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Jarní pochod podél Rokytky (více na str. 2)
foto: vok
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Stránka 2

Podél Rokytky
(z desetiny)

První dubnovou
sobotu se otevíraly
nejen hrady a zámky,
ale spoustou pochodÛ
také turistická sezóna.
Jeden z nich se konal
i v na‰í mûstské ãásti, a tak na‰e redakãní trojice vyrazila
v deset hodin k CâM
smûr akce Na desítku
s Gigasportem aneb
Cestou podél Rokytky. Soudû podle názvu pochodu jsem se v tom teplém
jarním dni zaãal tû‰it na pûknû
vychlazenou desítku, kolegynû Alena zase na jarní pﬁírodu podél
Rokytky a ‰éf Jarda na zatûÏkávací
zkou‰ku zánovní turistické obuvi.
První ãást pochodu vedla kolem
krásného areálu Církve bratrské ve
Chvalech a pokraãovala hodnû blátiv˘m terénem zpÛsoben˘m vy‰‰í
mocí, s nevábn˘m koloritem ãern˘ch skládek z rukou pozemsk˘ch,
aby zavedla pochodníky pﬁes Svépravick˘ les do Dolních Poãernic.
Tam jsme se zastavili na pﬁenádherné velikonoãní v˘stavû (pí‰eme o ní
na stranû 31) a koneãnû se dostali na
necel˘ kilometr k bﬁehÛm Rokytky.
Následoval krásn˘ úsek zahrádkáﬁskou osadou V âeÀku, kolem rybníku MartiÀák a po frekventované
cyklostezce zpût na âern˘ Most.
Nutno podotknout, Ïe v˘‰lap na
úvod jara to byl bezvadn˘, i kdyÏ
ani v cíli jsem se piva nedoãkal, Ale-

na vidûla Rokytku ani ne z desetiny
trasy a Jarda mûl nové boty asi jako
„ãapíci“ pﬁi v˘lovu rybníka. Ale stejnû jako 320 dal‰ích úãastníkÛ jsme
i my byli maximálnû spokojeni. Hlavou nám jen vrtalo, proã Klub
ãesk˘ch turistÛ odstartoval jarní
pochody pod názvem Na desítku
s Gigasportem aneb Cestou podél

Rokytky. UÏ to víme. VÏdyÈ první
dubnovou sobotu byl pﬁece apríl!
Zdrávi do‰li!
text a foto: vok

Učitelé slavili svůj svátek

Na va‰e zdraví a pevné nervy, paní uãitelky!
Jednou za rok – 28. bﬁezna – mají
v‰ichni uãitelé svÛj svátek. Urãitû si
ho zaslouÏí, neboÈ jejich práce je
podle mého názoru ãím dál nároãnûj‰í, ale také sledovanûj‰í veﬁejností. V na‰í mûstské ãásti se jiÏ
potﬁetí u pﬁíleÏitosti svátku uãitelÛ
setkali ve velkém sále SOU gastronomie a podnikání ti nejlep‰í ze
základních a mateﬁsk˘ch ‰kol, aby
pﬁevzali ocenûní z rukou starosty
Ing. Miroslava FroÀka, ãlenky rady
Mgr. Jitky Îákové a zástupce starosty pro oblast ‰kolství Mgr. Jaroslava Jirou‰ka. Slavnostního setkání se zúãastnilo 24 uãitelek a uãitelÛ
z na‰ich základních ‰kol, 12 uãitelek ze ‰kol mateﬁsk˘ch, 4 vítûzové
Ïákovské ankety o nejoblíbenûj‰ího
uãitele „Amos“ – Lucie Kn˘belová

ze Z· Hloubûtínská, Lucie Zubrová
a Blanka Pokorná ze Z· Bﬁí VenclíkÛ a ·árka Jindrová ze Z· ·imanovská. Mezi vyznamenan˘mi byly
i dvû ﬁeditelky mateﬁsk˘ch ‰kol –
Ivana Jandová z M· Sluníãko, ul.
Gen. Janou‰ka a Irena Valentová
z M· Obláãek, ul. ·ebelova, a dvû
ﬁeditelky základních ‰kol – Jana
Novotná ze Z· ·imanovská a Ilona
·Èastná ze Z· Gen. Janou‰ka. Dárkem pro v‰echny bylo vystoupení
ÏákÛ ze Základní umûlecké ‰koly
Ratiboﬁická v Horních Poãernicích,
kteﬁí pﬁi‰li zahrát na klarinety, saxofony a kytary. Po slavnostním pﬁípitku v‰ichni ochutnali lahÛdky, které pro nû pﬁipravili studenti oborÛ
kuchaﬁ a cukráﬁ z hostícího SOU
gastronomie a sluÏeb. SvÛj studijní

Z rukou starosty Mâ Praha 14 Ing. Miroslava FroÀka a radní Mgr. Jitky
Îákové pﬁebírá právû ocenûní uãitelka ze Z· Chvaletická Danu‰e Kubo‰ová
obor si tam v praxi vyzkou‰eli
i budoucí ãí‰níci a servírky. V sále
vládla pﬁíjemná atmosféra, takÏe si

uãitelé svÛj svátek urãitû krásnû
uÏili.
text a foto: ves

Kytarové kvinteto ze ZU· Ratiboﬁická v H.Poãernicích se v‰em moc líbilo
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Úřad městské části Praha 14

souhlasila s vyplacením odmûn
•ﬁeditelÛm
základních a mateﬁsk˘ch

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

‰kol za zlep‰en˘ hospodáﬁsk˘ v˘sledek roku 2005
nesouhlasila s prodejem pozemku parc. ã. 221/9, k. ú. âern˘ Most
spoleãnosti SAYCO, a. s.
seznámila se s dokumentací
k územnímu ﬁízení pro umístûní
stavby „Stavba rezidenãních bytÛ
u KﬁíÏovnického dvora“.
PoÏaduje:
1. dodrÏet stanoven˘ v˘‰kov˘ regulativ u staveb v území historického
jádra obce - dodrÏet dvû nadzemní
podlaÏí a ‰ikmou stﬁechu s podkrovím
2. dodrÏet vzájemné odstupy staveb
v souladu s ãl. 8 vyhlá‰ky ã. 26/1999
Sb., o obecn˘ch technick˘ch poÏadavcích na v˘stavbu v hl. m. Praze
(bez moÏnosti v˘jimek – ochrana
památkové zóny)
3. sníÏit koeficient zastavûnosti
Nesouhlasí:
1. s napojením navrÏené stavby
a s vedením pﬁípojek pﬁes pozemky
parc. ã. 355/2, 355/4, 782/30 k. ú.
Hloubûtín podle pﬁedloÏené dokumentace
2. s navrÏen˘m dopravním ﬁe‰ením
vzhledem k blízkosti zdravotnického a ‰kolského zaﬁízení

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.

•
•
•

•

Na svém 80. jednání dne
11. 4. Rada MČ mj.

•

vzala na vûdomí informaci o pﬁípravû voleb do Poslanecké snûmovny Parlamentu âR
vzala na vûdomí protokol o v˘sledku kontroly v˘konu pﬁenesené
pÛsobnosti na úseku dávek státní
sociální podpory
schválila nové znûní Zásad k pronájmu bytÛ Mâ Praha 14, které
nab˘vají úãinnosti dnem 1. 5. 2006
souhlasila na základû doporuãení komise pro posouzení a hodnocení nabídek s uzavﬁením smlouvy
o dílo s firmou:
1. Realing service, s. r. o. na akci
„Malování a oprava PVC spoleãné
prostory – ul. Karda‰ovská 756, âern˘ Most
2. Polabská stavební CZ na akci
„Malování a poloÏení PVC spoleãné
prostory – ul. Rone‰ova 1133–1135,
âern˘ Most
3. Ekoservis, s. r. o. na akci „Oprava
okapového chodníku – ul. Krylovecká 491–493, Slévaãská 494– 497
souhlasila na základû doporuãení
komise pro posouzení a hodnocení
nabídek s uzavﬁením smlouvy o dílo
s firmou:
1. Kaziko, a. s. na akci „Oprava okapového chodníku – ul. Kpt. Stránského 993 - 994, âern˘ Most
2. Ing. Krejza - JOKR na akci „Opra-

•
•
•

Na svém 79. jednání dne
28. 3. Rada MČ mj.
vzala na vûdomí v˘sledky inven•tarizace
majetku a závazkÛ ve vlastnictví a správû Mâ Praha 14 za rok
2005
vzala na vûdomí dokumentaci pro
územní rozhodnutí na umístûní stavby „Vilapark Za Klánovick˘m
lesem“
vzala na vûdomí informaci o podané nabídce na dodateãné práce
v rámci akce „Úprava stávajících
a v˘stavba nov˘ch chodníkÛ Jiráskova ãtvrÈ – ul. Hamerská, S˘kovecká a Kali‰Èská“ od obchodní spoleãnosti EKIS, s. r. o.
schválila 1. realizaci kulturnû mul-

•
•

•

tisportovní akce âern˘ Most sportuje 2006 konané ve dnech 3.–4. 6.
2006, 2. finanãní krytí pro tuto akci
formou sponzorsk˘ch darÛ, 3. rozpoãet pro tuto akci. Souhlasila s tím,
aby tuto akci organizaãnû zaji‰Èovala agentura Bayer CZ na základû
smlouvy s Mâ Praha 14
souhlasila s uzavﬁením smlouvy
o smlouvû budoucí o zﬁízení vûcného uloÏení plynového potrubí do
pozemkÛ parc. ã. 947 a 949 v k. ú.
Hostavice mezi spoleãností Unigacz, a. s. a Mâ Praha 14
souhlasila se zveﬁejnûním zámûru k uzavﬁení smlouvy o v˘stavbû
nov˘ch bytov˘ch jednotek formou
stﬁe‰ní nástavby na bytovém domû
Cíglerova ã. p. 1087–1090, k. ú. âern˘ Most

•
•

•

souhlasila se zveﬁejnûním zámûru na pronájem plochy 60 m2 na parkování na pozemcích parc. ã. 2886/2
a 2768/2, k. ú. Kyje spoleãnosti
INFRAM, a. s. za cenu pronájmu
35 Kã/m2/rok
souhlasila s uzavﬁením smlouvy
o smlouvû budoucí na zﬁízení vûcného bﬁemene na pokládku kabelÛ
22kV do pozemkÛ ve svûﬁené správû
nemovitostí Mâ Praha 14 mezi spol.
PREdistribuce, a. s. a Mâ Praha 14
souhlasila s uzavﬁením smlouvy
o dílo na provedení tlakové kanalizace ul. Broumarská se spoleãností
PraÏské silniãní a vodohospodáﬁské
stavby, a. s.
souhlasila s pﬁevzetím 2 kvûtinov˘ch vûÏí do hmotného majetku
mûstské ãásti Praha 14

•
•
•

•
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va PVC a linkrusty spoleãné prostory – ul. Karda‰ovská 773– 776, âern˘ Most
3. Jiﬁí Hájek na akci „Oprava zábradlí balkonÛ a dlaÏby – ul. DoleÏalova 1041–1042, âern˘ Most
souhlasila na základû doporuãení
komise pro posouzení a hodnocení
nabídek se zru‰ením v˘bûrového
ﬁízení na akci „Oprava oken, v˘mûna za plastová – ul. Kpt. Stránského
993 a s vypsáním nového v˘bûrového ﬁízení
souhlasila se zveﬁejnûním zámûru na pronájem ãásti pozemku parc.
ã. 1695/1, o v˘mûﬁe 245 m2, ul. Borská, k. ú. Kyje (vyuÏití – zahrada),
za cenu 7 Kã/m2 roãnû
souhlasila s odesláním v˘zvy na
dodateãné práce k dokonãení díla
„definitivní úprava ul. Pilská a toãky MHD“
souhlasila s pﬁípravou projektu
„Parkovi‰tû Bryksova“ pro program
JPD 2, opatﬁení 1. 3 – veﬁejná infrastruktura zlep‰ující kvalitu Ïivota
zejména na sídli‰tích

•

•
•
•

Z odborných komisí RMČ
Praha 14
Školská komise
(20. 3.)
Komise se zab˘vala Ïádostí Mgr.
StaÀková ze Z· Vybíralova o byt ve
veﬁejném zájmu, dále byla komise
seznámena s v˘sledky zápisu dûtí
do 1. tﬁíd ‰kolního roku 2006/07
a s prÛbûhem rozpoãtového ﬁízení
rozpisu pﬁím˘ch v˘dajÛ (platy)
základním a mateﬁsk˘m ‰kolám.
V této souvislosti probûhla diskuse
ke vzdûlávání dûtí ze státÛ mimo EU
v na‰ich mateﬁsk˘ch ‰kolách, kter˘m se podle §20 odst. 1 a 3 zákona ã. 561/2004 Sb. (‰kolsk˘ zákon)
neposkytuje vzdûlávání a ‰kolské
sluÏby za stejn˘ch podmínek jako
obãanÛm âR.

Komise pro prevenci
kriminality
(29. 3.)
Komise se seznámila se zprávou
terénní sociální pracovnice o její ãinnosti v roce 2005 a konstatovala, Ïe

zﬁízení této funkce, kterou iniciovala, je pro mûstskou ãást pﬁínosem.
Dále se mj. zab˘vala podnûty
obãanÛ:
1) V˘skyt narkomanÛ v Celniãní
ulici – vzhledem ke skuteãnosti, Ïe
se jedná o hraniãní území mezi Prahou 9 a Prahou 14 budou prostﬁednictvím Mûstské policie Praha 14
upozornûny také sloÏky MP na Praze 9 a poÏádány o zv˘‰enou pozornost k této lokalitû.
2) Ru‰ení noãního klidu na stanici metra Rajská zahrada a v pﬁilehlém okolí po pﬁíjezdu poslední soupravy metra – Mûstská policie bere
na vûdomí a pﬁijme pﬁíslu‰ná opatﬁení.
3) Îádost o instalaci kamer do ulice ·estajovická – kamery jsou dle
nápadu trestné (pﬁestupkové) ãinnosti
a finanãních dispozic postupnû instalovány na vytipovaná místa.
Poznámka: informace o odborn˘ch komisích a v˘borech jsou
zpracovány redakcí podle ovûﬁen˘ch zápisÛ z jednání tûchto orgánÛ. Zápisy naleznete na www.praha14.cz. Usnesení odborn˘ch
komisí Rady Mâ Praha 14 jsou
pouze doporuãující a nejsou pro
Mâ Praha 14 závazné.

Nedostáváte
Listy?
V poslední dobû se mnoÏí stíÏnosti obyvatel na‰í mûstské ãásti, Ïe
nedostávají do sv˘ch schránek Listy Prahy 14 a pﬁicházejí tak o dÛleÏité informace. âtenáﬁky i ãtenáﬁi
se v dobré víﬁe obracejí na redakci, kterou ale nûãí ‰lendrián mrzí
nejvíc. S konkrétními jmény nespokojen˘ch i s ulicemi jejich bydli‰tû v Jahodnici, Hutích, na âerném Mostu i v Hloubûtínû jsme se
proto obrátili na vedoucího po‰tovních doruãovatelek pana Fridricha. Ten ‰éfuje tﬁem desítkám
doruãovatelek a jak nám ﬁekl,
nápravu mÛÏe pﬁinést jen jeho
osobní kontrola. TakÏe, na‰i milí
a vûrní ãtenáﬁi, pokud zaãátkem
mûsíce nedostanete svÛj ãasopis
do schránky, sdûlte to své doruãovatelce nebo pﬁímo panu Fridri-

chovi na telefon 281 862 447.
Náklad ListÛ Prahy 14 jsme od
zaãátku roku zv˘‰ili na 18 700
v˘tiskÛ, coÏ by na necel˘ch 40 000
obyvatel mûlo b˘t dostaãující.
KaÏd˘ mûsíc navíc sami doruãujeme po nûkolika desítkách kusÛ
na více neÏ dvacet míst v celé na‰í
mûstské ãásti. V kaÏdém pﬁípadû
bûhem celého mûsíce jsou Listy
Prahy 14 k dispozici v podatelnû
úﬁadu v ulici Bﬁí VenclíkÛ 1073
nebo v Galerii 14, nám. Plk. Vlãka 686, kde si je pﬁípadnû mÛÏete
vyzvednout. Doufáme, Ïe tohle
oznámení pﬁispûje ke zlep‰ení situace a k oboustranné spokojenosti
ãtenáﬁÛ i redakce.
red

Filmový festival
„Jeden svět“
Na‰e ‰kola se zúãastnila projektu „Jeden svût“ na ‰kolách. Jde o to,
aby si v‰ichni uvûdomili a pﬁipomnûli, Ïe lidská práva nejsou vûcí
samozﬁejmou, ale Ïe i v dne‰ní dobû
je tﬁeba za svobodu bojovat a Ïe je
dÛleÏité si jí váÏit. První stupeÀ nav‰tívil napﬁíklad film, kter˘ vyprávûl
o chlapci s ekzémem a z reakcí dûtí
bylo poznat, Ïe pochopily správnû
pojem nesvobody ve vlastním tûle.
Vidûly také film o dívce z Nepálu,

ale její problém jim byl vzdálen˘.
Zato star‰í Ïáci uÏ vnímali i fakt, Ïe
„daleko“ nûkdy mÛÏe b˘t i velmi
blízko. MÛÏe se to stát i nám.
Jeden pﬁíbûh byl o dívce Kinneret, která byla z Izraele. Îila spokojenû svÛj Ïivot, dokud se jeden den
v baru, kde pracovala, neodehrál
teroristick˘ útok. V baru vybuchla
bomba. Ani její rodiãe zezaãátku
nevûdûli, jestli Kinnneret Ïije, nebo
ne. Byly to nekoneãné dny a noci,
kdy ãekali na zprávu o pﬁeÏití. Po
roce nároãn˘ch operací se Kinneret
vrátila do normálního Ïivota. Pokud
se to dá – vrátit se do Ïivota, kdyÏ
její tváﬁ hyzdily jizvy a stopy po
operacích. Kinneret ale mûla oporu
ve své rodinû a pﬁátelích. Pomáhali
jí a starali se o ni. Díky nim se dívka nauãila Ïít s tím, jak vypadá.
Zaãala jezdit do jin˘ch zemí, pﬁedná‰ela o svém Ïivotû a pomáhala
dal‰ím obûtem teroristick˘ch útokÛ.
Moje pocity z filmu byly smí‰ené. Byla jsem moc ráda, Ïe Ïiji
v zemi, kde se toto nedûje. Obdivuji Kinneret, Ïe to v‰echno zvládla.Já,
i kdybych kolem sebe mûla tolik
lidí, kteﬁí by mi pomáhali, nevím,
jak bych se vypoﬁádala s tím, jak
ãlovûk vypadá, s tím, Ïe kdyÏ vyjde
na ulici, v‰ichni se na nûj dívají a on
pﬁesto musí Ïít – úplnû nov˘, jin˘
Ïivot.
Zuzana HoÏdorová 8. tﬁ., Z·
Gen.Janou‰ka

Pozvánka na Pﬁed‰koláãka
X. roãník nesoutûÏní pﬁehlídky mateﬁsk˘ch ‰kol
poﬁádá Mâ Praha 9 ve spolupráci s Mâ Praha 14,
Mâ Horní Poãernice, Mâ LetÀany a Mâ Kbely
pod názvem P¤ED·KOLÁâEK
3. a 4. kvûtna v KD Gong ve Vysoãanech.
Dûti z na‰ich mateﬁsk˘ch ‰kolek vystoupí:
3.5. ve 14.30 hod. M· Vybíralova 967, â. Most
3.5. v 16 hod. M· Bobkova, â. Most
4.5. ve 14.30 hod. M· ·ebelova, â.Most
4.5. v 16 hod. M· Vybíralova 968, â.Most
a M· Chvaletická, Lehovec
JSTE SRDEâNù ZVÁNI

VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR
Konání voleb
V pátek 2.6. v dobû od 14 do
22 hod.
V sobotu 3. 6. v dobû od 8 do
14 hod.

Voličské průkazy (VP)
O VP mÛÏe poÏádat voliã, kter˘
nebude moci volit ve volebním okrsku v místû svého trvalého bydli‰tû.
VP umoÏÀuje volit v kterémkoli
volebním okrsku.

Žádost o VP
O VP lze poÏádat:
osobnû v informaãní kanceláﬁi
úﬁadu s platn˘m obãansk˘m prÛkazem nejpozdûji do 31. 5. 2006. (Pﬁipravili jsme jednoduch˘ formuláﬁ
Ïádosti.)
písemnû, pﬁiãemÏ Ïádost musí b˘t
opatﬁena úﬁednû ovûﬁen˘m podpisem
a doruãena úﬁadu nejpozdûji do 26. 5.
Na Ïádosti je nutno uvést, zda si Ïadatel VP vyzvedne na úﬁadû osobnû,

nebo Ïádá o zaslání na adresu, kterou
v Ïádosti uvede. (Není stanoven pﬁedepsan˘ formuláﬁ Ïádosti.)

Vydání VP
O VP lze vydat, dle zákona o volbách, nejdﬁíve 15 dnÛ pﬁede dnem
voleb, tedy 18.5. (poslední den vydání 31. 5.), a to:
osobnû na zdej‰ím úﬁadû, opût
v informaãní kanceláﬁi (proti podpisu)
písemnû bude zaslán (nejdﬁíve

18.5.) na adresu, kterou voliã uvedl
v Ïádosti, na osobní doruãenku (proti podpisu).
Îádost lze vyﬁídit v zastoupení na
základû úﬁed. ovûﬁené plné moci, ve
které je tento úãel uveden.

Volební komise
Ustavující schÛze volebních
komisí se koná 11. kvûtna v 16 hod.
v Z· Bﬁí VenclíkÛ, âern˘ Most.
obãanskosprávní odbor
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Kulturní a sportovní akce radnice
KVùTEN

61. výročí
ukončení druhé
světové války
Obvodní v˘bor âeského svazu
bojovníkÛ za svobodu v Praze 9
poﬁádá ve spolupráci s Úﬁadem Mâ
Praha 9 a Úﬁadem Mâ Praha 14
slavnostní shromáÏdûní obãanÛ
u pﬁíleÏitosti 61. v˘roãí ukonãení
druhé svûtové války. Vzpomínkov˘
akt se koná 4. kvûtna v 15 hodin
u památníku 2. odboje v sadu na
Novém námûstí v Hloubûtínû.

Kultura a sport
v letech
2002–2006
Ve stﬁedu 10. kvûtna v 17 hodin
bude v Galerii 14 otevﬁena v˘stava
„Kultura a sport 2002 – 2006“. V˘stava, která potrvá do 31. kvûtna, pﬁipomene kulturní a sportovní akce,
které v tomto období byly poﬁádány
Mûstskou ãástí Praha 14. Vstup voln˘. BlíÏe k v˘stavû na prostﬁední
dvoustranû ListÛ.

Musica per tre
Po vernisáÏi v˘stavy o kultuﬁe
a sportu dne 10. kvûtna bude v Galerii 14 od 18.30 hodin následovat
koncert dﬁevûn˘ch dechov˘ch
nástrojÛ Musica per tre ve sloÏení:
Jan Hoìánek – hoboj, Petr Vanûk –
klarinet, Milan Wichterle – fagot. Na
programu budou díla D. Milhauda,
W. A. Mozarta, J. Iberta a dal‰ích
skladatelÛ. Vstup voln˘

PRAHA 14
TOUR 2006
V sobotu 13. kvûtna se skuteãní
na kurtech Z· Bﬁí. VenclíkÛ teniso-

v˘ turnaj ve ãtyﬁhﬁe pro dospûlé
neregistrované hráãe o pohár starosty. Prezence hráãÛ od 7.30 do
7.50 hod. Spojení: stanice metra Rajská zahrada, stanice MHD Hejtmanská (bus ã. 141, 721, 273).

Májování
V sobotu 20. kvûtna se bude konat
v zahradû b˘valého zámeãku v Hostavicích 3. roãník pﬁehlídky divadelních souborÛ pro dûti – Májování.
Program: 14 hod. Koãiãiny kocoura
Damiána (ateliér Abrakadabra),
15 hod. Popelka (divadlo Evy Hru‰kové), 16 hod. O âervené Karkulce,
O neposlu‰n˘ch kÛzlátkách (divadlo
Andromeda), 17 hod. Hrajeme si
s pejskem a koãiãkou (divadlo Na‰e
princezna). V areálu budou v prÛbûhu pﬁehlídky horolezecká stûna, ponny jízdárna, nafukovací skákadlo
a stánky s obãerstvením.

Zájezd do Safari
Srdeãnû zveme maminky s dûtmi
pﬁed‰kolního vûku na zájezd do Safari ve Dvoﬁe Králové, kter˘ se koná
ve stﬁedu 24. kvûtna. OdjíÏdí se autobusem v 8.30 hodin od stanice metra Rajská zahrada. Pﬁíjezd kolem
18 hodiny. BliÏ‰í informace a pﬁihlá‰ky do naplnûní kapacity autobusu pﬁijímáme na tel. 281005211
nebo 281005278.

Dětské rybářské
závody
Vzhledem k probíhající rekonstrukci rybníãku na âerném Mostû
bylo konání rybáﬁsk˘ch závodÛ pﬁemístûno k retenãní nádrÏi Kyjského
rybníka, kam bude vypu‰tûno 5 q
kaprÛ. Závody pro dûti do 15 let
budou probíhat v sobotu 27. kvûtna
od 7.30 do 13 hod., nádrÏ bude pro
rybáﬁskou veﬁejnost uzavﬁena do
28. 5. vãetnû. Podmínky závodu se

úãastníci dozví na místû od poﬁadatelÛ. Po skonãení vlastního závodu
mohou dûti s platnou povolenkou dál
lovit dle ryb. ﬁádu. DÛleÏité upozornûní: do vlastní soutûÏe se zapoãítává kaÏdá chycená ryba, ryby nedosahující zák. délky a hájené ryby
budou vraceny vodû.

âERVEN

Dětský den
Jako kaÏdoroãnû, tak i letos poﬁádá mûstská ãást Praha 14 ve spolupráci se spoleãností Coca – Cola
a 35. skautsk˘m oddílem Práãata
z Hloubûtína oslavu Dne dûtí. Srdeãnû zveme v‰echny dûti na fotbalové
hﬁi‰tû TJ Slavoj Hloubûtín v Hloubûtínské ulici, kde mohou v sobotu
3. ãervna od 10 do 14 hodin soutûÏit, vy‰plhat na lezeckou láhev,
zahrát si vodní fotbal, zaskákat si ve
skákacím hradu nebo zajezdit na
ponících ãi na elektrickém vláãku.
Na pódiu budou k vidûní pohádky,
klaun âáryfuk a bohat˘ zábavn˘
program. Obãerstvení a cukrovinky
lze zakoupit na místû. Vstup zdarma. Sponzor Sahneböhm Praha.

Koncert
u sv. Bartoloměje
Ve stﬁedu 7. ãervna v kostele
sv. Bartolomûje v Kyjích vystoupí
Quartetto con Canto a sólista Pavel
Horáãek – stál˘ host Státní opery
Praha. Zaãátek v 18.30 hodin, vstupné dobrovolné.

Dětský šipkový
turnaj
·ipkové t˘my PLZE≈KA A a B
s panem Franti‰kem Jindrou za podpory Mâ Praha 14 poﬁádají v sobotu 10. ãervna Dûtsk˘ ‰ipkov˘ turnaj.
BliÏ‰í informace v pﬁí‰tím ãísle
ListÛ.

Divadlo Kámen

Kresba v pohybu

Divadelní sezóna pomalu konãí také Divadlu Kámen, jehoÏ
sídlo je na âerném Mostû, a které hraje pravidelnû v ÎiÏkovském divadle Járy Cimrmana. A právû tam odehraje
poslední praÏské pﬁedstavení leto‰ní úspû‰né sezóny. PÛjde jiÏ
o padesátou reprízu „prÛsvitného pﬁíbûhu o lesním domû, ‰piãat˘ch zubech a dobrém ãerveném vínu“ s názvem Karkulka. Pﬁedstavení mÛÏete
vidût v pátek
12. kvûtna od
19 hodin, lístky jsou k dostání
na
www.divadlokamen.cz,
v
ÎiÏkovském divadle
a v síti Ticketstream.
vok

V Galerii 9 ve vysoãanské radnici probíhá do
11. kvûtna v˘stava kreseb, malby a rytého skla Franti‰ka Kollmana. Dominantním prvkem jeho obrazÛ
je pohyb, pro nûjÏ nalezl
ideální téma v podobû rytíﬁsk˘ch ‰arvátek, vzepjat˘ch
koní a námoﬁních bitev.
Franti‰ek Kollman je sám
o sobû nespoutan˘ Ïivel,
exhibicionista malující souãasnû dvûma rukama, mistr
bojového umûní. Absolvoval V˘tvarnou ‰kolu Václava Hollara, soukromû studoval u malíﬁe ZdeÀka Buriana. Jeho díla najdeme
v galeriích ve Francii, ·panûlsku, Nûmecku a Rakousku. Své obrazy vytváﬁí zdánlivû chaotickou, leã ryze
kollmanovskou technikou, v níÏ s barvami mísí cigaretov˘ popel, uhel, pivo, kávu a ãaj dle místa
a momentálního tvÛrãího vzepûtí.

Skateboardové
závody
Rajãárna promotion poﬁádá spoleãnû s Mâ Praha 14 pod zá‰titou
starosty jiÏ ãtvrt˘ roãník oficiálních
skateboardov˘ch závodÛ pro
nesponzorované jezdce. Akce se
uskuteãní v sobotu 24. ãervna ve
skateparku v Bryksovû ulici na âerném Mostû. BliÏ‰í informace v pﬁí‰tím ãísle.
Poznámka: hlavním poﬁadatelem akcí je oddûlení kultury
a obãansk˘ch záleÏitostí ÚMâ
Praha 14. Zmûna programu vyhrazena.

Plastikové modely
na Proseku
Pro pﬁíznivce a nad‰ence plastikového modeláﬁství se v bﬁeznun
uskuteãnil v Praze 9 jiÏ 5. roãník
mezinárodní soutûÏe „PROSEK
MODEL 2006“. Leto‰ní roãník,
jehoÏ se opût zúãastnili i modeláﬁi
z Prahy 14, byl lep‰í neÏ pﬁedchozí.
Pﬁibylo soutûÏních modelÛ i náv‰tûvníkÛ, soutûÏilo se ve více jak 19 kategoriích (z toho 6 bylo pro dûti a jedna pro papírové modely). Kompletní
v˘sledky vãetnû fotografií ze soutûÏe a soutûÏních modelÛ naleznete na:
www.kpmprosek.cz.

Šipkové turnaje
pro dospělé
T˘my ·K PLZE≈KA (A a 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 odmûnûna
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“.
stránku pﬁipravil: j‰
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Čekají nás velké změny
O dvou v˘znamn˘ch dopravních stavbách v na‰í mûstské ãásti
a také o zlep‰ení zdej‰ího Ïivotního prostﬁedí jsme si povídali s námûstkem primátora Ing. Janem Bürgermeisterem, v jehoÏ kompetenci je
oblast územního rozvoje hl. m. Prahy.

Námûstek primátora Ing. Jan Bürgermeister (vlevo) se starostou Prahy 14
Ing. Miroslavem FroÀkem pﬁi loÀském slavnostním otevﬁení podzemních garáÏí na âerném Mostû.

RODINNÉ DOMY
JAHODNICE

placená inzerce

Praha 9, StaÀkovská ul.

• klidné místo ve stávající zástavbû
• dobrá dopravní dostupnost
• 5+1, uÏitná plocha 211 m2
• NADSTANDARDNÍ vybavení domu

Cena: 5,6 mil. Kã
vã. pozemku a 5% DPH

www.qndomov.cz
tel.: 2673 11 673, 2673 12 321, 2727 32 380
POSLEDNÍ MOÎNOST KOUPù SE SNÍÎENOU SAZBOU DPH!

JiÏ del‰í dobu se mluví o nezbyt- okruhu s kﬁíÏením ulic âuprova
a Sokolovská. V rámci druhé etapy
ném vybudování dal‰ího podjezdu
jsme témûﬁ dokonãili v˘kup pozempod komunikací Chlumecká na
âerném Mostû, kter˘ v˘raznû po- kÛ, na spadnutí je podpis smluv. Proto jsme mohli minul˘ mûsíc podat
mÛÏe náv‰tûvníkÛm obchodních
Ïádost o stavební povolení na druhou
center i zdej‰ím obyvatelÛm. V jaké
fázi je nyní v˘stavba této dÛleÏité fázi, kterou bychom mohli zahájit
o prázdninách. Budeme znovu ﬁe‰it
dopravní stavby?
nûkolik mimoúrovÀov˘ch kﬁiÏovaPo dlouh˘ch jednáních, která vedl
tek, napﬁ. s ulicí Lipnickou, která spoodbor mûstského investora hl. m.
juje Kyje se Satalicemi. ZajímavosPrahy, se podaﬁilo sdruÏit prostﬁedky
na realizaci podjezdu od spoleãnos- tí jsou dva biomosty, které budou
slouÏit pro pﬁechody vzácn˘ch Ïab
tí, které v lokalitû obchodních center
âern˘ Most pÛsobí. Ze soukrom˘ch a hmyzu. Obû etapy budou hotovy
do konce roku 2008.
zdrojÛ jsme tak získali 76 miliónÛ
KdyÏ uÏ jsme u fauny, tak prokorun jako dar na ekologické stavby.
blémem je nádrÏ u parku na âerMûsto se podílí na investici jiÏ jen
12 miliony korun na stavební nákla- ném Mostû, která pomalu vysychá
a hyzdí prostﬁedí. PomÛÏe mûsto
dy. Myslím, Ïe je to dobr˘ pﬁíklad
spolupráce soukromého a veﬁejného zmûnit tváﬁ této lokality?
Z Aloisovského rybníka na âersektoru ve veﬁejném zájmu. Tato
ném Mostû se v prÛbûhu let stal tzv.
dopravní stavba spojí obchodní centnebesák, to znamená, Ïe nemá Ïádra na obou stranách komunikace.
V˘stavbou se zlep‰í jejich dopravní n˘ ﬁádn˘ pﬁítok a je odkázán na
obsluÏnost a témûﬁ se
odstraní vliv tûchto
center na objízdnou
trasu pﬁes Horní Poãernice. PovaÏuji za
podstatné, Ïe tímto
ﬁe‰ením se uleví zejména dopravnímu
zatíÏení obyvatel Horních Poãernic. Zprovoznûní komunikace
mezi Centrem âern˘
Most a Sconto nábytkem uvítají jak náv‰tûvníci obchodních
center, tak obyvatelé
zdej‰í mûstské ãásti. Na malé rybáﬁe ãekají pﬁi jejich tradiãních závodech
Stavût se zaãne je‰tû uÏ pﬁí‰tí rok v˘razné zmûny Aloisovského rybníka.
letos a podjezd by pak
de‰Èové sráÏky. Jsem rád, Ïe radnice
mûl b˘t v závislosti na klimatick˘ch
Prahy 14 pﬁipravila projekt celkové
podmínkách vybudován cca za
rekonstrukce rybníka, kter˘ uspûl
8 mûsícÛ.
Na opaãném konci Prahy 14 se v Ïádosti o peníze z fondÛ Evropské
unie. NádrÏ se odbahní a vyãistí,
buduje Vysoãanská radiála. Jak
opravami a zpevnûním projdou hrápokraãuje a kdy bude dokonãen
ze i bﬁehy. Investiãní akce je ve fázi
tento mimoﬁádnû nároãn˘ projekt?
Nyní se staví mimoúrovÀová kﬁi- pﬁípravy, stavba by v‰ak mûla b˘t
hotova do dubna pﬁí‰tího roku. Stát
Ïovatka rychlostních silnic R10 a R1,
bude pﬁes 10 milionÛ korun, mûsto
kterou Vysoãanská radiála zaãíná,
a která je souãástí první etapy akce. pﬁispívá ãtvrtinou nákladÛ, polovinu
Její realizace ãásteãnû omezuje pro- uhradí finance z fondÛ Evropské
voz na Kbelské ulici, coÏ potrvá do unie. Z Aloisovského rybníka se po
tûchto úpravách stane velmi pﬁíjemkonce leto‰ního roku. Vysoãanská
radiála v této první etapû povede od ná a malebná klasická pﬁírodní odpoãinková zóna, ideální napﬁ. pro sportéto mimoúrovÀové kﬁiÏovatky, dále
tovní rybolov ãi pû‰í procházky. Na
mezi Satalicemi a âern˘m Mostem
a napojí se na PraÏsk˘ okruh. Délka to navazuje dal‰í v˘znamn˘ projekt
tohoto úseku je 5,6 km a spolu s ãás- nového parku mezi Prahou 14 a Dolními Poãernicemi. Studie je hotová,
tí PrÛmyslového okruhu bude doãaspﬁipravujeme projekt. Tato velká
nû nahrazovat chybûjící ãást PraÏinvestice mezi dvûma mûstsk˘mi
ského okruhu R1 a odvádût tranzitní
ãástmi musí b˘t garantována mûstem.
nákladní dopravu mimo obydlené
Jestli v‰e dobﬁe dopadne, mohlo by
ãásti Hloubûtína. Trasa zachovává
se pﬁí‰tí rok zaãít stavût. DÛleÏité je,
odstup od obytn˘ch sídel tak, aby
nebylo negativnû ovlivÀováno Ïivot- Ïe toto „zelené“ propojení âerného
ní prostﬁedí. Celá komunikace bude Mostu s Dolními Poãernicemi podosvûtlena. Souãástí stavby budou
porují starostové obou mûstsk˘ch
i sadové úpravy, dopravní znaãení
ãástí. Vûﬁím, Ïe projekt bude i prioa protihluková opatﬁení. V˘hledovû
ritou mûsta.
se uvaÏuje o dostavbû od PrÛmyslozaznamenal: vok,
vého polookruhu aÏ k Mûstskému
foto: archiv redakce
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Komunitní centrum MOTÝLEK
Jaro přišlo do Motýlku

foto: archiv Mot˘lku

Novináři v Motýlku
V prvním dubnovém t˘dnu uspoﬁádali pracovníci Komunitního centra
Mot˘lek tiskovou konferenci, jejímÏ mottem bylo: „ Dûti nepatﬁí do ústavÛ,
ale domÛ“. Pﬁítomni byli novináﬁi z mnoha redakcí – napﬁ. Svût Ïeny, Rodina, Marianne, ·íp, Pﬁekvapení, Radio Proglas, âTK, âesk˘ Rozhlas i na‰e Listy Prahy 14. Pﬁedsedkynû SdruÏení na pomoc dûtem s hadnicapy PhDr. Zuzana Jelenová a ﬁeditelka KC Mot˘lek PhDr. Hana Urbanová hovoﬁily o v˘znamu
komunitního centra Mot˘lek pro rodiny, které mají dítû s handicapem: „nikdo
z nás by jistû nechtûl proÏít dûtství v ústavu, pﬁesto je v ústavní péãi stále
zbyteãnû mnoho dûtí se zdravotním postiÏením. Jednou z pﬁíãin tohoto stavu je i to, Ïe rodiny, kde jsou dûti s handicapy, nemají dosud od na‰í spoleãnosti podporu, jakou by si zaslouÏily. V Mot˘lku rodiny nacházejí to, co potﬁebují – odbornou pomoc, aktivity pro voln˘ ãas dûtí i rodiãÛ a prostor ke
vzájemnému setkávání.“ Zmínily také, Ïe Mot˘lek je pravdûpodobnû jedin˘m zaﬁízením tohoto typu v na‰í republice. Máme radost, Ïe je to právû
v Praze 14 a Ïe Mûstská ãást pﬁispívá i finanãnû na provoz tohoto dÛleÏitého
zaﬁízení.
Pokud vás zajímá problematika dûtí s postiÏením a jejich integrace do spoleãnosti, mÛÏete nav‰tívit 13. ãervna od 15 do 17 hodin KC Mot˘lek, Vlãkova
1067, – bude tady Den otevﬁen˘ch dveﬁí.
text a foto: ves

Jak kaÏdoroãnû pﬁivítal Mot˘lek jaro oblíben˘m velikonoãním tvoﬁením. Druhou dubnovou sobotu proudilo do komunitního centra nevídané mnoÏství rodiãÛ
a dûtí, kteﬁí si mohli svÛj talent vyzkou‰et hned na deseti stanovi‰tích. „Mám radost, Ïe si do Mot˘lku na‰lo
cestu tolik rodin z âerného Mostu a okolí a Ïe se nám
na sídli‰ti podaﬁilo vytvoﬁit novou tradici,“ komentovala mnoÏství náv‰tûvníkÛ Zuzana Jelenová, pﬁedsedkynû SdruÏení na pomoc dûtem s handicapy.
VÛnû z kuchyÀky lákala na pletení kynut˘ch velikonoãních jidá‰kÛ, v keramické dílnû se strojily
moranky ze ‰ustí, v hernû se kromû
zdobení kraslic a perníkÛ vesele
drátovalo a pletlo z pediku a klub
byl obsazen tûmi, kdo tvoﬁili z papíru a pletli pomlázky. Pﬁed ãtvrtou
hodinou se mezi úãastníky objevili vzácní hosté – za ministerstvo
zahraniãních vûcí se k náv‰tûvníkÛm pﬁipojil ministr Cyril Svoboda s manÏelkou a za ministerstvo
práce a sociálních vûcí námûstek
ministra Marián Ho‰ek. Oba patﬁí
k dlouholet˘m podporovatelÛm
Mot˘lku a jejich úkolem bylo pﬁedání cen v˘hercÛm soutûÏe o nejhezãí kraslici.
„Víte dûti, proã sem rád chodím?“ ptal se ministr zvûdav˘ch
dûtí. „ProtoÏe jsou tady slu‰ní lidé a nekrade se tady!“ pochválil Mot˘lek.
Mezi ocenûn˘mi v˘robky byla jedna kuriózní sada – vzácné kraslice, které jejich autorka peãlivû opatruje jiÏ padesát let. Ve ãtyﬁicát˘ch letech je
malovala pro svého snoubence. Dnes jiÏ osmdesátiletá paní Jaroslava Bohatá si tak po zásluze od ministra zahraniãí odnesla zvlá‰tní cenu. Tûch dal‰ích úÏasn˘ch kraslic, vyveden˘ch více ãi ménû umnou
rukou dûtí a dospûl˘ch, bylo
letos opravdu poÏehnanû.
Jednu z cen si odnesl napﬁíklad ãtyﬁlet˘ Luká‰ek
Kohout, kter˘ pﬁes svÛj
tûlesn˘ handicap vajíãko
krásnû nazdobil kokosem
a barviãkami.
Závûr patﬁil jiÏ tradiãnû
vyhánûní zimy – vyná‰ením
Morany do rybníka. ProtoÏe
rybník v blízkém parku byl
vypu‰tûn˘, do‰li nejvût‰í
vytrvalci aÏ k tomu Kyjskému a tam dali Moranû i zimû
definitivnû sbohem.
***

Mimořádné akce Motýlku:
14. 5. nedûle Po cel˘ den nás mÛÏete pﬁijít podpoﬁit k v˘tvarn˘m stánkÛm Mot˘lku na Dni rodin v praÏské ZOO.
18. 5. ãtvrtek 14.30–17 hod. Zahradní slavnost „S Mot˘lkem kolem svûta“. Dûti obdrÏí svÛj pas, se kter˘m budou moci cestovat z jednoho pomyslného kontinentu na druh˘. Zahrada KC Mot˘lek.
18. 5. ãtvrtek 17.30 V Galerii 14 Divadélko Glanc: Tﬁi pohádky pro tebe

Akce Pacifiku:
25. 5. ãtvrtek V˘let na praÏskou Bambiriádu – nejvût‰í celorepublikovou pﬁehlídku dûtsk˘ch sdruÏení a center volného ãasu. Sraz ve 14 hod.
u vchodu do Mot˘lku. Stánek Komunitního centra Mot˘lek mÛÏete na Bambiriádû nav‰tívit aÏ do nedûle 28. 5.
1. 6. ãtvrtek 15–17 hod. Den dûtí v Mot˘lku: Pro dûti jsou pﬁipraveny
zábavné hry a soutûÏe vãetnû hezk˘ch cen.
Hana Verflová
KC Mot˘lek, Vlãkova 1067
tel. 281 912 081, www.motylek.org
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Den Romů na Vltavské

Romsk˘ talent z loÀského ﬁíjna – ve v˘ﬁezu zábûr z leto‰ního Mezinárodního
dne RomÛ.
V kulturním domû Vltavská se se‰ly 8. dubna veãer romské dûtské soubory
z Prahy, aby oslavily Mezinárodní den RomÛ, kter˘ se tu konal pod zá‰titou
radní Magistrátu Hany Halové. Tuto pﬁehlídku uspoﬁádal Magistrát hlavního
mûsta Prahy ve spolupráci se sborem romsk˘ch poradcÛ. Své umûní pﬁedvedly soubory a jednotlivci z nûkolika mûstsk˘ch ãástí a mezi jin˘mi zde
vystoupily i dûti z obãanského sdruÏení Cikne âhave z Prahy 14 a zazpívala vítûzka minulého roãníku Miss Roma Praha, Angelika âonková. Celé pﬁedstavení i zpûváky doprovázela skupina Bengas.
JULKA

Datum důvodem k oslavě
Od ﬁeditele neziskové organizace JAHODA Honzy Dolínka jsme
dostali do redakce hezk˘ e-mail, ve kterém nás upozorÀuje, Ïe 4. kvûtna
2006 v 1 hodinu ráno, 2 minuty a 3 sekundy bude jedineãné datum, vypadající takto:

01.02.03.04.05.06

No ﬁeknûte, není to dÛvod k oslavû, ãi uzavﬁení manÏelství? Takové
datum uÏ nikdy nebude.

TARO – poradna pro zdravotně
a sociálně handicapované
Po 15 mûsíãním provozování poradny prostﬁednictvím Internetu jsme
pﬁedev‰ím z popudu klientÛ roz‰íﬁili své sluÏby a to zejména o poskytování poradenství prostﬁednictvím
telefonu, Skype, ale také na základû
osobní náv‰tûvy. Po dohodû o spolupráci s Obãanskou poradnou v Praze 7 mohou klienti vyuÏít rovnûÏ
na‰ich sluÏeb kaÏd˘ ãtvrtek od 9 do
12 hod. Obãanská poradna, která
poskytuje poradenství i v jin˘ch
oblastech sídlí na adrese: Dukelsk˘ch hrdinÛ 54 v Praze 7. UÏivatelÛm sluÏeb na‰í poradny doporuãujeme objednat se pﬁedem na tel.
220 870 750.
Nadále mohou zájemci o zamûstnání z ﬁad zdravotnû znev˘hodnûn˘ch vyuÏít na‰í Internetové burzy
práce provozované na webu poradny. Zamûstnavatelé, kteﬁí jsou
ochotni nabídnout práci takto znev˘hodnûn˘m, mohou rovnûÏ vyuÏít inzerce na stránkách TARA.

ZÛstává i moÏnost vyuÏít inzerce
pﬁi hledání partnera ãi partnerky prostﬁednictvím na‰í Internetové seznamky. Ta je urãena v‰em heterosexuálnû orientovan˘m, zdravotnû
handicapovan˘m a rovnûÏ tûm, pro
které pﬁípadn˘ zhor‰en˘ zdravotní
stav partnera nebo partnerky není
pﬁekáÏkou pﬁi navázání vztahu. Nadále provozujeme ná‰ internetov˘
zpravodaj, ve kterém zájemci najdou mnohé uÏiteãné informace ze
Ïivota zdravotnû handicapovan˘ch,
ale rovnûÏ informace o platné legislativû t˘kající se této cílové skupiny.
V‰echny sluÏby poskytované
poradnou TARO jsou bezplatné.
Pevnû vûﬁíme, Ïe uvítáte roz‰íﬁení námi poskytovan˘ch sluÏeb, které
je moÏné vyuÏívat jiÏ od 1.3.2006
v této roz‰íﬁené podobû. V‰e podstatné o poradnû TARO zájemci
najdou na webov˘ch stránkách:
http://www.taro.cz .
Pavol Halaj, poradna Taro

JAHODOVÉ MENU
Byl pozdní veãer, první máj, veãerní máj – je JAHODY ãas. No tedy
spí‰e ten odpolední ale vlastnû i dopolední, v‰ak víte, JAHODY není nikdy
dost. Nicménû alespoÀ touto malou básnickou replikou jsme chtûli navodit tu kaÏdoroãnû pﬁíjemnou jarní, zamilovanou atmosféru. V kvûtnu nás
toho ãeká velmi mnoho, tak doufáme, Ïe Vás na‰e menu jako ostatnû kaÏd˘ mûsíc osloví.
Komunitní plánování. Tohle slovní spojení se uÏ v Listech nûkolikrát
objevilo a JAHODA má tu ãest (a je‰tû jednou dûkujeme ÚMâ za nabídku spolupráce) podílet se na tomto procesu, jehoÏ v˘sledkem (struãnû napsáno) má b˘t získání základní pﬁedstavy o poptávce po sociálních sluÏbách
ze strany obyvatelÛ na‰í mûstské ãásti v pﬁímém kontextu s aktuální nabídkou sociálních sluÏeb dostupn˘ch na Praze 14 a souãasnû zadáním ze strany nûkter˘ch institucí jako napﬁ.
ÚMâ Praha 14. JAHODA je ãlenem
ﬁídící skupiny komunitního plánování a zároveÀ i pracovní skupiny Rodina, dûti a mládeÏ a tak se na Vás
obracíme s nabídkou: „Máte-li
jakoukoliv poznámku, sdûlení, glosu, nápad nebo kritiku t˘kající se
Prahy 14 (nikoliv vztaÏenou pouze k úﬁadu, ale obci jako celku!) z pohledu rodin, dûtí nebo mlad˘ch lidí, velmi rádi Va‰í zprávu pﬁijmeme na adrese info@jahodaweb.cz a budeme jí tlumoãit dál.“
V˘bûrové ﬁízení. JAHODA posiluje svÛj t˘m a vyhlásili jsme na duben
a kvûten v˘bûrové ﬁízení na post koordinátorky dobrovolníkÛ. Máte-li zájem
se pﬁihlásit nebo na‰í nabídku zprostﬁedkovat, bliÏ‰í informace získáte pﬁímo na titulní stránce www.jahodaweb.cz
Pro kvûten plánujeme:
JAHÒDKA si z provozních dÛvodÛ vymûnila úter˘ za ãtvrtek a tak
s touto zmûnou prozatím poãítejte i s tím, Ïe pondûlky b˘vají tvoﬁivé, stﬁedy uãenlivé, ãtvrtky pestré a pátky sportovní a v‰echny dny pak spoleãnû takové, jak si je se sv˘mi dûtmi udûláte. âasto se nás maminky ptají,
jak se do klubu objednat. Tak vûzte, Ïe nemusíte svou náv‰tûvu nijak pﬁedem hlásit. Prostû vezmûte juniora za ruku nebo do koãáru a pﬁijìte na
devátou do JAHÒDKY, zazvoÀte na zvonek a … uÏijte si bájeãnou atmosféru.
JAHODA a DÎAGODA spoleãnû plánují následující
akce:
3. 5. – vzpomeneme Svûtov˘ den svobody tisku a vyjde
speciální ãíslo ãasopisu DÏagoìák, kter˘ v elektronické
podobû mÛÏete sledovat na adrese: http://dzagodak.jahodaweb.cz âasopis dûlají sami mladí náv‰tûvníci klubu
DÎAGODA s minimální podporou dobrovolníkÛ a pracovníkÛ klubu.
6. 5. – v˘let se zatím utajen˘m cílem. Prosl˘chá se ale,
Ïe to bude do míst kam je‰tû noha jahodová nevkroãila.
13. a 14. 5. – pﬁijìte si zasportovat do centra Prahy. JAHODA bude spoluorganizovat Dûtsk˘ koutek v rámci tradiãního PraÏského maratónu (blíÏe na www.pim.cz). Pokud máte v sobû sportovního ducha, vezmûte své blízké a najdûte JAHODU na Staromûstském námûstí. P.S. Kecky s sebou!
20. 5. – podstoupí mladí „vyvolení“ dÏagoìáci kulturní záÏitek … tedy
nav‰tíví divadelní pﬁedstavení ve ·vandovû divadle s celou tou atmosférou,
která k tomu patﬁí – sliãné ladies zavû‰eny do mlad˘ch gentlemanÛ.
Nad to nás opût nás ãeká pestrá paleta rÛzn˘ch nápadÛ a aktivit, které
probûhnou z popudu aktuální nálady v klubech a tudíÏ je v dobû uzávûrky
nemÛÏeme pﬁedpovûdût. Tak se radûji v na‰ich klubech zastavte osobnû aÈ
mÛÏete jahodovou atmosféru ochutnat pﬁímo!
Kluby otevﬁeny:
Klub JAHODA – pondûlí, úter˘ od 14 do 18 hod.
a ãtvrtek 15 do 18 hod.
Klub DÎAGODA – stﬁeda, ãtvrtek a pátek od 15 do 20 hod.
Klub JAHÒDKA – pondûlí, stﬁeda, ãtvrtek a pátek od 9 do 11 hod.
JAHODA
Vybíralova 969, Praha 9
mobil 777 674 060
+ klub DÎAGODA 774 674 060
ã.ú. 250969359/0800
www.jahodaweb.cz
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Mateﬁské centrum
Klubíãko YMCA Praha
Klub maminek âern˘ Most – YMCA
Vlãkova 1067, Praha 14
Dopoledne:
pro maminky a pﬁed‰kolní dûti , tatínky i babiãky….
Pondûlí : 9.30 – 11.30 Volná herna K. Budzanowská (tel: 606 340 251)
Úter˘: 9.30 – 11.30 KﬁesÈanské maminky s dûtmi M. âerná
(tel.737 355 543)
Stﬁeda: 9.30 – 11.30 Volná herna s programem M. Nováková
(tel. 775 204 208), K. Zlatohlávková (tel.732 348 550)
âtvrtek: 9.30 – 12 ‰koliãka Beránek (nutné pﬁihlá‰ení) K. Vavru‰ková (tel. 608 134 744), H. Hofmanová (tel. 736 264 057)
Pátek: Volná herna I. Benediktová (tel.776 577 845)
Do heren je moÏn˘ voln˘ vstup bez pﬁihlá‰ení, poplatek 20 Kã
(maminka a dûti)
Odpolední programy:
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) 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 hod. star‰í dûti od 10 let. Pﬁihlá‰ení nutné, vede P. Jelínková
(tel. 777 819 175).

DDM na Černém Mostě
4.5. Malujeme na
sklo, v˘tvarná dílna
Generála Janou‰ka 1060,
pro dûti, 16–18 hod.,
tel.fax.: 286 889 428
praha9@ddmpraha9.cz
cena dílny: 20 Kã
www.ddmpraha9.cz
11.5. Hrátky s drátky – aneb jak si odrátovat kamínek, 16–18 hod., cena dílny: 10 Kã
12.–14.5. Sportovní víkend – horolezení, t˘mové hry a volejbal,
akce urãena pro star‰í dûti ve vûku 13–18 let. Info tel.: 731 562 076
18.5. ·itá zvíﬁátka z ovãího rouna – rukodûlná dílna pro nejen star‰í
sleãny, ale i maminky, 15–18 hod., cena dílny: 60 Kã
1.6. Pohádková zahrada – zahradní akce se soutûÏemi po malé dûti
(do 10 let) a jejich rodiãe, 15–17 hod.
Doporuãujeme pﬁedchozí rezervaci na v‰echny akce.
Klub Most – otevﬁen˘ klub pro mládeÏ, hry, hudba, soutûÏe,
po – ãt 14 – 18 hod.

Programy pro Ïeny:
Stﬁeda: vÏdy tﬁetí v mûsíci Kavárniãka pro Ïeny 20 – 22.30 vede
MUDr. M. Knobová
Programy celou rodinu:
Pondûlí a ãtvrtek: Cviãení pro radost a dobrou náladu 19. 45 – 21.15
cviãení s prvky jógy, vede J. Purkyt
Stﬁeda: vÏdy první v mûsíci Duchovní veãery – vede RNDr. L. Souãek
20 – 22 hod.
Jednorázové akce :
Zveme dûti a rodiãe 13.5. 2006 na Piknik v Toulcovû dvoﬁe – sraz
v 9.45 stanice metra Vysoãanská, zastávka autobusu ã.177. Prohlédneme
si zvíﬁátka na farmû a z donesen˘ch zásob udûláme piknik.
20.5. Bylinky a ãaje – pomocná ruka pﬁírody pﬁedná‰ka 20 hod. Klubíãko
29.5. Zveme na dûtskou a dospûlou burzu s tombolou. (JiÏ tradiãnû
sedmou)
Kontakt: Vedoucí : Ing. Mgr. Marie Nováková 775 204 208
Zástupce : Ing. K. Vavru‰ková 608 134 744
E- mail:klubickocernymost@seznam.cz
www. praha.ymca.cz/klubicko

Bezplatné poradenství
Obãanská inspirace zahajuje od kvûtna provoz bezplatného SOCIÁLNÍHO
poradenství urãeného pﬁedev‰ím maminkám na RD a Ïenám, které se po rodiãovské dovolené vracejí do zamûstnání. S jak˘m problémem mÛÏete pﬁijít?

 co dûlat, abyste uplatnily správnû nárok na pﬁíslu‰né sociální dávky
 jaká práva má zamûstnanec a zamûstnavatel
 jak má (ãi nemá) vypadat pracovní smlouva
 jaká je pozice Ïen samoÏivitelek na trhu práce ad.
Poradna funguje v kanceláﬁi sdruÏení Obãanská inspirace, Kuãerova 14,
âern˘ Most, kde se mÛÏete osobnû nebo telefonicky objednat na ãísle
774 707 755 nebo 774 707 744.
Projekt bezplatné poradny je spolufinancován Evropsk˘m sociálním fondem a státním rozpoãtem âR.
I nadále je v provozu bezplatné právní poradenství v kanceláﬁi na âerném
Mostû a v Bﬁevnovû. Do poradny k JUDr. Janatové nebo JUDr. Hovorkovi se
mÛÏete objednat také osobnû v Obãanské inspiraci nebo na tel.: 281 918 473
a 776 046 112.
SdruÏení Obãanská inspirace
Kuãerova 768/14, Praha 9 – âern˘ Most
e-mail: inspirace@ecn.cz, www.obcanskainspirace.ecn.cz

Z loÀské akce DDM âern˘ Most „Hurá prázdniny“

Den Sesterství u Amazonek
Chtûla bych vás informovat trochu víc o na‰em svátku zvaném „Den
Sesterství“. Tento svátek je mezinárodní, takÏe ho slaví v‰echny skautky a svûtlu‰ky po celém svûtû. Pﬁipadá na 22. 2., neboÈ právû v tento
den (i kdyÏ rozdíln˘ rok) se narodili
zakladatel svûtového skautingu R. B.
Powell a jeho Ïena Olave. V tento
slavnostní den by se mûlo mimo jiné
také zavzpomínat na skautskou
a oddílovou historii a pﬁipomenout
si, Ïe skautka je pﬁítelkyní v‰ech lidí
dobré vÛle a sestrou kaÏdé skautky.
25.–26. 2. jsme se proto se‰ly ve
skautsk˘ch krojích u Kyjské klubovny a vyrazily do centra Prahy na
Vy‰ehrad. Cel˘ den nás provázelo
nádherné slunné poãasí, takÏe jsme
si prohlídku celého Vy‰ehradu pûknû vychutnaly. Pro‰ly jsme kolem
domu Popelky Biliánové (která je
povaÏována za první prÛkopnici ãeského dívãího skautingu), Táborskou
a Leopoldovou bránou aÏ k vyhlídce na Vltavu se skálou, ze které podle povûsti skákal Horymír na ·emíkovi. Poté jsme ‰ly k chrámu Sv.
Petra a Pavla a nav‰tívily i hﬁbitov
Slavín. U hrobÛ ãesk˘ch zakladatelÛ
skautingu (A. B. Svojsíka a Vlasty
Koseové) zapalujeme svíãky, zanecháváme zde své listiny a zpíváme
skautskou hymnu. Potom na‰e kro-

ky smûﬁují do podzemních chodeb –
tzv. Kasemat, kde zaÏíváme dobrodruÏnou chÛzi po tmû. Po tûchto
záÏitcích se vracíme zpátky do na‰í
klubovny v Kyjích, ve které budeme
pﬁespávat do dal‰ího dne. Po ubytování a zabydlení následuje etapa Pána
prstenÛ zvaná „7 kamenÛ palantírÛ“.
Holky mají za úkol tûchto 7 ukryt˘ch
kamenÛ pomocí buzoly a azimutÛ
najít. Odpoledne si pak povídáme
o historii svûtového a ãeského skautingu, prohlíÏíme si obrázky a kníÏky, vymûÀujeme si mezi sebou dáreãky a k tomu pojídáme rÛzné
dobrÛtky. Na veãer se konají jen
samé bezva hry – povídací autobus,
na upíra a stolní hra „Skautcasone“
– obdoba hry Carcasone. Dal‰í den
se jdeme projít po kyjském okolí.
ProhlíÏíme si kostel Sv. Bartolomûje, základní ‰kolu, Kyjsk˘ rybník, psí
cviãák a konãíme v nedalekém lesíku na âihadlech. U klubovny v parku následuje dal‰í etapa zvaná „Stínovlas“, ve které rozhoduje rychlost
v bûhu. Po obûdû se koná je‰tû turnaj ve stolním tenise. Nakonec nám
nezb˘vá nic jiného neÏ si zabalit, v‰e
uklidit do pÛvodního stavu a kolem
16 hod. se rozejít do sv˘ch domovÛ.
Oslava na‰eho svátku se vydaﬁila.
napsala vedoucí oddílu
Rusalka

07-19_P14

25.4.2006

12:59

Stránka 10

Nabídka letních táborÛ

10

KVĚTEN 2006

DDM NABÍZÍ:
19.6.–2.7.
Španělsko – Costa Brava
Tábor je pﬁednostnû urãen pﬁed‰kolákÛm a rodiãÛm s dûtmi. V programu
je zahrnuto koupání v moﬁi, sportovní
vyÏití (pláÏov˘ volejbal, fotbal, badminton, stolní tenis, basketbal), náv‰tûva aquaparku, v˘lety do okolí.
UBYTOVÁNÍ: ve ãtyﬁlÛÏkov˘ch
stanech
VùK: 3–99 let CENA: 7 400 Kã
Cena zahrnuje: dopravu klimatizovan˘m autobusem, ubytování, stravování (3x dennû vãetnû pitného reÏimu), pedagogick˘ a zdravotní dohled,
plné poji‰tûní léãebn˘ch v˘loh.
KONTAKT: tel.: 286 884 456, romana.doktorova@ddmpraha9.cz

8.–15.7.
Pojď do toho!
Krkono‰e–Vítkovice. Druh˘ roãník
záÏitkového tábora pro mládeÏ. Poznejte nové lidi, najdûte nové kamarády
a poznejte i sami sebe. Pﬁijeìte si uÏít
zábavu, pﬁírodu a hry se stejnû star˘mi
lidmi. Ubytování v penzionu.
VùK:15–20 let CENA: 1 950 Kã
KONTAKT: tel.: 286 884 456,
jan.simek@ddmpraha9.cz

9.–23.7.
Sportovní tábor

26.7.–6.8.
Rytíři ze Středozemí

âesk˘ ·umburk v Jizersk˘ch
horách. Tanec, horolezectví, míãové
hry, celotáborová hra, dobrodruÏné hry,
orientaãní bûh, v˘lety, koupání, outdoor, kros, nízké a vysoké lanové pﬁekáÏky. Ubytování v penzionu.
VùK: 11–17 let CENA: 3 300 Kã
KONTAKT: tel.: 286 889 428,
karel@ddmpraha9.cz

Orlické hory, ¤íãky. Letní tábor
s dobrodruÏnou celotáborovou hrou
plnou her a rukodûln˘ch ãinností. Ubytování v penzionu.
VùK: 8–12 let CENA: 2 600 Kã
KONTAKT: tel.: 286 884 456,
filip.reichel@ddmpraha9.cz

9.–22.7.
Za záchranu
smaragdového lesa
Jizerské hory. Celotáborová hra,
koupání, táboráky, v˘lety. Ubytování
v penzionu.
VùK: 7–15 let CENA: 2 600 Kã
KONTAKt: tel.: 286 884 456, marketa.losova@ddmpraha9.cz

15.–29.7.
Expedice Kairos, aneb
máme stroj času !
Jeseníky, Ramzová. Celotáborová
hra, soutûÏe, v˘lety, Ïivot v pﬁírodû,
dobrodruÏství a kamarádství. Ubytování v horské chatû.
VùK: 6–12 let CENA: 2 600 Kã
KONTAKt: tel.: 286 884 456, romana.doktorova@ddmpraha9.cz

Pozvánka na letní integrační tábor s koňmi
pro děti s handicapy a jejich rodiny
O.s. „Zajíãek na koni“ zve na letní integraãní tábor s koÀmi v termínu

16. – 23.7.
Místo: Rekreaãní stﬁedisko Janov u Slavonic – jiÏní âechy
Cena: 500,– Kã dítû s handicapem, 600,– Kã rodiã – v cenû je ubytování, plná penze, program vãetnû jízd na koni, terapie, atd.
Podmínky: Tábor je urãen dûtem s handicapy a jejich rodinám, pﬁednost
mají dûti, které dochází na jízdy do ·estajovic a také dûti a rodiny s tíÏivou finanãní situací.
Pﬁihlá‰ky: Markéta ·ulcová, 776 582 848,
email: kopretinam@centrum.cz
Informace také na: www.zajiceknakoni.cz

29.7.–12.8.
Kozojedy
Stﬁední âechy–Kolínsko. Celotáborová hra, sportovní hrátky, koupání.
Ubytování v tﬁílÛÏkov˘ch chatkách.
VùK: 7–15 let CENA: 2 700 Kã
KONTAKT: tel.: 286 884 456,
jitka.sulcova@ddmpraha9.cz

12.–19.8.
Puťák
Jeseníky. Celotáborová hra, putování a Ïivot v pﬁírodû, dobrodruÏství
a kamarádství. Ubytování ve stanech.
VùK: 1–15 let CENA: 1 350 Kã
KONTAKT: tel.: 286 884 456, romana.doktorova@ddmpraha9.cz

•
Tábory jsou finanãnû podpoﬁeny Magistrátem hlavního mûsta
Prahy.

Příměstské tábory
17.–21.7.
Pryã z Prahy, aneb t˘den her,
legrace a kamarádství.
Okolí Prahy. V˘lety do blízkého
okolí Prahy, náv‰tûvy historick˘ch
památek.
VùK: 7–15 let CENA: 65 Kã / den
KONTAKT: tel.: 286 884 456,
jitka.sulcova@ddmpraha9.cz
24.–28.7.
Krok za krokem z Prahy ven
V˘lety do blízkého okolí Prahy za
poznáním zpestﬁen˘ rÛzn˘mi hrami
a hrátkami. Náv‰tûvy historick˘ch
památek.
VùK: 7–15 let CENA: 65 Kã / den
KONTAKT: tel.: 286 884 456,
jarka.schmidtova@ddmpraha9.cz
7.–11.8.
PraÏské podzemí
Celodenní procházky Prahou
s náv‰tûvami tajuplného praÏského
podzemí (napﬁ. Vy‰ehradské kasematy, podzemní ‰toly pod Petﬁínem,
Staromûstskou radnicí, PraÏsk˘m
hradem.)
VùK: 7–15 let CENA: 70 Kã / den
KONTAKT: tel.: 286 884 456,
jitka.sulcova@ddmpraha9.cz

Příměstský tábor v Motýlku
od 16.7. t˘denní pobyt v pﬁírodû v rekreaãním stﬁedisku Zbraslavice u Kutné Hory (jiÏ obsazeno)
od 24.7. do 11. 8. kaÏd˘ v‰ední den v KC Mot˘lek od 9 do 16 hod. Budou
pﬁipraveny rÛzné soutûÏe, hry a tvÛrãí dílny. V dobû obûda – od 12 do 13 hod. zde
mohou zÛstat dûti, které si pﬁinesou obûd s sebou (moÏno ohﬁát v kuchyÀce).
úterky a ãtvrtky budou vûnovány v˘letÛm na zajímavá místa po Praze i do
pﬁírody. Cíle v˘letÛ budou upﬁesnûny v pravidelné rubrice Komunitního centra Mot˘lek a ve v˘vûskách v ãervnu. Není potﬁeba se na v˘lety pﬁihla‰ovat, vítány jsou v‰echny dûti od 8 do 15 let. Pokud bude tábor na v˘jezdu nebo v˘letech, nebude jiÏ organizován dal‰í program v prostorách Mot˘lku. Díky
finanãní podpoﬁe Mâ Praha 14 bude pﬁímûstsk˘ tábor dûtem k dispozici
zcela zdarma.

Pozvánka na tábor
93. PS, turistick˘ oddíl Orion, Kpt. Stránského 994, Praha 14-âern˘ Most
poﬁádá pro dûti ve vûku 7–14 let letní stanov˘ tábor Milovy
(Îìárské vrchy, kraj Vysoãina), od 1. do 15. ãervence
Ubytování :
Stravování:
Program:

dvoulÛÏkové stany s dﬁevûnou podsadou, pevnou podláÏkou
plná penze (5x dennû, pitn˘ reÏim)
celotáborová hra – LOVCI KOÎE·IN
turistické dovednosti, poznávání pﬁírody
sportovní soutûÏe, táborová olympiáda
jednodenní v˘lety do okolí
Cena:
3.100,– Kã (V pﬁípadû potﬁeby vystavíme fakturu pro zamûstnavatele.)
Pﬁihlá‰ky:
Lze vyzvednout kterékoliv pondûlí v klubovnû oddílu na shora
uvedené adrese v 18 hod..
Informace: U vedoucí oddílu v pondûlí na schÛzce ãi na tel. 281 862 762
(volat veãer).
Tábor se nachází v CHKO Îìárské vrchy, obklopen velk˘mi lesy – moÏnost
her, nedaleko rybník – moÏnost koupání, men‰í hﬁi‰tû na míãové hry. V areálu tábora pevná budova s kuchyní, spoleãenskou místností, herna na stolní tenis. Pitná
voda v kuchyni a um˘várnû, ekologické WC. Vybavená kuchyÀ s kamny, plynov˘mi sporáky, lednice, zastﬁe‰ená venkovní jídelna. Tábor zaji‰Èuje zku‰en˘ t˘m
vedoucích a instruktorÛ, kteﬁí se dûtem vûnují i bûhem roku, na tábory jezdí nûkolik let. Dûti se podílejí na chodu tábora, pomáhají v kuchyni atd., uãí se b˘t k sobû
kamarádské, tolerantní, navzájem si pomáhat.

foto: ves
Foto z loÀského pﬁímûstského tábora Mot˘lku – v˘let na Konopi‰tû

Církev bratrská Černý Most
pro vás v létû poﬁádá:
Anglick˘ kemp – Tábor s v˘ukou
angliãtiny pod vedením americk˘ch
lektorÛ pro studenty od 14 do 19 let.
Termín: 8.–15.7. Krkono‰e
Cena (bez dopravy): 2.090 Kã
Dûtsk˘ tábor – V krásné pﬁírodû
v podsadov˘ch stanech a chatkách pro
dûti od 8 do 12 let.
14.–21.8. v Cakovû u Olomouce.

Cena: 1.500 Kã
Dovolená s rodinami – Pro v‰echny generace. 29.7.–5.8. v Rekreaãním
stﬁedisku Natura Rumburk v LuÏick˘ch horách
Cena (bez dopravy): 1750 Kã (dûti
mají slevu)
kontakt: Blanka Machová
603 206 614, 281 921 960
www.cb.cz/cerny.most
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Zábava … lhostejnost … nebo … ?
Není Ïádn˘m tajemstvím, Ïe zvûﬁe ve volné pﬁírodû rok od roku ub˘vá. Zvlá‰tû v okolí mûst lze jedince
nûkter˘ch, dﬁíve tak hojn˘ch druhÛ,
spoãítat na prstech jedné ruky. O to
smutnûj‰í se jeví poãínání nûkter˘ch
majitelÛ psÛ, kteﬁí nechávají v okrajov˘ch ãástech na‰í mûstské ãásti
své ãtyﬁnohé miláãky volnû pobíhat
a pﬁitom honit v‰e Ïivé, co dosud
v pﬁírodû pﬁeÏívá. VÏdyÈ pejsek se
bájeãnû probûhne a zdravou srnku
nebo zajíce sám neuloví. Ov‰em, jeli tûch psisek za den nûkolik, dlouhou zimou zesláblá zvûﬁ mnoho ‰ancí na únik nemá. A i kdyÏ se jí pﬁece
jenom uniknout podaﬁí, následné
zalehnutí na prochlazené zemi
obvykle své neveselé dílo dokoná.
A tak se nám ãasto pﬁi procházkách
okolní pﬁírodou nask˘tá smutn˘
pohled na potrhaná tûlíãka u‰ákÛ,
kter˘m nûkteﬁí svojí bezohledností
nedali ‰anci pﬁeÏít. Pﬁitom pla‰it
zvûﬁ jak˘mkoli zpÛsobem, ru‰it ji
pﬁi hnízdûní a kladení mláìat a provádût dal‰í ãinnosti zápornû pÛso-

Setkání volnû pobíhajícího psa s mlad˘m zajíãkem konãí bohuÏel vût‰inou
takhle.
foto: ves
coÏ pr˘ ho
povzbudilo natolik, Ïe pozdûji podletûl pﬁes
Vltavu pod Mánesov˘m mostem, ov‰em to
uÏ s následn˘m
kázeÀsk˘m
trestem. Tahle
vzpomínka je

Ještě jednou „Keják“

Mimoﬁádn˘ ohlas mezi ãtenáﬁi
vyvolala dvoustrana v bﬁeznov˘ch
Listech Prahy 14 pod názvem KdyÏ
„Kyják“ patﬁil bruslaﬁÛm.
Od ing. Daniely Kacafírkové jsme
do redakce dostali ﬁadu snímkÛ z rybníku i ze zamrzlé Rokytky, z nichÏ
uveﬁejÀujeme alespoÀ jeden jako
vzpomínku na leto‰ní, zimním sportÛm tak pﬁející zimu.
Josef Such˘ z Kyjí nám donesl pár
hodnû star˘ch fotografií a ocenil
mnoÏství snímkÛ i jejich pestrost na
uvedené dvoustranû. Jako správn˘
patriot nám ale pﬁipomnûl, Ïe Ïádn˘
obyvatel Kyjí by zdej‰í rybník nikdy

nenazval „Kyják“, protoÏe je to
odjakÏiva „Keják“. Tak se mu je‰tû
jednou omlouváme jin˘m titulkem
k tomuto ohlédnutí a uveﬁejÀujeme
i snímek ãásti rybníku, kter˘ dﬁív
sahal aÏ k domÛm na bﬁehu, takÏe se
bruslaﬁi mohli pﬁezouvat pﬁímo na
zápraÏí.
A koneãnû tﬁetí z vybran˘ch ohlasÛ je vzpomínka Franti‰ka âernohorského na zimu v roce 1936. Tehdy tﬁicetilet˘ zalétávací pilot Avie
Rudolf Daleck˘ podletûl se svou stíhaãkou A 534B dráty vysokého napûtí nad Kyjsk˘m rybníkem. Mezi obyvateli tím vyvolal dost velk˘ poprask,

bící na Ïivot zvûﬁe, jako volnû Ïijících ÏivoãichÛ, zakazuje § 9,
odst.1), zákona ã.449/2001 Sb.,
o myslivosti, kter˘ dále v § 10,
odst.1) v˘slovnû uvádí, Ïe je zakázáno vlastníkÛm domácích zvíﬁat,
vãetnû zvíﬁat ze zájmov˘ch chovÛ
…, nechat je volnû pobíhat v honitbû mimo vliv svého majitele nebo
vedoucího. Nebezpeãí pﬁitom hrozí opaãnû i samotn˘m psÛm, neboÈ
podle § 14, odst. e) je myslivecká
stráÏ oprávnûna v honitbû usmrcovat toulavé psy, kteﬁí mimo vliv svého vedoucího ve vzdálenosti vût‰í
neÏ 200 m od nejbliÏ‰í nemovitosti slouÏící k bydlení, pronásledují
zvûﬁ. Je s podivem, Ïe milovník jednoho zvíﬁecího druhu sv˘m konáním ohroÏuje druhy jiné.
Nezb˘vá, neÏ se zeptat: je to zábava…, lhostejnost…, nebo … obyãejná lidská hloupost?
Ing. Zuzana Urbánková
odbor Ïivotního prostﬁedí
Mâ Praha 14

v souãasnosti o to aktuálnûj‰í, Ïe
v tûchto dnech uÏ to bude 61 let od
smrti ‰éfpilota Svazu letcÛ RâS
Rudolfa Daleckého, kter˘ byl bûhem
kvûtnového povstání v roce 1945
zastﬁelen u nádraÏí ve Vysoãanech,
kde je také umístûna pamûtní deska
jako trvalá vzpomínka na leteckého
hrdinu, kter˘ se nedoÏil ani ãtyﬁicátin.
vok
foto: autor (1) a archiv
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Černý Most sportuje

Asi si ﬁeknete, Ïe to není nic nového. JenÏe tentokrát o novinku opravdu pÛjde, protoÏe titulek je zároveÀ
názvem kulturnû – multisportovní
akce o víkendu 3.–4. ãervna. Na‰e
mûstská ãást spolu s CâM a agentu-

rou Bayer CZ pﬁipravuje na témûﬁ
hektarové plo‰e nepﬁeberné mnoÏství
sportovních aktivit a hudební produkce pro ‰irokou veﬁejnost, sportovce i amatéry v‰ech vûkov˘ch kategorií, stejnû jako pro tûlesnû

handicapované spoluobãany. Akce
bude probíhat pﬁed nejfrekventovanûj‰ím vchodem A, kde k vidûní
i vlastnímu vyzkou‰ení
bude streetball, pláÏov˘
volejbal, baseball, vodní
fotbal,
skateboarding,
BMX, bike trial, footbag.
Breakdance, aerobic, taekwondo, karate, judo, in
line, stolní fotbal, petanque, pláÏové ragby, horolezecká stûna, motokárová
traÈ, bungeerunning, elektrick˘ b˘k, ‰ipky, ruské
kuÏelky a dal‰í sportovní
odvûtví. Na dûti budou
navíc ãekat bedny do nebe,
nafukovací pirátská loì,
obﬁí ‰neãí domeãek, obﬁí
pískovi‰tû s hraãkami
a dal‰í atrakce. V kulturním programu se pﬁedsta-

Opět duatlon
Triatlonov˘ oddíl TRI SKI Horní Poãernice zve v‰echny pﬁátele
bûhu a cyklistiky na jiÏ 6. roãník
Poãernického duatlonu, kter˘ se
bude konat v nedûli 28. kvûtna tradiãnû u Svépravického rybníka, na
rozhraní âerného Mostu, Horních
a Dolních Poãernic. Stejnû jako
vloni se jedná o otevﬁen˘ závod,
jehoÏ se budou moci zúãastnit
v‰ichni zájemci z ﬁad dûtí, ale
i dospûl˘ch. Ve své ‰estileté tradici bude totiÏ podruhé vyhlá‰en i pro

dorostence, juniory a star‰í závodníky. Pro Ïákovské kategorie to
bude velmi dÛleÏit˘ závod, protoÏe ve hﬁe jsou tituly mistrÛ âeské
republiky 2006 v duatlonu Ïactva.
Kromû nich se budou rozdûlovat
i body do âeského poháru v duatlonu Ïactva, dorostu i juniorÛ
a body do PraÏského poháru v triatlonu. Podobnû jako v pﬁedchozích roãnících se proto oãekává
hojná úãast závodníkÛ z celé âeské republiky.

Tratû mistrovského závodu Ïactva mají pro mlad‰í Ïáky délku 2 km
bûh – 8km kolo –1 km bûh, pro star‰í Ïáky 3 km bûh – 12 km kolo –
1,5 km bûh. Dorostenci, junioﬁi
a dospûlí pomûﬁí síly na trati 5 km
bûh – 20 km kolo – 2,5 km bûh.

ví hudební a taneãní skupiny, ohnivá
i barmanská show a ﬁada soutûÏí. Pro
lep‰í pﬁehlednost a pohodlí divákÛ se
poãítá s instalací velkoplo‰né projekce. Podrobnûji se k akci âern˘
Most sportuje vrátíme v pﬁí‰tím
vydání ListÛ Prahy 14.

Bude pﬁipraven i závod pro nejmlad‰í sportovce v kategorii benjamínkÛ.
První sportovci se vydají na traÈ
pﬁibliÏnû v 9.30 hodin. BliÏ‰í informace o minul˘ch roãnících je moÏné získat na internetov˘ch stránkách poﬁádajícího oddílu TRI SKI
HP http://www.volny.cz/triskihp.
Zájemci, kteﬁí nemají pﬁístup na
internet, mohou poÏádat o propozice a více informací na telefonních
ãíslech 605 115 068 a 281 911 025
nebo na e-mailové adrese: vanandrs@volny.cz.

Turnaj škol

Sportovní turnaje ‰kol
na‰í mûstské ãásti jsou
mezi dûvãaty i kluky dost
oblíbené. Opût jsme mûli
moÏnost se o tom pﬁesvûdãit na turnaji ve stolním
tenisu o pohár starosty Prahy 14, kter˘ se konal
v tûlocviãnû vedle bazénu
v Hloubûtínû. Pod taktovkou veteránského mistra
svûta Lumíra Ruzhy (na
snímku) v‰e jako obvykle
klapalo, a tak ãtyﬁi hodiny
bojÛ na pûti stolech utekly rychleji

neÏ si nûkteﬁí aktéﬁi dokázali jen

pﬁedstavit. Sám ﬁeditel, vrchní rozhodãí i zapisovatel v jedné osobû byl
spokojen se sportovní úrovní i fair
play chováním soutûÏících, rozpaky
na jeho tváﬁi jen vyvolávalo spojení
stolního tenisu s ostr˘m jarním sluníãkem, a tak se hrálo co nejdále od
prosklené stûny. Nad‰en˘m amatérÛm na profesionálních stolech znaãky Joola, kteﬁí obãas hrají stolní tenis
i pod ‰ir˘m nebem, to v‰ak bylo více-

ménû jedno. Hlavnû tûm nejlep‰ím.
V soutûÏi ãtyﬁãlenn˘ch t˘mÛ dûvãat
to byly Z· Gen. Janou‰ka, Hloubûtínská a ·imanovská, nejlep‰í tﬁí
‰koly v turnaji klukÛ se umístily
v poﬁadí pﬁesnû opaãném, tedy Z·
·imanovská, Hloubûtínská a Gen.
Janou‰ka. Mezi jednotlivci kralovali Sabina Rychtaﬁíková ze Z· Hloubûtínská a Luká‰ Lelek z Gen.
Janou‰ka.
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Přehlídka aerobiku

UÏ jedenáct˘ roãník soutûÏe Junior Aerobic Master Class byl k vidûní v sídle Fit studia D v tûlocviãnû
Z· Vybíralova. Tuto velkolepou pﬁehlídku mládí, krásy, harmonického
pohybu a moderní hudby zaãala ta
nejmen‰í dûvãátka, z nichÏ nûkterá
chodí je‰tû do mateﬁinek. Nejvíce
cviãenek soutûÏilo ve vûkové kategorii 8–10 let, kter˘ch byla pomalu
stovka, hodnû pﬁes padesát soutûÏících mûly i kategorie kadetek a juniorek. Nad‰en˘m divákÛm se pﬁedstavila také úspû‰ná dûvãata
z mistrovství republiky, která byla
pátá v kategorii Fitness fisat aerobic
team (na snímku). V té plejádû osob

Ïenského pohlaví rÛzného vûku se
objevila i trojice muÏÛ, zvukaﬁ, rozhodãí a hlavnû lektor Vladimír
Valouch (na snímku), ãtyﬁnásobn˘
mistr svûta, kter˘ parádnû rozparádil
dívky s ãísly i malou divaãku bez ãísla (na snímku). Mnû se dostalo té
pocty, Ïe jsem sv˘m hlasem pﬁispûl
také k volbû Miss sympatie, kterou
se stala ãtrnáctiletá Lenka Turková
(na snímcích pﬁi cviãení s ãíslem 65
a pﬁi pﬁebírání ceny). Následn˘ rozhovor s ní byl poznamenán velk˘m
pﬁekvapením z volby, trochou nervozity z prvního rozhovoru pro
média i mírn˘mi rozpaky z ﬁady gratulací od soupeﬁek.

„Aerobiku se vûnuju od ‰esti let,
nejdﬁíve v Hloubûtínû, teì uÏ jsem
ãtyﬁi roky ãlenkou Fit studia D

a nemÛÏu si to tady vynachválit.
Z úspûchÛ mÛÏu uvést páté místo
druÏstva na mistrovství republiky
v kategorii 11–13
let stepy a v sólu
osmou pﬁíãku na
Master Class z 55
startujících. Bydlím na sídli‰ti
âern˘ Most, chodím do Z· Gen.
Janou‰ka a kromû ‰koly a aerobiku uÏ mám ãas
jen na moderní
hudbu, hlavnû
R’N’B a Hip hop,
obãas také na
kino, kde se mi
moc líbily RafÈáci.“

Uzlařské závody
Víkend na pﬁelomu bﬁezna a dubna trávili ãlenové turistického oddílu
Orion – 93. pion˘rská skupina na XIII. roãníku tradiãní soutûÏe v rychlosti
vázání uzlÛ. Po roãní pﬁestávce se zástupci na‰í mûstské ãásti vydali do âesk˘ch Budûjovic, podali velmi slu‰né v˘kony a do finálov˘ch bojÛ se probojovali hned tﬁi z nich. V závûreãn˘ch soutûÏích ‰estice nejlep‰ích skonãila
Sa‰a Reynaudová tﬁetí a Filip Hlávka ‰est˘ v kategorii 10–12 let, Martin Janda si v kategorii 13–15 let vyuzloval místo páté a ‰tafeta Orionu skonãila
‰está. Voln˘ ãas mezi soutûÏemi trávili ãlenové oddílu prohlídkou mûsta,
vystoupali 225 schodÛ na âernou vûÏ a na námûstí na‰li i bludn˘ kámen, ale
na nûj radûji nikdo ne‰lápl. Co kdyby…

Volejbal a ragby
Co mÛÏou mít tyhle tak odli‰né
sporty spoleãného? Kupodivu jsem
na‰el ãtyﬁi momenty. O obou nám
napsaly pár ﬁádek osoby Ïenského pohlaví, které chtûjí pﬁilákat do
sv˘ch ﬁad dal‰í zájemce. Dále se
oba sporty hrají s míãem a navíc je‰tû u Rokytky. První bûhem zimy
v sokolovnû v Dolních Poãernicích
a v mûsících s letním ãasem tamtéÏ
na venkovních kurtech, druh˘ v zimû
rovnûÏ v tûlocviãnû a nyní v areálu
RC Sparta Praha ve vysoãanském
Podvinném ml˘nu. Vyznavaãi pinkání pﬁes vysokou síÈ hledají do bezva party dal‰í holky a kluky pﬁeváÏnû stﬁedního vûku, nábor pro hru se
‰i‰at˘m míãem se t˘ká v‰ech ‰ikov-

n˘ch a bojovn˘ch chlapcÛ i dívek ve
vûku 6–12 let. Volejbalistky a volejbalisté nabízejí úãast na rÛzn˘ch turnajích, amatérskou ligu a praÏskou
soutûÏ Ïen, ragbisté chtûjí doplnit
oddíly spoleãné pﬁípravky a mlad‰ích
ÏákÛ. Nezávaznû se mÛÏete pﬁijít
podívat k Rokytce v Dolních Poãernicích v pondûlí a ve ãtvrtek v 17.30
hodin nebo ve stejnou dobu asi 10 kilometrÛ po proudu do Vysoãan, ale
tam v úter˘ a ve ãtvrtek. V pﬁípadû
zájmu si vezmûte sportovní obuv
a vhodné obleãení a mÛÏete zaãít
tﬁeba hned. Pﬁípadnû zavolejte ohlednû volejbalu Danu Hartmanovou
(605 745 214) nebo ragbyovou trenérku Radku Waitovou (606 640 493).

Dětský domov cup
JiÏ potﬁetí se v bﬁeznu sjelo do Prahy 32 t˘mÛ na turnaj v halovém fotbalu, kter˘ je souãástí Dûtského
domova cupu, soutûÏe o nejv‰estrannûj‰í sportovní dûtsk˘ domov. Hrálo
se v osmi základních skupinách a podle umístûní pak pokraãovalo v dal‰ích
bojích o celkové poﬁadí. Dohromady
bylo odehráno 112 zápasÛ, kdyÏ ve
finále porazil Horní Slavkov kluky
z Jeseníku 1:0, tﬁetí skonãil Pﬁíbor
vítûzstvím nad Îíchovcem rovnûÏ
v pomûru 1:0. Domácí hráãi z poﬁádajícího Dûtského domova v Praze –
Dolních Poãernicích skonãili na

26. místû. Dûti byly s prÛbûhem maximálnû spokojeny, ostatnû vÏdyÈ kromû v˘konÛ mûl turnaj svou úroveÀ
i díky sponzorÛm. A ceny tûm nejlep‰ím pﬁedával asistent reprezentaãního
trenéra Miroslav Beránek s fotbalov˘m reprezentantem Karlem Pitákem.
Dal‰í díl Dûtského domova cupu bude
tentokrát cel˘ v Dolních Poãernicích
pﬁi 8. roãníku Memoriálu Lucie Hanu‰ové. SoutûÏit se bude v bûÏeckém
trojboji na 60 m, 200 nebo 400 a 800
nebo 1250 m. Jste zváni ve dnech
5.–7. kvûtna i na bohat˘ kulturní program v zámeckém parku.

dvoustranu pﬁipravil Pavel Vokurka, foto: autor
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Cyklus přednášek o Mozartovi
V Galerii 14 probûhl v bﬁeznu
cyklus pﬁedná‰ek u pﬁíleÏitosti leto‰ního celosvûtového Mozartova roku.
Pﬁedná‰ky Mgr. Milady Joná‰ové
a Doc. Dr. Tomislava Voleka, doplnûné hudebními ukázkami z Mozartov˘ch dûl, nabídly hrstce posluchaãÛ mimoﬁádnû zajímavé a podnûtné
informace, jeÏ by marnû oãekávaly
od na‰ich sdûlovacích prostﬁedkÛ. Ty
aÏ dosud o 250. v˘roãí W. A. Mozarta referovaly velmi povrchnû, jen
samé „Ïblebty“, pﬁípadnû bombasticky, jako o nûjaké atrakci bez zna-

Z pastoračního vystoupení
a besedy kardinála Vlka
v Galerii 14
 Mimoﬁádnû se tû‰ím z toho, co mi
administrátor pan doktor Souãek
o Vás napsal. Byly toho dvû velké
stránky mal˘m písmem, v níÏ popsal
v‰echny aktivity, které tady dûláte.
ZmiÀoval se téÏ o prÛmûrném vûku
pûtadvaceti let ve zdej‰í komunitû.
KdyÏ to tady vidím, tûch dûtí jako
smetí, tak si ﬁíkám, Ïe je to urãitû
pravda, moÏná je‰tû men‰í prÛmûr.
Opravdu s radostí pﬁicházím, je to
moje první náv‰tûva a myslím i první náv‰tûva biskupa na tomto území, v tomto va‰em spoleãenství. Je‰tû oficiálnû zﬁízena farnost âern˘
Most není, ale byl vydán dekret,
knûÏská rada uÏ to projednala a tak
je stanoveno – âern˘ Most farnost.
A to je i právní krok, na kterém toto
spoleãenství stojí a bude stát.
A hlavnû vy tady jste a já z toho
mám mimoﬁádnou radost. Mûstská
ãtvrÈ Praha 14 Vám poskytuje tento
krásn˘ sál, kter˘ má sice jin˘ rozmûr neÏ katedrála. Kristus chtûl b˘t
uprostﬁed svûta, chtûl vycházet
k lidem a tahleta atmosféra a tato
konstelace právû toto ukazuje: Ïe
vstupujeme do svûta, Ïe nejsme uzavﬁeni chrámem. Mám radost, Ïe jsou
tady také sestry, které se tady asi uÏ
usídlily nebo usídlí a tak si myslím,
Ïe tato komunita má dÛleÏit˘
a dobr˘ základ. Byl bych rád, abychom dnes slavili eucharistii s radostí a vdûãností. Já budu slavit tu m‰i
svatou za Vás. Od toho nejmen‰ího
s dudlíkem v náruãí maminky aÏ po
Vás, uÏ star‰í, kteﬁí jste pamûtníky,
za perspektivu této komunity.
A budu prosit za to, aby opravdu
také s pomocí boÏí prozﬁetelnosti

tady uprostﬁed tohoto sídli‰tû s 22
tisíci obyvateli vyrostlo duchovní
centrum. Sídli‰tû, tak jak byla plánována a vyrÛstala, potﬁebují tento
duchovní aspekt, tuto duchovní
dimenzi. A my tady musíme b˘t
svûtlem nahoﬁe pro tuto ãtvrÈ...
 Chci mluvit o tom, co je základem
kaÏdé komunity. Mohlo by se ﬁíci –
my máme solidaritu, za na‰imi zády
stojí je‰tû dvû farnosti, Chvaly
a Kyje. Ale to není základem. Ani to,
Ïe jako biskup této diecéze sleduji se
zájmem tuto komunitu a stojím za ní
s otevﬁen˘m srdcem. Ani ty va‰e
nádherné aktivity, o kter˘ch jsem
ãetl, to také je‰tû není základ. Ale
základem kaÏdé komunity, pﬁedev‰ím mladé a zaãínající, je tajemná,
duchovní, reálná, pﬁítomnost Krista
z mrtv˘chvstalého uprostﬁed komunity. Tohle je základní slogan, základní vûta, kterou chci vyslovit
a kterou bych chtûl vtisknout do
va‰ich srdcí...
 Svoboda svûdomí a svoboda ãlovûka by mûly b˘t daleko hloubûji
chápány ve spoleãnosti neÏ prostû
zatím jsou. Je to i o tom, Ïe si nûkdo
myslí, Ïe mÛÏe v‰echno, Ïe se mÛÏe
dot˘kat toho posvátna toho druhého,
Ïe se mÛÏe dot˘kat práv toho druhého. O to spí‰ jde, abychom se uãili
a abych se nûjak dozvûdûl, vûdomû,
Ïe svoboda není neomezená, Ïe svoboda moje je omezena svobodou tvojí. Tam kde zaãíná tvoje svoboda,
konãí moje svoboda a mnoha jin˘mi
vûcmi je ta svoboda omezena. A tohle není na Západû dost dobﬁe pochopeno...
zaznamenal: j‰

Dětský den v Dolních Počernicích
Mâ Praha – Dolní Poãernice, obãanské sdruÏení POâIN a V· TVS
PALESTRA (vysoká ‰kola tûlesné v˘chovy a sportu) srdeãnû zvou na
DùTSK¯ DEN, kter˘ poﬁádají spolu s dûtsk˘m domovem a salesiánsk˘m
stﬁediskem mládeÏe v Dolních Poãernicích v sobotu 27. kvûtna 2006
v prostorách zámeckého parku. Na programu, kter˘ zaãíná ve 13 hod.:
koncert vokálnû instrumentálního souboru Z· – soutûÏe v‰estrannosti
a odvahy, koníci, velk˘ buﬁtopek, loutkové divadlo, diskotéka, obãerstvení
a dal‰í radosti. Koná se za kaÏdého poãasí. Vstup voln˘.

losti podstaty vûci. Na tyto skuteãnosti a ﬁadu dal‰ích souvislostí poukázal ve své závûreãné pﬁedná‰ce dr.
Tomislav Volek. Napﬁíklad tvrzení,
Ïe lidé, tedy i Mozart, byli vÏdycky
stejní, je to nejpitomûj‰í kli‰é. âasová distance od doby, v níÏ Mozart
Ïil a tvoﬁil, je obrovská a stejnû
obrovsk˘ je rozdíl mezi tehdej‰ím
a dne‰ním svûtem. Mezi stoletím
ticha a údobím souãasné tûÏké sluchové degenerace. Zvlá‰tû mládeÏ,
která pﬁi poslechu nejde pod sto decibelÛ, je uÏ dlouho generací „tlustokoÏcÛ“. KdyÏ pÛjdete na koncert,
tak v‰echna forte
budou mnohem
vût‰í neÏ za doby
Mozartovy. A Ïe
na pﬁedná‰kách
v Galerii 14 byla
tak nízká úãast?
Dle pana profesora Voleka je to
hezk˘ standard,
neboÈ lidé Ïijí
úplnû nûkde jinde…
text a foto: j‰

Pražská snítka
2006
SoutûÏe dûtí základních ‰kol v sólovém
zpûvu „PraÏská snítka“, která probûhla
koncem bﬁezna v Galerii 14, se zúãastnilo
43 dûtí ze ãtyﬁ na‰ich Z· (Vybíralova, Gen.
Janou‰ka, Hloubûtínská a Chvaletická)
a dvou hornopoãernick˘ch (Ratiboﬁická
a SpojencÛ). SoutûÏilo se ve ãtyﬁech vûkov˘ch kategoriích, pﬁiãemÏ jediné prvenství
pro na‰i mûstskou ãást získal ve IV. kategorii (Ïáci 8. a 9. tﬁíd) Christian Folt˘n ze
Z· Gen. Janou‰ka (na snímku).
foto: ves

Pozvánka na oční oddělení
FN Bulovka
Ve ãtvrtek 25. kvûtna od 16 hodin poﬁádá oãní oddûlení FN Bulovka „Den
otevﬁen˘ch dveﬁí“ pro v‰echny zájemce z ﬁad laické veﬁejnosti. Bûhem této
akce chceme odpovídat na v‰echny dotazy, ukáÏeme provozní prostory
a vysvûtlíme principy práce na vy‰etﬁovacích pﬁístrojích. V‰em náv‰tûvníkÛm nabídneme zmûﬁení nitrooãního tlaku na bezkontaktním pﬁístroji a zmûﬁení dioptrií na automatickém refraktometru. Dále ukáÏeme, jak se vy‰etﬁuje oãní pozadí. RovnûÏ vysvûtlíme, jak probíhá operace ‰edého zákalu
nejmodernûj‰ím zpÛsobem a zodpovíme va‰e
otázky ze v‰ech oblastí
na‰í práce. Pro zájemce
budou k dispozici letáky
a prospekty, v knihovnû
budou prÛbûÏnû promítány videonahrávky operací.
Na setkání se v‰emi
zájemci se tû‰í zdravotníci oãního oddûlení FN
Bulovka.
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UPOZORNĚNÍ PRO MOTORISTY
ÚMâ Prahy 14, odbor v˘stavby a dopravy, jako pﬁíslu‰n˘ silniãní správní úﬁad upozorÀuje na
prÛbûh jarního komplexního úklidu komunikací (KÚK) v roce
2006 dle níÏe uvedeného harmonogramu. KÚK se t˘ká kromû
uveden˘ch komunikací rovnûÏ
v‰ech parkovi‰È pﬁi tûchto komunikacích.
 19.5.2006 Cíglerova, Bﬁí. VenclíkÛ, Vlãkova, Bouﬁilova, Bojãenkova, Trytova, Paculova, Rone‰ova,
Volkova, vãetnû parkovi‰tû u ‰koly
pﬁi ul. Bﬁí. VenclíkÛ a parkovi‰tû pﬁi
metru v ul. Cíglerova
 22.5.2006 Krylovecká, Karda‰ovská, Rochovská, Vizírská, Kukelská, Chvaletická, Îárská

 23.5.2006 ·romova, Himrova,
Gen. Janou‰ka, ·ebelova, Jíchova,
Smikova, Dygr˘nova (ãást vyznaãená pﬁenosn˘m DZ), Anderleho
 24.5.2006 DoleÏalova, Dygr˘nova (ãást vyznaãená pﬁenosn˘m DZ),
Va‰átkova, Breitcetlova
 26.5.2006 Na Obrátce, Konzumní, Kbelská, Milovická, V Novém
Hloubûtínû, V Humenci, Sadská, Pod
Turnovskou tratí, Mochovská v úseku od kﬁiÏ. Kbelská po kﬁiÏ. Pod Turnovskou tratí, Zeleneãská v úseku od
kﬁiÏ. Kbelská po kﬁiÏ. Nehvizdská
 29.5.2006 Zámeãnická, ZáluÏská,
Nehvizdská, Mochovská v úseku od
kﬁiÏ. Pod Turnovskou tratí po kﬁiÏ.
Zeleneãská, Zeleneãská v úseku od
kﬁiÏ. Nehvizdská po kﬁiÏ. Slévaãská

 30.5.2006 K Mototechnû, Anny
âíÏkové, Chvalská, Horou‰anská,
Klánovická, Poﬁíãanská, SoustruÏnická, Liblická, ·tolmíﬁská, âertouzská v úseku od kﬁiÏ. Klánovická po kﬁiÏ. VaÀkova, Hloubûtínská
v úseku od kﬁiÏ. Podûbradská po
kﬁiÏ. VaÀkova
 31.5.2006 Hloubûtínská v úseku
od kﬁiÏ. VaÀkova po kﬁiÏ. V Chaloupkách, VaÀkova, V Chaloupkách, Kyjská, Svépravická, ·estajovická, Hostavická, PostﬁiÏínská,
Lito‰ická, âertouzská v úseku od
kﬁiÏ. VaÀkova po kﬁiÏ. V Chaloupkách.
Úklid komunikací bude provádût Technická správa komunikací
hl.m.Prahy za asistence Policie âR
a Mûstské policie. Doba úklidu bude

od 7 do 14 hodin a v t˘denním
pﬁedstihu budou dotãené komunikace osazeny pﬁíslu‰n˘mi dopravními znaãkami. Proto vyz˘váme
v‰echny motoristy, aby respektovali toto dopravní znaãení a ve vlastním zájmu neparkovali v uveden˘ch dnech na takto oznaãen˘ch
komunikacích.
V pﬁípadû neuposlechnutí rozhodnutí silniãního správního úﬁadu je vlastník komunikace oprávnûn dle zákona ã. 13/1997 Sb.
o pozemních komunikacích, ve
znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ, odstranit silniãní vozidlo na náklady
jeho vlastníka, pokud vlastník silniãního vozidla neprokáÏe závaÏné
dÛvody, které mu znemoÏnily, aby
silniãní vozidlo odstranil sám.

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY na KVĚTEN
Ze systému hl. m. Prahy
Mochovská x Zeleneãská
·estajovická x
V Chaloupkách
Liblická x Klánovická

8.5.

Hloubûtínská x
V Chaloupkách
10.5.
VaÀkova x V Chaloupkách
Konzumní x Na Obrátce
Zámeãnická x Mochovská
Nehvizdská x
Zeleneãská
Hejtmanská x Vranovská
Tálínská x Oborská
Vírská x Branská

15.5.

17.5.

Stropnická x
Za âern˘m mostem
Koclíﬁova x VodÀanská
VodÀanská x Skorkovská
Koclíﬁova x Kaãínská
Spolská x Milovská
Horusická x Osická
Vlkovická x Dvoﬁi‰Èská
Herdovská x Bo‰ilecká
Chvaletická x Vizírská
(chodník)
Cidlinská x Mar‰ovská
Nedvûdická x ÎehuÀská
Lásenická x Lipnická

Upozornění:

Ze systému MČ Praha 14

Jordánská x Svárovská
Borská x Rovenská
22.5.

24.5.

29.5.

Vãelniãná x NeÏárská
Jezdovická x Froncova
ManÏelÛ Dostálov˘ch
ã.p. 1303
Smrková x Gen. Janou‰ka
Va‰átkova x Dygr˘nova
Bryksova x Fejfarova
Mansfeldova x Kuãerova
9. kvûtna x Písãitá
Dygr˘nova x Breitcetlova
Kpt. Stránského x
Vybíralova
Doubecká x Ba‰t˘ﬁská

9.5.
10.5.
11.5.
15.5.
16.5.
17.5.
18.5.
22.5.
23.5.
24.5.
25.5.

velkoobjemové kontejnery jsou urãeny na odpad z provozu domácností,
kter˘ není moÏné pro jeho objem
odloÏit do nádob na smûsn˘ komunální odpad (popelnic). Jedná se pﬁedev‰ím o ãásti nábytku, podlahové
krytiny (koberce, linolea, pﬁípadnû
elektrospotﬁebiãe neobsahující nebezpeãné látky,apod.). Kontejnery
nejsou urãeny na stavební suÈ, v˘kopovou zeminu, Ïivoãi‰n˘ a rostlinn˘
odpad, odpad z podnikatelské ãinnosti a nebezpeãné sloÏky komunálního odpadu. Velkoobjemové kontejnery jsou pﬁistavovány do 11.00
hodin dne dle rozpisu a odváÏeny
následující den.

Harmonogram mobilního sběru
NEBEZPEČNÉHO ODPADU
Odpady, které sbíráme: barvy, baterie v‰ech druhÛ, vãetnû olovn˘ch akumulátorÛ, ãistící prostﬁedky, fotochemikálie, hydroxidy, chemikálie, kosmetiku, kyseliny, léky, lepidla, nádoby od sprejÛ, motorové oleje, pesticidy, rozpou‰tûdla, teplomûry, tuky, v˘bojky a záﬁivky.
Zastávky na sbûrové trase ve ãtvrtek 4. kvûtna
Panenská x 9. kvûtna
Ba‰t˘ﬁská x Bezdrevská
Horusická x Osická
Dáﬁská x Zvíkovská
Zacharská x Velkoborská
Dvoﬁi‰Èská x Vlkovická
Lánská x Oborská (u rybníka)
Hejtmanská x Vranovská

15.00–15.20 hod.
15.30–15.50 hod.
16.00–16.20 hod.
16.30–16.50 hod.
17.00–17.20 hod.
17.30–17.50 hod.
18.10–18.30 hod.
18.40–19.00 hod.

Zastávky na sbûrové trase ve ãtvrtek 25. kvûtna
Bouﬁilova x Bojãenkova
Volkova x Pospíchalova
Va‰átkova x Dygr˘nova
Smikova x Gen. Janou‰ka
Himrova x Gen. Janou‰ka
Vybíralova x Kpt. Stránského
Fejfarova x Bryksova
Kuãerova x Mansfeldova

15.00–15.20 hod.
15.30–15.50 hod.
16.00–16.20 hod.
16.30–16.50 hod.
17.00–17.20 hod.
17.30–17.50 hod.
18.00–18.20 hod.
18.30–18.50 hod.

V uveden˘ch dnech je obsluhována celá sbûrová trasa se v‰emi zastávkami.
Nebezpeãné odpady odevzdávejte v˘hradnû obsluze sbûrového vozidla!
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Z· Chvaletická. O hudební doprovod
se spolehlivû postaral Josef Formánek,
návrhy a ‰ití kost˘mÛ mûla na starosti
Jarmila Falberová, organizaãního zaji‰tûní se na v˘bornou zhostila ãtveﬁice
Ïen – Jarmila Hanzlíková, Denisa Janová, Marcela RÛÏková a Iva Vincurová.
Komise odborníkÛ nemûla pﬁi udílení
cen snadné rozhodování. Závûr patﬁil
pﬁedávání cen, pohárÛ, a diplomÛ, do
nûhoÏ se zapojil i starosta Prahy 14, speciální pohár Z· Chvaletická pﬁedal její
ﬁeditel Josef Knepr za nejlep‰í kost˘m.
Pózovalo se fotografÛm, a ani tentokrát
nechybûlo vyhlá‰ení miss sympatie,
miss ‰tíhl˘ pas, miss úsmûvu. O celkové zhodnocení jsem poÏádal ﬁeditelku
stepaﬁské pﬁehlídky Lenku Raisovou,
zástupkyni ﬁeditele Z· Chvaletická:
„Jsem tady uÏ vlastnû potﬁetí. Pﬁed tím
jsem dûlala technickou podporu, diplomy a podobnû. Myslím si, Ïe se kvalita pﬁehlídky rok od roku zlep‰uje a Ïe
i atmosféra letos byla fantastická.“
text a foto: j‰

STEPAŘSKÁ
opět roztleskala
hotel Svornost
ákladní ‰kola Chvaletická
a její step studio Hanny Dance uspoﬁádaly v sobotu 8. dubna jiÏ 4. roãník stepaﬁské pﬁehlídky
a exhibice v moderní gymnastice
„PraÏská ãtrnáctka“. Na pﬁehlídku,
kterou podpoﬁila grantem Mâ Praha
14, se do hotelu Svornost v Dolních
Poãernicích sjely kromû poﬁadatelÛ
také vystupující z Andrea studia,
ZU· Velké Popovice, taneãního studia Zig-Zag z Prahy 6, DDM Praha 8,
Top Step studia z Prahy 4 a DDM
Horní Poãernice. Jak jednotlivci,
úspû‰ní na svûtov˘ch ‰ampionátech,

Z

tak stepující dvojice a skupiny pﬁedvádûli v nápadité choreografii divákÛm, kteﬁí se museli spokojit s men‰ím pohodlím k nabitém sále, více
jak dvouhodinové galapﬁedstavení,
moderované Hanou Hanu‰ovou
a Vûrou Kováﬁovou. Oproti loÀskému roãníku bylo k vidûní o nûco
ménû efektních skupinov˘ch kreací,
celkovû si ale pﬁehlídka udrÏuje velmi solidní standard, od tûch nejmen‰ích, kteﬁí se stepování teprve uãí,
pﬁes mladé a talentované borce aÏ
po seniory. V doplÀkové exhibici
vystoupily také moderní gymnastky
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Vyšlo, vychází, vyjde

v knihkupectví
Havana
Mochovská 38, Hloubûtín,
pavilon Havana – u stanice metra,
tel. 281 866 125, 777/906 295.
Otevírací doba:
pondûlí aÏ pátek 8–18 hod.
âesk˘ odboj a národní povstání
v kvûtnu 1945, Zámeãník, nakl. Na‰e
vojsko, 379 Kã
Textovou ãást doplÀuje mnoÏství unikátních fotografií.
·ibumi, Trevanian, nakl. Argo, 298 Kã
Napûtí a akce ‰pionáÏního thrilleru
a navíc poÏitek z ãetby dobrého románu, plného odkazÛ, japonsk˘ch
reálií, dialogÛ a aforistick˘ch glos.
Nepraktycká historie, Neprakta,
·vandrlík, nakl. Epocha, 315 Kã
Od pravûku po Rakousko-Uhersko,
napﬁíã dûjinami. Historie v kresleném
humoru osvûdãené dvojice karikaturisty a humoristy.
Pan Kaplan má stále tﬁídu rád,
Rosten, nakl. NLN, 199 Kã
Nesmrtelná humoristická kniha ve
vynikajícím pﬁekladu Antonína Pﬁidala.
Cestománie I, kolektiv autorÛ, nakl.
Kartografie, 299 Kã
Deset pohledÛ do celého svûta. KniÏní podoba populárního televizního
cestopisu.
Velk˘ erbovník I. díl, Mysliveãek,
nakl. Fraus, 899 Kã
Encyklopedie rodÛ a erbÛ v zemích
Koruny ãeské. Heraldik M. Mysliveãek znaãnû roz‰íﬁil a pﬁepracoval své
pﬁedcházející Erbovníky.
Îelezná opona, Jílkovi, nakl. Baset,
398 Kã
âs. státní hranice od Jáchymova po
Bratislavu 1948–1989. Souãástí knihy je pﬁiloÏené DVD.

V nakladatelství Ikar právû vychází
román Ivany Hlaváãkové Sãítání zla,
jehoÏ hlavní hrdinka pûtatﬁicetiletá
tmavovláska Klára prochází tûÏkou
Ïivotní zkou‰kou v dusné atmosféﬁe
rodinné secesní vily (krutá tchynû,
nevûrn˘ manÏel, pokus o sebevraÏdu, na obzoru bohémsk˘ malíﬁ, jenÏ
se právû vrátil ze StátÛ...).
Iva Hlaváãková (1962), která bydlí
na âerném Mostû, pracovala do roku
1998 jako nezávislá novináﬁka. Své
ãlánky, povídky, rozhovory a profily
filmov˘ch osobností publikovala
v Kinorevue, T˘deníku Televize,
Cinemû, Playboy ãi Signálu. V souãasné dobû se vûnuje románové tvorbû (úspû‰ná prvotina z roku 2004
Hor‰í uÏ to nebude...) a scenáristice.
j‰
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2002 V
až

2006

kvûtnu se v Galerii 14 pod
zá‰titou starosty uskuteãní
v˘stava vûnovaná kulturním
a sportovním akcím, které v Praze 14
organizuje nebo podporuje na‰e mûstská ãást. Období let 2002 aÏ 2006
nebylo vybráno náhodou. Zaãíná
rokem, kdy byla otevﬁena Galerie 14
na âerném Mostû, jíÏ jsme získali
dÛstojn˘ prostor pro poﬁádníní pﬁedev‰ím umûleck˘ch v˘stav a koncertÛ,
a vyvrcholilo rokem 2004, kdy jsme si
spoleãnû pﬁipomnûli desáté v˘roãí
vzniku Prahy 14. Jubileum „ãtrnáctky“ bylo ‰tûdré na kulturní i sportovní novinky a co do pestrosti nabídky
nelze jejich ‰kálu vÛbec srovnávat se

stavem v dobû, kdy Praha 14 vznikla.
Pﬁesvûdãit se o tom mÛÏete nejen na
na‰í v˘stavû, kterou jsme pﬁipravili
pﬁedev‰ím z fotoarchivu redakce ListÛ Prahy 14, která nechybûla skoro na
Ïádné akci, ale také pﬁímo v terénu po
cel˘ rok, neboÈ kaÏd˘ mûsíc se nûco
zajímavého v na‰í mûstské ãásti poﬁádá. A tento vzestupn˘ trend pokraãuje dál, zejména neziskové organizace
a obãanská sdruÏení jsou velmi aktivní, pﬁicházejí s nov˘mi nápady, mají
co nabídnout nejen dûtem, a to i díky
velkorysé grantové podpoﬁe ze strany
Prahy 14. Vedle reportáÏních a dokumentárních fotografií bude mít na
v˘stavû obnovenou premiéru video-

dokument 14 zastavení v Praze 14.
Pﬁijìte se podívat a zavzpomínat, tﬁeba se najdete na nûkteré z vystaven˘ch
fotografií.
Na vernisáÏ v˘stavy ve stﬁedu
10. kvûtna od 17 hod. je vstup voln˘.
V˘stava v G14, nám. Plk. Vlãka
686, âern˘ Most potrvá do stﬁedy
31. kvûtna a bude otevﬁena vÏdy
v úter˘, stﬁedu a ãtvrtek 14–18 hod.
a v nedûli 14–17 hodin. Vstup voln˘. Dopravní spojení: metro B-Rajská zahrada a dále bus 141 nebo
bus 141 a 275 ze stanice Hejtmanská, v˘stupní stanice Kpt. Stránského (pﬁejít silnici a po schodech
rovnou ke galerii).

KULTURA A SPORT

Netradiãní vodní hry
(hloubûtínsk˘ bazén)

Svatojiﬁská pouÈ v Hloubûtínû

Dûtsk˘ den (Slavoj Hloubûtín,
stadion TJ Kyje)

Tenisové turnaje (Slavoj Hloubûtín, Z· Bﬁí VenclíkÛ)

Rio Rokytka

Pochod kolem Prahy 14

Dûtské ‰ipkové
turnaje v Kyjích

Fotbalové turnaje (TJ Kyje, Slavoj
Hloubûtín)

Turnaje ve stolním tenisu
pro dûti i dospûlé (hala
u bazénu, herna TJ Kyje)

Bowlingové turnaje (Kyje a CâM)
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Turnaje v nohejbalu (Z· Bﬁí VenclíkÛ)

Dûtské rybáﬁské závody (rybníãek na âM)

MÛj pﬁítel pes (u rybníãku
na âerném Mostû)

Malování na chodníku
(Z· Bﬁí VenclíkÛ)

Streetball cup v CâM

Závody na kolobûÏkách (tubus metra)

V˘stava veteránÛ v CâM

VernisáÏe a koncerty v G14

Dûtské halové a venkovní fotbalové
turnaje (Z· Vybíralova)

Rockov˘ festival
v Hostavicích

Scateboardové závody
na âerném Mostû

Babí léto v Dolních Poãernicích
Dûtsk˘ karneval v Kyjích

Májování v Hostavicích

Závod na koleãkov˘ch bruslích (Bûchovice-Kyje)

dvoustranu pﬁipravil j‰, foto autor
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O Broumarské trochu jinak
Máme za sebou první dva mûsíce generální rekonstrukce Broumarské
ulice, která v˘razn˘m zpÛsobem ovlivÀuje dopravní situaci v celé na‰í
mûstské ãásti. Snad jen zastánci sníÏeného prÛjezdu vozidel touto a RoÏmberskou ulicí si mohou mnout ruce, vût‰ina obyvatel i ‰kolákÛ ale na
objízdn˘ch trasách trpí. Po poãáteãním témûﬁ kritickém stavu se uÏ situace celkem stabilizovala, anebo jsme si na ni v tom hor‰ím pﬁípadû zvykli. Nás v redakci zajímalo, jak tohle dopravní omezení postihuje nûkteré podnikatele v dotãen˘ch oblastech, a tak jsme se za nûkter˘mi z nich
vypravili. Po pravdû ﬁeãeno, ãekali jsme jen stíÏnosti a stesky, ov‰em
paradoxnû jsme zaznamenali i opaãné reakce. Ostatnû, posuìte sami.

Autodíly Koãí a Václav, Jakub a Jerry Koãí: „BohuÏel s námi nikdo nic
neprojednával, jen jsme dostali do schránky oznámení o uzavírce. U hﬁi‰tû stáli policajti a my si tam jezdili pro zákazníky. Kdyby to nebyla taková hrÛza,
tak to byly aÏ komické situace. Nechceme nikoho urazit, ale moÏná by ná‰
yorkshirsk˘ teriér zvládl po uzavﬁení Broumarské obsluhu zákazníkÛ sám.
A kdyÏ uÏ jsme u tûch psích pﬁímûrÛ – dá se ﬁíct, Ïe od data zahájení rekonstrukce tady s prominutím „chcípnul pes“, ztráty na trÏbách zatím nelze odhadnout, ale budou asi dost veliké.“

Obãerstvení M+M a Marie Mahdiová: „Já mám za sebou nejhor‰í rok
svého podnikání, protoÏe zjednosmûrnûní Hodûjovské ulice témûﬁ zlikvidovalo mou cukrárnu i s lahÛdkami dohromady. Nûkdy pﬁi‰li tﬁeba jen tﬁi domorodci a s padesáti korunami trÏby jsem ani nemûla na sloÏenky. Zdálo se mi
o exekucích. Prostû hrÛza. Souãasná stavební ãinnost mi paradoxnû pomohla,
protoÏe ke mnû chodí nûkteﬁí dûlníci pro obãerstvení. Mám jen problém
s dovozem nápojÛ, neboÈ z Hostavic sem nesmûjí auta pﬁes 3,5 tuny. U podnikání mû teì drÏí vlastnû jen nadûje, Ïe se snad podél Broumarské zaãnou
stavût byty. UÏ aby to bylo, v m˘ch letech si nedokáÏu pﬁedstavit, Ïe mû nûkde
zamûstnají.“
J.R. Club Bowling a Jiﬁí Görner: „Nás uzavírka zasáhla citelnû, navíc
nás o ní nikdo neinformoval. Témûﬁ 90% zákazníkÛ k nám jezdí auty, zbytek
MHD nebo pû‰ky. Za ty dva mûsíce klesl ná‰ obrat skoro na tﬁetinu. Jsme
vdûãni nûkter˘m lidem, Ïe si i v této sloÏité situaci k nám cestu najdou, a tak
jim od zaãátku kvûtna nabízíme vûrnostní slevy. Ve v‰ední dny v dobû od 16
do 18 a od 22 do 02 hod., stejnû jako bûhem víkendu od 13 do 24 hod. stojí
hodina bowlingu 150 korun. A bûhem ‰piãky ve v‰edních dnech mezi 18
a 22 hod. je to 200 korun. Se zaãátkem prázdnin se navíc na‰i hosté mohou
tû‰it na dal‰í slevy.“

·vejk restaurant a Marie a Pavel Haluskovi: „Broumarská je uÏ jen
vyvrcholením kritické situace, která pro nás nastala uzavﬁením Tálínské ulice. Její rekonstrukce vÛbec nepokraãuje, na stavbû nikoho nevidíme. KdyÏ uÏ
se dûlníci objeví, tak tráví hodiny v restauraci Avanti stejnû jako za socialismu. My uÏ se nemÛÏeme do garáÏe dostat nûkolik mûsícÛ, jak potom máme
dováÏet zboÏí? Referáty dopravy na úﬁadech mají asi je‰tû zimní spánek.Je
to fakt stra‰né, co práce máme navíc. Ov‰em ãtenáﬁe chceme ujistit, Ïe chtûjí-li dobﬁe poveãeﬁet v pﬁíjemném prostﬁedí, máme pro nû stále otevﬁeno od
17 hodin.“

Zahradnictví a Miroslav ·ifner: „Teì je doba maximálního prodeje zeleninové sadby a kvûtin, zahradnictví zÛstalo pro zákazníky pﬁístupné z Lednické ulice, a tak si k nám v‰ichni zájemci cestu urãitû najdou. I kdyÏ to pro
nûkteré z nich bude tﬁeba tro‰ku sloÏitûj‰í, tak jim to moÏná vynahradíme
‰irokou nabídkou, navíc za velkoobchodní ceny.“
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Restaurace U Eriky a Jan Hochman: „První dny to tady bylo maso,
potom v‰ak byly na‰tûstí odstranûny nesmyslné znaãky o jednosmûrném provozu. Díky pochopení ÚMâ Praha 14 i toleranci mûstské policie k místním
obyvatelÛm se situace celkem zklidnila, ‰kody tady ale je‰tû páchají nûkteré
projíÏdûjící náklaìáky. Pro stálé hosty, cyklisty, maminky s koãárky i pro lidi
na procházce Ïádné omezení prakticky neplatí, takÏe s trÏbami nûjak razantnû dolÛ nepÛjdeme.“

Compass a Oldﬁich Jeﬁábek: „Z uzavírky jsme mûli dost velk˘ strach,
ale jsme pﬁíjemnû pﬁekvapeni. Problémy prvních dnÛ zmizely díky spolupráci v‰ech zainteresovan˘ch sloÏek. My jsme své zákazníky i dodavatele
náhradních dílÛ vãas upozornili, takÏe se k nám v klidu dostanou soubûÏnou
komunikací. Ta je kaÏd˘ den „utahována“, coÏ jsme ocenili hlavnû v tom de‰tivém poãasí. Doufám, Ïe tahle celkem pﬁíznivá situace potrvá bûhem celé
generální rekonstrukce, která by nám ve svém v˘sledku mûla prospût.“

Centrum Kámen a Radovan Kovaã: „âekal jsem, Ïe to bude v˘raznû
hor‰í. Na‰tûstí jsme od úﬁadu a policie dostali v˘jimku ke vjezdu na soubûÏnou komunikaci, takÏe dodávky materiálu i jeho expedice pokraãují plynule. Stálí odbûratelé nám zatím zÛstávají vûrní, na druhou stranu ale pﬁicházíme o zákazníky, kteﬁí kolem nás projíÏdûli, zaregistrovali ná‰ vstupní portál,
zastavili anebo se pﬁíleÏitostnû vrátili.“

Restaurace ·imanda a Josef Linek: „Bydlím na sídli‰ti za tratí, uzavírka Broumarské nás zasáhla stejnû jako v‰echny ostatní. Je to totální chaos.
Ov‰em hospodû pomohla, protoÏe díky dûlníkÛm na stavbû vaﬁíme víc obûdÛ neÏ dosud. A stálí zákazníci k nám kvÛli tomu chodit nepﬁestali.“

Na‰i obhlídku devíti podnikatelÛ, kteﬁí ãekají na své zákazníky, jsme
absolvovali bûhem dvou odpolední a pﬁipadali si tak trochu jako pﬁi kontrolních dnech, které se poﬁádají na stavbách. ZákazníkÛ jsme bûhem
tûch pár hodin nûkolik zaznamenali, ale objektivní situaci si posoudit
netroufáme. PodnikatelÛm, jimÏ bylo nejvíc ouvej, drÏíme palce, aby
vydrÏeli, a jako malou útûchu jsme alespoÀ paní Marii Mahdiové pﬁinesli obrázek cukrárny, kter˘ pod vedením Mgr. Jiﬁiny Bﬁicháãkové (na
snímku vlevo) namalovala patnáctiletá Dita ·imánková, jedna z nejtalentovanûj‰ích ÏákyÀ v˘tvarného ateliéru Ars Pueris v Jahodnici.
dvoustranu pﬁipravili: j‰, ves, vok
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Sport a výstava
v ZŠ Tolerance

Dûti ze Z· Tolerance pﬁipravují
svou velikonoãní v˘stavu

Od ledna leto‰ního roku byly pﬁejmenovány Speciální ‰koly Mochovská na Základní ‰kolu Tolerance.
Kromû této názvoslovné zmûny v‰ak
zÛstalo v‰e ostatní pﬁi starém. Jako
kaÏd˘m rokem zde i letos probûl tradiãní velikonoãní sportovní turnaj –
tentokrát ve vybíjené. Tohoto turnaje se kaÏdoroãnû zúãastÀují speciální ‰koly z celé Prahy a letos probíhal

právû ve ‰kole v na‰í mûstské ãásti.
Podle slov ﬁeditelky Vûry Simkaniãové se vÏdy druÏstvo ze ‰koly v Praze 14 umístilo velmi dobﬁe – letos
bylo dokonce s pﬁehledem první. Tím
ale oslava Velikonoc v Z· Tolerance
neskonãila. V prostorách sborovny
uspoﬁádaly dûti pod vedením uãitelky Hany Kupkové krásnou velikonoãní v˘stavu sv˘ch v˘robkÛ ze
dﬁeva, keramiky, papíru, plastÛ, byly tady
ukázky pekaﬁského
umûní, malované kraslice atd. Nejen tuto
v˘stavu, ale i v˘stavu
v˘kresÛ na chodbû
‰koly (tentokrát na
téma „mláìata“) si
pﬁi‰li prohlédnout
i rodiãe dûtí a náv‰tûvy.
text a foto: ves

Velikonoãní turnaj ve vybíjené vyhrála Z· Tolerance

Námûtem v˘stavy obrázkÛ byla „mláìata“

O nejzajímavější kraslici Tanec – nejlepší forma pohybu
SoutûÏ z tímto názvem vyhlásilo
pﬁed leto‰ními Velikonocemi obchodní centrum Europark ve ·tûrboholích

o v˘‰ce 1 m a ‰íﬁce 70 cm. V‰echna
pak byla od 1. dubna aÏ do konce
Velikonoc vystavena v Europarku.
Trojãlenná porota
(v níÏ byla zastoupena i redakce ListÛ Prahy 14) pak
vyhodnotila vítûznou kraslici – ta
byla dílkem ÏákÛ
4. tﬁídy ze Z· Dubeã. Tato tﬁída získala od OC Europark ‰kolní v˘let do
Dinoparku a ZOO
PlzeÀ.
V‰echny
ostatní dûti, které se
soutûÏe zúãastnily
a nevyhrály, mohou
pﬁijít do Europarku
na dûtskou akci
3. ãervna od 14. do
17. hodin a dostanou malou odmûnu.
text a foto: ves

Takhle to vypadalo díky obﬁím soutûÏním kraslicím na promenádû
v Europarku o Velikonocích
pro dûti na 1. stupni základních ‰kol.
Celkem se zapojilo 139 tﬁíd z 23
základních ‰kol. Z na‰í mûstské ãásti se zúãastnily tﬁídy ze Z· Bﬁí VenclíkÛ, Z· Vybíralova, Z· Hloubûtínská a Z· ·imanovská. Úkolem bylo
co nejzajímavûji v˘tvarnû zpracovat
velké papírové velikonoãní vejce

Vítûzná kraslice

To si myslí 30 chlapcÛ a dûvãat,
kteﬁí nav‰tûvují ná‰ taneãní krouÏek
·D pﬁi Z· Bﬁí VenclíkÛ. KdyÏ jsme
na zaãátku ‰kolního roku
pﬁem˘‰leli, co nového pro
na‰e dûti pﬁipravit, nenapadlo nás, Ïe taneãní
krouÏek bude mít takov˘
úspûch. My vychovatelky
jsme oprá‰ily nauãené
taneãní kroky a zaãaly sledovat moderní taneãní
trendy. Dûti jsou z tancování nad‰ené a tak kaÏdé
dva mûsíce pﬁipravujeme taneãní prodlouÏenou
v rÛzn˘ch taneãních smûrech. Ta poslední byla koncem bﬁezna ve stylu country a zúãastnili jsme
se také Festivalu taneãních smûrÛ

v Z· Chvaletická. Hudbu a tanec
máme v‰ichni rádi a s chutí budeme
pokraãovat i pﬁí‰tí ‰kolní rok.

za vychovatelky v Z· Bﬁí
VenclíkÛ Zlata Meyerová
foto: archiv ‰koly

Jak jsme si užili lyžák
Jako kaÏd˘ rok, i letos
jsme jeli na lyÏák. 11. bﬁezna ráno vyrazily od ‰koly
dva autobusy plné dûtí
smûr Jizerské hory.Vzhledem k mnoÏství snûhu
jsme nedojeli aÏ k hotelu
Achát, a tak jsme museli jít
závûreãnou ãást cesty po
sv˘ch. Snûhu bylo víc neÏ
dost a v‰ichni se na lyÏovaãku tû‰ili. Leto‰ní premiéru mûli i snowboarìáci. Pohybu i legrace na sjezdovkách jsme si uÏili opravdu dost. Ani veãery na chatû nebyly nudné. Veãerní programy pro nás organizoval vychovatel Petr. I kdyÏ byli nûkteﬁí
z celodenního pobytu na svahu docela unaveni, veãerní ﬁádûní nás vÏdy probralo. Diskotéky, soutûÏe, karneval a ostatní zábava pﬁeci k lyÏáku neodmyslitelnû patﬁí. Svou náv‰tûvou nás pﬁekvapil i pan ﬁeditel, kter˘ si s námi
vyjel v úter˘ odpoledne na bûÏky. Bylo to super!
Igor Pirov 8.b Z· Chvaletická 918
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Život je dar, se kterým se nesmí plýtvat
ﬁíká Ing. Vladimír Vojta, CSc. z Kyjí v na‰em rozhovoru, kter˘m otevíráme rubriku Îijí mezi námi
V kvûtnu 1945 Vám bylo sedm let.
Jak jste vnímal válku?
Víte, pane redaktore, v té dobû byly
pro mne svazy letících letadel a stálá
pﬁítomnost nûmeck˘ch vojákÛ naprosto obvykl˘m jevem. Samozﬁejmû pouze do doby, kdy jsem vidûl ‰lehající
plameny a sly‰el ohlu‰ující dunûní
z náletu na Vysoãany nebo kdyÏ pﬁítelkynû mé sestry Marie Vosolilová
byla zabita pﬁi náletu na Vinohrady.
Otec byl totálnû nasazen˘ v Mnichovû, a kdyÏ se vrátil, vypadal jakoby
pﬁi‰el z koncentraãního tábora. Já
vzhledem k podv˘Ïivû byl poslán do
plicního sanatoria v Ko‰umberku. Pﬁi
cestû do sanatoria jsem se vlastnû
podruhé narodil. Ná‰ vlak stál právû
v Pardubicích, kdyÏ byl vyhlá‰en
leteck˘ poplach. Staãili jsme jako
poslední souprava vyjet z nádraÏí.
Dodnes sly‰ím dûsivé v˘buchy bomb
a cítím prudké nárazy uhánûjícího
a nikde nestavûjícího vlaku. Nu
a vzpomínky na konec války?
Nûmeck˘ tank, kter˘ zastavil pﬁed
na‰ím domem, namíﬁené zbranû do
oken, potom zástupy vzdávajících se
nûmeck˘ch vojákÛ, krvavá nosítka se
zabit˘mi obránci, pﬁíjezd sovûtsk˘ch
vojákÛ, pohﬁeb padl˘ch pﬁed ‰kolou
v Kyjích… To v‰e jsou jen kusé
a hrozné obrazy z tehdej‰í doby. Válka mû vlastnû pﬁipravila o ta nejkrásnûj‰í dûtská léta.
Cel˘ Ïivot jste proÏil v Kyjích,
podobnû jako Jiﬁí Hubaã. Opravdu
jste nikdy nechtûl zmûnit místo trvalého bydli‰tû?
V Kyjích jsem se narodil a mohuli se vyjádﬁit upraven˘mi ver‰i básníka: Kyje byly mojí kolébkou a budou
i m˘m hrobem. Nikdy jsem nechtûl
Ïít jinde. Kyje byly sice dﬁíve vesnicí,
neboli „noclehárnou“ Prahy, ale
v okolí byla ‰iroká pole, lesíky, pro
nás kluky velk˘ rybník, tajemn˘ kostel, ‰kola… Zde jsem proÏil své
romantické dûtské sny plné smy‰len˘ch dobrodruÏství, první ‰kolní lásky… Nikdy nemohu zapomenout na
chvíle proÏité ve skautském oddílu ãi
v Sokole, na herecké zkou‰ky v hospodském sále „U KnotkÛ“, na své staré pﬁátele a kamarády, mezi nûÏ si
dovolím poãítat i Jiﬁího Hubaãe, ãi
dnes jiÏ zesnulého akademického
malíﬁe Pavla Ne‰lehu. Tehdy byl
vzduch ãist‰í, prÛhlednûj‰í, neexistoval problém dopravy v RoÏmberské
ãi Broumarské ulici, v Rokytce
i v rybníku Ïilo plno rakÛ a ‰keblí.
Naproti tomu musím pﬁiznat, Ïe zde
nebyla kanalizace ani plyn, pro vodu
jsme chodili do veﬁejné studny, silnice byly pro kravské ãi koÀské potahy.
Za v‰echno se musí platit, bohuÏel.
Dnes není moÏno porovnávat staré,
klidné Kyje s pulzujícím Ïivotem
v Praze 14.
Vystudoval jste „strojárnu“, udûlal vûdeckou kandidaturu a pracoval
36 let v âKD. Jak jste se vyrovnal

s totálním úpadkem tohoto slavného
strojírenského gigantu?
JestliÏe nûkde pracujete prakticky
cel˘ svÛj aktivní Ïivot, tak se i na svÛj
závod díváte jin˘ma oãima. Je pro vás
nûco jako velká rodina, kde máte pﬁesné zaﬁazení, svoje práva i povinnosti,

znáte osobnû velk˘ poãet lidí. Je mi
velmi smutno, kdyÏ na Ïelezniãních
tratích vidím jezdit dieselové lokomotivy, které jsem po pevnostní stránce poãítal (v âKD Lokomotivka) nebo
kdyÏ pustím plynové topení a vím, Ïe
v kompresních stanicích stále pracují
i unikátní 25MW turbomotory, na
jejichÏ konstrukci a v˘poãtech jsem
se podílel. To, co se stalo s âKD (ale
i s jin˘mi podniky), povaÏuji za
obrovskou chybu pﬁi privatizaci!
Vzpomínám si, jak nám vládní pﬁedstavitelé pﬁi stém v˘roãí zaloÏení firmy âKD Elektrotechniky blahopﬁáli
a jak nám pﬁáli v‰echno nejlep‰í prakticky tûsnû pﬁed krachem na‰eho podniku. Firma IMPRO se sv˘m generálním ﬁeditelem J. Marou‰kem
dokázala jediné – prakticky beztrestnû a v krátké dobû zlikvidovat v‰echno, do vytvoﬁily celé generace dûlníkÛ a technikÛ.

Co si jako zastupitel v Praze 14
myslíte o smyslu a fungování komunální politiky?
Komunální politika je dle mého
mínûní zamûﬁena pﬁedev‰ím na urãité
konkrétní problémy v daném místû ãi
obvodu. ¤ekl bych, Ïe se ve vût‰inû
pﬁípadÛ nedá srovnávat
s politikou na vysoké úrovni. Pﬁiznám se, Ïe jsem
vstoupil do této ãinnosti
hlavnû z dÛvodu podstatnû
zlep‰it infrastrukturu Kyjí –
koneãnû v ‰ir‰ím mûﬁítku
zavést kanalizaci, plyn, vodovod, zlep‰it silnice, chodníky atd. Nechci tvrdit, Ïe
v‰e je OK, a Ïe nevznikají
dal‰í a dal‰í problémy. Vezmûte si pouze dopravu – co
starostí a nepﬁíjemností
s sebou pﬁiná‰í v Podûbradské, Kbelské, Broumarské ãi
RoÏmberské ulici, atd. Jako
komisi regionálního plánování a investic (KRPI), jíÏ jsem pﬁedsedou, se nám téÏ nepodaﬁilo prosadit, aby napﬁ. na Jahodnici bylo nové
vedení komunikace v˘chodnû od plánované zástavby podél Lomnické ulice (obch. spol. SKANSKA). RovnûÏ
pﬁi nutné opravû Broumarské ulice
(dennû tu projede sedmnáct tisíc aut)
nebyla zachována budova ‰koly ve
Star˘ch Kyjích a doprava nebyla
odsunuta dále od kostela. V komunální politice se také musíte smíﬁit
s tím, Ïe dostáváte uráÏlivé anonymní dopisy nebo jste hrubû napadáni –
i to komunální politika pﬁiná‰í.
Pﬁed osmi lety jste politickou situaci v âR hodnotil ostﬁeji neÏ blbá
nálada. Jak ji hodnotíte dnes?
Díváte-li se na televizní diskuse
politikÛ nebo na zábûry z poslanecké
snûmovny, je mi nejen smutno z tûch
nekulturních a v nûkter˘ch pﬁípadech
i sprost˘ch projevÛ, ale i velmi úzko

z toho, co elita národa pﬁedvádí.
K tomu je‰tû se pﬁidávají politické
hrátky typu sníÏení imunity a odmûn
poslancÛ ãi odejmutí voln˘ch jízdenek v MHD atd. Ne, nechci o tomto
problému více hovoﬁit, zbyteãnû se mi
zvy‰uje tlak. Doporuãoval bych jenom
velkou obmûnu v parlamentu, aby
páni poslanci poznali skuteãn˘ Ïivot.
Ty politické bitvy bych nazval struãnû ÚBOK – úporn˘ boj o koryto!
Jak se vyrovnáváte s tím, Ïe máte
v genech zakódovanou dlouhovûkost?
Baví vás stále Ïivot?
Îivot je dar, se kter˘m se nesmí
pl˘tvat, nebo ho povaÏovat za nûco,
s ãím mÛÏeme zacházet bez odpovûdnosti a úcty. VáÏím si Ïivota i kaÏdé hodiny ãi dne, kter˘ proÏiji. âlovûk si musí uvûdomit, Ïe Ïivot nejsou
jen radosti, ale i starosti, nemoci i v‰e
ostatní, co sebou pﬁiná‰í stáﬁí. PromiÀte mi, nejsem filozof ani básník,
ale ãlovûk, kter˘ se Ïivil aplikovanou
matematikou a mechanikou a zde se
dá tûÏko vyjádﬁit city nebo definovat
ná‰ Ïivot.
Umíte si pﬁedstavit, jak by mohla
Praha 14 vypadat, aÏ vám bude sto let
– tedy v roce 2037?
V pﬁedchozí otázce jste mi pﬁisoudil dlouhovûkost. Ano, geny jsou dÛleÏité, ale záleÏí na mnoha dal‰ích faktorech – Ïivotosprávû, optimismu,
stresu, ale i na tro‰e ‰tûstí… Moje
maminka bohuÏel zemﬁela nûkolik
mûsícÛ pﬁed sv˘mi st˘mi narozeninami. Já nepﬁedpokládám, Ïe bych
se doÏil sta let a posoudit, co bude
v roce 2037 si vÛbec netroufám. Jestli
to ale bude pokraãovat napﬁ. v dopravû ãi politice jako dosud, ãeká nás
spousta tûÏk˘ch problémÛ. A pro své
oãekávané stáﬁí se ﬁídím slovy filosofa: „NestûÏuj si, Ïe stárne‰. Té v˘sady
se nedostává kaÏdému.“
Dûkuji za rozhovot
Jaroslav ·míd

Soutěžíme s ŽAKETEM
V minulém ãísle nám na soutûÏní
otázku nezbylo místo, neboÈ jsme vás
podrobnûji informovali o zahájení
2. roãníku vlastivûdné soutûÏní hry 8x4
Prahou krok za krokem, poﬁádanou
kartografick˘m vydavatelstvím Îaket.
Ti z vás, kdo by se chtûli do této velmi
zajímavé a originální soutûÏe je‰tû
zapojit, najdou v‰echny potﬁebné informace na ww.zaket.cz/8x4.
Abychom nezanedbávali ani na‰i malou soutûÏ, pokraãujeme
dnes soutûÏní otázkou z oblasti cykloturistiky, neboÈ vylosovaného
v˘herce ãeká hlavní cena v podobû Autoatlasu âeské republiky
s cyklotrasami. Druh˘ vylosovan˘ získá z knihkupectví Havana
publikaci Historie farmacie v âesk˘ch zemích. Odpovûdi nám
zasílejte nejpozdûji do 15. kvûtna.
SoutûÏní otázka:
SíÈ znaãen˘ch cyklotras v âR má celkovou délku:
a) do 10 000 km, b) do 20 000 km, c) pﬁes 20 000 km.
text a foto: j‰

Hereãka Jana Paulová kﬁtí v Zrcadlové kapli
Klementina nov˘ Autoatlas âR s cyklotrasami z kartografického vydavatelství Îaket.
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VOLEBNÍ PŘÍLOHA
Informace pro voliče
• Volby se konají dne 2. ãervna 2006 od 14:00 hod. do 22:00 hod.
a dne 3. ãervna 2006 od 8:00 hod. do 14:00 hod.

• Oprávnûn˘m voliãem je kaÏd˘ obãan âeské republiky, jenÏ

nejménû druh˘ den voleb (3. 6. ) dosáhne vûku 18 let a není zbaven zpÛsobilosti k právním úkonÛm.

• Voliã je povinen se ve volební místnosti prokázat volební komi-

si platn˘m obãansk˘m prÛkazem nebo cestovním pasem, jak
stanoví volební zákon. Zásadnû se v‰ak doporuãuje obãansk˘
prÛkaz, ve kterém je uvedeno i trvalé bydli‰tû.

• Voliã, jenÏ se nemÛÏe ze zdravotních dÛvodÛ dostavit do voleb-

ní místnosti, vyrozumí o této skuteãnosti pﬁíslu‰nou okrskovou
volební komisi (OVK) nebo Úﬁad m. ã. Praha 14, kter˘ jí informaci pﬁedá a OVK vy‰le nejménû dva své ãleny s pﬁenosnou
volební schránkou za tímto voliãem do jeho bydli‰tû. Ti pak
zajistí, aby i zde mohl dle volebních zásad uplatnit své volební
právo.

• Po oba dva dny voleb bude v sídle Úﬁadu m. ã. Praha 14 stálá

sluÏba obãanskosprávního odboru, která bude voliãÛm v pﬁípadû potﬁeby poskytovat poradenskou sluÏbu, a to na telefonu
281 005 237.

Ulice a čísla popisná ve volebních
okrscích m.č. Praha 14
Volební okrsek č. 681
volební místnost:
restaurace
Za Horou,Českobrodská 49
Aloisovská 106, 107, 108, 109,
110, 111, 112, 113, 114, 117,
118, 871/48
Českobrodská 1
Jednostranná 138, 139, 140,
146, 147, 148, 149, 150, 152,
153, 154, 158, 840/20, 856/22,
863/12
Morušová 211/19, 212, 696/2
Okrajová 31, 32, 34, 785/9
Švestková 793/1, 833/3, 834/5,
845/7, 1471, 1472, 1473, 1474
Třešňová 37/1, 40/8, 42/12,
43/14, 47/15, 49/20, 51/24,
54/23, 55/28, 656/25, 731/17,
777/4, 789/1a, 810/13, 813/7,
859/6, 861/16, 883/22
1475, 1477, 1478, 1479, 1480,
1481, 1482, 1483, 1484
Za Horou 13, 14, 15, 18, 19,
779/1, 849/9, 860/11

Volební okrsek č. 682
volební místnost:
ZŠ Hloubětínská 700
Čertouská 11/1, 278/17,
279/19, 280/21, 281/23,
302/20, 303/22, 308/13,
309/11, 332/9, 333/7, 335/12,
353/8, 663/16a, 745/15a,
796/7a
Hloubětínská 371/4, 372/6,
373/8, 374/10, 375/12, 376/14,
387/20, 388/18, 389/20a,
390/22, 747/16
Horoušanská 726/22, 727/24,
728/26, 729/28, 730/30
Hostavická 33/39, 39/12,
40/16, 44/37, 265/27, 266/25,
267/23, 268/21, 364/11, 366/7,
367/5, 399/6, 419/19, 420/17,
421/15, 422/13, 613/8, 688/4,
742/3, 746/2

Klánovická 283/6, 285/10,
286/12, 287/14, 288/16, 289/18,
290/20, 291/22, 292/24, 304/38,
305/28, 306/30, 307/32, 327/26,
451/48, 452/50, 453/52, 454/54,
455/56, 456/58, 457/60, 458/62,
459/64, 460/66, 461/68, 463/70,
694/41, 702/37, 717/35, 741/39
Kyjská 35/17, 37/19, 61/13,
107/15, 264/24, 277/10, 395/12,
396/14, 397/16, 398/18, 418/22,
436/9, 437/7, 438/5, 703/6,
812/8
Liblická 293/7, 295/3, 323/2,
325/6, 326/8, 360/4, 652/14,
653/12, 712/11
Litošická 363/1, 378/9, 408/8,
409/10, 410/4, 737/11, 832/3
Poříčanská 462/5, 465/3,
716/8, 722/6, 732/4, 736/2
Postřižínská 797/1
Svépravická 424/4, 425/6,
426/8, 427/10, 428/12
Šestajovická 25/6, 27/4, 28/1,
31/1a, 43/2, 45/3, 57/18, 252,
324/16a, 339/12, 340/14,
341/16, 430/13, 431/11, 432/9
Štolmířská 314/7, 315/3, 331/5,
448/2, 602/4
V Chaloupkách 10/76, 23/56,
26/50, 32/78, 68/68, 86/35, 158,
256/2, 257/60, 258/58, 275/95,
334/51, 336/47, 337/45, 338/43,
344/59a, 349/59, 350/57,
351/55, 352/53, 357/18, 358/20,
359/22, 361/26, 370/1, 379/17,
380/15, 382/11, 383/9, 384/7,
385/5, 400/33, 401/31, 402/29,
404/25, 405/23, 406/21, 407/19,
411/30, 412/32, 413/34, 414/36,
415/38, 416/40, 417/42, 435/37,
443/10, 466/12, 467/89, 468/87,
469/85, 471/81, 472/79, 473/77,
474/75, 475/73, 476/71, 583/16,
615/91, 617/14, 637/6, 646/4,
662/13, 667/3, 687/49, 733/83,
738/41, 739/8, 740/24, 803/62,
852/82
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Vaňkova 296/11, 297/9, 298/7,
299/5, 300/3, 316/27, 317/25,
318/23, 319/21, 320/19, 321/17,
322/15, 342/12, 343/14, 345/18,
346/20, 347/22, 348/28, 368/1,
434/4, 447/6, 605/26, 679/10,
709/24, 735/16, 743/8

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

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

614/11, 655/1, 698/5a
V Novém Hloubětíně 221/9,
222/7, 223/5, 224/3, 240/18,
241/19, 242/17, 243/15, 589/22,
610/23, 611/21, 657/14, 697/16
Zelenečská 328/14, 329/16,
330/18, 354/20, 355/22, 356/24,
519/44, 608/2, 609/4, 616/12,
627/9, 628/7, 629/5, 630/3

Volební okrsek č. 685
volební místnost:
ZŠ Mochovská 570
Mochovská 310/23, 521/31,
522/33, 523/35, 524/37, 525/39,
526/23, 527/25, 528/27, 529/29
Zálužská 116/10, 179, 262, 276
Zelenečská 103/11, 104/13,
105/15, 111/17, 112/19, 113/21,
120/23, 121/25, 122/27, 125/26,
126/28, 127/30, 128/32, 129/34,
130/36, 211/29, 212/31, 213/33,
311/35, 312/37, 313/39, 516/38,
517/40, 518/42, 520/46

Volební okrsek č. 686
volební místnost:
ZŠ Mochovská 570
Mochovská 531/30, 532/32,
533/34, 534/36, 570
Poděbradská 536/87, 537/89,
538/91, 539/93, 540/97, 541/99,
542/101, 543/103, 544/105,
545/107, 546/109, 547/111,
548/113, 549/115, 550/117,
551/119, 555/121, 557/123,
558/125, 560/127, 561/129,
562/139, 563/137, 564/135,
565/133, 566/131, 590/95
Zelenečská 500

Volební okrsek č. 687
volební místnost:
ZŠ Mochovská 570
K Hutím 265, 266, 267, 283,
298, 302, 305, 660/3, 664/7,
665/5, 666/9, 690, 855/5a,
855/5b, 873/10
Kolbenova 862/27
Nad Hutěmi 391, 392/22
Slévačská 744 /1
Zelenečská 501/41, 502/43,
503/45, 504/47, 505/49, 506/51,
507/53, 508/55, 509/57, 510/59,
511/61, 512/63, 513/65, 514/67,
515/69, 684/71, 685/73, 686/75

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

Volební okrsek č. 689
volební místost:
ZŠ Chvaletická 918
–dolní budova ZŠ
Kardašovská 670/15, 753/17,
754/19, 755/21, 756/23, 773/8,
774/10, 775/12, 776/14
Rochovská 757/1, 758/3,
759/5, 760/7, 761/9, 762/11,
763/13, 764/22, 765/20, 766/18,
767/16, 768/2, 769/4, 770/6,
771/8, 772/10

Volební okrsek č. 690
volební místnost:
ZŠ Chvaletická 918
Chvaletická 918/3
Kukelská 749/7, 750/9, 751/11,
904/3
Slévačská 870/13, 902/11,
905/32, 906/34

Volební okrsek č. 691
volební místnost:
ZŠ Chvaletická 918
Kukelská 903/1, 919/2, 920/4,
921/6, 922/8, 923/10, 924/12,
925/14, 926/16, 927/18, 928/20,
929/22, 930/24
Za Černým Mostem 362/3,
381/19, 865/17

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

Volební okrsek č. 693
volební místnost:
ZŠ Bří Venclíků 1140
Bojčenkova 1094/2, 1095/4,
1096/6, 1097/8, 1098/10,
1099/12, 1100/3, 1101/1
Bouřilova 1102/2, 1103/4,
1104/6, 1105/8
Cíglerova 1079/10, 1080/12,
1081/14, 1082/16
Trytova 1121/5, 1122/3, 1123/1

1092/36
Pospíchalova 1129/3, 1130/1
Ronešova 1133/2, 1134/4,
1135/6
Volkova 1124/2, 1125/4,
1126/6, 1127/8, 1128/10,
1131/3, 1132/1

Volební okrsek č. 696
volební místnost:
ZŠ Generála Janouška 1006
Doležalova 1022/3, 1023/5,
1036/2, 1037/4, 1038/6, 1039/8,
1040/10, 1041/12, 1042/14,
1043/16, 1044/18, 1045/20,
1046/22, 1047/7, 1048/9,
1049/11, 1050/13, 1051/15,
1052/17, 1053/19, 1054/21,
1055/23, 1056/25, 1057/27,
1058/29, 1059/31
Dygrýnova 822/19, 823/17,
824/15, 825/13, 826/11, 827/9,
828/7, 829/5, 898/16, 899/14,
1006/21

Volební okrsek č. 697
volební místnost:
ZŠ Generála Janouška 1006
Anderleho 837/14, 838/12,
839/10, 840/8, 841/6, 842/4,
843/2, 858/1, 859/3, 860/5
Breitcetlova 876/1, 877/3,
878/5, 879/7, 880/9, 881/11,
882/13, 883/15
Generála Janouška 844/18,
845/16, 846/14, 847/12, 848/10,
849/8, 850/6, 872/9, 873/11,
884/46, 885/44, 886/42, 887/40,
888/38, 889/36, 890/34, 891/32,
892/30, 893/28, 894/26, 895/24,
896/22, 897/20, 900/15, 901/13,
902/17, 965/7, 966/5
Smikova 830/14, 831/12,
832/10, 833/8, 834/6, 835/4,
836/2
Šebelova 875/4
Šromova 862/3, 863/18,
864/16, 865/14, 866/12, 867/10,
868/8, 869/6, 870/4, 871/2

Volební okrsek č. 698
volební místnost:
ZŠ Generála Janouška 1006

Cíglerova 1083/18, 1084/20,
1085/22, 1086/24
Paculova 1110/2, 1111/4,
1112/6, 1113/8, 1114/10,
1116/3, 1117/1
Ronešova 1136/3, 1137/1
Trytova 1118/2, 1119/4, 1120/6

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

Volební okrsek č. 695

Volební okrsek č. 699

volební místnost:
ZŠ Bratří Venclíků 1140

volební místnost:
ZŠ Vybíralova 964

Cíglerova 1087/26, 1088/28,
1089/30, 1090/32, 1091/34,

Kpt.Stránského
977/11,
978/13, 979/15, 980/17, 981/19,

Volební okrsek č. 694
volební místnost:
ZŠ Bří Venclíků 1140
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982/21, 983/23, 984/25, 985/27,
986/29, 987/18, 988/20, 989/16,
990/14, 991/10, 992/12, 993/8,
994/6, 995/4, 996/2, 997/1

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

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

Volební okrsek č. 702
volební místnost:
restaurace U Kamila,
Splavná 652/2
Babylonská 310, 552, 576,
756, 811, 1333, 1543
Blatská 216, 222, 666, 1167,
1200, 1430
Borská 29, 227, 337, 386, 595,
610, 699, 714, 717, 805, 817,
837, 859, 891, 946, 947, 949,
971, 973/39, 981, 993, 1059,
1060, 1224, 1282, 1335, 1460
Branská 223, 267, 268/20, 331,
348, 360, 361, 362, 363, 377,
378, 379, 388, 390, 406,
432/19, 472, 563, 655, 716,
956, 1180, 1183, 1223/29,
1258, 1429, 1549
Burdova 257, 258/13, 308, 309,
326, 338, 342, 343, 344,
347/22, 352, 365, 366, 407/33,
434, 441/35, 449, 495, 603,
775, 893, 939, 1173, 1227
Cvrčkova 633, 866, 1432, 1459
Hajní 1351, 1352, 1356, 1357,
1358, 1359, 1360, 1361, 1362,
1363, 1364, 1365, 1366, 1367,
1368, 1370, 1372
Chlumecká 368, 397, 444/17,
527, 628, 637, 650, 819, 821,
912, 913, 1231, 1339, 1539
Jamská 128, 226, 274, 311,
336, 355, 461, 462, 678, 704,
767, 793/30, 995, 1145, 1225,

1234, 1276, 1413
Jordánská 291, 354/10, 380,
382, 523/30, 593, 608, 614,
670, 701, 706, 757, 758, 768,
779, 781, 810, 862/18, 869,
894, 938, 955, 1147, 1189,
1221, 1228, 1237, 1434, 1496
K Viaduktu 46/14, 426, 672,
802, 899, 1057, 1143, 1149,
1151, 1323, 1336, 1412, 1494,
1495, 1517, 1562
Kačínská 636, 667, 671, 715,
791, 822, 823, 1320, 1325,
1505, 1518
Koclířova 616, 625, 631, 705,
750, 771, 778, 824, 825, 877,
908/25, 953, 990, 1056, 1148,
1150, 1252, 1314, 1319, 1322,
1427
Lásenická 1512, 1513, 1514,
1542
Lipnická 306/17, 327, 349/30,
367/12, 408, 409, 568, 579,
647, 688, 984, 1256, 1438,
1447, 1448, 1449, 1450, 1540,
1560
Okrouhlíkova 369, 692, 707,
777, 943, 1170, 1171, 1242
Pelušková 1341, 1342, 1343,
1344, 1345, 1346, 1347, 1348,
1350, 1393, 1396, 1408/75,
1441, 1442, 1443, 1444
Rotenská 574, 1274
Sádovská 214, 546, 676, 679,
769, 773, 852/5, 880/7, 911/13,
950, 1186, 1280, 1313
Skorkovská 208, 627, 643,
653, 654, 673, 712, 867, 884,
940, 958, 1168
Skryjská 1311, 1469
Splavná 447, 571, 578, 594,
596, 597, 609, 832/10, 914,
996, 1250, 1315, 1489
Stropnická 330, 350, 357, 435,
502, 547, 611, 623, 897, 1197,
1239
Stružky 446, 448, 453, 544,
612, 629, 646, 662, 1421
Stulíková 1377, 1378, 1380,
1381, 1382, 1384, 1385, 1386,
1387, 1388, 1389, 1390
Svárovská 124, 471, 492, 580,
632, 702, 721, 803, 868/20,
872, 937, 951, 972, 992, 1232,
1327, 1330, 1490
Svatojánská 431, 942, 954,
1238, 1254
Světská 222, 351/4, 410, 530,
621, 630, 835/7, 863/9, 864,
901, 936, 986, 1187, 1230,
1424
U Járku 804
Vírská 224/11, 225, 278, 292,
526, 1172, 1182
Vizovická 486/9, 525, 589, 700,
1199, 1334
Vodňanská 31, 339, 638, 659,
661, 677, 681, 690, 691, 713,
718, 719, 723, 739, 760, 770,
785, 818, 887, 889, 909, 910,
933, 945, 974, 975, 980, 982,
1179, 1184, 1185, 1191, 1194,
1196, 1198, 1308, 1309, 1437,
1485, 1498, 1501, 1508, 1530

Za Černým Mostem 100, 139,
140, 266/2, 1275, 1519, 1521,
1522, 1526, 1527

Volební okrsek č. 703
volební místnost:
restaurace U Řečníků,
Tálínská 1312
Borečkova 783, 1422
Cidlinská 455/4, 458/7, 463/3,
469/9, 474/15, 478/1, 479/14,
503/2, 509/17, 518/10, 520/21,
531/12, 559/19, 696/5, 788/8,
976, 1175
Černičná 93/8, 94/6, 104/4,
105, 490/5, 491/3, 838/12, 987,
1058, 1144, 1169, 1226, 1423
Hejtmanská 177/14, 182/1,
183/3, 190/23, 210/9, 211, 242,
243, 251/20, 252/21, 253/19,
262/14, 263/11, 270, 281/8,
286/5, 346, 371, 402, 551,584,
598, 607, 634, 635, 644, 669,
740, 827, 883/7, 885, 886/18,
888, 991
Hůrská 189, 227, 228, 264,
279, 289, 312, 381, 384, 389,
424, 460, 496, 528, 533/27,
541, 550, 558, 600/35, 601,
606, 615, 641, 697, 698, 782,
784, 834, 853, 1241
Jaroslavická 465/1, 820/2,
856/4
Knínická 200/9, 485/3, 931,
932, 944, 977
Lánská 62/2, 63/5, 65/8, 67/6,
68/1, 69/4, 70/11, 73/9, 75/10,
84/3, 116/7, 1032
Maršovská 470/14, 566/10,
649/12, 790/8, 800, 890, 900
Metujská 86/8, 244, 294/11,
394/18, 395/7, 745, 878, 907
Nedvědická 494/16, 519/14,
648/12, 860/18, 1506
Oborská 61/3, 64/4, 71/8, 72/7,
74/6, 76/9, 772/1, 1251, 1468
Sklenská 78/31, 79/3, 81/14,
82/35, 85/7, 95/15, 97/5, 98/27,
99/23, 101/37, 102/9, 108/11,
109/21, 110/29, 111/33, 193/12,
219/8, 245, 293, 302, 303, 304,
335, 364, 396/19, 532, 549,
807/1, 855, 1255
Slévačská 473/26, 484/20,
498/24, 562/28, 567/22, 573/18
Tálínská 809, 997, 998, 999,
1000, 1001, 1003, 1005, 1008,
1009, 1010, 1011, 1012, 1013,
1014, 1015, 1016, 1018, 1019,
1020, 1023, 1024, 1025, 1028,
1029, 1030, 1031, 1033, 1035,
1036, 1037, 1038, 1039, 1040,
1041, 1042, 1043, 1044, 1045,
1046, 1047, 1048, 1049, 1050,
1051, 1052, 1053, 1055, 1278,
1428, 1433, 1464, 1465, 1466,
1467, 1486, 1515, 1528, 1544
Vajgarská 184, 269, 328, 329,
512, 658, 983, 988, 1141, 1176,
1415
Vranovská 229, 287/9, 288,
305, 353/5, 385/12, 401, 414,
429, 438, 440, 599, 725, 744,
839

Zdobnická 77/10, 87/7, 112/6,
590/2, 1253
Žehuňská 483/10, 524/8, 842,
843, 844, 845, 846, 847, 941,
1499
Želivská 80/30, 83/8, 89/34,
90/6, 91/16, 92/12, 103/10,
106/5, 107/14, 113/32, 334/13,
373/20, 398/11, 420/22, 421/21,
422/15, 423/17, 534/24, 537/26,
560/19, 840/7, 848/6, 849/4,
915

Volební okrsek č. 704
volební místnost:
ZŠ Kyje, Šimanovská 16
Bošilecká 199, 451, 548, 588,
640, 645, 680, 1509
Broumarská 25, 114/41,
118/39, 197, 241/37, 370, 387,
430, 475/31, 539, 813/33,
1545/35
Dřítenská 1266, 1267, 1268,
1455
Dvořišťská 735, 797, 957, 959,
960, 961, 962, 963, 964, 965,
966, 967, 968, 1244, 1245,
1246, 1247, 1248, 1249, 1281,
1435, 1487, 1488
Herdovská 476, 482, 733, 806,
935, 1195
Hodějovská 1, 2, 3/7, 18, 26/5,
32, 34, 117/3, 313
K Rokytce 753, 1524
Koberkova 619, 660, 689, 727,
732, 741, 764, 765, 766, 794,
828, 854, 948, 985, 1061, 1146,
1177, 1192, 1219, 1235, 1259,
1260, 1261, 1262, 1263, 1264,
1265, 1283, 1316, 1318, 1411,
1507, 1510
Krčínovo náměstí 11, 24/16,
865, 1504, 1552
Lednická 17
Matenská 751, 1317
Podedvorská 620, 682, 687,
734, 736, 737, 748, 749, 752,
755, 759, 761, 763, 831, 892,
952, 979, 1178, 1181, 1229,
1240, 1420, 1470, 1493
Podlišovská 622, 624, 703,
776, 989, 1222, 1284
Prelátská 28
Šimanovská 16, 21, 49, 52, 54,
55, 56, 57, 58, 617
Velkoborská 1188
Vlkovická 88, 96, 196, 506,
517, 553, 555, 569, 570, 587,
668, 683, 722, 729, 762, 1142,
1317
Za Rokytkou 19, 20, 22, 23, 36,
66/28, 120/12, 121/14, 123/18,
125/24, 127/30, 708, 709, 710,
711, 871, 1461, 1462,
Za Školou 27, 39/16, 40/14, 41,
42, 43, 44, 45, 48, 50, 51, 137,
726, 1554/3, 1555/5, 1556/7,
1557/9, 1558/11
Zacharská 1269, 1270, 1271,
1451, 1452, 1453, 1454
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Volební okrsek č. 705
volební místnost:
restaurace Pohoda,
Hamerská 1207
Broumarská 1338
Církvičná 339, 376, 403, 419
Českobrodská 1174
Dářská 153, 186/23, 187/22,
188, 202, 209, 213, 217,
248/19, 259/21, 261, 265/3,
271, 275, 324, 374, 416, 439,
443, 450, 466/50, 501, 516,
529, 583, 665, 685, 693, 694,
720, 742, 780, 795, 799, 858/8,
873, 874, 898/30, 1152, 1328,
1340, 1426, 1463
Hamerská 143, 148/12, 160,
161/2, 180/20, 192/22, 203,
231/6, 273, 301, 316/17, 317,
321/5, 325, 341, 359, 383, 393,
405, 412, 442, 477, 504, 514,
536, 554, 934
Horusická 149, 150/6, 151,
154/1, 166/3, 170/9, 173/14,
174/12, 176, 179, 199/10, 230,
256, 314, 315
Hradečkova 299/3, 320, 332,
333
Hvozdecká 358, 459, 481,
487/4, 585
Kališťská 155/8, 165, 340, 372,
399
Medlovská 163/1, 207, 208,
356/4, 375/6, 774
Mílovská 400, 428, 436, 493,
497, 505, 511, 513, 561, 586,
684, 738, 754, 789, 798
Osická 141/3, 152/21, 167/17,
169/19, 171/25, 172/23, 200/5,
201, 220/9, 221/7, 277, 411,
413, 415, 457, 467, 489, 507,
521, 538, 581
Pávovské náměstí 157/3, 216,
246/4, 247, 283/6
Rožmberská 145/34, 146, 164,
191/16, 204, 205, 206, 213,
214, 233, 237, 254/12, 255/8,
285, 392, 425, 508, 556, 557,
604, 613/10, 626, 642, 695,
724, 728, 730, 731, 743, 792,
796, 801, 808, 812, 815, 816,
829, 833, 841, 861, 875, 895,
1272, 1279, 1431, 1492
Spolská 418, 464, 468, 480/8,
500, 582
Sýkovecká 147/19, 159/21,
168/13, 178/23, 194, 196/7,
234, 235, 236/3, 250/11, 284,
296/16, 297/14, 298, 300, 318,
319, 323, 404, 433
Zvíkovská 142, 144, 158/8,
162/27, 175/18, 181/24, 185/16,
198/10, 212, 215, 221, 238/23,
239/7, 249, 260/12, 272, 282,
427, 437, 535/3, 896, 1190,
1337, 1500

Volební okrsek č. 706
volební místost:
Sokol Jahodnice,
Bezdrevská 26
Bajgarova 1153, 1154, 1156,
1158, 1160, 1161, 1163, 1164,

1165, 1166, 1214, 1216
Kostlivého 1218
Manželů Dostálových 1207,
1208, 1209, 1210, 1213, 1215,
1301, 1302, 1303, 1304, 1305,
1306
Slavatova 1205, 1206
Stružná 1299, 1300
Tovarova 1211, 1212
Travná 1201, 1202, 1203, 1204,
1285, 1286, 1287, 1288, 1289,
1290, 1291, 1292, 1293, 1294,
1295, 1296, 1297, 1298

Volební okrsek č. 707
volební místnost:
Sokol Jahodnice,
Bezdrevská 26
9.května 63, 64, 65, 69, 71, 72,
73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80,
81, 82, 83, 84, 95, 108, 109,
121, 122, 143, 335,
433, 514, 522, 576
Baštýřská 70, 96, 110, 136,
138, 142, 204, 207, 429, 458,
463, 466, 467, 484, 536, 541,
543, 555, 557, 563, 564, 569
Bezdrevská 68, 124, 125, 129,
144, 145, 150, 153, 154, 156,
200, 265, 376, 380, 392, 418,
462, 469, 475, 482, 499, 531,
532, 549, 559, 578, 579
Českobrodská 370, 516
Doubecká 111, 112, 113, 117,
118, 119, 120, 176, 186, 187/18,
192, 193, 203, 217, 218, 393,
412, 479, 528, 537, 553, 556,
570, 577
Holenská 115, 327, 397, 399,
400, 409, 552
Kamencová 58, 59, 66, 197,
210, 212, 213, 243/9, 533, 551
Kaňovská 208, 209, 236, 237,
239, 523, 574
Lomnická 5, 116, 252, 253,
260, 261, 264, 296, 363, 382,
391, 434, 477, 481, 503, 504,
508, 529, 542, 545, 550, 560
Panenská 89, 90, 92, 93, 94,
398, 439, 440, 562
Pasecká 408, 511
Písčitá 97, 98, 99, 102, 103,
104, 105, 107, 196, 199, 331,
465, 470, 498, 512, 518, 520,
544, 548, 575
Radovská 244, 347
Staňkovská 114, 369, 378,
383, 385, 387, 419, 426, 438,

443/24, 451/26, 460, 480, 513,
521, 525
Travná 60, 61, 160, 161, 162,
163, 222, 373, 384, 386, 406,
415, 416, 472
Zalinská 101, 127/3, 184, 194,
449, 483

Volební okrsek č. 708
volební místnost:
Zámeček Hostavice,
Pilská 9
Čeňkova 350, 413, 417, 423,
424, 425, 442, 502
Dřínovská 308, 309, 310, 311,
312, 317, 318, 321, 374, 524
Farská 320, 381
Froncova 268, 270, 271, 272,
273, 279, 297, 298, 300, 301,
302, 303, 304, 305, 306, 307,
323, 364, 375, 403, 410,
446/27, 454/22, 476, 558
Hruškovská 32, 57, 325, 332,
358, 368, 414
Jakubovská 278, 280, 281,
282, 283, 286, 287, 288, 289,
290, 291, 292, 293, 388, 389,
441, 515, 534, 591
Jezdovická 313, 314, 315, 316,
322, 530
K Luhu 430, 431, 435, 453,
455, 457, 473, 474, 478, 506,
526, 527
Lipenské náměstí 348
Lucinková 583/2, 584/4, 585/6,
587/1, 588/3
Malšovské náměstí 6, 334,
346, 401, 497
Nežárská 190, 365, 395, 427,
428, 432, 437, 445, 459, 496,
547, 567, 568
Novozámecká 3, 27, 36, 55,
299, 324, 326, 329, 330, 338,
339, 341, 343, 344, 345, 349,
366, 377, 411, 421, 456, 461,
464, 505, 507, 510, 580
Pilská 5, 7, 8, 10, 11, 19, 24,
25, 86, 87, 88, 371, 372, 379,
404, 422, 571, 572
Plumlovská 21, 41, 535
V Ráji 30, 33, 38
Včelničná 328, 336, 342, 402,
436, 517, 554
Vidlák 4, 16, 23, 26, 42, 43, 44,
47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 56,
353, 354, 355, 356, 360, 361
Vokřínská 340, 352, 396, 420
Záblatská 28, 31, 35, 37, 39/5,
40

Volební okrsek č. 709
volební místnost:
ZŠ Vybíralova 964
Bobkova 683/21, 700/45,
701/43, 702/41, 713/1, 714/3,
715/5, 716/7, 717/9, 718/11,
719/13, 731/18, 732/16, 733/14,
734/12, 755/34, 766/10, 777/2,
786/4, 787/6, 794/8
Kučerova 724/9, 725/7, 726/5,
727/3, 735/1, 767/16, 768/14,
769/12, 770/10, 785/19, 798/6,
799/8, 806/17, 807/15, 808/13,
809/11
Mansfeldova 782/17, 783/15,
784/13, 788/11, 789/9, 790/7,
791/5, 792/3, 793/1, 800/2,
801/4, 802/6, 803/8, 804/10,
805/12

Volební okrsek č. 710
volební místnost:
ZŠ Vybíralova 964
Bobkova 665/19, 703/39,
704/37, 705/35, 706/33, 707/31,
708/29, 709/27, 710/25, 711/23,
736/26, 737/24, 738/22, 739/20,
747/32, 748/30, 749/28
Bryksova 720/65, 728/67,
729/69, 730/71, 740/74, 741/72,
742/70, 750/68, 756/66, 757/64,
758/62, 759/60, 761/42, 762/44,
763/46, 1061/40
Maňákova 721/5, 722/3, 723/1,
743/9, 744/11, 745/13, 746/15,
751/16, 752/18, 753/20, 754/22,
795/2, 796/4, 797/6, 810/8,
811/10, 812/12, 813/14

Volební okrsek č. 711
volební místnost:
Galerie 14,
nám. Plukovníka Vlčka 686
Arnošta Valenty 668/35,
669/33, 670/31
Bryksova 666/4, 667/6, 680/2
Dygrýnova 687/1, 688/3
Hlaďova 671/2, 672/4, 673/6,
674/8, 675/10
Irvingova 689/1, 690/3, 691/5
nám.PlukovníkaVlčka 684/9,
685/10, 686/11, 692/5, 693/6,
694/7, 695/8, 696/4, 697/3,
698/2, 699/1
Ocelkova 676/30, 677/32,
678/34, 679/36
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Zásadně zjednodušíme daňový systém
Daňový systém České republiky, který se dotýká každého z nás, je složitý a nepřehledný.
Daňové předpisy jen za posledních deset let
nabobtnaly z 10 tisíc na 44 tisíc. Přitom ČSSD ve
volbách před čtyřmi lety slibovala: „Chceme
více zpřehlednit daňový systém“. Opak je pravdou. Celkové daňové zatížení za vlády ČSSD
dosud nepřetržitě stoupalo, až dnes, těsně před
volbami, se ČSSD snaží daně částečně snižovat. „Přesto je daňové zatížení obyvatel jedno
z nejvyšších na světě. Jsme čtvrtí nejhorší v EU,
přičemž firma a zaměstnanec odvedou státu
téměř polovinu hrubé mzdy,“ říká Mirek Topolánek, předseda ODS. „České firmy platí druhé nejvyšší daně mezi novými státy Evropské
unie,“ dodal.

volte ã. 9

V čem dalším podle vás omezuje současný
daňový systém obyvatele?
Tak například v zákonu o dani z příjmu je
přes 100 osvobození, úlev a výjimek. Člověk se
v takové daňové džungli nemůže vyznat a bez
daňových poradců se neobejde. Jenom návod
k výpočtu daně má 200 stran.
Vládě ČSSD opakovaně vyčítáte, že ve vybírání daní si počíná nespravedlivě…
Samozřejmě, a existuje na to mnoho důkazů. Daňová progrese se zvyšuje. Lidé nejsou
motivováni vydělávat více, zaplatili by totiž
i více na daních. Vládou prosazené společné
zdanění manželů je diskriminační. Určitým
typům rodin se daně zvýší. Vládní politika daňových prázdnin a úlev je nespravedlivá, protože
zvýhodňuje především velké zahraniční firmy.
Nulové daně pro pár vyvolených znamenají
vyšší daně pro ostatní.
Vy jako léčbu špatného daňového systému
navrhujete zavedení rovné daně. V čem spočívá?
Rovnou daň prosazujeme od poloviny 90. let.
Mezitím ji zavedlo již devět evropských zemí,
další o ní uvažují. Její zavedení přispělo ke zvýšení hospodářského růstu a konsolidaci veřejných financí v těchto zemích a rozhýbalo daňovou konkurenci.
Můžete být konkrétnější, co by to představovalo v českých podmínkách?
Fyzické a právnické osoby by platily jednotnou patnáctiprocentní daň a DPH. Zrušili
bychom daň darovací, dědickou, z převodu
nemovitosti a z kapitálových výnosů. Náklady
na výběr těchto daní nejsou efektivní. Zavede-

me odpočitatelnou položku na každého poplat- Vládě ČSSD se nepodařilo splnit slib, který
níka i jím vyživovanou manželku (manžela) ve dala středním a drobným podnikatelům. Chtěvýši 6 000 korun a na každé dítě 2 000 korun. la prosazovat programy na jejich podporu,
Zrušíme osmiprocentní odvod na sociální pojiš- činila však opak.
tění. Vybrané tituly (například důchodové přiMáte zcela pravdu a fakta to dokazují. Drobpojištění, hypotéky apod.) podpoříme přímými ný střední stav, který zaměstnává 60 % lidí
dotacemi.
a podílí se 52 % na výkonech ekonomiky, se
Jaké bude mít zavedení rovné daně důsledky stal za vlády ČSSD nejohroženější sociální skuna život každého z nás?
pinou. Je likvidován opatřeními jako je miniLidé s nižšími příjmy nebudou platit žádné mální daň, registrační pokladny, zvyšování
daně, všem ostatním stoupne čistá mzda. Zjed- vyměřovacího základu pro výpočet pojistného,
noduší se a zpřehlední daňový systém (daňo- celkové zvyšování daňové zátěže apod. Jenom
vé přiznání se vejde na jednu stranu). O 2 až v roce 2005 poklesl počet podnikatelů o 24 tisíc,
3 % se zvýší hospodářský růst, sníží se neza- a to je alarmující.
městnanost, omezí se daňové úniky a šedá Jakým způsobem chcete tento negativní trend
ekonomika, klesnou náklady na daňovou sprá- zastavit?
vu, která patří k nejdražším na světě.
Mezi opatření, která přijmeme neprodleně,
Sjednocení DPH na 15 % sníží téměř patří například zrušení povinnosti mít regist80 % cen (mj. energií), zvýší cca 20 % rační pokladnu, posílení policie v boji s hospocen. Důchodcům budou náklady (DPH) dářskou kriminalitou a korupcí, zrušení minikompenzovány mimořádnou valorizací mální daně, zrušení zákazu práce na dohodu
penzí a nízkopříjmovým skupinám oby- (tzv. švarcsystému) a snížení sazby sociálního
vatel zavedením univerzální sociální a zdravotního pojištění.
dávky.
Již několik let žijete v Praze, nyní zde dokonPodle prakticky všech výzkumů veřej- ce kandidujete jako superlídr do parlamentného mínění trápí obyvatele problém ních voleb. Co považujete za hlavní problém
korupce…
metropole?
A divíte se tomu? Já tedy ne. Podle
Bezesporu je to tíživá dopravní situace, kteTransparency International je Česká rou prakticky celý den zažívá v ulicích Prahy
republika třetí nejzkorumpovanější zemí většina z nás. Obdivuji vůli a entusiasmus,
Evropské unie a drží se na ostudném s jakým se snaží současné vedení města ten50. místě na světě (s Namibií), zatímco v roce to problém řešit. Na druhou stranu se podivu1996 byla na 25. místě. ČSSD povýšila korupci ji nad nezájmem, s jakým se k němu staví sona běžnou společenskou normu. Proti korupci cialistická vláda.
bojuje slovy, zatímco činy ji podporuje. Rozši- Co tím máte na mysli?
řuje korupční prostor růstem regulací, posiloMnozí z nás si pamatují, jak v roce 2002
váním moci byrokracie, klientelismem a neprů- expremiér Miloš Zeman slíbil na předvolebním
hledností rozhodování o státních zakázkách.
výjezdním zasedání vlády na Žofíně, že Praha
A co by s tím chtěla ODS dělat?
získá do roku 2006 ze státního rozpočtu 5 miliBoj proti korupci spočívá v promyšlené pre- ard korun na nezbytné dopravní stavby. Tento
venci, skutečné průhlednosti a důsledné repre- slib nedodržel ani částečně žádný ze socialissi. Uvedu jen některá opatření, která chceme tických premiérů, kteří stáli od roku 2002 v čele
zavést. Zásadně zjednodušíme zákony a zruší- vlády. Praha totiž na výstavbu městského okrume ty regulace a omezení v právních před- hu nezískala od státu ani korunu. Přitom stavpisech, které vedou k protekcionismu a ko- ba tohoto významu přesahuje region Prahy, je
rupčnímu jednání. Snížíme množství peněz nesmírně důležitá a přínosná pro celou Českou
přerozdělovaných státem, čímž omezíme pro- republiku. Přes Prahu projíždí 30 % veškeré
stor pro korupční jednání. Navrhneme důsled- dopravy v ČR. Příliš velký zájem neprojevovala
né zákony o střetu zájmů veřejných funkcio- až dosud vláda ČSSD ani o výstavbu velkého
nářů a umožníme občanům kontrolu nad jejich pražského okruhu. Z plánovaných 82,5 km je tak
činností a majetkovými poměry po dobu výkonu hotových pouze 17,5 km. My se na takovéto
funkce. Zprůhledníme zákon o zadávání veřej- stavby chceme zaměřit, protože po jejich dokonných zakázek tak, aby veškeré informace čení by mělo z centra města zmizet až 30 % aut.
o zadání a výběru zakázky byly veřejně dostupné. Přitvrdíme tresty za
ODS Praha 14
prokázanou korupci změVás zve na setkání s kandidátem do Poslanecké snûmovny PâR
nou trestního zákona
a sankcemi v zákonu
Mgr. Danielem Rovanem
o střetu zájmů. Zavedeme princip, že právní
a jeho hosty: starostou Prahy 14 Ing. Miroslavem FroÀkem
úkony učiněné v rozporu
poslancem PS PâR Tomá‰em Kladívkem
s transparentními a platMísto: Galerie 14, nám. Plk. Vlãka 686, âern˘ Most
nými pravidly budou od
samého počátku neKdy: ãtvrtek 25. kvûtna 2006 od 18 hodin
platné.
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Občané,
přijďte všichni k volbám.
Volíte budoucnost!
Volte levicovou politiku

KSČM

Více na WWW.KSCM.CZ
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Příjemně strávená chvilka…
…dává zapomenout na všechny
strasti a starosti. V tomto duchu se
začátkem jara občanům Prahy 14 rozšířily možnosti, jak příjemně strávit
volný čas spolu se svými dětmi,
a zároveň jim poskytnout nezapomenutelný zážitek – jízdu na velké
modelové autodráze s možností předjíždění. Dráha rozhodně stojí za prozkoumání, neboť jde bez nadsázky
o celorepublikový unikát, a to v digitálním provedení o délce okruhu
31 metrů. Čím je tak zvláštní? Od své
předchůdkyně, klasické analogové
autodráhy, se liší možností přejíždět
z jedné dráhy do druhé pomocí speciálního křížení na rovinkách či v zatáčkách, což umožňuje provoz až šesti
aut na jedné dráze i jejich vzájemné
předjíždění. Nejste tak omezeni na
stereotypní kroužení kolem okruhu po
jediné dráze. Závody se mnohem více
podobají realitě, protože je nutné při
zastávkách v depu „doplňovat palivo“.
Při nízkém obsahu má totiž auto horší
jízdní vlastnosti a pokud palivo dojde
úplně, auto se zastaví a závod pro vás
končí. Jízdu po autodráze zpestřují
digitální počítadlo kol i časomíra. Tato
zařízení průběžně vyhodnocují stav
závodu. Po každém kole informují, kdo

zajel nejrychlejší čas a je ve vedení.
Vnáší tak do závodu větší soutěživost.
Dráha je umístěna v Cíglerově ulici
1139, nedaleko stanice metra B Rajská
zahrada, v prostorách specializovaných
na prodej a pronájem autodráh. Můžete si vybírat z množství výrobků špičkových značek. Je možné si dohodnout

i zapůjčení autodráhy na privátní akci,
či stavbu autodráhy na klíč. Rovněž se
počítá s klubem příznivců autodráh,
pořádáním šampionátu v závodech na
autodráze a s tréninky na zlepšování
„řidičských schopností“.
Více informací na internetové adrese
www.autodrahy.com nebo při osobní
návštěvě od pondělí do čtvrtka 10–20
hod., v pátek 10–17 hod., o víkendu
a svátcích po dohodě.

Správa majetku Praha 14, a.s.
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)

ODTAHOVÁ SLUŽBA
NON STOP
603 712 800
URBAN DUŠAN

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

ODTAHY SNÍŽENÝCH VOZŮ + PŘEPRAVA VÍCE VOZŮ
LIKVIDACE AUTOVRAKŮ – VYSTAVENÍ DOKLADŮ
K ODHLÁŠENÍ VOZU Z DATABÁZE MAGISTRÁTU

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

10/15

•
Fa J. Macháã – rekonstrukce umakartov˘ch
•koupelen
obkladov˘mi panely – bez bourání,

âi‰tûní kobercÛ, ãalounûní, mytí oken,
tel.: 603 973 500
2/15

nepoﬁádku v bytû, rychle (3–5 dní) a levnû (od
25 000) – v˘mûny van. baterií, klozetÛ, kuch.
desek, instalace sprch. koutÛ, pokládka dlaÏby,
PVC, pl. podlah, kobercÛ, lepení podhledÛ, malování, drobné zednické a jiné práce na zvelebení
va‰eho bytu. Tel.: kdykoliv – 777 325 466. 3/10

ELEKTRICKÉ INSTALACE
JAN ROHAN
 elektromontáže
 opravy elektroinstalace v bytech
 revize elektro, včetně PRE a hromosvody
 stavební práce
 pro občany Prahy 9 a 14 sleva 10 % na práci
Poděbradská 124, Praha 9, metro Hloubětín
Tel./fax: 281 86 19 22; 731 160 533
elektricke.instalace@seznam.cz

ZNALECKÉ OCENùNÍ
NEMOVITOSTÍ, POZEMKÒ,
BYTÒ A STAVEB PROVEDE
Ing. Lacina Jaroslav
Praha 9 – Kyje, Oborská 1468
Tel.: 281 865 533, 603 112 248

Z· SpojencÛ 1408 v Praze-Horních Poãer•nicích
pﬁijme uãitelku 1. stupnû se znalostí angliãtiny. Nástup 1.9.2006. Informace na tel. ã.
281 923 336.
4/02

AUTODOPRAVA – ZEMNÍ PRÁCE
MILAN PETRUÎÁLEK

Stavební projekty nabízím pro rekonstrukce
•bytov˘ch
jader, rekonstrukce a novostavby
rodinn˘ch domÛ. Tel.: 723 858 248

•
•
•
•
•

4/04

Slapy – pronajmu chatky, apartmány plnû
•vybavené
pro 4 os., kuchyÀ, ob˘vák, loÏnice,
veranda, vl. wc. Zdarma loìka, bazén. Cena od
4200 Kã/t˘den/chata.Tel: 777 121 663.
5/03
Krkono‰e – StráÏné – Penzion Vltava. Pro•najmu
apartmány pro 2–6 osob s kuchyÀkou,
moÏnost plné penze, cyklistika, turistika. Cena
200 Kã/os/den. Tel.: 777 120 380.
5/04
restaurování, umûlecko-ﬁemesl•néPozlacování,
zpracování dﬁeva. Dáﬁská 30, Praha 9-Kyje,

příslušenství pro elektrospotřebiče

s.r.o. Tel.: 777668224, e-mail: prag@heinrichschmid.de
5/07

www.masaze-bara.cz
•775
658 413
Vedení úãetnictví, daÀové evidence a perso•nalistiky
vãetnû zpracování daÀov˘ch pﬁiznání

Novozámecká 520, Praha 9, Dolní Poãernice 190 12

SÁČKY DO VYSAVAČŮ
VŠECH ZNAČEK A TYPŮ

ZA ROZUMNOU CENU !!!
Prodejna: Bobkova 733, Praha 9
Tel.: 281 91 66 08
Po–pá 13 – 18 hodin.

198 00, telefon: 266 610 780, mob. 608 223 487.
5/06
Malíﬁské a lak˘rnické práce pro byty i orga•nizace
nabízí Malíﬁské dílny Heinrich Schmid

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

POZOR!

Nav‰tivte novû otevﬁen˘ pivní bar

Na Růžku!

Ocelkova 676, Praha 9,
zastávka autobusu kpt. Stránského
otevﬁeno dennû 10 – 22

• TV, ‰ipky, v˘herní automat •
• ‰irok˘ sortiment alko- i nealko- nápojÛ •
Tû‰íme se na va‰i náv‰tûvu!

vám zajistí MVM – úãetní servis. Tel. 274 023
140, fax 274 023 126, e-mail: info@MVMSERVIS.CZ
5/13
Koupím staré obálky se známkami, kores•pondenãní
lístky, pohledy, sbírky po‰tovních
známek. Tel. 606 926 045.

Váš prodejce:

Náchodská 17/800, Praha 9 – H. Počernice, tel. 281 922 248
Ve Žlíbku 11/1, Praha 9 – H. Počernice, tel. 281 920 073

Uzávûrka ã. 6
12. 5. 2006
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CO A JAK V POâERNICÍCH…
Kočky našly nový domov
V hornopoãernické Chvalské
tvrzi probûhla v nedûli 2. dubna jarní umisÈovací v˘stava opu‰tûn˘ch
koãek s pﬁípadn˘m názvem „V˘stava pro koãku“. Své koãiãí svûﬁence zde vystavovalo a snaÏilo se pro
nû najít nové páníãky celkem
10 útulkÛ a 5 soukrom˘ch peãovatelÛ z celé âeské republiky. KdyÏ
se v˘stava v 10 hodin dopoledne
otvírala, byly v˘stavní klece obydleny celkem 101 koãkou. JiÏ tradiãnû byl nejvût‰í zájem o koÈata,
která byla rozebrána prakticky
okamÏitû. Poté, co se 5 minut po

HORNÍCH

17. hodinû (kdy v˘stava konãila)
umístila poslední koãiãka, stoupl
celkov˘ poãet tûch, které zde na‰ly
svÛj nov˘ domov na 89. Rekordní
byl tentokrát i poãet náv‰tûvníkÛ –
dosáhl úctyhodného ãísla 1503, coÏ
pﬁedãilo ve‰keré pﬁedstavy poﬁadatelÛ. ProtoÏe vstupenkou na
v˘stavu byla konzerva koãiãího
krmení (dala se zakoupit na místû)
mají teì zb˘vající obyvatelé útulkÛ na nûjakou dobu o potravu
postaráno a to tím spí‰, Ïe v˘stavu
podpoﬁily i krmiváﬁské firmy granulovan˘m krmivem. S dal‰í

podobnou v˘stavou se
zde poãítá opût v podzimních mûsících a my
vás o ní budeme vãas
informovat.
text a foto: ves

DOLNÍCH

„Morana“ se nese ze vsi…

… aby byla vhozena do Rokytky

Přišlo jaro do vsi…
… kde jsi zimo kde jsi. Byla zima mezi náma a teì uÏ je za horama…. Skupinka dûtí v krásn˘ch krojích nese symbol zimy – „Moranu“ smûrem k Rokytce. Celou cestu pﬁeﬁíkávají kouzelné r˘movaãky z Plickova „âeského roku“,
napﬁ.: „Neseme smrtku k zelenému ãtvrtku, aÏ tu smrtku vynesem, nové jaro pﬁinesem“. Na mÛstku nad Rokytkou se prÛvod zastaví a „Morana“ proÏívá poslední okamÏiky
svého Ïivota. Za radostného pokﬁiku v‰ech je zapálena a vhozena do proudící vody. Jaro v Dolních Poãernicích definitivnû pﬁevzalo vládu nad zimou. Nejen tímto starodávn˘m obyãejem slavili na‰i sousedé svátky jara, ale i pﬁekrásnou velikonoãní v˘stavou, která byla po tﬁi dny otevﬁena v b˘valé stodole penzionu âesk˘ statek.
Na 30 vystavovatelÛ se zde prezentovalo nejrÛznûj‰ími velikonoãními motivy. Za v‰echny
zmíníme napﬁ. ukázky tradiãních velikonoãních
jídel a pekaﬁsk˘ch v˘robkÛ, v˘robu pomlázek
a pí‰Èalek, malování kraslic, zdobení perníãkÛ,
textilní v˘robky, ãi krásnû naaranÏované a kvûtinami doplnûné velikonoãní dekorace. Své
kuchaﬁské v˘robky zde vystavovala i více neÏ
80tiletá maminka starosty paní Miroslava Richterová a raritou leto‰ních Velikonoc byla vzácná náv‰tûva aÏ z dalekého Japonska – sleãna
Kudrutsunoda, která místní dûti uãila skládanky Oregami. Mezinárodní úãast doplnila i rodina z ¤ecka. Dolnopoãernická velikonoãní v˘stava, která letos dospûla jiÏ do svého 7. roãníku se Jedin˘m vystavujícím z Prahy 14 byl v˘tvartû‰ila neb˘valému zájmu místních i pﬁespolních n˘ ateliér Ars-Pueris, kter˘ nabízel malovanáv‰tûvníkÛ.
text a foto: ves né velikonoãní motivy vyﬁezané ze dﬁeva

Ukázka pletení pomlázky

Sleãna Kudrutsunoda z Japonska

Malování kraslic pomocí vosku
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eto‰ní Svatojiﬁská pouÈ v Hloubûtína vy‰la na sobotu 22. dubna. Svátek mûla EvÏenie a lep‰í den jsme si snad ano nemohli pﬁát. Po rekordnû dlouhé zimû nastoupilo nekompromisnû jaro s uÏ letními teplotami. KdyÏ pﬁesnû ve ãtvrt na dvanáct pouÈ oficiálnû zahájil zástupce starosty
Prahy 14 Mgr. Daniel Rovan za doprovodu dûtského pûveckého souboru
(na snímku), bylo ve stínu pﬁíjemn˘ch devatenáct stupÀÛ a na sluncem zalitém námûstí vedle stanice metra to bylo dokonce pﬁes tﬁicet. Zájem o pestré
pouÈové atrakce, bohat˘ kulturní program, cukrovinky na v‰echny zpÛsoby
a premiérovû také o stánky neziskovek a obãansk˘ch sdruÏení z na‰í mûstské

L

ãásti byl pomûrnû znaãn˘. Krátká pﬁeháÀka v úvodu odpoledního programu
byla tou nejlep‰í pobídkou k náv‰tûvû vepﬁov˘ch hodÛ na Staré hospodû. Tam
jsme s pamûtníky vzpomínali na nûkdej‰í poutû v Hloubûtínû, kdy byly stánky
naskládané od b˘valé koneãné tramvaje aÏ ke kostelu. S dvackou v kapse si
tehdy ãlovûk na pouti pﬁipadal jako král. Dnes ji vydá za tﬁíminutové svezení. Ale doba je úplnû jiná. BohuÏel k ní patﬁí i stálí obyvatelé laviãek na námûstí, pro které byla pouÈ urãit˘m zpestﬁením jejich zahálky. Sv˘m nûkdy aÏ agresivním vymáháním penûz na alkohol a cigarety byli jedinou kaÀkou na opravdu
vydaﬁené Svatojiﬁské pouti.
text a foto: vok

