01-09_P14 26.3.2008 10:10 Stránka 1

4

LISTY

2008
duben

MĚSÍČNÍK OBČANŮ ČERNÉHO MOSTU, HLOUBĚTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC

Na setkání s našimi handicapovanými spoluobčany zpíval
na Černém Mostě Josef Zíma. Více na str. 2.
foto: ves
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Posezení s hudbou a zpěvem

N

a příjemném předvelikonočním
posezení se sešli naši tělesně
postižení spoluobčané v polovině března na Černém Mostě v restauraci Sportovka. Celou hodinu jim zpíval
pro radost Josef Zíma, který svými písničkami u mnoha z nich probudil vzpomínky na dávno zapomenuté časy. Také
se všichni přidávali a zpěv se rozléhal
i v okolí restaurace. Známé melodie si
připomněli i s varhaníkem a zpěvákem
Antonínem Jankovským, který s přítomnými zůstal až do večera. Podobná setkání pořádala MČ Praha 14 dosud jen
v předvánočním čase, takže toto jarní
mělo letos premiéru. Poděkování patří
i majiteli restaurace Sportovka ing.
Menclovi za bezplatné půjčování sálu.
text a foto: ves
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Informace z jednání
Rady MČ Praha 14
Na svém 34. jednání dne 4. 3.
Rada mimo jiné

Na svém 35. jednání dne 17. 3.
Rada mimo jiné

Schválila podání žádosti o dotaci z rozpočtu
hl. m. Prahy na poskytování sociálních služeb
na území jednotlivých městských částí – správních obvodů 1–22 v roce 2008.
V rámci tohoto programu hl. m. Praha přerozdělí celkem 23 mil. Kč. Poskytnuté finanční prostředky musí dané městské části rozdělit poskytovatelům sociálních služeb v rámci
svého správního obvodu. V Praze 14 budou
určeny na financování: pečovatelské služby,
nízkoprahových zařízení pro děti a mládež,
odborné sociální poradenství pro seniory a osoby se zdravotním postižením a sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením.
Schválila uzavření dodatku ke smlouvě o dílo
na zhotovení projektové dokumentace na akci
stavební úpravy objektu Šimanovská čp. 47.
V dodatku jde o dopracování projektové
dokumentace o likvidaci dešťových vod z objektu a nového přilehlého parkoviště, neboť
nejsou napojeny na dešťovou kanalizaci.
Vzala na vědomí zprávu o činnosti Rady za
II. pololetí roku 2007.
Zpráva o činnosti Rady je pravidelně předkládána v pololetních intervalech v ustálené
osnově schválené Zastupitelstvem MČ Praha 14. Součástí zprávy je přehled postoupených pohledávek novým nájemcům bytů, které
má MČ Praha 14 ve svěřené správě. V předmětném období se konalo 12 řádných a 5 mimořádných jednání Rady, na kterých projednala a přijala usnesení k celkem 352 materiálům.
Největší počet usnesení byl přijat k materiálům majetkové povahy. Usnesení jsou k dispozici v písemné podobě v kanceláři starosty
a v elektronické podobě na webových stránkách radnice www.praha14.cz.
Souhlasila na základě doporučení komise pro
posouzení a hodnocení nabídek s uzavřením
smlouvy o dílo s firmou:
– Polabská stavební CZ na akci oprava fasády
polikliniky „Parník“ na Černém Mostě
– Ekoservis s.r.o. na akci napojení zařizovacích předmětů kuchyně v ZŠ Gen. Janouška
– Otherm Praha s.r.o. na akci oprava oken,
výměna za plastová v Kardašovské 668, 670
(jižní strana)
– Harmonie Brno s.r.o. na akci oprava oken,
výměna za plastová v Ronešově 1133–1135.

Schválila přidělení grantových prostředků
MČ Praha 14 v roce 2008 (přehled přidělených
grantových prostředků uveřejňujeme na str.
8–9).
Schválila uzavření smlouvy o realizaci podlimitní veřejné zakázky „Program primární prevence sociálně patologických jevů na základních školách“ s občanským sdružením Prospe.
Doporučila změnu územního plánu – zrušení
koridoru železniční vlečky v k. ú. Kyje.
Podnět na zrušení železniční vlečky podala
dopisem z 4. 1. 2008 obchodní společnost Linde Gas, a. s. Koridor této vlečky prochází k. ú.
Malešice, Hrdlořezy, Štěrboholy a Kyje. Její
délka je cca 3 km, z toho zhruba polovina je
na území MČ Praha 14. Při své trase se vlečka mj. dotýká pozemků a staveb společnosti
Linde Gas. Současně s výše uvedeným podnětem požádaly Pražské služby, a. s. dopisem
Magistrát o zachování vlečky z důvodů strategických cílů společnosti zabývající se likvidací odpadů na území hl. města.
Souhlasila se zapracováním sazby ve výši
10 % při zpoplatnění veřejnosti přístupného
provádění audiovizuálních děl v multikině do
vyhlášky č. 25/2003 Sb. hl. m. Prahy.
Souhlasila s připomínkami ze strany živnostenského odboru MČ Praha 14 k návrhu zákona o regulaci prostituce.
Souhlasila s uzavřením dohody mezi spol.
MERKUR CASINO, a. s. a MČ Praha 14 o odvodech části výtěžku na veřejně prospěšné účely.
Dle této dohody se Merkur zavazuje odvést
část výtěžku z provozování elektronických rulet
provozovaných v kasinu v roce 2007 ve výši
jeden milion korun. MČ Praha 14 se zavazuje
tuto částku využít na výstavbu dětského hřiště.
Souhlasila s poskytnutím finančního příspěvku 7 000 Kč na akci Předškoláček 2008, která
se uskuteční dne 1. a 2. dubna.
Souhlasila s uzavřením dodavatelské smlouvy na zhotovení projektové dokumentace
„Rekonstrukce komunikací v oblasti Starých
Kyjí – 1. etapa“ s firmou Astra projekt.
Předmětem projektové dokumentace bude
návrh rekonstrukce a úprav místních komunikací – Krčínovo nám., Stupská, Za Školou –
jižní část, Hlinská napojení trafostanice
a pokračování pěších komunikací na hranici
pozemku parc. č. 74 a 77, které zajišťují pří-

•

•

•

•

•

•

mou komunikační obsluhu přilehlých především rodinných domků, v malé míře i nemovitostí s komerčním využitím. Projektová
dokumentace zachová současný systém komunikační obsluhy jednotlivých objektů, zůstanou zachovány stávající vjezdy a vstupy na
pozemky, případně budou doplněny nové. Součástí bude i napojení na ul. Šimanovskou, Prelátskou, Broumarskou a Za Školou – severní
část, které jsou již zrekonstruovány.
Souhlasila s návrhem Ministerstva práce a sociálních věcí, aby organizace a řízení oblastní
státní sociální podpory na území hl. m. Prahy
byla převedena na Úřad práce hl. m. Prahy.
Požaduje zajistit sdílení dat a informací z oblasti státní sociální podpory mezi Úřadem práce
a městskými částmi hl. m. Prahy.
Souhlasila se zahájením jednání o nabytí
budovy bývalé výměníkové stanice a přilehlého pozemku v ul. Arnošta Valenty na Černém
Mostě od spol. Pražská teplárenská,
V objektu bude zachována funkce předávací stanice pro vytápění objektu formou bezúplatného věcného břemene. Pozemek o výměře 1 200 m2 by měl sloužit k řešení parkování,
které je v dané lokalitě velmi neuspokojivé.
zpracoval z podkladů pro jednání RMČ:
Jaroslav Šmíd, šéfredaktor

•

Přehled všech usnesení RMČ Praha 14
a Zastupitelstva MČ Praha 14 najdete na
internetových stránkách radnice: www.praha14.cz

Komise pro výchovu
a vzdělávání (14. 1.)
Jan Kunický, ředitel ZŠ Bří Venclíků, komisi
informoval o práci školy a o plánovaných investicích. Členové komise si prohlédli nové odborné učebny školy, jídelnu a šatny. Dále vedoucí
odboru školství Alena Naidrová podala informaci k zápisu dětí do ZŠ pro školní rok 2008/09.

Komise dopravy (21. 1.)
Komise se zabývala problematikou osvětlení přechodů pro chodce. V souladu se svým předchozím
usnesením ze dne 13. 8. 2007 ve věci Broumarská Sever-Jih nevybrala žádný projekt a doporučuje území využít k volnočasovým aktivitám
místních občanů. Všechny předložené varianty
zvyšují zátěž na stávajících komunikacích.

Komise územního rozvoje
(28. 1.)
Komise doporučila změnu územního plánu
v k. ú. Hostavice při ul. Novozámecká pro
výstavbu rodinného domku s kamenosochařskou dílnou; projednala úplatný převod pozemků MČ Praha 14 při severní a jižní straně komunikace Broumarské, o něž projevilo zájem
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a splnilo podmínky pět uchazečů. Komise požaduje doplnění u všech nabídek o jednotlivé
funkční náplně, jejich kapacitu, množství a rozsah. Komise doporučila realizaci nástavby zdravotnického zařízení při ul. Klánovická.

Komise pro sociálně právní
ochranu dětí a sociálních věcí
(20. 2.)
Komise projednala a vyhodnotila podané žádosti v grantové oblasti sociální péče a zdravotnictví. V termínu bylo zasláno 26 projektů a celková výše požadavku žadatelů činila 1 703 818
Kč. Komise Radě doporučila, aby byly finančně podpořeny i ty projekty, u kterých nebyly
náležitosti předloženy dle grantových podmínek, pokud uvedené náležitosti již byly nebo
budou doplněny do 4. 3. 2008.

Zastupitelé
jednali 25. března
V pořadí 7. jednání Zastupitelstva MČ Praha 14 proběhlo
v Galerii 14 až po uzávěrce
dubnových Listů. Přijatá usnesení najdete na internetových
stránkách radnice: www.praha14.cz., v květnových Listech
uveřejníme standardní informaci z tohoto posledního jednání zastupitelstva.

Komise kultury a aktivit
volného času (25. 2.)
Komise posoudila celkem 29 žádostí o grant
v oblasti kultury a využití volného času dětí
a mládeže. Všechny byly podány ke dni ukončení veřejné soutěže o granty pro rok 2008.

Komise bezpečnostní
a protidrogová
(4. 3.)
Komise posoudila a vyhodnotila žádosti o poskytnutí grantu z rozpočtu MČ Praha 14 v roce
2007. Program jednotné primární prevence na
našich ZŠ byl několikrát projednáván na společném jednání s Komisí pro sociálně právní
ochranu dětí a sociální věci.

Komise územního rozvoje
(5. 3.)
Souhlasila se změnou územního plánu pozemků společnosti REKOMONT, a. s. při ul. Kbelské; doporučila, aby žadatel (EKOSPOL, a. s.)
o úpravu územního plánu v oblasti Na Hutích
po obou stranách ul. Broumarské předložil studii pro celou stávající rozvojovou plochu a zpracoval záměr na vybudování světelného signalizačního zařízení na křižovatce Cíglerova x Za
Černým Mostem; nesouhlasila s úpravou územního plánu pozemku parc. č. 921/51 v Hostavicích pro výstavbu rodinného typu; vzala na
vědomí návrh zásad územního rozvoje pro hl. m.
Prahu – návrh rozvojových oblastí, rozvojových
os, specifických oblastí nadmístního významu,
vymezení ploch, koridorů, veřejně prospěšných
staveb a opatření; vzala na vědomí koncept
změn územního plánu – severní dostavba areálu SIKO Koupelny, a s., rozšíření golfového hřiště a návrh rekreačního parku (k. ú. D. Počenice,
H. Počernice, Černý Most a Hostavice), rozšíření výrobních ploch v Satalicích a dopravní
napojení; ke zrušení koridoru vlečky v k. ú. Kyje
nezaujala jednoznačné stanovisko.
Usnesení odborných komisí Rady MČ
Praha 14 jsou pouze doporučující a nejsou
pro MČ Praha 14 závazné.

dvoustranu připravil: jš

Na titulní stránce únorového časopisu Pražský
strážník se tyčí kostel sv. Bartoloměje v Kyjích.
Rozhovor s ředitelkou Městské policie Prahy 14
Ing. Bc. Danou Hetzlovou najdete na straně 25.

Upozornění pro motoristy
Úřad m.č. Prahy 14, odbor výstavby a dopravy, jako příslušný silniční správní úřad upozorňuje
na průběh jarního komplexního úklidu komunikací (KÚK) v roce 2008 dle níže uvedeného harmonogramu. KÚK se týká kromě uvedených komunikací rovněž všech parkovišť při těchto komunikacích. Příslušný správce níže uvedených komunikací je Technická správa komunikací hl. m. Prahy.

24.4. Krylovecká, Kardašovská, Rochovská,
Vizírská, Kukelská, Chvaletická, Žárská
25.4. Šromova, Himrova, Gen. Janouška,
Šebelova, Jíchova, Smikova, Dygrýnova (část
vyznačená přenosným DZ), Anderleho
28.4. Na Obrátce, Konzumní, Kbelská,
Milovická, V Novém Hloubětíně, V Humenci,
Sadská, Pod Turnovskou tratí, Mochovská
v úseku od křiž. Kbelská po křiž. Pod Turnovskou tratí, Zelenečská v úseku od křiž. Kbelská
po křiž. Nehvizdská
29.4. Zámečnická, Zálužská, Nehvizdská,
Mochovská v úseku od křiž. Pod Turnovskou
tratí po křiž. Zelenečská, Zelenečská v úseku
od křiž. Nehvizdská po křiž. Slévačská
30.4. K Mototechně, Anny Čížkové, Chvalská, Horoušanská, Klánovická, Poříčanská,
Soustružnická, Liblická, Štolmířská, Čertouská v úseku od křiž. Klánovická po křiž. Vaňkova, Hloubětínská v úseku od křiž. Poděbradská
po křiž. Vaňkova
2.5. Doležalova, Dygrýnova (část vyznačená přenosným DZ), Vašátkova, Breitcetlova,
Irwingova
5.5. Bryksova – úsek od křiž. Mansfeldova
po křiž. Ocelkova, Maňákova (část vyznačená
přenosným DZ), Kučerova (část vyznačená přenosným DZ), Bobkova (část vyznačená přenosným DZ)

6.5. Kpt. Stánského, Bryksova od křiž. Ocelkova po křiž. Kpt. Stránského, Vybíralova (část
vyznačená přenosným DZ), Hlaďova, Šedova,
Arnošta Valenty
7.5. Fejfarova, Kuttelwascherova, Vybíralova (část vyznačená přenosným DZ), Bryksova
v úseku od křiž. Bobkova (pod cukrárnou) po
křiž. Kpt. Stránského
9.5. Cíglerova, Bří Venclíků, Vlčkova, Bouřilova, Bojčenkova, Trytova, Paculova, Ronešova, Volkova, včetně parkoviště u školy při
ul. Bří Venclíků a parkoviště při metru v ul. Cíglerova-Broumarská
12.5. Františkova, Maňákova (část vyznačená přenosným DZ), Kučerova (část vyznačená přenosným DZ), Mansfeldova, Bryksova
v úseku od křiž. Bobkova až po křiž. Mansfeldova, Bobkova v úseku od křiž. Bryksova po
křiž. Kučerova
13.5. Pospíchalova, parkoviště při ul. Cíglerova v blízkosti křiž. s ul. Pospíchalovou
14.5. Hloubětínská v úseku od křiž. Vaňkova po křiž. V Chaloupkách, Vaňkova, V Chaloupkách, Kyjská, Svépravická, Šestajovická,
Hostavická, Postřižínská, Litošická, Čertouská v úseku od křiž. Vaňkova po slepý konec
ulice

Úklid komunikací bude provádět Technická správa komunikací hl. m. Prahy za asistence Policie ČR a Městské policie. Doba úklidu bude od 7 do 14 hodin a v týdenním předstihu budou dotčené komunikace osazeny příslušnými dopravními značkami. Proto vyzýváme všechny motoristy,
aby respektovali toto dopravní značení a ve vlastním zájmu neparkovali v uvedených dnech na
takto označených komunikacích. V případě neuposlechnutí rozhodnutí silničního správního
úřadu je vlastník komunikace oprávněn dle zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění platných předpisů, odstranit silniční vozidlo na náklady jeho vlastníka, pokud
vlastník silničního vozidla neprokáže závažné důvody, které mu znemožnily, aby silniční vozidlo odstranil sám.
Odbor výstavby a dopravy
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Představujeme: Jiřího Feřteka

lednových Listech jsme začali s představováním členů Zastupitelstva MČ Praha 14. Tentokrát jsme položili otázky ing. Jiřímu Feřtekovi (bezpartijní na kandidátce Strany zelených). Povolání: manažer a auditor jakosti,
v zastupitelstvu je předsedou klubu Strany zelených, působí
v komisi územního rozvoje a je členem finančního výboru.
Jak se díváte na územní rozvoj Prahy 14?
Praha 14 vznikla před 14 lety administrativním rozhodnutím o spojení části Hloubětína,
samostatných Kyjí a Hostavic a rozrůstajícího se
sídliště Černý Most. S tímto dědictvím se stále
potýkáme. Jako samostatná městská část nemáme přirozené centrum celé městské části, pouze historická centra původních obcí a prostory
okolo stanic metra. Tranzitní doprava na Chlumecké, Poděbradské, Kolbenově, Českobrodské a Broumarské ulici protíná obytnou zástavbu. Není dosud zpracován generel dopravy.
Ubývá ploch určených pro zeleň a výstavba je
jednostranně zaměřena na budování nových bytů
a růst počtu obyvatel městské části. Chybí projekty, které by naší oblasti přinesly také nabídku zajímavých pracovních míst.
Překvapivě jste se nezapojil do práce
komise životního prostředí, přestože jste
kandidoval jako bezpartijní za Stranu zelených, která má ochranu životního prostředí jako prioritu. Znamená to, že je stav
zdejší životní prostředí v pořádku a bez problémů?
V komisi životního prostředí pracuje za Stranu zelených kolega Ing. Lubomír Bartoš, který
vystudoval na Přírodovědecké fakultě UK obor
ochrana životního prostředí a v současné době
pokračuje ve studiu v doktorském studijním programu, obor krajinná a aplikovaná ekologie. Já
pracuji v komisi územního rozvoje a finančním
výboru. Stav životního prostředí není rozhodně
v pořádku a problémů je více než dost.
Blízko naší městské části jsou největší zdroje znečistění v Praze – Spalovna Malešice a Teplárna Malešice. Máme zde zóny havarijního
plánování (Český plyn Satalice a Linde technoplyn), letiště Kbely. Největším znečišťovatelem je však doprava. Kromě obecně známých
emisí CO2 a NOX je to hluk a také polétavý
prach. Jako polétavý prach jsou označovány tuhé
částice unášené vzduchem, které se liší jak svou
velikostí, tak chemickým složením i původem.
Samotné znečištění jemným polétavým prachem
v průměru zkracuje každému obyvateli ČR život o více než 10 měsíců. V porovnání čistoty
ovzduší asi ve 30 velkých evropských městech
z hlediska znečištění polétavým prachem vyšlo
jako vůbec nejhorší město Praha. Hlavním zdrojem znečistění polétavým prachem je doprava
a zeleň zde může působit jako účinný biologický filtr.
Biokoridory (průchody pro živočichy), které propojují územní systém ekologické stabili-

ty, jsou v mnohých případech nefunkční a často i zastavěné. Odbahnění Kyjského rybníka provází neustále problémy, rozsáhlé kácení stromů
v parku u zámku v Hostavicích, výstavba golfového hřiště mezi Dolními Počernicemi a sídlištěm Černý Most, záměr vybudovat autodrom
za hřbitovem v Kyjích. To je pouze několik největších problémů, se kterými se setkáváme. Tento dlouhý seznam je neustále doplňován a stále
se nezkracuje.
Jak se vám spolupracuje na komunální
úrovni se zelenými?
Spolupráce se zelenými je bezproblémová,
protože ve straně pracuje mnoho občanů z nejrůznějších občanských sdružení, se kterými
mám dlouholeté kontakty. Strana zelených je na
komunální úrovni volná a široká platforma pro
nejrůznější aktivity a činnosti.
Jak se připravujete na jednání zastupitelstva, kde patříte mezi nejaktivnější diskutéry?
Na jednání zastupitelstva se připravuji průběžně a důkladně. Sbírám mezi jednotlivými
zasedáními zastupitelstva podněty od občanů
i zástupců občanských sdružení, se kterými spolupracuji. Nejintenzivnější práce však nastává
týden před konáním zastupitelstva po obdržení písemných podkladů k jednotlivým bodům
jednání zastupitelstva. V mnohých případech
je potřebné si jednotlivé skutečnosti ověřovat
přímo v terénu a s občany, projednat s ostatními zastupiteli SZ, případně i s jinými zastupiteli.
Představte si, že máte neomezenou pravomoc: jaké tři věci (tři přání) byste v rámci Prahy 14 udělal?
Zabezpečil příjemný život ve městě. Moci
větrat oknem, nebát se, že mi dítě přejede auto,
neinhalovat spouštěče astmatu, alergeny a kancerogeny z výfukových plynů, nemít zničené
srdce a psychiku všudypřítomným hlukem. Ale
to však ještě není příjemný život, to by měly být
samozřejmosti prosazované pro všechny v rámci platné legislativy.
Silnou veřejnou správu, která je schopná odolat aktivitám finančně silných investorů a uchránit zdravé životní prostředí, kulturní památky,
zabezpečit harmonický rozvoj města, zachovat
identitu městské části, hájit veřejný zájem na
příznivém životním prostředí i na zachování
podmínek veřejného zdraví a dále rozvíjet zeleň
a rekreační potenciál městské části.
Lepší využití pozemků okolo Broumarské
ulice, než pro zástavbu byty a komerčními pro-

story. Jedná se o celospolečensky cenný pozemek, který by mohl být využit jiným než komerčním způsobem. Například pro celoměstsky atraktivní objekty nebo občansky atraktivní
objekty na místní úrovní – sportovní vybavení
s možností trávení volného času, kulturní a společenské vybavení, místo setkávání občanů,
nebo jako souvislá plocha zeleně v dostupné
vzdálenosti pro občany. Kostel sv. Bartoloměje, který je spolu s farou vyhlášen jako kulturní památka, údolí Rokytky, blízkost Kyjského
rybníka, cyklostezka a dopravní dostupnost
umožňuje umístění podobného zařízení jako
je například sportovní areál HAMR Záběhlice. Hřiště, půjčovna kol, in-line bruslí a jiného
sportovního náčiní spolu s parkovištěm, restaurací a dalším sportovním zázemím: to vše
by mohlo být atraktivním a žádoucím pro využití občany naší městské části i občany z blízkého okolí.
Jak jako auditor jakosti hodnotíte, že
ÚMČ Praha 14 získal příslušný certifikát
jakosti jako jeden z nemnohých úřadů
v rámci ČR?
Profesně mě to jako manažera a auditora
jakosti velice potěšilo. Je to krok tím správným
směrem. Také příručku jakosti a koncepci jakosti MČ Praha 14 jsem si se zájmem přečetl (je
zveřejněna na www stránkách ÚMČ Praha 14).
Jak jednotlivé procesy a celý systém funguje
v praxi, s tím se já i ostatní občané setkáváme
v každodenní praxi a hodnocení by měli provádět především občané.
Z profesního hlediska bych rád viděl další
rozšíření například o certifikát systému environmentálního managementu dle normy ISO
14001. Příkladem v této oblasti může být zejména Městský úřad Vsetín. Existují také projekty
na „zelené úřadování“ nebo na „zelenou kancelář“, jejichž cílem je učinit jejich provoz šetrnější k životnímu prostředí a ušetřit tak energii,
přírodní zdroje a finanční prostředky. Konkrétní zkušenosti a výsledky jsou jak v Rakousku,
tak i v naší republice. Příkladem v této oblasti
může být úřad ombudsmana nebo radnice Prahy 18 v Letňanech, která již „zelené“ úřadování zavedla.
Je důležité, aby ÚMČ Praha 14 šel příkladem všem občanům při ochraně životního prostředí, zvyšování energetické hospodárnosti,
environmentálně příznivého provozu a udržitelného rozvoje.
Děkuji vám za vyčerpávající rozhovor
a na jeho úplný závěr nám prozraďte, co
považujete za nejdůležitější při vašem působení v zastupitelstvu.
Na závěr mohu jen konstatovat, že naslouchání občanům je tím správným klíčem ke zlepšení kvality práce úřadu, státní správy, zastupitelů a také kvality našeho života i životního
prostředí okolo nás.
za čtenáře Listů se ptal:
Jaroslav Šmíd, šéfredaktor
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Kulturní a sportovní akce radnice
DUBEN

Obrazy a kresby
Jana Vlčka
Ve středu 2. dubna v 17 hodin bude v Galerii 14, nám. Plk. Vlčka 686, Praha 9-Černý
Most, zahájena výstava obrazů a kreseb akademického malíře Jana Vlčka z Hloubětína.
Jeho umělecká tvorba je zaměřena na náročné
kompozice (figura, akt, nadrealistické výjevy)
a na krajinomalbu, kterou se zabývá od svých
malířských
začátků. Výstava potrvá
do 24. dubna
a bude otevřena vždy
v úterý, středu a čtvrtek
14 až 18 hod.
a v neděli 14
až 17 hodin.
Vstup volný.

Árie z českých
a světových oper
Srdečně zveme všechny milovníky opery na
koncert nejkrásnějších árií z českých a světových oper, který se koná ve středu 16. dubna
od 18.30 hod. v Galerii 14. Na koncertě vystoupí Jindřiška Rainerová – mezzosoprán, Jaromír
Šaloun – klavír. Průvodním slovem doprovodí
Dalibor Janota. Na programu jsou díla G. Bizeta, A. Dvořáka, B. Smetany, G. Verdiho a dalších. Vstup volný.

Svatojiřská pouť
Jako každoročně srdečně zveme na Svatojiřskou pouť v Hloubětíně, která se koná
v sobotu 26. dubna. Pouť bude zahájena v 10
hodin mší svatou v kostele sv. Jiří. Pouťový
program uvede v 11.15 hodin starosta Prahy 14
na podiu před obchodním domem. Dále na
tomto podiu můžete až do 18 hodin vidět a slyšet Staropražskou kapelu ŠMRNC, Veselou
muziku, Pražský pouťový orchestr, kapelu
ŠARM. Pro děti vystoupí Malé Vinohradské
divadlo a Divadlo duší spřízněných. Mimo tradiční nabídky pouťového zboží ve stáncích se
zde budou prezentovat svými výrobky některé neziskové organizace působící na naší městské části.
Na Staré hospodě budou po celý den vepřové hody.

Koncert smyčcového
kvarteta
Ve středu 14. května se uskuteční v Galerii 14 koncert smyčcového kvarteta. Koncert
začíná v 18.30 hodin, vstup volný.

PRAHA 14 TOUR 2008
V sobotu 17. května od 8 hodin se uskuteční na kurtech ZŠ Bří Venclíků tenisový
turnaj ve čtyřhře pro dospělé neregistrované
hráče. Prezence 7.30–7.50 hodin, startovné
50,– Kč.

Májování
V sobotu 24. května se bude konat v zahradě zámečku v Hostavicích 5. ročník přehlídky
divadelních souborů – Májování, jež pořádáme
společně s Dolními Počernicemi, kde proběhne rovněž bohatý program. Bližší informace
v květnovém vydání Listů.

Dětský den
Jako každoročně, tak i v letošním roce pořádáme ve spolupráci se společností Coca-Cola
oslavu Dne dětí, která se uskuteční v sobotu
31. května od 10 do 14 hodin. Srdečně zveme
všechny děti na fotbalové hřiště TJ Slavoj Hloubětín. Bude zde pro ně připraveno množství
soutěží a zábavných atrakcí. Na podiu mohou
shlédnout pohádku a bohatý program plný
legrace. Vše upřesníme v příštím čísle Listů
Prahy 14.
Hlavním pořadatelem akcí je příspěvková organizace KVIZ Praha 14. Změna programu vyhrazena.

KVĚTEN

Vernisáž v G14
Ve středu 7. května v 17 hodin bude v Galerii 14 zahájena výstava obrazů a fotografií
Markéty Tatarové a Richarda Brejníka. Blíže
o výstavě v příštích Listech.

Staročeský
jarmark
Římskokatolická farnost Kyje a Černý Most
si vás ve spolupráci s MČ Praha 14 dovoluje
pozvat na „Staročeský jarmark“, který se bude
konat 26. dubna od 14 hod. u kostela sv. Bartoloměje v Kyjích. V podání Československého klubu vojenské historie se nám představí
42. pluk hraběte Erbacha, který patřil mezi nejstarší pluky habsburské monarchie. Pluk se
hrdinskými činy svých příslušníků proslavil
30. srpna 1813 v bitvě u Chlumce. Celé vystoupení bude hrou na historické nástroje a lidovým
zpěvem provázet skupina „Schola Specialis
Familiae“. Těšíme se na vás!

Čarodějnice
u Kyjského rybníka
Restaurace U ERIKY pořádá 30. dubna
od 16.30 do 22 hod. setkání čarodějnic u Kyjského rybníka (Lánská x Tálínská ul.).
Program pro děti: podvečerní soutěže
na dětské zahrádce vedle restaurace, volba
nejlepší dětské čarodějnice (masky, ceny
a dárky pro děti), opékání buřtů (pro děti
zdarma).
Program pro dospělé: volba nejlepší
dospělé čarodějnice (ženy i muži), grilování,
špízy, steaky a opékání selete.

PRAHA 14

Předmájová veselice
Občanské sdružení Hloubětín zve na Předmájovou veselici dne 25. 4. od 18. hod. v Čínské restauraci (Havana). Přijďte se pobavit,
přijďte si zazpívat. Hrát budou kamarádi.
Dobrovolný příspěvek na režii a na tombolu
(do tomboly) vítán.

Za keramikou
do D. Počernic
Výstavu keramiky, jež je zaměřena na bytový interiér i zahradu, můžete do 15. dubna navštívit v Galerii Olgy Stárkové, Novozámecká 375 v Dolních Počernicích. Datum a čas
návštěvy je však potřeba dohodnout předem
s paní Stárkovou na tel. 737 111 482.
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Adresa divadla: Votuzská 379/11, tel.: kancelář 281 920 326, tel.:
pokladna 281 860 174
divadlo@pocernice.cz,
www.divadlopocernice.cz. Pokladna divadla
je otevřena od pondělí do čtvrtka 16–18 hod.
a hodinu před začátkem každého představení.
Pokladna v Informačním centru na Chvalské
tvrzi je otevřena od pondělí do čtvrtka 9–16
a v pátek 9–14 hodin.
Sobota 5. 4. v 15 hod.
JAK KRAKONOŠ PEKAŘKU JÍŘU
NAPRAVIL
Umělecká agentura Mario. Půvabný pohádkový příběh o Krakonošovi a pyšné, lakomé
pekařce Jíře. Určeno dětem od 3 let.
Sobota 5. 4. v 19.30 hod.
VÍŠ PŘECE, ŽE NESLYŠÍM, KDYŽ
TEČE VODA
(Robert Anderson)
Agentura Harlekýn. Režie Pavel Háša. Tři
příběhy (Poznání šokem, Stopy holubic, Já jsem
Herbert), které jsou směšné, ale velice lidské.
Hrají: Květa Fialová, Jana Brejchová, Petr Nárožný, Václav Vydra, Karolína Hrachovcová
a Jiří Ptáčník.
Středa 9. 4. v 19.30 hod.
MŮJ BÁJEČNÝ ROZVOD (Geraldine Aron)
Agentura FDA. Režie Jana Kališová. Laskavá komedie, kterou irská autorka věnovala
všem, kteří nikoli vlastní vinou zůstali sami.
Všechny postavy vytváří Eliška Balzerová.
Pátek 11. 4. v 19.30 hod.
LÉTAJÍCÍ SNOUBENKY
DS Právě začínáme. Režie Jana Sovová.
Francouzská komedie. Lásky přilétají a odléta-

jí, nesmí se ovšem změnit letový řád. A abyste
se pobavili, přesně to se stane.
Neděle 13. 4. v 15 hod.
KDO HLEDÁ, NAJDE
DS Creatio Tyjater. Divadelní dobrodružství
pro celou rodinu. Velkolepá pirátská revue. Text
hry i písničky jsou původní, vymyšlené a režírované celým souborem. Pro děti od 6 let.
Středa 16. 4. v 18 hod.
ROZHOVOR (Jiří Stránský)
Režie Jakub Špalek. Hra je rozhovorem dvou
bývalých politických věžňů z padesátých let.
Hrají: Jiří Stránský, Jan Potměšil.
Pátek 18. 4. v 19.30 hod.
PANÍ SAVAGEOVÁ V ROZPACÍCH
(John Patrick)
Divadelní spolek Jiří (Poděbrady). Režie Ivan
Klička. Rozmarná a duchaplná komedie z pera
významného amerického dramatika je volným
pokračováním Podivné paní Savageové.
Sobota 19. 4. v 15 hod.
POVÍDÁNÍ O PEJSKOVI A KOČIČCE
Divadelní společnost Julie Jurištové. Pohádkový muzikál na motivy klasické pohádky
J. Čapka. Pro děti od 3 let.
Středa 23. 4. v 19.30 hod.
RŮŽOVÝ ŠAMPAŇSKÝ (Clare McIntyre)
Cafe teatr Černá Labuť. Režie Alice Neklid.
Hra o třech ženách v koupelně a o mnoha jiných
zajímavých věcech. Hrají: Martha Issová, Adéla Kačerová Kubačáková a Martina Randová.
Pátek 25. 4. v 19.30 hod. (premiéra) a 26. 4.
v 19.30 hod. JÁSON (S. Šaltjanis)
DS Právě začínáme. Litevská tragikomedie
o životě nás všech. Hrají:
Michal Pivarči, Saša Ptáčková a další.
Změna programu vyhrazena.

Triatlonové Počernice
Triatlonový oddíl TRI SKI Horní Počernice
zve všechny všestranné sportovce na už osmý
ročník závodu v duatlonu, který se koná v neděli 4. května v Horních Počernicích – Svépravicích u rybníka. Startovat budou duatlonoví a triatlonoví závodníci z řad žactva, mládeže
i dospělých, aby poměřili své síly a prověřili
připravenost na nastávající sezónu. Kategorie
staršího žactva bude soutěžit na tratích 3 km
běh – 10 km kolo – 2 km běh, pro mládež a dospělé jsou připraveny tratě 5 km běh – 20 km
kolo – 2,5 km běh. Všechny běžecké tratě vedou
lesoparkem v okolí rybníka, cyklistická část
povede po komunikaci z Horních do Dolních
Počernic, která bude po dobu závodu uzavřena
pro automobily. Dorostenci, junioři i starší žáci
budou bojovat o cenné body do Českého poháru New Balance 2008 v triatlonu žactva a duatlonu mládeže. Závodníci v kategoriích dorostu
a juniorů si navíc mezi sebou rozdělí tituly mistrů České republiky v duatlonu pro rok 2008.
Ovšem počernický závod je jako v předchozích
letech otevřen také pro zájemce z řad veřejnosti.

Pro mladší ročníky v kategoriích žactva a benjamínků budou připraveny
kratší tratě, dospělí pak změří své síly na stejných tratích jako dorostenci a junioři.
Pro letošní sezónu plánuje náš triatlonový
oddíl TRI SKI rozšíření svých aktivit i na území Prahy 14 a do Dolních Počernic s nabídkou
triatlonu. První ročník tohoto otevřeného závodu pro všechny věkové kategorie se uskuteční
v sobotu 21. června 2008 v areálu zámeckého
parku u rybníka v Dolních Počernicích. Závodit se bude na tratích sprint – triatlonu, tj. 750 m
plavání, 20 km kolo a 5 km běh, v žákovských
kategoriích pak 400 m plavání, 12 km kolo
a 3 km běh. Na oba závody už teď srdečně zveme všechny zájemce. Bližší informace o oddílu i pořádaných závodech je možné získat na
www.volny.cz/triskihp nebo na 605 115 068.
Přihlášky jsou přijímány na e-mailové adrese
vanandrs@volny.cz. Pokud se však rozhodnete až na poslední chvíli, je možné se přihlásit
i v den závodu přímo na místě od osmi hodin.
Vladimír Andrš, ředitel závodu

Toto rádio veřejné služby je jednou z regionálních stanic Českého rozhlasu. Vysílá 24
hodin denně na frekvenci 92,6 FM. Přes den
Regina poskytuje svým posluchačům v aktiv-

ním věku nepřetržitý proud informací, zpráv,
publicistiky a hudby, večer a v noci vysílá
pořady hudební, kontaktní a zábavné. Svým
signálem pokrývá celé území hlavního
města Prahy a 80% Středočeského kraje.
Vysílá též prostřednictvím internetu na adrese www.rozhlas.cz/regina.

ČRo Regina – 92,6 FM (v minulých
Listech jsme představili Bezstarostnou jízdu, Mikrofórum a Písničky a gratulace)

Další programové typy
Divadlo NOC
Vysílací čas: Po–Pá 22.04–23.00 (P),
So + Ne 21.04–23.00 (R)
Klidná hodinka plná klasického humoru,
ukázek a příjemných písniček.
Třináctka
Vysílací čas: Po–Pá 13.13–14.00 (P)
Kontakt: trinactka@regina.rozhlas.cz,
telefon mezi 13.13–14.00 živě do studia:
604 31 13 13, po zbytek dne je na čísle záznamník
Kontaktní pořad, témata určují především
posluchači – témata, která by rádi slyšeli
a řešili s námi. Moderátorka bude s odborníky hovořit na vybrané téma a reagovat na
telefonáty posluchačů, problémy všedního
života a zajímavá témata „psaná životem“.

Kuličkyáda
Kuličkyáda
Zveme všechny zájemce o tradiční
dětskou jarní zábavu!
Turistický oddíl Orion pořádá již
XIII. ročník Kuličkyády.
Sraz v pondělí 7. dubna v 16 hod.
v klubovně v ul. Kpt. Stránského 994.
Hrát se bude na dětském hřišti
vedle klubovny.
S sebou: alespoň 10 stejných kuliček
(kdo nemá, zapůjčíme). V případě deště
se turnaj odkládá o týden – na 14. dubna.

dvoustranu připravil: jš
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ěstská část Praha 14 vyhlásila pro letošní rok podporu grantových projektů ve čtyřech oblastech: 1) sociální péče a zdravotnictví, 2) protidrogové
prevence, prevence kriminality a patologických jevů, 3) kultury a využití
volného času dětí, mládeže a seniorů, 4) sportu a tělovýchovy. Celkem se grantového řízení pro rok 2008 zúčastnilo 47 žadatelů (někteří se přihlásili do více oblastí) a grantovou podporu získalo celkem 92 projektů. Při vyplňování grantových formulářů mohli jednotliví žadatelé opět využít pomoci konzultantů pro jednotlivé oblasti. Celkový
objem prostředků na granty byl letos 2 200 000 korun. Rozděleny byly následovně:
800 000 Kč v oblasti sociální péče a zdravotnictví (26 projektů), 600 000 Kč v oblasti
protidrogové prevence, prevence kriminality a patologických jevů (7 projektů),
400 000 Kč v oblasti kultury a využití volného času dětí, mládeže a seniorů (29 projektů) a 400 000 Kč v oblasti sportu a tělovýchovy (30 projektů). O udělení grantu do
výše 50 000 Kč rozhodovala Rada MČ Praha 14, u finančních darů nad 50 000 Kč
Zastupitelstvo MČ Praha 14. Přehled přidělených grantů uveřejňujeme na této dvoustraně, je umístěn rovněž na úřední desce a na webových stránkách radnice.

Žadatelé a názvy projektů
Středisko křesťanské pomoci, Horní Počernice
Pečovatelská služba
80 000 Kč
Sdružení na pomoc dětem s handicapy
Podpora rodin se zdravotně handicapovanými
dětmi – centrum denních služeb
90 000 Kč
MC KC Motýlek

20 000 Kč

Kulturní akce KC Motýlek

22 000 Kč

Tulipán, cesta k poznání dokořán

25 000 Kč

Malá dětská scéna Černý Most

20 000 Kč

Letní příměstské tábory Praha 14

20 000 Kč

Dny tvořivosti Černý Most

20 000 Kč

Celkem

Prázdninový příměstský tábor NZDM Pacifik 20 000 Kč
NZDM Pacifik

160 000 Kč

Celkem

312 000 Kč

Zajíček na koni, o.s.
Pomoc na blízko – aktivity asistence
a pomoc sociálně slabým dětem

40 000 Kč

Letní integrované tábory s koňmi
pro děti s handicapy a jejich rodiny

25 000 Kč

Dobrovolníci – akce a semináře

Český červený kříž
Provoz a vybavení ubytovacích zařízení
soc. služeb

20 000 Kč

Jízda na koních zdarma pro děti s handicapy

Terénní programy

20 000 Kč

Integrované výlety s poníky do přírody
a zábavné akce pro děti z Prahy 14

Nízkoprahový klub seniorů

50 000 Kč

Celkem

90 000 Kč

Celkem

Diakonie CB – Centrum Slunečnice
Osobní asistence pro občany Prahy 14

20 000 Kč

Centrum denních služeb pro osoby
s tělesným a vícečetným postižením

20 000 Kč

Tréninkové bydlení

30 000 Kč

Celkem

70 000 Kč

Křesťanské centrum Heřmánek
Podpora integrace vzdělávání cizinců

30 000 Kč

115 000 Kč

YMCA Praha
Hrajeme si a učíme se u maminky –
herny Klubíčka

7 000 Kč
25 000 Kč

5 000 Kč
102 000 Kč

26 000 Kč

Školička Beránek

8 000 Kč

Pohybový a taneční kroužek

4 000 Kč

Posilujeme rodinné kompetence

17 000 Kč

Podpora harmonické rodiny – MC Klubíčko

13 000 Kč

Celkem

68 000 Kč
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JAHODA, o. s.
Malá velká Jahůdka

40 000 Kč

NZDM Jahoda a Džagoda

200 000 Kč

Celkem

240 000 Kč

ZŠ Generála Janouška
Adaptační soustředění pro
žáky 6. ročníků ZŠ

100 000 Kč

Škola Taekwon-do Dan-Gun
Pronájem TV zařízení a sportovišť –
pronájem tělocvičen
10 000 Kč
Příměstské tábory –
letní soustředění

18 775 Kč

Celkem

28 775 Kč

FbC ZŠ Vybíralova
Florbalový turnaj žáků

10 000 Kč

ZŠ Vybíralova
Protidrogový preventivní program
pro žáky 6. a 7. tříd
100 000 Kč

SK Shotokan Neratovice
Karate pro všechny

SK Prosek Praha
Pronájmy TV zařízení na P14 – dívčí
sportovní aktivity na Lehovci
a spádovém území
30 000 Kč

Squashový klub PRO-6
Den otevřených dveří – nábor
mladých hráčů squashe
a ricochetu

Kamila Šebíková
Pořízení klubových souprav

Oddíl triatlonu TRI SKI Horní Počernice
Pražské triatlonové centrum
pro mládež
30 000 Kč

RC Tatra Smíchov
Sport bez předsudků 2008
R Team
Plavecko běžecký pohár

10 000 Kč

20 000 Kč

30 000 Kč

Hanny Dance
6. stepařská přehlídka a exhibice
moderního tance a gymnastiky
o pohár „Pražské 14“
20 000 Kč
ZKO 390 Starý Hloubětín
Otevřený závod Hloubětínský
talíř 2008

10 000 Kč

Marie Mádlová – fyz. osoba
Osobní asistence vozíčkáře

30 000 Kč

Senioři v pohybu – sportovní
a zábavné soutěže pro dříve
narozené

Acorus, občanské sdružení
Psychosoc.centrum Acorus –
pomoc obětem domácího násilí 10 000 Kč

43 225 Kč

SK Spectrum Praha
Pronájem hřiště

30 000 Kč

FC KING fotbalový oddíl
Výdaje spojené s organizací
a pořádáním zimních turnajů

30 000 Kč

EWSC LITA SPORT Praha
Účast handicapovaných občanů Prahy 14
na ME Electric Wheelchair
Hockey 2008 v Belgii
30 000 Kč
SK Neptun Praha
Pronájem bazénu a tělocvičny

30 000 Kč

Integrační centrum, o.s.
Integrace handicapovaných
osob MČ Praha 14

20 000 Kč

Sons, o. s.
Rehabilitační pobyt s výukou

20 000 Kč

Speciální domov SPMP-Chotěšice
Příprava mentálně postižené mládeže
pro uplatnění na trhu práce
5 000 Kč
Hellpes, centrum výcviku psů
Následná péče o osoby se
zdravotním postižením –
majitele asistenčních psů

Asistence o.s.
Služby asistence občanům
Prahy 14

50 000 Kč

Prosaz, o.s.
Doma je doma

30 000 Kč

FORMIKA, o.s.
Podporované zaměstnávání
v regionech hl m. Prahy
a Středočeského kraje

20 000 Kč

30 000 Kč

Centrum pro zdravotně postižené Pha
Centrum pro postižené občany
10 000 Kč

Celkem

Organizace pro pomoc uprchlíkům
Podporované bydlení pro
mladé uprchlíky
50 000 Kč

10 000 Kč

Seniorská Kalokaghatia – kulturní,
společenské a pohybové vyžití
a oživení sociálních kontaktů
9 225 Kč

4 000 Kč

20 000 Kč

Základní škola, Chvaletická 918
Osobní asistence u zdravotně
postiženého žáka
40 000 Kč

20 000 Kč

TJ Sokol Hloubětín
Nájemné za používání TV, ostatní
akce oddílů sokolské
všestrannosti
30 000 Kč
TJ Kyje
Soustředění starších žáků oddílů
kopané – příprava
na mistrovské zápasy

TJ Tesla Slavoj Hloubětín
Společné náklady pro sportovní
oddíly sdružené v TJ

20 000 Kč

NADACE BONA
Psychosociální síť – podpora
samostatného bydlení,
chráněné bydlení,
chráněné dílny

13 000 Kč

Fokus Praha, o.s.
Dům na půli cesty v systému kom.
služeb pro lidi s duševním
onemocněním
40 000 Kč
J. Břicháčková-Olivová
Zakoupení výtvarných potřeb
a pomůcek pro provoz
ateliéru Ars-pueris pro děti

10 000 Kč

Junák, svaz skautů a skautek ČR
Kultura a využití volného času
dětí a mládeže
20 000 Kč
PROTEBE, o.s.
Integrované aktivity dětí
a mládeže

15 000 Kč

Šach PROTEBE

12 000 Kč

Celkem

27 000 Kč

Občanská inspirace
Ekovýchovný program
Černý Most

18 000 Kč

Divadlo Kámen
Celoroční činnost 2008

5 000 Kč

Počin, o. s.
Koně pro každého

13 000 Kč

Církev bratrská
Provoz BB klubu –
klubová činnost CB

40 000 Kč
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Mateřské centrum
Klubíčko YMCA Praha
Vlčkova 1067 Praha 9
Černý Most – přízemí,
vstup zahradou
E-mail:klubickocernymost@seznam.cz,
www. praha.ymca.cz/klubicko

V rámci heren pondělí, středa, pátek
9.30–11.30 hod. probíhá program Hrajeme
si u maminky. Pondělní herny probíhají bez
programu. V případě zájmu rodičů možnost
jeho zařazení.
V rámci středečních heren proběhnou
programy: Cvičení s dětmi, Zpíváníčko,
Kouzlíme muzikanty, Opičí dráha.
Stimulační skupina přípravy na zapojení do kolektivu školky, školy se zaměřením
na získávání dovedností, psaní, kreslení, spolupráce pod vedením pedagoga proběhne
9. 4. od 10.15 hod.
Další z cyklu přednášek pro rodiče tentokrát se zaměřením na rodičovské kompetence: Vychováváme když nevychováváme proběhne 23. 4. od 10.15. V případě
potřeby hlídání dětí je nutné přijít minimálně v 9.45 hod.
Povelikonoční trhy s Klubíčkem si můžete prožít v sobotu 26. 4. v Hloubětíně.
Zveme i ty z vás, které byly pravidelnými
návštěvnicemi MC v době Mateřské dovolené. Uvidíte, jak MC Klubíčko žije a funguje nyní.
Dubnové páteční tvořivé dopoledne
bude probíhat na téma Co se děje v trávě.
Budeme kreslit a tvořit jarní rostlinky, hmyz
a drobné živočichy. 25. 4. vytvoříme čarodějnici.
Školička Beránek – kromě pravidelného
dopoledního programu ve čtvrtek zařazuje:
3. 4. – keramická dílna, 17. 4. – Věda hrou
aneb dopoledne plné pokusů (magnety,
voda, bubliny).
Také vám děti vyrostly?
Očekávaná jarní burza proběhne 16. 4.,
vstup pro prodávající 10 Kč.
Úterní školička Pohádka nabízí ještě
volná místa v dopoledních programech. Volná místa jsou i v jedné ze skupin Tanečního
a pohybového kroužku Jitky Šindelářové.
V kavárničce se na vás těšíme tentokrát
23. 4. od 20 hod.
Vstupy do heren 25 Kč /dospělý, vstupy
na akce pro rodiče bez hlídání dětí 10 Kč.
Pro volné herny přijmeme maminku
na službu do dopoledních středečních
aktivit. Informace u vedoucí MC. Těšíme
se na Vás.

Kontakt
vedoucí: Ing. Mgr. Marie Nováková
775 204 208
zástupce: Ing. K. Vavrušková
608 134 744

DUBEN 2008

Na návštěvě u krokodýlů
První březnovou středu se dvacítka maminek a dětí
z MC Klubíčko YMCA Praha Černý Most vydala na
prohlídku Stanice mladých přírodovědců při DDM
hl. města Prahy, která je blízko stanice metra Anděl.
Ráno bylo studené, cesta dlouhá, ale motivace silná –
prohlédnout si zblízka krokodýla i ostatní obyvatele
místního terária. A skutečně – poníci, kozy nebo lišky
ve venkovním výběhu areálu nezaujaly děti tak, jako
kajmani, hadi, varani a bazilišci. Měly jsme i štěstí
a pozorovaly jejich dopolední hygienu – totiž sprchování, a dozvěděly se spoustu jiných zajímavostí v souvislosti s jejich krmením a péčí o ně. Všem návštěvu
vřele doporučujeme!
text a foto: VAV

Občanská inspirace
Kučerova 14, Černý Most,
tel.: 281 918 473, 776 046 112
www.obcanskainspirace.cz,
e-mail:
info@obcanskainspirace.cz

Program na duben
Programy kroužků a kurzů pro děti i dospělé najdete na našem webu www.obcanskainspirace.cz nebo zavolejte na 774 707 744 pro
bližší informace. Nabízíme řadu kroužků pro
děti od 2,5 let, stále přijímáme nové členy do
nově otevřeného ŠACHOVÉHO KROUŽKU.
LOGOPEDICKÁ PORADNA opět v provozu: každé úterý mezi 13.30 až 15.30 hod. je
k dispozici logopedická poradna, kde se naučíte jak a co cvičit se svými dětmi od tří let,
aby neměly problémy s výslovností. Konzultace jsou individuální, je třeba se objednat
osobně nebo telefonicky na čísle 281 918 473.
Na výcvik řečových schopností je zaměřen i čtvrteční kroužek Sluníčka s rodiči
(10–11.30).

Karneval v Klubíčku
V polovině února ožila herna MC
Klubíčko YMCA Praha na Černém
Mostě neobvyklým ruchem – dopolední karneval pro tu nejmladší věkovou
skupinu dětiček právě začínal. Děti
v maskách v doprovodu maminek (taky
občas zamaskovaných), tatínků i babiček si spolu zazpívaly, zatančily i zasoutěžily. I když tentokrát v Klubíčku bylo
pěkně plno (70 lidí ), byla radost pozorovat to dětské vzrušení a potěšení
z toho, že jsou aspoň na chvíli někým
jiným.
text a foto: VAV

Že nevíte, co to je? Přijďte a uvidíte, jak
z domácích zbytků vyrobit cenný substrát pro
domácí rostliny nebo na zahrádku. Zváni jsou
i dospělí.
Bezplatná právní poradna (JUDr. Janatová, Mgr. Hovorka, JUDr. Doležalová,
Milena Nykodýmová) – Občanská inspirace, Kučerova 14.
Do poradny se můžete objednávat na
tel.: 776 046 112, 281 918 473 nebo přímo ve
sdružení.
Každou středu 9.30–11.30 hod. se můžete přijít poradit i bez objednání.
Své dotazy můžete také zaslat e-mailem
na: info@obcanskainspirace.cz

EKOkroužek a EKOklub
Na duben chystáme program více zaměřený na zvířata, která 1. 4. slaví svůj mezinárodní den. Přijít mohou zdarma všichni milovníci přírody a her. Kroužky jsou věkově
odstupňované:
Ekohrátky (15–15.45 hod.) děti 4–6 let
Ekokroužek (15.45–16.45) děti 7–10 let
Ekoklub (16.45–17.45) děti 11–13 let
Na čtvrtek 10. 4. od 15.45 do 17.45 chystáme workshop „Jak založit vermikompostér?“

Poslední neděli před Velikonocemi se v Občanské inspiraci sešli zájemci o výrobu zajímavé dekorace do bytu a sami si mohli vytvořit pěknou velikonoční výzdobu. foto: ves
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Únor u Amazonek
Únorové etapy s Willim Fogem pokračují
v Africe (koná se lovecké safari v Tanzanii;
nosíme ošatky na hlavě – Mosambik; třídíme
tropické ovoce poslepu a zasíláme dárcovské
DMS do Etiopie na skautský projekt „Postavme školu v Africe“). Probíhá také oslava našeho dívčího svátku – „Dne Sesterství“. Povídáme si o něm, o skautské historii a světluškách
v jiných zemích; z našich těl sestavujeme nápis
letošního roku 2008; vyměňujeme si mezi
sebou dárečky a zapalujeme svíčky do tvaru
našeho symbolu – trojlístku. V únoru nesmí
chybět tradiční zimní akce zvaná „Přechod
Brd“ a my se jí samozřejmě účastníme a dokonce v plném počtu všech Amazonek. Cestou
vyměňujeme s oddíly naše vlastnoručně vyrobené brdské kartičky. Letos jsou Brdy bohužel
bez sněhové pokrývky a naopak je velmi slunečno až teplo. Loni byla tato akce zrušena kvůli vichřici „Kyrill“. Ve 13 hodin je slavnostní
nástup na Kytínské louce a po krátké řeči
a zařvání všech oddílových pokřiků se pouští-

Pozvánka na aerobik
Fit studio D ve spolupráci
s Českým svazem aerobiku

pořádá 13. ročník soutěže

JUNIOR AEROBIC MASTER CLASS
v aerobiku, step aerobiku a funku
ve čtvrtek 17. dubna 2008 od 14 hodin
v ZŠ Vybíralova, Černý Most II.

Komunitní centrum
MOTÝLEK

Jarní
prázdniny
s Motýlkem
v Krkonoších
„Rychle na lyže než to sleze.“ „Co tu budeme ten týden dělat?“ Podobné výkřiky naznačovaly, že zimní rekondiční pobyt rodin s handicapovanými dětmi organizovaný Motýlkem
ve Velké Úpě nezačal právě ideálně. Sjezdovka hned vedle chaty byla sice pokrytá umělým
sněhem a pěkně upravená, ale okolní zelené
louky s kočičkami a jehnědy na stromech nedávaly velké naděje na delší lyžování. Kupodivu, lyžovalo se i v pondělí, a pak každý den
až do konce týdne. Mírnější svahy umožnily
vyzkoušet si samostatné vytáčení obloučků
i handicapovaným dětem, ti zkušenější si vybírali sjezdovky s větším sklonem. Ale nejen

me do pořádného měnění. Jsou tu stánky s občerstvením a skautskými suvenýry či různé hry
ale i soutěže – např. vyndavání obrovského ježka z klece. Po občerstvení v Mníšku pod Brdy
se vracíme autobusem domů. Ušly jsme asi
12 km. Konečně je tu akce s velkým A. Je to
8denní zimní výprava o jarních prázdninách
do Krkonoš – do Jilemnice (24. 2. až 2. 3.), na
kterou se už všichni velmi těšili. Ubytovaní
jsme byli ve skautském domě v Jilemnici. Oblíbená byla místní specialita v podobě pavoučí
sítě upevněné na stropě a několik kovových
visících tyček na lezení. Následující dny jsme
se ani chvíli nenudily. Zkoušíme si též zimní
atrakci zvanou „Snowtubing“, což jest jízda
na pneumatikách ve sněhovém korytu. No je to
bomba!!! O poznání klidnější byl celodenní
výlet po Jilemnici – jdeme naučnou stezkou
s několika zastaveními po místních památkách
a zajímavostech, další den vyrážíme na běžky,
směr Vrbatova bouda. Během prázdnin jsme
stihli také obdivovat místní zámek ve Vrchlabí
a kamennou rozhlednu na vrchu Žalý. Předposlední den se příroda postavila proti nám
a postavila nám do cesty těžkého protivníka –
vichřici „Emmu“. Vála tak, že se stromy ohýbaly, proudem se valila voda – dokonce nedaleký potok Jilemka se rozvodnil a o tom, že
nešel proud po celé Jilemnici, ani nemluvím.
Ale i přesto (když se Emma vyřádila) vyrážíme
vláčkem do Poniklé, kde navštěvujeme muzeum krkonošských řemesel. Je to tam moc hezké a dokonce si můžeme vyrobit kytičku ze
skleněných lístečků. Také se osobně setkává-

lyžemi živ je člověk, a tak jsme se vydali i na
několik pěších výletů, které se tatínkové snažili vymyslet tak, aby je zvládli i ti nejmenší.
Cesta lanovkou na Růžovou horu v mracích
se líbila hlavně dětem, pochod k Portáškám
po sněhu a ledu byl náročnější, ale zvládli ho
všichni a závěrečné „sjeď jak umíš“ jsme si
užili bez ohledu na to, že jsme dorazili mokří
až na kůži. Největší nadšení ovšem vzbudil
výlet na bobovou dráhu v Peci.
Po večeři vždy následovala půlhodinka
muzikoterapie s Vláďou Jelenem, které se

me se samotným vládcem hor – s Krakonošem a dostáváme od něho na památku pohled
s podpisem a jeho kouzelné knoflíky pro štěstí. Na nudu opravdu nezbylo ani kousíček místa a celkem jsme ušly kolem 42 km.
vedoucí oddílu – Eliška Hermannová

BB-klub
program na DUBEN
ANGLICKÝ KLUB pro teenagery – každou středu 16.30–18 hod. (V KC Heřmánek –
Vybíralova 969) Konverzační angličtina s rodilými mluvčími (Američany) zábavnou formou.
ANGLICKÝ VÍKEND 18.–20. 4. skautská základna Seleška. Cena 444 Kč + doprava.
ANGLICKÝ TÁBOR 9.–16. 8. horská chata Orel. Cena 2.190 Kč + doprava.
BB FOTBAL pro mládež a starší. Každý
čtvrtek 18–19.30 v tělocvičně PTH (Stoliňská
41B, Areál Chvaly). Martin 777 033 592.
Podporováno z grantu PARTNERSTVÍ
a MČ P14.
BB klub – Mgr. Pavel Trefný, 775 024 742,
bbklub@centrum.cz.

s vervou účastnily i děti dalších ubytovaných
rodin. Počáteční ostych a nedůvěru k dětem,
vypadajícím a chovajícím se jinak než je běžné, překonala radost ze společného zpěvu
a pohybu. A tak byly rozdíly postupně zapomenuty. Užili si i rodiče, vždyť vzájemná výpomoc při hlídání dětí se stala už téměř pravidlem. Zkrátka nepřišli ani starší sourozenci
postižených dětí, kteří si mohli posedět večer
s dospělými a zazpívat si při kytaře nebo si
zahrát třeba Palermo. A tak není divu, že jsme
se všichni dohodli, že za rok jedeme znovu
a rovnou jsme si pobyt v Pomněnce zamluvili.
Jana Šedá
Mimořádné dubnové akce Motýlku a klubu Pacifik jsou k dispozici na internetových
stránkách www.motylek.org

PhDr. Zuzana Jelenová
předsedkyně Sdružení na pomoc dětem
s handicapy
www.motylek.org
KC Motýlek, Vlčkova 1067, Praha 14
Tel. 281 912 081, 775 964 765
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KCR
Heřmánek
www.prorodinu.cz,
724761196; 281862342; 773605228
Vybíralova 969, kcr.hermanek@seznam.cz

Celý měsíc duben se můžete přijít podívat zdarma na jednu ukázkovou hodinu
klubů:
„Literárně-dramatický obor“ (úterý
15.30 hod. 2.–5.třída, 15.45 předškoláci)
a „Výtvarná dílna“ (úterý 15–16.30 děti;
17–19 dospělí).
Více informací o klubech na stránkách
www.prorodinu.cz

MATEŘSKÁ CENTRA – POZOR
ZMĚNA!
MC je pro vás nově otevřeno v ÚTERÝ
a ve ČTVRTEK od 9 do 12 hodin.
Exklusivní filmové představení ve Village
Cinemas zdarma! Zveme děti společně s rodiči na dětský animovaný příběh
Šarlotina pavučina, ve středu 2. 4. od
10 hodin v kině Village Cinemas Černý
Most. Vstup volný, ale rezervujte si místo na č. 773 487 730.
(Tímto děkujeme společnostem Village
Cinemas a Bonton film za pronájem sálu
a film.)

POŘÁDÁME OPĚT LETNÍ TÁBORY
1. Příměstský letní tábor organizovaný
našimi holandskými přáteli
(proběhne 21. 7. – 25. 7., orientovaný především na sporty)
2. Příměstský letní tábor výtvarně zaměřený
(proběhne 25. 8. – 29. 8., orientovaný na
tvořivé práce, literárně-dram.dovednosti,
hry)
EnglishCamp 2008 s rodilými mluvčími
Zveme středoškolskou mládež (15–20 let)
na Anglický letní kemp pořádaný
12. 7.–19. 7. v Jeseníkách, poté ještě 2 dny
(do 21. 7.) v Praze.
Ceny všech táborů budou stanoveny,
více informací a přihlášky na tel. č.
777 901 377 (pan Martin Jaroš)
Opět zveme děti (rodiče, prarodiče) na
otevřené přednáškové večery o cizincích mezi námi s tradičním občerstvením:
14. dubna bude jedinečná přednáška o životě v Bangladéši
28. dubna a 12. května se můžete těšit
na další hosty-cizince mezi námi (vždy
od 17 hod.)

DDM na Černém Mostě
Generála Janouška 1060,
tel. fax.: 286 889 428
info-cm@ddmpraha9.cz
www.ddmpraha9.cz
st 16. Výtvarná dílna – ovčí rouno. Jestli nevíte, jak se dá využít ovčí rouno, přijďte
a naučte se vyrobit si z něj obrázek nebo zvířátko. Věk: 8–15 let. Čas: 16–18 hod.
pá 18. Den plný pohádek. Soutěže, pohádkové kvízy, tancování a hodnocení nejlepšího pohádkového kostýmu (ten si vezměte na sebe). Věk: 6–10 let + rodiče. Čas:
14–17 hod.
út 22. Den Země. Přijďte k nám na velkou zahradní slavnost mezinárodního Dne
Země! Připravili jsme pro vás soutěže, hry
i zajímavé informace. Věk: 1–99 let. Čas:
16–18 hod.
pá 25. Párty pro náctileté. Přijďte s námi
strávit pěkný večer. Věk: 13–19 let. Čas:
18–21 hod. Cena: 20 Kč
Klub Most. Otevřený klub pro mládež.
Po–Pá 15–19 hod. Vstup zdarma.

Nové kroužky a kurzy:
Stolní tenis – pro začátečníky. Věk: 10–14
let. Út 16–17 hod. Cena: 500 Kč/pololetí.
PC dospělí a senioři – pro začátečníky.
Práce s internetem, programy MS-Word,
MS-Excel. Od 30ti let. Po 17–18.30 hod.
Cena: 500 Kč/16 lekcí.

Volná místa v kroužcích a klubech:
Šikovne ručičky. Hravou aktivní formou
se děti seznámí s různými výtvarnými technikami. Věk: 6–10 let. Cena: 500 Kč/pololetí.
Dívčí klub. Ruční práce, tradice a zvykosloví, kuchařské základy. Věk: 8–11 let.
Út 15–16 hod. Cena: 500 Kč/pololetí.
LETNÍ TÁBORY
6.–18. 7. Blaník. Věk: 8–12 let. Cena:
3400 Kč. Smršťov, CHKO Blaník.
6.–20. 7. Sportovní tábor. Věk: 10–16 let.
Cena: 3800 Kč. Český Šumburk, Jiz. hory.
12.–26. 7. Hvězdná brána. Věk: 8–15 let
Cena. 2 950,– Kč. Horní Kruty, Kolínsko.
2.–16. 8. Statečné srdce, aneb ve stopách Williama Wallace. Věk: 7–14 let.
Cena: 2900,– Kč. Strážné, Krkonoše.
9.–23. 8. Trosečník. Věk: 9–15 let. Cena:
3500 Kč. Podhradí u Ledče n. Sázavou.
9.–23. 8. Rychlé šípy. Věk: 8–14 let Cena:
3000 Kč. Kozojedy, Kolínsko.
PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY
21.–25. 7. Krok za krokem z Prahy
ven III. Věk: od 8 do 14 let. Cena: 90 Kč.
14.–18. 7. Toulky Prahou. Věk: 7–15 let.
Cena: 95 Kč.
11.–15. 8. I v Praze je příroda. Věk: 7–12
let. Cena: 95 Kč.
Doporučujeme rezervace na všechny akce.

Jarňáky nejen
na sněhu
Během jarních prázdnin jsme byli s DDM
Černý Most již popáté na lyžařském táboře
v krásném prostředí Jizerských hor v Českém
Šumburku. I když v nejbližším okolí našeho
penzionu se již probouzela horská květena ze
zimního spánku, tak v nedalekém areálu Paseky nad Jizerou jsme si mohli stále užívat lyžování a zimních radovánek. Jako každý rok jsme
si pobyt zpestřovali hrami na hřišti i v chalupě,
a nacvičili jsme si filmové scénky, s kterými
jsme vystupovali na festivalu Šumburský lev.
Navštívili jsme také zoologickou zahradu v Liberci, kde jsme obdivovali bíle tygry. Předposlední den nechyběl již tradiční závod ve slalomu, který byl tento rok jedinečný v tom, že se
nejel na lyžích, ale běžel pouze v botách. Letošní prázdniny jsme si moc užili a už se těšíme na
příští rok.
děti z DDM Černý Most

Velikonoční
dekupáž
Před Velikonocemi se sešly děti v DDM Černý Most, aby si již tradičně vyrobily pomocí
techniky zvané „dekupáž“ (lepení malovaných
ubrousků na květináč) hezké velikonoční květináčky. Povedly se úplně všechny, takže osení
se mohlo vesele zelenat a zdobit sváteční stoly.
text a foto: ves
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Zajíček na koni

DIVADÉLKA – OD 15 DO 16 SE VOZIT
NEBUDE)

Čarodějnice
a oslava 1. máje

17.30 hod. PRŮVOD KONÍ, MASEK A MUZIKY S MÁJKOU KE ŠKOLE.
U ŠKOLY POSTAVÍME SPOLEČNĚ
MÁJKU, ZATANCUJEME SI A TŘEBA
ZAHRAJEME PÁR HER, JAKO SKÁKÁNÍ ČARODĚJNIC PŘES OHEŇ (bez
ohně) apod…
VSTUPNÉ NA VŠECHNY AKTIVITY
DOBROVOLNÉ – PŘÍSPĚVEK NA
KRMENÍ PRO KONÍKY

ZVEME VŠECHNY DĚTI A JEJICH RODIČE NA ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE
S PRAHOU 14 A O. S. ZAJÍČEK NA KONI V SOBOTU 26. dubna DO GALERIE 14
A PROSTOR OKOLO. ZVEME I TEBE, JESTLI PRÁVĚ NEMÁŠ CO DĚLAT!
13 hod. – zahájení odpoledne
13–17.30 hod. PROGRAM V GALERII 14 –
VÝROBA MASEK ČARODĚJNIC, ZDOBENÍ VĚNCE NA MÁJKU, ZDOBENÍ
MÁJKY, MALOVÁNÍ, KORÁLKOVÁNÍ
A JINÉ.
15 hod. DIVADÉLKO: „PERNÍČKOVÁ“ –
VESELÁ ČARODĚJNICKÁ POHÁDKA,

JAHODOVÉ MENU
Přicházející jaro dodalo nám všem nové
síly a spoustu nápadů a tak jsme pro vás opět
připravili v našich klubech řadu zajímavých
akcí. A pokud se chcete dozvědět o činnosti JAHODY víc, doporučujeme naše stránky
www.jahodaweb.cz. Věříme, že si z naší nabídky vyberete.

Kluby jsou pro vás otevřeny:
JAHŮDKA: ve středu a čtvrtek od 9 do
11 hodin, nově od 4. 4. také v pátek od
9.30–11.30 hod.
JAHODA: v úterý, čtvrtek a pátek od 15 do
19 hodin.
DŽAGODA: v pondělí, středu a pátek od
14 do 20 hodin.
Terénní pracovnici Karolínu můžete potkat na ulici v pondělí a čtvrtek od 14 do
19 hod.
Co se bude dít v dubnu v klubech?

Klub JAHŮDKA:
V obvyklých otevíracích hodinách jsou pro
rodiče s dětmi připraveny zajímavé společné
aktivity jako tvoření, zpívání a básničky. Kromě toho je čas i na vyřádění dětí v zařízené herně. Prostory klubu jsou nově zrekonstruovány
a určitě stojí za vidění. Těšíme se na vás.

stránky 10–13 připravila Alena Veselá

HRAJE SOUBOR PALEČEK
LIDOVÉ PÍSNIČKY A TANEČKY S KAPELOU KYTICE: MUZIKANTI, VELCÍ
TANEČNÍCI A TANEČNÍCI DĚTI NÁS
BUDOU UČIT ZPÍVAT I TANCOVAT
13–17.30 hod. PROGRAM V PARKU PŘED
GALERIÍ
VOZENÍ DĚTÍ NA PONÍCÍCH
(PAUZA PRO KONÍKY V DOBĚ

Klub JAHODA:
so 5. 4. – Výlet na Okoř za tajemstvím bílé
paní. Informace a přihlášky jsou v klubu Jahoda.
čt 10. 4. – Malé vaření. Společně si něco
malého ukuchtíme.
so 19. 4. – Výlet na Hvězdu s bojovkou.
Informace a přihlášky jsou v klubu Jahoda.
út 22. 4. – Výtvarno. Zváni jsou všichni,
kdo si chtějí něco hezkého vyrobit.
čt 24. 4. – Fotbálková liga. Další zápas
do Jahodové fotbálkové ligy. Registrace do
16.30 hod.
Pozor NOVINKA v klubu Jahoda: Každý
pátek od 15.30 do 16.30 v klubu probíhá kroužek stolního tenisu. Pokud se chcete naučit

Celá akce proběhne za velké podpory
MČ Praha 14, za pomoc děkujeme společnostem Globus a IKEA
Galerie Prahy 14, náměstí Plukovníka Vlčka 686, Černý Most II
ORGANIZÁTOR:
www.zajiceknakoni.cz tel.:776 582 848

nějaké triky nebo si jen dobře zahrát, nezapomeňte přijít!

Klub DŽAGODA:
V dubnu budeme v Džagodě pokračovat
v tématu „Život na sídlišti“. Více informací
o akcích na www.jahodaweb.cz/dzagoda
st 2. 4. – GAMApruda (od 17 hod.)
po 7. 4. – Výtvarno
st 9. 4. – Džagodová liga ve fotbálku
(registrace do 17 hod.)
so 19. 4. – Výlet (informace u pracovníku
klubu)
pá 25. 4. – Kulturní
klub

Křesadlo 2007
Cena pro obyčejné lidi,
kteří dělají neobyčejné věci
V úterý 18. března vpodvečer byla cenou „Křesadlo“ odměněna za svou dlouholetou dobrovolnou činnost v občanském sdružení JAHODA paní Květoslava Štěpánová. Ocenění
přebrala z rukou primátora Pavla Béma a senátora a herce Tomáše Töpfera, který je patronem tohoto ocenění již od samého počátku,
tedy sedmým rokem. Slavnostní večer se konal
v rezidenci primátora hl. města Prahy za účasti všech deseti oceněných dobrovolníků a jejich
hostů. Paní Štěpánové patří velký dík všech zaměstnanců o. s. JAHODA. Na snímku je koordinátorka pořádajícího dobrovolnického centra HESTIA Michaela Krbcová (první zprava)
a vedle ní oceněná Květoslava Štěpánová.
text a foto: Kateřina Plevová
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Jarní Tolerance
Vyšívané obrázky, papírové ovečky, kraslice, ozdobené osení, vyřezávaná dřevěná zvířátka, pečené perníčky, keramické slepičky
i kraslice, motýli z barevných smotků papíru,

kamínky oplétané drátkem, věnečky z vajíček
a mnoho dalšího jsme mohli vidět na působivé
velikonoční výstavě v ZŠ Tolerance v Mochovské ulici v Hloubětíně. Všechny jmenované i nejmenované výstavní exponáty vyráběly
děti ze všech tříd školy při hodinách výtvarné
výchovy a pracovního vyučování celý měsíc
před Velikonocemi. Odměnou za jejich snažení
bylo nejen uznání všech návštěvníků, ale i to,
že těsně před Velikonocemi si každý mohl svůj
výrobek vzít domů. Jarně působí i celá budova
školy díky nové žluté fasádě, která byla součástí
prací po zateplování a výměně oken. Ke kvalitnější výuce ve škole přispívá rozšíření specializovaných učeben s interaktivní tabulí a počítači, relaxační místnost a návštěvy divadla. ZŠ

Maškarní rej

Tolerance úspěšně dokončila dvouletý projekt
JPD3 a jejím cílem je nyní mimo jiné i rozvíjet četné mimoškolní aktivity dětí převážně
v zájmových kroužcích.
text a foto: ves

Veronika Žilinská
ze ZŠ Vybíralova byla jednou z těch, kteří
postoupili do městského kola v recitační přehlídce žáků základních
škol, nazvané Pražské
poetické setkání. V Galerii 14 toto pravidelné setkání dětí s poezií proběhlo 13. března.
Letošní rekordní účast – 61 dětí ve čtyřech věkových kategoriích žáků 2. až 9. tříd udělala všem
velkou radost.
text a foto: ves

Období maškarních rejů a masopustu je už
za námi, ale připomeňme si je ještě fotografií
dětí ze ZŠ Gen. Janouška na Černém Mostě,
které nám ji poslaly. Děti ze školní družiny si
užívaly tance a zábavy, k vidění bylo množství
krásných masek i vystoupení orientálních tanečnic. Mezi tolika krásnými maskami nebylo možné vybrat tu nejlepší, a proto si sladkou odměnu odnesly všechny. text a foto: M. Hrubá

Předškoláček
Již 3. ročník tradičního festivalu tanečních směrů v ZŠ Chvaletická navštívilo letos
se svým vystoupením i šest hostů. Byly mezi
nimi i bývalé žákyně školy Kateřina Skálová
a Pavla Jacunová, které přítomným předvedly
ukázkový step.
foto: ves

Velikonoční jarmak
ZŠ Hloubětínská letos přišla s nový nápadem, který předčil všechna očekávání – v bu-

dově školy uspořádala velikonoční jarmark. Provizorně sestavené stánky byly plné velikonoč-

Již 12. setkání dětí, pedagogů, rodičů
i ostatních příznivců mateřských škol na
nesoutěžní přehlídce Předškoláček bude
1. a 2. dubna v KD GONG, Sokolovská 191, Praha 9. Přehlídky se zúčastní
22 mateřských škol, z toho 5 z naší městské
části. Jste srdečně zváni.
ních výrobků, které si děli samy udělaly v rámci dílen a zájem byl takový, že se návštěvníci na
chodbu ani nevešli. Prodávaly se hlavně nejrůznější velikonoční artefakty, při jejichž výrobě děti nešetřily fantazií a právě proto o ně byl
tak nebývalý zájem. Mezi kupujícími byly nejen
děti z místní i jiných škol, ale i nečekaně hodně dospělých z celé Prahy 14.
text a foto: ves
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Vědomosti studentů se zvyšují
Znalosti o tom, proč a odkdy jsou svobodnější, také?

Č

esko-italské jazykové gymnázium na
Praze 14 rozvíjí širokou spolupráci se
středními školami v Itálii už od roku
1991, a to nejenom na bázi vzdělanosti, ale také
z hlediska vzájemného kulturního, politického
atd. poznání lidí, kteří mají od 14. století (Karel
IV. byl císař říše, která sahala od Baltu po Řím)
velké společné historické a lidské tradice. Přes
tyto dávné svazky se naše země rozvíjely rozdílnými způsoby a vědomosti jejich obyvatel
o životě, tradicích, mentalitě apod. byly až do
roku 1989 v podstatě tabu. Při našich prvních
recipročních stážích do Itálie se odehrály epizody pro mnohé směšné, pro jiné až urážející –
dotazy typu – ještě tam máte koncentráky, máte
v bytě televizi, sociálku, víte, co je to počítač
apod., byly zcela běžné! Když ke krásné pavilonové škole blízko Říma dorazila obyčejná žlutá Karosa, ze které vystoupili studenti s papírovými kufry, kteří u školy plni hrůzy nastoupili
do luxusních aut a odjeli jimi do rodin, v nichž
se měli prezentovat, to byl strach a bolest na
duši! Když ovšem ráno přijeli těmi stejnými
auty, do té stejné školy, a jejich hostitelé – rodiče z reciproční školy – vyjádřili nevšední obdiv
nad chováním a hlavně znalostí jazyka, který se
ve světě málokdo učil, obavy a strach zmizely
z obou stran!
Tento úvod byl nutný proto, abychom zdůvodnili, proč se italská strana, už skoro po
20 letech od „sametové revoluce“, z hlediska
školského, z hlediska poznání a vzdělání mladé generace zajímá o to, jak a co se změnilo
v poznání mladé generace, jak a co mohou na
středních školách učit o střední Evropě!
Nejjednodušší by asi bylo vzít učebnici historie, event. občanské nauky, čerpat z ní a podat
mladým lidem (jejich prostřednictvím i starším)
informace o tom, jak se na toto dvacetileté období a jeho výsledky dívají všichni okolo. Na
výzvu italského gymnázia z Milána však přistoupilo Čs.-italské gymnázium k odborné stá-

ži, která byla orientována k danému tématu
a týkala se těchto oblastí:
 studentské referáty vyplývající z diskuzí
s rodiči, pamětníky, ze samostatného studia
 odborné debaty, vedené lidmi, kteří byli přímo zapojeni do těchto změn – hlavní diskutér
byl Dr. Vladimír Hanzel, tajemník a blízký přítel exprezidenta Václava Havla

zjištění stavu proč, kdy a jak proběhla ona
„sametová revoluce“, proč se do ní opět zapojili také mladí lidé – tradičně studenti, ale také
to, jaké poučení by jim to – zatím bez pomoci
dobře zpracovaných a pro ně srozumitelných
textů – mohlo dát. Akce byla velmi pozitivní,
její pokračování snad bude rovněž přínosem.
Dnešní generace mladých lidí zatím není kvali-

Na besedu do Čs.-italského gymnázia přišel mezi české a italské studenty poradce bývalého
prezidenta Václava Havla Dr. Vladimír Hanzel (druhý zleva).
foto: ves
 anketa v centru Prahy – čeští a italští studen-

ti oslovovali občany všech věkových kategorií,
náhodou byli mezi nimi také lidé, kteří se účastnili odboje v době normalizace
 vyhodnocení ankety má vynikající výsledky,
obzvláště starší lidé byli ochotni mluvit se studenty, velmi korektně a ochotně jim vysvětlili
život před rokem 1989, ale dotkli se i problémů, které podle nich přetrvávají.
Zpracování celého projektu v 1. fázi proběhlo
v Čs.-italském gymnáziu a bude pokračovat ještě podzimní fází v Miláně. Cílem akce není jen

fikovaně seznámena s daným obdobím a veškeré současné vymoženosti, možná i chyby, kterých
se my starší v politice dopouštíme, nedokáže
pochopit. Čí je to vina? Zkusme to posoudit
objektivně – učebnice mají vždy zpoždění, rodiče mají dnes málo času na hovory se svými dětmi a média, ač se snaží, jsou často matoucí pro
dospělé, natož pro děti. Proto jsme přesvědčeni,
že právě takovéto konkrétní akce mohou obohatit občanské i osobní postoje českých i italských studentů.
Mgr. Vlasta Kubátová,
zřizovatelka Čs.-italského gymnázia

Co se děje v ZUŠ
V sále ZUŠ proběhlo 6. března školní kolo
národní soutěže žáků ZUŠ ČR ve hře na smyčcové nástroje. Do krajského kola soutěže, které bude 8. až 10. dubna v Hudební škole hl. města Prahy postoupila z 15 žáků Anna Zimová.
Erika Boucharechasová z Černého Mostu
získala v krajském kole pěvecké soutěže „Karlovarský skřivánek“, která se konala 5. až
7. března v Divadle na Cikorce v Modřanech,
1. místo s postupem do celostátního kola
v kategorii A2.

Pozvánka na dubnové akce ZUŠ
v Galerii 14 na Černém Mostě:
Výchovný koncert pro MŠ Šebelova
a MŠ Gen. Janouška
22. 4. – 10 hod.
Výchovný koncert pro MŠ Šebelova
22. 4. – 11 hod.
Výchovný koncert pro MŠ Bobkova
28. 4. – 10 hod.
Výchovný koncert pro MŠ Bobkova
28. 4. – 11 hod.

Erika Boucharechasová z Černého Mostu
stránky 14 – 15 připravila Alena Veselá

16-29_P14 26.3.2008 10:38 Stránka 16

Kultura

16

DUBEN 2008

Na besedě s Michalem Vieweghem

N

áš současný nejprodávanější spisovatel Michal Viewegh má rád besedy se
čtenáři a autorská čtení. Na
Prahu 14 nedávno zavítal v rámci jedné z mnohých, již měl
domluvenu s žáky ZŠ Generála Janouška na Černém Mostě. Ač to neměl v plánu, ochotně odpověděl i na několik
otázek naší redakce.
Dostáváte v místě svého
bydliště do schránky zpravodaj
podobný Listům a co o jeho úrovni
soudíte?
Bydlím napůl na Sázavě a napůl v Praze Nuslích, kde dostáváme Tučňáka, což je list Prahy 4. Teď se jeho úroveň zlepšila, má i lepší
formát.
Co říkáte tomu názvu Tučňák na Praze 4,
která přece není v Antarktidě?
Nevím, jak ten název vznikl, nějak to kdysi
občanům vysvětlovali. Já už jsem si na to zvykl,
takže se nad tím ani nezamýšlím.
Znáte trochu zdejší region?
Popravdě moc neznám, ale byl jsem v Letňanech na besedě, kde vzniklo pozvání, abych
přišel také sem na Černý Most. Já jsem Nuselák,

Beseda končila autogramiádou.
tam jsem se narodil, důvěrně ale znám jak Nusle, tak Vršovice a Podolí, kdežto ostatní pražské čtvrti jsou pro mě cizí města.
Na Černém Mostě vzniklo před deseti lety
první velké nákupní centrum v Praze. Jaký
máte vztah k těmto „chrámům“ konzumu?
Víceméně je hájím v debatách s pražskými
intelektuály. Jsem vlastně takový jejich vlažný
stoupenec. Připadá mi to stejné jako debata
o televizi. Ano, když někdo není schopen tu televizi vypnout a tráví u ní sedm hodin denně, tak
je to asi špatně. Stejně jako když stráví čtyři
víkendy v měsíci v tom nákupním centru. Já
jsem tam jednou za měsíc, jdu tam do kina, před
tím si mohu dát nákup do auta, dostanu tam
i slušnou večeři, což taky nebývalo zvykem před
tím kinem. Ještě si tam navíc můžu koupit boty,

když je zrovna potřebuju. Já tomu docela fandím.
Máte nějaký malý obchůdek, kam
si rád zajdete s manželkou nebo
dětmi?
V Sázavě máme jenom malé
obchůdky a v Praze jsou rovněž.
To jsou potraviny, které provozují
Číňané, tam chodím denně pro
snídani. Na rodinný nákup je nákupní centrum vhodnější.
Napsal jste Výchovu dívek v Čechách. Co soudíte o výchově nás mužů
v Čechách?
Možná že na to odpovím novou knihou, která se bude jmenovat Román pro muže, kterou
právě teď píšu, a jsem tam k mužům dost kritický.
Naše redakce nechyběla ani na více jak hodinu trvajícím autorském čtení a besedě s žáky
školy, kteří měli pro pana spisovatele předem
připravené a sepsané dotazy. Ale postupně se
osmělovali až tak, že došlo i na přímé otázky
z lavice. Pro čtenáře Listů přetiskujeme část
besedy:
Čtete názory čtenářů na své webové stránce a mohou vás nějak
ovlivnit?
Odjakživa říkám, že
názory čtenářů jsou pro
mne velice důležité, ba
zásadní. Nepřestávám
opakovat, že při psaní
myslím na čtenáře, protože sám jsem náročný
čtenář. Velice důležitým
testem těch mých knížek
jsou právě takováto autorská čtení a besedy. Přiznám se, že na internetu
si ty ohlasy moc nečtu.
Nemám rád takové ty
anonymní příspěvky od
lidí, kteří se nepodepíšou
nebo mají přezdívku
Muchomůrka. Často je to prostor jenom pro
urážky, vlastně jde z toho na mě taková negativní energie. Dostávám ale maily a to jsou
z devadesáti procent pozitivní ohlasy. Ale takový ty diskusní fóra, to nemá smysl, tam jde
hlavně o to ty lidi urazit.
Než vydáte knížku, dáte ji někomu přečíst?
Samozřejmě to čte nakladatel, který je zároveň můj kamarád, čte to taky redaktor v nakladatelství. To jsou dva lidi, jejichž názor se
dozvídám jako první. Pak to dávám ještě jednomu kamarádovi, který pracuje jako novinář
v MF DNES.
V kolika letech jste začal psát?
Začal jsem psát někdy na gymplu. Psal jsem
básničky a pak první povídky kolem dvaceti let.
Tehdy bylo mým největším snem, že by mi

Michal Wiewegh se podepsal na VIP stěnu školní knihovny, na které zanechali dosud svoji
signaturu Václav Vydra a ředitel Pražské zoo
Petr Fejk.
v časopisu Mladý svět otiskli povídku. Tam na
předposlední stránce vždycky vycházela povídka mladého autora.
Kde berete ke svému psaní náměty?
Teď píšu dvacátou knížku a u těch předchozích devatenácti vydaných by se dalo vysledovat,
že jejich téma souvisí s tím, co jsem zrovna v té
době prožíval. Například jsem učil na základní
škole v Praze na Zbraslavi a napsal jsem román
Výchova dívek v Čechách, nebo jsem začátkem
devadesátých let absolvoval autobusové zájezdy do zahraničí. Když už to byl desátý zájezd
a poznal jsem desátou průvodkyni cestovní kanceláře, tak jsem se rozhod, že už musím napsat
román, který se jmenoval Účastníci zájezdu.
Někdy je to ale náhoda a ani nevím, proč mě
napadlo, že budu psát román Případ nevěrné Kláry, kde si žárlivý spisovatel najme soukromého
detektiva, aby sledoval jeho přítelkyni. Opravdu jsem nic podobného nikdy neudělal, jenom
jsem si na to v románu zahrál. Někdy to vysledovat lze, někdy ne. Někdy je to náhodný impuls,
nápad, který dostane člověk třeba v tramvaji nebo
při plavání a někdy je to nápad jenom na povídku, jindy na román.
Cestujete rád do zahraničí?
Hodně jsem cestoval v devadesátých letech,
což byla přirozená reakce na to, že jsem před
tím nikam nemohl, takže jsem si splnil ty větší
cestovatelské sny. Byl jsem v Americe, Karibiku, Číně a tak, ale teď už jsem trošku línej a moc
nikam nejezdím, maximálně na ty zahraniční
čtení. A pokud jde o dovolené, jak začínám být
sentimentálně konzervativní, tak jezdíme na
pořád stejná místa. Třeba v létě na ostrov Hvar
do Chorvatska, kde máme nějaké kamarády
Chorvaty a v zimě do Itálie na lyže.
Učíte kurzy tvůrčího psaní? Lze se naučit
psát a co je k tomu zapotřebí?
Tvůrčí psaní jsem učil sedm let a už jsem
toho nechal. A zda se to dá naučit? To je otáz-
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ka, kterou dostávají učitelé právě v těch kurzech tvůrčího psaní. Jestli lze nějakým kurzem
z někoho udělat spisovatele. Já jsem vždycky
odpovídal, že ty kurzy smysl mají, co se týče
praktických, řemeslných věcí, jako jak vystavět
dialog v povídce nebo jak charakterizovat postavu, jak vytvořit atmosféru, o kompozici povídky, o stylu. O tom všem lze mluvit a vyučovat.
Ale žádný kurz nevypěstuje v nikom talent, žádný kurz nikoho nenaučí určité citlivosti, která
je třeba při psaní, žádný kurz nenaučí schop-

nosti odposlechnout zajímavý dialog, repliku,
hlášku někde na ulici. Když to zjednoduším,
některé věci naučit jdou, jiné ne. Ale šikovný
člověk se v tom kurzu může dozvědět lecos pro
to psaní potřebné a vlastně usnadní mu to hledání něčeho, co by třeba sám objevoval déle.
Ne všichni, kdo se do kurzu přihlásili, chtěli být
spisovatelé. Někteří dnes dělají v novinách,
časopisech a v ČT, jiní dělají autorské divadlo,
takže ten záběr uplatnění je mnohem širší.
zaznamenal: jš, foto: ves

A nepozdvihne meč…

N

edávno vydalo nakladatelství Academia pozoruhodnou publikaci A nepozdvihne meč… (editor PhDr. Petr
Blažek), jež se týká problematiky odpírání
vojenské služby v Československu v letech
1948–1989. Téma odpírání vojenské služby
v komunistickém Československu, jakkoliv
se jedná o téma závažné, zůstávalo doposud
poněkud stranou pozornosti historiků. Tento
sborník příspěvků ze semináře pořádaného
Ústavem pro soudobé dějiny AV ČR představuje tematicky ucelený soubor historických
studií, rozhovorů s pamětníky i dobových
archivních dokumentů, které fenomén odpíračství z různých úhlů pohledu přibližují.
K otevřenému odpírání vojenské služby vedly stovky mladých mužů nejrůznější důvody –
politické, filozofické, náboženské či národnostní. Největší počet odpíračů odvolávajících se na své svědomí pocházel z prostředí
nedominantních náboženských skupin, zejména svědkové Jehovovi volili raději dobrovolně vězení nebo dlouholetou namáhavou práci v dolech. O charakteru komunistického
režimu svědčí okolnost, že řada z nich byla
odsouzena za stejný čin opakovaně k nepodmíněným trestům odnětí svobody. Pozornost
je v knize věnována také rehabilitaci odpíračů vojenské služby po roce 1989 nebo fenoménu proslulých „modrých knížek“. Ačkoli
se tato kniha mnohokrát zmiňuje o svědcích
Jehovových, není to publikace, kterou by
vydala, financovala nebo distribuovala tato
Náboženská společnost.
A jak souvisí kniha A nepozdvihne meč…
s Prahou 14? Na jejím vydání se nemalou
měrou podílel advokát Lubomír Müller žijící
v Praze 14, který se mj. už dlouhá léta obětavě věnuje právě rehabilitaci odpíračů vojenské služby, jež stále není v řadě případů dořešena. A za další – v knize je zmiňován zcela
mimořádný životní příběh dosud žijícího odpírače vojenské služby z Prahy 14 pana Ladislava Šmejkala z Hloubětína, který strávil
v komunistických věznicích plných 15 let života! Z jeho vzpomínek na věznění v padesátých
letech přetiskujeme alespoň krátký výňatek:
Po vynesení rozsudku mě odvedli zpět na

celu. Ihned jsem začal morseovkou vyťukávat
na zeď zprávu svému příteli, který byl o dvě
poschodí výše. Čekal, že mu sdělím, kolik jsem
dostal. „Čtrnáct let,“ vyťukal jsem mu v odpovědi. Nemohl tomu uvěřit, a tak se zeptal:
„Čtrnáct měsíců?“ „Ne, čtrnáct let,“ ujistil
jsem ho. Psal se rok 1953. Tato příhoda se
udála v Liberci. Bylo mi devatenáct a patřil
jsem k hnutí aktivistů, které usilovalo o politické změny. Naše názory jsme propagovali
pomocí letáků kritizujících komunistickou stra-

Lubomír Müller při slavnostním křtu v kavárně knihkupectví Academia na Václavském
náměstí za asistence ČT.
nu, jež tehdy byla u moci. Naše činnost byla
posouzena jako vlastizrada – a to je důvod,
proč jsem dostal tolik let. Než došlo k vynesení rozsudku, strávil jsem téměř rok ve vyšetřovací vazbě. Zde byli vězni na cele po dvou,
a čas od času byli se zavázanýma očima odváděni k výslechu. Na celách jsme si nesměli
povídat, a proto jsme se dorozumívali šeptem.
Zajímal jsem se o Bibli, a proto jsem měl
radost, že mě konečně po nějaké době strčili
do jedné cely se svědkem Jehovovým. Časem
jsem začal se svědky studovat Bibli. Jedinými
pomůckami, které jsme měli, byl toaletní papír
a hřeben. Hřebenem jsem si na toaletní papír
„dělal poznámky“. Hodně biblických textů,
o kterých jsme diskutovali, jsem se naučil
nazpaměť. Nakonec – po nekonečné řadě
výslechů – jsem byl odsouzen a převezen do
pracovního tábora u Jáchymova…
jš, foto: archiv

V knihkupectví
Havana
Mochovská 38, Hloubětín,
pavilon Havana – u stanice metra,
tel. 281 866 125, 777/906 295.
Otevírací doba:
pondělí až pátek 8–18 hod.

Příběh mladšího bratra (Vaňková), 249,– Kč,
vydal Šulc a Švarc. Nová kniha z české historie z pera zkušené autorky se tentokrát zaměřila na Přemysla Otakara I., na dobu boje přemyslovských knížat o český trůn.
Normální zázraky (Obermannová), 199,– Kč,
vydalo Motto. Dvacet jedna povídek o ženách
a mužích, kteří hledají lásku a smysl života
v novém tisíciletí.
Vražedné myšlenky (Staceyová), 199,– Kč,
vydala Olympia. Nový detektivní příběh britské autorky z dostihového prostředí. O autorce se říká, že je jednou z nejlepších pokračovatelek románů Dicka Francise.
Souška (Lukšů, Palán), 259,– Kč, vydala Epocha. Životní a sportovní příběh hokejisty Jana
Suchého, který svoji kariéru spojil s Duklou
Jihlava a nezapomenutelné zápasy odehrál
tento ofenzivně laděný obránce i za národní
tým.
Dějiny Albánie (Hradečný, Hladký), 455,– Kč,
vydalo NLN. Nový svazek z edice Dějiny
států.
Nejlepší loupákův zážitek (Tusset), 269,– Kč,
vydal Garamond. Pětatřicátník Pablo, tlustý
flamendr, filosof na síti, jenž většinu času věnuje kouření hašiše, alkoholu a lehkým dívkám,
se ocitne v nebezpečné situaci: zmizne jeho
spořádaný bratr a antidetektiv Pablo začíná
pátrat.
Cesta (McCarthy), 279,– Kč, vydalo Argo.
Svět několik let po blíže neurčené globální
katastrofě. Na cestu k moři napříč Amerikou
se vydal otec se synem, aniž by věděl, co je
čeká a zda má cesta vůbec smysl. Román byl
oceněn Pulitzerovou cenou 2007.
Posedlá romantikou (Orsoffová), 249,– Kč,
vydal Ikar. Julie, dvaatřicetiletá nezadaná právnička se po fiasku svého dlouholetého vztahu
rozhodla, že opět podstoupí peklo seznamování. Postupně vyzkouší vše – náhodná setkání, rande naslepo, seznámení po internetu a zjistí, že láska člověka přepadá ve chvíli, kdy to
čeká nejméně.
Ztracený svět v podzemí (Gordon,Williams),
399,– Kč, vydal Fragment. Čtrnáctiletý Will
má otce archeologa, pátrajícího po zmizelém
světě v podzemí. Jednoho dne se otec v podzemí ztratí. Will se svým kamarádem se vydávají do podzemí, kde odhalí temné a děsivé
tajemství: podzemní svět existuje a lidé v něm
žijí pod krutou nadvládou.
Napoleonovy pyramidy (Dietrich), 269,– Kč,
vydal Knižní klub. Američan Ethan se nudí
v rozbouřené porevoluční Francii, v kartách
vyhraje medailon patřící kdysi samotné Kleopatře, stane se terčem vražedné útoku a je
neprávem obviněn z vraždy, na útěku se přidává k Napoleonovi, jenž míří do Egypta.
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N

akladatelství FABULA, jež má sídlo v Hranicích na Moravě, překvapila Pražáky mimořádnou publikaci o říčce Rokytce, jež protéká také Prahou 14. Rokytka vlastně ani není řeka, co
do průtoku nesplňuje naše normy na to, aby byla kvalifikována řekou se vším všudy, a je proto pouhým
malým vodním tokem, lidově potokem či říčkou. Přesto o ní Vlastivědný klub Prahy 9 vydává pro své členy Listy od Rokytky a nyní o ní pro širokou veřejnost byla vydána bohatě ilustrovaná kniha (ty se přece
píší jen o řekách a veletocích), ve které je nazývána
řekou. A to jak z úcty k ní, tak z důvodů přírodovědných, historických a vlastivědných. Byť je dlouhá jen
36,2 kilometry, její tok nelze přehlédnout. Tím, jak
modeluje okolní krajinu a bývalou pražskou periferii, jak byl po staletí těsně spjat s životem lidí na svých
březích, se stavbami, památkami a dalšími místopisnými zajímavostmi, jež se k Rokytce a k obcím
a pražským čtvrtím, jimiž protéká, bezprostředně váží.
Řečeno slovy autora Radomila Hradila: „V této knize se vydáme podél toku malé pražské říčky Rokytky od ústí v Libni k pramenům v Tehově a Trhovci
a budeme poznávat její osudy. Budeme putovat krajinami i časem a řeka nám prozradí některá svá tajemství – o tom, jak proudí, jak žije a co pro ni můžeme
my lidé udělat. A snad i tajemství toho, kým vlastně je.“
Pokřtěna byla 23. ledna na Vysočanské radnici ne
jinak, než vodou z Rokytky. Při této slavnostní příležitosti jí byl za kmotra nestor místních lidových písmáků a kronikářů, už 81letý Miroslav Kuranda, předseda Vlastivědného klubu Prahy 9, jenž její vodní tok
přirovnal k živé žíle a její existenci k lidským dějinám: „Svět se dělí na dobu před Kristem a po Kristovi, a Rokytka na dobu před regulací a po regulaci… Bublej a pluj dál a zůstaň aspoň tak čistá, jak je
o tobě psáno. Duši Rokytky poznáte, až tuto knížku
přečtete…“

Zleva: autor publikace Rokytka Radomil Hradil při
jejím křtu s Miroslavem Kurandou.

Dvouocasý lev z průčelí Libeňského zámku.
Na dolním snímku
konvička s vodou
z Rokytky, s níž
se křtilo ve Vysočanské radnici.
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Vodáci na Rokytce – ti jediní v jinak
dokonalé knize o Rokytce chybějí.

Praze 14 jsou v publikaci věnovány dvě
kapitoly: o Hloubětíně a o Kyjích s Hostavicemi, což jsou tři zdejší historické obce, jimiž
Rokytka protéká. Mezi použitou literaturou
je zmíněna také kniha Praha 14 v zrcadle času
z roku 1998. Na vydání knihy o Rokytce se
podílela celá řada institucí i jednotlivců, kterým patří poděkování, v neposlední řadě
Magistrátu hl. m. Prahy, jenž přispěl nemalým
dílem v rámci grantového řízení na podporu
projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hlavního města Prahy pro rok 2007. Všechny zájemce o tuto mimořádnou publikaci odkazujeme na knihkupectví Havana
v Hloubětíně.
jš,
foto: ves, archiv redakce a repro z knihy

Památné duby v Hostavicích, Perunovy posvátné stromy.

Nový kámen před kostelem sv. Bartoloměje se ještě nestačil sžít se svým okolím.

Tady končí svou pouť Rokytka, za protipovodňovými vraty na ni čeká Vltava.

Další z fascinujících fenoménů vody:
zrcadlení na návesním rybníku v Tehovci.

U pramene Rokytky v Tehovci.
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Hloubětínský patriot Pivín

S

nad každý fotbalový klub má svého patriota, svou legendu, slovníkem současné doby svou ikonu. Ve Slavii je to Pepi Bican, ve Spartě Andrej Kvašňák, v Bohemians Antonín Panenka a v hloubětínském Slavoji Václav Bláha, přezdívaný Pivín. Že jeho zařazení k uvedené trojici je přehnané? Pokud
jde o výkonnost a dosažené úspěchy, tak asi ano. Ovšem co se klubismu týče, tak
za ním tato trojice určitě zaostává. Považte, že kromě vojny v Havlíčkově Brodu neoblékal jiný než slavojácký dres. A že po skončení kariéry nevynechal jediné mistrovské utkání svého Slavoje. A to prosím doma i venku. Sportovní žurnalistikou se zabývám už téměř čtyřicet let, ale s podobnou klubovou věrností
jsem se u nás dosud nesetkal. Dost dobrý důvod k rozhovoru s tímto hloubětínským patriotem, který jsme vedli, jak také jinak, v restauraci Klub Slavoj.
Vzpomeneš si ještě na své fotbalové začátky?
Úplně přesně, protože fotbal jsem hrál jako
tehdy snad každý kluk odmala, ale zaregistrován
mezi žáky jsem byl v roce 1970 po návratu ze
školy v přírodě. Tehdy to snad ani dřív nešlo, to
nebylo jako dnes, kdy v přípravkách hrají už
prvňáčkové. Pamatuji si i některé své tehdejší spoluhráče, třeba s Oldou Jeřábkem jsme
postupně prošli všemi věkovými kategoriemi
a kamarádi jsme dosud. Moc rád vzpomínám
na své první trenéry Taubera a Lejčka, i když
kdyby slyšely maminky dnešních malých fotbalistů řev toho druhého, tak by své děti okamžitě odhlásily. Ovšem on měl své metody, byl
prostě super a nám dal fotbalově i do života
strašně moc.
Pak přišlo dorostenecké období, doba, kdy
dost kluků s fotbalem končí.
My jsme byli s míčem na hřišti a na různých
pláckách pomalu každý den, fakt bezvadná parta. Asi nejvíc ji tmelili Standa Krams s Jirkou
Dvořákem. Podařilo se nám tenkrát postoupit
z I.A třídy do pražského přeboru, což v té době
byla třetí nejvyšší soutěž u nás. Každé pondělí

vycházely v Mladé frontě výsledky mládežnických soutěží, které jsme hltali jak nevím co.
I tady musím s vděkem jmenovat tehdejší trenéry Otu Kubu a Karla Pinkase, kteří měli velkou zásluhu na tom, že fotbal byl pro nás vším.
Jak mně se potom nechtělo na vojnu. Byl jsem
dva roky v Havlíčkově Brodu a naštěstí celou
tu dobu mohl hrát za Lípu, ne Českou, ale tu
vedle Brodu.
Po návratu do dresu Slavoje v roce 1981 jsi
asi netušil, že jej budeš oblékat dalších patnáct let.
Ono to ve skutečnosti bylo víc než dvacet,
pokud samozřejmě počítám i starou gardu a různé veteránské turnaje. Ale mistrovské zápasy
jsem za Slavoj hrál do šestatřiceti a kousek,
s přerušením v Lípě tedy plných pětadvacet let.
Z éry mezi muži musím vyzdvihnout zejména
tři osoby. Trenéra s typicky fotbalovým příjmením Goll a potom bratry Procházky, kteří
dokázali opravdu zbláznit celý mančaft. Venca
přezdívaný Klouček už se na nás bohužel dívá
z fotbalového nebe, a Zdeněk neboli Lašo, byli
autoritami, které současné áčko postrádá. Neexistovalo, že by někdo jel třeba na chatu, to by

ho pěkně dořvali. Nebo v týdnu Lašo zavelel
brigáda a všichni jsme makali, o dirigování
a respektu na place ani nemluvě. Prostě, Slavoj
to byli Procházci, jak v té době trefně řekl pan
Vytlačil, další Slavoják tělem i duší, který se
chudák v poslední době z toho všeho tady musí
obracet v hrobě. Taková persona tady prostě
momentálně není a mám obavy, že asi dlouho
nebude.
Tím jsme se postupně dostali k současnosti, kterou sleduješ už jen jako divák,
i když pravidelný.
Fakt je ten, že jsem i po skončení aktivní činnosti nevynechal jediný zápas, ale kluci už mi
opravdu štvou. Nejen výkony, ale i přístupem
k fotbalu. Snad mě kvůli tomu nezbijou. Možná je to příliš silné, ale mně je jich v podstatě
líto. Jestli i na jaře budou pokračovat v podzimních výkonech, tak se na ně už asi vykašlu,
přestávám na to mít nervy.
Teď tu naší debatu trochu obrátím. Proč
se nesnažíš sám nějakou formou pomoci Slavoji, který je v současnosti tak hluboko, že to
nepamatují ani ti nejstarší pamětníci.
Jsem soudný člověk, vím, že na trénování
nemám. Já jsem maximalista a asi bych ty kluky mlátil. Ani na funkcionaření nemám povahu, i když v obou případech je to prý výmluva,
jak slýchávám od kamarádů. Je-li třeba, tak na
brigádu jdu mezi prvními, asi bych určitě přispěl i finančně, ovšem jen na žákovský fotbal,
kterému se nyní na Slavoji naštěstí daří.
Jako slávistovi se mi ta otázka těžko pokládá, ale zaznít musí, protože často mluvíš
o tom, jak máš v srdci Slavoj a Spartu. To
prosím odkdy?
Od kolika to bylo let, to říci nedokážu. Prostě jsem se narodil po tátovi jako sparťan. Odmala jsem s ním chodil na zápasy Sparty, bohužel
i v době, kdy hrála v tom špinavém Edenu. Pak
jsme v roce 1970 otevírali my krásný stadión
zápasem s Austrií Vídeň. Byl jsem tam s tatínkem, prohráli jsme 1:2 a já to před sebou vidím
jako dneska. Od té doby jsem sparťanem totálně.
Pojďme od velkého fotbalu raději zpět na
Slavoj. Jsi ve fotbalových kruzích naší městské části znám jako velký srdcař i sázkař
zejména v oboru sportovní současnosti a fotbalové historie. Sám jsem byl svědkem několika vysoce odborných debat, třeba zrovna
se zmíněným Ladislavem Vytlačilem, při kterých by se často poučili i fotbaloví historici.
Jaká byla tvá nejkurioznější sázka?
Uvedl bych asi tři, protože každá je trochu
jiná. Při té první jsem vsadil za tisíc korun na
tři zápasy a těšil se na jistou výhru 3 500 korun.
Jedna tutovka však nevyšla, já chtěl tiket roztrhat, pak jsem si ale všimnul, že jsem ten tip
ve spěchu napsal špatně, tedy vlastně dobře, takže z toho byla výhra čtrnáct a půl tisíce. Pak
jsem se jednou vsadil s již zmíněným panem
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Vytlačilem, že nebude znát ani
dva obránce poválečného Bati
Zlín ze systému WM, který byl
tehdy u nás zaváděn. Ševci tehdy skončili v jedné ze dvou ligových skupin hned za Spartou. A on znal všechny tři jejich
obránce. Ta třetí sázka, to bylo
již také se jmenovaným člověkem, Václavem Procházkou, kdy
jsme se vsadili, že jeden druhého porazíme v maratónu. Nejdříve s námi chtěli běžet také
někteří spoluhráči, ale Klouček
trval na tom, že jenom my dva.
A tak na nás spoluhráči sázeli.
Ovšem před vlastním během
jsme dělali anketu na Václavském náměstí, protože on tvrdil,
že ani dva lidi ze sta nebudou
vědět přesnou délku maratónského běhu, tedy 42 195 metrů.
A já tam vyhrál hned asi u dvacátého člověka. A samozřejmě
jsem vyhrál i ten běh, bylo to
od autobusové zastávky u Poděbrad a cíl byl pod tribunou na
hřišti v Hloubětíně. Teď 21. května to bude už plné čtvrtstoletí,
ale čas si pamatuji přesně, byly
to 3 hodiny a 58 minut. Kdybych
závěr neběžel sám, tak to mohlo být o dost lepší, v té době
jsem fakt měl „fýzu“ jako hrom.
Probírali jsme s Pivínem
řadu věcí z jeho života ještě
dlouho, byla to příjemná debata, při jejímž závěru jsem
mu podstrčil papír, aby na něj
napsal sestavy týmů Československa z finále MS v Římě
roku 1934 a Sparty při zisku
titulu v roce 1965. Výsledek
můžete rozluštit sami, nezasvěceným doplním, že u vícemistrů světa zapomněl na tehdejšího vynikajícího záložníka
Slavie Rudolfa Krčila a u jeho
rudých mu vypadl muž se srdcem chorým fotbalem, Tomáš
Pospíchal. Budiž mu omluvou,
že už přece jenom byla pozdější hodina, násobená navíc oslavou narození už sedmého fotbalisty z hloubětínské líhně
klanu Melmerů. Ale řečeno
mluvou populární televizní soutěže z onoho roku 1965, Pivíne, se ztrátou kytičky postupuješ dál. A dál zůstaň i oním
nepřehlédnutelným hloubětínským patriotem.
dvoustranu připravil
Pavel Vokurka, foto: autor
a archiv Václava Bláhy

Plavání rodičů
s dětmi

Už devětadvacet let v hloubětínském bazénu bezvadně funguje plavecká výuka. Jednou
z jejích forem je plavání rodičů s dětmi. Pololetní výuku absolvuje vždy 12–15 párů ve čtyřech skupinách. Pod vedením cvičitelů a cvičitelek II. stupně a dohledem plavčíka se tady děti
hravou formou seznamují s vodou. Foukají do
ní, potápějí se, hrají si s míčky i kroužky, plavou
s deskou, poznávají, že je voda nese, což je pro
následný nácvik temp velmi užitečné. Děti jsou
ve vodě zjevně šťastné, k tomu určitě přispívá
i její teplota 28 stupňů, když nad ní je jen o stupeň méně. A soudě podle reakcí rodičů jsou
zjevně spokojeni také oni.
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Čínská restaurace

N

áhoda tomu chtěla, že po měsíci se
v putování po restauračních zařízeních
naší městské části vracíme na místo
činu z minulého měsíce, tedy do „kulaťáku“
v Hloubětíně. Jenže tentokrát do vyššího podlaží, které si většina pamětníků spojuje s cukrářskými výrobky, zatímco dnes tady sídlí čínská
restaurace s názvem YING BIN LOU. V redakční trojici vcházíme do příjemně řešeného inte-

riéru s dominantní palmou, kde si člověk díky
množství čínských motivů připadá opravdu jako
v zemi letošních olympijských her. Tenhle dojem umocňují příjemné servírky a decentně znějící čínská hudba. Zvenku je na budově vyfocených 46 jídel, v nabídce na jídelním lístku je
počet zhruba dvojnásobný, pro lepší orientaci
navíc očíslovaných. My si vybíráme M23, M43
a M66, nebo-li míchanou zeleninu na buddhis-

GASTRO

tický způsob, vepřové maso s bambusovými
výhonky, houbami a rýží, do třetice pak kuřecí
maso s mandlemi a rýží. Porce jsou to opravdu
vydatné, což je tady prý normální, jak se dozvídáme od jednoho z pravidelných poledních
návštěvníků. Vegetariánské jídlo budhů je kombinace zeleniny, hub a bambusových výhonků
s výrazným kořením, lahodné chuti. U kuřete

s mandlemi oceňujeme téměř vyrovnaný poměr
1:1 mezi kousky masa a mandlemi. Poměrně
mdlé bambusové výhonky stačí trochu dochutit sojovou omáčkou a je to hned o něčem jiném,
protože nudličky z vepřového dochucovat nepotřebují. Vyzkoušeli jsme si také jídelní hůlky,
ale s příborem je to přece jenom rychlejší. Čínskou kuchyni zapíjíme českým pivem z královského pivovaru a při placení se všichni dostáváme někam mezi 100 až 110 korun. A to na
závěr od skutečně milého a úslužného personálu, s jakým jsme se ještě při těchto testovacích návštěvách gastronomických zařízení v naší
městské části nesetkali, dostáváme navíc štamprličku švestkového vína. To je prý pozornost
podniku každému hostovi, aby se zase vrátil.
Pro úplnost ještě dodejme, že se tady i v době

průvodce
Prahou 14
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Pranostiky

JASNÁ SEBEVRAÎDA ABSTINENTA, PÁNOVÉ... KOPNUL TAM PIVO NA EX A EXNUL!

očima „čtrnáctky“
Na rozdíl od března se kalendářní duben již
částečně kryje s přírodním – kvetou duby. Podle starého římského kalendáře byl duben druhý
měsíc v roce. Z té doby má patrně i své jméno
aprilis, jež je odvozeno ze slovesa aperire, což
v latině znamená otevírat (ve smyslu jarního
otevírání přírody). K. Čapek k tomuto měsíci
poznamenal: „Duben – to je ten pravý a požehnaný měsíc zahradníkův. Ať si jdou do háje
milenci se svým velebením máje; v máji stromy a květiny jen kvetou, ale v dubnu vyrážejí…“ Dubnové počasí nemůže být jiné než
aprílové následkem typických jarních vpádů
chladného vzduchu do střední Evropy. Naším
nejstarším dochovaným popisem aprílového
počasí je zápis v latinském deníku Karla Staršího ze Žerotína z roku 1588. Proměnlivé dubnové počasí je patrně příčinou toho, že k jednotlivým dnům měsíce máme jen málo rčení.
Nejvýznamnějším dnem dubnových pranostik
je Jiří.

Duben
1. Bﬁezen – za kamna
vlezem; duben – je‰tû
tam budem.
2. Ranní dé‰È a dubnov˘ ãas jest
stejn˘.
3. Dubnov˘ sníh rodí trávu.
4. KdyÏ duben la‰kuje, b˘vá mnoho sena
a obilí.
5. Je-li duben pûkn˘, bude kvûten je‰tû lep‰í.
6. Na mokr˘ duben – such˘ ãerven.
obědů kouří, že do restaurace je bezbariérový
přístup kolem „kulaťáku“, a že vám ochotně přistaví i dětskou židličku. Při odchodu si ještě všímáme symbolu na vstupních dveřích, že sem
psi mají vstup zakázán, což při vzpomínce na
povedenou reklamu „Bobika“ komentujeme, že
tihle miláčkové se sem dopravují asi jinými
dveřmi. Ale ani tenhle černý humor nám nemůže zkazit vynikající kulinářský zážitek v opravdu příjemném prostředí čínské restaurace YING
BIN LOU.
red

8. Po bouﬁce v dubnu pﬁipadají mrazíky.
9. Hrom v dubnu – dobrá novina, mráz
kvûtÛ více nepostíná.
10. Na svatého Jiﬁí vylézají hadi a ‰tíﬁi
(24. 4.).
11. Na svatého Marka de‰tivo – sedm t˘dnÛ blátivo (25. 4.).
12. Jasn˘ mûsíc v dubnu ‰kodí kvûtu stromÛ.
13. Mokr˘ duben – hojnost ovoce.

Naše hodnocení

14. Sníh dubnov˘ jako…
(doplÀ si pranostiku sám)

První dojem:
Kvalita obsluhy:
Nabídka:
Gurmánský zážitek:
Sociální zázemí:
Celkový dojem

7. Jak˘ duben – takov˘ ﬁíjen.

Naše čtrnáctá pranostika na březen zní:
Sníh dubnový jako mrva pohnojí.

e
4
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Podle knihy Medardova kápě zpracoval: jš,
foto: vok
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Zprávy z „Klubu“
Od našeho posledního setkání v Listech uplynul opět měsíc a za tu dobu se
událo několik akcí, o kterých vás chci informovat. Jednak proběhlo školení na
internetu, kterého se zúčastnilo 12 seniorů a všem se moc líbilo, stejně jako představení „Periferie“ ve Švandově divadle. Na naši pravidelnou středeční schůzku
12. března za námi přišla paní
Máša Holmanová a ukázala nám, jak se vyrábí velikonoční výzdoba a tradiční jarní květináče s dekupáží a osením. Používala přitom
jednoduché dostupné prostředky – různé větvičky, vyfouknutá vejce, papírová a dřevěná zvířát-

85. narozeniny
oslavila na středečním setkání 12. 3. v Klubu seniorů paní Jaroslava Mikešová. Od přátel
z klubu dostala květiny, bonboniéru a spoustu
upřímných blahopřání, k nimž se i my připojujeme.
redakce Listů Prahy 14

Aktuálně
❖ Změna konání pravidelných schůzek
Klubu seniorů
Schůzky se budou konat nadále vždy ve
středu, ale již od 14 do 17 hodin
❖ Máte zájem stát se členy Klubu seniorů? Přijďte kteroukoli středu do Klubu
(Bojčenkova ul., Dům sociálních služeb
MČ Praha 14, Černý Most I) v době od
14 do 17 hodin a přihlaste se u jeho
vedoucí – paní Boženy Merclové. Jste
vítáni!

Pozvánka na
VLASTIVĚDNÉ
VYCHÁZKY pro seniory
Sobota 5. dubna ZA ZAJÍMAVOU HISTORIÍ
I OSOBNOSTMI BÝVALÉ OSADY OBORA
NA JÁNSKÉM VRŠKU  Sraz ve 14 hod. u bývalé Malostranské kavárny na stanici tramvají 22,
12 na Malostranském náměstí.
Neděle 6. dubna ZÁMEK A KOSTEL SV. REMIGIA
V ČAKOVICÍCH  Sraz ve 14 hod. na nástupišti stanice Nádraží Holešovice trasy C metra
Neděle 13. dubna BŘEVNOVSKÉ VILY A USEDLOSTI  Sraz ve 14 hod. na nástupišti stanice
Anděl trasy B metra
Neděle 20. dubna KOSTEL SV. VÁCLAVA NA PROSEKU – HAINOVA VILA  Sraz ve 14 hod. na nástupišti stanice Nádraží Holešovice trasy C metra
Neděle 27. dubna HISTORIE USEDLOSTÍ KLAMOVKA, KAVALÍRKA A KOTLÁŘKA  Sraz
ve 14 hod. na nástupišti stanice Anděl trasy B metra
Ve dnech 8.–10. května je plánovaný ZÁJEZD
„BRNO – BUČOVICE – SLAVKOV – RAJHRAD“ Cena zájezdu: 440,– Kč zahrnuje 2× ubytování v Brně a průvodcovské služby. Doprava je
zajištěna pravidelnými vlaky ČD. Další informace v recepci domu PORTUS, Karolíny Světlé 18,
Praha 1, tel. 222 333 581

Spolužáci ze
„základky“
ka, mašličky, kolíčky a za pomoci nůžek, kleští, drátků a lepidla vznikaly překrásné výrobky,
které o Velikonocích zkrášlily naše domácnosti. Zlatým hřebem byla oslava 85. jubilea naší
členky Jaroslavy Mikešové, které jsme zazpívali „Hodně štěstí, zdraví…“
Jaroslava Makalová,
seniorská zpravodajka Listů Prahy 14
foto: ves

Zdravotní přednášky
jsou v Klubu seniorů pravidelně v průběhu
celého roku. Na snímku vidíte pracovnici Červeného kříže při ukázce první pomoci.
foto: Marie Lexová

Představte si, že každý měsíc se v čínské restauraci v Havaně schází skupinka 9 až 11 bývalých spolužáků ze ZŠ Hloubětínská, aby tu
společně poobědvali a sdělili si novinky za uplynulou dobu. Když se sešli poprvé od ukončení
školy – v roce 1999, slíbili si, že se budou vídat
nadále pravidelně a svůj slib dodrželi. Kromě
těchto „obědových“ setkání mají ještě jednou
do roka větší – výroční, vždy první říjnovou
sobotu, kde se jich schází vždy kolem 30. Všichni pocházejí z Prahy 14 a v rodných listech mají
rok narození 1940. Prožili v naší městské části
dobré i zlé časy a mají na co vzpomínat. My
jsme si jich všimli při obědě v čínské restauraci v Havaně, kde jsme byli v rámci dubnového Gastroprůvodce Prahou 14 (viz str. 22–23)
a požádali je o dovolení o nich napsat. Měli
výbornou náladu a prostředí restaurace si moc
pochvalovali.
text a foto: ves

stránku připravila: Alena Veselá
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Policie je tu pro vás

M

ěstská policie Prahy 14 má už kompletně zpracovanou podrobnou statistiku za loňský rok, a tak jsme si
s její ředitelkou Ing. Bc. Danou Hetzlovou
povídali nejen o ní, ale také o novinkách
v činnosti městské policie a jejích prioritách
pro rok letošní. Takže, která čísla z toho
ohromného množství jsou pro čtenáře Listů
asi nejzajímavější?
Začnu tím největším, a to je 24 507. Přesně
takový počet přestupků jsme za rok 2007 zaznamenali. Z nich 14 935 bylo v oblasti dopravy
(zejména zákaz zastavení, překročení rychlosti,
zákaz vjezdu a stání na chodníku), víc než pětina, konkrétně 5 544, byla proti veřejnému pořádku v územní samosprávě. Pak je tu 2 958 přestupků ve statistickém přehledu pod kolonkou
alkohol. Sem patří třeba i kouření na zastávkách
a jiných místech se zákazem nebo prodej alkoholu a tabáku mladistvým. A ještě tři čísla
s devítkou na konci. Odtaženo v loňském roce
bylo celkem 249 automobilových vraků, zadrženo 29 celostátně hledaných osob a nalezeno 9 ukradených osobních aut.
Tak to už by řečí čísel pro představu asi
stačilo, pojďme nyní k novinkám ve vaší práci a k tomu, co vás osobně momentálně asi
nejvíc trápí.
Loni proběhla velká náborová akce městských strážníků. U nás jich sice šest přibylo,
ovšem i tak máme ze 73 tabulkových míst obsazeno jen 64. Celkové pokrytí se daří v centru
Prahy, nově i v místech parkovacích zón, ale
v okrajových částech je to stále problém, byť
tady přibývá obyvatel více. V Praze 14 je jich už
přes 40 000. K tomu musíme přidat ještě Dolní
a Horní Počernice, Klánovice, Koloděje, Běchovice a Újezd nad Lesy, které pod nás spadají.
Takže odstranit nedostatek lidí a problémy s udržením veřejného pořádku jsou na čele onoho
pomyslného žebříčku mých současných přání.
Mít tak o deset strážníků víc, to by bylo jiné.

Vraťme se tedy od přání zpět k realitě. Co
všechno pod oblast veřejného pořádku vlastně spadá?
Je toho opravdu hodně. Obecně je to problematika znečisťování veřejných prostranství,
drobné kriminality, poškozování majetku, porušování tzv. tabákového zákona o zákazu kouření na veřejných prostranstvích, výtržnosti zejména na problémových místech naší městské části,
neustálé potíže s pejskaři. Dále kontroly v restauracích a stáncích, zda se tam nepodávají alkoholické nápoje mladistvým, dohled u dětských
hřišť, preventivní sledování různých part teenagerů, ochrana před dealery drog i před šikanou,

kontroly bezdomovců a nově i dodržování
vyhlášky č. 5/2007 o odpadech s povinností třídit a ukládat je pouze na určených místech.
A v Breitcetlově ulici pod Albertem je kontejner, kam lze odkládat vyřazené oblečení
a obuv, které se často povalují u popelnic na
pospas větrům a dešťům. V okolí to pak bývá
dost často hrůza. Myslím si, že oblast veřejného pořádku je velice rozsáhlá a nedostatky v této
oblasti nejvíce tíží občany.
Slovo hrůza bychom klidně mohli použít
i v souvislosti s bezdomovci, jak o tom svědčí časté stížnosti obyvatel. Jaké jsou vaše zkušenosti s těmito problémovými skupinami?
Myslím si, že situace v Praze 14 se lepší.
Poměrně se nám daří spolupráce s ÚMČ Praha 14, s terénními pracovníky a s armádou spásy. Je to složitá sociální záležitost, postižení lidé
musejí zejména chtít, pak mají možnost nějakého výdělku třeba při úklidu. Průběžně kontrolujeme kritická místa v Hloubětíně u metra,
na jeho konečné, u teplovodních vedení, v různých kolektorech a v zahrádkářských koloniích.
Je to skutečně nekonečný příběh.
Čtenáři určitě zaregistrovali vaše kamery
na některých problémových místech. Počítá
se s rozšířením kamerového systému?
Ano, je to na přání veřejnosti. Nyní jsou
u obchodních center, osm jich máme na sídlištích a dvě v Hloubětíně. Tam počítáme s umístěním dalších dvou a nově přibudou u ZŠ Gen.
Janouška a Chvaletická, kde jsou nákladně zrenovovaná sportoviště. Slušní lidé z nich opravdu nemusejí mít žádné obavy, stejně jako z nějakého omezování své osobní svobody.
Ke konci našeho rozhovoru byste nám
možná mohla uvést nějaký zajímavý případ
z poslední doby.
Zrovna dnes ve čtyři hodiny ráno (6. března
– pozn. aut.) zadržela naše hlídka při běžné kontrolní činnosti osmnáctiletého mladíka bez řidičského průkazu, který jel jednosměrnou Bojčenkovou ulicí v protisměru. Byl předán Policii ČR.
A na úplný závěr vás poprosím o připomenutí telefonních čísel na operační dispečink ve Vlčkově ulici, kam mohou čtenáři
volat nepřetržitě 24 hodin.
Je to ono známé 156 a pak ještě 281 918 886.
Městská policie je tady opravdu pro lidi, mohou
k nám volat o pomoc, upozorňovat na nešvary
ve svém okolí. Ostatně, v loňském roce nám
po telefonu přišlo od lidí 1 159 oznámení. Ať
tedy čtenáři volají i nadále.
za rozhovor poděkoval Pavel Vokurka,
foto: archiv a autor
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park
 Zámecký
v Hostavicích

Vážený pane Richtere, dovolte mi, abych
Vám poděkoval za Váš článek a prezentaci vlastní
zkušenosti s rekultivací zámeckého parku v Dolních Počernicích v Listech č. 2. Popisujete příčiny
a důvody rozhodnutí, proč park rekonstruovat. Uvádíte praktický postup – jednotlivé etapy realizace
rozsáhlého a náročného projektu rekultivace
zámeckého parku. Nedílnou součástí celé akce, jak
zmiňujete, byla ve Vašem případě taktéž otevřená
a transparentní komunikace s občany Dolních
Počernic. S dovolením cituji: „…než došlo k samotné realizaci pěstebních zásahů, seznámili jsme
naše občany s připravovanými zásahy v parku prostřednictvím Dolnopočernického zpravodaje a vyzvali jsme je k prostudování dokumentace a ke
konzultacím projektu….“.
Domnívám se, že informovanost občanů o podobných projektech, resp. rozsahu, záměru a cílového stavu rekultivace je nezbytná. Váš úřad
MČ Praha – Dolní Počernice jednal s občany velmi profesionálně. Každá rekultivace je změnou,
mění podobu daného místa, lokality – prostředí,
které dennodenně vnímáme. To je důvod, proč by
měl být každý občan obce o podobné změně –
záměru informován v předstihu (či by měl mít přístup k obsahu – cílovému stavu projektu alespoň
na vyžádání) a taktéž mít možnost říct svůj názor,
vyjádřit postoj k zamýšlenému záměru. Musí dojít
k dialogu, aby byl projekt úspěšný. V Dolních
Počernicích se tato skutečnost, z mého pohledu,
naplnila, jak se říká do puntíku. Váš výsledek: Park
je krásně zrenovován, stal se velkou chloubou Dolních Počernic, atraktivním místem společenských
akcí a magnetem pro obyvatele Prahy a blízkého
okolí.
Vrátím-li se ke kauze zámeckého parku v Hostavicích, a srovnám-li to s Vaší zkušeností ohledně rekultivace zámeckého parku v Dolních Počernicích a Vaším profesionálním postupem
a přístupem k veřejnosti, tak musím konstatovat,
že tyto dva případy vykazují pouze minimální
podobnost. Cíl je zdánlivě stejný, a to revitalizace
parku, ale způsob realizace projektu a cesta k dosažení je odlišná. Má reflexe celé kauzy je následující: Občané Hostavic se na podzim roku 2007
dozvídají o záměru MČ Praha 14 „rekultivovat“ –
provést pěstební zásahy v hostavickém parku
náhodně. Má se kácet 152 stromů, a to velmi rychle – avšak úřad nepředkládá žádnou koncepci rozvoje hostavického parku s následným využitím
i pro veřejnost. Část veřejnosti (reprezentovaná
Kyjským občanským klubem, OS Za budoucnost
Hostavic, OS Jahodnice) požaduje dialog a sepisuje
petici proti kácení, neboť neví, jaký je záměr, jaká
je další koncepce rozvoje parku. Dělá se další dendrologický průzkum. Kácení je na pokyn inspekce
životního prostředí pozastaveno. Nervozita občanů Hostavic stoupá, kauza kácení stromů se medializuje. Občané jsou potížisté, práce stojí. Co čert
nechce, tak dodatečně na veřejnost probublávají
informace, že v areálu daného parku má být vybudován sportovní areál (pozn. tzv. zámeček a celý
areál parčíku má v dlouhodobém pronájmu – na
15 let – soukromý subjekt Akademie tělesné výcho-
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vy a sportu Palestra), který má obsahovat: 2 tenisové kurty, zázemí sportoviště, budovu víceúčelové haly, parkoviště, běžecké dráhy. Investice nejenom na pokácení stromů, ale i na výstavbové
aktivity pokryje údajně MČ Praha 14, potažmo
Magistrát hl. města Prahy.
Opět otázky: Je to pravda? Co veřejnost, místní občané – jaký z toho mají a budou mít benefit?
Potřebují Hostavice tak rozsáhlé sportovní vybavení, když neustále slýcháme, že jsme jen malým
okrskem, který si nezaslouží ani mateřskou a základní školu, natož nějaké zlepšení ohledně dopravní situace.
Jistě, že místní občané nutně potřebují park,
který by byl pro veřejnost určen. Tedy zrekonstruovaný, zrenovovaný park s dětskými hřišti
a odpovídající daným podmínkám. Díky tomu, že
MČ Praha 14 povolila v místě rozsáhlou bytovou
výstavbu, počet hostavických obyvatel narůstá, stěhují se sem především mladé rodiny s dětmi. Ty
během svých každodenních procházek bloumají
po Hostavicích, aniž by měli možnost někde se
s dětmi zastavit a strávit s nimi čas u dětského hřiště. Žádné zde totiž není.
Pokud vím, plánovaná – tedy na základě tlaku
místních občanských sdružení diskutovaná výstavba dětských hřišť v hostavickém parku – se pohybuje pouze v ústních rovinách, a my zůstáváme
stále odkázáni na vůli provozovatele školy Palestra, která vlastní pomyslný i fyzický klíč od brány
do hostavického parku, abychom mohli, do jediné zeleně v okolí, alespoň nahlédnout.
Podobnou reflexi má nad celou „hostavickou“
kauzou řada občanů Hostavic. Domnívám se, že
by mohla být moje zkušenost jiná, kdyby byl projekt rekultivace hostavického parku uchopen tak,
jako v Dolních Počernicích, tj. včetně zapojení
občanů a důsledné komunikace projektového
záměru včetně jeho předložení občanům v předstihu ze strany MČ Praha 14.
Závěrem chci podotknout, že žádné z občanských sdružení (Kyjský občanský klub, OS Za
budoucnost Hostavic) nebrání potřebným rekultivačním zásahům v lokalitě hostavického parčíku,
avšak v souvislosti s připravovaným kácením
oprávněně požadují transparentní informace o koncepci rozvoje hostavického parku a koncepci budoucího funkčního využití celého areálu. Jako obyvatel Hostavic se připojuji k občanským sdružením
(Kyjský občanský klub, OS Za budoucnost Hostavic) a žádám neprodleně MČ Praha 14, jmenovitě
pana starostu ing. Miroslava Froňka o veřejné předložení kompletního projektového záměru rekultivace hostavického parku a budoucího celkového
využití areálu nejenom pro Palestru, ale i celou
veřejnost Hostavic a blízkého okolí, které není osud
parku lhostejný.
Miloš Minčič, Hostavice

 Odpověď z radnice

Areál Hostavického zámečku patří mezi
jedno z nejstarších a nejzajímavějších míst městské části Praha 14. Je tvořen budovou o zastavěné
ploše 670 m2, která pochází z poloviny 19. stol.,
a parkem o rozloze 3 ha. Budova byla až do roku
2001 využívána jako školské zařízení pro první

stupeň základní školy a předškolní zařízení. V roce
2004 byla uzavřena na 15 let nájemní smlouva
mezi Městskou částí a Akademií tělovýchovy
a sportu Palestrou.
Vzhledem ke stále narůstajícímu počtu obyvatel v oblasti Hostavice – Jahodnice se městská
část rozhodla zpřístupnit do této doby uzavřený
park veřejnosti, což předpokládá v první řadě zajistit jeho provozní bezpečnost. S ohledem na
fakt, že park je v zanedbaném stavu, protože jednotlivé pěstební zásahy v minulosti proběhly
nekoncepčně a bez následné údržby, zadal v červnu 2006 OŽP MČ Praha 14 vypracování dendrologického průzkumu dřevin v zámeckém parku.
Výsledkem je dokumentace nazvaná „Pěstební
zásahy v zámeckém parku v Hostavicích,“ která
vyhodnotila stávající stav dřevin. Na základě zpracovaného dendrologického průzkumu Městská
část Praha 14 – odbor životního prostředí zahájil
řízení o kácení 152 ks dřevin. V této záležitosti
proběhlo několik místních ohledání a pracovních
schůzek za účasti občanských sdružení Kyjský
občanský klub, Jahodnice a Za budoucnost Hostavic, zastupujících veřejnost, zástupců vlastníka
pozemku, zastupitelů MČ Praha 14, radního hl. m.
Prahy pro oblast životního prostředí a zpracovatele
projektové dokumentace, jejichž výsledkem je
změna v počtu kácených dřevin a to na 138 ks.
Dřeviny navržené ke kácení jsou nekvalitní, neperspektivní a brání růstu zdravých jedinců. Jejich
odstranění je nutné z důvodů bezpečnostních, ale
i výchovných, jejichž cílem je zkvalitňování stromového patra. Městská část Praha 14 – odbor
životního prostředí vydal dne 1. 2. 2008 rozhodnutí o jejich pokácení. Vzhledem k tomu, že občanské sdružení Kyjský občanský klub se proti
rozhodnutí o pokácení 138 ks dřevin odvolalo,
bude v této věci rozhodovat odvolací orgán, kterým je Magistrát hlavního města Prahy. V současné době jsou na základě rozhodnutí České
inspekce životního prostředí ze dne 16. 11. 2007
pozastaveny veškeré činnosti spočívající v kácení dřevin v areálu parku. Konečné rozhodnutí
v této záležitosti by mělo být vydáno nejdříve po
31. 7. 2008 po vyhodnocení dalších odborných
stanovisek a znaleckých posudků. Městská část
respektuje rozhodnutí České inspekce životního
prostředí a tak musí veškeré činnosti, které povedou k zpřístupnění parku veřejnosti odložit.
V návaznosti na zpracovanou dokumentaci
zadala MČ Praha 14 v květnu 2007 vypracování
studie na využití hostavického parku pro sportovní a rekreační účely. Zpracovaná studie předpokládá vybudování cestních sítí s otevřením nového vstupu z ul. Dřínovské, realizaci běžeckého
okruhu, který by měl sloužit rekreačnímu běhu
i procházkám, dráhy pro in-line brusle, altánů, laviček a mobiliáře. Je uvažováno o výstavbě dětských
hřišť pro děti ve věku 3–6 let a 6–12 let, rekonstrukci basketbalového hřiště a víceúčelového hřiště o velikosti 22 m x 42 m, hřiště na petangue a rozmístění různých venkovních cvičebních nářadí jako
jsou hrazda, bradla, kladina, šplhadlo apod. Všechny tyto uvedené činnosti jsou v souladu s platným
územním plánem a bylo by možné je ihned realizovat. Nelze opomenout ani stavební úpravy
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v objektu školy, které by zajistily sociální zázemí
nejen pro školu, ale též pro aktéry a návštěvníky
různých sportovně rekreačních akcí a parkoviště
pro potřeby školy i sportovního zařízení.
Při vyhotovení studie spolupracovali pracovníci dotčených odborů a s výsledným návrhem se
seznámili členové příslušných poradních orgánů –
komisí i sama Rada městské části Praha 14. Studie
je k nahlédnutí v kanceláři starosty, na odboru
životního prostředí a odboru správy majetku a investic. Nelze říci, že by se o záměru Hostavického parku nevědělo, protože v září roku 2007 o něm
hovořili na jednání, v souvislosti s probíhajícím
kácením, i zástupci občanských sdružení.
Ing. Vladimír Vyčichlo,
vedoucí odboru životního prostředí
Ing. Jana Lebedová,
vedoucí odboru územního rozvoje

poznámek
 Několik
starosty Prahy 14

A na závěr několik poznámek k otázce
informování veřejnosti. Záměrem městské části je
vytvořit z hostavického parku rekreační zázemí,
které bude sloužit především obyvatelům z nejbližšího okolí, tedy Hostavic a Jahodnice. I proto
byl zvolen odlišný způsob informování veřejnosti
oproti tomu, který zvolili naši kolegové z Dolních
Počernic. Je také velký rozdíl v četnosti vycházení, rozsahu i počtu výtisků mezi Dolnopočernickým zpravodajem a Listy Prahy 14. To však neznamená, že bychom komunikaci s veřejností
nevěnovali dostatečnou pozornost. Soustředili jsme
se však především na komunikaci s občanskými
sdruženími, která zastupují obyvatele Hostavic
a Jahodnice a s občanským sdružením Kyjský
občanský klub, které se zaměřuje na problematiku
ochrany životního prostředí. Zástupci těchto organizací, mezi nimiž jsou i členové zastupitelstva
městské části, byli informováni o všech záměrech,
týkajících se hostavického parku včas a v plném
rozsahu. Úsměvná mi proto přijde věta, že občanská sdružení požadují dialog. Ten byl z naší strany od počátku preferován, ale představitelé občanských sdružení jej přerušili.
Zástupci těchto organizací dobře vědí, že jejich
připomínky k záměru na vybudování dětských hřišť
a sportovišť byly zapracovány do usnesení Rady
městské části a od 14. 11. je plný text tohoto usnesení umístěn na webu městské části. Pokud tedy
pan Minčič uvádí, že „na veřejnost probublávají
informace“, musím se ptát, proč nevyužil možnosti
si tyto informace ověřit u příslušných pracovníků
úřadu, u mě či u mých kolegů. Potom by neuváděl nepravdivé údaje o rozsahu uvažovaného sportovního areálu a na otázky, které klade, by již dávno znal odpověď. Velmi si vážím zájmu všech
občanů o věci veřejné, vážím si i práce všech
občanských sdružení, pokud se opravdu poctivě
snaží naplňovat účel a zájem, pro který se ustanovila, ale je třeba, aby si byla vědoma své odpovědnosti za informování veřejnosti a poskytovala
informace úplné a pravdivé. Představitelé městské
části jsou vždy připraveni na jakoukoliv smysluplnou spolupráci v zájmu občanů Prahy 14.
Ing. Miroslav Froněk

Podnikatelé v Praze 14
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Pavel Kohoutek
V
minulém měsíci jsme vám představili
Otu Kotta, který jako zdejší rodák podniká v naší městské části už 18 let, dnes
dáme naopak prostor podnikateli, který jako
mimopražský začal se zahradnickými službami
u nás teprve nedávno.
Proč jste začal s podnikáním právě na území Prahy 14?
Zahradničení jsem se začal věnovat hned po
ukončení zahradnické školy v Mělníku. Už řadu
let mám v Maloticích u Kostelce nad Černými
lesy rozsáhlou 3,5 ha školku s vlastním materiálem, což je v našem slovníku prakticky všechno, co se na zahradách, zahrádkách, v parcích,
na balkonech i oknech, stejně jako v interiéru
vyskytuje. Tam máme i prodejnu, ale chtěli jsme
se prosadit i na území hlavního města. Konkrétně v některé okrajové části směrem na Kostelec. Tady v Hloubětíně byl k mání poměrně
levný pozemek, z jedné strany přilepený ke hřbitovní zdi a z druhé omezený železniční tratí,
navíc s vysokým napětím nad ním. Bohužel hodně zastrčený, stranou od Kolbenovy ulice. Když

jsem tady před dvěma roky začínal, měla tu být
během krátké doby postavena prodejna Lidl,
jejíž výstavbě ale řada zdejších lidí, nevím proč,
nepřála. I když tu stále není ani světelná křižovatka, ani parkoviště, tak už se k nám někteří
lidé naučili chodit. Zejména zdejší zahrádkáři,
lidé z vilek a chalupáři, stejně jako návštěvníci
hřbitova. Teď na začátku jara pro ně máme přichystánu kompletní nabídku zeleninové sadby
od salátů přes košťáloviny až třeba po rajčata,
balkónové květiny jako muškáty, begonie, surfinie nebo fuksie, letničky, okrasné keře, zeminu, drobné nářadí i hnojiva.
Co všechno z naší městské části jste už stačil poznat a kam se naopak teprve chystáte?
Přiznám se, že znám pouze nákupní centra
na Černém Mostě, protože tam dodáváme náš
materiál. A potom okolí našeho zahradnictví
v Zálužské ulici, náměstí v Hloubětíně u metra. Dále vím, že v Hloubětíně i Kyjích jsou prý
krásné kostely, ale neznám je. Dále doufám, že
se po nějakém čase dostanu i do hloubětínské-

Pavel Holub

Pavel Kohoutek

ho bazénu. Jinak až od vás jsem se dozvěděl, že
zahradnictví je i v Kyjích a Dolních Počernicích, doteď jsem žil tím, že nejbližší konkurence je v Horních Počernicích nebo přímo u hlavní silnice v Běchovicích.
Jaké jsou vaše další podnikatelské záměry?
Nabízíme zákazníkům naše kultury, vypěstované pro zdejší klimatické podmínky, dále
osobní kontakt, individuální přístup ke každému,
vyslechnutí požadavků i poradenskou
službu. Kromě mě je tady pro zákazníky zemědělský inženýr Pavel Holub, který vystudoval zahradnický
obor v Lednici na Moravě a má rovněž dlouholetou praxi i zkušenosti.
Máme celkem7 zaměstnanců, vedle
již uvedené nabídky zajišťujeme sadové úpravy, kácení stromů ve ztížených
podmínkách včetně frézování pařezů,
čisté terénní úpravy kolem nových
domů, dále okrasné školkařství, pokládání travních koberců i ozelenění interiérů. Moc se těšíme, až bude
otevřen nový Lidl, protože se k nám
lidé snáze dostanou. A chceme také
rozšířit stánkový prodej před hřbitovem. Možná je to už otřepaná fráze, ale u nás stále platí,
že hlavním cílem je spokojený zákazník. S tímhle přáním se chceme prosadit i v Praze 14, zveme její obyvatele k návštěvě našeho zahradnictví za hřbitovem i k prohlídce webových stránek
www.zahradnictvi.praha-cz.com.
I přes momentálně trnitou cestu můžu návštěvu vřele doporučit. Tím spíš, když vám tady různorodou flóru nabízejí Kohoutek s Holubem
a rozhovor s nimi dělá Vokurka. foto: autor
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VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY na DUBEN
Omlouváme se občanům, že není zveřejněn rozpis VOK ze systému hl. m.
Prahy, ale počty přidělených kontejnerů jsme obdrželi od MHMP těsně
před uzávěrkou tohoto listu a je nutné
vypracovat HMG přistavení s dodavatelem a jeho odsouhlasení.
Rozpis přistavení VOK na měsíc duben bude uveden v elektronické podobě na stránkách ÚMČ Praha 14 sekce odpady a v písemné podobě na
úředních deskách ÚMČ.
OŽP ÚMČ Praha 14

Ze systému
MČ Praha 14
Smikova x Gen. Janouška
Himrova x Gen. Janouška
Vašátkova x Dygrýnova
Bouřilova x Bojčenkova
Dygrýnova x Breitcetlova
Doležalova
chodník proti 1051

7.4.
8.4.
9.4.
10.4.
14.4.
15.4.

Bryksova u zad.
traktu č.p. 762
Bryksova x Fejfarova
Kpt. Stránského
x Vybíralova
Bobkova x Maňákova
Bryksova proti č.p. 949
Ronešova x Volkova
Travná x Kostlivého
Lomnická x Staňkovská
Lomnická x Zalinská

16.4.
17.4.
21.4.
22.4.
23.4.
24.4.
25.4.
26.4.
27.4.

Velkoobjemové kontejnery jsou přistavovány do 11 hodin dne dle rozpisu a odváženy následující den.
Upozornění: velkoobjemové kontejnery
jsou určeny na odpad z provozu domácností, který není možné pro jeho objem
odložit do nádob na směsný komunální
odpad (popelnic). Jedná se především
o části nábytku a podlahových krytin
(lina, koberce). Kontejnery nejsou určeny na stavební suť, výkopovou zeminu,
rostlinný a živočišný odpad, nebezpečné složky komunálního odpadu a odpad
z podnikatelské činnosti.
OŽP ÚMČ Praha 14

Harmonogram mobilního sběru
NEBEZPEČNÉHO ODPADU
Odpady, které sbíráme: rozpouštědla, kyseliny, zásady, fotochemikálie, pesticidy, zářivky
a jiný odpad obsahující rtuť, oleje a tuk (kromě jedlého), barvy,

Zastávky na sběrové trase „B“ ve čtvrtek 3. dubna
Koclířova x Kačínská
Vírská x Burdova
Splavná x Okrouhlíkova
Světská x Jordánská
Za školou x Šimanovská
Jezdovická x Froncova
Vidlák x Novozámecká
Lipenské náměstí

Zastávky na sběrové trase „C“ ve čtvrtek 1. května
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 uvedených dnech je obsluhována celá sběrová trasa se všemi zastávkami.

Nebezpečné odpady odevzdávejte výhradně obsluze sběrového vozidla!
OŽP ÚMČ Praha 14

V měsíci dubnu a květnu 2008 – ve dnech 13. 4., 20. 4., 27. 4. a 3. 5. proběhne na městské
části Prahy 14 svoz bioodpadu (ze sytému P14) formou stanovišť na sběrných trasách.

Rozpis sběrných tras:
Vodňanská x Skorkovská
Světská x Lipnická
Vírská x Branská
Vírská x Vizovická
Okrouhlíkova x Sádovská
Skryjská x Svárovská
Borská u č.p. 1460, 45
Borská x Rotenská

8.00 – 8.30
8.40 – 9.10
9.20 – 9.50
10.00 – 10.30
10.40 – 11.10
11.20 – 11.50
12.00 – 12.30
12.40 – 13.10

13. 4. 2008 – 2. auto

Vodňanská x Koclířova
Branská u č.p. 390
Branská x Cvrčkova
Cvrčkova x Vizovická
Babylonská x Splavná
Svárovská x Jordánská
Těrlická x Borská
Borská u č.p. 3

8.00 – 8.30
8.40 – 9.10
9.20 – 9.50
10.00 – 10.30
10.40 – 11.10
11.20 – 11.50
12.00 – 12.30
12.40 – 13.10

20. 4. 2008 – 1. auto

Hodějovická u kontejnerů
Froncova x Jezdovická
Staňkovská x Pasecká
Písčitá x Zalinská
Doubecká x Baštýřská
Bezdrevská x Loužecká

8.00 – 8.30
8.40 – 9.10
9.20 – 9.50
10.00 – 10.30
10.40 – 11.10
11.20 – 11.50

20. 4. 2008 – 2. auto

Lipenské náměstí
Novozámecká x Vidlák
9. května x Písčitá
Zalinská x Panenská
Bezdrevská x 9. května
Manž. Dostálových x Kostlivého

8.00 – 8.30
8.40 – 9.10
9.20 – 9.50
10.00 – 10.30
10.40 – 11.10
11.20 – 11.50

27. 4. 2008 – 1. auto

Tálínská u č.p. 1005

8.00 – 8.30

Bošilecká x K Rokytce
Vlkovická x Herdovská
Podedvorská x Herdovská
Podedvorská x Podlišovská
Dářská x Zvíkovská
Sýkovecká u č.p. 296
Sýkovecká u č.p. 234

8.40 – 9.10
9.20 – 9.50
10.00 – 10.30
10.40 – 11.10
11.20 – 11.50
12.00 – 12.30
12.40 – 13.10

27. 4. 2008 – 2. auto

Tálínská u č.p. 1053
Třešňová u č.p. 10
Koberkova x Podlišovská
Medlovská x Rožmberská
Kališťská x Hamerská
Horusická x Osická
Hamerská x Hradečkova
Spolská x Milovská

8.00 – 8.30
8.40 – 9.10
9.20 – 9.50
10.00 – 10.30
10.40 – 11.10
11.20 – 11.50
12.00 – 12.30
12.40 – 13.10

Upozorňujeme:
Kontejnery na bioodpad jsou určeny pouze na
rostlinný odpad včetně větví (dřevin). Kmeny
a větve musí být nařezány na menší díly, aby byla
lepší manipulovatelnost a uložení do kontejneru.
Odpad nesmí obsahovat PVC, papír, apod.. Rostlinný odpad musí být do kontejneru vysypán z přinesených nádob (PVC pytlů, bedniček apod.).
Kontejnery nejsou určeny na odpad z provozu
domácností, dřevěný nábytek a chemicky ošetřené dřevo a podnikatelským subjektům.
Dále upozorňujeme, že v případě naplnění kontejneru během svozové trasy bude tento vyměněn. Z tohoto důvodu může dojít k časovému
posunu na jednotlivých stanovištích. O této skutečnosti budete operativně vyrozuměni.

SBĚR BIOODPADU

3. 5. 2008 – 1. auto

Sadská x V Humenci
Šestajovická x Svépravická
Vaňkova x Čertouská
Poříčanská x V Chaloupkách
Knínická x Maršovská
Hejtmanská x Sklenská
Hejtmanská x Vranovská
Hejtmanská x Vajgarská

8.00 – 8.30
8.40 – 9.10
9.20 – 9.50
10.00 – 10.30
10.40 – 11.10
11.20 – 11.50
12.00 – 12.30
12.40 – 13.10

3. 5. 2008 – 2. auto

Mochovská x
V Novém Hloubětíně
V Chaloupkách x Litošická
V Chaloupkách x Šestajovická
V Chaloupkách x Vaňkova
Želivská u č. p. 560
Želivská x Metujská
Sklenská u č.p. 102
Hůrská u č.p. 528

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

Panenská x 9. května
Baštýřská x Bezdrevská
Horusická x Osická
Dářská x Zvíkovská
Zacharská x Velkoborská
Dvořišťská x Vlkovická
Lánská x Oborská (u rybníka)
Hejtmanská x Vranovská

Harmonogram svozu BIO (bioodpadu)
13. 4. 2008 – 1. auto

tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice, detergenty a odmašťovací
přípravky, nepoužitelná cytostatika a léky, baterie a akumulátory.

8.00 – 8.30
8.40 – 9.10
9.20 – 9.50
10.00 – 10.30
10.40 – 11.10
11.20 – 11.50
12.00 – 12.30
12.40 – 13.10

Na základě vyhodnocení pilotního programu
pořádaného OOP MHMP v součinnosti s OŽP
ÚMČ Praha 14 na podzim roku 2007 je opětovně uskutečněn dne 5. 4. 2008 sběr bioodpadu a to formou přistavení velkoobjemových
kontejnerů (dále jen VOK) na pevných stanovištích. Pro jaro 2008 jsou přistaveny VOK na
bioodpad ze systému OOP MHMP takto:

Harmonogram přistavení VOK
na bioodpad:
Den

Hodina

5. 4.
5. 4.
5. 4.
5. 4.

13.00–16.00
9.00–12.00
9.00–12.00
13.00–16.00

Lokalita
Podedvorská x Podlišovská
Milovská x Spolská
Písčitá x 9. května
Hejtmanská x Vranovská
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Mimořádný víkend ve Tvrzi HUMMER

N

ejprve si připomeňme, kde Centrum
Hummer, k němuž tvrz patří, vzniklo.
Jako jediné svého druhu v ČR začínalo v 90. letech na Jahodnici v Praze 14, kde bylo
od prvopočátku nepřehlédnutelné. A to nejen
díky americkým terénním vozům HUMMER,

le již fungujícího Hummer Centra Motorest
s hotýlkem a restaurací vzniká od loňska Tvrz
HUMMER. A v ní o víkendu 5. a 6. dubna proběhnou dny otevřených dveří, vždy od 10 do
18 hod. A jaký program tu na vás čeká?
V sobotu Rytíř Hummer s doprovodem otevře brány tvrze pro veřejnost. Následovat bude
přepadení tvrze žoldnéřským vojskem. Dobovou hudbu zajistí skupina Gnomus. Probíhat
bude šermířský festival (legendární skupiny
scénického šermu v akci), soutěže a hry (jízdy
na terénních čtyřkolkách, střelecká soutěž z luku
a kuše), na scéně se objeví také Mistr kat. Vozový park Hummerů nebude zahálet, neboť se
uskuteční jejich „spanilá“ jízda a vystaveny
budou jak nové tak ojeté vozy, prohlédnout si
budete moci rovněž expediční speciály (absolvovaly Rallye Dakar, Maroko, Tunis či Island)
a vojenské legendy. Nedělní program pak nabídne akce v podobném duchu. Návštěvníci se zdravotním postižením budou mít vstup zdarma.
Přístup ke Tvrzi je po dálnici D 11 směr Hradec Králové a první sjezd k čerpací stanici
BENZINA, v jejímž areálu leží. Pro pěší či cyklisty po nové cyklostezce mezi Klánovicemi
a Horními Počernicemi. O dalších akcích a programech v areálu Tvrze u Horních Počernic,

která bude pro veřejnost otvírána o víkendech,
vás budeme v Listech v předstihu informovat.
jš, foto ves a archiv

placená inzerce

jejichž jméno má ve štítu a jež uvedlo do Čech,
ale též díky rozrůstající se nabídce doprovodných akcí jak pro firmy, tak širokou veřejnost.
Například vozy HUMMER zajišťují každoročně přepravu návštěvníků dolnopočernického
Babího léta. Malá Jahodnice však začala být pro
expandujícího Hummera těsná, a tak se majitel
firmy Martin Mikulenčák začal rozhlížet po místě, kde by mohl realizovat bez omezení a pod
heslem „Tam, kde ostatní končí, my začínáme“,
svoje smělé plány.
Téměř ideální místo s navážkou ze stavby
metra (super pro adrenalinové terénní jízdy)
objevil nedaleko, cca 3 km od východního okraje Prahy v katastru Horních Počernic, kde ved-
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POMNÍKY, RÁMY, DESKY,
NÁHROBNÍ KAMENY Z PŘÍRODNÍHO KAMENE
VÝPRODEJ SKLADOVÝCH ZÁSOB
ZA VELMI NÍZKÉ CENY VÁM NABÍZÍ FIRMA

Veterinární klinika

–

pro malá zvířata, exoty,
plazy, dravce
Kpt. Stránského 999,
Praha 9 – Č. Most

Po–Pá 9–16 hod.
Tel: 281 910 491, 603 493 046
URNOVÝ HROB ŽULA OD
JEDNOHROB ŽULA OD
DVOJHROB ŽULA OD

www.veterinainfo.cz, info@veterinainfo.cz

9 000,– KČ BEZ DPH
19 000,– KČ BEZ DPH
29 000,– KČ BEZ DPH

Jezdecký klub Počin o.s.
vás zve na

Dále nabízíme veškeré opravy a repase hrobů,
návrhy, zaměření s doporučením
a nezávazné rozpočty
po tel. domluvě i mimo pracovní dobu
včetně sobot a nedělí
Provozovna:
U strašnického krematoria
Vinohradská 2509, 100 00 Praha 10
Tel./fax: 274 778 389
Mobil: 602 321 762, 602 379 162
e-mail: firma@kamenictvi-cervenec.cz
www.kamenictvi-cervenec.cz
Po 8–17.30 Út–čt 8–16.30

Pá 8–15.30

Byli jsme na táboře
O jarních prázdninách se děti s turistickým
oddílem Orion vypravily do Lužických hor, kousek od Jiřetína pod Jedlovou. Počasí bylo spíš
jarní než zimní, po sněhu ani památky, a tak se
věnovaly víc pěší turistice. Nikomu to ovšem
nevadilo. Celkově děti našlapaly přes 40 km
během odpoledních vycházek – byly se podívat
na vrchol hory Jedlová, šly se podívat i na zříceninu hradu Tolštejn, navštívili jsme i město Varnsdorf, kde jsme se byli podívat do zdejšího muzea,
a zejména Hrádek s vyhlídkou na českou i německou stranu. Večerní programy vyplňovaly různé
stolní a společenské hry, tradiční turnaje v pexesu a ve skládání puzzlí a turnaj ve stolním tenise. Prožili jsme společně příjemný týden. Starší

Den otevřených dveří
V sobotu 26. dubna od 10 hodin
do areálu jezdeckého klubu ul. V Ráji,
Dolní Počernice.
Vstupné: tvrdé pečivo, mrkev, jablka

UZÁVĚRKA
inzerce a příspěvků
do č. 5/2008 je 16. 4. 2008

ORION

Turistický oddíl
93. pionýrská skupina

pomáhali mladším, vytvořili jednu pěknou partu bez hádek a rozbrojů.

Co chystáme na jaře
Opět pojedeme do Heřmanova Městce, kde
máme pěkné zázemí i prostor na sportování v areálu objektu. Čeká nás výlet do skanzenu Betlém
v Hlinsku a projdeme se romantickým údolím do
Třemošnice. V dubnu nás čeká již XV. ročník
uzlovací soutěže v Českých Budějovicích, na
který se pečlivě připravujeme na našich schůzkách. V sobotu 19. dubna připravujeme jednodenní výlet do okolí Prahy.

Uvidíte ukázky jezdeckého výcviku, parkurového skákání, hippoterapii, trénink koní,
voltiž. Přijďte se na nás podívat, těšíme se
na vás!
Informace: www.jk-pocin.unas.cz

Rádi přivítáme i nové členy do turistického oddílu. Oddíl je určen pro děti od 6 let, které nechtějí jen sedět doma, jsou rády mezi dětmi, chtějí hrát různé hry, naučit se vázat uzly,
rozdělávat oheň, číst v mapě, poznávat stopy zvířat a neznámé kraje atd. Přijďte se mezi nás kterékoliv pondělí do klubovny podívat. Každou
středu od 16 hod. se v klubovně schází i Klub
MAGIC, který je určen hráčům této fantasy
karetní hry. Pokud budete mít zájem o jakoukoli naši akci, stačí buď přijít na oddílovou schůzku – každé pondělí 16–18 hod., klubovna Kpt.
Stránského 994, Černý Most nebo se telefonicky
dohodnout s vedoucí oddílu – tel. 281 862 762
(večer). Účast na akci není podmíněna členstvím
v oddíle.
JAN
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Otevřeli jsme pro Vás novou pobočku GE Money Bank, a.s., Kučerova 767, Praha 9-Černý Most
(otevírací doba po–pá 9–17), tel.: 281 021 520.
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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.

e-mail:
e

l.s
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Parkování na Černém Mostě

věrnostní bonus – ,,pětiletá smlouva“
Zájemce, který uzavře podnájemní smlouvu na dobu určitou (5 let), získává bonus,
dle kterého se mu vždy po uplynutí 1 běžného placeného roku odečítá 5% z částky placené v předešlém běžném roce.
Nájemné v prvním roce činí:

952,– Kč/měs vč. DPH
,,rodinné parkování“
parkovné pro 1. vůz ............ cena: 800,– Kč/měs + 19%DPH
parkovné pro 2. vůz ............ cena: 600,– Kč/měs + 19%DPH
Bližší informace na:
Správa majetku Praha 14, a.s.
Metujská č. 907, Praha 9
p. Nývlt

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

Podmínkou trvání zvýhodněné sazby pro druhý vůz je platnost obou smluv
(zvýhodněná sazba pro druhý vůz je určena pro nejbližší členy rodiny, užívající společnou domácnost – manžel, manželka, syn, dcera).
Jedná se o parkování v podzemních garážích, které jsou elektronicky hlídané za použití kamerového systému, s vjezdy v ulicích:
Kučerova, Bobkova, Bryksova, nám. Plk. Vlčka, Irvingova.
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PLACENÁ ¤ÁDKOVÁ INZERCE

VETERINÁRNÍ KLINIKA PARNÍK
nově dvě ordinace a dva operační sály

• Koupím byt nebo rodinný dům jakékoli veli-

kosti, kategorie a vlastnictví, kdekoli v Praze.
Nabídněte cokoli, možno i dekret – nájemní smlouvu, i v domě s majitelem, podnikový apod. I zdevastovaný, IV. kateg., v soudní žalobě, neoprávněně
obsazený, s nežádoucím nájemníkem, či s jakoukoli
právní vadou. Veškeré formality zajistím, zaplatím
stěhování i případné dluhy na nájemném, privatizaci apod. Mohu sehnat a zaplatit i náhradní byt,
domeček mimo Prahu apod. a dát čas na vystěhování. Seriózní jednání, platba ihned a v hotovosti,
tel.: 222 941 032.
1/04

Ordinační hodiny denně
PO – PÁ 9.00 – 13.00 14.00 – 20.00
SO + SV 9.00 – 13.00
–
NE
–
15.00 – 19.00
Gen. Janouška 902
Praha 9 – Černý Most II
Tel. 281 918 862
www.veterina-parnik.cz

•

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

•

Matematiku perfektně doučí středoškolský
profesor, tel. 281 914 562, 603 909 327.
4/13

•

Hledám byt v Praze 14 nebo blízkém okolí.
Děkuji za nabídku. Tel. 776 650 155.
1/24

•

Obchodní společnost se sídlem v Kyjích
hledá asistentku prodeje na poloviční úvazek. Požadujeme středoškolské vzdělání, aktivní angličtina je podmínkou, němčina vítána. Životopisy
zasílejte na info@rimec-components.cz. Telefon
281 864 017.
4/14

• Potřebujete prodat byt, RD, chatu, pozemek?

Nevíte jak, komu a za kolik? Pomůžeme vám!
AP REALITY, 222 251 346, 775 355 223. 2/13

•

Čištění koberců, čalounění, mytí oken.
603 973 500
2/14

• Slapy – pronajmu chatky, apartmány plně

• Hledáte možnost výdělku? Máme pro vás

mnoho nabídek, manuální i administrativní práce
doma i v cizině! Katalog zdarma, výdělky až
20.000 Kč/měs. Tel.: 732 52 48 82.
3/07

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

• Auto F a B, Horusická 256, Praha 9-Kyje,

tel./fax: 281 867 406, mobil 602 322 556, 777 802
322, www.autofab.cz. Nabízíme: kontrola, dezinfekce, plnění autoklimatizací, opravy brzd, náprav,
spojek, motorů atd., výměny provozních kapalin,
filtrů, řemenů, diagnostika značek Škoda, VW,
Audi, Seat, příprava a zajištění STK a emisí.

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

vybavené pro 4 os., kuchyň, obývák, ložnice,
veranda, vl. WC. Zdarma loďka, bazén. Cena od
4200 Kč/týden/chata. Tel. 777 121 663.
4/15

•

Krkonoše – Strážné – Penzion Vltava. Pronajmu apartmány pro 2–6 osob s kuchyňkou,
možnost plné penze, cyklistika, turistika. Cena
200 Kč/os/den. Tel. 777 120 380.
4/16

•

Hledáme byt k pronájmu v Praze a okolí.
Gars. – 1+1 do 10.000 Kč nebo 2+kk – 3+1 do
13.500 vč. popl. Zařízení na dohodě. Telefon
220 806 245, 605 845 088.
4/18

4/01

•

Domácí práce – uklidíme, opravíme, vypereme, vyžehlíme. www.sluzbaprovas.cz
4/03

•

Klimatizační firma se sídlem Praha-východ
přijme montéra VZT a klimatizace. Praxe není
podmínkou. Plat až 20.000,– Kč. Informace
603 157 163, 283 980 202.
4/05

•

Klimatizační firma se sídlem Praha-východ
přijme montéra VZT a klimatizace. Praxe je
podmínkou. Plat až 30.000,– Kč. Informace
603 157 163, 283 980 202.
4/06

•

Arch. ateliér nabízí: projekty rodinných domů, rekonstrukce, přestavby, přístavby aj. telefon
731 759 496, 281 867 529.
4/08

• Cukrárna – občerstvení MM Praha 9 Kyje,

Hodějovská 11. Na objednávku vyrobíme pro
všechny příležitosti: dorty nízké i patrové, minizákusky atd. – klasická výroba. Tel.: 731 759 496,
281 867 529.
4/09

• „Maso pro psy“, Chvalská 10-Hloubětín, nově

9–12, 14–18, nabízí maso vysoké kvality, krůtí,
kuřata 25/kus, hovězí bez kosti…, Proplan, Royal
Canin…., velký výběr přírodních pamlsků. 4/11

• Prodám novou nepoužitou ledničku tř. A

objem 119, cena 3900. Telefon 281 930 180,
605 544 869.
4/12

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

KOMPLETNÍ PRÁCE
ELEKTRIKÁŘSKÉ A STAVEBNÍ
REKONSTRUKCE BYTŮ,
BYTOVÝCH JADER A KUCHYNÍ
Elektroinstalační, zednické, obkladačské
a instalatérské práce na klíč
dle požadavků kuchyňských studií a zákazníků

Svoboda a Nejtek s.r.o.
283 931 344, 603 801 377, 604 203 243
www.svobodaanejtek.wz.cz

•

MŠ na Balkáně, Praha 3, přijme od 25. 8.
2008 kvalifikovanou učitelku na plný úvazek
a uklízečku na plný úvazek. Tel. 284 820 546,
602 318 077.
4/19
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Rekordní účast

N

ebývalý zájem projevili milovníci stolního tenisu o další turnaj
neregistrovaných hráčů o pohár starosty Prahy 14. Celkem se
prezentovalo 52 hráček a hráčů. Vše měl jako obvykle na starosti
mistr světa ve veteránské kategorii Lumír Ruzha (na snímku s poháry),
který měl co dělat, aby pro tenhle rekordní počet zájemců o šest pohárů
vymyslel systém, v němž by si všichni co nejvíce zahráli. Muži po bojích
ve skupinách hráli od osmifinále už klasickým vyřazovacím způsobem,
šestice žen si to rozdala nejprve ve trojicích každá s každou, pak už bojovala o umístění. Věkový rozptyl žen se nesluší uvádět, u mužů jde tahle
konvence stranou, takže lze klidně napsat, že nejstaršímu hráči se stolnětenisovým příjmením Korbel bylo už 73 let (na snímku), zatímco nejmladší Ondřej Charamza (na snímku) je teprve desetiletý. Po osmi hodinách litých bojů si poháry odnášela domů spokojená šestice, mezi muži
1. Sedlák, 2. Pavelka a 3. Lachout, mezi ženami pak 1. Korbová, 2. Čiháková a 3. Gruberová (na snímku).
vok, foto: ves

Na svazích Alp

J

e sobota ráno, před školou stojí patrový
autobus a před ním se pomalu hromadí
natěšené děti z druhého stupně naší školy.
Konečně se všichni dočkali odjezdu do rakouských Alp, přesněji do Hohentauernu. Konečně si
můžeme užívat sněhu, kterého je rok od roku
v Praze méně.
První den ráno opět slyšíme ten hrozný zvuk
budíku i když o chvilku později, než jsme zvyklí vstávat do školy. Teď rychle udělat snídani
a honem na svah. Kdo je líný dělat si snídani
sám, může si zajít koupit výborné rakouské pe-

čivo od místního pekaře. První den na svahu jsme se rozdělili do
družstev podle našich
lyžařských schopností.
Večer jsme si odpočinuli u filmu Let’s
dance. Ráno opět vyrážíme na sjezdovky.
Třetí den byl odpočinkový, čekal nás výlet
do keltské vesničky
a hrátky na sněhu. Večer nás navštívil instruktor lyžování a výborný lyžař Standa
Plecitý, který nás seznámil se základy carvingového lyžování,

které jsme si mohli další den pod jeho vedením
vyzkoušet. Žáky se tento den stali i učitelé, kteří se snažili stejně jako my a musíme říct, že jim
to opravdu šlo. Zpestřením pobytu určitě byly
lyžařské závody.
Poslední den našeho lyžařského výcviku jsme
zakončili závěrečnou diskotékou v pizzerii,
kde se vyhlašovaly výsledky závodů na lyžích
a snowboardech. Diskotéku jsme si všichni užili a pomalu se loučíme s týdnem plným krásných zážitků. Alpy nám darovaly nádherné počasí, nebe bez mráčku, svítilo sluníčko a sněhu
bylo dost. Všichni jsme se shodli na tom, že jsme
se mezi sebou více poznali, zdokonalili se v lyžování i na snowboardech. Letošní lyžák byl ten
nejlepší!
Lucie Voldánová a Kristýna Hodanová,
9.A ZŠ Chvaletická
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Malované kraslice, beránek a mazanec

L

etos jsme si užili velikonoční svátky opravdu brzy – začaly hned
druhý den po prvním jarním dnu, kdy byl i první jarní úplněk. Přesto nikoho nezastihly nepřipraveného. V Dolních Počernicích už
o víkendu 14 dní před Velikonocemi připravili ve stodole Českého statku
nádhernou výstavu s názvem „Velikonoční inspirace“, která skutečně inspirací také byla. Děti i dospělí si tu mohli namalovat vajíčka různými technikami, koupit velikonoční dekorace na dveře i sváteční stůl nebo misky
osázené jarními květinami, a připomenout si třeba tradiční velikonoční
jídla – pučálku, nádivku, mazanec,
beránka, vizovické pečivo atd., která byla součástí výstavy a lákala
k ochutnání. Naproti v novém informační centru si mohli návštěvníci
prohlédnout ještě i výstavu krajek
a starých hraček. Lidé si kupovali
výborné velikonoční vafle se šlehačkou, smáli se, malovali vajíčka a věděli, že jaro už na sebe nenechá dlouho čekat.
text a foto: ves

