ïe jsem dozajista
skonãil a Ïe drogy jiÏ nikdy brát
nebudu, ale z celého srdce si to
pﬁeju. Jsou totiÏ jen tﬁi cesty, jak se
dostat z drogové závislosti, a tûmi
jsou: a) pﬁedávkování, b) sebevraÏda, c) doÏivotní abstinence. Je mi 25

let, drogová kariéra mû stála 11 let
Ïivota a mám hepatitidu typu C.
Bratr Roman: Neﬁíkám, Ïe jsem
andílek, ale drogy jsou niãitelé psychiky i fyzické schránky. Je mi 17 let
a Ïádnou drogovou kariéru jsem
nezaÏil a ani nezaÏiju. Málo lidí
vidûlo tolik odrazujících pﬁípadÛ,
jako tﬁeba sv˘ho bráchu píchat si
herák. Z doslovu matky: Stra‰nû
moc mi chybí‰. VÏdycky tû budu
milovat a jsi poﬁád ten mÛj nejhod-

nûj‰í. A hlavnû vûﬁím, Ïe se spolu
zase jednou setkáme! To ti ﬁíká tvoje
máma, která bude stále hledat
v davech mlad˘ch lidí tvou tváﬁ...
Publikaci Junky & smrt si mÛÏete pﬁednostnû zakoupit v knihkupectví Havana (b˘valé knihkupectví
Trávníãek), Mochovská 38 Hloubûtín, pavilon Havana – u stanice
metra, tel. 281 866 125. Otevírací
doba: pondûlí aÏ pátek 8–18 hod.
J. ·míd
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Finanční podpora
z EU pro naše
základní školy
Z· Chvaletická a její partneﬁi
Z· Hloubûtínská a Speciální ‰koly
Mochovská v pﬁí‰tích dvou letech
budou spolupracovat na projektu
Rozvoj a zkvalitnûní vzdûlávání
ÏákÛ a uãitelÛ.
Tento projekt je spolufinancován evropsk˘m sociálním fondem,
státním rozpoãtem âR a rozpoãtem hl. m. Prahy. Projekt je podporován Mâ Praha 14.
Na projektu spolupracují místní
obãanské iniciativy – SdruÏení na
pomoc dûtem s handicapy – Komunitní centrum Mot˘lek a Obãanské sdruÏení pﬁi Z· Chvaletická. V˘‰e finanãní podpory je
4,5 miliónu korun.

5

MŠ z Prahy 14 adoptovala
indického chlapce

Cílem projektu je:
• zkvalitnûní vzdûlávání ÏákÛ
na Z·

• zlep‰ení podmínek pro vzdûlávání dûtí se speciálními
potﬁebami
• dal‰í vzdûlávání uãitelÛ
Projekt sv˘mi aktivitami chce
pomoci:
• dûtem speciálními potﬁebami
• handicapovan˘m dûtem
• cizincÛm a etnick˘m skupinám
• dûtem se vzdûlávacími a v˘chovn˘mi problémy
• dûtem, které mají zájem zlep‰it svÛj prospûch

·estilet˘ Sushanth Shetty je na
dálku adoptovan˘ mateﬁskou ‰kolkou Sluníãko
Nevím, jak jsou na tom ostatní
mateﬁské ‰koly v dal‰ích ãástech
Prahy, ale na Praze 14 je urãitû M·

Sluníãko v ulici Generála Janou‰ka na âerném Mostû II jediná,
která na dálku adoptovala indické
dítû. Jak k tomu vÛbec do‰lo, jsem
se zeptala paní ﬁeditelky Ivany Jandové: „První my‰lenka na adopci
na dálku nás napadla po tom, co
jsme se jako ‰kolka zúãastnili
pomoci dûtem na Srí Lance po
povodních zpÛsoben˘ch vlnami
tsunami. ProtoÏe mottem na‰í ‰kolky je Sluníãko svítí v‰em dûtem,
zaãali jsme si s dûtmi povídat
o tom, Ïe v‰ude na svûtû není o dûti
postaráno tak, jako u nás, Ïe nûkteré dûti nemají rodiãe, Ïijí na ulici,
mají hlad, musí tûÏce pracovat
a nemohou si hrát. Chceme dûti
vést od maliãka k zodpovûdnosti,
soucitu a k my‰lence, Ïe spoleãnû
se dá svût zmûnit k lep‰ímu. ¤íkali
jsme si, Ïe by bylo hezké, kdybychom dûtem dali moÏnost proÏít
hﬁejiv˘ pocit z toho, Ïe mohou
pomoci kamarádovi v chudé zemi
– tﬁeba jen tím, Ïe si párkrát v roce
odﬁeknou ãokoládu. I tato zdánlivá
maliãkost mu pomÛÏe k tomu, Ïe
bude nav‰tûvovat ‰kolu, dostane
uãebnice, obleãení.“
My‰lenka byla na svûtû a pak uÏ
to ‰lo pomûrnû rychle. Zaãátkem
loÀského záﬁí povûsily paní uãitelky
na nástûnku informaci o moÏnosti
adopce na dálku a uÏ dva dny na to

– na tﬁídní schÛzce – mezi sebou
rodiãe vybrali prakticky cel˘
potﬁebn˘ obnos na rok na adopci na
dálku. Arcidiézní charita Praha se
stala prostﬁedníkem a M· Sluníãko
na dálku adoptovala 12. záﬁí 2005
‰estiletého Sushantha z indického
státu Karnátaka. Od té doby si jiÏ
dvakrát staãili vymûnit dopisy
a dozvûdûli se od nûho napﬁ. co mu
chutná, co rád dûlá, jak se mohl ãásteãnû i díky nim zúãastnit ‰kolního
v˘letu a na závûr jim popﬁál poÏehnání do roku 2006 – je hinduistou,
jako 80 % obyvatel Indie. Dûti se
jeho prostﬁednictvím urãitû dozvûdí
spoustu zajímavého o této daleké
zemi a hlavnû – budou mít ten úÏasn˘ pocit, Ïe nûkde daleko ve svûtû
mají kamaráda, pro kterého mohli
nûco udûlat, kter˘ na nû myslí a má
je rád. Myslím, Ïe ten pocit s nimi
poroste a pomáhání bliÏním se jim
pak v Ïivotû bude zdát samozﬁejmostí. Dne‰ní svût to urãitû potﬁebuje.
ves, foto archiv M·
(Po nûjaké dobû bychom se
chtûli na v˘voj adopce Sushantha
pﬁijít zase zeptat a budeme vás
o tom informovat. BliÏ‰í informace
ze souãasnosti a minulosti naleznete na internetov˘ch stránkách ‰kolky: www.slunicko-ms.wz.cz/adopce Sushantha.)

Poskytnuté finanãní prostﬁedky
budou pouÏity pro následující
programy:
• program podpory dûtí se speciálními potﬁebami (péãe speciálního pedagoga pro v‰echny dûti se specifick˘mi poruchami)
• program osobní asistence (pro
handicapované dûti)
• program douãování (podpora
dûtí, které chtûjí pracovat na
zlep‰ení svojí ‰kolní úspû‰nosti – organizace douãování,
krouÏkÛ v kaÏdém roãníku)
• speciální programy pro dûti se
vzdûlávacími a v˘chovn˘mi
obtíÏemi
• podpora v˘uky anglického jazyka (rodil˘ mluvãí na 2.
stupni)
• podpora mimo‰kolní ãinnosti
• podpora víkendov˘ch programÛ pro dûti
• podpora krátk˘ch dûtsk˘ch
poznávacích v˘jezdÛ
• podpora dal‰ího vzdûlávání
uãitelÛ
Projekt svoje aktivity odstartoval 1. ledna 2006.
Mgr. Josef Knepr,
ﬁeditel Z· Chvaletická

Stejnû staré dûti jako Sushanth – pﬁed‰koláci z M· Sluníãko pﬁi tradiãní akci na konci ‰kolního roku – malování
sluníãka na triãko, které jim zÛstane jako suven˘r.
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Kameny
Prahy 14
Ve stﬁedu 1. února 2006 v 17
hodin bude v Galerii 14, nám. Plk.
Vlãka 686 vernisáÏ v˘stavy Martina ·Èastného nazvaná „Kameny
Prahy 14“. V˘stava potrvá do 23.
února a bude otevﬁena vÏdy v úter˘,
stﬁeda a ãtvrtek 14–18 hod.
a v nedûli 14–17 hod. Vstup voln˘.
BlíÏe o v˘stavû na str. 7.

Turnaj
v bowlingu
V pondûlí 6. února od 18.30 do
23 hodin bude probíhat v hernû J.
R. Clubu – Bowling, Prelátská 12
v Kyjích (naproti kostelu sv. Bartolomûje) na ãtyﬁech drahách turnaj
v bowlingu o pohár starosty. Pﬁihlá‰ky se pﬁijímají na tel. 281 005
278 do 6. 2. do 12.00 hodin aÏ do
naplnûní herny. Vstup voln˘.

Pražské
dechové
kvinteto
Dne 8. února od 18.30 hodin se
uskuteãní v Galerii 14 koncert
komorní hudby. Úãinkuje PraÏské
dechové kvinteto. Na programu
budou díla W. A. Mozarta, P. Simaie a L. van Beethovena. Vstup
voln˘.

Dětský
karneval
JiÏ tradiãní a hojnû nav‰tûvovaná akce v karnevalovém obleãení
a maskách se bude konat v sobotu
25. února od 14 hodin v Kulturním
domû ·imanovská 47 v Kyjích. Na
dûti ãeká zábavn˘ program pln˘
her a soutûÏí. Moderátorem poﬁadu
bude oblíben˘ Lubo‰ Votroubek.

Srdeãnû zveme v‰echny dûti a rodiãe. Vstupné (k zakoupení na místû): dûti 30 Kã, dospûlí 10 Kã.

B¤EZEN

Výstava
fotografií
Ve stﬁedu 1. bﬁezna v 17 hodin
bude v Galerii 14, nám. Plk. Vlãka
686 vernisáÏ v˘stavy fotografií
Milana ·áry. Vstup voln˘.

Literárně
hudební večer
Ve stﬁedu 1. bﬁezna od 18.30 hod
se v Galerii 14 uskuteãní literárnû hudební veãer. Jedná se o poﬁad spisovatelky Terezy Brdeãkové a písniãkáﬁe Jiﬁího Dûdeãka. Vstup voln˘.

Turnaj
ve stolním
tenisu
V sobotu 11. bﬁezna se uskuteãní
v tûlocviãnû plaveckého areálu Hloubûtín turnaj ve stolním tenisu pro
dospûlé neregistrované hráãe. BliÏ‰í
informace uvedeme v pﬁí‰tím ãísle.

Mozartův
rok
V rámci 250. v˘roãí narození
skladatele W. A. Mozarta poﬁádáme
cyklus pﬁedná‰ek s hudebními
ukázkami. Pﬁedná‰ky Mozartovy
hudební spoleãnosti se budou konat
15., 22. a 29. bﬁezna od 18.30 hodin
v Galerii 14. Vstup voln˘.

•
Poznámka: hlavním poﬁadatelem akcí je oddûlení kultury
a obãansk˘ch záleÏitostí ÚMâ
Praha 14. Zmûna programu vyhrazena.

Desátý
sběrný dvůr

Šipkové
turnaje pro
dospělé

Dne 2. ledna byl otevﬁen jiÏ
desát˘ sbûrn˘ dvÛr hl. m. Prahy
v Teplárenské ulici 5. Sbûrn˘ dvÛr
leÏí v sousedství male‰ické teplárny. SlouÏí k bezplatnému odkládání
vybran˘ch druhÛ odpadÛ – objemn˘
odpad, stavební odpad do 1 m3, odpad ze zelenû, z elektrick˘ch a elektronick˘ch zaﬁízení, dﬁevo, kovy,
papír, sklo a plasty, kartony, nebezpeãné odpady (pneu 25 Kã/kus).
Provozní doba: pondûlí – pátek 8.30
–17 hod., v létû je‰tû o hodinu déle,
sobota 8.30–15 hod., tel. 272 700
952 a 777 301 201. Provozovatelem
je spoleãnost VS-Ekoprag s.r.o.

T˘my ·K PLZE≈KA(Aa B) zvou
‰irokou veﬁejnost (tedy i neregistrované hráãe) na pravidelné páteãní
turnaje. Prezentace do 18.50 hod.,
start v 19 hod. Hraje se 501 D.O.,
startovné 50 Kã, kredity á 5 Kã.
Turnaje jsou zaﬁazeny do Stﬁedoãeského poháru (podmínky úãasti ve
finále sdûlíme na místû). Na kaÏdém
turnaji jsou první 3 místa odmûnûny
poháry a 4.–6. místo vûcn˘mi cenami. Hraje se v restauraci PlzeÀka,
Hamerská 170, Kyje. Tû‰íme se na
va‰i hojnou úãast. „AÈ to lítá“.

Posezení při
harmonice

V Praze doma
bez domova

V˘bor I. Obãanského sdruÏení
Hloubûtín zve na posezení pﬁi harmonice v restauraci Havana. Pﬁijìte se 10. února od 18 hod. pobavit
a zazpívat. Dobrovoln˘ pﬁíspûvek
na reÏii a na tombolu (do tomboly)
je vítán.

Adresáﬁ sociálních sluÏeb pro
osoby bez pﬁístﬁe‰í „V Praze doma
bez domova 2006 – pouliãní prÛvodce Prahou“ jiÏ po ãtvrté vydalo
Mûstské centrum sociálních sluÏeb
a prevence za finanãní podpory
grantu prevence kriminality Magistrátu. Adresáﬁ ve formátu broÏury
obsahuje tematicky a pﬁehlednû
uspoﬁádané kontakty a popisy praÏsk˘ch sociálních sluÏeb, poradensk˘ch sluÏeb, dále informace o moÏnostech levného ubytování, seznam
pracovních agentur ãi pﬁehled moÏností kulturního vyÏití. Adresáﬁ je
neprodejn˘, je urãen˘ pﬁedev‰ím pro
potenciální uÏivatele prezentovan˘ch sociálních sluÏeb: osobám bez
pﬁístﬁe‰í; osobám v tíÏivé sociální
situaci; mlad˘m lidem navracejícím
se z ústavních zaﬁízení; osobám
opou‰tûjícím v˘kon trestu odnûtí
svobody apod. Je vyuÏíván také pﬁi
klientské práci sociálními pracovníky a pracovníky pomáhajících profesí. Adresáﬁ je distribuován sociálním a humanitním odborÛm praÏsk˘ch mûstsk˘ch ãástí a organizacím, které se problematikou bezdomovectví zab˘vají a poskytují sluÏby lidem v obtíÏn˘ch Ïivotních situacích. Zájemci mohou adresáﬁe
obdrÏet v Infocentru sociální pomoci KONTAKT, Chelãického 39,
Praha 3, www.mcssp.cz.

Prohlídka
Prahy
Asociace prÛvodcÛ âR zve ‰irokou veﬁejnost na prohlídku Prahy
s odborn˘m v˘kladem. Tato akce se
koná uÏ pát˘m rokem v rámci oslav
Mezinárodního dne prÛvodcÛ. Letos
se uskuteãní v sobotu 18. února,
sraz úãastníkÛ je ve 14 hod. v Galerii historick˘ch ﬁemesel na Kampû,
Nosticova 8, (za Werichovou vilou).
PrÛvodci pﬁipravili nûkolik prohlídkov˘ch tras a také zvlá‰tní program
pro rodiny s dûtmi. Mimo to Galerie
historick˘ch ﬁemesel pﬁivítá náv‰tûvníky masopustním programem. Symbolick˘ poplatek za prohlídku je 20 Kã a v˘nos akce bude
poukázán na obnovu praÏsk˘ch
památek. ·kolní skupiny si mohou
sjednat bezplatnou prohlídku v pracovní dny od 13. do 17. února. BliÏ‰í informace na: www.asociacepruvodcu.cz

Pilotní projekt půjčovny kol
V ãervenci 2005 spoleãnost HOMEPORT s.r.o. nainstalovala první stojany automatické pÛjãovny kol v Praze a to v Karlínû. JiÏ od prvních dní budí pÛjãování kol
s plnû automatizovanou obsluhou pomocí ãipové karty (24 hodin dennû) velk˘
zájem jak veﬁejnosti, tak médií. Karlín byl vybrán pro tento projekt zámûrnû jako
lokalita v rovinû s klidn˘mi ulicemi a dostupností do centra. Dosavadní zku‰enosti
s provozem 12 stojanÛ na strategick˘ch místech Karlína jsou jednoznaãnû pozitivní: nebyly zaznamenány krádeÏe kol, jen drobn˘ vandalismus, zaregistrováno na 80
platících uÏivatelÛ, o zapÛjãení (prÛmûrnû 10 aÏ 15 v˘pÛjãek za den) je zájem
i v zimním období, 70 % klientÛ vyuÏilo interval zapÛjãení do 15 minut (max. doba
v˘pÛjãky 3 dny). Jezdí se na kolech Unisex, v jednání je dodání kol od Autora.
V leto‰ním roce by HOMEPORT chtûl pÛjãovnu kol roz‰íﬁit na Prahu 4 (v plánu je
100 stojanÛ a 140 kol), Prahu 9 a Prahu 14. Na‰e mûstská ãást se vyznaãuje ãlenitûj‰ím terénem (nutná kola s pﬁehazovaãkou) a pestrou ‰kálou cyklotras v návaznosti na pﬁímûstskou krajinu.
stránku pﬁipravil: j‰
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Netradiční výstava
o kamenech

Fotografie tenkého v˘brusu pískovce z optického mikroskopu
prvohorní, pﬁes druhohorní aÏ k nejmlad‰ím
pokryvn˘m útvarÛm, jeÏ
mÛÏeme spatﬁit napﬁ.
v bizarních skalních
útvarech pﬁírodní památky
Cihelna
nebo
v odkryvu PraÏského
Unikátní profil kﬁídov˘m souvrstvím odkryt˘ zlomu pod Hloubûtínsk˘m zámeãkem. Písv ulici Kbelská
kovcová hradba s jeskynûmi se táhla kolem severního okraGeolog Martin ·Èastn˘ se
v Galerii 14 pﬁedstaví trochu netra- je Hutí, dnes bohuÏel zcela zasypadiãní v˘stavou KAMENY PRAHY ná, tûÏil se tu kdysi vápenec, písko14. Praha je unikátním místem, kde vec a kﬁídové uhlí, z hloubûtínského
lze spatﬁit tolik geologick˘ch feno- lomu byl pouÏit kámen na stavbu
ménÛ na jednom místû jako nikde Karlova mostu.
Na v˘stavû se seznámíme nejen
v Evropû. Najdeme tu horniny staré
pﬁes pÛl miliardy let ãi uloÏeniny tﬁí se zcela bûÏn˘mi horninami, po ktemoﬁí, které zalily âechy naposledy r˘ch dennû ‰lapeme, aniÏ bychom si
pﬁed 98 miliony let. V podstatû toto jich v‰imli, ale i s unikátními profily
platí i o tak malém území, jako je vypovídajícími o geologické historii
Praha 14. Najdeme tu horniny staré, a v˘voji území této ãásti âech. Uvi-

díme tu horniny jak ve svém pﬁirozeném stavu, tak pouÏité jako dekoraãní kámen nebo jako bûÏn˘ stavební materiál. Zhlédnout tu mÛÏeme i horniny pov˘‰ené na surovinu,
kterou vyuÏívají sochaﬁi pro svou
umûleckou ãinnost. MoÏná nás to
v‰e pﬁivede k zamy‰lení, jak nás
vlastnû horniny provázejí cel˘m
Ïivotem, aÈ uÏ jsou to horniny vyvﬁelé, pﬁemûnûné ãi sedimentární.
Zvlá‰tû s tûmi posledními je ãlovûk
pﬁímo osudovû spjat, neboÈ se uplatÀují ve v‰ech sférách na‰eho Ïivota.
Autor v˘stavy RNDr. Martin
·Èastn˘, CSc. (1954) vystudoval
geologii na Pﬁírodovûdecké fakultû
Univerzity Karlovy v Praze, obor
petrologie sedimentárních hornin
u prof. Jiﬁího Konty. Své znalosti
prohluboval v geologickém ústavu
Akademie vûd âR, kde obhájil svou
kandidátskou práci. V souãasné
dobû pracuje v Ústavu struktury
a mechaniky hornin Akademie vûd
âR, kde zastává funkci vûdeckého
tajemníka ústavu. Zab˘vá se sedimentárními horninami rÛzného stáﬁí
a v poslední dobû také jejich kontaminací ‰kodliv˘mi látkami. Je dlouholet˘m ãlenem âeské spoleãnosti
pro v˘zkum a vyuÏití jílÛ, kde byl
poﬁadatelem nûkolika mezinárodních konferencí a v roce 2004 byl
zvolen prezidentem této spoleãnosti.
Dlouhou dobu Ïil v Kolínû a na
âern˘ Most se s rodinou pﬁistûhoval
v roce 1991.
V˘stava v Galerii 14, nám. Plk
Vlãka 686 potrvá do 23. února
a bude otevﬁena vÏdy v úter˘, stﬁedu a ãtvrtek 14–18 hod. a v nedûli
14–17 hod. Vstup voln˘.
j‰, foto: M. ·tastn˘ a autor

Pﬁíklad vyuÏití pískovcÛ – plastika
Dívka s hrozny na Jahodnici

Lednové vernisáÏe obrazÛ Radky
KuÏelové v Galerii 14 se zúãastnila
i tato charismatická sleãna, která
pﬁijela aÏ z druhého konce Prahy
z LuÏin.

Pražská pohřebiště
a hřbitovy

B˘val˘ ﬁádov˘ hﬁbitÛvek kﬁiÏovníkÛ u kostela sv.
Jiﬁí.
Foto: archiv redakce

Na Staromûstské radnici v Sále architektÛ
(4. patro) potrvá do 26. 2. 2006 v˘stava (vstup
voln˘) o praÏsk˘ch hﬁbitovech a pohﬁebi‰tích.
K Praze patﬁí neodmyslitelnû pﬁívlastek stovûÏatá, ale stejnû dobﬁe by se o ní z pohledu architektonického, urbanistického, mûstotvorného,
historického a kulturního dalo pojednávat jako
o „stohﬁbitovní“. Hﬁbitovy v Praze, ty velkomûstské i prosté na okrajích, jeÏ si dodnes
zachovávají je‰tû venkovsk˘ charakter, jako
v na‰í mûstské ãásti, jsou v nej‰ir‰ím slova
smyslu kulturnû historick˘m dûdictvím, jeÏ
vypovídá mimo jiné o charakteru na‰eho národa. Po celá staletí byly souãástí kaÏdodenního
Ïivota, neÏ byly z nûho smrt a umírání vytûsnûny na okraj jako nûco nepatﬁiãného. KaÏd˘
hﬁbitov byl vysvûcen, vût‰inou ho ohrazovala
zeì se vstupní branou, symbolizující oddûlení
svûta mrtv˘ch a Ïiv˘ch. B˘vala na nûm zvoni-

ce, kde farnost zvonila umíráãek za svého
zesnulého. Jsou to také rozsáhlé parky, bohaté
na zeleÀ, jsou to rovnûÏ památky a dÛleÏité pﬁipomínky ﬁady osobností ãeské historie. Na
v˘stavû jsou mezi exponáty také dva b˘valé
hﬁbitovy: u kostelÛ sv. Bartolomûje v Kyjích
(slouÏil do r. 1854, zachovala se zeì a nûkolik
náhrobkÛ) a sv. Jiﬁí v Hloubûtínû (slouÏil do r.
1904, zachována hﬁbitovní brána, star˘ ﬁádov˘
hﬁbitÛvek kﬁiÏovníkÛ a nûkolik cenn˘ch náhrobkÛ s plastikami). Mezi 60 praÏsk˘mi funkãními hﬁbitovy je Praha 14 v expozici zastoupena hﬁbitovem v Hloubûtínû (1,24 ha, pozemek
k postavení získala obec od kﬁiÏovníkÛ 1904.
¤ád tu má vyhrazen prostor pro pochovávání
sv˘ch ãlenÛ, nachází se tu i spoleãn˘ hrob místních obãanÛ zastﬁelen˘ch v kvûtnu 1945)
a v Kyjích (0,5 ha, kaple se hﬁbitovem postaveny 1881, roz‰íﬁen 1940 a 2004).
j‰
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Rozpočet Prahy 14 na rok 2006
Na svém posledním jednání
v roce 2005 dne 13. 12. 2005 Zastupitelstvo mûstské ãásti projednalo
a schválilo rozpoãet Prahy 14 na rok
2006. To je velmi pozitivní konstatování, protoÏe schválením rozpoãtu je‰tû v roce 2005 nemuselo
b˘t pouÏito v roce 2006 rozpoãtové
provizorium, ve kterém jsou v˘daje
striktnû omezeny a ﬁada projektÛ by
se proto realizovala jen s obtíÏemi.
Schválení rozpoãtu samozﬁejmû
pﬁedcházela dlouhá a nároãná pﬁíprava. Ta zaãala jiÏ koncem loÀsk˘ch prázdnin. Jednotlivé odbory
úﬁadu mûstské ãásti byly osloveny
a pﬁipravily své první poÏadavky na
rozpoãet. Ke konci záﬁí oddûlení
rozpoãtu ekonomického odboru
kompletovalo poÏadavky. Tento
návrh byl postupnû dopracováván
a upﬁesÀován po konzultaci se starostou, zástupci starosty, tajemníkem úﬁadu, vedoucími jednotliv˘ch
odborÛ a ﬁediteli základních
a mateﬁsk˘ch ‰kol. Na pﬁelomu
listopadu a prosince byl rozpoãet
v objemov˘ch ukazatelích pﬁedloÏen ke schválení Radû mûstské
ãásti, Finanãnímu v˘boru a následnû schválen na Zastupitelstvu mûstské ãásti.
Rozpoãet se sestavuje na základû pravidel dan˘ch zákonem. Stejnû
jako loÀsk˘ rok je rozpoãet roku
2006 koncipován jako nevyrovnan˘. Poãítá se s pﬁíjmy ve
v˘‰i 232 010 000 Kã a v˘daje ve
v˘‰i 229 771 000 Kã. Rozdíl

2 239 000 Kã (financování) je urãen
na splátku pÛjãky od hl. m. Prahy
(-889 000. Kã) a krytí Zamûstnaneckého fondu (-2 550 000 Kã). Do
financování je také promítnuto
zapojení Fondu rezerv a rozvoje

daÀové pﬁíjmy ve v˘‰i 27 507 200
Kã (napﬁ. správní poplatky, poplatky z v˘herních automatÛ a daÀ
z nemovitostí), které jsou letos
o 2 mil. Kã vy‰‰í neÏ v minulém
roce. DÛvodem nav˘‰ení jsou pﬁe-

pﬁíjmy z poskytování sluÏeb). Naopak tyto pﬁíjmy oproti loÀskému
roku poklesly o 333 900 Kã. Nejvy‰‰í pokles byl zaznamenán pﬁedev‰ím u sankãních poplatkÛ.

P¤ÍJMY ROKU 2006

(1 000 000 Kã) a
(200 000 Kã), tedy
ãní zdroje. DÛleÏité
chází k zadluÏování
Praha 14.

Fondu oprav
vlastní finanje, Ïe nedomûstské ãásti

Příjmová stránka rozpočtu
V pﬁíjmové stránce rozpoãtu se
promítají jednak dotace ze státního
rozpoãtu ve v˘‰i 68 778 000 Kã,
dotace z rozpoãtu hl. mûsta Prahy
ve v˘‰i 104 317 000 Kã a prostﬁedky z pﬁevodu vlastní hospodáﬁské
ãinnosti ve v˘‰i 29 010 900 Kã.
Dal‰í ãást tvoﬁí pﬁedpokládané

Rozpoãet rok 2006 (pﬁíjmy)
1. DaÀové pﬁíjmy
2. NedaÀové pﬁíjmy
3. Dotace
4. ZdaÀovaná ãinnost
P¤ÍJMY CELKEM
dev‰ím pﬁíjmy ze správních poplatkÛ (ve v˘‰i 1 671 000 Kã) a dále
vy‰‰í daÀ z nemovitostí (ve v˘‰i
500 000 Kã). NedaÀové pﬁíjmy jsou
do rozpoãtu zapojeny ve v˘‰i
2 396 900 Kã (napﬁ. sankãní platby,

V¯DAJE ROKU 2006

Schválen˘ rozpoãet rok 2006 (v˘daje)
1 - Odbor hospodáﬁské správy + OI
2 - KS - Oddûlení kultury a obãansk˘ch záleÏitostí
3 - Odbor sociálních vûcí a zdravotnictví
4 - Odbor ekonomiky a správy majetku
5 - Kanceláﬁ starosty
6 - Odbor ‰kolství
7 - Odbor územního rozvoje
8 - Odbor v˘stavby a dopravy
9 - Odbor Ïivotního prostﬁedí
10 - KT - Personální oddûlení
11 - Redakce Listy Praha 14
V¯DAJE CELKEM

24
1
53
6
46
2
12
79
1
228

750
000
000
361
750
300
210
900
500
500
400
671

000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00

27
2
173
29
232

507
396
095
010
010

200,00
900,00
000,00
900,00
000,00

Výdajová stránka
rozpočtu
V˘dajovou stránku rozpoãtu
tvoﬁí neinvestiãní v˘daje ve v˘‰í
228 671 000 Kã a investiãní v˘daje
ve v˘‰i 1 100 000 Kã.
Neinvestiční výdaje
Pro odbor zdravotnictví a sociální oblast je urãena ãástka
53 000 000 Kã – v˘daje jsou smûﬁovány pﬁedev‰ím do sociální sféry
(51 405 000 Kã), z toho dávky sociální péãe tvoﬁí 48 000 000 Kã.
V této oblasti jsou zahrnuty i v˘daje na lékaﬁskou sluÏbu první pomoci ve v˘‰i 1 595 000 Kã.
Pro odbor ‰kolství je v rozpoãtu
poãítáno s ãástkou 46 300 000,– Kã,
z toho tvoﬁí v˘daje na pﬁíspûvky do
‰kol 45 166 300 Kã.
Odbor Ïivotního prostﬁedí bude
hospodaﬁit s ãástkou 12 500 000 Kã,
v této ãástce je poãítáno mj. s ãástkou 500 000 Kã na modernizaci dûtsk˘ch hﬁi‰È.
Pro oddûlení kultury je urãena
ãástka 1 000 000 Kã na zaji‰tûní
kulturních akcí (napﬁ. Hudební festival, Babí léto, Divadelní festival).
Pro odbor hospodáﬁské správy je
vyhrazena ãástka 24 750 000 Kã,
na
provoz
úﬁadu
pﬁipadá
22 125 000 Kã a na rozvoj informatiky 2 625 000 Kã.
Pro odbor ekonomiky a správy
majetku poãítá rozpoãet z ãástkou ve
v˘‰i 6 361 000 Kã. Zde je plánovaná
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cca 50 mil Kã a vûﬁíme, Ïe stejnû
úspû‰ní budeme i v tomto roce.
Je tﬁeba si ale uvûdomit, Ïe
i z rozpoãtu hl. m. Prahy jsou pﬁímo
na území Mâ Prahy 14 smûﬁovány
nemalé prostﬁedky. Dokonãuje se
stavba sídli‰tû âern˘ Most za
260 mil.Kã, celkovou rekonstrukcí
prochází ulice Tálínská (v rozpoãtu
2006 plánovaná ãástka 26 mil. Kã).
Naplno se rozjíÏdí stavba
v˘stavba vodovodu v ul. Moru‰ová
a Vysoãanské radiály a jejího napojení. Náklady ve v˘‰i více neÏ
46 mil. Kã pÛjdou pouze na v˘kup
pozemkÛ a financování vlastní stavby je zaji‰tûno ze Státního fondu
dopravní infrastruktury. Pokraãuje
budování technické vybavenosti na
Jahodnici za více neÏ 20 mil. Kã.
Pamatováno je ale i na vybavení
sportovi‰È potﬁebn˘m zázemím ve
v˘‰i 4,5 mil. Kã. Pokraãuje tím pﬁístup praÏského magistrátu, kter˘ na
na‰em území proinvestuje stovky
milionÛ korun a pomáhá nám zlep‰ovat kvalitu bydlení na Praze 14.
Kvalitu bydlení se snaÏíme zvy‰ovat i z prostﬁedkÛ hospodáﬁské,
tzv. vedlej‰í ãinnosti. Finanãní plán
poãítá s 107 mil. Kã, které jsou
smûﬁovány pﬁedev‰ím na velké
a malé opravy na‰ich domÛ, revize
a správu bytového fondu.

Rekonstrukce Tálínské ulice.
ãástka 2 000 000 Kã
urãená na granty roku
2006, dále je zde vytvoﬁena rezerva ve v˘‰i
1 886 000 Kã, ze které
budou v prÛbûhu roku
hrazeny neoãekávané
v˘daje.
Pro personální oddûlení je urãena ãástka ve
v˘‰i 79 500 000 Kã na
mzdové v˘daje a odvody sociálního a zdravotního poji‰tûní.
V neposlední ﬁadû je
v rozpoãtu poãítáno
s ãástkou 750 000 Kã,
která je urãená na prevenci pﬁed drogami,
alkoholem a jin˘mi
návykov˘mi látkami.
Kapitálové výdaje
V roce 2005 byla provedena v Z· Gen.
Janou‰ka rekonstrukce
povrchu atletické dráhy
a rekonstrukce pﬁilehl˘ch sektorÛ, tj. skoku
do dálky, skoku do
v˘‰ky a vrhu koulí.
Smlouvou s dodavatelem bylo dohodnuto, Ïe
ãást fakturace bude
uhrazena aÏ v roce 2006.
Zdroje na‰í mûstské
ãásti bohuÏel nedovolují
zaﬁadit do rozpoãtu roku
2006 dal‰í investiãní
akce. Tuto situaci budeme ﬁe‰it tak jako v letech
minul˘ch Ïádostí na úãelové dotace z rozpoãtu
hlavního mûsta Prahy.
V roce 2005 se nám
podaﬁilo získat úãelové
investiãní dotace ve v˘‰i

Závûrem se dá konstatovat, Ïe se
podaﬁilo sestavit rozpoãet vyváÏen˘, kter˘ umoÏní naplnit nejdÛleÏitûj‰í potﬁeby, závazky a povinnosti
mûstské ãásti v leto‰ním roce.

Pokraãující v˘stavba âerného mostu.

foto na stránce A. Veselá

Mgr. Daniel Rovan,
zástupce starosty

Divadelní pﬁedstavení v Hostavicích v rámci Babího léta.
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Co dělají kyjští skauti?
Od loÀského záﬁí se spojil 83.
oddíl Amazonek ze Satalic s 65.
oddílem z Kyjí v jeden oddíl.
Nechaly jsme si ãíslo 65, ale scházíme se v Satalické klubovnû, která
sídlí v ulici U obory, vedle Mateﬁské ‰kolky a Satalického háje.
Vedoucí oddílu zÛstala Eli‰ka Hermannová – Rusalka. Rikitan je
nadále stﬁediskov˘m vÛdcem, ale
pﬁesto nám pomáhá pﬁi kaÏdé pﬁíleÏitosti. Vût‰ina holek dorostla do
vûku skautek a proto jsme vytvoﬁily 2 nové druÏiny: Sasanky a Rosniãky. Leto‰ní celoroãní hra volnû
navazuje na táborovou hru „Pán
prstenÛ“. Holky se opût promûnily
v hobity a ve 3 hobitích rodech
(Pelí‰kové, K‰andiãkové a Dobráãci) se snaÏí zniãit prsten a bojovat
proti Temnému pánu Sauronovi,
zlému ãarodûji Sarumanovi a jejich
skﬁetÛm. A co dál jsme stihly od
léta zaÏít? Bylo toho spousta: v záﬁí
jsme si vyjely na jednodenní dobrodruÏn˘ v˘let na Jitravu (Liberecko). Úãast skromná, poãasí ideální – babí léto, jen to brzké ranní
vstávání je nemilé! Nachodily jsme
kolem 20 km. Nejúchvatnûj‰í byl
skalní útvar v podobû Bíl˘ch slonÛ
– z bílého pískovce. V ﬁíjnu jsme se
vydaly na 3 denní v˘pravu do
T˘ni‰tû nad Orlicí, kde jsme také
zahájily na‰i celoroãní hru. Hobití
rody se poprvé setkaly se skﬁety.
Bûhem v˘letu jsme „dobyly“ dvû
zﬁíceniny – Litice a Pot‰tejn, shlédly úÏasn˘ Tﬁebechovick˘ betlém
a stádo bíl˘ch daÀkÛ v oboﬁe.
Listopad je podle indiánÛ mûsíc
bláznÛ a proto jsme se rozhodly
zorganizovat netradiãní maratón na
chÛdách u Kyjské klubovny. Celkem 65 minut jsme ‰tafetovû cho-

dily na chÛdách po trati ve trojãlenn˘ch druÏstvech. Ruce a nohy nás
z toho bolí aÏ doteì, ale pﬁesto
neztrácíme úsmûv z tváﬁe. Na závûr
nás ãekala sladká odmûna v podobû
dortu. Pﬁedtím jsme se posílily
men‰í brigádiãkou u klubovny –
hrabání listí. Ke konci mûsíce jsme
se vypravily na 3 denní v˘pravu do
KnûÏmosta. Pﬁespávaly jsme
u místních skautÛ, v jejich novû
zrekonstruované klubovnû. Hobití
rody se zde setkaly s dávn˘m pﬁítelem Gandalfem Bíl˘m. V sobotu
jsme vyrazily na celodenní v˘let na
zﬁíceninu hradu Valeãov a na Drábské svûtniãky. V prÛbûhu dne nad
námi nûkolikrát zasnûÏilo. Nicménû skály a vyhlídky byly úchvatné
i zasnûÏené. Jen ten obûd se nám
venku na oh˘nku vaﬁil pomalu.
Prosinec jsme zahájily Mikulá‰skou besídkou – do klubovny
k nám zavítal Mikulá‰ s ãertem
a podle zápisÛ v Knize hﬁíchÛ nám
rozdal do punão‰ek to, co jsme si
zaslouÏily. Krásná byla vánoãní
v˘prava do Ronova nad Doubravou. Celá sobota se promûnila ve
·tûdr˘ den. Dopoledne jsme se ‰li
projít do Îleb a cestou jsme dávaly
zvíﬁátkÛm v lese krmení. Odpoledne bylo vûnované tradiãním i netradiãním vánoãním zvykÛm (zdobení
stromeãku, pou‰tûní lodiãek, krájení jablíãek, stoupání na sekyrku,
házení pantoflem apod.) Naveãer
usedáme ke slavnostní ‰tûdroveãerní veãeﬁi, rozdáváme si dáreãky
a zpíváme koledy. V nedûli se je‰tû
odehrála napínavá bitva o HelmÛv
Ïleb. LoÀsk˘ jsme uzavﬁely na
vánoãní schÛzce. Popﬁály jsme si
„‰Èastné a veselé Vánoce a je‰tû
‰Èastnûj‰í rok 2006.“
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DDM na Černém Mostě
AKCE V ÚNORU
3.2. V˘let do Kladna – náv‰tûva
aquaparku
4., 11., 25. 2 . Jednodenní lyÏaﬁské
zájezdy pro dûti i dospûlé do Jizersk˘ch hor, lyÏaﬁské stﬁedisko Paseky.
Informace na tel.: 286 884 456.
11. 2. – 18. 2. Zimní tábor – Jizerské
hory. Neváhej a pojeì s námi sáÀkovat, bûÏkovat, dovádût na snûhu. Pro
Generála Janou‰ka 1060,
tel. fax.: 286 889 428
dûti 7–11 let, cena: 1 900 Kã
praha9@ddmpraha9.cz
12. 2. – 19. 2. LyÏaﬁsk˘ tábor v âeswww.ddmpraha9.cz
kém ·umburku – pro dûti 10–16 let,
pokroãilé lyÏaﬁe i zaãáteãníky, cena
2 000 Kã + vleky, bliÏ‰í informace na
webov˘ch stránkách DDM.
13. – 17. 2. Tvoﬁíme z papíru – ka‰írování, mramorování, v˘roba ruãního papíru, nutná rezervace zájemcÛ, dennû v 8–14 h .
14. 2. Za tajemstvím staré jeskynû – Celodenní dobrodruÏná hra v pﬁírodû. Pﬁihlá‰ky a informace na tel.: 286 884 456.
16. 2. Po stopách zlatokopÛ a jin˘ch dobrodruhÛ – Celodenní dobrodruÏná hra v pﬁírodû. Pﬁihlá‰ky a informace na tel.: 286 884 456.
28. 2. v 16–18 hod. Batikované hedvábí – vyrobte si s námi módní
odûvní doplnûk – ‰álu. Nutná tel. rezervace.
26. 2. Divadelní pﬁedstavení pro nejmen‰í – program a cenu vstupného upﬁesníme.
Pﬁedchozí rezervace na v‰echny akce nutná!!
V˘tvarná soutûÏ pro dûti na téma: „Kamarád z ﬁí‰e zvíﬁat“ – malujte
a kreslete obrázky do max. velikosti A3. Ukonãení soutûÏe: 31. 3. 2006.
V‰echny doruãené obrázky pouÏijeme pﬁi plánované akci Chlupat˘
kamarád 26. 4. 2006. Na tﬁi vybrané ãekají odmûny.
Klub Most – otevﬁen˘ klub pro mládeÏ, hry, hudba, soutûÏe, po–ãt
14–18 hod.

Mají svého mazlíka
V DDM na âerném Mostû vyuÏili
inverze a teploty
hluboko pod bodem mrazu v polovinû ledna a vymysleli pro dûti
zajímavou ãinnost:
speciálními barvami na hedvábí se
malovaly na pol‰táﬁky zakoupené
v IKEA oblíbené motivy. KaÏd˘ si
pomaloval svého „mazlíka“ tak, jak
se mu to líbilo a odnesl si ho domÛ.
V noci pol‰táﬁky dokonce svítí, pro-

Co se u nás děje
v únoru?

Tři králové v Jahodnici
Dopoledne 6. ledna byl v Jahodnici k vidûní prÛvod dûtí ze zdej‰í mateﬁské ‰koly. Tﬁi králové
v bíl˘ch hábitech a papírov˘mi
korunkami na hlavách, za nimi ﬁeditelka s uãitelsk˘m sborem a ostatní
dûti, cel˘ tenhle prÛvod pro‰el sídli‰tûm od mateﬁské ‰koly kolem
místní samoobsluhy a parkem do
staré zástavby, k domu jedné

z maminek, která se na téhle barevné podívané podílela. Dûti zazpívaly koledu a kﬁídou na dvíﬁka napsaly ono známé K + M + B. Za to
dostaly malé obãerstvení v podobû
teplého ãaje a zákusku. S ovocem
a sladkostmi v ko‰i se pak vydaly
opaãn˘m smûrem k dal‰ím hrám ve
‰kolce.
text a foto: Jiﬁí Slavûtínsk˘

Od února doplÀujeme a zahajujeme krouÏky a kurzy pro dûti
i dospûlé: v˘tvarné dílny, ‰achové
krouÏky, hru na flétnu, folkovou
kytaru, kurzy angliãtiny pro nejmen‰í, ‰koláky ale i maminky –
zaãáteãnice. Pro pﬁed‰koláãky pﬁipravujeme opût dopolední „nácvik“
na ‰kolku a odpolední Sluníãka. Pro
více informací pﬁijìte k nám do
Inspirace nebo zavolejte! I nadále
pokraãuje bezplatná sociálnû právní poradna Obãanské inspirace.
K právníkÛm, kteﬁí s námi spolupracují, se mÛÏete objednat na v˘‰e
uveden˘ch tel.ãíslech nebo osobnû
v Obãanské inspiraci. Konzultaãní
hodiny jsou v dopoledních i odpo-

toÏe jedna z barviãek byla fosforeskující. Jako prakticky o kaÏdou ãinnost v DDM, tak i o malování pol‰táﬁkÛ byl velk˘ zájem, takÏe za
t˘den muselo b˘t opakování pro ty,
na které se pol‰táﬁky uÏ nedostaly.
text a foto: ves
ledních hodinách. 27. února
probûhne v Obãanské inspiraci od 17 hod. Klub
rovn˘ch pﬁíleÏitostí –
skupinová
diskuse
a pracovní dílna na
téma Nástup do zamûstnání po MD – oãekávání a realita.
Klub je souãástí projektu Inspirace
pro rovné ‰ance. Tento projekt je
spolufinancován Evropsk˘m sociálním fondem a státním rozpoãtem
âR. Více informací o projektu a pozvánku k akci naleznete na na‰ich
webov˘ch stránkách, na tel.:
774707755 nebo pﬁímo v Inspiraci.
SdruÏení Obãanská inspirace
Kuãerova 14, âern˘ Most,
tel.: 281918473, 776046112,
e-mail:inspirace@ecn.c
www.obcanskainspirace.ecn.cz
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ROSA – únik z domácího násilí
Domácí násilí je od 1. 6. 2004
trestn˘m ãinem podle paragr.
215a trestního zákona se sazbou
odnûtí svobody od 2 do 8 let. Utajeného azylového bydlení ROSA vyuÏilo za 5 let jeho existence 77 t˘ran˘ch Ïen a 79 jejich dûtí.
Jak zastavit domácí násilí a zachránit si Ïivot? Pro obûÈ to bohuÏel
stále je‰tû ve vût‰inû pﬁípadÛ znamená odejít z domova. Neodchází
tedy ten, kdo se násilí dopou‰tí –
coÏ bychom povaÏovali za logické.
Nejãastûji b˘vá obûtí Ïena a malé
dûti. Právû proto, Ïe se násilí ze
strany partnera mÛÏe vystupÀovat
aÏ k ohroÏení na zdraví a na Ïivotû,
má azylov˘ dÛm ROSA utajenou
adresu. Neznají ji ani pracovnice
oddûlení péãe o dûti. Tûm jen Ïena
nahlásí, Ïe je s dûtmi v azylu s utajenou adresou a udá kontaktní adresu na Informaãní a poradenské centrum obãanského sdruÏení ROSA,

které sídlí v jiné ãásti Prahy. KaÏdá
Ïena má vypracovan˘ vlastní bezpeãnostní plán, aby se minimalizovalo riziko vypátrání a napadení
násiln˘m partnerem. Îenám se
v azylovém domû ROSA vûnuje
t˘m pracovnic: socioterapeutky,
psycholoÏka, konzultace jsou
moÏné s právniãkou a psychiatriãkou. Pomáhají jim najít znovu stabilitu, rovnováhu, zvládat krizové
situace, stres ale i najít nové zamûstnání a bydlení. Stejná péãe je
v azylovém domû vûnována i jejich
dûtem.
Jak se dostat do azylového domu
s utajenou adresou? Jste-li obûtí
domácího násilí, kontaktujte telefonicky Informaãní a poradenské
centrum ROSA a objednejte se ke
vstupnímu pohovoru. Na jeho
základû mÛÏete b˘t pﬁijata k pobytu
v azylovém domû na dobu 3 aÏ 6
mûsícÛ (lze ji prodlouÏit aÏ na

Informaãní a poradenské centrum pro Ïeny-obûti
domácího násilí, obãanské sdruÏení ROSA poskytuje
bezplatné psychosociální poradenství. Konzultace
a vstupní pohovory na tel.: 241 432 466.
ROSA provozuje i krizovou telefonickou linku pro
obûti domácího násilí: 602 246 102.
Informace o domácím násilí také na
www.rosa-os.cz, www.stopnasili.cz
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Kurzy Alfa
Rádi bychom vás pozvali na
kurzy Alfa, které jsou krátk˘m
praktick˘m úvodem do kﬁesÈanské
víry. Kurz je poﬁádán pro ty, kteﬁí
nejsou kﬁesÈany, ale rádi by se
o kﬁesÈanské víﬁe dozvûdûli více
a také pro ty, kteﬁí by chtûli základy
kﬁesÈanské víry znovu promyslet.
Hlavní dÛraz kurzu je kladen na
spoleãné diskuse.
KaÏd˘ veãer zaãíná v 19 hod.
spoleãnou veãeﬁí a zahrnuje tématickou lekci a následnou diskusi ve skupinách. Kurz zaãíná ve ãtvrtek
2. bﬁezna a probíhá kaÏd˘ ãtvrtek aÏ
do 25. kvûtna. Je také moÏné se pﬁijít podívat pouze na jeden veãer. Setkání se konají v prostorách PraÏské-

ho Tyrannus Hall v Areálu Církve
bratrské ve Chvalech. Tû‰íme se na
setkání s vámi. V pﬁípadû zájmu nás
kontaktujte pﬁedem. Tento kurz je
zdarma (moÏné pﬁispût na veãeﬁi).
English Club
Milí teenageﬁi, pokud byste
náhodou chtûli procviãit svoji angliãtinu, tak vás zveme kaÏdou stﬁedu
od 16 do17.30 do na‰eho English
Clubu, kde mÛÏete formou her,
povídání a soutûÏí osvûÏit své znalosti s rodil˘mi mluvãími. Kontakt:
Pavel Trefn˘ 775 024 742. Scházíme se v v prostorách PraÏského
Tyrannus Hall v Areálu Církve bratrské ve Chvalech. Klub je zdarma.

Kurzy plavání
Stále je‰tû máte moÏnost pﬁihlásit své dûti do plaveck˘ch kurzÛ
v hloubûtínském bazénu. Kurzy
jsou urãeny pro rodiãe s dûtmi
od 3 do 6 let a samostatnû pro
dûti a mládeÏ ve vûku 5 aÏ 18
let, které jsou rozdûleny na
základní,
zdokonalovací
a kondiãní plavání. Plave se
v pondûlí, úter˘ a ãtvrtek od
16 do 18 hodin ve vodû teplé
27 stupÀÛ. Zápisy a informace
vÏdy od pondûlí do ãtvrtka od
10 do 12 hodin a odpoledne od

15.30 do 17.30 hodin v I. patﬁe, pﬁípadnû na telefonech 281 864 012
a 607 749 576.

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy
Partnerství lidí z různých kultur
V posledních letech se stále více
setkáváme s národnostnû-kulturnû
smí‰en˘mi páry, zejména s tûmi,
kde jeden z partnerÛ je âech
a druh˘ cizinec. Dochází k tomu
pﬁedev‰ím v souvislosti s daleko
vût‰ími moÏnostmi cestovat do
zahraniãí, aÈ uÏ na dovolenou, studijní nebo pracovní pobyt, ãi sluÏební cesty. ¤ada cizincÛ také pﬁijíÏdí ze stejn˘ch dÛvodÛ do âeské
republiky. Nepochybnû existuje
ﬁada takov˘ch vztahÛ, které fungují
bez vût‰ích obtíÏí, pﬁesto v‰ak
mÛÏeme obecnû partnerské vztahy
s cizinci oznaãit jako více rizikové
neÏ je tomu u lidí, kteﬁí pocházejí
oba ze stejné zemû.

zemi, to není jen opustit své koﬁeny, opustit to, kde si je kaÏd˘ ve
spoustû vûcí jist˘, kde si s lidmi
rozumí v mateﬁském jazyce, ve kterém proÏívá emoce, znamená to
také opustit zázemí – rodiãe, sourozence, známé. ZáleÏí samozﬁejmû
vÏdy na vzdálenosti, ale i stejná
kilometrová vzdálenost po rodné
zemi a do ciziny je ãasto vnímána
odli‰nû, neboÈ právû symbol hranice tuto vzdálenost subjektivnû prodluÏuje.

Bezplatně vám pomůžeme
·romova 861, Praha 14
âern˘ Most, tel. 73105635,
731056738, 281912144

Vzdálenost a ztráta zázemí
Jednou z otázek, kterou lidé ve
vztahu s cizincem musí vÏdy ﬁe‰it,
je místo dal‰ího souÏití. Domov je
zázemí, ke kterému v‰ichni tíhneme a nemusí to b˘t jen ná‰ dÛm.
MÛÏe to b˘t i zemû. KdyÏ spolu
chtûjí Ïít dva lidé, kteﬁí pocházejí
kaÏd˘ z jiné zemû, je nutné, aby
jeden z nich domov opustil. To, Ïe
by se odstûhovali oba a zaãali spoleãnû úplnû nûkde jinde, se moc
ãasto nestává. JenÏe opustit svou

Subkulturní zážitky z dětství
¤adu událostí, které proÏijeme
v dûtství, proÏívají i jiné dûti ze
stejné zemû. Tyto spoleãné záÏitky
pak mohou nadále sdílet a povídat
si o nich i v dospûlosti, a nûkteré
z nich pﬁedávat sv˘m dûtem. Na
první pohled zanedbatelné vzpomínky na povinnou ‰kolní ãetbu,
veãerníãky, knihy, filmy, ale
i cestování do zahraniãí v dobû

pﬁed rokem 1989, typické hry pro
urãitá léta aj. navozují pocit sounáleÏitosti a v ﬁadû lidí vyvolávají
v dospûlém vûku kapku sentimentu. Taková témata jsou charakteristická pro kaÏdou zemi, ale v kaÏdé
zemi jsou jiná. I taková na první
pohled „drobnost“ mÛÏe ve vztahu
najednou zaãít chybût a prázdné
místo je tﬁeba doplnit nûãím jin˘m.
Odlišné kulturní prostředí
V poradenské praxi se nejvíc
setkáváme s problémy vypl˘vajícími z odli‰ného vnímání postavení
muÏÛ a Ïen. To se stává ãasto, kdyÏ
je jeden z partnerÛ napﬁíklad
z nûkteré z arabsk˘ch zemí, ale
i jiÏnûji poloÏen˘ch evropsk˘ch
národÛ, napﬁíklad u ItalÛ nebo
¤ekÛ. A tak je dobré vÏdy peãlivû
zváÏit zda hned organizovat stûhování, svatbu ãi poﬁizování dûtí
a nebo si radûji dopﬁát více ãasu na
vzájemné poznávání. U lidí (ãastûji muÏÛ) z v˘raznû odli‰ného kulturního prostﬁedí, kteﬁí strávili
nûjak˘ ãas zde, se nezﬁídka stává,
Ïe po náv‰tûvû svého rodi‰tû nebo
návratu tam, se jejich chování
v˘raznû zmûní. Podobné zmûny
chování ﬁada Ïen zjistí ve spoleãné
domácnosti, zaãnou se vracet kulturní kódy (hodnoty, návyky

apod.), které má kaÏd˘ nauãené
z domova. Pak mohou partneﬁi
dojít k závûru, Ïe mají úplnû odli‰né názory na to, kdo o ãem bude
rozhodovat, kdo bude vychovávat
dítû, kdo bude „drÏet kasu“, jak
budou trávit voln˘ ãas. To b˘vá
jedna z nejvût‰ích obtíÏí. Samozﬁejmû, i kdyÏ pochází pár ze stejné zemû, tak pravdûpodobnû kaÏd˘
z nich zaÏil jin˘ model v˘chovy.
KaÏd˘ si pﬁiná‰í nûco ze své rodiny
a záleÏí na tom, jak˘ spoleãn˘
model si vytvoﬁí. Pokud bude jeden
trvat na svém modelu a druh˘ také,
nikdy spoleãnou cestu nenajdou.
U páru, kde je kaÏd˘ z jiné kultury
musí v‰ak b˘t míra tolerance je‰tû
vût‰í.
Není nutné se pﬁedem bát navazování partnersk˘ch vztahÛ s ãlovûkem z jiné kultury, je jen tﬁeba
dopﬁát si více ãasu na poznávání
jeden druhého, více hovoﬁit
o vûcech, které by se mohly zdát
samozﬁejmé. Velmi cennou zku‰eností b˘vá náv‰tûva zemû partnera
a jeho rodiny s moÏností v‰ímat si
vztahÛ, vzájemného chování jednotliv˘ch ãlenÛ, hierarchie, zvykÛ
a hodnot, ale i zpÛsobÛ ﬁe‰ení bûÏn˘ch situací.
Petra Franãeová
a pracovníci Poradny pro
rodinu
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Komunitní centrum MOTÝLEK
VyuÏíváme tentokrát pﬁíleÏitost podûkovat v‰em
lidem, kteﬁí Mot˘lek zaãátkem roku rÛzn˘m zpÛsobem podpoﬁili. V prvé ﬁadû dûkujeme reÏisérovi
Petru Macháãkovi z Divadla Kámen, kter˘ poﬁádá
pro Mot˘lek benefiãní divadelní pﬁedstavení „Marmeláda“. Pokud vás lákají nev‰ední divadelní záÏitky, zveme vás v nedûli 5. února od 19 hodin do ÎiÏkovského divadla Járy Cimrmana. V˘tûÏek pouÏijeme k úhradû respitní péãe – kaÏd˘ zakoupen˘ lístek
umoÏní dvû hodiny odpoãinku rodiãÛm peãujícím
o dítû s handicapem. Vstupenky mÛÏete zakoupit na www.divadlokamen.cz, nebo v Mot˘lku. Na‰e velké podûkování patﬁí také ministru zahraniãních vûcí Cyrilu Svobodovi, pod jehoÏ zá‰titou se v polovinû února
uskuteãní v âernínském paláci uÏ druh˘ benefiãní koncert, tentokrát se
skupinou Spirituál kvintet. A v neposlední ﬁadû nám velkou radost udûlal
dar od firmy Albi âeská republika, od které jsme obdrÏeli nûkolik krabic
nov˘ch hraãek pro dûti. Velmi si váÏíme v‰ech tûchto darÛ, protoÏe nám
pomáhají poskytovat je‰tû kvalitnûj‰í sluÏby potﬁebn˘m dûtem.
Pozvánka na únorové mimoﬁádné akce Mot˘lku:
9. 2. v 17.30 Klaunská pohádka v Galerii 14, PraÏské herecké studio
23. 2. od 17 do 19 hod. Relaxaãní malování – Harmonie tónÛ
a barev s Danou Zimovou. âeká na vás pﬁekvapení – relaxaãní zvuková
masáÏ.
24. 2. Spoleãná náv‰tûva dÏungle v Dûtském zábavním centru Mikiland. (Sraz v 9.20 na metru Rajská zahrada, nebo v 9.30 na metru âern˘
Most.) Urãeno pro rodiãe s mal˘mi dûtmi.
Akce Pacifiku:
10. 2. Sportovní odpoledne v Z· Chvaletická (sraz v 16 hod. u Mot˘lku, návrat v 18.30)
Toto zdaleka není v‰e, dal‰í program Mot˘lku najdete na na‰ich nov˘ch
internetov˘ch stránkách www.motylek.org
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JAHODA slavila 3000 dní
uspoﬁádání letního tábora
pro dûti ze sociálnû potﬁebn˘ch rodin v létû roku 1999;
vlastní klub Jahoda se otvírá
díky podpoﬁe Mâ Praha 14
a finanãní pomoci z EU na
âerném Mostû v roce 2002;
z podnûtu maminek bydlících v blízkosti Jahody vzniká v roce 2003 nov˘ jahodov˘ program – JahÛdka, pro
maminky s dûtmi pﬁed‰kolního vûku. Zatím posledním
velk˘m poãinem je loÀské
„Jahoìaãce“ Lucii Brázdové to u nového otevﬁení nového nízkoprahového klubu DÏagoda pro dûti
barového pultu v DÏagodû moc slu‰elo.
a mládeÏ od 12 do 18 let.
Tím se Jahoda stala pﬁístupnou
Nezisková organizace Jahoda
mûla 12. ledna za sebou jiÏ 3000 dní prakticky pro v‰echny dûti a mladé
lidi. Momentálnû si „Jahoìáci“ nejsvého trvání. „Den otevﬁen˘ch
dveﬁí“, kter˘ u pﬁíleÏitosti tohoto víc cení nominace Jahody na Cenu
v˘roãí v Jahodû uspoﬁádali, umoÏnil kvality v sociální péãi za rok 2005,
komukoli, kdo mûl zájem, seznámit která je pro v‰echny – dobrovolníky
se s nabídkou jednotliv˘ch jejích i pracovníky velk˘m ocenûním. My
klubÛ. Z uplynul˘ch tﬁí tisícovek Jahodû pﬁejeme do dal‰ích tisícovek
dní její historie pﬁipomeÀme zaklá- dní skvûlé spolupracovníky, origidající rok 1997, kdy vzniklo obãan- nální nápady a v neposlední ﬁadû
ské sdruÏení Jahoda, jehoÏ cílovou i obûtavé sponzory – protoÏe bez
nich to mají neziskovky moc tûÏké.
skupinou se staly potﬁebné dûti;
text a foto: ves
prvním velk˘m úspûchem bylo

JAHODOVÉ MENU

·koliãka Mot˘lek
JiÏ profesor Zdenûk Matûjãek tvrdil, Ïe kdyby neexistovaly mateﬁské
‰kolky, dûti by si je nejspí‰ vymyslely samy. Natolik jiÏ v tomto vûku touÏí
po spoleãnosti kamarádÛ, po nov˘ch záÏitcích a poznávání svûta kolem
sebe. ·koliãka v Mot˘lku probíhá kaÏdou stﬁedu dopoledne a je urãena
tûm dûtem, které z rÛzn˘ch dÛvodÛ nemohou nav‰tûvovat bûÏnou mateﬁskou ‰kolu. Pod vedením speciální pedagoÏky mají podobn˘ program,
jako v jin˘ch ‰kolkách: pravidelnû cviãí, zpívají a tvoﬁí, ale najde se dost
ãasu i na spoleãné hraní. Máme radost z toho, jak znateln˘ pokrok dûti od
záﬁí udûlaly, hlavnû v samostatnosti a v sociálních dovednostech. Pro velik˘ zájem jsou do ‰koliãky pﬁednostnû pﬁijímány dûti se zdravotním nebo
sociálním handicapem.

Únor bíl˘ … JAHODA sílí. Tak trochu jsme si pro vás upravili jednu
ãeskou pranostiku, která ale zase není tak od vûci. I kdyÏ mÛÏeme uÏ teì
slíbit, Ïe JAHODA posílí i v pﬁípadû, Ïe bude v únoru svítit sluníãko
a rozkvetou snûÏenky. Asi hlavní únorovou zprávou pro leto‰ní rok je, Ïe
s podporou Ministerstva informatiky âR zpestﬁíme nabídku na‰í poãítaãové uãebny v klubu DÎAGODA. Zahájíme totiÏ ná‰ projekt
„S JAHODOU po informaãní dálnici, rychle, bezpeãnû a podle pravidel“,
jehoÏ souãástí je vyuÏívání internetu a jin˘ch programÛ ke zpracování
domácích úkolÛ a jin˘ch ‰kolních povinností, ãi dobrovoln˘ch aktivit
(napﬁ. referátÛ na dané téma atd.). Internetové pﬁipojení je v na‰em klubu
pro dûti zdarma a stejnû tak i ve‰ker˘ legální software, kter˘ bude díky
státní dotaci zakoupen. BliÏ‰í informace o moÏnosti vyuÏít jahodové
poãítaãe „nad rámec“ standardní nabídky klubu získáte ve druhé polovinû února na na‰ich internetov˘ch stránkách www.jahodaweb.cz nebo
pﬁímo v JAHODù.
Dále chystáme na únor: V únoru posílí klub JAHÒDKA a bude otevﬁen kromû úter˘ a stﬁedy i v pondûlí dopoledne.
9. února „Filmové odpoledne“: V rámci normálního klubu
DÎAGODA jsme pﬁipravili promítání filmu na pﬁání.
13. února „Pohádkové odpoledne“: V pﬁedveãer sv. Valent˘na se
v klubu JAHODA pﬁesuneme do ﬁí‰e pohádek a fantazií. Budeme si ãíst
ty které máme nejradûji, namalujeme si své oblíbené pohádkové postavy,
pro opravdové fajn‰mekﬁíky je pﬁipraven znalostní test z ﬁí‰e bratﬁí GrimÛ
a mnoho dal‰ích legrácek a pﬁekvapení.
23. února „Brazílie blíÏ neÏ kdy jindy“: Nejen na filmovém plátnû,
ale i z první ruky se dozvíme spoustu nov˘ch zajímavostí z jihoamerického kontinentu. Zveme tedy v‰echny pﬁíznivce tropick˘ch de‰tn˘ch pralesÛ, extravagantních karnevalÛ nebo nádherné a nejdel‰í ﬁeky svûta Amazonky na setkání a povídání o Republica Federativa do Brasil jak zní oficiální název teto zemû.
I v novém roce máme otevﬁeno:
Klub JAHODA – pondûlí, úter˘ 14–18 hod. a ãtvrtek 15–18 hod.
Klub DÎAGODA – ãtvrtek a pátek 15–19 hod.
Klub JAHÒDKA – pondûlí, úter˘ a stﬁeda 9–11 hod.
Dal‰í aktuality a informace jako vÏdy na www.jahodaweb.cz

PhDr. Zuzana Jelenová
pﬁedsedkynû SdruÏení na pomoc dûtem s handicapy
KC Mot˘lek, Vlãkova 1067
Tel. 281 912 081
www.motylek.org

JAHODA
Vybíralova 969, Praha 9
tel.: 281 916 352, mobil: 777 674 060
ã.ú. 250969359/0800
www.jahodaweb.cz

Tﬁetí pokraãování seriálu o na‰ich pravideln˘ch aktivitách:
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Mateﬁské centrum
Klubíãko YMCA Praha
KLUB MAMINEK âern˘
Most – YMKA
Vlãkova 1067, Praha 14
Dopoledne
pro maminky,babiãky, tatínky a pﬁed‰kolní dûti:
Pondûlí: 9.30–11.30 volná herna se stálou burzou K. Budzanowská
(tel.: 606 340 251)
Úter˘: 9.30–11.30 kﬁesÈanské maminky s dûtmi (voln˘ vstup)
M. âerná (tel.: 737 355 543)
Stﬁeda: 9.30–11.30 volná herna s programem, burza M. Nováková
(tel.: 775 204 208), K. Zlatohlávková (tel.: 732 348 550)
âtvrtek: 9.30–12 hod. ‰koliãka Beránek (nutné pﬁihlá‰ení), K. Vavru‰ková (tel.: 608 134 744), H. Hofmanová (tel.: 736 264 057)
Pátek: Volná herna otevﬁena od 1.12. 2005 Y. Benedyktová (tel.:
776 577 845)
Odpoledne:
Úter˘: Taneãní a pohybov˘ krouÏek 16.30–17.30 pro pﬁed‰kolní dûti
J. ·indeláﬁová (tel.: 739 034 435)
âtvrtek: Klub Hledaãi pokladu – Pro dûti 8–12 let (15–16.30 hod.)
Odpoledne plné her,soutûÏí, biblické pﬁíbûhy… Machová (tel.:
603 206 614)
Pátek: Pûveck˘ a taneãní krouÏek (15–16.30) mlad‰í dûti od 5 let;
(16.30–18) star‰í dûti od 10 let. Pﬁihlá‰ení nutné, P. Jelínková (tel.:
777 819 175)
Programy pro Ïeny:
Stﬁeda: 15.2. Kavárniãka pro Ïeny 20–22.30 vede MUDr. M. Knobová
Stﬁeda: Multikulturní Ïenská skupina pro malé mnoÏství zájemcÛ
ru‰í ãinnost. Kontakty v pﬁípadû zájmu: V. Roubalová: 737757718, Parisa Zargari: 605514881
Programy celou rodinu:
Pondûlí a ãtvrtek: Cviãení pro radost a dobrou náladu 19.45–21.15
cviãení s prvky jógy, vede J. Purkyt
Stﬁeda: 1.2. Duchovní veãery, vede RNDr. L. Souãek 20–22 hod.
Jednorázové akce:
22.2. 2006. 9.30–11.30 Herna s karnevalem (v rámci stﬁedeãní herny).
Dûti, tatínky i maminky zveme na vesel˘ karneval !!! Jako v minul˘ch
letech vás ãekají soutûÏe, písniãky, hﬁíãky i básniãky. Tû‰íme se na vás.
Kontakt: Vedoucí: Ing. Mgr. Marie Nováková 775 204 208
Zástupce: Ing. K. Vavru‰ková 608 134 744
E-mail: kubickocernymost@seznam.cz
www. praha.ymca.cz/klubicko
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Krátce ze ZŠ Šimanovská

● Milá náv‰tûva: Dûti z M· na
Jahodnici nav‰tívily Z· Kyje
v ·imanovské ulici, kde pro nû star‰í kamarádi pﬁipravili bohat˘ program. PrvÀáãci jim pﬁedvedli své
krásnû pﬁipravené divadlo, ve druhé
tﬁídû se pro zmûnu zpívalo a básnilo. Poté si malí náv‰tûvníci prohlédli ‰kolu, kde právû probíhala
i v˘stava k projektu Stará ﬁemesla.

● Policie mezi Ïáky: V rámci
enviromentální v˘chovy nav‰tívily
‰kolu pracovnice mûstské policie
s besedou na téma „Jak se ochránit
pﬁi napadení cizím psem“. Pro nejmlad‰í Ïáky problematiku pﬁiblíÏily
formou pohádky, u star‰ích probûhla diskuse doplnûná dotazy. U dûtí
vzbudily neb˘val˘ zájem a nad‰ení.
Moc jim dûkujeme a tû‰íme se na
dal‰í setkání.
● Pololetní karneval: V úter˘ 31.
ledna se Z· netradiãnû – karnevalem
rozlouãila s prvním pololetím. Îáci
i uãitelé 1. stupnû uspoﬁádali den
pln˘ her, soutûÏí, karnevalové zábavy a prÛvod masek. V‰ichni pak spoleãnû pro‰li budovou ‰koly. Na závûr
se rozdávalo vysvûdãení.

Humanitární pomoc
V loÀském ‰kolním roce byla na
na‰í ‰kole zorganizována finanãní
sbírka pro obûti tsunami. Bylo
vybráno celkem 50 000,– Kã a cel˘
obnos obdrÏela organizace ADRA.
V souãasné dobû probíhá mezi Ïáky
I. stupnû sbírka pouÏit˘ch dopisních známek. Po jejich roztﬁídûní
a následném prodeji se za utrÏené

peníze nakoupí potﬁebné vûci pro
nejchud‰í dûti v zemích tﬁetího
svûta. Plánujeme je‰tû dal‰í obdobné akce a také náv‰tûvu ﬁeditele
humanitární organizace ADRA
v na‰í ‰kole.
PaedDr. Petr Skalsk˘, CSc.
ﬁeditel Z· Vybíralova 964

„Umění tvoří – drogy ničí“
Na lodi Z· Hloubûtínská 700
probíhají v rámci primární protidrogové prevence s cílem hodnotného
trávení volnoãasov˘ch aktivit ÏákÛ,
v˘tvarné soutûÏe zajímav˘ch v˘tvarn˘ch technik na téma: „Spoleãná plavba na‰í lodí bez drog“ –

graffiti a „Krásy svûta bez drog“ –
linoryt. V˘sledky budou prezentovány pﬁi dni otevﬁen˘ch dveﬁí
9. února od 14 do 18 hod. na na‰í
‰kole.
J. Mare‰ová, uãitelka

Projektové dny nás zaujaly

Školička Beránek
Tento nûÏn˘ název vymyslely maminky v Mateﬁském centru Klubíãko YMCA Praha, klub maminek
âern˘ Most. ·koliãka Beránek je
pro dûti zhruba od 2,5 roku aÏ po
pﬁed‰koláky a jejich maminky.
Scházejí se v Klubíãku kaÏd˘ ãtvrtek dopoledne a mají moc hezké
programy. KdyÏ jsem je v lednu
nav‰tívila, právû v‰ichni zpívali za
doprovodu kytary a potom i mnoha
dal‰ích dûtsk˘ch hudebních nástrojÛ. Kristína Vavru‰ková a Helena
Hofmanová, které ‰koliãku vedou
mi povûdûly, Ïe kromû zpívání se
s dûtmi vûnují i hraní divadla (ãasto
s biblick˘m námûtem), v˘tvarné

v˘chovû, keramice a sportování. Do
‰koliãky Beránek je tﬁeba se pﬁihlásit jiÏ v záﬁí, a protoÏe je o ni velk˘
zájem, je kapacita stále naplnûná.
Pﬁesto se stane, Ïe se bûhem roku
nûjaká místa uvolní, tak jestli máte
malé dítû a zájem s ním pﬁijít mezi
skvûlé lidi, zavolejte na tel.: 608 134
744. Aãkoliv není podmínkou, aby
maminka byla v klubu po celou
dobu se sv˘m dítûtem, stalo se to jiÏ
pravidlem. V‰ichni jsou tam totiÏ
tak trochu kamarádi a jsou rádi
spolu. KdyÏ jsem odcházela, dûti
usedaly právû ke svaãinû, kterou
maminky stﬁídavû pﬁipravují pro
v‰echny dûti. Teì mûly na talíﬁkách
vánoãku, mandarinku a v hrníãku
tepl˘ ãaj. AÏ se najedí, bude ãas na
divadlo.
text a foto: ves

LoÀsk˘ prosinec nám pﬁinesl
opûtdal‰ínovinku. Projektové dny.
KdyÏ pﬁi‰la hodina H, sebûhly se
davy spoluÏákÛ u nástûnky s vyvû‰en˘mi tématy. 1. prosince jsme se
jiÏ setkali v nov˘ch pracovních
kolektivech. Nûkteﬁí zkoumali
v Technickém muzeu a Muzeu hraãek, jiní se chystali na Slavín, za
praÏsk˘mi divadly, do Botanické
zahrady, do nahrávacího studia.
Jedna skupina ÏákÛ také pﬁipravovala v novû zrekonstruovaném
‰kolním bytû chutné
pokrmy, srovnávala
staroãeské a souãasné jídelníãky. KdyÏ
byly projekty dokonãeny,
dostali
jsme vymezen˘ ãas,
abychom si mohli
v klidu prohlédnout
v˘sledky práce na‰ich spoluÏákÛ. Zdálo se mi, Ïe nejvût‰í
zájem byl o projekt
vaﬁení. Po celé
‰kole se totiÏ linula
krásná vÛnû. Nûkteré na‰e v˘tvory
z projektÛ byly vy-

vû‰eny na nástûnkách po ‰kole, jiné
byly ztvárnûny pohybem, mluven˘m slovem ãi videoprojekcí. Na
závûr kaÏd˘ Ïák vyplnil dotazník.
T˘kal se na‰í spokojenosti s projektov˘mi dny a na‰ich pﬁání ohlednû
dal‰ích. ¤ekli jsme jednohlasné
ANO, a proto doufáme, Ïe se urãitû
budou opakovat.
Ïákynû 8.b, Z· Chvaletická
Stránky 10–13 pﬁipravila
Alena Veselá
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„Naše“ trojčata po 5 letech
Tomanovi
Na konci loÀského roku – konkrétnû 29. listopadu, oslavili tﬁi
malí chlapci, kteﬁí se narodili manÏelÛm Tomanov˘m z âerného
Mostu ve stejn˘ den, jiÏ své páté
narozeniny. Na‰e první trojãata na
Praze 14 nav‰tûvuje redakce ListÛ
pomûrnû pravidelnû, takÏe máme
uÏ celkem slu‰nou fotoreportáÏ
z v˘znamn˘ch dnÛ jejich Ïivota.
KdyÏ jsme za nimi se ‰éfredaktorem tentokrát dorazili, zajímalo mû
jako Ïenu, jak to s Bartolomûjem,
Va‰íkem a Alexandrem paní Tomanová zvládá. „KaÏdá máma ví, Ïe
kdyÏ tﬁeba dítû stÛnû, ãeká jí nûkolik probdûl˘ch nocí. U nás jich bylo
vÏdycky tﬁikrát tolik, protoÏe se
stalo pravidlem, Ïe kaÏdou nemoc
ãi nachlazení chytali jeden od druhého, postupnû. Na‰tûstí to nejhor‰í
máme za sebou, pro‰li si tím, kdyÏ
zaãali chodit do ‰kolky. Teì uÏ
jsme prakticky rok nepotﬁebovali
doktora“, Èuká na stÛl paní Tomanová, aby to nezakﬁikla. „Kluci se vidí
v tátovi a naprosto mu dÛvûﬁují. To
si pﬁedstavte, Ïe jednou v létû jsme
se jeli koupat a manÏel ‰el postupnû
do vody, která mu sahala za chvíli
aÏ k bradû. Ohlédl se a jeden
z chlapcÛ, myslím, Ïe to byl Bártík,
‰el za ním a vÛbec si neuvûdomil,
Ïe je maliãk˘ a Ïe nebude staãit
tam, kde staãí táta. Ten k nûmu
dobûhl na poslední chvíli. Je‰tû, Ïe
tam ne‰li v‰ichni tﬁi, nevím, jak by
je pobral, plavat samozﬁejmû neu-

mûli“, ﬁíká dnes uÏ s úsmûvem paní
Tomanová a její manÏel, kter˘ preferuje jejich fyzickou zdatnost,
doplÀuje historku z píseãáku na
Lhotce, kde si pﬁipadal jako remorker, kdyÏ táhl kluky za sebou ve
vodû za tﬁi ‰pagáty, které drÏel
v puse. Zeptala jsem se, jestli jsou
v‰ichni chlapci úplnû ve v‰em stejní, nebo ne. „Alex a Va‰ík jsou jednovajeãná dvojãata a Bártík byl
sám. Narodil se ale první Va‰ík,
Bártík druh˘ a Alex tﬁetí. Nám se
zdá b˘t Bártík trochu jin˘, má obû
ruce stejnû ‰ikovné a je asi nejvíc
ctiÏádostiv˘, ale okolí je vnímá
jako tﬁi naprosto identické kluky.“
Zezaãátku se trochu ost˘chali,
nechtûli se ani fotit, ale kdyÏ máma
pﬁinesla dort a zapálila svíãky,
pﬁedhánûli se, kdo je dﬁív sfoukne.
No a za chvilku uÏ je rodiãe nestaãili okﬁikovat a krotit – to kdyÏ nám
chtûli v‰ichni tﬁi najednou pﬁedvést,
co v‰echno dokáÏí na sv˘ch „‰plhacích a houpacích“ lanech zavû‰en˘ch od stropu pokoje. Tak kluci,
v‰echno nejlep‰í k narozeninám!
text a foto: ves

O čem sní muži
Îena chce rodinu, muÏ si chce
hrát a zahálet. Ona chce hnízdo, on
chce rozsévat a uÏívat si. Tak by se
dalo zjednodu‰enû charakterizovat
postavení Ïeny a muÏe v patriarchátu, kter˘ vládne svûtu a zejména
rodinû uÏ po tisíciletí, aniÏ by se na
tom v dne‰ní ãeské neemancipované spoleãnosti pﬁíli‰ zmûnilo. Co
má ale pﬁeÏívající patriarchát spoleãného s trojãaty manÏelÛ Tomanov˘ch? Odpovûì najdete v poslední kníÏce filmové a literární

dokumentaristky a feministky Olgy
Sommerové O ãem sní muÏi, jeÏ
navazuje na pﬁedchozí tﬁi tituly
O ãem sní Ïeny, jichÏ se dohromady prodalo pﬁes sto tisíc kusÛ.
Autorka v ní rozpráví s tﬁinácti
muÏi o jejich Ïivotních osudech
a vztazích s Ïenami. Jedním z nich
je i Václav Toman (nar. 1948 v Prachaticích), specialista informaãních
technologií, kter˘ s Mariolou,
o ‰estnáct let mlad‰í Ïenou, má trojãata, jimÏ je obûtav˘m otcem. j‰
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Zámečníkovi
Na‰e mûstská ãást má jeden primát: narodila se tu 3. ledna 2001
první trojãata tﬁetího tisíciletí
v Praze (a moÏná i v âR, ale to
nevíme jistû). Jsou to druhá trojãata
narozená v Praze 14 v rozmezí 36
dnÛ – na pﬁelomu let 2000 a 2001.
Kluci Filip, Tomá‰ a Jakub Zámeãníkovi v lednu oslavili také své 5.
narozeniny. Vydala jsem se za nimi
do ‰kolky ve Vybíralovû ulici, kde
mû pﬁivítala jejich paní uãitelka Bílková. Zeptala jsem se jí, jací kluci
jsou, zda spí‰ hodní, nebo zlobiví,
co je baví a zajímá atd. Paní uãitel-

15
ka se rozpovídala a s úsmûvem na
tváﬁi ﬁekla nûkolik vût, na které by
mohl b˘t hrd˘ kaÏd˘ rodiã: „ Jsou to
dûti velice dobﬁe vychované, samostatné, disciplinované a sobûstaãné.
Od maliãka jsou vedeny k tomu,
aby se dokázaly sami o sebe postarat. I kdyÏ jsou je‰tû malí, zvládají
pﬁimûﬁenû k svému vûku prakticky
v‰echno. Jsou to bystﬁí ho‰i na velice vysoké psychické úrovni a ani
v nejmen‰ím nejsou rozmazlení.
KdyÏ jim bylo nûco málo pﬁes 4
roky jeli s námi na ‰kolku v pﬁírodû,
kam jezdí vût‰inou jen pﬁed‰koláci
a pﬁesto s nimi nebyl jedin˘ problém. Byli naprosto samostatní
a vÛbec se jim nest˘skalo – to je

u mal˘ch
dûtí vÏdycky nejvût‰í
problém.
Jsou úÏasní
– vím, Ïe se
na nû mohu
na 100 %
spolehnout,
Ïe nic nezapomenou
a díky své
ctiÏádostivosti se rádi
stále uãí nov˘m vûcem.
Nejradûji
z programu
ve ‰kolce mají asi tûlocvik, moc
rádi jezdí na v˘lety a chodí na dlouhé vycházky. Neexistuje, aby se
nudili. Poﬁád chtûjí nûco dûlat, nûco
poznávat a objevovat.“ Kluci si pak
pﬁed objektivem symbolicky Èukli
skleniãkami s ãajem, protoÏe oslavu
narozenin mûli jiÏ v pﬁedstihu za
sebou. Ukázali mi, s ãím si ve ‰kolce rádi hrají – ze v‰eho nejvíc je pr˘
baví modelování a stavebnice.
Slova chvály, vyﬁãená paní uãitelkou, nebyla ﬁeãena bezdÛvodnû –
i na mû udûlali skvûl˘ dojem. AÏ
jsem si musela ﬁíkat, jak je moÏné,

Ïe jiní rodiãe mají tﬁeba jen jedno
dítû a nedokáÏí jej vychovat ani
z desetiny tak dobﬁe, jako manÏelé
Zámeãníkovi svá trojãata. Pﬁitom to
vÛbec nemají jednoduché, protoÏe
pan Zámeãník, otec chlapcÛ je po
úraze jiÏ od roku 1982 na invalidním vozíku. JiÏ jako invalida se
seznámil se svou Ïenou a osud mu
vynahradil v‰echna trápení a utrpení tím, Ïe ho obdaroval najednou
Filipem, Jakubem a Tomá‰em a tím,
jací lidé z nich vyrÛstají. Blahopﬁejeme!
text a foto: ves
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I letos budeme pokračovat v investičních akcích
stit dal‰í existenci tohoto v˘znamného krajinotvorného prvku. S v˘stavbou inÏen˘rsk˘ch sítí na sídli‰ti
âern˘ Most I. totiÏ rybníãku zaãala
ub˘vat voda. Tehdej‰í studie pﬁedpokládala ﬁe‰it problém soustﬁedûním odpovídajícího mnoÏství povrchov˘ch vod z okolí a kompenzovat
tak úbytek vody. âasem se v‰ak ukázaly finanãní a realizaãní slabiny
tohoto ﬁe‰ení a proto v loÀském roce
byl zpracován dal‰í projekt, kter˘
problém jiÏ neﬁe‰í pﬁím˘m napojením na obãasn˘ zdroj nekvalitních
vod z de‰Èové kanalizace. Jist˘ zdroj
vody projektant nachází v napojení
rybníãku na zbytky soustﬁedûn˘ch
podzemních vod zji‰tûn˘ch v pﬁemûnûné geologii území. Bylo prokázáno, Ïe takto získaná voda bude
kvalitní a bude zaji‰tûno kontinuální doplÀování poÏadovaného objemu vody. Z v˘sledku prÛzkumu se
dá pﬁedpokládat, Ïe hladina vody
v rybníãku se trvale zv˘‰í nejménû
o 0,5 m proti
dosavadnímu stavu. Projektant v‰ak
nevyluãuje nav˘‰ení hladiny aÏ
o 1,5 m. Na de‰Èovou kanalizaci
by rybníãek byl
pﬁipojen pouze
v situaci, kdyby
hladina podzemní
vody poklesla.
Stavbu, pﬁi níÏ se
téÏ utûsní hráz
Îelezniãní most v Pilské ul.
a upraví bezprostﬁední okolí rybníãku, pﬁipravujeme
Novou jednosmûrnou vozovku bude
lemovat stávající jednostrann˘ chod- ve spolupráci s Magistrátem hl. m.
Prahy a bude spolufinancována téÏ
ník, kter˘ pod mostem prochází jeho
z prostﬁedkÛ Evropské unie.
v˘chodním obloukem. Prostor toãky
Dal‰í stavba, na které bude mít
autobusu bude upraven tak, aby polorovnûÏ finanãní podíl Evropská unie,
mûr ostrÛvku toãky byl 12 m, ‰íﬁe
jízdních pruhÛ 4 m a záliv 3,5 m pro bude odbahnûní Kyjského rybníka.
v˘stupní zastávku o délce 25 m s pﬁí- PÛvodnû jsme pﬁedpokládali, Ïe tato
slu‰n˘mi nájezdov˘mi a v˘jezdov˘- investice se uskuteãní v souvislosti
mi klíny. Nástupní zastávka zÛstane s pﬁipravovan˘m pﬁírodním parkem
v zásadû beze zmûn. Pﬁedpokládáme na âerném Mostû ve smûru na Dolní
Poãernice a Hostavice. SnaÏili jsme
zahájení stavby letos v bﬁeznu.
se totiÏ o minimalizaci nákladÛ na
V˘znamnou akcí z hlediska Ïivotodbahnûní tím, Ïe sediment z Kyjního prostﬁedí je zaji‰tûní pﬁítoku
vody do rybníãku zvaného Aloisov, ského rybníka pouÏijeme pﬁi terénních úpravách pﬁírodního parku.
situovaného v Centrálním parku v tûsPﬁi provedení rozboru sedimentu se
né blízkosti Pospíchalovy ulice. JiÏ
v roce 1999 si mûstská ãást nechala v‰ak ukázalo, Ïe nevyhovuje souãasn˘m zpﬁísnûn˘m normám a nelze
odborníky vypracovat studii, jak zajiho proto v pﬁírodním parku pouÏít.
Akce se proto
uskuteãní samostatnû a samozﬁejmû se
nebude jednat pouze o vyãi‰tûní dna,
ale rovnûÏ o úpravu navigace a hráze a ve spolupráci
s ornitology se uvaÏuje o vybudování
umûlého ostrÛvku
jako hnízdi‰tû ptákÛ. V lednu se
urychlenû vyﬁizoRybníãek Aloisov v Centrálním parku
V prosincovém ãísle v minulém
roce jsem se zmínil o pﬁipravovaném
roz‰íﬁení Pilské ulice a úpravû toãky
autobusové linky ã. 110 v Hostavicích. V souãasné dobû je doprava Pilskou ulicí v úseku Novozámecká –
âeskobrodská vedena obousmûrnû
pouze západním obloukem Ïelezniãního mostu, ostatní oblouky jsou bez
dopravy. Pod stﬁedním obloukem
mostu byla v minulosti v místû, kde
se stavûla kanalizaãní stoka G, zﬁízena provizorní panelová vozovka,
která se napojila na stávající vozovku. Pﬁedmûtem chystané úpravy bude
vybudování jednosmûrné komunikace o ‰íﬁi 4,5 metru ohraniãené zv˘‰en˘mi obrubníky a silniãními svodidly na místû dﬁívûj‰í provizorní
panelové vozovky. Realizace vozovky je komplikována tím, Ïe v její
trase se nacházejí inÏen˘rské sítû,
pﬁedev‰ím kanalizace, zatrubnûn˘
Hostavick˘ potok a ãetné kabely.

valy pﬁíslu‰né formality, aby byly
splnûny poÏadavky Evropské unie
pro ãerpání dotace. Finanãní úãast
Evropské unie je velmi dÛleÏitá, protoÏe celkové náklady jsou bezmála
90 mil. Kã.
Letos bude s nejvût‰í pravdûpodobností zahájena, a v roce 2007

ku reálné moÏnosti získání témûﬁ
100 milionÛ Kã ze strukturálních fondÛ Evropské unie. Pokud by rekonstrukce nepokraãovala, Technická
správa komunikací by o tyto prostﬁedky pﬁi‰la.
Rozpracovan˘ch nebo pﬁipravovan˘ch investiãních akcí je na Praze

Kyjsk˘ rybník
14 je‰tû celá ﬁada a já mám v plánu
dokonãena, stavba podjezdu pod
ãtenáﬁe s nimi postupnû seznamovat
Chlumeckou ulicí. Podjezd má mimoﬁádn˘ dopravní v˘znam, protoÏe v dal‰ích ãíslech tohoto ãasopisu.
Tentokrát v‰ak zbytek pﬁidûleného
pﬁízniv˘m zpÛsobem ovlivní dopravmísta pro ãlánek – mimo dané témaní situaci v obchodní zónû na âer„zneuÏiji“ pro aktuální informaci
ném Mostû. Propojí totiÏ pﬁímo její
severní a jiÏní ãást pﬁibliÏnû ve smû- veﬁejnosti o problému kolem autobusové linky ã. 141. S odÛvodnûním,
ru Centrum âern˘ Most – Sconto.
Ïe linka je v úseku Hejtmanská–âerV˘jezd na Chlumeckou ulici z jiÏní
n˘ Most minimálnû vyuÏívána, vyãásti zóny jiÏ tedy nebude v˘luãnû
louãil organizátor praÏské hromadné
pﬁes Hartenberskou ulici. Stavbu
dopravy ROPID jeden cel˘ okruh
financuje pﬁeváÏnû konsorcium
obchodních ﬁetûzcÛ zahrnující Cent- této linky s tím, Ïe bude souãasnû
zkrácen interval linky ã. 273 ve ‰piãrum âern˘ Most, Ikea, Hornbach,
Makro a Sconto. Tyto obchodní orga- kách z 10 na 8 minut. Zkrácení internizace tak pﬁispûjí na rozvoj dopravní valu linky ã. 273 je presentováno
infrastruktury âerného Mostu ãást- jako ãásteãná náhrada za zru‰en˘
okruh linky ã. 141 v exponovaném
kou ve v˘‰i nejménû 80 milionÛ Kã.
Stavbu ﬁídí odbor
mûstského investora
MHMP, kter˘ také
organizuje v˘bûrové ﬁízení na dodavatele stavby, plánované na konec
února 2006. Pﬁipomínám, Ïe pﬁíprava
podjezdu se datuje
jiÏ od roku 1998
a pro radnici to znamenalo vést dlouhá
a obtíÏná jednání
z hlediska shromaÏìování finanãních
prostﬁedkÛ a zaji‰tûní potﬁebn˘ch po- Toãka autobusu ã. 110 v Hostavicích
zemkÛ. V˘znamn˘
úseku âern˘ Most–Hejtmanská.
podíl na skuteãnosti, Ïe se zahájí
ROPID v‰ak radnici i cestující veﬁejvlastní realizace stavby, má Rada
nost pﬁekvapil ãasov˘m omezením
hl. m. Prahy.
Ponûkud pﬁekvapivû se v nejbliÏ- provozu linky ã. 141 v opaãném
smûru âM–Cíglerova–Hejtmanská‰ích mûsících opût rozbûhne reOcelkova–âM, a to ve veãerních
konstrukce Broumarské ulice. Prohodinách od 20 hodin. Dal‰í jednání
toÏe stavba je plnû v kompetenci
radnice s dopravcem proto smûﬁovaTechnické správy komunikací,
lo k tomu, aby autobusová linka
nemohu v této chvíli poskytnout
ã. 141 v tomto zbylém okruhu byla
informace o harmonogramu postupu
v provozu i po 20 hod. s maximálprací, ani o dopravnû inÏen˘rsk˘ch
ním intervalem 15 min. Jednání bylo
rozhodnutích. Je samozﬁejmé, Ïe radúspû‰né a k nápravû dojde po
nice pﬁíslu‰né informace poÏadovala,
26. únoru 2006.
ale ani investor sám ve vûci nemá jasIng.Miroslav Skala
no. K urychlenému zahájení dal‰í
zástupce starosty
etapy rekonstrukce dochází v dÛsled-
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Beauty z Jahodnice
Porod byl ‰ílen˘, svûﬁuje se nám
sleãna Jiﬁina Bﬁicháãková, kdyÏ si
prohlíÏíme novopeãenou psí rodinku. Ale stálo to zato: psí dáma
AMBER BEAUTY LEAWRY (jmé-

no dle rodokmenu, za nûÏ by se
nemusela stydût ani ãlenka královské rodiny) vrhla devût novoroãních
‰ûÀátek, z nichÏ nakonec pﬁeÏilo
sedm – ãtyﬁi pejsci a tﬁi feneãky (ãty-

ﬁi jsou jiÏ zadané). Mají se ãile k svûtu, ale dûti, které chodí k paní Olivové-Bﬁicháãkové malovat a kreslit,
k nim zatím nesmûjí. UÏijí si je aÏ,
aÏ, aÏ budou vût‰í. Paniãka je pﬁísnû
stﬁeÏí, v na‰em pﬁípadû udûlila ãestnou v˘jimku, takÏe jsme mohli pro
ãtenáﬁe ListÛ fotografovat a vyptávat
se. Jak uÏ jste nespí‰ podle Beautiny
fotky uhádli, je to rasa kolie. Aã se
chová vzne‰enû, pﬁímo aristokraticky k nám lidem, ke sv˘m potomkÛm
pﬁistupuje pragmaticky: nakrmí je
a „zdrhne“. Beauty, ãesky Kráska je
rovnûÏ z devíti ‰tûÀat, nejhezãí z celého vrhu. Je âeskou junior ‰ampionkou a Klubov˘m vítûzem 2004. Má
úÏasnou povahu a je to natolik chytr˘ pes, Ïe má i svoji webovou stránku: www.leawrey.cz.
O tomto krásném plemeni doposud u nás vy‰ly tﬁi knihy: S. Mooreová „KOLIE“ (2001), Dina von Hahnová „KOLIE A ·ELTIE“ (2001),
Eva-Maria Krämer – KOLIE (2002).
Z knihy E. M. Krämer „Kolie je pes,
kter˘ má srdce“: Proslulé královnû
Viktorii se kolie vryla do srdce natolik, Ïe se rozhodla ji uvést do spoleãensk˘ch salonÛ. K slavn˘m milov-

níkÛm kolií v‰ak patﬁili i ru‰tí caﬁi,
ameriãtí prezidenti a japon‰tí císaﬁové. Srdce prostého lidu si kolie získala bûhem válek, kdy jako zdravotnick˘ a kur˘rní pes zachránila Ïivot

tisícÛm vojákÛ. Velká obliba plemene zpÛsobila, Ïe se koliemi zaãali
zab˘vat obchodníci a nepﬁíli‰ velcí
odborníci. Kolie ale pﬁesto zÛstaly
robustní, nekomplikované a mnohé
si zachovaly pÛvodní instinkty.

j‰, foto: autor a ves

Pomoc dětem
u koní
Hledáme dobrovolníky, kteﬁí by mûli zájem pomáhat dûtem s handicapy a kteﬁí mají rádi konû. Jsme malé obãanské sdruÏení, které poﬁádá jízdy na koních zdarma pro dûti s handicapy. Za pomoc – s dûtmi i ve stájích (hlavnû asistence u jízd, organizování programu pro dûti v klubovnû)
je moÏné si domluvit vyjíÏìky na koních. RovnûÏ je moÏné napsat potvrzení o praxi.
Kontakt:
Zajíãek na koni o.s.,
Markéta ·ulcová
776 58 28 48,
kopretinam@centrum.cz
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Návrat po 42 letech
V loÀském roce sestoupili fotbalisté TJ Kyje z praÏského pﬁeboru.
Jak je to v podobn˘ch pﬁípadech
obvyklé, b˘vá následující sezóna
kritická. Hlavním úkolem pro hráãe
i realizaãní t˘m je co nejrychleji na
neúspûch zapomenout a s klidnou
hlavou se pustit do dal‰ích bojÛ
v niÏ‰í soutûÏi. To si zcela jistû uvûdomil i trenér Milan ·vec, a tak
poÏádal o spolupráci Václava
Vránu, urãitû nejslavnûj‰ího odchovance zdej‰ího fotbalu. Ten se do
Kyjí vrátil po dlouh˘ch dvaaãtyﬁiceti letech.

„Za v‰echno, co jsem ve fotbalu
dokázal, vdûãím Karlu Vokounovi.
Ten mû jako dorostence je‰tû na sta-

rém hﬁi‰ti, kde se dnes cviãí psi,
prohánûl tak, Ïe by se to ani tûm
psÛm nelíbilo. Ale díky nûmu jsem
se dostal do velkého fotbalu. Právû
on stál za m˘m odchodem do juniorky Dukly na vojnu. Pod trenérem
Musilem jsem na Julisce hrál rok,
druh˘ jsem odkroutil v tehdy druholigové Dukle Tábor. Po vojnû jsem
se vrátil do Kyjí a v ﬁíjnu roku 1963
jsem pﬁestupoval do Sparty, kde si
mû vyhlédl trenér ·tumpf. Tam
jsem proÏil nádhern˘ch deset fotbalov˘ch rokÛ.“
V ‰edesát˘ch letech to byla
opravdu slavná éra sparÈanského
fotbalu. ·tumpfÛv nástupce Václav
JeÏek vybudoval na Letné t˘m, na
kter˘ se chodilo. Mistrovské tituly
v domácí lize, pohárové úspûchy
v evropsk˘ch soutûÏích, vítûzství na
jihoamerickém turnaji Hexagonal
(na snímku Václav Vrána s pohárem). Na tehdej‰í útok Pospíchal,
Mráz, Kva‰Àák, Ma‰ek, Vrána

mohou
souãasní
ostrostﬁelci
v rudém dresu vzhlíÏet asi jako
novináﬁsk˘ elév na Egona Ervína
Kische.
„Na popud spoluhráãe a odchovance ústeckého fotbalu Pepy Vojty
jsem pak ‰el na dva roky do Ustí n.
L., v roce 1974 na ãtyﬁi do Neratovic, a pak jsem se stal hrajícím trenérem Dolních Poãernic. UÏ v roce
1980 jsme postoupili do praÏského
pﬁeboru, kde jsme dlouhá léta hráli.
S aktivní kariérou jsem konãil
hodnû dlouho po ãtyﬁicítce, pak
jsem je‰tû trénoval mládeÏ na Spartû, no a pak se ozval Milan ·vec,
abych mu pomohl.“
Kyjsk˘ fotbal Václav Vrána
samozﬁejmû sledoval, a tak ne‰el do
neznámého prostﬁedí. Po pÛl roce
u t˘mu a pohledu na tabulku
(6. Kyje 13 6 2 5 29:19 20) uÏ mÛÏe
hodnotit.
„Chtûl bych do kádru vytáhnout
co nejvíc dorostencÛ
a zlep‰it tréninkovou
morálku. KaÏd˘ hráã musí
b˘t alespoÀ na dvou ze tﬁí
tréninkÛ. KdyÏ jich trénuje patnáct a v nedûli pﬁijde
na zápas ‰estnáct˘, tak má
prostû smÛlu. Jinak umístûní odpovídá m˘m pﬁedstavám, dvanáctibodová
ztráta na Uhﬁínûves je
znaãná, po zimní intenzivní pﬁípravû a pohárov˘ch
zápasech na na‰í umûlé
trávû chceme jarní ãást
soutûÏe v klidu dohrát
a pﬁipravit kádr s postupo-

Z Černého Mostu do Austrálie

KdyÏ nám do redakce zavolal
neznám˘ ãtenáﬁ, zda víme, Ïe na
âerném Mostû bydlí ná‰ v souãasnosti nejlep‰í sportovní gymnasta
Martin Koneãn˘, brali jsme to jako
urãit˘ test sportovních znalostí, pﬁípadnû v˘sledek nûjaké restauraãní

sázky. KdyÏ nám ale vzápûtí ﬁekl ãísla svého
mobilu i mobilu na‰eho
reprezentanta a popsal jej
jako nesmírnû sympatického mladíka, se kter˘m
bychom mûli seznámit
i ãtenáﬁe, bylo jasné, Ïe
do‰lo k oné zpûtné vazbû
informací, kterou má
kaÏd˘ novináﬁ tak rád.
·koda jen, Ïe chtûl zÛstat
v anonymitû, jak rád by
ãlovûk v tomto pﬁípadû
svÛj informaãní zdroj
prozradil.
Reference nelhaly,
kdyÏ jsme se s jedenadvacetilet˘m sportovcem, kter˘ na âerném
Mostû bydlí uÏ polovinu
Ïivota, se‰li, záﬁila z nûj
pohoda a „vysmátost“
pﬁimûﬁená vûku, ale ne
uÏ kaÏdodennímu gymnastickému
drilu. Z na‰eho dlouhého povídání
vybírám ty nejzajímavûj‰í pasáÏe,
ze kter˘ch se dá sestavit miniprofil
borce, kter˘ je pﬁes své mládí uÏ
pûtinásobn˘m mistrem republiky
ve víceboji muÏÛ.

„S gymnastikou jsem zaãal uÏ
v pûti letech v oddílu Vodní stavby
pod trenérem Miroslavem Netu‰ilem, dlouholet˘m reprezentantem,
od nûhoÏ jsem po dvou letech pﬁe‰el k Oldﬁichu Otavovi (na snímku
sleduje prostná svého svûﬁence –
pozn. aut.), kter˘ mû trénuje
dodnes. Jsme ãleny SK Hradãany,
cviãíme v tûlocviãnû v Diskaﬁské
ulici a teì jsme se dva roky po sobû
stali mistry republiky v druÏstvech,
své mistrovské tituly na jednotliv˘ch náﬁadích z juniorÛ i dospû-

v˘mi ambicemi na pﬁí‰tí sezónu.
Rád bych byl u toho, i kdyÏ manÏelka uÏ by mû chtûla mít víc doma,
protoÏe navíc chodím na zápasy
sv˘ch vnukÛ, star‰í je momentálnû
na hostování v dorostu Xaverova
a mlad‰í hraje za Spartu ligu star‰ích
ÏákÛ.“
Aby toho pro paní Vránovou
nebylo málo, tak musíme je‰tû pﬁipoãítat schÛzky se starou sparÈanskou gardou a náv‰tûvy ligov˘ch
utkání na Letné. I kdyÏ tam se pr˘
ãtyﬁia‰edesátilet˘ Kyják, bydlící
v Hostavicích, moc dlouho nezdrÏí.
„Chodím na Letnou se stálou partou spoluhráãÛ, ale na podzim jsem
tam ani jednou nevydrÏel do konce.
Jsem odmala sparÈan, ale z nûkter˘ch utkání jsem odcházel je‰tû pﬁed
poloãasem. Fakt mi bylo stydno.
A tak jsem se radûji vymluvil, Ïe mi
jede vlak. Uvidím, jestli tam teì na
jaﬁe vydrÏím aÏ do konce.“

l˘ch, za které závodím od sedmnácti, ani nedokáÏu takhle najednou
spoãítat. Nejvíc jich ale bylo na
hrazdû, v pﬁeskoku a v prostn˘ch,
naopak kruhy, bradla a kÛÀ jsou
v mém pﬁípadû soutûÏemi vyloÏenû
do víceboje…Pokud mám uvést
mezinárodní úspûchy z posledních
let, pak je to titul juniorského mistra Evropy na hrazdû v ﬁeckém Patrasu roku 2002 a druhé místo v pﬁeskoku tamtéÏ, dal‰í dvû stﬁíbrné
medaile mám v posledních dvou
letech za cviãení na hrazdû ve Svûtovém poháru. Moc si v‰ak cením
i zápisu v na‰í Guinessovû knize
rekordÛ, neboÈ v poãtu Tkaãev
(mnohonásobn˘ svûtov˘ ‰ampión –
pozn. aut.) pﬁeletÛ na hrazdû jsem
se dostal loni v Brnû aÏ k ãíslu jedenáct. Na jedné exhibici ve svûtû uÏ
byl dosaÏen tucet pﬁeletÛ v jednom
kuse, ale to není oficiálnû zaregistrováno. TakÏe si chci vlastní rekord
pﬁekonat radûji hned o dva pﬁelety,
abych se dostal i do té svûtové „guinessovky“. Abych ale moc nemachroval, tak koncem roku jsem se
na MS v Austrálii nedostal do finále víceboje, kam jsem hroznû chtûl,
skonãil jsem na 27. místû, o tﬁi pﬁíãky za postupov˘m poﬁadím. Jinak
u protinoÏcÛ jsme byli tﬁi t˘dny, byl
jsem tam poprvé, t˘den jsme byli
v rodinách, jsou to pohodoví, bez-
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prostﬁední lidé, poznal jsem Melbourne i fantastickou pﬁírodu s pûtimetrov˘m kapradím v pralesech.
Kam se na Austrálii hrabe Amerika.
Na tom jsme se shodli s kamarády
Slováky, Nûmci, Chorvaty nebo
·v˘cary, které znám odmala, protoÏe jsme tam kdysi jezdili na sou-
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stﬁedûní a bydleli v jejich rodinách… Pokud jde o na‰i rodinu, tak
kromû rodiãÛ mám dva bráchy.
S tím star‰ím chodíme ãasto na âerném Mostû do kina nebo na bowling, tomu mlad‰ímu je devût a dûlá
taky gymnastiku. MoÏná, Ïe by byl
lep‰í neÏ já, ale chci, aby pﬁe‰el
k fotbalu, na kter˘ je taky ‰ikovn˘.
Tam si jednou vydûlá mnohem víc
penûz. Já se jako dítû rozhodoval
mezi cviãením a hokejem, dûlal
jsem zároveÀ oboje, ale pak pﬁi‰el
zlom a já se bohuÏel rozhodl pro
gymnastiku. Dneska jsem mohl b˘t
za vodou – v NHL i finanãnû. Takhle jsem sportovním instruktorem
a studentem obchodní akademie se
sportovním zamûﬁením. Gymnastikou se urãitû zbohatnout nedá,
sponzoﬁi se do tohoto tradiãního
olympijského odvûtví nehrnou.
Zkou‰el jsem taky atletiku, s tyãí se
dostal pﬁes 4,40 metru, ale to bych

Prázdniny na horách
Víkendové i veãerní zájezdy se
spoleãností Snowhill za snûhem
do Herlíkovic, Jablonce n. J.
(Kamenec) a do Vysokého n. J.
(·achty) jsou lyÏování chtiv˘mi
zájemci z na‰í mûstské ãásti hodnû
vyuÏívány. Pro období únorov˘ch
jarních prázdnin budou ze stanice
metra âern˘ Most novû vypravovány skibusy také kaÏd˘ v‰ední den.
Odjezd je v 6:45 hod., na místû jste
asi za devadesát minut a v pÛl deváté uÏ jsou v Herlíkovicích v provozu vleky. Pokud nemáte lyÏe ani
boty, je moÏné si je vypÛjãit pﬁímo
v areálu. Skiservis Vanclsport nabízí v pÛjãovnách nûkolik stovek párÛ
‰piãkového vybavení, ze kterého si
vybere urãitû kaÏd˘. V‰ichni lyÏníci
na místû vyplÀují anketní lístek
a jak nám sdûlila ochotná vedoucí
Kamila Hlinková, uvádí bydli‰tû
v na‰í mûstské ãásti pﬁibliÏnû kaÏd˘

osm˘ z nich. Teì navíc máte moÏnost v rámci akce „na lyÏe bez lyÏí“
vyplnit uÏ v autobusu lístek s velikostí bot i vahou svého tûla a po pﬁíjezdu do Herlíkovic budete mít lyÏe
i boty pﬁipraveny. Pak uÏ mÛÏete
vyrazit do stûny, vyuÏít zdej‰í
sedaãkovou lanovku a celkem osm
vlekÛ i dal‰í lanovku v pﬁilehlém

se mohl mûﬁit tak jedinû se Ïenami.
A tak jsem se vrátil ke gymnastick˘m sestavám. Mimochodem, ve
sportovní gymnastice zaãala platit
zcela nová pravidla, co se cviãení
i hodnocení t˘ãe. Nevím, proã si to

ti pánové vymysleli, je to fakt revoluce, takÏe m˘m hlavním úkolem
pro leto‰ní rok je natrénovat podle
tûchto pravidel nové sestavy
a znovu intenzivnû shánût sponzory.
Nevíte o nûjakém?“

areálu Bubákov. V kaÏdém pﬁípadû
vás ãekají upravené sjezdovky
s krásn˘m poÏitkem z obloukÛ, pﬁi
kapacitû 6 200 pﬁepravovan˘ch
osob za hodinu také minimální
fronty, bohatá moÏnost obãerstvení,
skiservis u pokladny i pﬁímo
u lanovky a v pﬁípadû pﬁíznivého
poãasí také krásná panorámata
z vrcholu Îalého ve v˘‰ce pﬁes tisíc
metrÛ nad moﬁem. Jak nám slíbili
místní meteorologové, má b˘t ve
druhé únorové dekádû v Herlíkovicích pﬁes metr snûhu a jasná obloha.
Pro úplnost je‰tû dodejme, Ïe zpût
odjíÏdí skibus v 16.15 hod., Ïe
dospûlí platí za dopravu a permanentku na v‰echny vleky 590 a dítû

450 korun, Ïe je‰tû více se mÛÏete
dozvûdût na informaãním mobilu
737 222 456 a na webov˘ch stránkách www.herlikovice.cz. Hezké
prázdniny.

Pohár do Tachova
V sobotu 12. ledna se v budovû
PraÏského Tyrranus Hallu v areálu
Církve bratrské ve Chvalech konal
tﬁetí roãník fotbalového turnaje
o pohár BB klubu. SoutûÏilo celkem 7 t˘mÛ hráãÛ do 20 let z Olomouce, Bu‰tûhradu, Tachova,
Nymburka, Horních Poãernic, Smíchova a také t˘m BB klubu, kter˘ je
sloÏen pﬁeváÏnû z hráãÛ z âerného
Mostu. V první ãásti turnaje hrál
nejprve kaÏd˘ s kaÏd˘m a první
ãtyﬁi t˘my pak postupovaly do
play-off. LoÀ‰tí
obhájci vítûzství
Ambassadors
Nymburk vyhráli
první ãást turnaje
a lehce postoupili
i do finále vítûzstvím nad SK
Bu‰tûhrad, kde
ale byli poraÏeni
t˘mem Imanex
Tachov. Bûhem
turnaje mûli hráãi
moÏnost
trávit

voln˘ ãas a lépe se poznat pﬁi stolního tenisu, stolním fotbálku nebo
pﬁi sledování fotbalu na videu. HráãÛm se na turnaji pﬁedstavila fotbalová organizace Ambassadors in
Sport, která jim nabídla moÏnost
zúãastnit se letních fotbalov˘ch
kempÛ. Odjet na nû mÛÏete tﬁeba
i vy, BB fotbalov˘ klub poﬁádá
zdarma kaÏdou stﬁedu v tûlocviãnû
PraÏského Tyrranus Hallu od 16
hodin fotbalové tréninky pro mládeÏ do 20 let.

dvoustranu pﬁipravil Pavel Vokurka, foto: autor (7) a archiv
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Stanislav Vyoral

UÏ patnáct mûsícÛ vám pod
tímhle titulkem pﬁedstavujeme zajímavé osoby i jejich podnikání
v na‰í mûstské ãásti. Tentokrát si
ukáÏeme, Ïe podnikat se dá
i v oblasti sportu. NepÛjde o Ïádného ligového fotbalistu nebo hokejistu, ale o tvrdou kaÏdodenní ãinnost
Stanislava Vyorala, kter˘ provozuje
nafukovací tenisovou halu v sousedství hloubûtínského bazénu. Do
hlavního mûsta se pﬁesunul tenhle
sympatick˘ Valach aÏ z Otrokovic,
kde hrál od dûtství tenis, za totality
vystﬁídal rÛzné profese a ty poslední pﬁedrevoluãní v roli plavãíka
a maséra právû v Hloubûtínû ovlivnily dost zásadním zpÛsobem jeho
Ïivot. Ostatnû, to uÏ je zﬁejmé
z odpovûdí na na‰e anketní otázky.
Proã jste zaãal podnikat právû na
území Prahy 14?
„Pﬁi pohledu na zpusto‰ené
nohejbalové kurty v areálu bazénu
se naplno projevila má celoÏivotní
tenisová vá‰eÀ a poÏádal jsem
o pronájem této plochy. Stra‰nû
ãasu zabralo vybûhávání papírÛ
a dal‰í úkoly, které zestruãním.
Zaãal jsem vypleÀováním náletové
vegetace, dále bylo nutné kurty
kvÛli v˘bûhu otoãit, plochu srovnat
a zpevnit. Postavit tréninkovou zeì
s ‰íﬁkou 36 m, v˘‰kou 2,7
m a tlou‰Èkou 40 cm. Stojí doteì,

betonová lobby z Temelína by
mohla závidût. První tﬁi roky jsem
to vedle masírování zvládal sám,
pak jsme na to byli dva. Podaﬁilo se
nám dobudovat zázemí s kompletním hygienick˘m zaﬁízením, ‰atnami a klubovnou. Tﬁi roky se tu hrál
závodnû tenis, ale pro sportovní
ãinnost byly dva kurty málo, dal‰í
nebylo postavit kde. A tak jsme pﬁe‰li na komerãní ãinnost a kurty
zaãali pronajímat. Chtûli jsme se
pustit i do nafukovací haly, ale
s tehdej‰ím majitelem bazénu firmou Poseidon se nám nedaﬁilo
dohodnout. Teprve pﬁíchod Montservisu a vstﬁícn˘ postoj jeho ﬁeditele Jana To‰nera nám umoÏnily
zaãít se tímto projektem reálnû
zab˘vat. Znamenalo to pustit se do
kompletní instalace inÏen˘rsk˘ch
sítí, vybrat tu správnou technologii
i firmu, ﬁe‰it spoustu dal‰ích organizaãních záleÏitostí, mûl jsem toho
opravdu moc. Ale podaﬁilo se, hala
se slavnostnû otevírala na pﬁelomu
tisíciletí. Po pûti letech zimního
hraní na antuce je tato sezóna premiérou pro nov˘ umûl˘ povrch
DESSO DLW CROWN 2020 s kﬁemiãitanov˘m vsypem. Tím uÏ se
mÛÏe pochlubit ﬁada podobn˘ch
zaﬁízení, ov‰em kompletní ovládání
plynového zaﬁízení i osvûtlení poãítaãem ze strojovny mají v souãasnosti pouze dvû kryté
haly v Praze a nûkolik
v celé âeské republice.“
Co v‰echno z na‰í
mûstské ãásti jste uÏ
staãil poznat a kam se
naopak teprve chystáte?
„Celé území Prahy
14 znám dost dobﬁe.
Nejlépe pochopitelnû
v‰echny tenisové kurty
v Hloubûtínû, na âerném Mostû i v Kyjích.
Není to kvÛli nûjak˘m
konkurenãním bojÛm,
naopak. Vycházíme
spolu dobﬁe, tﬁeba pro-

20
vozovatel kurtÛ ve vnitrobloku
Bobkovy ulice na âerném Mostû
Michal Nepovím chodí teì v zimû
hrát ke mnû. Na hﬁi‰tû Slavoje
Hloubûtín jsem chodil je‰tû na
‰kváﬁe bûhat ãtyﬁstovku, probûhány
mám i krásné úseky podél Rokytky.
Na kole jsem projezdil Jahodnici,
Dolní Poﬁernice, Hostavice i Hutû,
kde jsem se zastavil ve squashcentru PRO – 6 v ulici Za âern˘m mostem. O CâM ani nemluvím, vÏdyÈ
na âerném Mostû bydlím. Moc se
mi tady líbí. Ideální bydlení s pﬁírodou i metrem a nákupními centry za
rohem. A kam se chystám? Abych
pravdu ﬁekl, tak asi nikam, protoÏe
kurty jsou veﬁejnosti k dispozici od
pondûlí do nedûle kaÏd˘ den od 7
do 23 hodin. âlovûk navíc musí pﬁijít o chvilku dﬁív, o tutéÏ chvilku
pak zase pozdûji odcházet. Je to
opravdu zápﬁah.“
Asi to v tuto chvíli není moc
vhodné, ale musím se zeptat stejnû
jako ostatních. Jaké jsou va‰e dal‰í
podnikatelské
zámûry?
„Fakt
nyní
dobrá
otázka,
pomalu
mám
padesátku
na
krku,
takÏe
zámûry? UÏ druh˘m rokem tady
funguje
oddíl
stolního tenisu,
coÏ byl dal‰í
z m˘ch nápadÛ.
Ujal se, takÏe
dnes uÏ hrajeme
i soutûÏe v prostorné tûlocviãnû, kde se je‰tû loni hrál ligov˘ basket. Tak vysoko se stolním tenisem?
Uvidíme, ‰est na‰ich stolÛ znaãky
JOOLA uÏ má supermoderní parametry, prostﬁedí je bezvadné.
V oddílu hraje dvacet ãlenÛ. Zaãínáme poﬁádat turnaje pro neregistrované i registrované hráãe a hraje-

me vÏdy ve stﬁedu od 19 do 22
hodin. Právû v oddílu stolního tenisu cítím momentálnû je‰tû rezervy,
pozvednout jeho úroveÀ chce urãitû
i Jan Adá‰ek, kter˘ jej vede, stejnû
jako Jiﬁí Djakov, kter˘ v nûm má na
starosti ekonomické záleÏitosti.
Obûma bych pﬁi této pﬁíleÏitost rád
moc podûkoval. A také Romanû
Juro‰kové, bez níÏ bychom urãitû
nikdy nebyli tam, kde teì jsme…
(Po chvilce pﬁem˘‰lení.)
Ale teì mû napadá, Ïe za takov˘ch pût let budeme na tenis potﬁebovat nov˘ vnitﬁní potah z pogumovaného textilu, coÏ je hlavní ãást
nafukovací haly. TudíÏ o dal‰í podnikatelsk˘ zámûr máme postaráno.
A urãitû se objeví i nûjak˘ dal‰í.“
Sympatick˘ Stanislav Vyoral,
kter˘ se domÛ na Vala‰sko podívá
jen tak pûtkrát za rok, se pﬁi louãení
usmívá a diktuje mobilní telefon, na
kterém si mÛÏete domluvit tenis
i ping-pong. Tedy 603 421 396.
Ostatnû setkat s ním se mÛÏete i na

turnajích v tûchto sportech pro
veﬁejnost, které poﬁádá na‰e mûstská ãást a on je pomáhá zaji‰Èovat.
Tﬁeba uÏ za mûsíc si mÛÏete pﬁeãíst
reportáÏ z tenisového turnaje ãtyﬁher neregistrovan˘ch hráãÛ o pohár
starosty Prahy 14.
text a foto: vok

Soutěžíme s Žaketem
Zahajovací otázka z pﬁede‰lého ãísla se t˘kala
leto‰ního jubilea na‰eho soutûÏního partnera, kartografického vydavatelství Îaket. Nyní uÏ mÛÏeme prozradit, pokud jste to sami nevûdûli ãi nezjistili, Ïe v bﬁeznu 2006 oslaví Îaket 15 let od svého
vzniku v roce 1991. Z malé firmy se vypracoval
na vydavatelství s nej‰ir‰í nabídkou praÏsk˘ch
mapov˘ch titulÛ na na‰em trhu. A jak si vedli na‰i
soutûÏící? V‰ichni tipovali správnû a zimní mapu
Jizersk˘ch hor má v redakci k vyzvednutí pan
Tomá‰ Mládek z DoleÏalovy ulice.
Pro dne‰ní soutûÏní kolo jsme zvolili ãíslici
14, která se vyskytuje ve tﬁech otázkách, ale jen
jedna z nich je správná:
a) V âeské republice je 14 mûst s více neÏ
90 tis. obyvateli
b) V âR je 14 krajÛ
c) V Praze je 14 mostÛ pﬁes Vltavu.
Ze správn˘ch odpovûdí vylosujeme v˘herce, jenÏ získá zimní mapy
Krkono‰ – v˘chod a západ (na snímku) z vydavatelství Îaket
(www.zaket.cz).
j‰
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Policie na druhou
Nav‰tívil jsem Obvodní ﬁeditelství mûstské policie Prahy 14
i místní oddûlení Policie âR Kyje –
Praha 9 a tam rozmlouval s ﬁeditelkou Ing. Bc. Danou Hetzlovou
a vedoucím oddûlení pplk. Bc. Jaroslavem ·imáãkem. JenÏe pﬁi zpra-

cování tohoto dvojrozhovoru jsem
témûﬁ zaãal ﬁe‰it dilema, které uÏ od
dob Gutha – Jarkovského bylo
s rÛzn˘mi závûry rozebíráno
v nûkolika diplomov˘ch pracích.
Komu z nich dát pﬁednost, mlad‰í
Ïenû nebo sluÏebnû i vûkovû star‰ímu muÏi? JelikoÏ u mû jednoznaãnû a vÏdy vítûzí Ïeny, není co ﬁe‰it
a mÛÏeme se hned pustit do první
otázky, aÈ máme ﬁeã ãísel co nejrychleji za sebou.
Urãitû uÏ máte zpracovanou
statistiku se spoustou tabulek za
loÀsk˘ rok. MÛÏete nás seznámit
s tûmi nejzajímavûj‰ími ãísly?
D. H.: „Proti roku 2004 jsme
loni zaznamenali o 2 000 pﬁestupkÛ
více, celkov˘ poãet je 49 333, z tûch
v dopravû jednoznaãnû nejvíc pﬁi
nerespektování zákazÛ vjezdu
a zastavení (11 693 resp. 8 689),
v pﬁestupcích proti veﬁejnému
poﬁádku a poﬁádku v územní samosprávû jsme se dostali k ãíslu 6 064.
Podaﬁilo se nám zadrÏet 16 celostátnû hledan˘ch osob, a spolu s dal‰ími 12 osobami podezﬁel˘mi ze spáchání trestného ãinu jsme je pﬁedali
Policii âR.“
J. ·.: „My jsme v nápadu trestné
ãinnosti zjistili v loÀském roce
2 468 pﬁípadÛ a objasnili 26,3 %
z nich. Obû ãísla jsou o nûco vy‰‰í
neÏ v roce pﬁedchozím. V celkovém
podílu objasnûnosti v rámci hl. m.
Prahy jsme v této statistické tabulce
ãtvrtí z 52 praÏsk˘ch oddûlení, coÏ
asi stojí za zveﬁejnûní. A celostátnû
hledan˘ch osob pro trestné ãiny
jsme zadrÏeli 29.“
Co vás momentálnû nejvíc
trápí?
D. H.: „Je toho víc. V dopravû se
nám zaãíná kromû jiÏ uveden˘ch
pﬁestupkÛ rozmáhat jízda na ãervenou a také pﬁestupky chodcÛ, v dal‰ích oblastech je to zejména zne-

ãi‰Èování veﬁejného prostranství
a zelenû. A roste i poãet pouliãních
vrakÛ, kter˘ch jsme za loÀsk˘ rok
ve spolupráci s TSK odstranili
191.“
J. ·.: „Ve vztahu k veﬁejnosti mû
trápí nepouãitelnost ﬁidiãÛ, kteﬁí

nechávají cennosti v autech
u obchodních center jako ve
v˘kladních skﬁíních. A v na‰í interní práci se pot˘káme se stále rostoucí byrokracií, tabulkami, statistikami a hlá‰eními, to v‰e v dobû,
kdy máme na oddûlení podstav.“
Jaká je va‰e vzájemná spolupráce?
D. H.: „Bezproblémová, v lednu
jsme zrovna mûli spoleãnou
dopravnû bezpeãnostní akci. TotéÏ
platí o spolupráci s ÚMâ Praha 14,
a to zejména pﬁi poﬁádání kulturnû –
spoleãensk˘ch a sportovních akcích. Zmínit se musím také o spolupráci se ‰kolami, aÈ uÏ formou
dopravní v˘chovy, nebo dal‰ími
akcemi preventivního charakteru
pﬁímo na ‰kolách tﬁeba i s psovody,
dopravním oddílem s technikou
i ukázkami bojového umûní.“
J. ·.: „Pﬁi lednové spoleãné akci
jsme v noãních hodinách kontrolovali ﬁidiãe zejména v oblasti Hloubûtína, v tomto pﬁípadû to bylo
v reÏii mûstské policie, jindy zase

budeme mít pﬁípravu dopravnû bezpeãnostní nebo jiné akce na starosti
my. Rád bych v této souvislosti
uvedl i spoleãné setkávání se
zástupci obchodních center na âerném Mostû asi ãtyﬁikrát do roka,
kde vzájemnû koordinujeme zejména postup proti kapesním zlodûjÛm.
Kladn˘m v˘sledkem této spolupráce je men‰í poãet krádeÏí i vloupání
do motorov˘ch vozidel v období
vánoãních a novoroãních svátkÛ.“
âtenáﬁi si vÏdy rádi pﬁeãtou
nûjak˘ zajímav˘ pﬁípad z ãerné
kroniky. Máte nûjak˘ z poslední
doby?
D. H.: „Nám se povedl vstup do
leto‰ního roku. Hned 4. ledna se
v rámci bûÏného v˘konu noãní
sluÏby podaﬁilo ve 21.30 hod. hlídce dopadnout pachatele na velkém
parkovi‰ti v Cíglerovû ulici i s ukraden˘m autorádiem z jednoho

z vozÛ. Ráda bych v této souvislosti uvedla, Ïe to bylo na telefonické
upozornûní jednoho obãana. Tûch
jsme mimochodem v loÀském roce
zaznamenali na operaãním pracovi‰ti 1081, ze dvou tﬁetin se sice
jednalo o plané v˘jezdy, ale ostatní
hlá‰ení byla spojena s následn˘m
ﬁe‰ením.“
J. ·.: „Uvedu hned dva podobné
pﬁípady z 3. a 6. prosince loÀského
roku. Podobné v tom, Ïe ‰lo o vloupání do zahradních chatek, a Ïe na
obû nás telefonicky upozornili
obãané. Prvního pachatele K. H.

jsme zadrÏeli v zahrádkáﬁské kolonii Silvana v Hutích, druhého J. O.
v kolonii Tﬁe‰Àovka ve Kbelské
ulici. Oba byli stíháni ve zkráceném
ﬁízení pro trestné ãiny poru‰ování
domovní svobody a krádeÏe
a v souãasné dobû jsou jiÏ oba
odsouzeni.“

Máte nûjaké priority pro ãinnost policie v leto‰ním roce?
D. H.: „Nám v souvislosti
s nov˘mi zákony pﬁibyly nûkteré
pravomoci (zákaz kouﬁení, kontrola
alkoholu u ﬁidiãÛ), které budou od
1. ãervence roz‰íﬁeny je‰tû o kontrolu rychlosti motorov˘ch vozidel.
Ale prioritou pro nás bude ochrana
Ïivotního prostﬁedí vãetnû zv˘‰ené
kontroly venãen˘ch psÛ a hlavnû
dohled na veﬁejn˘ poﬁádek zejména
v oblasti stanic metra âern˘ Most,
Rajská zahrada a Hloubûtín a také
v pﬁilehl˘ch ulicích. Znovu bych
chtûla pﬁipomenout lidem, Ïe jsme
tu kvÛli nim, Ïe mohou po cel˘ch
ãtyﬁiadvacet hodin volat na ãísla
156 a 281 918 886.“
J. ·.: „Chceme b˘t více vidût
v ulicích âerného Mostu, Kyjí,
Hloubûtína, Hostavic a také Dolních Poãernic, protoÏe málo platné,
uniforma v ulicích budí respekt.
Rád bych pﬁi této pﬁíleÏitosti podûkoval veﬁejnosti za projevenou
odvahu i bdûlost a ujistil ji, Ïe jsou
nám milej‰í tﬁi plané v˘jezdy neÏ
lhostejnost lidí. Známé ãíslo 158
i na‰e 974 859 720 jsou veﬁejnosti
k dispozici 24 hodin dennû.“
Za rozhovory podûkoval
Pavel Vokurka,
foto: autor a archiv,
kresba Petr Drábek
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Genmjr. v.v. Miloslav J. Mansfeld, DSO, DFC, AFC
RovnûÏ v leto‰ním roce budeme pokraãovat v publikování Ïivotopisn˘ch portrétÛ ãs. letcÛ bojujících v anglické RAF, po nichÏ byly pojmenovány ulice na âerném Mostû. Jejich autorem je Jiﬁí Rajlich, autor ãetn˘ch
publikací o na‰ich letcích za druhé svûtové války. První portrét, vûnovan˘
plk. in. mem. Leo Anderlemu, jsme uveﬁejnili v únorov˘ch Listech 2004.
Jeho cesta k úspûchÛm na noãním
nebi Anglie vedla pﬁes dlouhou sluÏbu u vojenského letectva. Narodil se
14. prosince 1912 v obci Dalovice
v okrese Mladá Boleslav jako syn
vojáka, kter˘ roku 1914 zemﬁel
v Haliãi na choleru. Po vyuãení automechanikem na odborné pokraãovací ‰kole se dobrovolnû pﬁihlásil
k letectvu. Absolvoval ·kolu pro
odborn˘ dorost letectva pﬁi VLU
v Prostûjovû (1930–1932), kde získal kvalifikaci pilota dvoumístn˘ch
letounÛ, kterou si pozdûji je‰tû zv˘‰il o dal‰í stíhací kurz v Prostûjovû
a kurz noãního létání v Praze. Dne
1. ãervence 1932 nastoupil sluÏbu
u 72. letky Leteckého pluku 6. Po získání kvalifikace stíhacího pilota
nastoupil 1. ãervence 1934 do Prahy-Kbel k 91. noãní stíhací letce
téhoÏ pluku a po absolvování noãního v˘cviku se tady stal 1. dubna 1936
uãitelem létání.
Z okupované vlasti uprchnul do
sousedního Polska 3. ãervna 1939
v okolí Tû‰ína. Na palubû lodi Sobieski se 20. ãervna 1939 dostal do Francie a následnû do Cizinecké legie
v severoafrickém Sidi bel Abbés. Po
vypuknutí války byl k 2. ﬁíjnu 1939
pov˘‰en na rotného a odeslán z legie
k letectvu. U francouzského letectva
létal nejprve na dÛvûrnû znám˘ch
zastaral˘ch dvoumotorov˘ch bombardovacích strojích Marcel Bloch
MB-200, které znal je‰tû z âeskoslovenska. Poté „pﬁesedlal“ na modernûj‰í MB-210. Po francouzské
kapitulaci odplul na lodi Neuralia do
Velké Británie; do pﬁístavu Liverpool dorazil 12. ãervence 1940. Do ﬁad
RAF VR byl pﬁijat 25. ãervence 1940
v hodnosti Sergeant a na rozdíl od
svého francouzského pobytu se vrátil ke stíhaãÛm. Dne 21. záﬁí 1940 jej
odeslali k 6. OTU v Sutton Bridge,
kde absolvoval bojov˘ v˘cvik na
britsk˘ch stíhacích Hurricanech
Mk.I. Pátého ﬁíjna 1940 byl pﬁidûlen
do Skotska ke 111. stíhací peruti,
s níÏ se zúãastnil závûreãné fáze bitvy o Británii. Na jejím konci otevﬁel
své pozdûji tak bohaté skóre. Prvního protivníka „dostal“ 13. listopadu
1940. Byl to první MansfeldÛv potvrzen˘ sestﬁel, ale poslední, kter˘ dobyl
za denního svûtla. Po nûkolika mûsících byl pov˘‰en do dÛstojnické hodnosti Pilote Officer a pﬁihlásil se
k noãním stíhaãÛm. RAF je nutnû
potﬁebovala a on mûl v˘hodu je‰tû
z domova, kde absolvoval noãní
v˘cvik. Po pﬁíslu‰ném pﬁe‰kolení
u operaãnû-v˘cvikové jednotky noãních stíhaãÛ 54. OTU v Church Fentonu byl 18. ãervence 1941 pﬁidûlen
do High Ercallu k 68. noãní stíhací
peruti, která byla hlavním pÛsobi‰-

tûm ãs. noãních stíhaãÛ. V jejích
ﬁadách se v následujících letech ve
v‰ech smûrech vyznamenal a stal se
jejím nejúspû‰nûj‰ím pilotem.
Krom toho byl drÏitelem i nûkolika dal‰ích primátÛ. V první ﬁadû
v noci z 2. na 3. srpen 1941 podnikl
vÛbec první operaãní let âechoslovákÛ u tét jednotky. V noci z 12. na
13. ﬁíjna 1941 se nad bﬁehy Irského
moﬁe stal i prvím z âechoslovákÛ
u jednotky, jemuÏ se zdaﬁil sestﬁel –
na svém Beaufighteru Mk.IF R2248
(WM-S) sestﬁelil dva bombardovací
He 111 a tﬁetí po‰kodil. Souãasnû ‰lo
o vÛbec první „radarová“ vítûzství
v historii ãs. letectva. Dlouhá ‰ÀÛra
dal‰ích úspûchÛ pak následovala po
pﬁeloÏení 68. peruti do v˘chodoanglického Coltishallu, kde bylo pﬁíleÏitostí k utkání více. Ve tﬁech pﬁípadech
sestﬁelil dokonce dva letouny za jedinou noãní akci. „Mansfelda povaÏujem za najlep‰ieho noãného stíhacieho pilota,“ zapí‰e si do svého
deníku slovensk˘ radarov˘ operátor
Sgt Rudolf Husár, jenÏ s ní obãas také
létal. Rostoucí úspûchy nenechaly
chladn˘mi ani nadﬁízené, takÏe

následovala pov˘‰ení i vyznamenání.
Vysoce cenûn˘ ZásluÏn˘ leteck˘ kﬁíÏ
(DFC) mu navrhl velitel 68. peruti
John W. M. Aitken, DFC: „Tento dÛstojník dosud vykonal 110 operaãních letÛ proti nepﬁíteli, v noci zniãil
ãtyﬁi a pÛl letounu, dále po‰kodil
jeden letoun v noci a jeden a pÛl ve

dne. Je vÏdy skvûl˘m pﬁíkladem pro britské i ãeské osádky...“
Aã pÛvodnû poddÛstojník, Miloslav Mansfeld postupnû stoupal
nejen po hodnostním, ale
i po funkãním Ïebﬁíãku.
Byl jedním z hrstky ãs.
poddÛstojníkÛ,
kteﬁí
v RAF zaãínali jako Sergeanti (ãetaﬁi) a dotáhli to
aÏ na Squadron Leadera
(majora). Jeho váleãná
bilance je impozantní. AÏ
do konce války nalétal
celkem 489 operaãních
hodin, z toho 386 v noci.
Sestﬁelil 10 nepﬁátelsk˘ch
letounÛ (z toho dva ve
spolupráci) a dvû bezpilotní stﬁely V-1; dal‰í dva
letouny po‰kodil. KaÏdopádnû létal a bojoval
prakticky po cel˘ch pût
let váleãné sluÏby v RAF
a jeho sestﬁely nebyly tak
zcela jednorázovou záleÏitostí, jak by
se mohlo na první pohled zdát, vÏdy
byly onou pﬁísloveãnou tﬁe‰niãkou
na dortu, odmûnou za ‰ÀÛru patrol,
pﬁi nichÏ se nic nepﬁihodilo.
MansfeldÛv celkov˘ pﬁínos snad
nejlépe charakterizují návrh a doporuãení na udûlení ¤ádu za zásluÏné
sluÏby (DSO), kter˘ obdrÏel na konci války: „Squadron Leader Mansfeld má velmi dlouh˘ záznam zásluÏné sluÏby v této zemi.....dokonãuje
tﬁetí operaãní turnus. Jeho osobní
skóre ãiní devût a pÛl letounÛ zniãen˘ch a dva po‰kozené, jeden rychl˘
torpédov˘ ãlun pravdûpodobnû zniãen˘ a dvû létající pumy zniãené.
Celé ãeské noãní stíhací úsilí bylo
soustﬁedûno kolem inspirujícího
Squadron Leadera Mansfelda a mezi
v‰emi v RAF si vybudovali hrdé jméno.“
Kromû vysoce cenûn˘ch vyznamenání DSO a DFC obdrÏel od BritÛ
je‰tû dal‰í. A ãeskoslovenská místa
mu udûlila po pûti âeskoslovensk˘ch
váleãn˘ch kﬁíÏích a âeskoslovensk˘ch medailích Za chrabrost, dále
âeskoslovenskou medaili Za zásluhy I. st., Pamûtní medaili ãs. armády
v zahraniãí (se ‰títky F a VB); po válce obdrÏel i âeskoslovensk˘ vojensk˘ ﬁád Za svobodu II. tﬁ.
Do vlasti se vrátil v hodnosti
poruãíka dne 16. srpna 1945 a zpoãátku byl pﬁidûlen k MNO Hlavnímu
‰tábu velitelství letectva. Od 1. ﬁíjna
1945 do 15. dubna 1946 vykonával
funkci pﬁedsedy letecké pﬁejímací
komise, ale mezitím byl vzhledem ke
sv˘m bohat˘m zku‰enostem dnem
1. února 1946 jmenován velitelem
1. letky 24. leteckého pluku Biskajského v Plzni, pov˘‰en na ‰tábního kapitána (28. ﬁíjna 1946). Od
17. listopadu 1947 do 11. dubna 1948
byl dokonce v kurzu velitelÛ letek
u brnûnské 3. letecké divize, coÏ sig-
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nalizovalo jeho brzké hodnostní
i funkãní pov˘‰ení. Mezitím v‰ak
do‰lo k únorovému státnímu pﬁevratu. Se sv˘mi obãansk˘mi postoji se Mansfeld nikdy netajil, takÏe
ani nepﬁekvapilo, Ïe hned po skonãení kurzu byl jiÏ 12. dubna 1948
odeslán na „zvlá‰tní dovolenou ze
sluÏebních dÛvodÛ.“ Dne 1. ãervna
1948 následovalo odeslání na „dovolenou s ãekan˘m“, tedy postavení
mimo sluÏbu. Na nic víc neãekal
a urychlenû ode‰el do druhého exilu. Dne 27. kvûtna 1948 byl prohlá‰en za zbûha a následnû, 17. ãervence 1948, byl degradován ze
‰tábního kapitána na vojína. Spoleãnû s nûkolika kamarády od 24.
pluku, npor. Ferdinandem Kepkou,
‰kpt. Stanislavem Peroutkou a mjr.
Jiﬁím F. DoleÏalem, se mu podaﬁilo
pﬁejít do americké zóny okupovaného Nûmecka, kde se jiÏ o nû postarali muÏi z RAF. První ‰tací byl Cosford, kde se rozhodovalo, zdali chtûjí
skuteãnû do RAF nebo do Kanady
ãi Austrálie. Mansfeld chtûl opût
slouÏit v RAF a zÛstal v jeho ﬁadách
deset let, aÏ do roku 1958.
Nastoupil sluÏbu u 13. fotoprÛzkumné peruti, kde zastával funkci
star‰ího velitele letky, pÛsobící
v Egyptû a na Kypru. Jeden ãas
zastával v Egyptû rovnûÏ funkci
poboãníka velitele 651. peruti. Za
svou úspû‰nou blízkov˘chodní sluÏbu získal dne 1. ledna 1953 KﬁíÏ
letectva (AFC). Dal‰ím z ocenûní
byla Královnina pochvala za hodnotnou sluÏbu ve vzduchu (Queen¥s
Commendation for Valuable Service in the Air); obdrÏel ji 13. ãervna
1957. Do v˘sluÏby ode‰el 30. záﬁí
1958 ve své staré váleãné hodnosti
Squadron Leader, kterou znovu získal k 1. lednu 1957. Díky svému
nûkdej‰ímu váleãnému veliteli
„Maxu“ Aitkenovi, synovi tiskového magnáta lorda Beaverbrooka,
poté získal místo manaÏera v distribuãním oddûlení listu Daily Express,
kde setrval do odchodu do penze
(1970). Aktivnû se podílel na spolkovém Ïivotû poúnorov˘ch exulantÛ a udrÏoval ãilé styky s kamarády
ve vlasti i po svûtû.
Do staré vlasti se po dlouh˘ch
více neÏ ãtyﬁech desítkách let podíval v ãervnu 1991, aby se na Memorial Air Show v Roudnici nad Labem
setkal se sv˘mi kamarády z RAF.
O tﬁi mûsíce pozdûji mu ãs. vojensk˘ a leteck˘ pﬁidûlenec v Lond˘nû
je‰tû staãil pﬁedat v lond˘nské
nemocnici v Hampsteadu doklad
o plné rehabilitaci a dekret o pov˘‰ení na generálmajora ve v˘sluÏbû
dnem 10. záﬁí 1991. Krátce poté,
21. ﬁíjna 1991 Miloslav Mansfeld na
nemocniãním lÛÏku vydechl naposledy. Bylo mu 78 rokÛ. Jeho hrob
leÏí v Brookwoodu, v ãásti hﬁbitova
zakoupené po válce Svazem letcÛ
svobodného âeskoslovenska v Lond˘nû.
Jiﬁí Rajlich,
vojensk˘ historick˘ ústav,
foto: archiv redakce
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Napsali jste nám
Dobr˘ den,
níÏe uveden˘ popis události z tohoto víkendu (7. 1.)
zasílám do redakce jako návrh na moÏnost, jak lze je‰tû
více u‰etﬁit na lékaﬁské sluÏbû první pomoci. Pﬁítel onemocnûl zcela proti oãekávání v pátek odpoledne zánûtem
spojivek,kter˘ mûl váÏnûj‰í prÛbûh, a vzhledem k tomu,
Ïe v mé domácnosti se nacházel pouze Ophtalmo-Septonex, kter˘, jak kaÏd˘ lékaﬁ ví, sám na zánût spojivek nestaãí, dovolili jsme si zajít v sobotu 7. ledna 2006 okolo druhé hodiny odpoledne na pohotovost polikliniky v Praze
14, ulici Gen. Janou‰ka. Po zaklepání na dveﬁe nám s urãit˘m ãasov˘m odstupem otevﬁela sestra, která s dotazem,
co chceme, drÏela dveﬁe tak, aby se nám náhodou nepodaﬁilo proniknout do ãekárny. KdyÏ jsme jí vysvûtlili,
o co se jedná, bylo nám sdûleno, Ïe TO oni nedûlají, a aÈ
jedeme na oãní oddûlení nemocnice Bulovka. Diagnózu
vãetnû závaÏnosti dokázala tato dobrá Ïena stanovit s pﬁesností na dva metry, vãetnû velikosti otoku. Neuvûﬁitelné!
Na prosbu, zda by nám pan doktor mohl vystavit recept,
nebo se aspoÀ na pﬁítele podívat, jsme obdrÏeli negativní odpovûì, jen aÈ si dojedeme na Bulovku. Pak nám
zabouchla dveﬁe pﬁed nosem, tudíÏ nemohu sdûlit, na
koho si chci vlastnû stûÏovat, neboÈ tato dobrá Ïena nemûla praÏádné vizitky, nebo jsem si jí v té rychlosti, jakou
byl rozhovor veden, nev‰imla. A víte, já vlastnû ani nevím,
zda toto pí‰u jako stíÏnost, nebo jenom jako prosté lidské
sdûlení. Pokud toto bude kdy kdo ãíst, ráda bych mu pﬁála, aby nikdy nezaÏil to, co já v tu chvíli – opravdu jsem
se stydûla za to, Ïe jsem TAKY zdravotník. Îe jsem kdy
TAKY pﬁísahala, Ïe budu POMÁHAT LIDEM. Bylo mi
trapnû. Bylo mi opravdu trapnû.
Pracuji v azylovém domû, a nevûﬁila jsem, kdyÏ mi
má klientela popisovala podobn˘ pﬁístup lékaﬁÛ k jejich
maliãkostem. Teì uÏ vûﬁím. Celou cestu zpátky jsem si
v duchu ﬁíkala – KAM jsme se to s tím zdravotnictvím
dostali??? Díky Bohu – my jsme mûli „jenom“ nemocné
oko, coÏ kdyby ale za dveﬁmi stál nûkdo s akutním infarktem myokardu? KaÏd˘, i malé dítû pochopí, Ïe pokud
bude za dveﬁmi LSPP sestra, která dokáÏe ve‰keré náv‰tûvy odeslat do horoucích pekel, není tﬁeba Ïivit lékaﬁe,
kter˘ by tam za tûmi nedobytn˘mi dveﬁmi beztoho jenom
zbÛhdarma vysedával, a ãekal na pﬁípad, jeÏ bude hoden
jeho pozornosti.
S pﬁáním pevného zdraví, abyste nikdy nemuseli na
pohotovost v âeské republice, zdraví
MUDr. Fabienne Bognárová,
bognarova@chello.cz
Pﬁipomínky k ãinnosti LSPP, které se objevily také
na diskusním fóru ÚMâ Praha 14, byly projednány
s firmou M. Delta s.r.o. (Dr. Záhorovská), která pro
na‰i mûstskou ãást sluÏby na poliklinice Parník za
úhradu zaji‰Èuje.
Mgr. Jaroslav Jirou‰ek,
zástupce starosty
Na upozorÀování znám˘ch a spoluobãanÛ, kteﬁí dostávají do schránek Listy P 14, Ïádám o omluvu v ãásti ãlánku „Setkání po ãtyﬁiceti letech“, uveﬁejnûném v Listech
P 14 ã. 1 leden 2006 – text a foto p. Pavel Vokurka. Cítím
jako pomluvu osobnosti v textu cituji: „rivalky v souboji o pﬁízeÀ muÏské ãásti sborovny Casková a Kvapilová“.
Nemám v úmyslu Ïádného ze sv˘ch b˘val˘ch kolegÛ ura-

zit, ale Ïádn˘ z nich nebyl tak atraktivní, abychom mûly
s kolegyní Kvapilovou takov˘ zájem natoÏ, abychom byly
„rivalkami v souboji o pﬁízeÀ muÏské ãásti sborovny“,
jak se v ãlánku uvádí. Doufám, Ïe si p. Vokurka (autor
ãlánku) uvûdomí, kdy a jaké v˘roky si mÛÏe dovolit uveﬁejnit s ohledem na následky, jak reagují ãtenáﬁi na obsah
ãlánkÛ, jeÏ uveﬁejÀuje, jak na nû reagují lidé z mého okolí, kteﬁí mû na tuto ãást upozornili. PovaÏuji tedy toto
vyjadﬁování p. Vokurky za uráÏející a doufám, Ïe Listy
P 14 nejsou bulvárem, ale seriozním mûsíãníkem, jeÏ má
informovat obãany o tom, co se na P 14 dûje.
Nevím, jak˘m zpÛsobem p. Vokurka omluvu vyjádﬁí,
ale záleÏí na jeho inteligenci a novináﬁské cti. Tu omluvu oãekávám v pﬁí‰tím vydání ListÛ P 14 ã. 2 2006.
Mgr. Dana Casková,
Pokorného 218
198 00 Praha 9 – Hloubûtín

Vyjádření ke stížnosti:
V souladu s tiskov˘m zákonem ã. 46/2000 Sb. jsme
na v˘slovné pﬁání paní Caskové uveﬁejnili její dopis
v plném znûní. Vzhledem k tomu, Ïe mû po telefonu
i osobnû pﬁed ‰éfredaktorem ListÛ Prahy 14 upozornila na
moÏnost soudní Ïaloby, uvádím pro jistotu onu inkriminovanou vûtu v celém znûní. To pro pﬁípad, aby se eventuální dal‰í soudní Ïaloby mohly ﬁe‰it najednou. „Vzpomínalo se na populární figurky od tabule, které
v Hloubûtínû pomatuje nûkolik ‰kolních generací. Za vlasy tahající matikáﬁ Pelech, jeho manÏelka vyÏadující perfektní gramatiku, uãitel dílen a hudební v˘chovy Král
zapomínající obãas na plotech housle pﬁi noãních návratech právû z Chaloupek, rivalky v souboji o pﬁízeÀ muÏské ãásti sborovny Casková a Kvapilová, nebo dne‰ním
slovníkem ﬁeãeno nûkdej‰í ikona ‰koly Hrub˘, kter˘ kromû znalostí chemie hrál v˘bornû na housle, ov‰em se stolním tenisem uÏ to bylo hor‰í.“ Cel˘ ãlánek byl psán v jemnû lehãím duchu, kter˘ celé na‰e setkání po ãtyﬁiceti letech
provázel, takÏe jsem ani pﬁi sebekritickém zamy‰lení nad
svou inteligencí i novináﬁskou ctí opravdu nepochopil,
za co se mám omlouvat. Omlouvám se.
Mgr. Pavel Vokurka

ODS Praha 14 informuje
V lednu se Tomá‰ Kádner z ODS stal ãlenem Poslanecké snûmovny Parlamentu âR. Doposud vykonával funkci zástupce starosty m. ã. Praha 20-Horní Poãernice. Je to první parlamentní poslanec z na‰eho regionu, kter˘ tu bude mít svoji
kanceláﬁ.
Kontaktní adresa: kanceláﬁ ODS Praha 14, ul. Bﬁí. VenclíkÛ 1070, âern˘ Most
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Dolní Počernice na stolním
kalendáři 2006
Kalendáﬁ tohoto druhu byl úﬁadem v Dolních Poãernicích vydán vÛbec
poprvé a hned se setkal s mimoﬁádn˘m zájmem. Na veﬁejnosti se objevil uÏ
pﬁi prosincové dolnopoãernické vánoãní nadílce, kde se zaﬁadil mezi nejprodávanûj‰í artikly. Lidé si jej kupovali nejen coby lokální patrioti, ale i z pro-

stého dÛvodu, Ïe se jim líbil. A jako vánoãní dárek v nejednom pﬁípadû putoval do ciziny. Jednotlivé listy kalendáﬁe obsahují barevné fotografie, jeÏ pﬁedstavují jak malou fotokroniku obce, tak zachycují architektonické dominanty obce a místní pﬁírodní scenérie. V kalendáriu jsou navíc zaﬁazené akce, jeÏ
se v prÛbûhu roku v Dolních Poãernicích uskuteãní. KdyÏ se kalendáﬁ rodil,
zjistilo se na poslední chvíli, Ïe v nûm chybí zimní fotky. Zrovna tehdy napadl první sníh a nafocení zámeckého parku a Rokytky v zimním hávu se obûtavû ujal sám starosta Zbynûk Richter.

Masopustní průvod
Mûstská ãást Praha – Dolní Poãernice ve spolupráci se základní ‰kolou, obãansk˘m sdruÏením POâIN,
dûtsk˘m domovem a hotelem Svornost srdeãnû zvou na Masopustní
prÛvod s dechovkou ÎiÏkovanka.
Tato oblíbená a rázovitá akce, plná
roztodivn˘ch masek a provázená za
kaÏdého poãasí rozvernou náladou,
tancem i zpûvem, se bude konat ve

Rokytka se zahalila do hermelínu.

ãtvrtek 23. února 2006. PrÛvod vyjde
od budovy základní ‰koly ve 13.30
hod. a bude se ubírat pﬁes Dolní
Poãernice po trase se stanovi‰ti
u místních Ïivností a tak jako loni se
nevyhne Jahodnici v místû, kde prochází pomyslná hranice s Prahou 14.
PrÛvod bude ukonãen Masopustní
veselicí v hotelu Svornost a diskotékou DJ RIKYHO a DEREKA.

Napříč Grónskem
Poslední cestopisná pﬁedná‰ka
loÀského roku,
v poﬁadí 51.
(v rámci cyklu
KaÏd˘ poslední
ãtvrtek novou zemi)
byla v dolnopoãernické radnici vûnována putování pﬁes grónsk˘
vnitrozemsk˘ ledovec z v˘chodního
pobﬁeÏí na západ. DobrodruÏnou
v˘pravu ve stopách legendárního
polárníka Fridtjofa Nansena, kter˘
jako první v roce 1888 tento ledovec
pﬁe‰el a dokázal jeho souvislost,
uskuteãnila v roce 2004 dvojice mladíkÛ v rámci pﬁípravy na zdolání
severního pólu. Expedici si z vût‰í
ãásti Jiﬁí Kabát a Ondﬁej Kotas financovali sami (pokud by to nûkdo chtûl
zkusit, musel by mít k dispozici minimálnû 250 000 Kã). Poutavé vyprávûní doplnili promítnutím asi pÛlhodinového dokumentárního filmu,

kter˘ z expedice natoãili a s nímÏ zvítûzili v 6. roãníku filmové soutûÏe
Okem dobrodruha. Na závûr pﬁedná‰ky padl kromû jiného téÏ v‰eteãn˘ dotaz pana Bﬁicháãka z Jahodnice, proã nezÛstali radûji doma? Stojí
vÛbec zato plouÏit se pﬁi minus dvaceti stupních po ledové pláni, kde nic
není, vláãet za sebou tûÏké sanû,
k tomu nutno pﬁipoãíst i dal‰í útrapy
a starosti a velké penûÏní úspory, které taková „sranda“ spolkne? Nûkomu ano, drtivé vût‰inû z nás nikoliv.
Napﬁíklad Antonín Bﬁicháãek, kovotepec, o‰tûpaﬁ a básník, se jednou na
Silvestra vydal za pﬁáteli do Dolních
Poãernic jen tak nalehko a kdyÏ pak
po pÛlnoci klesla teplota náhle pod
minus dvacet, cestou zpátky domÛ
zdolával tûch nûkolik set metrÛ
s nasazením Ïivota. Tento záÏitek mu
navÏdy vynahradí jakékoliv pomy‰lení na toulky po grónském ledovci.
Hezky se nám to ale poslouchá a taky

Dobrodruzi se podepisují do pamûtní knihy.
dívá v pohodlí a teple s vyhlídkou,
Ïe si v zimû maximálnû dopﬁejeme
pﬁíjemnou lyÏovaãku v Krkono‰ích
nebo v Alpách. Pokud byste se chtûli o minul˘ch a plánovan˘ch expedi-

cích této dvojice dozvûdût více
(mimo jiné jiÏ byli hosty poﬁadu Snídanû s Novou), staãí si otevﬁít jejich
webové stránky: www.cestynasever.cz

stránku pﬁipravil: j‰, foto archiv redakce
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Parkování na âerném Mostû
Jednotná cena parkování 952,– Kã/mûsíc vã. DPH
(Pro majitele prÛkazÛ ZTP, TP, ZTP-P cena 398,– Kã/mûs vã. DPH)

V závislosti na splatnosti nájemného nutno uhradit pﬁedem jistinu,
která pﬁi: mûsíãní platbû ãiní 1.904,– Kã
ãtvrtletní platbû ãiní 952,– Kã
pololetní platbû ãiní 0,– Kã

Pﬁihlásit se mÛÏete e-mailem, faxem, telefonicky, dopisem nebo osobnû na:
SMP a. s.
Konzumní 640, Praha 9
p. N˘vlt
Tel.: 281 021 463
Fax: 281 021 476
e-mail: k.nyvlt@spravamaj14.cz

Jedná se o parkování v podzemních garáÏích se vjezdy v ulicích:
Mansfeldova, Kuãerova, MaÀákova, Bobkova, Bryksova, Dygr˘nova, Irvingova,
které jsou elektronicky hlídané za pouÏití kamerového systému.

Sběratel s velkým S
Pﬁímo na Tﬁi
krále oslavil pan
Balek z Klánovické v Hloubûtínû
75.
narozeniny. Je
rodák z venkova a kromû
celoÏivotní záliby v myslivosti
a 40letého ãlenství
v komparsu opery
Národního divadla se pﬁes
dvacet let vûnuje sbûratelství. Sbírá PF, samolepky,
jako fanda Bohemky sportovní programy tohoto klubu,
odznaky (na snímku s tablem
odznakÛ s tematikou myslivosti), ale nejvût‰í jeho sbírku tvoﬁí tisíce kartiãkov˘ch
kalendáﬁÛ. I u nich se specializoval na pﬁírodu a myslivost. Nové pﬁírÛstky do sbírky, kterou tﬁídí podle let
a uchovává v krabicích, získává pﬁedev‰ím v˘mûnou na
sbûratelsk˘ch burzách, ale
samozﬁejmû nepohrdne ani
moÏností
roz‰íﬁit
svÛj
poklad o exempláﬁe od znám˘ch, pﬁátel ãi od na‰í
redakce. Goethovo okﬁídle-

né rãení, Ïe nej‰Èastnûj‰í ãlovûk na
svûtû je sbûratel, mÛÏe potvrdit sám na sobû. Zabavím se tím a zapomenu na v‰echny
trable, ﬁíká pﬁesvûdãivû, i kdyÏ
pﬁiznává, Ïe ho
obãas manÏelka hubuje, „Ïe
se v tom hrabu“. S panem
Balkem jsme se uÏ
domluvili, Ïe si
v Listech nûkdy pﬁí‰tû

z gruntu popovídáme o myslivosti
a o jeho pÛsobení v komparsu na‰í
první divadelní scény.
j‰, foto ves
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PLACENÁ ŘÁDKOVÁ INZERCE

ÚČETNICTVÍ – DANĚ
MAREDA, s.r.o.

Koupím byt nebo rodinn˘ dÛm jakékoli
velikosti, kategorie a vlastnictví, kdekoli
v Praze. Nabídnûte cokoli, moÏno i dekret nájemní smlouvu, i v domû s majitelem, podnikov˘ apod. I zdevastovan˘, IV. kateg., v soudní
Ïalobû, neoprávnûnû obsazen˘, s neÏádoucím
nájemníkem, ãi s jakoukoli právní vadou. Ve‰keré formality zajistím, zaplatím stûhování
i pﬁípadné dluhy na nájemném, privatizaci
apod. Mohu sehnat a zaplatit i náhradní byt,
domeãek mimo Prahu apod. a dát ãas na vystûhování. Seriózní jednání, platba ihned a v hotovosti, tel.: 222 712 015.
12/15

 608 066 088, praha@mareda.cz

●

Šaldova 34, Praha 8 – Karlín
metro B – Křižíkova, tram 8 a 24
jištěno pojištěním, cesta za Vámi zdarma, nízké ceny

Koupím byt, nejlépe v Hloubûtínû ãi na âerném Mostû, dÛleÏitá je dobrá dostupnost na
metro, velikost 2+kk ãi vût‰í, v pﬁípadû druÏstevního bytu cena do 1,7 mil. Ne pﬁízemí. Tel.:
731 618 311.
10/04

●

●

Baví vás práce s lidmi? Roz‰iﬁte na‰e
ﬁady! Britská finanãní spoleãnost s více neÏ
120letou tradicí hledá právû Vás – muÏe
a Ïeny pro práci v okolí Va‰eho bydli‰tû.
V˘dûlek formou provizí. PoÏadujeme Ïivnostensk˘ list a mobilní telefon. Volejte zdarma Provident Financial 800 169 169.

AGENTURA PROGRESS
přijímá přihlášky do kurzů angličtiny
v Praze 9 – Černý Most

➣ Večerní kurzy pro dospělé
➣ Odpolední kurzy pro děti (od 5ti let)
➣ Kvalifikovaní lektoři, individuální přístup
Informace na tel.: 321 695 14, mobil: 723 855 166
e-mail: lstankova@iol.cz

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

●

Pﬁím˘ zájemce koupí v Praze byt, dr. nebo
os. vlastnictví. Platba hotovû moÏná. Tel.: 222
210 495.
10/15

AUTODOPRAVA – ZEMNÍ PRÁCE
MILAN PETRUÎÁLEK

ANGLIâTINU také FONETICKY vyuãuje, douãuje zku‰ená uã. na penzi. Kvalita za
rozumnou cenu od 150,- Kã dle poãtu studentÛ.
Tel.: 775 111 450
2/03
● Jsem tûlesnû postiÏená, ale sobûstaãná a hledám zamûstnání na zkrácen˘ pracovní úvazek,
typu recepãní apod. Pouze na Praze 14.
Tel.: 721 372 408
2/05
● Hledám od bﬁezna práci zahradníka na HPP
na Praze 14, nejlépe státní firma.
Tel.: 721 030 735
2/04
● Volné prostory k pronajmutí v OD Hloubûtín. Tel.: 777 942 508
2/06

•
•
•
•
•

●

Kontejnery, sklápûã, valník Tel.: 281 931 419
Sutû, odpad, zemina
Mobil: 603 242 142
Písky, drtû, kaãírek
Fax: 281 931 512
Demolice – hydraul. kladivo
Deponie Praha 9
www.sute-pisky.cz

Novozámecká 520, Praha 9, Dolní Poãernice 190 12

ÚâETNICTVÍ
Zpracujeme Va‰e: JÚ, PÚ, MZDY, DPH,
DANù, REKONSTRUKCE ÚâETNICTVÍ,
ZASTUPOVÁNÍ NA Ú¤ADECH.
603 502 706, 281 932 886

Dubové podlahy, schody, stupnû, podstupnû,
parapety a stﬁe‰ní okna – prodám. 777788164.
1/04

ELEKTRICKÉ INSTALACE
JAN ROHAN

Zpracování úãetnictví pro spoleãenství
vlastníkÛ a bytová druÏstva a související
agendy, pﬁedpis nájmÛ, mzdy, danû. Kanceláﬁ
na âerném Mostû. Tel.: 281917269, e-mail:
m.muzi@seznam.cz
1/09

 elektromontáže
 opravy elektroinstalace v bytech
 revize elektro, včetně PRE a hromosvody
 stavební práce
 pro občany Prahy 9 a 14 sleva 10 % na práci

●

●

● Vedení úãetnictví, daÀové evidence vã.
daÀového poradenství nabízí certifikovaná
úãetní v‰em fyzick˘m i právnick˘m osobám.
Kontakt 776125886, ucetnictviAZ@seznam.cz
1/11
● Pronajmu levnû nebytové prostory vhodné
na kanceláﬁe, pﬁíruãní sklady, kosmet. salon
apod. (29 + 25 m2). Pha 14, ul. Doubecká,
tel.: 606 122 394
2/12

AUTOSERVIS ŠKARDA
PEUGEOT – CITROËN

Poděbradská 124, Praha 9, metro Hloubětín
Tel./fax: 281 86 19 22; 731 160 533
elektricke.instalace@seznam.cz

Krejãovství: www.krejcovstvi.com
Dygrýnova 829, P 9. Tel.: 732 178 660
Těšíme se na Vaši návštěvu!!!
● âi‰tûní kobercÛ, ãalounûní, mytí
tel.: 603 973 500
● Pronajmu garáÏ P 14 – Lehovec na
tel.: 603422905.

celkové opravy – kontroly
opravy a seřizování motorů
opravy převodovek
diagnostika
autoelektrika
příprava a zajištění STK

oken,
2/15
1 rok
2/16

Du‰an Urban
Bastýřská 70
Praha – 9, Jahodnice
tel.: 603 414 767
tel.: 603 804 764
tel.: 281 931 734
e-mail:
auto-skarda@volny.cz

ZNALECKÉ OCENùNÍ
NEMOVITOSTÍ, POZEMKÒ,
BYTÒ A STAVEB PROVEDE
Ing. Lacina Jaroslav

Uzávûrka
ã. 3
13.3. 2006

RUâNÍ MYTÍ OSOBNÍCH AUT
Po dohodû, na vámi urãeném místû

Doubecká 186, P–9
dusan.urban@click.cz
mobil: 776 712 736

BAZAR – LYÎE, BùÎKY, SNOWBOARDY
Dovoz Švýcarsko
Bezkonkurenčně nízké ceny
čtvrtek 16–20 hod., tel.: 777 246 373
Jezdovická 313, P14 – Hostavice
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Zimní motivy v Praze 14

Fotografie na obálce tohoto ãísla od profesionálky Jany Kanûrové vyprovokovala redakãní trojici „amatérÛ“ s fotoaparátem k soutûÏi o nejhezãí
lednov˘ pohled na Hloubûtín a Kyje. Ze sv˘ch utajovan˘ch pokusÛ jsme
jednotlivû uloÏili nabídku tûch nejlep‰ích snímkÛ na na‰i interní burzu. Jako
redakãní doyen jsem se pasoval na editora zadní obálky a zaﬁadil si tam
hned ãtyﬁi své favority. Zb˘vající duo jsem demokraticky poctil v˘bûrem po

jedné fotce a na laskavém ãtenáﬁi coby porotci je teì umûlecké posouzení
na‰ich pokusÛ. Nemusíte nám ov‰em psát, ani telefonovat, protoÏe pravdûpodobnost 4:6 by mûla b˘t dostaãující. Jen se trochu uvolnûte a tﬁeba pﬁi
káviãce nebo pﬁed spaním se v klidu kochejte zimními pohledy. A tû‰te se
na zimní snímky ze sportovní historie i souãasnosti Kyjského rybníka v pﬁí‰tím ãísle.
text: vok, foto: autor, ves a j‰

