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MùSÍâNÍK OBâANÒ âERNÉHO MOSTU, HLOUBùTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC

Mezi prvÀáãky na základní ‰kolu ve Vybíralovû ulici na âerném Mostû
pﬁi‰la 1. záﬁí první dáma âR Livia Klausová. Více o této vzácné náv‰tûvû
najdete na str. 2.
foto: ves
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První dáma v Praze 14
Z· Vybíralova na âerném Mostû proÏívala 1. záﬁí opravdu v˘jimeãn˘ den. Kromû toho, Ïe jako na‰e druhá nejvût‰í základní
‰kola otevﬁela po prázdninách své dveﬁe více neÏ sedmi stovkám
ÏákÛ, pﬁijala pozvání ﬁeditele ‰koly manÏelka prezidenta republiky, paní Livia Klausová a pﬁi‰la pﬁivítat 73 nov˘ch prvÀáãkÛ.
Pro‰la postupnû v‰emi tﬁemi prvními tﬁídami a kaÏdému novopeãenému ‰kolákovi osobnû darovala památníãek s vûnováním
a svou fotografií. S kaÏd˘m z nich chvíli pohovoﬁila a její vstﬁícn˘, chápav˘ a mil˘ pﬁístup mnohé z dûtí pﬁimûl ke konverzaci,
aãkoliv tréma z prvního dne ve ‰kole i z první dámy samotné
musela b˘t u mnoh˘ch z nich opravdu veliká. Ve ‰kole se paní
Klausová setkala je‰tû také se ãleny ragbyového t˘mu, kter˘
letos jiÏ podruhé pro Z· Vybíralova vybojoval titul mistra republiky ve ‰kolním ragby (více na str. 27). Pro v‰echny zúãastnûné byla náv‰tûva první dámy âR obrovsk˘m záÏitkem a na‰im
prvÀáãkÛm se urãitû vryjí do pamûti její slova: „Pﬁeji vám, abyste chodili do ‰koly tak rádi, jako jsem chodila já a abyste si oblíbili svou první paní uãitelku. Já na tu svou vzpomínám s láskou
dodnes.“ V tutéÏ dobu, kdy v na‰í Z· Vybíralova hovoﬁila s prvÀáãky paní Klausová, byl pan prezident na podobné náv‰tûvû
v základní ‰kole v Neratovicích na Mûlnicku. text a foto: ves

Nová paní uãitelka? Ne, paní prezidentová!

Reportérka âTK poloÏila paní Klausové i otázku, podle ãeho vybírá ‰kolu, kterou jde 1. záﬁí
nav‰tívit: „Jedu tam, odkud dostanu první
pozvání. Letos pﬁi‰lo ze Z· Vybíralova,“ odpovûdûla s úsmûvem.



Paní Livii Klausovou pﬁivítal na pÛdû ‰koly spolu s ﬁeditelem Petrem Skalsk˘m i starosta Prahy 14 Miroslav Fronûk (vlevo).

Vzácná náv‰tûva procházela do ‰koly ‰palírem dûtí.

Jedna ze 73 prvÀáãkÛ, kteﬁí letos dostali od
Livie Klausové památníãek s vûnováním a fotografií.

S kaÏd˘m prvÀáãkem se první dáma snaÏila
navázat rozhovor.
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Informace z jednání
Rady MČ Praha 14
Na svém 45. jednání dne 19. 8.
Rada mimo jiné
Schválila poskytnutí finanãního daru Nadaãnímu fondu Lucie na poﬁízení operaãního stolu pro dûtské urologické pacienty ve v˘‰i
40.000 Kã.
Schválila poskytnutí finanãních prostﬁedkÛ formou daru Davidu Drahonínskému ve v˘‰i
20.000 Kã na koupi potﬁebného dovybavení pro
úãast na Letních paralympijsk˘ch hrách v Pekingu v lukostﬁelbû.
Souhlasila se zveﬁejnûním zámûru a následn˘m
uzavﬁením smlouvy o v˘pÛjãce na umístûní ‰esti charitativních kontejnerÛ POTEX na pozemcích ve svûﬁené správû Mâ Praha 14 se spoleãností TEXAT, s. r. o.
• Charitativní kontejnery slouÏí pro sbûr pouÏitého ‰atstva, textilu, bot, kabelek, hraãek apod.
Budou pﬁístupny ‰iroké veﬁejnosti a zároveÀ
dostateãnû bezpeãné. Smlouva je navrÏena na
období od 15. 9. 2008 do 31. 12. 2010 s moÏností dal‰ího prodlouÏení. Rozpis jejich rozmístûní najdete na str. 28.
Souhlasila se zﬁízením odlouãeného pracovi‰tû (2 tﬁídy) M· Hloubûtín, Zeleneãská 500
v objektu Sadská 530 od 1. 9. 2010.
Souhlasila s roz‰íﬁením kapacity mateﬁské ‰koly na Jahodnici o dvû tﬁídy od 1. 9. 2009.
Souhlasila s Ïádostí Z· Gen. Janou‰ka o nav˘‰ení kapacity ‰kolního klubu od ‰kolního roku
2009/2010 ze 100 na 250 ÏákÛ.
Souhlasila s obnovením souhlasného stanoviska Mâ Praha 14 k pronájmu pozemkÛ parc.
ã. 1350/1, 1350/3, 1350/4, 1351/2, 1351/3,
1351/4, 1351/5, 1351/7, 1351/8, 1351/13,
1351/15, 1352/1 a 1351/1 v k. ú. Hloubûtín místnímu zahrádkáﬁskému svazu.
Nesouhlasila s obnovením souhlasného stanoviska Mâ Praha 14 k prodeji pozemkÛ parc. ã.
1350/1,1350/3, 1350/4, 1351/2, 1351/3, 1351/4, 13
51/5, 1351/7, 1351/8, 1351/13, 1351/15, 1352/1
a 1351/1 v k. ú. Hloubûtín místnímu zahrádkáﬁskému svazu.

Nesouhlasila s pronájmem a následn˘m prodejem pozemkÛ v k. ú. Kyje parc. ã. 2670/23,
2670/26 a ãásti pozemku parc. ã. 2670/1 náleÏející do polyfunkãního území VN – neru‰ící
v˘roby a sluÏeb.
Seznámila se se zámûrem na v˘stavbu „Polyfunkãní budovy na pozemku parc.ã. 1255 a 1256/1
k.ú. Hloubûtín, ul. K Hutím“. PoÏaduje pﬁedloÏit
doplnûn˘ a dopracovan˘ zámûr, kter˘ bude mít
zapracované pﬁipomínky Mâ Praha 14.

Na svém 46. jednání dne 9. 9.
Rada mimo jiné
Schválila poskytnutí finanãních prostﬁedkÛ formou daru ve v˘‰i 25 000 Kã obãanskému sdruÏení Cikne âhave na poﬁádání celorepublikového projektu Romsk˘ talent 2008.
Schválila úpravu zásad k pronájmu bytÛ Mâ
Praha 14 s úãinností od 1. 10. 2008.
Jmenovala Josefa Levice ãlenem dopravní
komise.

Na svém 47. jednání dne 15. 9.
Rada mimo jiné
Schválila ãástku urãenou rozpoãtem Mâ Praha 14 pro rok 2009 do zamûstnaneckého fondu
plus ãástku potﬁebnou k vyplacení penzijního
pﬁipoji‰tûní.
Schválila poãet zamûstnancÛ Mâ Praha 14 na
rok 2009 ve v˘‰i 180.
Vzala na vûdomí hodnocení Programu rozvoje Mâ Praha 14 pro období 2007–2010.
Vzala na vûdomí informaci o investiãní akci
„Stavební úpravy polyfunkãního objektu ·imanovská ã. p. 47, k. ú. Kyje“ a o prÛbûhu zadávacího ﬁízení na v˘bûr dodavatele souvisejících
stavebních prací.
Vzala na vûdomí rezignaci Renaty Hu‰kové
na funkci pﬁedsedkynû komise bezpeãnostní
a protidrogové a na ãlenství v komisi pro sociálnû právní ochranu dûtí a sociální vûci
a jmenovala pﬁedsedkyní komise bezpeãnostní a protidrogové PaedDr. Vladimíru Kohoutovou.
Souhlasila s poskytnutím finanãních prostﬁedkÛ ve v˘‰i 49.650 Kã za úãelem zaji‰tûní oãkování proti Ïloutence pro 10 stráÏníkÛ Obvodního ﬁeditelství Mûstské policie Prahy 14
Souhlasila s uzavﬁením darovací smlouvy mezi
obch. spol. Skanska Reality, a. s. a Mâ Praha 14,
kdy Mûstská ãást Praha 14 obdrÏí finanãní dar
ve v˘‰i 300.000 Kã na poﬁízení stavební dokumentace pro mateﬁskou ‰kolu v lokalitû Jahodnice.
Souhlasila s prodejem pozemkÛ v k. ú. Kyje –
Broumarská sever + jih, dle zámûru zveﬁejnûného od 19. 10. 2007 do 19. 11. 2007 s tím, Ïe
finanãní prostﬁedky získané prodejem pozemkÛ v k. ú. Kyje – Broumarská sever + jih budou
pouÏity na rozvoj sociálních sluÏeb v rámci Mâ
Praha 14.
Souhlasila s realizací zámûru na smûnu ãásti
pozemku parc. ã. 2626/1 v k. ú. Kyje ze strany
Mâ Praha 14 za investice vloÏené do stavby
tenisového areálu Jahodnice na pozemcích parc.
ã. 2664/1, 2664/3, 2664/4, 2664/5, 2664/6,
2663/1, 2663/12, 2663/13, 2663/14, 2663/15,

2663/16, 2665/1, 2665/377 a 2665/378 v k. ú.
Kyje ze strany TJ Kyje.
Souhlasila se stavbou ãástí komunikací v jiÏní ãásti Hostavic a s uzavﬁením smlouvy
o smlouvû budoucí darovací na tyto stavby se
spoleãností UNIMEX GROUP, a. s.
Nesouhlasila s pﬁepracovan˘m návrhem na
umístûní stavby dvojdomu o tﬁech nadzemních
podlaÏích na pozemku parc.ã. 273 v k. ú. Hostavice pﬁi ul. Novozámecká.
Nesouhlasila s podáním nabídky pﬁedkupního práva na odkoupení bytové jednotky vãetnû spoluvlastnického podílu na spoleãn˘ch
ãástech budovy ã. p. 1087, 1088, 1089, 1090
ulice Cíglerova, spoluvlastnického podílu na
stavebních parcelách 27, 28, 29, 30 a spoluvlastnického podílu na pozemkov˘ch parcelách
5/20, 5/21, to v‰e v k. ú. âern˘ Most nájemníkÛm, kteﬁí budou mít ke dni podání nabídky
pﬁedkupního práva dluh na nájemném s pﬁíslu‰enstvím.

Den zdraví v G14
Ve ãtvrtek 2. ﬁíjna od 10 do 16 hod. poﬁádá
odbor sociálních vûcí a zdravotnictví ÚMâ Praha 14 v Galerii 14, nám. Plk. Vlãka 686, âern˘
Most tradiãní zdravotnû preventivní akci Den
zdraví. Na místû bude bezplatnû odborníky ze
Státního zdravotního ústavu a z dermatovenerologické kliniky Fakultní nemocnice Královské
Vinohrady nabídnuto: mûﬁení krevního tlaku,
stanovení hladiny cholesterolu v krvi, stanovení krevního cukru, mûﬁení tûlesn˘ch parametrÛ. Dále bude k dispozici zájemcÛm poradna
zdravé v˘Ïivy, poradna odvykání kouﬁení,
poradna vhodné pohybové aktivity, poradna prevence ‰íﬁení HIV/AIDS, prevence nádorov˘ch
onemocnûní, vy‰etﬁení pigmentov˘ch znamének a prezentace první pomoci.

LSPP skončila
v poliklinice Parník
K 30. 9. 2008 ukonãila svou ãinnost Lékaﬁská sluÏba první pomoci zaji‰Èovaná firmou M. Delta v poliklinice Generála Janou‰ka (tzv. Parník). Pro obãany Prahy 14 je
pﬁíslu‰ná LSPP ve Fakultní nemocnici Na
Bulovce, Budínova 2, Praha 8: pro dospûlé tel.
283 842 222, 283 842 223, hlavní budova,
Po–Pá 19–06 hod., volné dny nepﬁetrÏit˘ provoz, pro dûti tel. 283 842 224, 266 082 673,
pavilon ã. 15, Po–Pá 19–06 hod., volné dny
nepﬁetrÏit˘ provoz.
V pﬁípadû náhl˘ch a akutních potíÏí a úrazÛ
volejte Zdravotní záchranou sluÏbu, tel. 155.
Pro dûti zaji‰Èují pediatﬁi ve v‰ední dny do 17
hod. tzv. dosluÏby, jejichÏ rozpis najdete na
úﬁední desce.
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Nové lanové hřiště na Jahodnici
V ãervenci bylo dokonãeno
nové lanové hﬁi‰tû na sídli‰ti
Jahodnice (tûsnû za viaduktem Ïelezniãní dráhy u stanice autobusu 110, 208
a 109). Jedná se o unikátní lanov˘ systém dvou
vûÏí o v˘‰ce 7,4 metru
a 5,8 metru nad zemí propojen˘ch lanov˘m mostem.
Ocelová lana zaplétaná se speciálními textilními vlákny jsou
bezpeãná pro úchop a odolná proti
povûtrnostním vlivÛm. Celková délka pouÏitého lana je neuvûﬁiteln˘ch 730 metrÛ a umoÏÀuje aktivní hru mnoha dûtí ve vûkové kategorii
5–12 let souãasnû. V˘robcem tûchto systémÛ je
berlínská firma COROCORD a hﬁi‰tû bylo realizováno ze sponzorsk˘ch darÛ spoleãnosti Merkur Casino a.s. a spoleãnosti Power a.s., za coÏ
jim patﬁí podûkování.
Ing. Vladimír Vyãichlo,
vedoucí odboru Ïivotního prostﬁedí

foto: j‰

dvoustranu pﬁipravil: j‰
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Představujeme: Radku Novotnou

okraãujeme s pﬁedstavováním ãlenÛ Zastupitelstva Mâ Praha 14. Tentokrát
jsme poloÏili otázky Radce Novotné, DiS (KDU-âSL). Nûkolik let pracovala
na místní poliklinice v ordinaci dûtské lékaﬁky, dále v Komunitním centru
Mot˘lek, nyní pÛsobí jako manaÏerka agentury poskytující sluÏby rodinám. Je matkou dvou dûtí, ve volném ãase ráda ãte, sportuje a cestuje. V letech 2003–2006 byla
ãlenkou komise pro prevenci kriminality, v zastupitelstvu Mâ Praha 14 pÛsobí první volební období, je pﬁedsedkyní komise pro sociálnû právní ochranu dûtí a sociální vûci.

Co podstatného vám dalo va‰e studium do
Ïivota?
Velmi mnoho. Nejen, Ïe se ráda dozvídám nové
informace a pronikám hloubûji pod povrchní úroveÀ poznání, je‰tû radûji se setkávám s lidmi, kteﬁí
ve svém oboru dosáhli vy‰‰í úrovnû právû proto, Ïe
se dlouhodobû zaobírali urãit˘m konkrétním oborem
lidské ãinnosti. Ti jsou pro mû inspirací a povzbuzením. TakÏe to podstatné, co jsem vzdûláním doposud získala, je nejen ‰ir‰í rozhled, ale také siln˘
a inspirující osobní pﬁíklad tûch, kteﬁí stojí pﬁed vámi,
aby se s vámi podûlili o to, co je jim velmi blízké
a v ãem vynikají.
Z jakého dÛvodu jste vstoupila do komunální politiky?
VÏdy jsem se zajímala o „vûci veﬁejné“. Na âerném Mostû bydlím více neÏ 15 let a nebylo mi z nûjakého dÛvodu lhostejné, co a proã se kolem mû dûje,
takÏe moje dlouholeté pasivní sledování okolního
dûní mû pﬁivedlo mezi aktivní lidi, kteﬁí se do nûãeho konkrétního pustili bez nûjakého kalkulu, co to
pﬁinese jim sam˘m, a hledali, kde by mohli pﬁispût
spoleãnosti oni. Ti mi byli pﬁíkladem, ty jsem zaãala napodobovat, spolupracovat s nimi a v urãité dobû
pﬁi‰la nabídka vstoupit na komunální úrovni do veﬁejného dûní… Momentálnû jsme v polovinû volebního období a netroufám si svou dosavadní ãinnost pro
Mâ Praha 14 nûjak hodnotit.
Jak jste spokojena s Ïivotem na âerném
Mostû?
Vzhledem k tomu, Ïe jsem ãlovûk zamûﬁen˘ hlavnû na vztahy, je m˘m domovem opravdu to nenahraditelné místo mezi m˘mi blízk˘mi. To, kde se to
místo nachází, není aÏ tak podstatné. Navíc se na
tomto malém prostoru objevili v˘borní pﬁátelé a lidé,
kteﬁí jsou mi velmi blízcí, takÏe se tady opravdu cítím
doma. Nehodnotím úroveÀ bydlení nebo okolí, vÏdy
je moÏné cokoli zlep‰ovat a rozhodnû jsem ãlovûk,
kter˘ má rád krásu a pﬁírodu, ale podstatné pro mû
je, kde je moje, místo a to je momentálnû na âerném
Mostû. TakÏe jednodu‰e – Ïije se mi tady dobﬁe.
MÛÏete ãtenáﬁÛm pﬁiblíÏit problematiku, jíÏ
se zab˘vá komise, které pﬁedsedáte?
Komise pro sociálnû-právní ochranu dûtí a mládeÏe, jak zní její cel˘ název, je komisí, která má docela ‰irok˘ zábûr. Vzhledem k tomu, Ïe jiÏ neexistuje
komise zdravotní a její problematika pﬁe‰la tak trochu do kompetence této komise, zab˘váme se opravdu rÛzn˘mi tématy. Ze zápisÛ na‰ich zasedání, která jsou na webu mûstské ãásti, se ãtenáﬁi mohou
dozvûdût podrobnosti, ale okrajovû mohu jmenovat
oblast udûlování grantÛ v oblasti sociální a zdravotní, problematiku seniorÛ, prevenci sociálnû-patologick˘ch jevÛ na území Mâ, otázku bezdomovectví,

S manÏelem pﬁi jedné z horsk˘ch túr.
ale i problémy t˘kající se pﬁistûhovalecké politiky
hlavního mûsta Prahy, která souvisí s na‰í mûstskou
ãástí apod. Komise je sloÏena z pracovit˘ch a v‰ímav˘ch lidí, takÏe nemáme nouzi o námûty na dal‰í jednání.
Co v‰echno v dne‰ní dobû obná‰í sociálnû
právní ochrana dûtí?
Sociálnûprávní ochranou dûtí a mládeÏe je mínûna hlavnû ochrana práv dítûte pro jeho pﬁízniv˘ v˘voj
a ﬁádnou v˘chovu, dále pak ochrana oprávnûn˘ch
zájmÛ dítûte a pÛsobení, které smûﬁuje k obnovení
pﬁípadn˘ch naru‰en˘ch funkcí rodiny. Takto zní oficiální definice. V praxi to znamená zab˘vat se konkrétními pﬁípady poru‰ování v˘‰e zmínûn˘ch práv
a podnikat moÏné kroky k nápravû. Je to sloÏit˘ proces, kter˘ je ﬁízen profesionály, a názor komise má
jen poradní charakter.
V˘chova dûtí jak v rodinû, tak ve ‰kole je ãím
dál nároãnûj‰í. Co by se mûlo dûlat, aby se jednou nevymkla zcela z rukou?
Nemyslím si, Ïe je moÏné sloÏité vûci ﬁe‰it jednodu‰e. V pﬁípadû v˘chovy dûtí v dne‰ní dobû mû
napadá mnoho my‰lenek, ale vzhledem k tomu, Ïe
se touto problematikou zab˘vají armády psychologÛ, pedagogÛ, sociologÛ i psychiatrÛ, netroufám si
navrhovat nûjaké konkrétní ﬁe‰ení. Z osobních zku‰eností mohu ﬁíci, Ïe v˘chova je velmi sloÏit˘ interaktivní proces, kde si nemÛÏete dovolit b˘t nev‰ímaví a nedÛslední. V této postmoderní dobû, kdy je

zpochybÀována témûﬁ jakákoli autorita (moÏná aÏ
na hvûzdy show-businessu a sportu), mnoho dûtí
neÏije v úpln˘ch nebo pÛvodních rodinách, nevidí
ãasto kladné pﬁíklady dospûlého chování ani v blízkém, ani v ‰ir‰ím okolí, takÏe se nemÛÏeme divit, Ïe
odborníci mluví o krizi a my si jaksi nevíme s v˘chovou rady. Spoleãnost zamûﬁená na individualitu bez
vnitﬁní morální síly není schopná plodit zdravé a silné jedince, kteﬁí jsou ochotni k obûti a sebezapírání
ve prospûch svého okolí a potaÏmo celé spoleãnosti. Nûkde jsem ãetla, Ïe cílem v˘chovy je samostatn˘ nezávisl˘ jedinec schopn˘ zaloÏit rodinu a reprodukovat se. Já dodávám, Ïe pokud tento jedinec bude
klouzat po povrchu komerce a nebude mít moÏnost
setkat se s podstatnûj‰ími rozmûry Ïivota, nemÛÏeme se divit, Ïe se i v budoucnu budeme zaobírat krizí v˘chovy.
Kterou z tradiãních kﬁesÈansk˘ch hodnot
povaÏujete v dne‰ní dobû za nejvíce ohroÏenou?
Nevím, jestli se shodneme na obsahu slov „kﬁesÈanské hodnoty“. Pokud vycházím z toho, Ïe na kﬁesÈansk˘ch hodnotách je zaloÏena celá západní euroamerická civilizace, pak budu asi nejvíce mluvit
o respektu k absolutní autoritû, k sobû samému, ke
svému okolí a z toho samozﬁejmû vycházejících hodnot jako je láska, která se dává, rodina, vûrnost v manÏelství, aktivní zájem o své okolí…, nevím, která
z tûchto hodnot mi pﬁipadá nejohroÏenûj‰í, rozhodnû
jsou postiÏeny v‰echny. Jak jsem jiÏ naznaãila v pﬁedchozí odpovûdi, postmoderní doba pﬁíli‰ nefandí kﬁesÈansk˘m hodnotám. Od té doby, co na‰e civilizace
ztratila svÛj velk˘ pﬁíbûh a je momentálnû ve stavu,
kdy se formuje nov˘ ﬁád, jsou kﬁesÈanské hodnoty
postupnû vytlaãovány ze sféry veﬁejné do sféry soukromé. Není tedy divu, Ïe i v‰e, co souvisí s Ïidovsko-kﬁesÈansk˘m pohledem na Ïivot, je na veﬁejnosti vnímáno jaksi nepatﬁiãnû a hodnoty z tûchto tradic
vypl˘vající ztrácejí pevnou pÛdu pod nohama. Pokud
chceme stabilní a ‰Èastné rodiny, které budou vychovávat zdravû sebevûdomé jedince, pak není moÏné
dûlat jen to, co se nám líbí, a ménû populární ãi nároãnûj‰í témata nerespektovat a nezab˘vat se jimi. V‰e
souvisí se v‰ím a nemohu mluvit o kﬁesÈansk˘ch hodnotách, pokud nevyslovím otázku nad zpochybÀováním absolutních hodnot a norem oproti vyzdvihování jedince vytrÏeného z kontextu a soustﬁedûní se
pﬁedev‰ím na blaho a pohodlí, které se zdají b˘t samozﬁejmostí, a na které z nûjakého nezodpovûzeného
dÛvodu máme právo.
Ráda cestujete, máte nûjak˘ cestovatelsk˘ sen?
Dûkuji za tuto otázku, ráda cestuji, ano, ale
nejsem ve srovnání s nûkter˘mi m˘mi znám˘mi aÏ
tak velk˘ cestovatel. Je pravda, Ïe ráda poznávám
nové lidi, situace a mám ráda nové záÏitky, coÏ v‰e
cestování umoÏÀuje. Nejãastûji cestuji s rodinou
a musím ﬁíci, Ïe pravidelnû nav‰tûvujeme lokality
nejãastûji na jih od âR a to v létû i v zimû. Nejvût‰í záÏitek mám zatím z náv‰tûvy Lond˘na, respektive Velké Británie a mÛj „cestovatelsk˘ sen“?
Nevím, jestli cestovatelsk˘, ale pokud jde o sen, ráda
bych nav‰tívila Izrael.
za ãtenáﬁe ListÛ se ptal:
Jaroslav ·míd, ‰éfredaktor
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Životy těch druhých aneb
osudy cizinek žijících v ČR
Ve stﬁedu 1. ﬁíjna v 17 hodin bude zahájena
v Galerii 14 v˘stava fotografií a deníkÛ cizinek Ïijících v âR, kterou poﬁádá Evropská kontaktní skupina v âeské republice. V˘stava potrvá do ãtvrtka 23. ﬁíjna a bude otevﬁena vÏdy
v úter˘, stﬁedu a ãtvrtek od 14 do 18 hodin
a v nedûli od 14 do 17 hodin. Vstup voln˘. BlíÏe o v˘stavû v samostatném ãlánku na této
stránce.

Koncert operních melodií
Srdeãnû zveme do Galerie 14 na koncert
nejkrásnûj‰ích árií z ãesk˘ch i svûtov˘ch oper.
Koncert se koná ve stﬁedu 8. ﬁíjna od 18.30
hodin. Úãinkují: UNI QUARTET – smyãcové
kvarteto a sólisté Národního divadla v Praze
Jitka Svobodová – soprán a Oldﬁich KﬁíÏ –
baryton. Na programu jsou díla W. A. Mozarta, A. Dvoﬁáka aj. Vstup voln˘.

Pochod kolem Prahy 14
Tradiãní turistick˘ pochod „14 km kolem
Prahy 14“ se koná v sobotu 11. ﬁíjna. Start na
mal˘ a velk˘ okruh je od 8.30 do 11.30 hodin
pﬁed restaurací Club Slavoj v Hloubûtínské uli-

PRAHA 14

a sportovní akce radnice

ci ã. 88. Pﬁi pochodu budete mít pﬁíleÏitost
zastavit se na nûkolika zajímav˘ch místech na‰í
mûstské ãásti: V kostele sv. Bartolomûje v Kyjích mÛÏete absolvovat prohlídku této starobylé kulturní památky v 9, 10 a 11 hodin, dále
bude na trase pﬁipravena náv‰tûva spoleãnosti
Coca-Cola, kde bude v kinosále probíhat prezentace této svûtoznámé firmy od 10 a 11 hodin.
Dûti i dospûlí se mohou svézt na huculsk˘ch
koních v jezdeckém klubu Poãin v Ráji v Dolních Poãernicích. Tuto moÏnost budou mít od
10.30 do 15.30 hodin. Poslední zastavení bude
v Galerii 14, nám. Plk. Vlãka 686 – âern˘
Most, kde si úãastníci pochodu budou moci
v dobû od 10 do 16 hodin prohlédnout zajímavou v˘stavu fotografií a deníkÛ cizinek Ïijících
v âeské republice. Pﬁi náv‰tûvû v˘‰e uveden˘ch míst se prokaÏte platnou vstupenkou
zakoupenou na startu pochodu. Startovné je
10 Kã pro dûti a 20 Kã pro dospûlé.
Pozor! Cíl pochodu bude tentokrát na fotbalovém hﬁi‰ti TJ Slavoj Hloubûtín, kde po celé
odpoledne bude probíhat zajímav˘ program, na
kter˘ se mohou tû‰it jak dûti, tak dospûlí.
Program na krytém podiu: 14 hod. Kouzla
klauna âáryfuka, 15 hod. Stra‰idla + JÒ
a HELE, 16 hod. Vesel˘ klaun Pepíno, 17 hod.
Promenádní pouÈov˘ orchestr, 18 hod. Pﬁekvapení! Po celé odpoledne se mohou dûti bavit

Životy těch druhých
Chcete se dozvûdût, jak se Ïije cizinkám
v âeské republice, jak se jim Ïilo v zemi pÛvodu a co v‰echno musely opustit a co pﬁekonat,
aby mohly Ïít ve svobodné zemi? Pﬁijìte se podívat na v˘stavu Îivoty tûch druh˘ch, aneb osudy cizinek Ïijících v âR, kterou pﬁipravila Evropská kontaktní skupina (dále EKS) od 1. do
23. ﬁíjna v Galerii 14, námûstí Plk. Vlãka 686,

âern˘ Most II. V˘stava otevírá okénko, kter˘m
mÛÏete nahlédnout do osudÛ devíti Ïen, které
nalezly svÛj domov v âeské republice, a dozvûdût se více o kaÏdodenním Ïivotû v Kyrgyzstánu, Bûlorusku, Afghánistánu, Rusku a Ukrajinû.
V˘stava obsahuje úryvky z jejich deníkÛ a také
fotografie, které pﬁipravila jedna z autorek Svûtlana Mazepina (fotografka, novináﬁka, v roce

na rÛzn˘ch atrakcích. Na místû si mÛÏete
zakoupit obãerstvení.

LISTOPAD

Fotografie
Dne 5. listopadu v 17 hodin bude v Galerii 14 otevﬁena v˘stava fotografií k 10. v˘roãí
ãinnosti divadla Kámen. BlíÏe k v˘stavû v pﬁí‰tích Listech.

Turnaj ve stolním tenisu
V sobotu 8. listopadu se uskuteãní ve sportovní hale plaveckého areálu Hloubûtín turnaj
ve stolním tenisu o pohár starosty Prahy 14
pro neregistrované hráãe od 15 let. Prezence
v 8.30–8.50 hodin, zaãátek turnaje v 9 hodin. Startovné 50 Kã. Vstup pouze v sálové
obuvi.

Koncert komorní hudby
Dne 12. listopadu od 18.30 hodin se uskuteãní v Galerii 14 koncert komorní hudby. Program upﬁesníme v pﬁí‰tím vydání ListÛ Prahy 14.
Poznámka: Hlavním poﬁadatelem akcí je
pﬁíspûvková organizace KVIZ Praha 14.
Zmûna programu vyhrazena.

2003 získala azyl v âR). Zveﬁejnûné pﬁíbûhy
vznikly na základû zpracování autobiografick˘ch
deníkÛ skupiny cizinek, které tyto Ïeny psaly
v rámci v˘zkumného projektu EKS. Prostﬁednictvím jejich pﬁíbûhÛ chceme zprostﬁedkovat
‰iroké veﬁejnosti nov˘ pohled na nelehk˘ proces integrace cizinek do vût‰inové spoleãnosti.
V˘stava probíhá ve spolupráci s Mâ Praha 14
a byla podpoﬁena grantem z Islandu, Lichten‰tejnska a Norska a grantem Ministerstva kultury âR. V˘stava je putovní. Do konce roku 2008
by mûla b˘t je‰tû v Brnû a Teplicích.

Vzpomínkové
shromáždění
Obvodní v˘bor âeského svazu bojovníkÛ za svobodu v Praze 9 poﬁádá ve spolupráci s Mâ Praha 9 a Praha 14 slavnostní
shromáÏdûní obãanÛ u pﬁíleÏitosti 90. v˘roãí ukonãení I.svûtové války a vzniku
âeskoslovenské republiky. Vzpomínkov˘
akt se koná v pondûlí 27. 10. od 15 hod.
u památníku padl˘ch, kter˘ je umístûn vedle plaveckého areálu Hloubûtín v ul. Hloubûtínská 60.
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Divadlo Horní Počernice (program na říjen) Bezstarostná jízda
Pátek 17. 10. v 19.30 hod.
Votuzská 379, pokladna:
v novém čase!
VE¤EJNÉ OKO
tel. 281 860 174,
www.divadlopocernice.cz.
Nedûle 5. 10. v 15 hod.
ROZUM A ·TùSTÍ
Divadelní soubor Mráz po zádech uvádí
pohádku na motivy K. J. Erbena. Hudba a texty písní Tomá‰ Jacko.
Pondûlí 6. 10. v 18 hod.
ROBINSON CRUSOE
Pﬁedstavení plné krkolomn˘ch kouskÛ, dramatick˘ch okamÏikÛ a humoru, ale také zamy‰lení nad samotou ãlovûka, pﬁátelstvím a smyslem v‰eho dûní, pﬁedstavení plné Ïivotních
zku‰eností. Teátr Víti Marãíka.
âtvrtek 9. 10. v 19.30 hod.
CHUDÁK MANÎEL
Nestárnoucí Moliérova komedie o bohatém
muÏi, kter˘ se neoÏenil z lásky, ale z touhy po
titulu. Pﬁi‰el sice o peníze, ale zato získal
mohutné parohy. Pro Divadelní spoleãnost Julie
Juri‰tové s praÏsk˘mi herci nastudoval reÏisér
Jiﬁí Fréhar. V hlavní roli Oldﬁich Navrátil.
Sobota 11. 10. v 15 hod.
DOBRODRUÎSTVÍ âMELÁKA
BRUNDIBÁRA
Se ãmelákem Brundibárem, lesní vílou
a s ﬁadou brouãkÛ projdeme cel˘m rokem od jara
do zimy. Kombinace ãinohry s loutkami a písniãkami pro nejmen‰í dûti. Lidu‰ãino divadlo.
Úter˘ 14. 10. v 19 hod.
ROBIN HOOD
Legenda o anglickém zbojníkovi Robinu
Hoodovi, kter˘ bohat˘m bral a chud˘m dával.
V pﬁíbûhu nechybí ani humor a krásné písniãky.
V reÏii Báry Jelínkové a Sa‰i Ptáãkové hrají
a zpívají Poãerníãci.

Sobota 18. 10. v 15 hod.
STRA·IDELN¯ ML¯N
Pﬁedstavení 17. a 18. 10. jsou z dÛvodÛ
konání senátních voleb v divadle zru‰ena.
Zakoupené vstupenky je moÏné vrátit v pokladnû kina po–ãt 16–18 hod.

Pondûlí 20. 10. v 19.30 hod.
DON QUIJOTE aneb klasika, jak ji neznáte
Osobitá úprava klasického pﬁíbûhu z dílny
legendární dvojice Lasica + Satinsk˘ doplnûná
o písniãky Jaroslava Filipa a Miroslava Koﬁínka s texty Milana Lasici a Tomá‰e Janovice.
Hrají Oldﬁich Kaiser a Jiﬁí Lábus.
âtvrtek 23. 10. v 19.30 hod.
HODNù SMÍCHU A PÁR SLZ aneb
CO ÎIVOT DAL A VZAL BETTY
McDONALDOVÉ
Îivotní optimismus, humor a nadhled spisovatelky Betty McDonaldové, autorky slavné
knihy Vejce a já, se k nám vrací prostﬁednictvím
vzpomínek její dlouholeté pﬁítelkynû Blanche
Caffierové v reÏii Jaromíra Pleskota. Produkce
umûlecká agentura Harlek˘n, hereck˘ koncert
Carmen Mayerové a její dcery Terezy Kostkové.
Nedûle 26. 10. v 15 hod.
POPELKA
Klasickou ãinoherní pohádku uvádí Hálkovo mûstské divadlo Nymburk.
Stﬁeda 29. 10. v 19.30 hod.
VùRNÍ ABONENTI
Komedie o tom, co se stane, kdyÏ si manÏelé sednou v hledi‰ti kaÏd˘ jinam, a on dostane
mladou pÛvabnou sousedku. Hrají: Václav Vydra, Jana Bou‰ková, Andrea âerná, Antonín Procházka. Produkce umûlecká agentura Harlek˘n.

Generálním partnerem divadla je Nûmcova selská mlékárna Radonice.

Nová prodejna LIDL byla 29. srpna otevﬁena v Hloubûtínû. V˘razn˘m zpÛsobem zlep‰ila
nákupní moÏnosti místních obyvatel.

Od pondûlí do pátku vám
pomáháme projet Prahou.
Poﬁad pro ﬁidiãe i cestující
mûstskou hromadnou dopravou. V ﬁíjnu jsme prodlouÏili
vysílání dopravního zpravodajství – aktuální informace
z praÏské dopravy usly‰íte vÏdy
mezi 7 a 9 hodinou ranní a novû od ﬁíjna mezi
15 a 19 hodinou. Zavolejte nám na bezplatnou
ﬁidiãskou linku 800 900 500! KaÏd˘ den má
jeden z vás ‰anci vyhrát pohonné hmoty za 1000
Kã od spoleãnosti OMV! Buìte na‰imi spolujezdci na frekvenci 92,6FM, âesk˘ rozhlas
Regina.

43 mal˘ch závodníkÛ se se‰lo 17. záﬁí na tradiãním závodû kolobûÏek na tubusu metra.

Co se děje
na Chvalském zámku
3. a 4. ﬁíjna – zveme na historické slavnosti na nádvoﬁí zámku: 3. 10. v 19 hod.
koncert skupiny Rattus Rattus a ohÀová
show skupiny Pa-li-tchi. 4. 10. vystoupení
hudebních, taneãních a ‰ermíﬁsk˘ch skupin.
SoutûÏe a hry pro dûti 10–17 hod., v 15. hod.
se mÛÏete zúãastnit kﬁtu knihy K. Pokorného, jejíÏ první kapitola je vûnována tajnému
podzemí Chvalské tvrze (více na letáku na
str. 28).
Po cel˘ ﬁíjen – aÏ do 15. listopadu mÛÏete shlédnout v˘stavu obrazÛ K. Skoﬁepové.
Do 15. ﬁíjna vystavuje o.s. MUM dûtská
v˘tvarná dílka. Stále je‰tû si mÛÏete prohlédnout v˘stavu fotografií Václava Hanáka: ·panûlskem na konec svûta.
20. ﬁíjna od 19.30 hod. koncert Musica
Gaudeans. Lístky v pﬁedprodeji v Infocentru na zámku.
Infocentrum otevﬁeno: po–pá 10–17
hod., tel. 281 860 130; zámek otevﬁen:
út–ne 10–17 hod.

dvoustranu pﬁipravil: j‰
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Občanská inspirace

Na skok v Občanské inspiraci

Kuãerova 14, âern˘ Most,
tel.: 281 918 473, 776 046 112,
774 707 744
www.obcanskainspirace.cz,
e-mail:
info@obcanskainspirace.cz

Program na říjen 2008
EKODEN sobota 11. ¤ÍJNA 10–16 hod.
Prostor pﬁed sdruÏením Obãanská inspirace, Kuãerova 14.
Zveme malé i velké milovníky pﬁírody,
her a soutûÏení na tradiãní podzimní Ekoden.
Tématem je „Pﬁíroda zpívá, tanãí, maluje“ – tû‰it se mÛÏete na netradiãní hudební
nástroje, kaÏd˘ úãastník si bude moci vyrobit a odnést domÛ vlastní chrastidlo, seznámíte se s tajn˘mi zvuky pﬁírody a barvami
podzimu, neÏ se pﬁíroda ponoﬁí do zimního
ticha a bíla.
HERNA PRO DùTI OD 3 LET –
NOVINKA V ROZVRHU!
Potﬁebujete pohlídat dûti? V Obãanské
inspiraci je novû vybavená herna, kde si dûti
pod dohledem lektorky mohou vesele hrát.
Herna je otevﬁena tﬁikrát t˘dnû: úter˘
16.30–18.30, stﬁeda 9–12, pátek 9–12 hod.
Dûti zde mohou pob˘t aÏ 3 hodiny, platba je
hodinová s moÏností zv˘hodnûného pﬁedplatného. Není tﬁeba se pﬁedem objednávat.

KROUŽKY PRO NEJMENŠÍ
Sluníãka a Notiãka je pro dûti od 2,5 let,
·ikulky, Pastelka a Veselé taneãky jsou pro
dûti od 3 let – zájemci se mohou zapojit do
programu i v prÛbûhu roku bez pﬁedplatného s moÏností hodinové platby. Vybírejte
z rozvrhu na www.obcanskainspirace.cz, více
informací a rezervace na tel. 774 707 744.

EKOINSPIRACE – každý čtvrtek
odpoledne ZDARMA
Pro dûti, které baví hry venku a zajímá je
pﬁíroda a ekologie, je pﬁipraven kaÏd˘ ãtvrtek BEZPLATN¯ program, zaãíná ve 14
hod. krouÏkem Ekohrátky pro pﬁed‰koláky,
od 15 hod. EkokrouÏek (6–9 let) a od 16.30
hod. Ekoklub (10–15let). Program je zdarma díky podpoﬁe MHMP a Mâ Praha 14.

Logopedická poradna pro děti
KaÏdé úter˘ od14 do 18 hod. je k dispozici logopedická poradna, kde se nauãíte, jak
a co cviãit se sv˘mi dûtmi od tﬁí let, aby
nemûly problémy s v˘slovností. Konzultace jsou individuální, je tﬁeba se objednat –
osobnû ve sdruÏení, nebo telefonicky na ãísle 281 918 473, e-mail tereza@obcanskainspirace.cz.
Bezplatná sociálnû právní poradna:
Obãanská inspirace, Kuãerova 14.
Své dotazy mÛÏete zaslat e-mailem na:
info@obcanskainspirace.cz

Prvních 14 dní v záﬁí probíhal v Obãanské inspiraci v˘prodej zboÏí z chránûn˘ch dílen a souãasnû v˘stava a prodej vûcí pro dûti do mateﬁsk˘ch i základních ‰kol. V den otevﬁen˘ch dveﬁí, coÏ
bylo pondûlí 8. 9., sem kromû kupujících pﬁicházeli i zájemci o nejrÛznûj‰í krouÏky pro dûti. Nejdﬁív byly zaplnûné kurzy angliãtiny a hry na flétnu. Novinkou jsou od záﬁí v sídle Obãanské inspirace malé kontejnery na tﬁídûn˘ odpad, s jejichÏ pomocí se dûti od nejútlej‰ího vûku budou uãit
myslet a chovat ekologicky.
text a foto: ves

Šperky ze SLUNEČNICE
Centrum Sluneãnice, sídlící na âerném
Mostû v Mansfeldovû ulici, se vûnuje lidem
s tûlesn˘m a kombinovan˘m postiÏením. SnaÏí se vzbudit jejich zájem o aktivní a tvoﬁiv˘
Ïivot, rozvíjet jejich samostatnost a vûdomí
rovnocenného postavení ve spoleãnosti. Souãástí terapie je i nav‰tûvování divadel, v˘stav,
filmov˘ch pﬁedstavení ãi benefiãních koncertÛ. Novû zkou‰í Sluneãnice i opaãn˘
postup – pozvat veﬁejnost k nim do centra. Jedno takové pozvání bylo na 16. záﬁí,
kdy si mohl kter˘koliv zájemce pﬁijít do
Sluneãnice vyrobit vlastnoruãnû – s pomocí lektorky – ‰perk z drátkÛ a korálkÛ. Vznikaly tady krásné náu‰nice, náramky a ná-

hrdelníky.
Takovéto setkání pﬁi v˘robû ‰perkÛ bylo letos
uÏ druhé, veﬁejnost se ale se‰la v Centru Sluneãnice je‰tû jednou – v ãervnu pﬁi autorském
ãtení z knihy Pavla Kune‰e Poznámky starého faráﬁe, které se setkalo s velk˘m ohlasem.
O dal‰ích moÏnostech Sluneãnici nav‰tívit vás
budeme informovat.
text a foto: ves
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Léto s Motýlkem
Rekondiãní pobyty s Mot˘lkem se pomalu
staly synonymem nûãeho bájeãného, kde si bezvadnû uÏívají dûti i rodiãe. Ten leto‰ní probûhl
v Konstantinov˘ch Lázních a doprovázel nás
na nûm kamarád Ferda Mravenec.
Takov˘ pobyt neznamená, Ïe dojedete
k vodû, lehnete si na sluníãko
a o dûti, tedy hlavnû o ty handicapované, se vám postarají pracovníci Mot˘lku. Urãitû se i takové chvíle najdou, ale více
je aktivního odpoãinku, nûkdy
znaãnû fyzicky nároãného (napﬁíklad pﬁi náv‰tûvû lanového centra). Samozﬁejmû, úãast na v‰ech
akcích je nepovinná. TûÏko se ale
vybírá, co vynechat, kdyÏ nabídka je tak zajímavá. A tak jsme
byli s dûtmi v jízdárnû, kde si
zacviãily na koních, nav‰tívili
jsme lázeÀskou kolonádu, obdivovali sklenûn˘ betlém v BezdruÏicích, asistovali pﬁi noãní
bojovce v lese, fandili úãastníkÛm Ferdovy olympiády nebo
pomáhali s v˘robky na odpoledním tvoﬁení.
Mezi tím dûti obãas zmizely pla‰it útoãné rezavé mravence, hledat lesní zvíﬁátka ãi plnit jiné
úkoly, aby si zaslouÏily místní platidlo – ferìásky, smûnitelné na závûreãném jarmarku za
rÛzné drobnosti, poskytnuté vût‰inou sponzory.
A rodiãe si mohli odpoãinout u bazénu nebo si
tﬁeba zahrát volejbal. Neménû dÛleÏité bylo
i veãerní posezení u táboráku, kde se zpívalo

pﬁi kytaﬁe, ale probíraly se i rÛzné problémy spojené s v˘chovou handicapovan˘ch dûtí. Ale to
nejbájeãnûj‰í z pobytu je b˘t cel˘ t˘den ãlenem
party lidí, kteﬁí bojují se stejn˘mi problémy,
berou va‰e handicapované dítû jako kaÏdé jiné,
nepozastavují se nad jeho podivnostmi a navzá-

Komunitní centrum
MOTÝLEK
V Nízkoprahovém klubu Pacific se v záﬁí rozjel
zbrusu nov˘ projekt „Podpora dûtí a mládeÏe
z romsk˘ch komunit pﬁi
vstupu do základní ‰koly a pﬁi pﬁípravû na vyuãování“. Pro potﬁebné dûti poskytujeme tuto sluÏbu zcela zdarma
díky podpoﬁe M·MT. Pokud je uãení nad va‰e
síly, nebojte se na nás obrátit. Urãitû je lep‰í
zaãít vãas, neÏ hasit poÏár krátce pﬁed vysvûdãením! Stejnû tak rádi pomÛÏeme pﬁed‰koláãkÛm, aby mûli dostateãné dovednosti pro
zvládnutí první tﬁídy. Více informací mÛÏete
získat u P. Srokové nebo J. KaÀáka pﬁímo
v nízkoprahovém klubu Pacific, nebo na telefonu 777 964 754.

Vyberte si z ﬁíjnové palety Mot˘lku

jem si bez velk˘ch ﬁeãí pomohou, kde to je jen
trochu moÏné. DomÛ se vracíte moÏná trochu
fyzicky zmoÏení, ale s psychick˘m nábojem,
kter˘ vydrÏí hodnû dlouho. Za to patﬁí velk˘ dík
nejen pracovníkÛm Mot˘lku, ale i Mâ Praha
14, Kontu Bariéry a paní Ing. Zdenû Skálové,
díky jejichÏ finanãním pﬁíspûvkÛm bylo moÏné pobyt zrealizovat.
Jana ·edá

Dětem se u Veselého čertíka líbí
Prvního záﬁí se poprvé otevﬁely brány Rodinného klubu Vesel˘ ãertík v Dolních Poãernicích,
kter˘ nabízí ‰iroké spektrum krouÏkÛ pro dûti, dûti s rodiãi, zájmové aktivity pro samotné rodiãe,
ale i hlídání a veﬁejnou hernu. I vzhledem k umístûní v nádherné lokalitû zámeckého parku v budovû zrekonstruovaného b˘valého pivovaru, pﬁilákal klub hned první den pﬁes 300 rodiãÛ s dûtmi nejen
z Dolních Poãernic, ale i z Prahy 14 – Hostavic, Jahodnice a âerného Mostu. Provoz byl zahájen
t˘dnem otevﬁen˘ch dveﬁí. Na
kaÏd˘ den byl od 9 do 17 hodin
pﬁipraven pestr˘ program a zlat˘m hﬁebem bylo urãitû loutkové pﬁedstavení Slovenského
institutu. Rodiãe se pﬁihla‰ovali
na zajímavé krouÏky, dûti testovaly nové hraãky a my vûﬁíme,
Ïe v‰ichni nepﬁi‰li naposled
a budou se k nám vracet. „Dûti
jsou ‰tûstí, ale obãas má kaÏd˘
rodiã potﬁebu trochu si od nich
odpoãinout“, ﬁíká ﬁeditelka klubu
Jana Lenková. „Ná‰ klub by mûl
ve spolupráci s odborníky rodiãÛm pomoci s rozvíjením dovedností a znalostí dûtí, zároveÀ jim
ale umoÏnit i obãas si vydechnout, zaﬁídit si potﬁebné a v neposlední ﬁadû v t˘denním shonu pomyslet na chvilku i na sebe. VÏdyÈ jen spokojení rodiãe mohou mít spokojené dûti.“
Více na www.veselycertik.cz, info@veselycertik.cz, 724 639 040.

7. 10. úter˘ 17–19 hod. – Korálkové Mot˘lení – Klub rodiãÛ peãujících o dítû s handicapem spojen˘ s v˘tvarn˘m i kulináﬁsk˘m tvoﬁením (vaﬁení zaãíná jiÏ v 16 hod).
Dûti vám rádi pohlídáme – staãí se pﬁedem
ohlásit u Lucky Krísové!
11. 10. sobota 9–16 hod. – Hlídání dûtí
s handicapem, spojené s v˘letem po Praze.
NezapomeÀte pﬁihlásit své dûti vãas a uÏijte si
odpoãinkov˘ den!
14. 10. úter˘ 16.30 hod. – Pohádkové
listování s Mot˘lkem. MÛÏete si vyrobit vlastní kníÏku nebo list do spoleãného leporela.
Budeme i opékat buﬁty na zahradû.
16. 10. ãtvrtek 17.30 hod. – V˘let do
pohádky mÛÏete zaÏít spolu se sv˘mi nejmen‰ími v Galerii 14 – hrát vám bude âinoherní
skupina Praha.
Termín relaxaãního malování s Danou
Zimovou bude zveﬁejnûn na webov˘ch stránkách www.motylek.org

Akce Nízkoprahového klubu Pacific
3.–5. 10. V˘jezd dûtí z nízkoprahov˘ch
klubÛ do farmy Tﬁebu‰ín – Zababeã ve spolupráci s Mâ Praha 14
9. 10. ãtvrtek Adrenalinov˘ v˘let pro
odváÏné – Lanové centrum v Libni, sraz ve
14 hod u Pacifiku, návrat v 18 hod.
16. 10. ãtvrtek 14.30–17 hod. Závody na
kolobûÏkách na tubusu metra – zveme
v‰echny malé sportovce z blízka i daleka, sraz
pﬁímo na tubusu.
21. 10. úter˘ 15–16.30 hod. Nedívej se
ãernobíle – preventivní program proti rasismu a xenofobii urãen˘ dûtem do 13 let.
23. 10. ãtvrtek 14–17 hod. Turnaj v pingpongu a ‰ipkách v klubu Pacific. Na nejlep‰í ãekají hezké odmûny!
30. 10. ãtvrtek 14–18 hod. V˘let do Aquaparku v LetÀanech
Vstupy na akce klubu Pacific jsou pro
dûti zdarma!
PhDr. Zuzana Jelenová
www.motylek.org
Tel.: 281 912 081
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Mateﬁské centrum
Klubíãko YMCA Praha
Vlãkova 1067, Praha 9
âern˘ Most – pﬁízemí,
vstup zahradou
E-mail:klubickocernymost@seznam.cz,
www. praha.ymca.cz/klubicko

Dopolední a odpolední
programy
V rámci pondûlních heren 9.30–11.30
hod. bude probíhat volná burza, program
v pﬁípadû zájmu maminek. Pozor, úterní
‰koliãka Pohádka omezuje svÛj provoz,
nutná tel. domluva u J. ·indeláﬁové tel.
739 034 435
Ve stﬁedu v rámci dopoledních heren
9.30–11.30 hod. je zaﬁazeno zpíváníãko,
v˘tvarné a pohybové hry.
Ve stﬁedu 15. 10. pro dûti 3–6 let a maminky probûhne první sociálnû stimulaãní
skupina Hrajeme si a uãíme se s ptákem
Zlobivákem. V pﬁípadû velkého zájmu bude
poãet úãastníkÛ omezen na kolektiv do
10 dûtí a maminek. 22. 10. od 10.15 hod.
probíhá semináﬁ Zamûﬁeno na rodinu tentokrát k tématu teorie víceãetné inteligence
– Poznej sám sebe. Kontakt M. Nováková
tel. 775 204 208
Páteãní herny budou probíhat pod vedením L. Pernicové: 9.30–11.30 hod. s v˘tvarn˘m programem zamûﬁen˘m na podzimní tvoﬁení.
Vstup do heren 25 Kã za maminku,
dítû zdarma
·koliãka Beránek – bûhem mûsíce ﬁíjna
doplÀuje poãet dûtí. Pﬁihlá‰ení nutné!
H. Hofmanová tel. 736 264 057
Taneãní a pohybov˘ krouÏek bude probíhat v úter˘ 15.45–16.45 hod. Kontakt:
J. ·indeláﬁová viz. v˘‰e
Pûveck˘ a taneãní krouÏek probíhá
od 3. 10. v obvykl˘ch hodinách v pátek
(15–18 hod.)
Pro velk˘ zájem budou dûti od ﬁíjna rozdûleny na tﬁi skupiny

Programy pro ženy
Stﬁeda: vÏdy tﬁetí v mûsíci Kavárniãka
pro Ïeny. 15. 10. od 20 do 22.30 hod. vede
MUDr. Markéta Knobová – vstup voln˘
Beranice: 8. 10. 20–22.30 hod. novû pravidelné setkání pracujících maminek, vede
Ing. K.Vavru‰ková

Programy pro celou rodinu
Pondûlí: 19.45–21.15 cviãení s prvky
jógy, vede J. Purkyt 777 066 942
Úter˘: 14. 10. Duchovní veãery 20–22
hod. P. Trefn˘, vstup voln˘
Kontakt:
Vedoucí: Ing. Mgr. Marie Nováková
775 204 208,
zástupce: Mgr. Lucie Pernicová
777 596 163

JAHODOVÉ MENU
·kolní rok se jiÏ naplno rozbûhl a JAHODA
s ním drÏí krok. Pﬁicházíme tedy opût s ﬁadou
zajímav˘ch akcí a vûﬁíme, Ïe si z pestré nabídky vyberete. Pﬁípadné zmûny programu budou
zveﬁejnûny na www.jahodaweb.cz a v prostorách JAHODY. V‰em plnolet˘m zájemcÛm
o dobrovolnou práci nabízíme moÏnost roz‰íﬁit na‰e jahodové ﬁady. Staãí pouze dvû
hodiny ãasu t˘dnû, dobré nápady jak zabavit
dûti a chuÈ dûlat nûco pro druhé.

Kluby budou v tomto ‰kolním roce
otevﬁeny takto:
JahÛdka: v pondûlí a ve stﬁedu od 9 do 11
hodin, v pátek od 9.30 do 11.30 hod.
Jahoda: v pondûlí, úter˘ a ãtvrtek od 15 do
19 hodin.
DÏagoda: v pondûlí, stﬁedu a pátek od 15 do
20 hodin.
Terénní pracovníky Karolínu a Martina
mÛÏete potkat na ulici v pondûlí a ãtvrtek od
15 do 20 hod.

Co se bude dít v říjnu?
Jahůdka Pro rodiãe s dûtmi ve vûku 0–4
(5) let jsou pﬁipraveny zajímavé spoleãné
aktivity jako tvoﬁení, zpívání a básniãky, bude
ãas i na vyﬁádûní dûtí v zaﬁízené hernû. Za
jednu náv‰tûvu zaplatí rodiãe 30 Kã. Kromû bûÏného programu jsme pro vás pﬁipravili dvû zajímavé akce:
Pátek 3. ﬁíjna 9.30–11.30 – Podzimní
v˘mûnn˘ bazárek obleãení pro malé i velké
Po‰lete dál obleãení, z nûhoÏ jste doma
vyrostli a vyberte si místo toho nûco jiného!
âtvrtek 16. ﬁíjna 10–11.30 – Znaková ﬁeã
pro batolata (0–2). Znaková ﬁeã pro sly‰ící
batolata je snadn˘ zpÛsob, jak se dorozumût
s va‰ím dítûtem je‰tû pﬁed tím, neÏ je schopné
mluvit. V âR je to novinka, ale ve svûtû se
znakování s miminky a batolaty pouÏívá uÏ
pﬁes 20 let. Teì máte pﬁíleÏitost se o tom
dozvûdût základní informace.Vstupné je 40 Kã.
Jahoda Úter˘ 7. ﬁíjna – V˘tvarno.
Poprvé nav‰tívíme v˘tvarnou dílnu a nûco spoleãnû vytvoﬁíme.
âtvrtek 9. ﬁíjna – Fotbálková liga. Druh˘ zápas fotbálkové ligy. Stále vítáme nové
t˘my! Registrace do 16 hodin.
Víkend 17.–19. ﬁíjna – Podzimní víkendov˘ pobyt. JAHODA, o. s. poﬁádá víkendov˘ pobyt v âeském ráji. Pojeìte s námi do pﬁírody nabrat dech po zaãátku ‰kolního roku
a zavzpomínat si na prázdninovou atmosféru!
Pﬁihlá‰ky a dal‰í informace jsou pﬁipraveny
u pracovníkÛ klubu.

Džagoda

Bude pokraãovat v tématu
„Diskriminace“ a v‰e, co s ní souvisí. Dal‰í
informace o akcích na www.jahodaweb.cz/dzagoda.
Stﬁeda 8. ﬁíjna – GAMApruda (od 17
hodin)
Pátek 10. ﬁíjna – DÏagodová liga ve
fotbálku (registrace do 17
hodin)

KCR
Heřmánek
Vybíralova 969,
Praha 14 – âern˘ Most
www.prorodinu.cz
724 761 196; 281 862 342; 773 605 228
Poslední moÏnost zápisu do aktivit pro
‰kolní rok 2008/9 do konce ﬁíjna! Pﬁihlásit
se mÛÏete prostﬁednictvím www.prorodinu.cz (vyplnûním elektronické pﬁihlá‰ky)
ãi osobnû v centru Po–ât od 14 do 16 hodin. Otevíráme novû „senior centrum“:
Út: v˘tvarná dílna, St, ât: rehabilitaãní
cviãení
Mateﬁské centrum Heﬁmánek – Po–Pá
9–13 hod. (Podrobnosti na www.prorodinu.cz)
Dûtská divadelní scéna Od ﬁíjna jiÏ
nemusíte s dûtmi za divadlem do centra
Prahy, divadelní scénu pro dûti najdete
i na âerném Mostû, program probíhá
v sobotu od 10 hodin a je uveﬁejnûn na
www.prorodinu.cz
11. a 12. 10. – (10 hod. Honza a drak;
16 hod. Marta Míková a Lumíci)
20. 10. – Flanelografie (10 hod.)
8. 10. – Jak se hledají princezny – Boﬁivoj Praha (10 hod.)
15. 10. – Flanelografie – Pﬁíhûh královny Ester (10 hod.)
Dûtsk˘ loutkov˘ soubor pﬁijme dal‰í
loutkoherce (i amatéry) ve vûku od 10
do 12 let pro pﬁedstavení Abraham.
První setkání 11. ﬁíjna na hﬁe s Martou
Míkovou (od 16 hod.)
Cizinci – douãování (individuálnû)
kurzy âJ pro zaãáteãníky a mírnû
pokroãilé
Vzdûlávací studio – douãování v rozsahu uãiva Z·, S·, V·, pﬁíprava na pﬁijímací zkou‰ky, informatika, PC.
ManÏelské a pﬁedmanÏelské veãery
PﬁedmanÏelské veãery: Kurz bude probíhat od ﬁíjna v odpoledních i veãerních
hodinách a úãast na nûm je bezplatná.
Více na www.prorodinu.cz
ManÏelské veãery: 2. 10.–27. 11. Kurz
se koná v salonku RESTAURACE NA
CHLUMECKÉ, Cíglerova 1138, P9-âern˘ Most kaÏd˘ ãtvrtek od 19 do 21.30
hod. Tel: 605 203 309
DNY TVO¤IVOSTI: 11.–12. ﬁíjna;
So 10–18hod., Ne 10–16hod v KCR
Heﬁmánek.
Pﬁijìte si vybrat z ‰iroké nabídky v˘tvarnû-umûleck˘ch aktivit, vyrobit si jedineãn˘
dárek nebo shlédnout divadlo. Pro dûti pﬁipraven skákací hrad. Poﬁádáme za laskavé
podpory Mâ Prahy 14, MHMP, Modré pyramidy stavební spoﬁitelny, a.s. a Pizzerie Violete.

•
•

•
•
•
•
•
•
•
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Zajíček na koni

Generála Janou‰ka 1060,
tel. fax.: 286 889 428
info-cm@ddmpraha9.cz
www.ddmpraha9.cz
DDM na âerném Mostû nabízí ‰irokou
‰kálu nejrÛznûj‰ích krouÏkÛ nejen pro dûti
a mládeÏ, ale i pro dospûlé. Na zapsání do
krouÏku je‰tû není pozdû. Zápisy probíhají
dennû od 10 do 19 hodin. Poslední volná místa v krouÏcích sportovních, taneãních, pﬁírodovûdn˘ch a poãítaãov˘ch ãekají na své
zájemce

Akce říjen
3. 10. mezi 16 a 19hodinou zveme v‰echny dûti i dospûlé, kteﬁí si chtûjí zasoutûÏit
a zadovádût si na skákacím hradu, na jiÏ ãtvrtou Narozeninovou party. Kromû her a soutûÏí si budete moci pochutnat na narozeninovém dortu a setkat se s klaunem.
So 25. 10. Nauãná stezka Klánovice (hry,
soutûÏe, poznávání pﬁírody)
Po 27. 10. Divoká ·árka (hry, soutûÏe,
poznávání pﬁírody)
Po 27. 10. Aquapark Kladno (koupání
a hry ve vodû)
Stﬁ 29. 10. Aquapark Kolín (koupání
a hry ve vodû)
Klub Most – je otevﬁen kaÏd˘ den od
14–19 hod. pro dûti a mládeÏ, na které tu ãeká
velk˘ v˘bûr stolních her, fotbálek, playstation, taneãní koberce a mnohem víc. Pﬁijìte
a pﬁesvûdãte se, Ïe v klubu Most probíhají
zajímavé akce.

Bûhem podzimních prázdnin pro vás
klub Most pﬁipravuje:
29. 10. Mickey mouse párty
30. 10. Halloween

Pranostiky
očima „čtrnáctky“

Pozvánka na ﬁíjen – v novém ‰kolním
roce opût zveme v‰echny dûti na jízdy na
koních – tento rok do BUâOVIC. (Jak se
k nám dostanete? Autobusem z Florence
nebo z Roztyl do Votic nebo vlakem z Hl.
nádraÏí do Bene‰ova. Jak do Votic tak do
Bene‰ova si pak pro vás pﬁijedeme autem)
– je tﬁeba se pﬁihlásit pﬁedem u Veroniky
Námûstkové tel. 773 978 271. 10. 10. brigáda pro rodiãe, pro dûti vození na koních.
I nadále budeme ale pro dûti Prahy 14 pﬁipravovat zajímavé akce, tentokrát v programu Praha 14 a její neziskovky proti závislostem. KaÏd˘ mûsíc vás pozveme na akci,
která podpoﬁí protidrogovou prevenci.
Pﬁijìte se podívat hned na první z nich –
26. 10. do Galerie 14, od 14 hod. – Zabíjaãka v Praze 14 aneb i dûti z mûsta mohou
poznat pravou vesnickou zabíjaãku. Vystoupí hudební spolek Kytice, pro dûti bude pﬁipravena arteterapie (podzimní vyrábûní)
a samozﬁejmû vození na koních. Pﬁedstaví
se i workshopy neziskovek Prahy 14.
8. 11. jako loni pﬁijede ke Galerii 14
sv. Martin na svém bílém koni.
Vstupné na v‰echny akce dobrovolné,
v˘tûÏek jde vÏdy na letní tábor o.s. Zajíãek
na koni pro znev˘hodnûné dûti.
Hledáme dobrovolníky pro práci s dûtmi
ke koním a sponzory na‰ich projektÛ. Více
o nás a na‰ich akcích www.zajiceknakoni.cz,
email: zajiceknakoni@centrum.cz, telefon
776 582 848

Zlatý lukostřelec
Na leto‰ních paralympijsk˘ch hrách v Pekingu vybojovali na‰i paralympionici celkem
27 medailí (6 zlat˘ch, 3 stﬁíbrné a 18 bronzov˘ch) a v celkovém medailovém poﬁadí zemí
obsadili 16. pﬁíãku, coÏ znamená obrovsk˘
úspûch.
Do sbírky ‰esti zlat˘ch
medailí pﬁispûl také vítûzstvím v lukostﬁelbû vozíãkáﬁÛ David Drahonínsk˘
(na snímku uprostﬁed). Ve finále zvítûzil ‰estadvacetilet˘ reprezentant Ïijící
na âerném Mostû po suverénním v˘konu nad Britem Johnem Cavanaghem
108:103. Mnohem dramatiãtûj‰í byl v‰ak jeho semifinálov˘ souboj s Finem
Osmem Kinnunenem, kter˘ rozhodl za vyrovnaného stavu po jedenácti stﬁelách aÏ poslední ‰íp. Drahonínsk˘ vyhrál 99:97. „Teì jsem nejlep‰í lukostﬁelec ve tﬁídû W1 na
svûtû. Jsem hroznû rád, Ïe se mi to povedlo, protoÏe uÏ pﬁed paralympiádou jsem ﬁíkal, Ïe budu
mít zlato. Jsem rád i kvÛli lidem, kteﬁí mi fandí a pomáhají,“ ﬁekl âTK Drahonínsk˘ o svém nejvût‰ím úspûchu v kariéﬁe. Na svûtov˘ch ‰ampionátech v letech 2005 a 2007 byl vÏdy ãtvrt˘.
Úãast Davida Drahonínského na paralympiádû podpoﬁila darem ve v˘‰i 20 000 Kã na‰e
mûstská ãást. Do listopadov˘ch ListÛ pﬁipravujeme s na‰ím zlat˘m lukostﬁelcem exkluzivní rozhovor.
j‰

Podle starého ﬁímského kalendáﬁe, v nûmÏ
rok zaãínal bﬁeznem, byl ﬁíjen osm˘ mûsíc
– october. Odtud proniklo jeho jméno do vût‰iny evropsk˘ch jazykÛ. âesk˘ název mûsíce pochází od jelení ﬁíje (souvisí se slovesem ﬁváti). ¤íjnové poãasí, coÏ sugestivnû
zachycují nûkteré z pranostik, je charakteristické poklesem teplot a rÛstem oblaãnosti oproti záﬁí, jeÏ má nejniÏ‰í prÛmûrnou
oblaãnost z celého roku. ¤íjen je pak uÏ pﬁedzvûstí nejoblaãnûj‰ího mûsíce roku – listopadu. Zv˘‰ení sráÏek v ﬁíjnu oproti záﬁí není
tak velké, v prÛmûru jen o 4 mm. Je-li ﬁíjen
ve stﬁední Evropû teplej‰í neÏ obvykle, lze
dle dlouhodob˘ch pﬁedpovûdí oãekávat studenûj‰í leden.

Říjen
1. Po teplém záﬁí zle se ﬁíjen tváﬁí.
2. Záﬁí víno vaﬁí, a co nedovaﬁí, ﬁíjen
dopeãe.
3. TouÏí-li záﬁí po rose, bude v ﬁíjnu bláta po ose.
4. âím déle vla‰tovky u nás v ﬁíjnu prodlévají, tím déle pûkné a jasné dny potrvají.
5. O svaté Brigitû b˘vá mlha na úsvitû.
(8. 10.)
6. Divoké husy na odletu – konec i babímu létu.
7. Tepl˘ ﬁíjen – studen˘ únor.
8. V ﬁíjnu mnoho de‰ÈÛ, v prosinci
mnoho vûtrÛ.
9. Svatá Vor‰ila zimu posílá.
(22. 10.)
10. Bouﬁka v ﬁíjnu tﬁebas malá, sotva
na to zima stálá.
11. SnûÏí-li brzy v ﬁíjnu, bude mûkká
zima.
12. V ﬁíjnu hodnû ÏaludÛ a bukvic oznamuje zimy víc.
13. Co v ﬁíjnu zimy pﬁibude, v lednu jí opût
ubude.
14. KdyÏ dlouho listí nespadne,…
(doplÀ si pranostiku sám)
Na‰e ãtrnáctá pranostika na ﬁíjen zní:
KdyÏ dlouho listí nespadne, tuhá zima se pﬁikradne.

DDM na Černém Mostě

Podle knihy Medardova kápû
zpracoval: j‰

stránky 8 – 11 pﬁipravila Alena Veselá
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A zase první den školy…

Poprvé byla letos v Z· Gen. Janou‰ka otevﬁena pﬁípravná tﬁída.

1. záﬁí probûhlo na Z· Gen. Janou‰ka jako
na vût‰inû ‰kol v sluncem rozzáﬁené radostné
atmosféﬁe. Tﬁídní uãitelky spoleãnû s Ïáky
9. tﬁíd uvedly nové prvÀáãky do vyzdoben˘ch
tﬁíd, kde probûhlo slavnostní pﬁivítání. Îáci
devát˘ch tﬁíd pﬁedali mlad‰ím kamarádÛm
pamûtní stuÏky a maskoty a slíbili jim, Ïe je
budou v prÛbûhu celého ‰kolního roku nav‰tûvovat, budou jim pomáhat a spoleãnû zorganizují zajímavé akce. Souãasnû zasedly poprvé
do ‰kolních lavic také dûti, které budou nav‰tûvovat pﬁípravnou tﬁídu. Pro prvÀáãky i pﬁed‰koláky byly také pﬁipraveny ‰kolní pomÛcky
a dal‰í pûkné dárky. První ‰kolní den se vyda-

ﬁil, rozzáﬁené oãi dûtí svûdãily o tom, Ïe se
budou do ‰koly tû‰it.
tﬁídní uãitelky 1. tﬁíd,
foto Eva Jiﬁíková

IKEA dětem Prahy 14

S premiérovou akcí, zamûﬁenou pﬁedev‰ím na ‰koláky, pﬁi‰el letos
obchodní dÛm IKEA âern˘ Most. V‰ichni prvÀáãkové na ‰kolách v Praze 14 dostali pﬁi zahájení ‰kolního roku 1. záﬁí od IKEA reflexní vestiãky Patrull, pro bezpeãn˘ pohyb po ulicích ve mûstû. Celkem 382 vesti-

ãek tak putovalo ke sv˘m nov˘m majitelÛm,
aby je ochraÀovalo. Ale to nebylo v‰echno –
je‰tû tent˘Ï den vyrostlo na parkovi‰ti IKEA
dopravní hﬁi‰tû. Ve spolupráci s Policií âeské
republiky tady obchodní dÛm zorganizoval
zábavnû nauãné odpoledne, kde si dûti mohly
zajezdit na kolech, kolobûÏkách a tﬁíkolkách
a vyzkou‰et své znalosti o bezpeãné jízdû na
silnici – jak v praxi, tak i obrázkov˘m testem.
Kdo pﬁi‰el v reflexní vestiãce, dostal navíc pﬁíjemn˘ dárek – reflexní
samolepku a 2 ‰kudlíky – penízky, za které mohou dûti v IKEA nakupovat. Byla to velmi vydaﬁená a navíc prospû‰ná akce.
ves,
foto: autorka a Eva Jiﬁíková (1)
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Státní gymnázium
otevřeno
K velké radosti studentÛ i jejich rodiãÛ
zahájilo 1. záﬁí svÛj
provoz na Praze 14
deta‰ované pracovi‰tû
státního gymnázia
z Horních Poãernic.
Startovní pásku pﬁestﬁihla zástupkynû starosty Mâ Praha 14
Mgr. Jitka Îáková
spolu s ﬁeditelem gymnázia PhDr. Janem
Pode‰vou, kter˘ popﬁál studentÛm 1. roãníku ãtyﬁletého studia
a primy osmiletého
studia (ti letos provoz
‰koly zahajují) co nejlep‰í studijní v˘sledky. Gymnázium sídlí
v objektu Z· Vybíralova na âerném Mostû a uÏ teì je zﬁejmé, Ïe o studium na nûm bude velk˘ zájem.
ves, foto: Marek Röder

Mění se před očima
Z· Hloubûtínská zahájila svÛj provoz uÏ 29. srpna slavnostním pﬁestﬁiÏením pásky, kterého se ujala zástupkynû starosty Mgr. Jitka Îáková.
Aãkoliv jde stále o stejnou pÛvodní ‰kolu, bûhem prázdnin doznala tolik
zmûn, Ïe si to zaslouÏilo trochu té slávy. Celá západní strana budovy dostala nová plastová okna a vstupní dveﬁe, pÛvodní sklobetonové konstrukce
na schodi‰tích byly vymûnûny za nové v kombinaci s vûtracími okny. Po
skonãení tûchto velk˘ch úprav, které financovala Mâ Praha 14, se ve v‰ech
tﬁídách s nov˘mi okny malovalo, v nûkolika se mûnilo linoleum a jedna
tﬁída dostala i nové lavice pro Ïáky (na snímku).
text a foto: ves

Uãebnu s nov˘m nábytkem si spolu s ﬁeditelkou ‰koly Evou Hradskou
prohlíÏí místostarostka Jitka Îáková (vlevo) a vedoucí odboru ‰kolství
ÚMâ Alena Naidrová (vpravo).

Jak se to mohlo stát?
Jak se to mohlo stát?, ptají se mû nûkdy rodiãe, kteﬁí za mnou pﬁijdou kvÛli trápení se sv˘mi dûtmi, které mnohdy dokonce uÏ roky nepracují, ani nechodí do ‰koly a Ïijí jen z penûz sv˘ch
rodiãÛ. Dûtmi, které si na své potﬁeby „vydûlávají“ krádeÏemi – ãasto dokonce neváhají okrádat ani své nejbliÏ‰í – nebo jin˘m nezákonn˘m
zpÛsobem. Dûtmi, které Ïijí tak lehce a bezpracnû, jak se jen dá, které odmítají pﬁekonávat
jakékoli pﬁekáÏky, pro které je vÏdy chyba na
stranû tûch druh˘ch, kter˘m také obvykle bezohlednû a sobecky ubliÏují. Dûtmi, k jejichÏ pohodlnému Ïivotnímu stylu ãasto patﬁí také uÏívání
rÛzn˘ch druhÛ drog. Je pﬁitom lhostejné, zda je
tûmto „dûtem“ patnáct nebo osmadvacet – stále
jsou dûtmi sv˘ch rodiãÛ, kter˘m zpÛsobují bolest
a zklamání.
Spoleãnû pak hledáme cestu, jak je pﬁimût ke
zmûnû Ïivotního stylu, kter˘ si zvolily a kter˘
jim v dané chvíli pﬁipadá tak okouzlující. Jde to
jen velmi obtíÏnû a pomalu, ãasto jen prostﬁednictvím toho, Ïe rodiãe zaãnou sv˘m dûtem
nastavovat v˘raznû jiné podmínky a donutí je
k onomu povûstnému pádu na dno, kde uÏ musí
opravdu volit, jestli chtûjí ve svém stylu Ïivota
pokraãovat. Vût‰ina jich pak skuteãnû dﬁíve ãi
pozdûji své cíle pﬁehodnotí a vrací se zpût k hodnotám, které povaÏujeme za dÛleÏité. Mnohdy
k tomu ov‰em dochází aÏ po dlouh˘ch letech
ãekání a za pomoci odborné léãby. Na této cestû boje s vlastními dûtmi ãeká rodiãe mimo jiné
ãasto také bolestné vyrovnávání se s vlastními

v˘chovn˘mi nedostatky a omyly. NarÛstající
problémy s sebou pﬁirozenû pﬁiná‰ejí otázku, co
mohli rodiãe sami udûlat lépe v té dobû, kdyÏ
byly jejich dûti je‰tû malé. Zaãínají si uvûdomovat, Ïe ãasto první známky problémÛ pﬁehlédli nebo je prostû nechtûli vidût. Obvykle také
s odstupem zji‰Èují, Ïe jejich dûti získávaly v‰e
bez vût‰ího úsilí, Ïe oni sami je nenutili k pﬁekonávání pﬁekáÏek, Ïe jim uÏ v dûtství ustupovali a nedovolili jim zaÏít potﬁebné hranice: totiÏ
Ïe urãité chování je pro nû nepﬁijatelné. Nûkdy
jde samozﬁejmû také o rodiãe, kteﬁí na dûti pﬁená‰ejí své osobní problémy a kteﬁí jim nedopﬁáli dostatek zájmu a lásky. Vût‰inou jsou to ale
bohuÏel rodiãe milující, kteﬁí své chyby dûlají
s tûmi nejlep‰ími úmysly. Odpovûì na otázku
„jak se to mohlo stát?“ tedy obvykle leÏí ve
v˘chovû, v pÛsobení rodiãÛ, ale i dal‰ích pro dûti
v˘znamn˘ch autorit, pﬁíbuzn˘ch ãi uãitelÛ.
Mûstská ãást Praha 14 si je tûchto skuteãností dobﬁe vûdoma a snaÏí se v rámci sv˘ch
moÏností aktivnû pﬁispívat ke zdravému rozvoji nejmlad‰í generace. Kromû jiného proto pﬁipravila a financuje rozsáhl˘ pûtilet˘ program
prevence sociálnû patologick˘ch jevÛ, kter˘ se
od nového ‰kolního roku rozbíhá ve 4.–8. tﬁídách v‰ech ‰kol na území mûstské ãásti. Lektoﬁi obãanského sdruÏení Prospe, které mûstská
ãást pro realizaci programu vybrala, budou pravidelnû docházet do jednotliv˘ch tﬁíd, pomocí
záÏitkov˘ch her pﬁedávat dûtem potﬁebné informace a ovlivÀovat jejich postoje k rizikovému

chování. Budou se napﬁíklad zamûﬁovat na uÏívání drog, vandalství, krádeÏe, ‰patné vztahy
s dospûl˘mi i mezi dûtmi samotn˘mi, ‰ikanu ãi
zá‰koláctví. Sv˘m pÛsobením se lektoﬁi budou
snaÏit zv˘‰it informovanost dûtí o nepﬁízniv˘ch
dÛsledcích takového chování, podporovat jejich
zdravé postoje a posilovat jejich smûﬁování ke
zdravému a smysluplnému zpÛsobu Ïivota.
Budou dûtem také nabízet moÏnost mluvit o potíÏích, se kter˘mi se setkávají. Cílem celého programu je pﬁedev‰ím sníÏit poãet dûtí, které
bûhem svého Ïivota projdou obtíÏnou a ãasto
destruktivní etapou hledání vlastního místa ve
spoleãnosti. Je jasné, Ïe takového cíle je nemoÏné dosáhnout bez spolupráce s rodiãi – ti mají
na v˘voj sv˘ch dûtí jednoznaãnû nejvût‰í vliv.
Program proto nabízí i rodiãÛm moÏnost dozvûdût se potﬁebné informace. Bez spolupráce
s vámi, rodiãe a blízcí, není moÏné na dûti opravdu smysluplnû pÛsobit. Doufám tedy, Ïe i vy pﬁispûjete k úspû‰né prevenci a zdravému v˘voji
sv˘ch dûtí. Zajímejte se o nû. Zajímejte se o to,
jak jim pﬁedat v‰e, co budou v Ïivotû pozdûji
potﬁebovat. A nebojte se zeptat odborníkÛ – vÏdyÈ
b˘t dobr˘m rodiãem se v‰ichni postupnû uãíme.
Radek Markus
vedoucí obãanského sdruÏení PROSPE
a psycholog organizace DROP IN
primarka@centrum.cz
stránky 12–13 pﬁipravila Alena Veselá
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Restaurace U Eriky

T

émûﬁ bezprostﬁední blízkost Kyjského
rybníka a dostatek okolní zelenû poskytuje restauraci U Eriky (dﬁíve U ¤eãníkÛ) dobré podmínky pro venkovní posezení,
ãehoÏ s velkou mírou souãasn˘ nájemce vyuÏívá. Krytá venkovní terasa, roz‰íﬁená je‰tû o obﬁí
sluneãníky, sk˘tá prostor chránûn˘ pﬁed pﬁím˘m
sluncem ãi men‰ím de‰tíkem pomûrnû velkému
poãtu míst u stolÛ. Interiér restaurace, kde mají
místní rybáﬁi klubovnu, nabízí lokál s barov˘m

gasti oceÀovali zvlá‰È staroãeskou cibulaãku
s anglickou slaninou za 39 Kã, v nabídce jsou
dále minutky z hovûzího masa – bifteky (jedno
jídlo v cenové relaci kolem 270 Kã), minutky
z ro‰tûné, vepﬁového a kuﬁecího masa, potom
15 specialit kuchynû (napﬁ. plnûná panenka od
Eriky s oblohou). Nechybûla ani zeleninová
a bezmasá jídla, jichÏ bylo na jídelním lístku 9
a cenovû zaãínaly na 80 Kã, ‰est bylo jídel z ãesk˘ch a moﬁsk˘ch ryb, osm tûstovinov˘ch nabídek, malé a velké saláty, 15 pﬁíloh a 5 sladk˘ch
mouãníkÛ. Restaurace U Eriky se nemusí stydût
ani za nabídku piva – mÛÏete si tady dát Gambrinus 10°, PlzeÀ 12°, ãerného Velkopopovické-

pultem a oddûlen˘ salonek „Doupû“ v country
stylu, do nûhoÏ vcházíte „lítacími“ dveﬁmi jako
do westernového saloonu. Jsou v nûm repliky
dobového nábytku, u stolu sedíte ve dvojici na
jak˘chsi lavicích s boãními opûradly, která ale
ubírají sedícím pomûrnû dost prostoru. Pokud
tedy máte víc neÏ 50 kg brutto, radûji se posaìte se sv˘m protûj‰kem jinam. Za pûkného poãasí urãitû ven, tak jako jsme to udûlali my. Po
prostudování jídelního lístku jsme byli mile pﬁekvapeni, neboÈ nabídka pﬁekonala opût zase jednou na‰e oãekávání: denní menu nabízelo polévku a v˘bûr z pûti jídel, klasick˘ lístek pak
obsahoval rozsáhlou ‰kálu gastronomick˘ch
v˘tvorÛ: celkem 5 studen˘ch a 11 tepl˘ch pﬁedkrmÛ, 6 minutkov˘ch polévek, z nichÏ ‰tam-

GASTRO

ho kozla nebo nealkoholick˘ Radegast Birell.
A co jsme ochutnali my? Jedno jídlo z denního
menu – kuﬁecí plátek po PraÏsku s r˘Ïí a slepiãí v˘var s nudlemi, celkem za 95 Kã. Druhé jídlo bylo z nabídky kuﬁecích specialit a neslo
název kuﬁecí nudliãky po ¤ímsku s oblohou
a americk˘mi bramborami. Jídelní lístek avizoval v tomto jídle ‰unku, oregano a smetanu.
Bez pﬁílohy zaplatíte za tuto dobrÛtku 129 Kã.

průvodce
Prahou 14

e
4
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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.

Past (VáÀová), 259,– Kã, vydal ·ulc a ·varc.
Nesmiﬁitelné sokynû – manÏelka, která na
pohﬁbu svého muÏe zjistí, Ïe mûl se svou
milenkou syna, po kterém marnû touÏila...
·lechtické rody v âechách, na Moravû
a ve Slezsku od Bílé hory do souãasnosti
1. díl (A–M) (Ma‰ek), 998,– Kã, vydalo
Argo. Nejrozsáhlej‰í souhrn o v‰ech ‰lechtick˘ch rodech a osobách se ‰lechtick˘m
predikátem v zemích Koruny ãeské od
r. 1620, 10 000 hesel, více neÏ 23.800 ‰lechtick˘ch predikátÛ...
Slovo dobrÛtka bylo pouÏito zámûrnû, neboÈ se
jen rozpl˘valo na jazyku. Vegetariánsk˘ typ tentokrát padl na smaÏen˘ kvûták s fazolov˘mi lusky a anglickou slaninou, kterou nebyl problém
z jídla vynechat, a americk˘mi bramborami, celkem za 155 Kã. Na poÏádání bleskovû pﬁinesl
ãí‰ník je‰tû tatarskou omáãku. Co nebylo bleskové, byla ãekací doba na jídlo, která ãinila
témûﬁ pÛl hodiny. Fakt ale je, Ïe v jídelním lístku u kaÏdého jídla uvádûjí, jak dlouho bude trvat
jeho pﬁíprava. Ov‰em lidé si uÏ tak nûjak odvykli nepﬁimûﬁenû dlouho v restauraci na jíd-

má nûkdo zájem, zabalí mu nedojedené jídlo
s sebou. TakÏe velcí jedlíci, zamiﬁte k Erice!
Je‰tû na konec dÛleÏité informace: bezbariérov˘ pﬁístup má jen venkovní terasa a Ïidliãku
pro dítû vám pr˘ pﬁinesou. AlespoÀ za malou
zmínku stojí je‰tû sociální zaﬁízení, které v této
restauraci není na pﬁíli‰ dobré úrovni, a je zﬁejmé, Ïe do nûho dlouhá léta nikdo neinvestoval.
Dobrou zprávou je, Ïe toalety ãeká vbrzku celková rekonstrukce, která tak posune hodnocení restaurace urãitû o nûjak˘ stupínek v˘‰.
red

Petrská ãtvrÈ dÛm od domu (Novotn˘),
490,– Kã, vydalo Libri. Nová pragensie pro
milovníky Prahy, tentokrát je zamûﬁena na
území praÏského Dolního Nového Mûsta,
které zatím nebylo podrobnû zpracováno,
zajímavé povídání je doplnûno obrázky
a fotografiemi...
Tﬁi ‰upiny vánoãního kapra (Kubátová),
219,– Kã, vydal Granát. Kniha má podtitul
âtení pro celou rodinu a opravdu ho splÀuje – obsahuje totiÏ 6 vzpomínkov˘ch povídek pro dospûlé a 6 pohádek pro dûti, ilustrováno...
âe‰i u Tobruku (Emmert), 198,– Kã, vydal
Vy‰ehrad. Autentické vzpomínky muÏÛ, kteﬁí v letech 1941 a1942 bojovali v ãeskoslovensk˘ch uniformách u severoafrického
Tobruku, mnoÏství fotografií, historick˘
komentáﬁ.
Mayday (Lynn), 249,– Kã, vydala Aurora.
Humoristick˘ román od autora knih Jistû,
pane ministﬁe! Pﬁekvapiv˘ pﬁíbûh, vynikající slovní humor, vtipné glosy a hlá‰ky.
Gomora (Saviano), 329,– Kã, vydala Paseka. Osobní zpovûì neapolského rodáka
Roberta Savianiho o ekonomické moci a brutální rozpínavosti neapolské mafie.
Slunce v úplÀku (Procházková), 380,– Kã,
vydal Prostor. Románovû zpracovan˘ pﬁíbûh
studenta Jana Palacha se v‰emi reáliemi doby
a v˘bornû zachycenou atmosférou.

lo ãekat. Nese to s sebou dne‰ní uspûchaná
doba, kdy ztráta pÛlhodiny navíc v poledne pro
nûkoho mÛÏe znamenat zásadní faktor pro
v˘bûr restaurace. âemu bychom chtûli je‰tû
vûnovat pozornost v posuzovaní kvalit restaurace U Eriky, je velikost porcí. Dosud jsme se
totiÏ s tak velk˘mi porcemi, které ani jeden
z nás nezvládl sníst, nikde nesetkali. Po oãku
jsme pokukovali po ostatních stolech, ale
„megaporce“ dostávali v‰ichni hosté. Pokud

âerná sanitka: tﬁikrát a dost (Janeãek),
299,– Kã, vydalo nakl. Plot. Poslední várka
souãasn˘ch povûstí a fám, nyní bûÏí jako
seriál na âT.

Naše hodnocení

Síla vûcnosti Olga Havlová, cena 300,– Kã,
vydal Respekt. Vzpomínková kniha k nedoÏit˘m 75. narozeninám první manÏelky Václava Havla.

První dojem:
Kvalita obsluhy:
Nabídka:
Gurmánsk˘ záÏitek:
Sociální zázemí:
Celkov˘ dojem

78 %

Krkono‰e z letadla (Toman), cena 550,– Kã,
vydala Tomanová. Fotografická kniha pro
v‰echny milovníky Krkono‰.
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Klubové zprávy
Pﬁi‰lo 3. záﬁí a my – ãlenové Klubu seniorÛ jsme se po prázdninách
opût se‰li. Ani jsme na první schÛzce neãekali tak hojnou úãast, ale je
vidût, Ïe klub je u seniorÛ oblíben a Ïe jej rádi nav‰tûvují. „Prázdninové záÏitky“, to bylo hlavní téma, které se mezi námi po celou dobu prvního setkání neslo. Na dal‰í schÛzku uÏ mezi nás pﬁi‰el nám dobﬁe znám˘ MUDr. Kaufmann, aby nás seznámil s nástrahami a úskalími nemoci
zvané diabetes. ZdÛraznil, Ïe v seniorském vûku je tﬁeba nepﬁehlíÏet první pﬁíznaky „cukrovky“ – ÏízeÀ, ãastûj‰í i noãní moãení, celková únava,
malátnost, poruchy zrakové ostrosti – a vãas vyhledat lékaﬁe. Pﬁi del‰ím
neléãeném stavu hrozí aÏ poruchy vûdomí, ãi koma a nevratné po‰kození
mnoha orgánÛ – ledvin, zraku, cév, neurologické komplikace atd. Tﬁetí
záﬁijová schÛzka byla ve znamení historie. Pan profesor Sommer nám
vyprávûl o na‰ich pﬁedcích z prvního tisíciletí na‰eho letopoãtu – kníÏeti Boﬁivojovi, sv. Ludmile, Spytihnûvovi, Vratislavovi a samozﬁejmû sv. Václavovi. S panem Sommrem se tû‰íme i na v˘let
po Kﬁivoklátsku, které je na‰ím cílem hned na zaãátku ﬁíjna.
Jaroslava Makalová, seniorská zpravodajka ListÛ Prahy 14

Pozvánka na VLASTIVĚDNÉ VYCHÁZKY
Nedûle 5. ﬁíjna
MALOSTRANSKÉ PALÁCE
Sraz ve 14 hod. na nástupi‰ti M Malostranská (trasa A)
Nedûle 12. ﬁíjna
PAMÁTKY NA STAROMùSTSKÉM NÁMùSTÍ
Sraz ve 14 hod. na nástupi‰ti M nám.
Republiky (trasa B)
âtvrtek 16. ﬁíjna
HISTORIE KUNRATIC (KOSTEL, ZÁMEK,
PARK), pﬁípadnû údolí Kunratického potoka (4 km), sraz v 10 hod. na stanici M
Kaãerov, u autobusu 114
Nedûle 19. ﬁíjna
HERCI NA MALÉ STRANù
(J. Werich, S. Budínová, J. Jirásková,
E. Kohout, Z. ·tûpánek, J. Vinkláﬁ a dal‰í)
Sraz ve 14 hod. na nástupi‰ti M Malostranská (trasa A)
Stﬁeda 22. ﬁíjna
V¯LET DO BEROUNA

 Právní pomoc seniorům
S ohledem na probíhající tzv. deregulaci
nájemného, nabízíme prezentace a právní pomoc
seniorÛm, seniorsk˘m organizacím, klubÛm
seniorÛ a dal‰ím sdruÏením star‰ích obãanÛ.
Pokud potﬁebujete poradit, obraÈte se na nás,
poskytneme informace a právní pomoc zdarma.
Jsme nevládní nezisková organizace Iuridicum
Remedium, o.s. Kontakt: Mgr. David Kyncl
222 515 564 nebo iure@iure.org

 Benefiční představení
pro seniory
Pod zá‰titou paní Livie Klausové se ve stﬁedu 4. ﬁíjna od 18.30 hod. koná u pﬁíleÏitosti
Mezinárodního dne star‰ích lidí (1. ﬁíjen) bene-

(historie a souãasnost) sraz v 10.15 u pokladen Smíchovského nádraÏí, odjezd vlaku
v 10.33
Nedûle 26. ﬁíjna
VY·EHRADSK¯ H¤BITOV – SLAVÍN –
V¯ZNAMNÉ OSOBNOSTI
Sraz ve 14 hod. na nástupi‰ti Vy‰ehrad (trasa C)
Nedûle 26. ﬁíjna
PO B¯VAL¯CH VINICÍCH KRÁLOVSK¯CH VINOHRAD
Do souãasné vinice za historií, architekturou i pﬁírodou. Sraz ve 14 hod. v parku na
Tylovû námûstí
Úter˘ 28. ﬁíjna
ZÁMEK LÁNY A MUZEUM T. G. MASARYKA
Sraz v 8 hod. u pokladny Masaryk. nádraÏí – návrat v 18 hod. tamtéÏ
Poﬁádá DÛm aktivních seniorÛ Portus, ul.
K. Svûtlé 18, Praha 1

fiãní pﬁedstavení v Národním divadle na pomoc
t˘ran˘m a zanedbávan˘m star˘m lidem. Cílem
je mûnit stereotypy v pﬁístupu ke stáﬁí a stimulovat rozvoj nov˘ch zdravotnû sociálních sluÏeb, urãen˘ch seniorÛm.

 Běh Seniorská míle
Obãanské sdruÏení Îivot 90 poﬁádá v sobotu 4. ﬁíjna jiÏ 7. roãník bûÏeckého závodu
Seniorská míle o hodnotné ceny pro seniory
a seniorky od 60 let v˘‰e. Na start budou závodníci dopraveni historickou tramvají od Národního divadla v 10.30 hod. Tradiãnû bûhají i osmdesátiletí a nikdy to nejsou ti poslední, co
dobûhnou do cíle. TakÏe jste srdeãnû zváni!

¤ÍJEN 2008

NEJSYMPATIČTĚJŠÍ
STROM PRAHY 14
V kvûtnovém ãísle ListÛ Prahy 14 jsem zveﬁejnila pravidla ankety o nejsympatiãtûj‰í strom
Prahy 14. Titul Strom sympaÈák nakonec získala lípa, která roste nedaleko Kyjského rybníka v ulici Lánská. Její pﬁíbûh Babiããina lípa
napsala Viola Bláhová a byl natolik zajímav˘,
Ïe jsem jej zaslala do národní soutûÏe Strom
roku 2008, kterou poﬁádá Nadace Partnerství.
I kdyÏ se tato lípa neprobojovala v silné konkurenci mezi posledních 12 finalistÛ, byla porotou velmi pûknû ocenûna: „Jménem programu
Strom Ïivota vám dûkuji za návrh zaslan˘ do
ankety Strom roku. Patnáctiãlenná porota vybírala z celkem 109 nominací a její rozhodování
nebylo snadné… Vybraná nominace Violy Bláhové se dostala do nejuÏ‰ího v˘bûru a mûla
nûkolik nad‰en˘ch obhájcÛ a obhájkyÀ. Finálov˘ch stromÛ v‰ak mÛÏe b˘t jen dvanáct, to je
stinná stránka celé ankety. Vá‰ zájem je pro nás
signálem, Ïe my‰lenka ankety je stále Ïivá a pro
nás má tak smysl tuto hru dále rozvíjet a vylep‰ovat.“
Ilona Picková

foto: j‰

Babiččina lípa
Tuto lípu zasadil mÛj pradûdeãek v roce
1936. Postavil u Kyjského rybníka v Lánské ulici dÛm a zasadil strom. Vybral si lípu, protoÏe
lípa je ãesk˘ národní strom a on byl velk˘ vlastenec. Mojí babiãce bylo tenkrát 9 let a lípa s ní
od té doby roste. Babiãka na ni nedá dopustit
a stará se o ni. Lípa vidûla mnohé: doby nesvobody, ale i radosti a veselí. Dnes tam lípa stojí
72 let. Je z ní obrovsk˘ strom. KdyÏ kvete, je
na ní spousta vãel a babiãka si trhá lipov˘ kvût
na ãaj. Já ani mÛj bratr uÏ na ni nevylezem, ale
mÛj tatínek si v jejích vûtvích roztrhal kalhoty.
Tetû jednou zachránila Ïivot, kdyÏ utíkala pﬁed
zl˘mi psy. Lípa mûﬁí cca 9 m.
Viola Bláhová, 2. A. Z· ·imanovská
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VOLEBNÍ PŘÍLOHA
Informace pro voliče
VáÏení voliãi, jak jistû víte, ãekají nás koncem ﬁíjna volby do Senátu
Parlamentu âR.
Senátní volby se uskuteãní v jedné tﬁetinû senátních obvodÛ z 81, ve
kter˘ch konãí senátorÛm jejich ‰estilet˘ mandát. To se t˘ká i senátního
volebního obvodu ã. 24, se sídlem v Praze 9, zahrnujícího i Mâ Praha 14.
Senátní volby probíhají dvoukolovû, za pﬁedpokladu, Ïe Ïádn˘ z kandidátÛ nezíská v 1. kole více neÏ 50% hlasÛ, neboÈ tyto volby jsou zaloÏeny na vût‰inovém principu. Do druhého kola pak postupují pouze dva
kandidáti, kteﬁí se v 1. kole umístili na prvních dvou místech. Zvolen je
ten kandidát, kter˘ získá ve druhém kole více hlasÛ.
Upozornûní(!): V pﬁípadû konání 2. kola senátních voleb se hlasovací
lístky nedodávají voliãÛm do bydli‰tû, ale voliã je obdrÏí ve volební
místnosti ve dnech voleb (vzhledem k tomu, Ïe se 2. kolo koná t˘den po
1. kole).
Popis celého volebního obvodu ã. 24: Mâ Praha 9, Bûchovice, âakovice, Dolní Poãernice, Horní Poãernice, Kbely, Klánovice, Kolodûje, LetÀany, Satalice, Újezd n. Lesy, Vinoﬁ a Mâ Praha 14.

Všeobecné informace
Doba a místo konání voleb jsou uvedeny v oznámení starosty.
Oprávnûn˘m voliãem je kaÏd˘ obãan âeské republiky, jenÏ nejménû druh˘ den voleb dosáhne vûku 18 let a není zbaven zpÛsobilosti k právním úkonÛm.
Voliã je povinen se ve volební místnosti prokázat volební komisi
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 obdrÏí nejpozdûji 3 dny pﬁede dnem voleb hlasovací lístky
(v˘jimkou je 2. kolo voleb), spolu s informaãním letáãkem, popisujícím,
jak postupovat ve volební místnosti a pﬁi oznaãování hlasovacího lístku.
V pﬁípadû potﬁeby poÏádá voliã o náhradní hlasovací lístky pﬁímo ve
volební místnosti v den voleb.
Voliã, kter˘ se nemÛÏe ze zdravotních dÛvodÛ dostavit do volební
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 2 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. Praha14 stálá sluÏba
obãanskosprávního odboru, která bude voliãÛm v pﬁípadû potﬁeby poskytovat poradenskou sluÏbu, a to na telefonu 281 005 235 nebo 281 005 237.
RovnûÏ bude zaji‰tûna sluÏba na odd. osobních dokladÛ, kde se bude
moÏno v nezbytném pﬁípadû obrátit s Ïádostí o okamÏité vydání obãanského prÛkazu v dobû voleb, nebo o informaci na telefonu 281 005 558
nebo 281 005 557.
Obdobnû budou vydávány nové OP i ve dnech pﬁed volbami.

Voličské průkazy
U senátních voleb lze vyuÏít moÏnosti volit na základû voliãského
prÛkazu (VP).
Oprávnûn˘ Ïadatel: Obãan s právem volit a trval˘m bydli‰tûm na
území Mâ Pha 14.
ZpÛsob podání Ïádosti o VP: Pouze písemnou Ïádostí, a to:
a) Osobnû, s platn˘m obãansk˘m prÛkazem, nav‰tívit inform. kanceláﬁ ÚMâ Pha 14, vyplnit k tomu úﬁadem pﬁipraven˘ formuláﬁ a podepsat jej pﬁed pracovnicí úﬁadu.
Podat Ïádost lze jiÏ nyní, nejpozdûji do 15. 10. 2008 do 16.00 hod.
b) Po‰tou na adresu úﬁadu – formuláﬁ Ïádosti k vyzvednutí v inf. kanceláﬁi, nebo na webu zdej‰ího úﬁadu. V tomto pﬁípadû je nutno nechat
podpis na Ïádosti úﬁednû ovûﬁit.
Tato Ïádost musí b˘t doruãena úﬁadu do 10. 10. 2008 vãetnû.
VP pro 2. kolo voleb: Voliã mÛÏe pﬁedem poÏádat o VP souãasnû pro
obû kola voleb (u kaÏdého kola je pﬁíslu‰n˘ VP odevzdán OVK). Mezi
jednotliv˘mi volebními koly mÛÏe voliã poÏádat o VP osobnû na úﬁadû,
a to do stﬁedy 22. 10. 2008 do 16. hod.

Možnosti volby na VP
a) V jakémkoli volebním okrsku (pouze) zdej‰ího volebního obvodu,
tedy mimo „svÛj“ okrsek, ale v rámci svého volebního obvodu.
b) Voliã bez pobytu na území âR mÛÏe volit v kterémkoli voleb. obvodû (s vyhlá‰en˘mi volbami).
Vydávání VP: Není-li vyÏádáno zaslání po‰tou, moÏno vyzvednout
osobnû nejdﬁíve od 2. 10. 2008, a to v informaãní kanceláﬁi ÚMâ Praha 14.
Mgr. Jiﬁí Kry‰tof
vedoucí obãanskosprávního odboru
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Ulice a čísla popisná ve volebních okrscích m. č. Praha 14
Volební okrsek ã. 674

volební místnost: restaurace
Za Horou, âeskobrodská 49
Aloisovská 106, 107, 108, 109, 110,
111, 112, 113, 117, 118, 843/62,
869/53, 871/48, 887/41, 909/49,
946/51
âeskobrodská 1
Jednostranná 138, 139, 140, 146,
147, 149, 152, 153, 154, 840/20,
856/22, 863/12, 910/14
Moru‰ová 211/19, 212, 696/2
Okrajová 32, 34, 785/9, 912/13
·vestková 793/1, 824/11, 833/3,
834/5, 845/7, 1471, 1472, 1473, 1474
Tﬁe‰Àová 37/1, 40/8, 41/10, 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
885/11, 945/26, 1475, 1476, 1477,
1478, 1479, 1480, 1481, 1482, 1483,
1484
Za Horou 13, 14, 15, 18, 19, 779/1,
849/9, 860/11
Volební okrsek ã. 675

volební místnost:
Z· Hloubûtínská 700
âertouská 11/1, 278/17, 279/19,
280/21, 281/23, 301/18, 302/20,
303/22, 308/13, 309/11, 332/9, 333/7,
335/12, 353/8, 663/16a, 745/15a,
796/7a
Hloubûtínská 371/4, 372/6, 373/8,
374/10, 375/12, 376/14, 387/20,
388/18, 389/20a, 390/22, 747/16
Horou‰anská 726/22, 727/24,
728/26, 729/28, 730/30
Hostavická 33/39, 34/14, 39/12,
40/16, 44/37, 265/27, 266/25, 267/23,
268/21, 364/11, 366/7, 367/5, 386/9,
399/6, 419/19, 420/17, 421/15,
422/13, 613/8, 688/4, 742/3, 746/2
Klánovická 282/34, 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,
485/43,694/41, 702/37, 717/35,
741/39, 889/8
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
Lito‰ická 363/1, 378/9, 408/8,
409/10, 410/4, 737/11, 832/3
Poﬁíãanská 462/5, 465/3, 716/8,
722/6, 732/4, 736/2
PostﬁiÏínská 797/1
Svépravická 424/4, 425/6, 426/8,
427/10, 428/12
·estajovická 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
·tolmíﬁská 314/7, 315/3, 331/5,
448/2, 602/4
V Chaloupkách 10/76, 23/56, 26/50,
32/78, 68/68, 86/35, 158/15a, 256/2,

257/60, 258/58, 262/78a, 275/95,
334/51, 336/47, 337/45, 338/43,
344/61, 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, 403/27, 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
VaÀkova 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 ã. 676

volební místnost:
Z· Hloubûtínská 700
Anny âíÏkové 210/7, 248
Hloubûtínská 5/28, 14/9, 16/11,
17/13, 55/5, 60/7, 78/26, 80/32
Horou‰anská 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
Podûbradská 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
SoustruÏnická 486/3
·estajovická 87/25, 114/23, 184/21,
488/20
Volební okrsek ã. 677

volební místnost:
Z· 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, 888/11
Na Obrátce 619/10, 635/2, 636/4
Pod Turnovskou tratí 131/5, 148/7,
149/12, 150/16, 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

Podûbradská 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 Hloubûtínû 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
Zeleneãská 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

Podûbradská 572/156, 573/158,
574/160, 575/154, 576/152, 577/150,
578/144, 579/146, 582/148, 586/138,
587/140, 588/142,
Slévaãská 494/3, 495/5, 496/7, 497/9

Volební okrsek ã. 678

Volební okrsek ã. 683

Volební okrsek ã. 682

volební místost:
Z· Chvaletická 918
– dolní budova
Karda‰ovská 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 místnost:
Z· Mochovská 570

volební místnost:
Z· Chvaletická 918

Mochovská 310/23, 521/31, 522/33,
523/35, 524/37, 525/39, 526/23,
527/25, 528/27, 529/29
ZáluÏská 116/10, 179, 262, 276
Zeleneãská 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, 882/1a, 954/24a,
954/24b

Chvaletická 918/3
Kukelská 749/7, 750/9, 751/11,
904/3
Slévaãská 870/13, 902/11, 905/32,
906/34

Volební okrsek ã. 679

volební místnost:
Z· Mochovská 570
Mochovská 531/30, 532/32, 533/34,
534/36, 570
Podûbradská 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
Zeleneãská 500

Volební okrsek ã. 684

volební místnost:
Z· 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 âern˘m mostem 362/3, 381/19,
865/17
Volební okrsek ã. 685

volební místnost:
Z· Bﬁí VenclíkÛ 1140
Bouﬁilova 1106/7, 1107/5, 1108/3,
1109/1
Bratﬁí VenclíkÛ 1070/2, 1071/4,
1073/8, 1074/10, 1140/1
Cíglerova 1075/2, 1076/4, 1077/6,
1078/8
Vlãkova 1062/2, 1063/4, 1064/6,
1065/8, 1066/10, 1067/12, 1068/3,
1069/1

Volební okrsek ã. 680

volební místnost:
Z· 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 Hutûmi 391, 392
Slévaãská 744 /1
Zeleneãská 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, 778/1
Volební okrsek ã. 681

volební místnost:
Z· Chvaletická 918
– dolní budova
Karda‰ovská 490/11, 625/3, 668/7
Krylovecká 491/6, 492/4, 493/2

Volební okrsek ã. 686

volební místnost:
Z· Bﬁí VenclíkÛ 1140
Bojãenkova 1094/2, 1095/4, 1096/6,
1097/8, 1098/10, 1099/12, 1100/3,
1101/1
Bouﬁilova 1102/2, 1103/4, 1104/6,
1105/8
Cíglerova 1079/10, 1080/12,
1081/14, 1082/16
Trytova 1121/5, 1122/3, 1123/1
Volební okrsek ã. 687

volební místnost:
Z· Bﬁí VenclíkÛ 1140
Cíglerova 1083/18, 1084/20,
1085/22, 1086/24
Paculova 1110/2, 1111/4, 1112/6,
1113/8, 1114/10, 1116/3, 1117/1
Rone‰ova 1136/3, 1137/1
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Trytova 1118/2, 1119/4, 1120/6

Volební okrsek ã. 693

Volební okrsek ã. 688

volební místnost:
Z· Vybíralova 964

volební místnost:
Z· Bﬁí VenclíkÛ 1140
Cíglerova 1087/26, 1088/28,
1089/30, 1090/32, 1091/34, 1092/36
Pospíchalova 1129/3, 1130/1
Rone‰ova 1133/2, 1134/4, 1135/6
Volkova 1124/2, 1125/4, 1126/6,
1127/8, 1128/10, 1131/3, 1132/1
Volební okrsek ã. 689

volební místnost:
Z· Generála Janou‰ka 1006
DoleÏalova 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
Dygr˘nova 822/19, 823/17, 824/15,
825/13, 826/11, 827/9, 828/7, 829/5,
898/16, 899/14, 1006/21
Volební okrsek ã. 690

volební místnost:
Z· Generála Janou‰ka 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
Dobrovolného 646/2
Generála Janou‰ka 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
PÛdova 647/1, 648/3
Smikova 830/14, 831/12, 832/10,
833/8, 834/6, 835/4, 836/2
·ebelova 875/4
·romova 862/3, 863/18, 864/16,
865/14, 866/12, 867/10, 868/8, 869/6,
870/4, 871/2
Volební okrsek ã. 691

volební místnost:
Z· Generála Janou‰ka 1006
Dygr˘nova 814/12, 815/10, 816/8
Jíchova 851/14, 852/12, 853/10,
854/8, 855/6, 856/4, 857/2
Va‰átkova 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 ã. 692

volební místnost:
Z· Vybíralova 964
Kpt.Stránského 977/11, 978/13,
979/15, 980/17, 981/19, 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

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 ã. 694

volební místnost:
Z· 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
Franti‰kova 903/1, 904/3, 905/5,
906/7, 907/9, 908/11, 909/13, 910/15,
911/17
Volební okrsek ã. 695

volební místnost: SOU obchodu
a sluÏeb, Za âern˘m mostem
362/3
Babylonská 310, 552, 576, 756, 811,
1333, 1543
Blatská 216, 222, 666, 1167, 1200,
1430, 1574,1579
Bodláková 1576
Bojínková 1568/1, 1569/3
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, 417,432/19, 472, 563,
655, 716, 956, 1180, 1183, 1223/29,
1258, 1429, 1549,1583
Burdova 257, 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 Cvrãkova
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,
391,523/30, 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

Kaãínská 636, 667, 671, 715, 791,
822, 823, 1320, 1325, 1505, 1518
Koclíﬁova 219,616, 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
Pelu‰ková 1341, 1342, 1343, 1344,
1345, 1346, 1347, 1348, 1349, 1350,
1362, 1393, 1394, 1395, 1396, 1397,
1398, 1399, 1400, 1401, 1402, 1403,
1404, 1405, 1406, 1407, 1408/75,
1409, 1410, 1441, 1442, 1443, 1444,
1536
Rotenská 540,574, 1274
Sádovská 214, 546, 676, 679, 769,
773, 852/5, 880/7, 911/13, 950, 1186,
1280, 1313,1566
Skorkovská 208, 627, 643, 653, 654,
673, 712, 867, 884, 940, 958, 1168,
1520
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
StruÏky 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
Svûtská 222, 295/10, 351/4, 410,
530, 621, 630, 835/7, 863/9, 864,
901, 936, 986, 1187, 1230, 1424
U Járku 804
Vírská 224/11, 225, 258/15, 278,
292, 526, 1172, 1182
Vizovická 486/9, 525, 589, 700,
1199, 1334
VodÀanská 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, 1567,
1575
Za âern˘m mostem 100, 139, 140,
266/2, 1275, 1519, 1521, 1522, 1526,
1527
Volební okrsek ã. 696
volební místnost: restaurace

U Eriky, Tálínská 1312
Boreãkova 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, 830/18, 976,
1175
âerniãná 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,

190/24, 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
HÛrská 189, 227, 228, 264, 279,
289, 290,312, 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
Mar‰ovská 470/14, 566/10, 649/12,
790/8, 800, 890, 900
Metujská 86/8, 244, 294/11, 394/18,
395/7, 745, 878, 907
Nedvûdická 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, 1255,1582/1b
Slévaãská 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, 1034,
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, 988/8, 1141, 1176, 1415/10
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
ÎehuÀská 483/10, 524/8, 842, 843,
844, 845, 846, 847, 941, 1499
Îelivská 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,
452/28,534/24, 537/26, 560/19,
840/7, 848/6, 849/4, 915
Volební okrsek ã. 697

volební místnost:
Z· ·imanovská 16
Bo‰ilecká 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
Dﬁítenská 1266, 1267, 1268, 1455
Dvoﬁi‰Èská 735, 797, 957, 959, 960,
961, 962, 963, 964, 965, 966, 967,
968, 1244, 1245, 1246, 1247, 1248,
1249, 1281, 1435, 1458,1487, 1488
Herdovská 476, 482, 733, 806, 935,
1195
Hlinská 53
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Ulice a čísla popisná ve volebních okrscích m. č. Praha 14
Hodûjovská 1, 2, 3/7, 18, 26/5, 32,
34, 117/3, 313,510/10
K Rokytce 228,753, 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
Krãínovo námûstí 11, 24/16, 865,
1504, 1551,1552,1571
Lednická
17,328/5,351,352,354,358,1533
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,
1493,1580
Podli‰ovská 622, 624, 703, 776, 989,
1222, 1284
Prelátská 28
·imanovská 16, 21, 49, 52, 54, 55,
56, 57, 58, 60, 617
Velkoborská 1188
Vlkovická 88, 96, 196, 506, 517,
553, 555, 569, 570, 587, 668, 683,
722, 729, 751,762, 1142
Za Rokytkou 19, 20, 22, 23, 36,37,
66/28, 120/12, 121/14, 123/18,
125/24, 127/30, 708, 709, 710, 711,
871, 1461, 1462,
Za ·kolou 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
Volební okrsek ã. 698

volební místnost: restaurace
Pohoda, Hamerská 1207
Broumarská 1338
Církviãná 339, 376, 403, 419
âeskobrodská 1174
Dáﬁská 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
Hradeãkova 299/3, 320, 332, 333
Hvozdecká 358, 459, 481, 487/4,
585
Kali‰Èská 155/8, 165, 322,340, 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 námûstí 157/3, 216,
246/4, 247, 283/6
RoÏmberská 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
S˘kovecká 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, 162/25,
175/18, 181/24, 185/16, 198/10, 212,
215, 238/23, 239/7, 249, 260/12, 272,
282, 427, 437, 445/15,535/3, 896,
1190, 1337, 1500, 1564/27
Volební okrsek ã. 699

volební místnost:
restaurace Ba‰t˘ﬁská 67
Bajgarova 1153, 1154, 1155,1156,
1158, 1160, 1161, 1163, 1164, 1165,
1166, 1214, 1216
Kostlivého 1218
ManÏelÛ Dostálov˘ch 1207, 1208,
1209, 1210, 1213, 1215, 1301, 1302,
1303, 1304, 1305, 1306
Nedokonãená
337,338,346,1236,1332,1578
Slavatova 1205, 1206
StruÏná 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 ã. 700

volební místnost:
restaurace Ba‰t˘ﬁská 67
9. kvûtna 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
Ba‰t˘ﬁská 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,
265,362, 376, 380, 392, 418, 462,
469, 475, 482, 499, 531, 532, 549,
559, 578, 579
âeskobrodská 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,
202,210, 212, 213, 243/9, 533, 551
KaÀovská 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
Písãitá 97, 98, 99, 102, 103, 104,
105, 107, 196, 199, 331, 465, 470,
498, 512, 518, 520, 544, 548, 575
Radovská 244, 347
StaÀkovská 114, 369, 378, 383, 385,
387, 419, 426, 438, 443/24, 451/26,
460, 480, 513, 521, 525,717,718
Travná 60, 61, 85, 160, 161, 162,
163, 222, 373, 384, 386,390, 406,
415, 416, 472
Zalinská 101, 127/3, 184, 194,
195,449, 483,716
Volební okrsek ã. 701

volební místnost: Zámeãek
Hostavice, Pilská 9
BartoÀkova 701,702,703
âeÀkova 350, 413, 417, 423, 424,
425, 442, 502
Dﬁínovská 295, 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
Hodûjovská 592
Hru‰kovská 32, 57, 325, 332,333,
358, 368, 414
Jakubovská 278, 280, 281, 282, 283,
286, 287, 288, 289, 290, 291, 292,
293, 388, 389, 441, 515, 534, 591
Jansova 634, 635, 636, 637, 638,
639, 640, 641,642, 643, 644, 645,
646, 647, 648, 649,650, 651, 652,
653, 654, 655, 656, 657, 658, 661,
674, 675,704, 705, 706,707, 708,
709, 710, 711, 712, 713, 714
Jezdovická 313, 314, 315, 316, 322,
530
K Luhu 430, 431, 435, 453, 455,
457, 473, 474, 478, 506, 526, 527
Langweilova 685, 686, 687, 688,
689, 690, 691, 692, 693, 694, 695,
696
Lipenské námûstí 348
Lucinková 583/2, 584/4, 585/6,
586/8, 587/1, 588/3
Mal‰ovské námûstí 6, 334, 346, 401,
497
Minaﬁíkova 659, 660, 662, 663, 664,
672, 673, 676, 677, 678, 679
nám. Zdenky Braunerové
665, 667, 668, 669, 680, 684
NeÏárská 190, 365, 395, 427, 428,
432, 437, 445, 459, 496, 547, 567,
568, 594, 595,596, 597, 598, 599,
600, 601,603, 604,605, 606, 607,
608, 609, 614, 615, 616
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, 715
Osetá 619, 620, 621, 622, 623, 624,
625, 626, 627,628, 629,630, 631,
632, 633
Pilská 5, 7, 8, 10, 11, 19, 24, 25, 86,

87, 88, 371, 372, 379, 404, 422, 571,
572
Plumlovská 21, 41, 535
Postlova 697, 698, 699, 700
·emberova 670,671,681,682, 683
V Ráji 30, 33, 38
Vãelniãná 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
Vokﬁínská 340, 352, 396, 420
Záblatská 28, 31, 35, 37, 39/5, 40

Volební okrsek ã. 702
volební místnost:
Z· 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
Kuãerova 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 ã. 703

volební místnost:
Z· 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
MaÀákova 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 ã. 704

volební místnost: Galerie 14,
nám. Plukovníka Vlãka 686
Arno‰ta Valenty 650/29, 651/27,
652/25, 668/35, 669/33, 670/31
Bryksova 666/4, 667/6, 680/2
Dygr˘nova 687/1, 688/3
Hlaìova 649/1, 661/7, 662/5, 663/3,
671/2, 672/4, 673/6, 674/8, 675/10
Irvingova 689/1, 690/3, 691/5
nám. PlukovníkaVlãka 684/9,
685/10, 686/11, 692/5, 693/6, 694/7,
695/8, 696/4, 697/3, 698/2, 699/1
Ocelkova
658/24,659/26,660/28,676/30,
677/32, 678/34, 679/36
·edova 653/2, 654/4, 655/6, 656/8,
657/10
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VáÏení obãané,
v souvislosti s nadcházejícími volbami
do Senátu si Vás dovoluji oslovit a poprosit o trochu pozornosti k posouzení mé kandidatury a m˘ch pﬁedstav o úãelnosti
a moÏnosti pﬁípadné práce v této instituci.
Jsem roãník 1943, absolvent âVUT obor
fyzika kovÛ na MFF Karlovy university, následnû
vûdecká aspirantura. Pracoval jsem v oblasti v˘voje a aplikace materiálÛ vyuÏívan˘ch zejména
v jadern˘ch elektrárnách. Od r. 1993 pracuji i jako
soukromník na Ïivnostensk˘ list. Nikdy jsem
nebyl organizován v Ïádné politické stranû. To,
proã jsem se po roce 1989 v místû bydli‰tû angaÏoval jako nezávisl˘ kandidát právû za komunisty je osobní zku‰enost s pﬁíjmením Smrkovsk˘
(Josef Smrkovsk˘ byl mÛj str˘c), bylo jednak
poznání logick˘ch moÏností tohoto politického
proudu, jednak i vlastní Ïivotní praxe právû pﬁi
doÏadování m˘ch práv, jako obãana tehdy âeskoslovenské republiky. V tomto úsilí jsem totiÏ
jednoznaãnû poznal, Ïe není nutno podlézat, kﬁivit se a Ïe lze bez jak˘chkoliv podmínek docílit práv, deklarovan˘ch ústavou. I z toho dÛvodu odmítám aktivity pánÛ typu Mejstﬁíka, ·tûtiny a dal‰ích jako podlé, jako snahu o pozdní lítost –
zﬁejmû nad sv˘m osobním selháním. Naopak z vlastního poznání vím, Ïe lidé tohoto typu ãasto aktivnû v té dobû vytváﬁeli politické dusno. Dnes se tito slabo‰i snaÏí fale‰nû oãistit a pﬁedhazují národu poctivé lidi ke kriminalizaci.
Osobnû zastávám – ostatnû jako znaãná ãást národa názor,
Ïe senát jakoÏ i ﬁada dal‰ích institucí je pro obãana âR zbyteãn˘ luxus. Pokud ale existuje, nelze jej ignorovat, neboÈ legislativnû
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ovlivÀuje Ïivot obãana, kter˘ je nucen ho – stejnû jako parlament
– dobﬁe Ïivit. K tomu, aby mohlo dojít k nápravû, je tﬁeba, aby do
tûchto institucí nebyly voleny – obraznû ﬁeãeno peníze, ale rozum,
morálka, bezúhonnost. Zákony, umoÏÀující napﬁ. pro pochybení
v ﬁádu tisícÛ korun zlikvidovat soukromníka a souãasnû prominout zbohatlíkovi mnohamilionov˘ dluh státu za pﬁípadnou protisluÏbiãku kamaráda, jsou ‰patné a nepatﬁí do demokracie. Podobná je legislativa umoÏÀující devastaci ‰kolství,
zdravotnictví, pomûry v dopravû. Nad tím v‰ím se
ãasto pouÏívá otﬁepaná a nepravdivá floskule,
Ïe nejhor‰ím vlastníkem je stát. Ano, dá se s tím
souhlasit, ale pouze tehdy, pokud v jeho ãele
jsou darebáci a niãemové, kteﬁí jin˘m umoÏní
legalizovat ãinnost, ve slu‰né spoleãnosti oznaãovanou jako zlodûjna. A tak pﬁesto, Ïe je známo, Ïe jak ve zdravotnictví, tak v sociální oblasti zÛstávaly pﬁebytky, páni si vymáhají dal‰í danû,
poplatky, desátky, místo seriozních kalkulací, která vydávají za obchodní tajemství, mlÏí popﬁ. pﬁímo lÏou. Myslím, Ïe do naznaãen˘ch pomûrÛ
lze zaﬁadit i nepravosti, které Vás v místû bydli‰tû
ãi v zamûstnání obklopují.
Pokud Vám tyto pomûry vadí, dovoluji si Vás
poprosit o Va‰i podporu mé kandidatury v následujících volbách do Senátu. Mé pﬁedstavy lze struãnû shrnout
takto:
 Legislativou proti devastaci spoleãnosti i pﬁírody
 Demokracie se musí opírat o jednoznaãné zákony
 Zákony musí mít jednoznaãn˘ v˘klad, aby byl vylouãen
moÏn˘ vliv penûz
Pﬁeji v‰em jasnou mysl a ‰Èastnou volbu.
Ing. EvÏen Smrkovsk˘, CSc.
Nezávisl˘ kandidát do Senátu Parlamentu âR za KSâM
Volební obvod ã. 24 – Praha 9
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Zveme vás do Centra vzdělávání a veřejného internetu
Staãí udûlat jen 299 kroku od koneãné metra âern˘ Most a pﬁekroãíte práh nového Centra vzdûláváCVVI
ní a veﬁejného internetu (CVVI) v MaÀákovû ulici
ãp. 745, jehoÏ provozovatelem je pﬁíspûvková organizace KVIZ Praha 14.

Pﬁipravili jsme pro vás na podzimní mûsíce
roku 2008 tyto poãítaãové kurzy:
 První kroky s Internetem
 Základy práce na PC – poprvé u poãítaãe
 Word
 Excel
 PowerPoint
 FrontPage – tvorba webov˘ch stránek
Programy Word, Excel a PowerPoint budou dále
dûleny na zaãáteãníky a pokroãilé, kaÏd˘ program
se vyuãuje samostatnû.
Kurz je rozloÏen do sedmi lekcí za cenu 400,– Kã,
pro seniory od 65 let a dûti do 18 let za cenu 200,– Kã.
Kurzy budou zaãínat bûhem druhé poloviny mûsíce
ﬁíjna jedenkrát t˘dnû, ãas a doba konání bude upﬁesnûn dle zájmu a naplnûní jednotliv˘ch kurzÛ.
Zájemci prosím hlaste se pﬁímo v
Centru vzdûlávání a veﬁejného internetu nebo
na telefonních ãíslech:
222 940 933, 222 940 932 nebo 602 161 731 ãi
e-mailem: horesovska@cvvi.cz, mazurova@cvvi.cz

PRAHA 14
Otevﬁeno: pondûlí aÏ ãtvrtek 10–18 hod., pátek 10–15 hod.

Kdy volat záchrannou službu

N

a‰e zku‰enosti v terénu hovoﬁí o tom,
Ïe mnohdy pﬁijíÏdíme k nemocnému
pomûrnû pozdû po vzniku ãi prvních
projevech akutního onemocnûní. Pﬁitom dne‰ní lékové a pﬁístrojové vybavení záchranné sluÏby umoÏÀuje úãinnû ovlivnit onemocnûní jiÏ na
místû. Adekvátním a vãasn˘m postupem tak
mÛÏeme pacienta zcela na místû zaléãit a navodit situaci, zvlá‰tû u chronick˘ch onemocnûních, Ïe dal‰í okamÏit˘ transport nemocného do
nemocnice není vÛbec nutn˘. Ve druhém pﬁípadû, kdy povaha onemocnûní vyÏaduje pﬁepravu pacienta do zdravotnického zaﬁízení,
mÛÏeme zabezpeãit stabilizaci zdravotního
stavu tak, aby se nadále stav nezhor‰oval. Pﬁestává také platit obecnû vÏit˘ názor veﬁejnosti: „Máme doma auto, odvezeme nemocného
sami“. Dojezdov˘ ãas záchranné sluÏby na místo potﬁeby je stanoven vyhlá‰kou na 15 minut.
Transport pacienta do nemocnice osobním
vozidlem v dne‰ním silniãním provozu vyÏaduje pevné nervy a také více ãasu neÏ je onûch
15 minut. Pﬁivoláním vozidla záchranné sluÏby
tak zkrátíme dobu dojezdu odborné pomoci,
dále zkrátíme i dobu pﬁevozu do nemocnice
a hlavnû je nemocn˘ jiÏ bûhem pﬁevozu pod
dohledem kvalifikovaného zdravotnického personálu.
Dostáváme se k otázce, kdy volat záchrannou
sluÏbu? Z hlediska ãasu, jak uÏ jsem uvedl, urãitû dﬁíve neÏ pozdûji. BohuÏel ﬁada tûch, kteﬁí

potﬁebují vãas o‰etﬁit a zaléãit, zbyteãnû dlouho
odkládá pﬁivolání lékaﬁe. Sem náleÏí ﬁada prvotních a alarmujících pﬁíznakÛ, které by mûly iniciovat rozhodnutí vytoãit tísÀovou linku 155.
Z hlediska povahy onemocnûní by nemûlo dojít
k Ïádné prodlevû s pﬁivoláním lékaﬁe u v‰ech
stavÛ, které bezprostﬁednû ohroÏují Ïivot postiÏeného. Tady jde o velikou skupinu pﬁíznakÛ
a onemocnûní, která mohou bez správné a vãasné léãby konãit i smrtí. V Ïádném pﬁípadû bychom tedy nemûli podceÀovat pﬁedev‰ím poruchu vûdomí aÏ bezvûdomí, jakoukoliv du‰nost,
bolesti na hrudi, otoky dolních konãetin, poruchy vûdomí, alergické reakce, krvácivé stavy,
velké bolesti bﬁicha a kﬁeãové stavy. Pacienti,
kteﬁí jsou dlouhodobû léãeni pro nûjaké základní onemocnûní, by nemûli podceÀovat jakoukoliv zmûnu svého zdravotního stavu, která
mÛÏe znamenat dekompenzaci a nástup akutní
fáze nemoci. Právû v tûchto pﬁípadech ãasto
vãasné zaléãení mÛÏe nástup akutní fáze zcela
zastavit. V opaãném pﬁípadû musíme vzít na
vûdomí, Ïe neléãení takové situaci mÛÏe pﬁivodit trvalé chorobné zmûny, vznik komplikací nemoci nebo mÛÏe znamenat i del‰í pobyt
v nemocnici. RovnûÏ stavy pÛsobící náhlé utrpení a náhlou bolest vyÏadují rozhodn˘ a rychl˘ zásah lékaﬁe zdravotnické záchranné sluÏby.
I v tomto pﬁípadû platí a zvlá‰tû pro kolikovité
(ostré a rytmicky se opakující) bolesti, Ïe pokud
jsou vãas léãeny, pomûrnû rychle ustupují.



Velkou skupinu v˘jezdÛ vozidel ZS tvoﬁí
v˘jezdy ke v‰em druhÛm úrazÛ vãetnû úrazÛ
souvisejících s dopravními nehodami. Témûﬁ
kaÏd˘ úraz je spojen s bolestí a mÛÏe b˘t provázen vût‰í ztrátou krve i uvnitﬁ organismu, kterou pﬁímo nevidíme (krvácení do bﬁicha, krvácení do tkání pﬁi zavﬁené zlomeninû).
Lékaﬁ záchranné sluÏby by mûl b˘t dále pﬁivolán ke v‰em stavÛm, které pÛsobí zmûnu chování a jednání postiÏeného. PodceÀovat nesmíme ani pﬁípady v˘skytu otravy rÛzn˘mi látkami
a léky (úmyslné nebo neúmyslné poÏití) a intoxikace omamn˘mi látkami. V‰echny tyto pﬁípady mohou váÏnû po‰kodit zdravotní stav jedince.
Domnívám se, Ïe z uvedeného pﬁehledu jednoznaãnû plyne, Ïe na‰í snahou a cílem na‰í práce je pomáhat v‰em, kteﬁí na‰i pomoc potﬁebují. Aby i na‰e pomoc mohla b˘t co nejúãinnûj‰í,
je tﬁeba zajistit nemocnému pomoc co nejdﬁíve
po vzniku události. Je tﬁeba zbavit se pocitu
ménûcennosti, pocitu obtûÏování a opustit
mnohdy fale‰né pﬁedstavy, Ïe se zdravotní stav
nemocného sám od sebe zlep‰í. Je tﬁeba ponechat definitivní ﬁe‰ení vzniklé situace na lékaﬁi, kter˘ díky sv˘m zku‰enostem a praxi celou
situaci nejlépe vyhodnotí.
MUDr. Michal Havlíãek
lékaﬁ zdravotnické záchranné sluÏby
Pﬁí‰tû: rychlá lékaﬁská pomoc a lékaﬁská
sluÏba první pomoci
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Nechceme, aby zvítězil nepořádek

V

zhled, ãistota a uÏívání nûkter˘ch veﬁejn˘ch ploch jsou terãem opakované kritiky na‰ich obãanÛ. Kritiku provází
postesknutí, jak k tomu vlastnû slu‰n˘ obãan
pﬁijde, kdyÏ neodhazuje odpad, kam ho napadne, ale do urãen˘ch nádob, a pﬁesto vidí, napﬁ.
u keﬁov˘ch porostÛ, závûje nepoﬁádku, kdyÏ po
svém pejskovi uklízí, a pﬁesto si obãas na botû
pﬁinese domÛ nûco zapáchajícího, kdyÏ si chce
odpoãinout na laviãce, ale ta je obsazena tzv.
bezdomovci, spí‰e profesionálními flákaãi, mezi
nimiÏ koluje láhev ãi krabice laciného alkoholu a místo je poseto mnoÏstvím nedopalkÛ od
cigaret. Odpovûì je nejspí‰ jednoduchá. Nûkteﬁí z nás pohazují odpadky, kde se jim zlíbí,
jsou dokonce zaznamenány pﬁípady, kdy uklízecí ãetû, která provádûla doplÀkov˘ úklid v jedné z ulic âerného Mostu, „pomáhali“ nûkteﬁí
nájemníci s úklidem veﬁejné plochy tím, Ïe jim
pytle s odpadem házeli z oken tak ﬁíkajíc na hlavy. Nûkteﬁí pejskaﬁi se neobtûÏují sebrat do sáãku „v˘tvor“ svého chránûnce a nûkteﬁí „dlouhodobí náv‰tûvníci“ na‰í mûstské ãásti „vytﬁídí“
odpad v kontejneru, co se hodí odnesou, zbytek rozfouká vítr, rozjezdí auta apod. Pﬁidámeli k tomuto nepûknému v˘ãtu nepﬁesvûdãivé
v˘kony nûkter˘ch firem provádûjících správu
a údrÏbu nûkter˘ch veﬁejn˘ch ploch, odpovûì
je úplná. Po kritice a postesknutí pﬁichází otázka. Co vy na radnici s tím udûláte? Odpovûì
znovu vcelku jednoduchá – co je v na‰ich silách.
Úklid veﬁejné zelenû je zaji‰Èován zahradnick˘mi firmami dle urãen˘ch pravidel, harmonogramu a samozﬁejmû také dle finanãních moÏností. Tento základ je doplnûn vyuÏitím obãanÛ
odsouzen˘ch k alternativním trestÛm k úklidov˘m pracím a spoluprací s Armádou spásy, která nám k úklidu poskytuje svoje klienty. Pﬁíklad: v oblasti ulice Va‰átkova je provádûn úklid
odpadkÛ 3x t˘dnû klienty Armády spásy a 1x
t˘dnû pracovníky zahradnické firmy a nárazovû osobami potrestan˘mi alternativním trestem.
Nûkolikrát roãnû je v této lokalitû je‰tû proveden speciální úklid keﬁov˘ch skupin a prostorÛ

pod balkony a pﬁístupov˘mi schodi‰ti.
Pravidelnû je odváÏen
i velkoobjemov˘ odpad od kontejnerov˘ch
stání. V‰echny tyto
ãinnosti jsou hrazeny z rozpoãtu mûstské
ãásti. Tato ãinnost, bohuÏel, díky v˘‰e uvedenému, je mnohdy
bez efektu, plochy vydrÏí uklizené sotva pár
hodin.
Praha má dnes v oblasti veﬁejného poﬁádku pomûrnû slu‰nou
legislativu v podobû
obecnû závazn˘ch vyhlá‰ek, které, mimo jiné,
umoÏÀují nepoﬁádníky sankcionovat. Proto
poãátkem záﬁí tohoto roku zaãala na na‰í mûstské ãásti dlouhodobá spoleãná akce Oblastního
ﬁeditelství Mûstské policie Praha 14 a Úﬁadu
mûstské ãásti Praha 14 zamûﬁená na dodrÏování vyhlá‰ek hlavního mûsta Prahy, zejména
v oblasti ãistoty veﬁejn˘ch ploch, poÏívání alkoholu na místech veﬁejnosti pﬁístupn˘ch a ostatních ne‰varÛ, které radnici a obãany Prahy 14
velmi trápí. Vedení mûstské policie do akce zapojilo dennû aÏ 6 stráÏníkÛ, radnice vyslala pracovníka odboru ochrany Ïivotního prostﬁedí
a poskytla multikáru s osádkou, která se obratem postarala o odklizení zji‰tûného nepoﬁádku.
V prvním t˘dnu byla cílem tohoto t˘mu
oblast Hloubûtína. Jen zde bylo v prvních dnech
zji‰tûno 12 pﬁestupkÛ t˘kajících se poÏívání
alkoholu, za které byly uloÏeny pokuty v celkové v˘‰i 4 400,– Kã. Na úseku zneãisÈování
veﬁejného prostranství bylo zji‰tûno 17 pﬁestupkÛ, za které byly uloÏeny pokuty v celkové
v˘‰i 5 900,– Kã. Dále bylo zji‰tûno 10 ãern˘ch
skládek, které byly následnû odstranûny. Poté
se akce pﬁestûhovala na âern˘ Most, kde, vzhledem k rozsahu území, trvala následujících 14

Nábor do Basketu Slovanka
Basket Slovanka – nejúspû‰nûj‰í dívãí basketbalov˘ klub v Praze
a v âR poﬁádá nábor dívek roãníku 1998, 1999 a 2000 ve stﬁedu 8. ﬁíjna v Z· Mochovská – metro Hloubûtín v 16.30 hod.
Dále doplÀujeme druÏstvo miniÏaãek (pﬁeborník Prahy loÀské sezony a 3. t˘m na mistrovství âR) o dívky roãníku 1997 a 1998. Tréninky
tohoto druÏstva jsou v Z· Bﬁí VenclíkÛ, metro Rajská zahrada vÏdy
v úter˘ od 17 hod. Ná‰ klub mj. reprezentovaly na olympiádû odchovankynû K. Elhotová a P. Kulichová. Právû uplynulá sezona byla v historii klubu nejúspû‰nûj‰í – zisk ãtyﬁ titulÛ mistra âR v mládeÏnick˘ch
kategoriích a dvû bronzová umístûní jsou toho dokladem, zv˘raznûná
nûkolika hráãkami v juniorsk˘ch reprezentacích a také zmiÀovan˘mi
reprezentkami v Pekingu. Basketbal je v˘borná hra, tak ji pﬁijìte se sv˘mi dcerami vyzkou‰et.
Kontakt: 604 239 296 Jiﬁí Tou‰ek nebo
basket@basketslovanka.cz.
foto: archiv

dní. Spoleãná akce byla zakonãena na sídli‰ti
v Jahodnici, vzhledem k uzávûrce ListÛ si ãtenáﬁ celkovou statistiku a dal‰í poznatky pﬁeãte
aÏ v listopadu. Akce bude mít pokraãování
i v následujícím období a jejím v˘stupem nebude pouhá statistika uloÏen˘ch pokut. I represe
musí mít urãitou strategii, aby mûla smysl. Z této
první dlouhodobé akce se pﬁedev‰ím pouãíme.
KdyÏ uÏ je ﬁeã o budoucnosti, je‰tû jedna
dÛleÏitá vûc. Mûstská ãást Praha 14 ve spolupráci se základními ‰kolami, které zﬁizuje,
zabezpeãila pro urãené roãníky prostﬁednictvím
odborné firmy komplexní dlouhodob˘ program
primární prevence sociálnû patologick˘ch jevÛ
v jehoÏ rámci bude, mimo jiné, dûtem v‰tûpováno, Ïe ohleduplnost k veﬁejnému majetku,
stejnû jako udrÏování poﬁádku a ãistoty patﬁí
k zásadním Ïivotním návykÛm a rozhodnû
se vyplácí. Tento program odstartovaly ‰koly
v tomto ‰kolním roce. Pﬁejme si, aby i tato ãinnost pﬁinesla k˘Ïené ovoce. Mûjme v‰ak na
pamûti, Ïe rodinné návyky a zvyklosti jsou ãasto urãující pro chování dûtí a osobní pﬁíklad
dospûl˘ch je zcela zásadní.
Bohumil Sobotka, zástupce starosty
foto: archiv MP
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Po roce podél Rokytky

Z

hruba pﬁed rokem se ná‰ redakãní t˘m
vydal na kolech podél Rokytky, abychom
ovûﬁili, v jakém stavu je páteﬁní cyklotrasa, kopírující tok ﬁíãky Rokytky z Prahy 14
aÏ po její ústí do Vltavy u LibeÀského ostrova.
Tato trasa je vyuÏívána nejen cyklisty v obou
smûrech, ale je vhodná i k del‰ím pû‰ím procházkám. Obdobn˘ rekognoskaãní úãel mûla
i na‰e leto‰ní v˘prava, byÈ byla o nûco krat‰í. Vynechali jsme totiÏ úsek mezi Kyjsk˘m
a Hoﬁej‰ím rybníkem, neboÈ jsme vyjíÏdûli aÏ
ze Slavoje Hloubûtín, kde jsme do ListÛ fotili
záﬁijov˘ tenisov˘ turnaj ve ãtyﬁhﬁe. Z Hloubûtínské ulice jsme pﬁed kostelem sv. Jiﬁí odboãili k PraÏskému zlomu, podjeli jsme PrÛmyslo-

vou a pﬁejeli první mÛstek pﬁes Rokytku ke Kejﬁovu Ml˘nu, kde se realizuje velk˘ developersk˘ projekt. Od nûj se Nademlejnskou dostáváme k frekventované Podûbradské, kde chybí pro
pû‰í ãi cyklisty navazující pﬁechod. Na druhé
stranû Podûbradské po chodníku vpravo zamíﬁíme zpût k Rokytce. V tûchto místech je Podûbradská pﬁemostûna b˘valou vleãkou, jeÏ by
mûla b˘t v budoucnu pﬁemûnûna na cyklostezku. Nyní nás ãeká nejhezãí ãást cesty vedoucí
tûsnû po bﬁehu Rokytky. První její úsek je neznaãen˘ s nezpevnûn˘m povrchem a konãí
u Freyovy ulice (v rámci revitalizace bﬁehu
Rokytky se zde staví rezidenãní bydlení), druh˘ je uÏ s cykloznaãkou a z vût‰í ãásti má
dokonce zámkovou dlaÏbu. Následuje opût
neznaãen˘ úsek (od Kolãavky po Elsnicovo
námûstí), kter˘ je z celé trasy nejhor‰í. Rokytka je v tûchto místech páchnoucí stokou, pﬁesto
je oznaãena jako rybáﬁsk˘ revír. Od Octáﬁovy
ulice jedeme po znaãené ‰iroké asfaltové promenádû aÏ k povodÀov˘m vratÛm, kde Rokytka ústí do Vltavy. Odsud lze pokraãovat do Troje podél bﬁehu Vltavy, kde jsou místy parádní
úseky s hladk˘m asfaltem, jeÏ hojnû vyuÏívají

PraÏsk˘ zlom
Jasanová alej podél Rokytky

bruslaﬁi. Dojeli jsme aÏ k pﬁívozu V Podhoﬁí
(cyklotrasa samozﬁejmû pokraãuje dál viz PraÏské kolo), jenÏ byl loni pﬁi na‰í cyklojízdû kvÛli velké vodû mimo provoz. Tentokrát jsme se
nalodili a nechali pﬁevést a vraceli jsme se zpátky po druhém bﬁehu pﬁes Stromovku a pak uÏ po
stejné trase do Hloubûtína. Ujeto jsme dle tachometru mûli 30 km. Na celé trase jsme oproti loÀsku zaznamenali jediné zlep‰ení: odstranûní
náletové zelenû v krátkém úseku za Podûbradskou, coÏ je dost málo na to, jak˘m tempem se
v Praze budují ãi vyznaãují nové cyklotrasy.
Nemûlo by se zapomínat ani na ty, jeÏ jsou star‰ího data a nebyly dotaÏeny do konce. To je pﬁípad cyklotrasy podél Rokytky, jeÏ je navíc
v rámci celé Prahy unikátní (pokud by byla
dokonãena, v naváznosti na povltavskou stezku by vedla cyklisty pﬁírodní enklávou a mimo
silniãní provoz z Kyjí pﬁes Hrdloﬁezy, Hloubûtín, Vysoãany, LibeÀ, Troju aÏ do Roztok u Prahy). Na‰i rekognoskaci trasy podél Rokytky
chceme podat jako podnût na Magistrát.

Soutěžní otázka
nejen pro cyklisty

Developersk˘ projekt KejﬁÛv Ml˘n

PrÛbûÏnû jsme po trase poãítali rozmanitá pﬁemostûní ﬁíãky a v˘sledn˘ souãet nám
poslouÏil pro zadání soutûÏní otázky pro vás:
Rokytku protíná od Kejﬁova Ml˘na po ústí
do Vltavy: a) 20, b) 25, c) 30 pﬁemostûní.
Ze správn˘ch odpovûdí vylosujeme trojici
v˘hercÛ, kteﬁí obdrÏí k‰iltovku s logem Prahy 14, knihu Praha 14 ve fotografii a novou
cyklomapu od na‰eho redakãního partnera,
kartografického vydavatelství Îaket.
ProtipovodÀová vrata v ústí Rokytky

text a foto: j‰
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Nohejbal poprvé na třech kurtech
Poslední prázdninová sobota patﬁila na kurtech u Z· Bﬁí VenclíkÛ opût nohejbalu, uÏ tradiãnímu turnaji o pohár starosty Prahy 14. Mezi
11 soutûÏícími tﬁíãlenn˘mi druÏstvy se objevila
i známá jména z loÀska, a to hned na prvních
tﬁech místech. Kaiser team (David Fugner, Pavel
Hájek, Michal Zdrubeck˘), kter˘ byl loni na
2. místû, skonãil letos tﬁetí. Druhé místo vybojovala trojice Jiﬁí Landrichter, Karel Jirou‰ek

a Lubo‰ Pamánek, startující tentokrát pod
názvem Pﬁekvapení. Jejich zlep‰ení proti loÀsku
aÏ tak velk˘m pﬁekvapením není. Staãí si pﬁipomenout slova tûchto sympatick˘ch mladíkÛ
z loÀského roku, kdy tady hráli jako Sebranka.
„Na turnaji jsme byli nováãci a je‰tû k tomu nejmlad‰í. Uvidíme za rok.“
No, vidûli jsme, vÏdyÈ Pﬁekvapení se sklonilo jen pﬁed vitûznou trojicí Barokních andûlÛ

(Jiﬁí Kouba, Antonín Mocik, Ladislav Novotn˘),
rovnûÏ star˘ch znám˘ch z loÀského roku. K nejlep‰ím t˘mÛm (na snímku) je‰tû dodejme, Ïe
zvlá‰tností leto‰ního turnaje byly dva „rodinné
klany“ – Démoni (otec a synové Fejfarovi)
a Lochman team, neboli 3 Lochmani. Energetické nápoje dodala a akci sponzorovala opût
Coca Cola. A poprvé se hrálo na tﬁech kurtech,
coÏ v˘raznû urychlilo prÛbûh turnaje.

Praha 14 Tour 2008
Jedna ze tﬁí úãastnic turnaje – Anna Dvoﬁáková

Hned dva tenisové vrcholy byly k vidûní první záﬁijov˘ víkend. V New Yorku konãil ãtvrt˘
grandslamov˘ podnik a v na‰em hlavním mûstû
se uskuteãnil závûreãn˘ turnaj tﬁídílné série Praha 14 Tour. Zatímco na US Open ve Flushing
Meadows zvítûzili v muÏské ãtyﬁhﬁe aÏ po velkém boji domácí bratﬁi Bryanové nad na‰ím
Dlouh˘m a Indem Paesem 7:6 (7:5) a 7:6 (12:10),
na kurtech Slavoje Hloubûtín se z prvenství v turnaji ãtyﬁher neregistrovan˘ch hráãÛ radovali
Dusík se Synkem, kteﬁí ve finále porazili Grubera s Fialou pomûrnû hladce 6:2. Odli‰né bylo
i poãasí. V Americe naru‰il závûr US Open dé‰È,
v hloubûtínském tenisovém ráji se zase dvû desítky deblÛ musely vyrovnávat s tﬁicetistupÀov˘m
vedrem. To ale na jejich v˘konech nic neubralo,
coÏ svûdãí o slu‰né fyzické odolnosti i psychické pohodû. VÏdyÈ v‰ichni semifinalisté bûhem
sobotního klání odehráli ‰est jednosetov˘ch zápasÛ, byÈ v uvolnûné atmosféﬁe, která cel˘ turnaj

provázela…Pro úplnost je‰tû dodejme, Ïe ve
vyrovnaném utkání o tﬁetí místo porazili otec
a syn Valá‰kovi pár Noha – TÛma 7:5. A Ïe cel-

kov˘m vítûzem tﬁídílného podniku s názvem Praha 14 Tour 2008 se stala dvojice Dusík – Synek,
která zvítûzila i v kvûtnovém turnaji na kurtech
s umûl˘m povrchem u Z· Bﬁí VenclíkÛ.
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MISTROVSTVÍ ČR A VZÁCNÁ NÁVŠTĚVA
Pﬁi své prvozáﬁijové náv‰tûvû v Z· Vybíralova na âerném Mostû pﬁi‰la paní Livia Klausová na chvíli i mezi
sportovní elitu zdej‰í ‰koly – ragbisty. Ti se koncem minulého ‰kolního roku opût zúãastnili ‰kolní ligy ragby, tentokrát se 3 druÏstvy. LoÀsk˘ titul mistra republiky junioﬁi (8. a 9. roãníky) obhájili a navíc je‰tû získali ve své
kategorii i druhé místo. Novû se mistrovství zúãastnili
i benjamini (6. roãníky). Byli velmi úspû‰ní a vybojovali pro ‰kolu také titul mistra republiky. Setkání s paní Klausovou bylo pro v‰echny obrovsk˘m ocenûním za celoroãní tvrdou práci. Ragbisté Marek Holík, David Svoboda,
David Crnko, Matûj Sk˘va, Tuan Anh Vu (Tonda), Filip
Krãál, Viktorie Tmejová, Karolína Kinclová a Kamila
·ampalíková seznámili první dámu s pravidly ragby a prÛbûhem sportovních utkání. Velmi se jí líbila slova jednoho z mlad˘ch sportovcÛ: „Do kaÏdé hry dáváme srdíãko
a na v˘sledcích je to vidût“.
MK

Malá kopaná
Malá kopaná patﬁí u nás k nejroz‰íﬁenûj‰ím sportÛm,
jemuÏ se vûnují nad‰enci, od klukÛ poãínaje aÏ po star‰í pány s pivními bﬁí‰ky. Buì se sejde parta hráãÛ a rozdají si to jen tak nûkde na plácku, anebo se poﬁádá celá
ﬁada nejrÛznûj‰ích turnajÛ a soutûÏí, jako je napﬁ. populární Hanspaulka league. U nás na ãtrnáctce se amatér‰tí
hráãi od 15 let mohou v záﬁí úãastnit turnaje o pohár starosty v malé kopané na hﬁi‰ti s umûl˘m povrchem TJ
Sokol Kyje. Letos se do turnaje pﬁihlásilo sedm t˘mÛ.
Hrálo se ve dvou skupinách (zápasy trvaly vÏdy 2 x 10
minut) a ve tﬁinácti utkáních padlo celkem 56 branek.
V semifinále porazil 1. FC Lehovec FC Roma 5:0 a Portugalci Brazilce 3:0. Ve finále si suverénní Lehoveãtí
nakonec poradili s Portugalci 2:1 a stali se vítûzi pátého
roãníku tohoto turnaje. V zápase o tﬁetí místo porazila
FC Roma Brazilce 3:0.

Sonkalácké ohlédnutí
PﬁestoÏe dvoumûsíãní prázdniny jsou pro
mládeÏ pﬁedev‰ím ve znamení odpoãinku, zábavy a leno‰ení, u taekwondistÛ z âerného Mostu to rozhodnû neplatí. Bûhem léta toho Sonkaláci zvládli opravdu hodnû. V polovinû ãervence
se trenéﬁi Sonkalu vydali na nûkolikadenní
náv‰tûvu k na‰im v˘chodním sousedÛm, aby
zde absolvovali nûkolik intenzivních tréninkÛ
a vymûnili si zku‰enosti z tréninkÛ mládeÏe.
Závûr ãervence byl ve znamení exhibiãního
vystoupení na dûtském letním táboﬁe nedaleko
Ratiboﬁe v Karlovarském kraji. Ukázka, provedená ‰esticí drÏitelÛ ãern˘ch páskÛ, byla mnohokrát ocenûna mohutn˘m potleskem pﬁítomn˘ch táborníkÛ. Druhá ãást náv‰tûvy byla ve
znamení zjednodu‰eného tréninku základních
úderÛ a kopÛ na lapy, a rovnûÏ nûkolika technik sebeobrany do kaÏdodenní praxe.
Vrcholem letních prázdnin taekwondistÛ
z âerného Mostu bylo tradiãní soustﬁedûní. Stejnû jako v pﬁedchozích letech na‰la padesátka

taekwondistÛ své útoãi‰tû v Mal˘ch SvatoÀovicích, rodi‰ti spisovatele Karla âapka. Sou-

stﬁedûní mûlo opût charakter mezinárodní akce,
díky pﬁítomnosti slovensk˘ch a ‰v˘carsk˘ch
úãastníkÛ. V prÛbûhu 8 dnÛ byly v‰emi úãastníky velmi dÛkladnû procviãeny v‰echny ãásti
tohoto korejského bojového umûní, ale dostalo
se i na mnoho soutûÏí a turnajÛ. Naãasování celé
akce na závûr prázdnin je ideální pro vstup do
nového taekwondistického roku, kdy na ãleny
Sonkalu ãekal nejprve kaÏdoroãní nábor nov˘ch
ãlenÛ. A v pﬁípadû tûch pokroãilej‰ích úãast na
dvou podzimních soutûÏích – nejprve ﬁíjnové
souboje mlad˘ch talentÛ ve Fr˘dku-Místku
a poté mistrovství âeské republiky v Brnû. Pro
desítku ãern˘ch páskÛ bude vyvrcholením podzimních aktivit úãast na listopadové pﬁehlídce
bojov˘ch umûní pod názvem Fighters Budoshow.
Aktuální informace z ãinnosti oddílu
a rovnûÏ informace o náboru nov˘ch ãlenÛ
najdete na www.sonkal.cz
dvoustranu pﬁipravili: j‰, ves a vok,
foto: j‰ (3), ves (5), Luká‰ Rehberger (2)
a archiv
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Cvičení v TJ Sokol Jahodnice
Bezdrevská ul., spojení autobusem 109, 110,
208 do zastávky Jahodnice.

říjen – prosinec 2008
Pondûlí 19.15 – 20.30 hod. power joga – je
styl cviãení, kter˘ je urãen pro ‰irokou veﬁejnost.
Jeho základem jsou jogové pozice, které jsou
v dynamickém sledu opakovány jedna za druhou
(uãí nás vnímat potﬁeby vlastního tûla, jeho moÏnosti, pocity a proÏitky)
Úter˘
19 – 19.55 hod.
dance aerobik –
lekce aerobního cviãení s taneãními prvky zamûﬁená na zv˘‰ení kapacity plic a energetického spalování tukÛ pﬁi stﬁednû rychlé aÏ rychlé hudbû pﬁiná‰ející radost z pohybu, zakonãená streãinkem
20 – 21 hod.
bodystyling – posilovací hodina s vyuÏitím náãiní (ãinky, gumiãky, overbally..), která je velmi úãinná na formování postavy a posílení svalstva celého tûla,

zakonãená dÛkladn˘m streãinkem, vhodná pro
kaÏd˘ vûk
Stﬁeda
19.15 – 20.30 hod. fit ball – cviãení
na velkém i malém míãi (over ballu), patﬁí do kategorie balanãních cviãení,velkou v˘hodou je, Ïe pﬁi
cviãení zapojujete do ãinnosti hluboké svalstvo
a objevíte tak i svaly, o kter˘ch ani nevíte, Ïe je máte,
cviãení zvládne kaÏd˘ bez rozdílu vûku a kondice
âtvrtek 17.30 – 19 hod.
cviãení pro dûti –
vhodné pro dûti cca 7–13 let
20 – 21.30 hod.
kondiãní mix –
lekce zaãínající lehkou aerobní sestavou s vyuÏitím stepu, zamûﬁená je na následné posílení a protaÏení pilates metodou, která má pozitivní úãinky na
ohebnost svalÛ a kloubÛ bez pﬁetûÏování organismu
Nedûle 19 – 20.30 hod.
step aerobik –
cviãení je zamûﬁeno na intenzivní spalování podkoÏního tuku a získání fyzické kondice pomocí
krokov˘ch variací nízkého aerobiku s vyuÏitím

stepu (bedniãky) pﬁi stﬁednû rychlé aÏ rychlé hudbû, cca 50 min. zahﬁátí, 30 min. posilování problematick˘ch partií a závûreãn˘ streãink
Cviãení vedou zku‰ené, ochotné a usmûvavé cviãitelky. Do tûlocviãny je nutno vstupovat v ãisté
obuvi, je vhodné mít s sebou vlastní ruãník a pití.
Ceny: 50 Kã /1 cviãební lekce (po–ãt), 80 Kã/
nedûlní cviãení, pro ãleny TJ Sokol Jahodnice
35Kã/1 lekce, 70Kã/ned. cviãení
(permanentka 300Kã/ 10 lekcí, nedûle 2 lekce).
âlenem TJ se stává kaÏd˘ po vyplnûní pﬁihlá‰ky
a zaplacení ãlenského pﬁíspûvku.
Kontaktní osoby: Jana BaÀková, tel. 234 106 510,
bankova@alimpex.cz, Milena Kuãerová, tel.
605 277 979, mail: anelimka@seznam.cz.
V areálu TJ jsou k dispozici 2 venkovní tenisové
kurty a jeden víceúãelov˘ kurt (volejbal, nohejbal). Kontakt na pana Mesteka, pﬁedsedu tenisového oddílu na tel. ã. 603 202 929.

Ještě jednou k rybníčku Aloisov
Celková rekonstrukce a revitalizace retenãní
nádrÏe âern˘ Most (známá místním obãanÛm jako
rybníãek Aloisov) trvala zhruba rok a byla dokonãena v dubnu 2007. Následnû byl v ãervnov˘ch
Listech uveﬁejnûn celostránkov˘ ãlánek s fotografiemi, v nûmÏ byl podrobnû popsán prÛbûh rekonstrukce rybníãku, kter˘ se po léta pot˘kal s nedostatkem vody. Právû proto bylo nejdÛleÏitûj‰í
souãástí projektu zabezpeãení nového, stálého pﬁítoku vody, kter˘ se podaﬁilo získat utûsnûním drenáÏních obsypÛ de‰Èové kanalizace a vyvedením
této vody zpût do nádrÏe. Jak se pﬁed rokem v ãlánku psalo, tento nov˘ zdroj, cca 0,5 1/s vody by mûl
zastavit vysychání nádrÏe, pﬁípadnû zpÛsobit i mírné nav˘‰ení hladiny. I tak mûlo napou‰tûní trvat
aÏ nûkolik mûsícÛ v závislosti na mnoÏství sráÏek.
Vzhledem k mimoﬁádnû suchému loÀskému roku,
a ani ten leto‰ní není sráÏkovû nadprÛmûrn˘, pot˘ká se rybníãek s nedostatkem vody i nadále. Jak
patrno z fotografie poﬁízené 18. záﬁí, voda z nového zdroje sice pﬁitéká, ale velmi slab˘m ãÛrkem.

Rybníãek zãásti zarÛstá rákosím, nelze do nûj nasadit ryby. Zejména proto se zaãaly oz˘vat kritické
hlasy zpochybÀující prÛbûh rekonstrukce, problém
s rybníãkem byl diskutován i na posledním jednání Zastupitelstva Mâ Praha 14.
Vzhledem k tomu, Ïe nejpovolanûj‰ím v kauze Aloisovského rybníãka je jeho správce, poÏádali jsme o vyjádﬁení k v˘‰e zmínûn˘m problémÛm ing. Jiﬁího Karneckiho z odboru ochrany
prostﬁedí Magistrátu: „Rybník byl opraven ﬁádnû
a v souladu s projektem a vynaloÏené prostﬁedky
jsou adekvátní v˘sledku. S projektem sice spokojeni jsme, ale tak na 98 %, a ty dvû procenta jsou
v˘‰ka hladiny. Já bych ji vidûl nejradûji tak o 0,5 m
v˘‰e. To by byl ideální stav pro prÛtoãn˘ rybník.
Ten tu ov‰em nemáme. Zkusíme je‰tû pustit do
rybníka de‰Èovku ze sídli‰tû, ale je to krok, kterému jsem se chtûl vyhnout, protoÏe tam máme stál˘ pﬁítok ãisté vody. De‰Èovka uÏ tak ãistá nebude
a obãas b˘vá zneãi‰tûna i spla‰ky, a proto je to aÏ
krajní ﬁe‰ení. Nicménû podnikáme první kroky

a prÛzkumné práce, jak to nejlépe udûlat, jak zvednout hladinu a zároveÀ nezneãistit rybníãek.“
text a foto: j‰
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VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY na ŘÍJEN
Ze systému
hl. m. Prahy

Vírská x Branská
V Humenci x Sadská

20.10.

Velkoobjemové kontejnery jsou
pﬁistavovány do 14 hodin dne dle
rozpisu.

21.10.

Ze systému
MČ Praha 14

·imanovská x Za ·kolou
Karda‰ovská u obch. stﬁediska
7.10.

Mochovská x Zeleneãská
8.10.
·estajovická x V Chaloupkách
Nehvizdská x Zeleneãská
Svépravická x ·estajovická
Poﬁíãanská x Klánovická
Konzumní x Na Obrátce

9.10.

VaÀkova x V Chaloupkách

13.10.

Îelivská x Metujská

14.10.

Tálínská u ã.p. 15
Chvaletická x Vizírská
(chodník)
Kukelská x Chvaletická
Nedvûdická x ÎehuÀská

15.10.

Dﬁítenská x Velkoborská
Herdovská x Bo‰ilecká

16.10.

Stropnická x Za âern˘m
mostem
Jordánská x Svárovská
Svûtská x Lipnická
Koclíﬁova x VodÀanská
Lásenická x Lipnická

22.10.

Splavná x Svárovská
Borská x Rotenská
Cidlinská x Mar‰ovská
Koclíﬁova x Kaãínská

23.10.

Horusická x Osická

27.10.

Smikova x Gen. Janou‰ka
Bobkova x MaÀákova

Kpt. Stránského x Vybíralova 8.10.

Zvíkovská x Dáﬁská
29.10.
RoÏmberská x Podli‰ovská
Jezdovická x Froncova
NeÏárská x Jansova
Lipenské námûstí

30.10.

Bryksova u zad. traktu
ã.p. 762

9.10.

Bryksova x Fejfarova

13.10.

Va‰átkova x Dygr˘nova

14.10.

Rone‰ova x Volkova

15.10.

Anderleho x Gen. Janou‰ka 16.10.
Bobkova proti ã.p. 747

20.10.

·romova x Gen. Janou‰ka

21.10.

Bouﬁilova x Bojãenkova

22.10.

Harmonogram mobilního sběru
Odpady, které sbíráme: rozpou‰tûdla, kyseliny, zásady, fotochemikálie, pesticidy, záﬁivky a jin˘ odpad obsahující rtuÈ, oleje a tuk (kromû jedlého), barvy, tiskaﬁské barvy, lepidla, pryskyﬁice, detergenty a odma‰Èovací pﬁípravky, nepouÏitelná cytostatika a léky, baterie a akumulátory.

Koclíﬁova x Kaãínská
Vírská x Burdova
Splavná x Okrouhlíkova
Svûtská x Jordánská
Za ‰kolou x ·imanovská
Jezdovická x Froncova
Vidlák x Novozámecká
Lipenské námûstí

15.00–15.20
15.40–16.00
16.10–16.30
16.40–17.00
17.10–17.30
17.40–18.00
18.10–18.30
18.40–19.00

Zastávky na sbûrové trase „C“
ve ãtvrtek 30. ﬁíjna
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
15.30–15.50
16.00–16.20
16.30–16.50
17.00–17.20
17.30–17.50
18.10–18.30
18.40–19.00

V uveden˘ch dnech je obsluhována celá sbûrová trasa se v‰emi zastávkami.
Nebezpeãné odpady odevzdávejte v˘hradnû obsluze sbûrového vozidla!
OÎP ÚMâ Praha 14

placená inzerce

23.10.

9. kvûtna x Písãitá

29.10.

ManÏ. Dostálov˘ch ã.p. 1303 30.10

Velkoobjemové kontejnery jsou
pﬁistavovány do 11 hodin dne dle
rozpisu a odváÏeny následující
den.
Upozornûní: 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 a podlahov˘ch krytin
(lina, koberce). Kontejnery nejsou
urãeny na stavební suÈ, v˘kopovou zeminu, rostlinn˘ a Ïivoãi‰n˘ odpad, nebezpeãné sloÏky
komunálního odpadu a odpad
z podnikatelské ãinnosti.

Charitativní kontejnery
v Praze 14

NEBEZPEČNÉHO ODPADU

Zastávky na sbûrové trase „B“
ve ãtvrtek 2. ﬁíjna

7.10.

Lomnická x Zalinská

Speciální charitativní kontejnery se rozhodla bûhem
mûsíce ﬁíjna na svém území umístit na‰e mûstská ãást.
Kontejnery, kam bude moÏné odloÏit ‰atstvo, hraãky,
boty, kabelky ãi bytov˘ textil, najdete na âerném Mostû u Z· Bﬁí VenclíkÛ a u stanice autobusu v RoÏmberské ulici v Kyjích. Dal‰í budou u metra Hloubûtín
na Podûbradské ulici, v Hostavicích u trafostanice
u kﬁiÏovatky ulic Novozámecká – Pilská a na Jahodnici u parku LegionáﬁÛ pﬁi komunikaci âeskobrodská.
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po–pá: 10–18 hod.

BB-klub program na ŘÍJEN
ANGLICK¯ KLUB pro teenagery. KaÏdou
stﬁedu 16.30–18 hod. (V KC Heﬁmánek – Vybíralova 969). Konverzaãní angliãtina s rodil˘mi
mluvãími (Ameriãany) zábavnou formou.
BB FOTBAL pro mládeÏ a star‰í. KaÏd˘
ãtvrtek 18–19.30 v tûlocviãnû PTH (StoliÀská 41B,
Areál Chvaly). Martin 777 033 592.
Podporováno z grantu PARTNERSTVÍ a Mâ P14.
BB klub – Mgr. Pavel Trefn˘,
775 024 742, bbklub@centrum.cz.

Nová kolekce spodního
prádla, sportovních odûvÛ.

30–50% sleva

na kolekci plavek 2007, 2008

UZÁVùRKA inzerce a pﬁíspûvkÛ
do ã. 11/2008 je 15. 10. 2008
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Parkování na âerném Mostû

vûrnostní bonus – ,,pûtiletá smlouva“
Zájemce, kter˘ uzavﬁe podnájemní smlouvu na dobu urãitou (5 let), získává bonus,
dle kterého se mu vÏdy po uplynutí 1 bûÏného placeného roku odeãítá 5% z ãástky placené v pﬁede‰lém bûÏném roce.
Nájemné v prvním roce ãiní:

952,– Kã/mûs vã. DPH
,,rodinné parkování“
parkovné pro 1. vÛz ............ cena: 800,– Kã/mûs + 19%DPH
parkovné pro 2. vÛz ............ cena: 600,– Kã/mûs + 19%DPH
BliÏ‰í informace na:
Správa majetku Praha 14, a.s.
Metujská ã. 907, Praha 9
p. N˘vlt

Tel: 281 021 463
Fax: 281 864 930
e-mail: k.nyvlt@spravamaj14.cz

Podmínkou trvání zv˘hodnûné sazby pro druh˘ vÛz je platnost obou smluv
(zv˘hodnûná sazba pro druh˘ vÛz je urãena pro nejbliÏ‰í ãleny rodiny, uÏívající spoleãnou domácnost – manÏel, manÏelka, syn, dcera).
Jedná se o parkování v podzemních garáÏích, které jsou elektronicky hlídané za pouÏití kamerového systému, s vjezdy v ulicích:
Kuãerova, Bobkova, Bryksova, nám. Plk. Vlãka, Irvingova.
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78 druhů imitace dřeva
8 druhů dýhy
zrcadlové dveře v pěti barvách
ratanové dveře, žaluziové dveře
Praha 9 Breitcetlova 771 (Černý Most)
tel.: 603 242 133
Praha 2 Bělehradská 36
tel.: 222 563 026
Praha 6 Jugoslávských partyzánů 26
(vchod orientován z náměstí Interbrigády)
tel.: 224 317 142
Praha 8 Sokolovská 377/141 (Palmovka)
tel.: 731 106 521, tel./fax: 266 310 739
Praha 10 Měcholupy, Kutnohorská 425
tel.: 603 242 133, 271 960 649
Praha 10 Nad Vršovskou horou 4 (OKAY)
tel.: 267 107 307, fax: 281 914 758
Brandýs-Stará Boleslav (OD LABE)
Masarykovo nám. 1778
tel.: 606 376 728, tel./fax: 326 903 081
e-mail: I.spilka@volny.cz

Firma Úprava interiérÛ Spilka zaujímá na na‰em trhu jiÏ 14 let jednu z pﬁedních pozic. Za tuto
dobu vybudovala po Praze síÈ prodejen, kde si kaÏd˘ mÛÏe vybrat ﬁe‰ení u‰ité pﬁímo na míru.
V˘robu a montáÏ pro vás zaji‰Èují profesionální truhláﬁi s dlouholetou praxí. K v˘robû ‰atních skﬁíní pouÏíváme nejnovûj‰í materiály v prvotﬁídní kvalitû. Díky této kvalitû poskytujeme na na‰e
systémy posuvn˘ch dveﬁí záruku 5 let.
Centrální v˘robnu máme v Praze-Mûcholupech a odtud provádíme distribuci po celé âeské republice. Na‰ím prvoﬁad˘m cílem je uspokojit zákazníka nejvy‰‰í kvalitou a spolehlivostí, zároveÀ se
snaÏíme, aby na‰e v˘robky byly cenovû dostupné v‰em. Také proto jsme v poslední dobû uzavﬁeli partnerství s firmou Essox, která zákazníkÛm umoÏÀuje nákup na‰ich v˘robkÛ na splátky.
ProtoÏe se na‰e firma specializuje jiÏ ﬁadu let na vybavení a úpravu interiéru, tak na‰e sluÏby nacházejí uplatnûní v‰ude tam, kde je kladen dÛraz na vyuÏití úloÏného prostoru a moderní design.
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PLACENÁ ¤ÁDKOVÁ INZERCE

• Koupím byt nebo rodinn˘ dÛm jakékoli veli-

kosti, 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.: 222 941 032.
1/04

•

Chcete prodat byt? Máte hrÛzu z realitky?
ObraÈte se na poradnu. www.realitniporadna.cz,
tel. 284 693 533.
1/09

• Hledám byt v Praze 14 nebo blízkém okolí.
Dûkuji za nabídku. Tel. 776 650 155.

1/24

• âi‰tûní

kobercÛ, ãalounûní, mytí oken.
603 973 500
2/14

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

• Matematiku perfektnû douãí stﬁedo‰kolsk˘

profesor, tel. 281 914 562, 603 909 327.

4/13

•

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

Opravy ‰icích strojÛ v‰ech znaãek a typÛ se
zárukou i v domácnostech a prodej náhradních
dílÛ. Telefon: 281 960 146, mobil: 602 251 828.
2/03

AUTODOPRAVA – ZEMNÍ PRÁCE
MILAN PETRUÎÁLEK
•
•
•
•
•

Kontejnery, sklápûã, valník Tel.: 281 931 419
Sutû, odpad, zemina
Mobil: 603 242 142
Písky, drtû, kaãírek
Fax: 281 931 512
Demolice – hydraul. kladivo www.sute-pisky.cz
Deponie Praha 9
Novozámecká 520, Praha 9, Dolní Poãernice 190 12

•

Spoleãnost Median s.r.o., zab˘vající se v˘zkumem trhu, hledá telefonisty/ky pro roz‰íﬁení svého t˘mu. V pﬁípadû zájmu kontaktujte pí. Barto‰ovou na tel. 225 301 803.
10/02

V˘cvik psÛ v‰ech plemen,
moÏnost dojíÏdûní,
více na www.vycvikpsu-jaros.ic.cz
nebo na tel.: 607 536 316

•

Pﬁijmeme vedoucího prodejny s dﬁevoobrábûcími nástroji, pln˘ pracovní úvazek, nutná znalost v oboru, S· vzdûlání, práce s PC, ¤P, ãist˘
TR, znalost AJ v˘hodou, samostatnost, zodpovûdnost, nástup moÏn˘ ihned. Místo provozovny
Praha 14-Kyje, Jordánská 978/30, tel. 281 940
344, fax 281 940 046, praha@panas.cz. 10/03

Koňský hnůj v jakémkoliv množství
dovezu za symbolickou cenu.
Telefon 602 371 605.

•

Dûtsk˘ second hand pro malé i velké nabízí:
zimní zboÏí jiÏ v prodeji – bundy–kombinézy–kabátky–overaly–svetry–ãepice a velk˘ v˘bûr
ostatního zboÏí. Tû‰íme se na vás u Kyjského rybníka, Tálínská 1038, otevírací doba: PO–PÁ
13.30–17.30.
10/04

• Postarám se o Va‰i zahradu. Odbornû a kva-

litnû. Tel. 736 604 804.

Purtex s.r.o. – ãesk˘ v˘robce matrací,




9/11

• Pronajmu zahradu s domkem v H. Poãer•

• MasáÏe – rekondiãní, relaxaãní, lymfatické

a ãínská tlaková masáÏ. Parafínové zábaly a dal‰í
terapie na poliklinice Bioregena. Tel. 775 658 413.
10/08

• Hledám svoji koãku! 18. ãervence skoãila

z balkonu ve ·romovû ulici na âM – samice,
ãernû, ‰edivû a bíle pruhovaná s bíl˘m bﬁichem,
oãipovaná (identifikovatelná). Máte ji nûkdo?
775 024 742 Pavel.
10/15

V˘hodou praxe v obchodû, zodpovûdnost, PC, ¤P sk. B

technika na údrÏbu a opravy ‰icích strojÛ.
PoÏadujeme vyuãení v technickém oboru, pﬁípadnû S·,
v˘hodou znalost ‰icích strojÛ a strojÛ pro v˘robu matrací,
PC, ¤P sk. B.

Nástup moÏn˘ ihned.
Nabídky se Ïivotopisem zasílejte na e-mail:
hubackova@purtex.cz, tel: 284 021 811, 606 388 321.

nicích u Lidlu. Pouze k rekr. úãelÛm. Telefon
777 263 261.
10/14

Hledám spolehlivou paní na úklid rodinného
domu v Praze 14-Kyjích. Tel: 603 172 761.
10/07

250 66 Zdiby, Ústecká 103 pﬁijme:
pracovníka na pozici prodavaã pro firemní prodejnu
ve Zdibech u Prahy.

• Hledám zahradu nebo jin˘ pozemek, nejlépe

v Praze 9, o velikosti cca 300–800 m2 na stání
(uskladnûní) cca 30 os. automobilÛ. Nejlépe na
1 rok (dále dle dohody) od listopadu 2008. Tel.
723 411 351.
10/09

•

Hledáme pozemek na Praze 9 vhodn˘ na autobazar. Velikost 400–1000 m2. Nutn˘ el. proud. Tel.
608 020 719.
10/10

• Prodám pûkn˘ byt 4+kk P-9 âM Bryksova,

72 m2 v OV. Plast. okna. Po rekonstrukci. Cena:
3 mil. T: 603 720 806.
10/12

KOMPLETNÍ PRÁCE
ELEKTRIKÁ¤SKÉ A STAVEBNÍ
REKONSTRUKCE BYTÒ,
BYTOV¯CH JADER A KUCHYNÍ
Elektroinstalaãní, zednické, obkladaãské
a instalatérské práce na klíã
dle poÏadavkÛ kuchyÀsk˘ch studií a zákazníkÛ

Svoboda a Nejtek s.r.o.
283 931 344, 603 801 377, 604 203 243
www.svobodaanejtek.wz.cz
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Konec nudy = Stop Zevling
Skupina mlad˘ch lidí, kteﬁí si ﬁíkají CâM Fellas, pﬁipravila opût po roce na poslední letní sobotu 20. záﬁí v poﬁadí jiÏ druhou sportovní a streetovou akci – Stop Zevling. Oproti loÀsku byl zájem a úãast teenagerÛ (pro ty hlavnû je akce vymy‰lena) zas o nûco vût‰í
a to i pﬁesto, Ïe poãasí uÏ s létem nemûlo vÛbec nic spoleãného. A ãemu Ïe se mládeÏ na
Stop Zevlingu vûnovala? Na hﬁi‰tích Z· Vybíralova hrálo pﬁes 50 hráãÛ fotbal ve sloÏení druÏstev 4+1, turnaji ve streetballu a poprvé letos i v pétanque. Na trávníku u hﬁi‰tû si
– taky poprvé – postavili stánek „Jahoìáci“ a pût pracovníkÛ o.s. Jahoda tady na‰lo hodnû tûch, s nimiÏ si mûli o ãem povídat. Kromû toho vymysleli zajímavé hry pro malé
náv‰tûvníky (napﬁ. kroket), aby jim to nebylo líto a mezi velk˘mi se nenudili. Druhá ãást
programu Stop Zevling probíhala opût tradiãnû ve Skateparku na âerném Mostû, kde
kromû krkolomného jeÏdûní po rampách na ãemkoli, probíhalo legální graffiti, hrál se stolní fotbálek a stále znûla hudba rÛzn˘ch ÏánrÛ. Pﬁijely kapely WS Crew, D.J.
Sayuz, M.C.Jacob (sky line), dídÏejové Probe, Lile’row a Buik. Novinkou byl velk˘ stan,
nazvan˘ „âarovna“, v nûmÏ se dalo posedût na kobereãcích, dát si ãaj a opájet se vÛní vonn˘ch tyãinek. Na závûr ãekalo pﬁítomné milé pﬁekvapení – kdo mûl i po 22 hodinû (kdy
akce konãila) zájem se bavit dál, mohl se zdarma – pﬁistaven˘m autobusem svézt do klánovického klubu Black pes, kde bylo pokraãování naãatého veãera. Za finanãní podporu akce patﬁí dík sponzorÛm Make Connection a Nadaci Vodafon âR. text a foto: ves
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Zahradní
slavnost
Babí léto
Trosečníci
zachráněni!
Velmi chladné poãasí provázelo leto‰ní, jiÏ tﬁináct˘ roãník zahradní slavnosti Babí léto v Dolních Poãernicích a Hostavicích. Náv‰tûvníkÛ bylo
sice ménû, ale poﬁadatelé jak z Dolních Poãernic, tak z Prahy 14 se opût
vytáhli: programová nabídka svojí rozmanitostí musela uspokojit kaÏdého. Tradiãnû v ní dominují kulturní a zábavné poﬁady, na své si pﬁi‰li
ale i sportovci pﬁi turnaji v odbíjené smí‰en˘ch druÏstev a ve streetballu, v areálu závodi‰tû probíhal populární jezdeck˘ parkúr. Co lze ale
u Dolních Poãernic obdivovat, je schopnost, s jakou dokáÏí ãerpat prostﬁedky z fondÛ EU na zvelebování obce. V pﬁepoãtu na jednoho obyvatele patﬁí k nejlep‰ím v celé âR! V rámci leto‰ního Babího léta byl slav-

nostnû otevﬁen za úãastí tﬁí starostÛ (Dolních a Horních Poãernic a Prahy 14) a poslance parlamentu Tomá‰e Kladívka revitalizovan˘ prostor
historického dvora, jenÏ zaãal slouÏit jako zázemí náv‰tûvníkÛ a venkovní platforma pro kulturnû spoleãenské, ale také rodinné akce. A dal‰ím poãinem bylo otevﬁení nauãné stezky v Dolních Poãernicích, jeÏ
navazuje na obdobnou stezku v Praze 14. Nelze se tedy divit, Ïe obec
s pouh˘mi dvûma tisíci obyvateli dokáÏe pro veﬁejnost z ‰irokého okolí
rok co rok pﬁipravovat na jednom místû (zámeck˘ areál a pﬁilehlé objekty, jeÏ jsou prÛbûÏnû revitalizovány) akce s tak ‰irok˘m zábûrem, jako
je Zahradní slavnost Babí léto.
text a foto: j‰, ves

