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MùSÍâNÍK OBâANÒ âERNÉHO MOSTU, HLOUBùTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC

V kvûtnu uÏ naplno zaãala cyklistická sezóna nejen závodníkÛm tﬁeba pﬁi Poãernickém duatlonu (podrobnûji na str. 19), ale i stále rostoucímu poãtu
tûch, kteﬁí na kole poznávají krásy na‰í pﬁírody (str. 28). AÈ v prvním letním mûsíci objeví na sv˘ch toulkách tﬁeba nádherné mot˘ly podobné tûm ze skleníku Fata morgana v Troji, které zdobí záhlaví stránek tohoto ãísla ListÛ Prahy 14 díky fotografiím Tomá‰e Tichého z Lehovce. foto: Pavel Rycl (EHM)
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Májování s vodníky
Pokud bych dostal otázku, co se mi na dolnopoãernickém a hostavickém Májování nejvíc líbí, tak bych vyzdvihl dvû vûci. Je hroznû fajn,
Ïe je tato akce spoleãn˘m poãinem na‰í mûstské ãásti a Dolních Poãernic. A pak je tu pﬁírodní rámec dvou zámeck˘ch parkÛ, kde se odehrávají kulturní programy: u Hostavického zámeãku a u Poãernického rybníku. KdyÏ se vydaﬁí poãasí, jako
v májovou sobotu 24. 5., náv‰tûvníci proÏijí pohodové odpoledne, které bylo pﬁizpÛsobené jako
vÏdy hlavnû dûtem. Naladûné bylo pohádkovû
na obou stranách: v Hostavicích na vás ãekalo nûkolik pohádkov˘ch pﬁíbûhÛ, v Dolních
Poãernicích ve
„mlejnû“
zase chytali
neposlu‰né
du ‰iãky vodníci
a vodnice. A u stánku
s medovinou jste mohli oko‰tovat nefal‰ovan˘ zázrak v podobû
vala‰ského penicilínu
(jeho sloÏení je v˘robní tajemství), coÏ je
velice nebezpeãná vûc.
Pokud ho máte doma,
„furt“ se chodíte léãit.
text a foto: j‰

Výlet jako z partesu
Exkluzivní poãasí, skvûl˘ prÛvodce, pohodln˘ autobus a v‰eobecnû panující dobrá nálada. Co víc si mohlo 45 seniorÛ, kteﬁí
se zúãastnili kvûtnového v˘letu na Kouﬁimsko, pﬁát. Cílem jejich
v˘letu byla historicky velmi bohatá oblast nedaleko Prahy, právû v okolí mûsta Kouﬁimi. Prohlédli si jednu z nejstar‰ích románsk˘ch bazilik – unikátní kostel Nanebevzetí Panny Marie z konce 12. století v Tismicích. V samotné Kouﬁimi byl jejich cílem
jednak pÛvabn˘ skanzen lidové architektury a také kostel sv. ·tûpána, kter˘ si do dne‰ních dnÛ uchoval svÛj pÛvodní ráz saské
gotiky, a kter˘ je evropsk˘m unikátem díky své románské kryptû. Vedle ve zvonici najdete dal‰í raritu – zvony obrácené srdcem nahoru. V okolí si pak nûkteﬁí udûlali pﬁíjemnou procházku
k Lechovu kameni, odkud byl nádhern˘ v˘hled na mûsto a v˘let
ukonãila náv‰tûva památníku bitvy u Lipan, kde byli v roce 1434
poraÏeni husité. V‰em se jednodenní zájezd, kter˘ zorganizoval
âesk˘ ãerven˘ kﬁíÏ z Prahy 14 a financovala na‰e mûstská ãást,
moc líbil a shodli se na tom, Ïe jsou opravdu rádi, Ïe se mohou
díky Klubu seniorÛ scházet a mají moÏnost poznávat v‰echno
to, co dosud nestihli.
text a foto: ves
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Zastupitelé budou
jednat 24. června
Na tento den od 14.15 hod. svolává do
Galerie 14, nám. Plk. Vlãka 686, âern˘
Most starosta ing. Miroslav Fronûk
v poﬁadí 8. zasedání
Zastupitelstva Mâ
Praha 14. Pﬁipomínáme, Ïe jednání
zastupitelstva jsou
pﬁístupna veﬁejnosti. Obãané Prahy 14 mají v souladu s jednacím ﬁádem zastupitelstva a na základû
Zákona o hl. m. Praze moÏnost vyjadﬁovat
svá stanoviska ke v‰em projednávan˘m
bodÛm programu jednání bez pﬁedchozího souhlasu zastupitelstva.

Informace z jednání

Rady MČ Praha 14
Na svém 38. jednání dne 29. 4.
Rada mimo jiné
Schválila v˘roãní zprávu obchodní spoleãnosti Správa majetku Praha 14, a. s. za rok 2007
a úãetní závûrku této obchodní spoleãnosti.
Souhlasila se stavebními úpravami nebytov˘ch
prostor v objektu ã. p. 1312 ul. Tálínská, s tím,
Ïe náklady na rekonstrukci uhradí nájemce spoleãnost MARIE-ERIKA s.r.o. vlastním nákladem a s úpravou nájemného hrazeného naturální formou, které bude uplatnûno od doby
skonãení prací.
Stavební úpravy se t˘kají stávajícího sociálního zázemí restaurace U Eriky a pﬁístavby dvou
místností na stávajícím zpevnûném dvorku za
úãelem herny a místnosti pro rybáﬁe. PÛvodní
místnost pro rybáﬁe bude slouÏit pro roz‰íﬁené
zázemí kuchynû.
Nesouhlasila s umístûním stavby navrÏeného
domu pro bydlení o zastavûné plo‰e 171 m2
a 3. nadzemní podlaÏí na pozemku parc. ã. 273
v k. ú. Hostavice pﬁi ul. Novozámecká. PoÏaduje úpravu ﬁe‰ení a navrhnout stavbu, která
bude v souladu s vyhlá‰ku ã. 26/1999 Sb. hl. m.
Prahy, o obecnû technick˘ch poÏadavcích na
v˘stavbu v hl. m. Praze, ve znûní pozdûj‰ích
pﬁedpisÛ
Revokovala usnesení Rady mûstské ãásti Praha 14 ã. 8/RMâ/2008 ze dne 8. 1. 2008 ke stanovení poﬁadí nabídek na pronájem pozemku
parc. ã. 2673 v k. ú. Kyje v plném rozsahu.
Uveden˘ pozemek o celkové v˘mûﬁe
37 138 m2 je situován mezi ulicí âeskobrod-

•

•

skou a Ïelezniãní tratí a podle závazné ãásti územního
plánu hl. m. Prahy je souãástí monofunkãní plochy izolaãní zelenû s v˘jimeãnû pﬁípustn˘m funkãním
vyuÏitím i pro parkovací a odstavné plochy se
zelení. ProtoÏe nedo‰lo se zájemci o pronájem k dohodû o zpÛsobu vyuÏití pﬁedmûtného pozemku, byla Radû pﬁedloÏena revokace
usnesní ã. 8/RMâ/2008 v plném rozsahu. Dále
budou zahájena jednání potﬁebná k realizaci
sadov˘ch úprav a celoroãní údrÏby pﬁedmûtného pozemku.

ky Cíglerova x Za âern˘m
mostem s cílem posoudit stávající funkci kﬁiÏovatky, s nov˘m dopravním ﬁe‰ením navrÏen˘m pro v˘hledové období korespondující
s rozvojem oblasti Na Hutích, po zprovoznûní
Vysoãanské radiály a spojnice Ocelkova–Lipnická
realizovat dopravní opatﬁení, které vyplyne
z návrhu dopravní studie kﬁiÏovatky Cíglerova
x Za âern˘m mostem.
Schválila vypovûzení smlouvy o zaji‰tûní provozu lékaﬁské sluÏby první pomoci uzavﬁené
dne 5. 12. 1997 s firmou M. Delta s.r.o.

Na svém 39. jednání dne 13. 5.
Rada mimo jiné

Komise pro výchovu a vzdělávání
(28. 4.)

Souhlasila s finanãní spoluúãastí na instalaci
kamerov˘ch stanovi‰È na území Mâ Praha 14
ve v˘‰i 1 250 000 Kã.
Pro zv˘‰ení bezpeãnosti obãanÛ a náv‰tûvníkÛ hl. m. Prahy je postupnû budován od roku
1998 Mûstsk˘ kamerov˘ systém. Mâ Praha 14
má v souãasné dobû na Magistrátu hl. m. Prahy
poÏadavek na zﬁízení 5 kamerov˘ch stanovi‰È:
Z· Gen. Janou‰ka, Z· Chvaletická, Z· ·imanovská, Z· Bﬁí VenclíkÛ a kﬁiÏovatka SoustruÏnická x Klánovická. Dvû kamerová stanovi‰tû v ul. Mochovská a Zeleneãská byla zﬁízena
v 1. ãtvrtletí 2008. Celková ãástka na poﬁízení
kamerového stanovi‰tû se pohybuje ve v˘‰i cca
600 000 aÏ 700 000 Kã.
Souhlasila se zﬁízením pﬁípravné tﬁídy na
Z· Gen. Janou‰ka od 1. 9. 2008 a s uvolnûním
finanãních prostﬁedkÛ ve v˘‰i 131 020 Kã
k pokrytí mzdov˘ch nákladÛ pro uãitelku pﬁípravné tﬁídy na období záﬁí–prosinec 2008.
Seznámila se s problematikou vypl˘vající z vyhlá‰ky ã. 5/2007 Sb. hl. m. Prahy o odpadech.
Navrhuje zaãlenit do této vyhlá‰ky povinnost
úklidu na vymezené plo‰e kontejnerov˘ch stání svozov˘m spoleãnostem.
Nesouhlasila s návrhem úprav smûrné ãásti
Územního plánu kódÛ míry vyuÏití ve funkãních plochách OB, OV a SV v k. ú. Kyje dle
podan˘ch Ïádostí developerské firmy EKOSPOL, a.s. a obchodní spoleãnosti Investorsko
inÏen˘rská, a.s. PoÏaduje k úpravû smûrné ãásti Územního plánu kódÛ míry vyuÏití funkãních
ploch po obou stranách ul. Budovatelská v k. ú.
Kyje:
pﬁedloÏit novou studii, která by zahrnovala
v‰echny rozvojové plochy pﬁi ul. Budovatelská s funkãním vyuÏitím a kódy OV-E, SV-D
a OB-D, plochy navazující na stávající rodinnou zástavbu ponechat s kódem OB-B, dodrÏela pﬁíslu‰né koeficienty KPP, KZ a zohlednila
dal‰í pﬁipomínky
pﬁedloÏit studii dopravního reÏimu kﬁiÏovat-

Komise nav‰tívila Z· ·imanovská, kde se
detailnû seznámila s ãinností ‰koly, dále byla
informována o v˘sledcích zápisu dûtí do mateﬁsk˘ch ‰kol v Praze 14; doporuãila pﬁidûlit byt
(pronájem) v M· Vybíralova 967 uãitelce této
M·; navrhla Pharm. Dr. Margitu Klusákovou
do t˘mu pro supervizi Programu primární prevence sociálnû patologick˘ch jevÛ na základních ‰kolách; podpoﬁila zﬁízení pﬁípravné tﬁídy
na Z· Gen. Janou‰ka od 1. 9. 2008.

•

•

•

•

Komise dopravy (5. 5.)
Komise nesouhlasila s navrhovanou zmûnou
Územního plánu v oblasti nad zahrádkami –
BaÏantnice z dÛvodu nedoﬁe‰ené dopravní
obsluÏnosti a infrastruktury celé oblasti Hutí.
Komise projednala námûty pro zadání dopravních studií: ﬁe‰ení místních komunikací a jejich
návaznost na PraÏsk˘ okruh a hlavní dopravní
komunikace v lokalitách. Dále ãlenové komise navrhli pﬁisvûtlit pﬁechod pro chodce v ul.
Klánovická, opravit v˘tluky na ul. Mochovská
a opravu chodníku v ul. Vidlák.

Komise kultury
a aktivit volného času
(19. 5.)
Komise byla seznámena s realizací Programu rozvoje Mâ Praha 14 v oblasti kultury, sportu a vyuÏití volného ãasu a s návrhem pﬁípadného zﬁízení nového sportovi‰tû pﬁi Z· Bﬁí
VenclíkÛ; komise doporuãila zváÏit vybavení
hﬁi‰tû pﬁi Z· ·imanovská v zimním období sportovní nafukovací halou a její pﬁípadné komerãní
vyuÏití; dále doporuãila zpopularizovat v Listech Prahy 14 historická a památná místa Prahy 14, napﬁ. váleãné hroby apod.

Usnesení odborn˘ch komisí Rady Mâ
Praha 14 jsou pouze doporuãující a nejsou
pro Mâ Praha 14 závazné.
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Ukončení provozu
LSPP v Praze 14

K

poslednímu dni srpna 2008 ukonãí svou
ãinnost Lékaﬁská sluÏba první pomoci
zaji‰Èovaná firmou M. Delta. Hl. m. Praha od 1. 1. 2008 organizuje LSSP prostﬁednictvím
vybran˘ch nemocnic, pro obãany Prahy 14 je pﬁíslu‰ná Fakultní nemocnice Na Bulovce v Praze 8.
Vzhledem k tomu, Ïe hl. m. Praha jiÏ tedy na jiné
provozy LSPP Ïádné dotace neposkytuje, hradila
Mâ Praha 14 náklady na provoz ze svého rozpoãtu. Anal˘zou poskytnut˘ch o‰etﬁení za 1. ãtvrtletí 2008 se prokázal jednak v˘razn˘ úbytek o‰etﬁen˘ch pacientÛ (o 1108), zﬁejmû díky regulaãnímu
poplatku, jednak fakt, Ïe pouze 51,7 % o‰etﬁen˘ch
pacientÛ mûlo trval˘ pobyt na správním území
Prahy 14 (vãetnû D. Poãernic). Ostatní byli obãané z jin˘ch mûstsk˘ch ãástí. Na na‰i Ïádost
o finanãní pﬁíspûvek na náklady spojené s provozem LSPP v Praze 14 se nám dostalo odmítavé
odpovûdi jak od Mâ Praha 20 (H. Poãernice), tak
Mâ Praha 21 (Újezd nad Lesy), s odkazem na fungování LSPP zaji‰Èované hl. m. Praha.
Rada Mâ Prahy 14 pﬁijala dne 12. 5. 2008
usnesení, jímÏ schvaluje vypovûzení smlouvy
o zaji‰tûní provozu lékaﬁské sluÏby první pomoci mezi Mâ Praha 14 a firmou M. Delta, s. r. o.
Domníváme se, Ïe finanãní prostﬁedky, které má mûstská ãást k dispozici, mají slouÏit
obãanÛm Prahy 14. PÛvodnû vynaloÏené finanãní prostﬁedky na provoz LSPP tak budou pou-

Ïity na podporu ãinnosti poskytovatelÛ sociálních sluÏeb pro ty, kteﬁí to nejvíce potﬁebují,
tedy seniory, zdravotnû postiÏené a rodiny s dûtmi (napﬁ. peãovatelské sluÏby, osobní asistence, péãe o dûti mlad‰í 3 let). Dále chceme obãany informovat o tom, Ïe na správním území
Prahy 14, v Horních Poãernicích a Újezdû nad
Lesy je i nadále lékaﬁská péãe o dûti roz‰íﬁena
tzv. dosluÏbami, které organizují a zaji‰Èují
pediatﬁi. Jedná se o sluÏbu, do které se dobrovolnû zapojili. DosluÏby se slouÏí do 17 hod.,
rozpis sluÏeb je pravidelnû zveﬁejÀován na internetov˘ch stránkách Prahy 14, osobnû k vyzvednutí v informaãní kanceláﬁi. Nejedná se o sluÏby v˘jezdní a kaÏd˘ lékaﬁ slouÏí ve své ordinaci.
SluÏba LSPP zaji‰Èovaná hl. m. Praha – bez
náv‰tûvní sluÏby viz internetové stránky magistrátu: www.praha-mesto.cz a mûstské ãásti Praha 14 www.praha14.cz.
Pro obãany Prahy 14 je pﬁíslu‰ná LSPP
Fakultní nemocnice Na Bulovce, Budínova 2,
Praha 8 – pro dospûlé tel. 283 842 222,
283 842 223, hlavní budova, Po–Pá 19–06 hod.,
volné dny nepﬁetrÏit˘ provoz, pro dûti tel.
283 842 224, 266 082 673, pavilon ã. 15, Po–Pá
19–06 hod., volné dny nepﬁetrÏit˘ provoz. V pﬁípadû náhl˘ch a akutních potíÏí a úrazÛ volejte
Zdravotní záchranou sluÏbu, tel. 155.
Mgr. Jitka Îáková, zástupkynû starosty

Úřad u vás doma
Úﬁad Mâ Praha 14 roz‰iﬁuje moÏnost vyﬁizování obãansko-správních záleÏitostí v bytech
obãanÛ. Touto nabídkou se snaÏíme vyjít vstﬁíc
na‰im star‰ím spoluobãanÛm a obãanÛm se sníÏenou pohyblivostí, pro které náv‰tûva úﬁadu
pﬁedstavuje znaãn˘ problém.
Co lze v rámci této sluÏby zaﬁídit
Jedná se o úkony, které jsou v kompetenci obãansko-správního odboru (OSO), odboru
sociálních vûcí a zdravotnictví (OSVZ) a odboru státní sociální podpory (OSSP).
 OSO: vyﬁízení Ïádosti o obãansk˘ prÛkaz,
doruãení obãanského prÛkazu, ovûﬁení podpisu
 OSVZ: pﬁíspûvek na péãi, pﬁíspûvek na
úpravu bytu, mimoﬁádné v˘hody prÛkazky TP,
ZTP, ZTP/P), pﬁíspûvek na zakoupení motorového vozidla, pﬁíspûvek na individuální dopravu, pﬁíspûvek na provoz motorového vozidla
 OSSP: pﬁíspûvek na bydlení, pﬁídavek na
dítû, rodiãovsk˘ pﬁíspûvek, dávky pûstounské
péãe.
Komu je sluÏba urãena
Nabídka je urãena obãanÛm Mâ Praha 14
a Mâ Praha-Dolní Poãernice star‰ím 75 let
a v‰em drÏitelÛm prÛkazÛ ZTP a ZTP/P, kteﬁí
nepobírají pﬁíspûvek na provoz motorového
vozidla nebo individuální dopravu. V mimoﬁádn˘ch pﬁípadech (napﬁ. dlouhodobá sníÏená
pohyblivost) bude sluÏba poskytnuta i ostatním
obãanÛm.
Ing. Ludûk Lis˘, tajemník ÚMâ

Mnoho otazníků kolem veřejné zeleně

L

eto‰ní jaro opût ukázalo velké rozdíly
v údrÏbû veﬁejné zelenû. Zatímco plochy, které má ve svûﬁené správû mûstská
ãást Praha 14, byly o‰etﬁeny, plochy v pﬁímém
vlastnictví hlavního mûsta zÛstaly dlouho neupraveny. Tûchto ploch je bohuÏel naprostá pﬁevaha, zejména v Hloubûtínû. Kde je problém?
Porovnejme pﬁístup obou samospráv, tedy
mûstské ãásti a hlavního mûsta. Mûstská ãást
pro rok 2008 vyãlenila v rozpoãtu finanãní prostﬁedky, které plnû pokr˘vají potﬁebu standardní údrÏby zelenû. Tuto údrÏbu zabezpeãují firmy na základû smluvních vztahÛ. Hlavní
mûsto Praha jednomu ze stûÏejních správcÛ,
kterého zﬁizuje, Technické správû komunikací
(TSK), poskytla rozpoãet, kter˘ pokryl potﬁeby této organizace sotva do kvûtna. Nelze se
tedy divit, Ïe TSK obracela kaÏdou korunu
v „dlani“, a to nûkolikrát. K nav˘‰ení dotace
nakonec mûsto pﬁistoupilo, ale pût minut po
dvanácté. Pﬁitom v programovém prohlá‰ení
Rady hl. m. Prahy 2006–2010 se v kapitole
Mûstská zeleÀ m.j. pí‰e: „Zabezpeãí (rozumûj
rada) kvalitní údrÏbu a rozvoj mûstské zelenû,
vãetnû v˘sadby nov˘ch uliãních stromoﬁadí
a zavádûní nov˘ch zelen˘ch tramvajov˘ch
pásÛ. (Termín: prÛbûÏnû)“ Tedy pﬁesnû to, co

by zejména v Hloubûtínû pﬁineslo obãanÛm
zásadnûj‰í kvalitu.
Vedení na‰í mûstské ãásti a pﬁíslu‰né útvary
radnice povaÏují údrÏbu zelenû a veﬁejn˘ch ploch
obecnû za jednu z priorit. Proto kromû nasmlouvan˘ch firem nasadily do boje s nepoﬁádkem dal‰í prvky. DoplÀkov˘ úklid veﬁejn˘ch ploch provádûjí tﬁikrát t˘dnû klienti Armády spásy, dále
nepravidelnû osoby odsouzené k veﬁejnû prospû‰n˘m pracím. K dispozici je nov˘ víceúãelov˘ samosbûrn˘ stroj. V pﬁípadû ploch mûstsk˘ch
nezb˘vá, neÏ neustále vyz˘vat k ãinnosti jejich
správce. Pro pobavení ãtenáﬁovo jeden pﬁíklad
za v‰echny. Na základû oprávnûn˘ch stíÏností
obãanÛ vyzval Odbor ochrany prostﬁedí ÚMâ
Praha 14 Odbor správy majetku Magistrátu hl. m.
Prahy k úklidu veﬁejné plochy od psích exkrementÛ. Místo úklidu se mu dostalo odpovûdi, Ïe
si mûstská ãást vybírá poplatky za psy, nechÈ si
tedy plochu uklidí sama. To, Ïe poplatek se dûlí
mezi pokladnu mûstské ãásti a pokladnu celomûstskou „kompetentní pracovník“ jaksi opomenul. Ale hlavnû patrnû neví, Ïe správa pozemku se vykonává do v‰ech dÛsledkÛ, nikoli tak, Ïe
moje jsou kytiãky a va‰e jsou – víte co.
Z hlediska celkového pohledu na vûc je
logické, Ïe je-li správa veﬁejn˘ch ploch rozlo-

Ïena mezi více správcÛ, dojde nutnû k urãit˘m
disproporcím v ãase i v kvalitû. Ale není do
budoucna moÏné, aby nûkde byla zeleÀ o‰etﬁena a nûkde ne, aby nûkde bylo uklizeno a jinde
byli obãané vystaveni ‰pínû a nepoﬁádku. Diskuse o funkãnosti dosavadního systému nebo
spí‰e Ïehrání na nûj trvá jiÏ ﬁadu let. Jedno je
jisté. Pokud nebudou mûstské ãásti plnoprávn˘mi správci veﬁejn˘ch ploch, nebudou moci
nést plnou zodpovûdnost za jejich stav. Vedení
na‰í mûstské ãásti by tuto zodpovûdnost rádo
pﬁevzalo, neboÈ neustálé vysvûtlování na‰im
obãanÛm, Ïe neo‰etﬁené plochy nejsou v na‰í
správû, vypadá jako v˘mluva a k niãemu nevede. V nejkﬁiklavûj‰ích pﬁípadech nakonec zasáhneme sami, ale není to systémové a peníze
mohou chybût jinde. Existují i nástroje represivní, nicménû pﬁistoupit k pokutování hl. mûsta Prahy zavání Kocourkovem. Situace má
samozﬁejmû okamÏité nejjednodu‰‰í ﬁe‰ení. To
je obsaÏeno ve v˘‰e uvedené citaci z Programového prohlá‰ení Rady hlavního mûsta Prahy. Budeme mûstu drÏet palce.
Bohumil Sobotka,
zástupce starosty Mâ Praha 14

dvoustranu pﬁipravil: j‰
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Představujeme: Miroslava Vysloužila

V

lednov˘ch Listech jsme zaãali s pﬁedstavováním ãlenÛ Zastupitelstva Mâ Praha 14. Tentokrát jsme poloÏili otázky ing.
Miroslavu VyslouÏilovi (ODS). Vystudoval elektrotechnickou fakultu âVUT, nejprve byl zamûstnán jako projektant v ElektromontáÏních závodech Praha, od roku 1985 jako hlavní specialista elektro v Hutním projektu Praha. V roce 1990 zaãal podnikat
v oboru projekce, opravy elektrick˘ch zaﬁízení a inÏen˘rská ãinnost elektrick˘ch
pohonÛ a automatizovan˘ch systémÛ ﬁízení. âlenem ZMâ Praha 14 je druhé volební období, je pﬁedsedou komise dopravní, je ãlenem kontrolního v˘boru a vûnuje
se také problematice privatizace bytového fondu.

Jak studium elektrotechniky ovlivnilo
vá‰ Ïivot?
Domnívám se, Ïe kaÏdé studium a v jakékoliv dobû ovlivní mladého i star‰ího studenta na
cel˘ zbytek Ïivota. S profesními a odborn˘mi
poznatky jdou v soubûhu i vlivy ‰kolního prostﬁedí. V tomto smûru jsem mûl ‰tûstí, protoÏe

ci v Praze je‰tû koÀské povozy, rozváÏející
konve s mlékem?
Nejsem stolet˘ kmet. Netrpím staﬁeckou nostalgií. Îiji v souãasné dobû a vnímám v‰echny
zmûny, které tato doba pﬁiná‰í, vãetnû enormního nárÛstu dopravy ráno smûr centrum a odpoledne smûrem opaãn˘m.

Na setkání absolventÛ Vy‰‰í prÛmyslové ‰koly elektrotechnické v ·umperku po 54 letech od
maturity (Miroslav VyslouÏil tﬁetí zprava).
na âVUT bylo v dobû mého studia hodnû star‰ích pánÛ profesorÛ. Ti byli bez nadsázky pro
studenty vzorem technické odbornosti i lidskosti.
Dá se stanovit optimální míra privatizace ve vztahu k majetku, jenÏ by si obec mûla
ponechat ve svém vlastnictví?
Domnívám se, Ïe dá. VyÏaduje to dÛkladnou
hodnotovou a v˘nosovou anal˘zu bytového
i nebytového majetku vãetnû posouzení míry
sociálních bytÛ s následn˘m urãením optimální
velikosti a.s. Správa majetku. Tato otázka je fundamentální, protoÏe po ukonãení privatizace bude
pﬁíjem z nájmÛ bytÛ a nebytov˘ch prostorÛ limitovat v˘dajovou ãást rozpoãtu Mâ Praha 14.
Doprava nejen v Praze 14, ale v celé
metropoli, je nejproblematiãtûj‰ím jevem
souãasnosti. Jak ji vnímáte jako ãlovûk, jenÏ
patﬁí ke generaci, která pamatuje na silni-

MÛÏe dopravní komise nûjak v˘raznû
ovlivnit dopravní situaci v Praze 14?
Na v˘razné ovlivnûní dopravní situace v Praze 14 nemá v souãasné i nejbliÏ‰í dobû finanãní prostﬁedky Praha 14 ani magistrát hl. m. Prahy. TSK Praha-v˘chod nemá údajnû prostﬁedky
ani na opravu po‰kozen˘ch zrcadel na v˘hledech kﬁiÏovatek v na‰í Mâ. Pﬁesto na kaÏdém
jednání komise dopravy navrhujeme drobné
úpravy a doplnûní místních komunikací (napﬁ.
odboãovací pruhy, osvûtlení pﬁechodu pro
chodce). Stejnû tak poÏadujeme úpravy i komunikací spadajících pod správu TSK. Na
ãervnové jednání komise dopravy máme vytipovány k projednání dopravní uzly v na‰í Mâ,
na které budeme vyÏadovat vypracování projektové dokumentace na úpravy komunikací.
Po odvolání finanãního stopu chceme b˘t pﬁipraveni.

Jste spí‰e optimista nebo pesimista,
pokud jde o v˘hledové ﬁe‰ení dopravy jak
v Praze, tak zejména v Praze 14?
Jsem ve v‰em, tedy i v ﬁe‰ení dopravy realista.
Kter˘ dopravní prostﬁedek vy osobnû
máte nejradûji?
Vlak jako ideální pﬁímûstskou i mûstskou
dopravu mám osobnû vyzkou‰en˘ pro cestu do
práce.
Jak se pﬁipravujete na jednání zastupitelstva?
DÛleÏité „kauzy“ ãasto ﬁe‰íme v pﬁedstihu
na klubu zastupitelÛ ODS. Pﬁeãtu v‰echny písemné materiály zastupitelstva. K nûkter˘m se
vrátím, prostuduji je a pﬁipravím si doplÀující
dotazy a pﬁipomínky na jednání. Rozhodnutí,
jak budu hlasovat o tûchto materiálech, si ponechávám aÏ po diskuzi na jednání zastupitelstva.
Jste o pÛl století star‰í neÏ nejmlad‰í ãlenové zastupitelstva. Jak se vzájemnû respektujete?
Domnívám se, Ïe vzájemn˘ respekt v jakémkoli spolku nebo spoleãenství není záleÏitostí
vûku, ale tolerance k zastávan˘m názorÛm.
V zastupitelstvu nemám oboustrannû s vûkov˘m rozdílem ãlenÛ problémy.
Myslíte si jako ãlen kontrolního v˘boru,
Ïe má v‰e podstatné z ãinnosti zastupitelstva laicky ﬁeãeno „pod kontrolou“?
Z otázky nevím, kdo má mít v‰e podstatné
z ãinnosti zastupitelstva pod kontrolou. Kontrolní v˘bor nekontroluje zastupitelstvo, pﬁedkládá zastupitelstvu ke schválení plán ãinnosti.
V pﬁípadû potﬁeby mÛÏe zastupitelstvo povûﬁit
KV kontrolou vybran˘ch kauz. Obecnû ﬁeãeno,
kontroly není nikdy dost, natoÏ tak, aby bylo na
100% v‰e pod kontrolou.
Pﬁedstavte si, Ïe máte neomezenou pravomoc: jaké tﬁi vûci (tﬁi pﬁání) byste v rámci Prahy 14 udûlal?
Mám tﬁi nesplnitelná pﬁání:
– pﬁevedení místních komunikací a odstavn˘ch parkovi‰È na Jahodnici do majetku
Mâ P14
– vybudování Ïel. stanice Rajská zahrada
vãetnû pﬁilehl˘ch parkovi‰È pro osobní auta
obãanÛ na‰í Mâ, vyuÏívajících tento zpÛsob dopravy do práce i za zábavou
– totéÏ vybudovat na Jahodnici.
Smrt je nejlevnûj‰í cestovka – tak zní nejnovûj‰í bonmot hereãky Kvûty Fialové. Jak
vy vnímáte smysl Ïivota, potaÏmo smrti?
Îivot má podle mne smysl, pokud je ãlovûk
v takové du‰evní a tûlesné kondici, Ïe pouze
minimálnû potﬁebuje cizí pomoc.
Poslední otázka: co byste chtûl je‰tû sdûlit na‰im ãtenáﬁÛm?
VáÏení obãané, pﬁeji vám v‰em pevné zdraví. UplatÀujte a obhajujte svoje zájmy jenom
do té míry, která ne‰kodí zájmÛm veﬁejn˘m.
za ãtenáﬁe ListÛ se ptal:
Jaroslav ·míd, ‰éfredaktor
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Kulturní
âERVEN

Koncert v kostele
sv. Bartoloměje
Ve stﬁedu 11. ãervna se uskuteãní v kostele
sv. Bartolomûje v Kyjích koncert duchovní hudby. Úãinkující: Jindﬁi‰ka Rainerová – mezzosoprán a Jiﬁí Kotouã – cembalo. Na programu
budou skladby G. P. Pergolessiho, G. F. Händla, A. Vivaldiho, F. Schuberta a dal‰ích. Zaãátek koncertu je v 18.30 hodin, vstupné dobrovolné.

PRAHA 14
v˘tvarn˘ch prací
probûhne pouze ve
dvou dnech: ve stﬁedu 18. 6. (14–18
hod.) a ãtvrtek 19. 6.
(9–12 a 14–18 hod.)
v Galerii 14, nám.
Plk. Vlãka 686, âern˘ Most.

Výstava
automobilových
a motocyklových
veteránů

Já a můj obvod
Praha 14 má za sebou 14. roãník v˘tvarné
soutûÏe Já a mÛj obvod. Tentokrát byl na téma
ãeské pohádky. SoutûÏe se zúãastnily dûti ze
Z· ·imanovská, Z· Gen. Janou‰ka, Z· Vybíralova, Z· Chvaletická, Z· Tolerance Mochovská a v˘tvarného ateliéru ARS-PUERIS
z Jahodnice (viz obrázek), vedeného Jiﬁinou Olivovou-Bﬁicháãkovou. V˘stavka jejich

a sportovní akce radnice

Mâ Praha 14 a REHIV KLUB v âR poﬁádají
v sobotu 28. ãervna od 10 do 17 hodin na plo‰e parkovi‰tû A u vchodu od metra pﬁed obchodním centrem CâM v˘stavu automobilov˘ch
a motocyklov˘ch veteránÛ. Po dobu v˘stavy
bude probíhat zábavn˘ doprovodn˘ program.

âERVENEC

Malování na chodníku
Pro dûti, které je‰tû neodjely na prázdniny,
poﬁádáme jiÏ tradiãní malování na chodníku.
Malovat budeme ve stﬁedu 9. ãervence od 9 do
12 hodin pﬁed základní ‰kolou Bﬁí VenclíkÛ na
âerném Mostû – stanice metra Rajská zahrada. Pro v‰echny úãastníky jsou pﬁipraveny
barevné kﬁídy a odmûny.

Skateboardové závody
Rajãárna promotion poﬁádá pod zá‰titou starosty jiÏ 6. roãník oficiálních skateboardov˘ch
závodÛ pro nesponzorované jezdce. Akce se
uskuteãní v sobotu 12. ãervence ve skateparku
v Bryksovû ulici na âerném Mostû. BliÏ‰í informace v pﬁí‰tím ãísle.
Poznámka: Hlavním poﬁadatelem akcí je
pﬁíspûvková organizace KVIZ Praha 14.
Zmûna programu vyhrazena.

Divadlo Horní Počernice
Adresa divadla:
Votuzská 379/11,
tel.: kanceláﬁ 281 920 326,
pokladna 281 860 174,
e-mail: divadlo@pocernice.cz,
www.divadlopocernice.cz. V ãervnu bude jen
jediné pﬁedstavení, pak následují divadelní
prázdniny. Provoz divadla bude pokraãovat opût
v záﬁí.
Stﬁeda 4. 6. od 18 hod.
Taneãní matiné 2008
âlenové TS Glanc, Malého taneãního studia
I + II a hosté pod vedením Soni Fikejsové pﬁedvedou smûs rÛzn˘ch taneãních stylÛ.

38. ročník festivalu Divadlo v přírodě
V Dolních Poãernicích pokraãuje v ãervnu
nejstar‰í festival ochotnick˘ch divadel v âR
konan˘ pod ‰ir˘m nebem.
LIMONÁDOV¯ JOE
(Jiﬁí Brdeãka)
Jedna z nejslavnûj‰ích ãesk˘ch komedií je
podbarvena písniãkami v podání krásn˘ch
dívek, podl˘ch padouchÛ a neodolateln˘ch kladn˘ch hrdinÛ. Hrají a zpívají Poãerníãci – V˘teã-

níci. Premiéra 5. 6. ve 21 hod., reprízy: 6. 6.
v 21.hod., 7. 6. v 17 a 21 hod., 8. 6. v 17 hodin.
MRAZÍK
(Jana Galinová, Jurij Galin)
Muzikálová adaptace ruské pohádky, proslavené nezapomenutelnou filmovou verzí. Hrají a zpívají Poãerníãci. Premiéra 13. 6. ve
21 hod., reprízy: 14 .6. v 17 a 21 hod., 15. 6.
v 17 hodin.
OSKAR
(Claude Magnier)
Komediální pﬁíbûh vystavûn˘ na zámûnû
dcer a kufrÛ. Hraje DS Právû zaãínáme. Premiéra 19. 6. ve 21 hod., reprízy: 20. 6., 21. 6.,
22. 6. vÏdy ve 21 hodin.
Divadlo v pﬁírodû najdete na adrese:
zahrada Z· Svépravice, SpojencÛ 1408, Horní Poãernice. Spojení autobusy z terminálu âern˘ Most. Vstupenky lze zakoupit pﬁed pﬁedstavením na místû nebo v kanceláﬁi Divadla Horní
Poãernice. V pﬁípadû nepﬁíznivého poãasí se
nehraje. Poﬁadatel: Kulturní centrum Horní
Poãernice, tel. 281 920 326, www.divadlopocernice.cz.
ZMùNA PROGRAMU VYHRAZENA.

Divadlo Kámen
ÎÁBY (nazelenalé kontemplativní drama).
Benefiãní pﬁedstavení vûnované ‰kole na Rusinga Island v Keni prostﬁednictvím Humanistického centra Narovinu – adopceafrika.cz, 4.
a 5. 6. od 19.30 hod

Program na červen

MARMELÁDA (naléhav˘ zelenorÛÏov˘ pﬁíbûh o dobû, která je zlá), 11. 6. od 19.30 hod.
KARKULKA a ¤EPA (prÛsvitn˘ lesní pﬁíbûh a pohádka o ﬁepû ve znakové ﬁeãi – speciální pﬁedstavení spoleãnû s absolventy kursu

Pietní akt
Obvodní v˘bor âeského svazu bojovníkÛ
za svobodu spolu s Mâ Praha 9 a Praha 14
uspoﬁádaly slavnostní shromáÏdûní obãanÛ
u pﬁíleÏitosti 63. v˘roãí ukonãení druhé svûtové války. Pﬁi vzpomínkovém aktu u památníku 2. odboje na Novém námûstí v Hloubûtínû
promluvil také zástupce starosty na‰í mûstské
ãásti Bohumil Sobotka.
text a foto: vok

znakové ﬁeãi Nadaãního fondu Porozumûní),
vstupné dobrovolné, 17. 6. od 19.30 hod.
Adresa: Studio Divadla Kámen, Nekvasilova 2, Karlín, vstupenky v pokladnû studia ve
stﬁedu a ãtvrtek 14 aÏ 18 hod., pﬁed kaÏd˘m
pﬁedstavením 18 aÏ 19.25 hod. a na www.divadlokamen.cz, tel. 606 167 399, 728 435 820.
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Karlínské filmové léto
Od 20. ãervna do 7. záﬁí bude promítat letní kino v zahradû âeského
rozhlasu Regina, Hybe‰ova 10. Jedná se o ojedinûlou pﬁíleÏitost
k náv‰tûvû letního kina nedaleko od Prahy 14.

Program na červen:
20. 6.
21. 6.
22. 6.
25. 6.
26. 6.
27. 6.
28. 6.
29. 6.

Bobule, nová ãeská komedie
O rodiãích a dûtech, nov˘ film Vladimíra Michálka
27 ‰atÛ, romantická komedie USA
Venkovsk˘ uãitel, nov˘ ãesk˘ film s P. Li‰kou a Z. BydÏovskou v hl. rolích
Svatba na bitevním poli, nová komedie Du‰ana Kleina
s Bolkem Polívkou
Pokání, filmové drama Velké Británie
Once, milostn˘ pﬁíbûh z koprodukce USA/Irsko
Nejkrásnûj‰í hádanka, nová pohádka ZdeÀka Tro‰ky

Zaãátky pﬁedstavení vÏdy v 21.30 hod. Vstup voln˘!

Poděkování ADRY Černému Mostu
V rámci celostátní sbírky humanitární organizace ADRA jste mohli
potkávat dobrovolníky ve Ïlut˘ch triãkách se znakem ADRY. Mnoha spoluobãanÛm není lhostejn˘ osud potﬁebn˘ch a tak z âerného Mostu byla
zaslána ãástka 25 720,50 Kã, za kterou v‰em opravdu dûkujeme! Na realizaci sbírky se podílely hlavnû ‰koly na âerném Mostû. Nejvût‰í podíl
mají dobrovolníci Z· Gen. Janou‰ka, které podporovalo celé vedení ‰koly. Podûkování patﬁí i ﬁediteli Z·, kter˘ zorganizoval sbírku na své ‰kole Vybíralova a pﬁi rozpeãeÈování pokladniãek na úﬁadu Mâ Praha 14 tak
byla otevﬁena nejplnûj‰í pokladniãka s ãástkou 5 320 Kã. ¤editelka gymnázia Arcus pﬁíkladnou pomocí a svou osobní úãastí pﬁi sbírce v kaÏdé své
tﬁídû podpoﬁila Adráky a tím i v˘‰i vybrané ãástky. Patﬁí ji velk˘ dík. Za
klidn˘ prÛbûh na jednotliv˘ch stanovi‰tích vdûãíme i ﬁeditelce oblastního ﬁeditelství Mûstské policie, která zajistila pﬁíjemnou atmosféru a podporu dobrovolníkÛm. Ve smyslu hesla leto‰ní sbírky „Nejsme tu sami pro
sebe, jsme tu s vámi pro druhé“, pﬁejeme v‰em obãanÛm âerného Mostu, aby se nám tu spoleãnû lépe Ïilo.
dobrovolníci ADRY

Ústav
profesního
rozvoje pracovníků ve školství
Koncem loÀského roku bylo rozhodnuto, Ïe v Hloubûtínû, ul. Hloubûtínská 26 bude definitivnû sídlit Ústav profesního rozvoje pracovníkÛ ve ‰kolství (ÚPRP·). Tento ústav je vzdûlávacím a vûdecko-v˘zkumn˘m pracovi‰tûm Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
KaÏd˘m rokem vydává Katalog programÛ dal‰ího vzdûlávání uãitelÛ na
Pedagogické fakultû, jenÏ je dostupn˘ také na webov˘ch stránkách
www.pedf.cuni.cz/uprps, kde také naleznete více informací o ãinnosti
ústavu.

Škola v Pošumaví
V krásném po‰umavském údolí, na bﬁehu zlatonosné Otavy, v nadmoﬁské v˘‰ce 415 m se nachází ‰kola v pﬁírodû a ‰kolní jídelna Stﬁelské Ho‰tice, jejímÏ zﬁizovatelem je hlavní mûsto Praha. V tomto pÛvabném koutu regionu zvaného PrácheÀsko pob˘vali od 23. do 30. dubna Ïáci 3. B.
(tﬁídní uãitelka Mgr. Jaroslava Mohylová) a. 4. A. (Ing. Jaroslava Ulíková) Z· Vybíralova z âerného Mostu. Areál plní svou funkci jiÏ od roku
1984, nová ãást byla dostavûna v roce 1995, a pro ozdravné a rekreaãní pobyty dûtí poskytuje ‰iroké moÏnosti ke sportovnímu, kulturnímu
i spoleãenskému vyÏití vãetnû fakultativních programÛ. A tak Ïáci z âerného Mostu mûli moÏnost nav‰tívit
Jadernou elektrárnu Temelín (JETE),
expozici voraﬁství a ﬁeky Otavy ve
Stﬁelsk˘ch Ho‰ticích, Pﬁírodovûdnou stanici v HoraÏìovicích, v areálu mohli obdivovat umûní sokolníkÛ,
kynologÛ, modeláﬁÛ, zazpívat si lidové písnû s místním Ïensk˘ch pûveck˘m sdruÏením, pobesedovat
s nevidom˘m obãanem a sledovat
prezentaci vojákÛ 25. protiletadlové
raketové brigády ze Strakonic. Samozﬁejmû, Ïe bûhem pobytu absolvovali ﬁadu vlastních akcí – turistické vycházky, bojové hry, vûdomostní
i sportovní soutûÏe, ma‰karní diskotéky.
text a foto: Karel Ulík

Investiční záměry v Broumarské a Hloubětíně
O tom, jakou podobu získá zatím nezastavûné území mezi v˘chodní ãástí Kyjského rybníka, Rokytkou a okrajovou zástavbou star˘ch
Kyjí s pracovním názvem „Broumarská –
Sever–Jih“, se bude rozhodovat v tomto roce.
JiÏ v uplynul˘ch letech, prakticky od vzniku
mûstské ãásti, probíhaly pﬁípravné práce na vyuÏití tohoto prostoru s ohledem na jeho moÏnosti a typy funkãního vyuÏití, urbanizaci a pﬁínos
pro mûstskou ãást. Zastupitelstvo rozhodlo
o zpÛsobu prodeje, respektive pronájmu pﬁedmûtn˘ch pozemkÛ v minulém volebním období. Rada mûstské ãásti zaãala s praktickou realizací tohoto zámûru v minulém roce. Ukázalo
se v‰ak, Ïe je nutné podrobit jej dal‰í demokratické diskusi. Pro získání více informací o moÏnostech, které jsou pro mûstskou ãást v˘hodné,
ale také reálné, vyhlásila Rada mûstské ãásti na
zaãátku tohoto roku zámûr odprodeje, pﬁípadnû pronájmu pﬁedmûtn˘ch pozemkÛ s tûmito
parametry: cena nabídnuta nájemcem, funkãní

vyuÏití, specifikace sluÏeb pro veﬁejnost, studie
zastavûnosti.
Po obdrÏení nabídek probûhlo a v souãasnosti
probíhá opakovanû jejich projednávání. Problematice je vûnována zaslouÏená pozornost.
V Galerii 14 probûhla panelová diskuse ãlenÛ
zastupitelstva s developery nad jejich nabídkami. Úmyslem je pﬁedloÏit na ãervnovém jednání Zastupitelstva mûstské ãásti návrh nejvhodnûj‰ího uchazeãe a následnû v záﬁí schválit ve
stejném orgánu koneãné znûní smlouvy. V tûchto chvílích je‰tû v˘sledek není znám, ale dÛleÏité
je, Ïe získané prostﬁedky budou vyuÏity úãelovû pro investice v sociální oblasti, jak deklarovala rada v jednom ze sv˘ch usnesení. Citelnû
chybí domov pro seniory, podporované bydlení
a zaﬁízení pro matky s dûtmi. Tento „sociální
trojúhelník“ by mohl b˘t realizován v b˘valém
hospodáﬁském dvoﬁe v Kyjích, kter˘ je v majetku státu a o jehoÏ získání usilujeme. Tento zámûr
zastupitelstvo také obdrÏí v ãervnu, aby byla

zﬁejmá souvislost s odprodejem pozemku pﬁi
Broumarské ulici. Poslední jednání s pﬁedstaviteli Úﬁadu pro zastupování státu ve vûcech
majetkov˘ch naznaãilo moÏnosti získat tento
majetek bezúplatnû. Musí b˘t v‰ak splnûny státem pﬁesnû stanovené podmínky následného vyuÏití. Hodláme tyto podmínky naplnit právû vyuÏitím pro sociální sluÏby. Chceme také otevﬁít
v Hloubûtínû spoleãenské centrum v budovû
b˘valé ‰kolní druÏiny a na ãásti zahrady v Hloubûtínské ulici ã. p. 55 (bliÏ‰í informace o tomto
centru uveﬁejníme v nûkterém z pﬁí‰tích ãísel).
Realizace tûchto velk˘ch a potﬁebn˘ch investiãních zámûrÛ si vyÏádá znaãné finanãní prostﬁedky, které nelze zajistit bez zapojení mimoﬁádn˘ch pﬁíjmÛ. Prodej ãi pronájem v˘‰e
uveden˘ch pozemkÛ je jednou z mála reáln˘ch
moÏností, které má Mâ Praha 14 k dispozici.
Bohumil Sobotka, zástupce starosty

dvoustranu pﬁipravil: j‰
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Komunitní centrum
MOTÝLEK
Srdeãnû dûkujeme
v‰em sponzorÛm a náv‰tûvníkÛm benefiãního
koncertu
Hradi‰Èanu
s primá‰em Jiﬁím Pavlicou, kter˘ pro Mot˘lek
vystoupil v kostele sv. ·imona a Judy v Praze.
V˘tûÏek akce bude plnû vyuÏit na zaji‰tûní sluÏeb pro dûti s postiÏením a dûti sociálnû znev˘hodnûné – klienty KC Mot˘lek. V situaci,
kdy se zásadnû ztenãují státní dotace, je pro
udrÏení Mot˘lku tato finanãní podpora zvlá‰tû dÛleÏitá. Na‰e dal‰í podûkování patﬁí starostovi Prahy 14 ing. Miroslavu FroÀkovi, kter˘
nad koncertem pﬁevzal osobní zá‰titu.

SPOLEâNOSTI, KTERÉ NEJVÍCE POMOHLY
MOT¯LKU:
NH Car âern˘ Most, Globus âern˘ Most,
PPF Banka, Centrum âern˘ Most, Belstav
Praha, ElectroWorld, VZP âR, Securitas,
Správa majetku Prahy 14, Pro.Med.CS
Praha, BigBoard, News Outdoor Czech
Republic, PraÏská vydavatelská spoleãnost
Mimořádné akce Motýlku na červen
ât 12. 6. ZAHRADNÍ SLAVNOST k pát˘m narozeninám Mot˘lku. MÛÏete se tû‰it
na vernisáÏ obrázkÛ, taneãní vystoupení, narozeninov˘ dort i improvizovanou Pizzerii
St 18. 6. Divadélko Zvíﬁátka a loupeÏníci
v Galerii 14, od 17.30 mimoﬁádnû ve stﬁedu!
St 18. 6. Relaxaãní malování s Danou
Zimovou, od 18.30
Út 24. 6. Pﬁedprázdninov˘ piknik na
zahradû pro v‰echny klienty na‰eho Centra
denních sluÏeb a jejich rodiny – od 15 hod.

Hradišťan koncertoval
pro Motýlek
V pÛsobivém prostﬁedí kostela sv. ·imona
a Judy probûhl 22. kvûtna benefiãní koncert
moravské cimbálové kapely Hradi‰Èan ve prospûch KC Mot˘lek z Prahy 14.
foto: ves

Červen
Herny pro rodiãe a pﬁed‰kolní dûti probíhají vãetnû pravideln˘ch programÛ beze
zmûn do 23. 6. Dále informace naleznete na
nástûnkách MC Klubíãko.

Dopolední jednorázové programy:

Čarodějnice přiletěly
do Motýlku
Leto‰ní svátek „ãarodûjnic“, které KC Mot˘lek poﬁádalo s podporou KVIZ Praha 14, ne‰lo
pﬁeslechnout – ze zahrady se dodaleka linuly
pﬁíjemné tóny dixielendové muziky, které pﬁilákaly k Mot˘lku nejen rodiny s dûtmi, ale i lidi
z okolí. KaÏd˘ z témûﬁ 150 náv‰tûvníkÛ dostal
poho‰tûní. V‰ichni se mohli zapojit do soutûÏí
– závodilo se stylovû tﬁeba ve slalomu na ko‰tûti, nebo v ãarodûjnické ‰tafetû. Pro ty, kteﬁí se
doma nestihli patﬁiãnû upravit, byly pﬁipraveny
i barviãky na obliãej s velk˘m zrcadlem. Vybrat

Červnové akce klubu Pacific
St 4. 6. Zveme vás mezi vysoká lana do
Libnû, sraz u Pacifiku v 15 hod., návrat v 19 hod.
ât 5. 6. Turnaj ve stolním fotbálku a ‰ipkách v klubu Pacific, od 14 do 17.30
St 11. 6. Náv‰tûva klubu Wait na ÎiÏkovû,
sraz u Pacificu ve 14.30, návrat v 19 hod.
Po 16. 6. DobrodruÏná plavba na kánoích
po Vltavû, sraz v 15 hod., návrat v 19 hod.
Út 17. 6. Závûreãn˘ táborák na ukonãení
‰kolního roku, 14–17.30 na zahradû
ât 19. 6. Slavnostní setkání v‰ech dobrovolníkÛ Mot˘lku, od 17 hod.
Prázdninov˘ provoz Pacifiku: 21. 7.–8. 8.
(po, stﬁ, pá 13–17 hod), út a ãt spoleãné v˘lety
9.–15. 8. v˘jezd Pacifiku do Konst. Lázní –
více na tel. 777 964 754
Pravideln˘ program Mot˘lku na
www.motylek.org
PhDr. Zuzana Jelenová
Pﬁedsedkynû SdruÏení na pomoc dûtem
s handicapy www.motylek.org
KC Mot˘lek, Vlãkova 1067, Praha 14
Tel. 281 912 081, 775 964 765

Mateﬁské centrum
Klubíãko YMCA Praha
Vlãkova 1067 Praha 9
âern˘ Most – pﬁízemí,
vstup zahradou
E-mail:klubickocernymost@seznam.cz,
www. praha.ymca.cz/klubicko

tu „nej“ ãarodûjnici z 24 pﬁihlá‰en˘ch, nebylo
vÛbec snadné, ale hlasování jednoznaãnû ukázalo na témûﬁ nejmlad‰í úãastnici, kterou by
v jejím dokonalém pﬁevleku nepoznala snad ani
vlastní máma. Podveãerní posezení kolem ohnû
svádûlo ke vzpomínce na staré povûsti, podle
kter˘ch se v tuto tajemnou filipojakubskou noc
otevíraly jeskynû a podzemní sluje s poklady.
I bez pokladu ale krásné poãasí a pﬁíjemná atmosféra navodily pro v‰echny zúãastnûné témûﬁ
prázdninovou náladu pﬁicházejícího léta.
Dûkujeme pﬁísp. organizaci KVIZ Praha 14
za pomoc pﬁi organizaci akce a Pepsi-Cole za
nápoje pro náv‰tûvníky.
PS

v ãervnu probûhne stimulaãní skupina
rodiãÛ a dûtí jiÏ 4. 6. od 10.15. (skupina je
omezena poãtem dûtí i rodiãÛ, pﬁednost mají
pravidelní náv‰tûvníci Klubíãka).
Dal‰í z cyklu pﬁedná‰ek pro rodiãe probûhne 11. 6. od 10.15. (V pﬁípadû potﬁeby
hlídání dûtí je nutné pﬁijít minimálnû v 9.45.)
Jednotlivá témata volnû navazují, pﬁítomnost nov˘ch úãastníkÛ závisí na mnoÏství
zájemcÛ. Aktuální rozpis témat na nástûnce
Klubíãka, je pﬁizpÛsobován potﬁebám úãastníkÛ.
Supervize pro ãleny t˘mu probíhají
od kvûtna po dohodû s vedoucí MC s PhDr.
L. BartÛ‰kovou s návazností na T˘máãek.
·koliãka Beránek: 12. 6. si spolu zahrajeme divadlo O staﬁeãkovi, kter˘ mûnil aÏ
vymûnil.
19. 6. (pﬁíp. 26. 6.) závûreãné posezení
s Beránkem.
·koliãka Beránek zve dûti a jejich rodiãe na Dûtsk˘ den s Beránkem. Ten
probûhne ve ãtvrtek 5. 6. na známém místû
u ohni‰tû na âihadlech. Sraz v 16.30 na
mostû nad autobusovou zastávkou Gen.
Janou‰ka.
JiÏ tradiãní desát˘ Táborák heren Zaãarovan˘ les probûhne 18. 6. jako vÏdy na
tomtéÏ místû. Sraz bude opût na zastávce
autobusu v 9.30. Trasa k místu bude v obou
pﬁípadech znaãena fáborky pro pozdû pﬁíchozí. Kromû táborákÛ a opékání buﬁtíkÛ
(nutno vzít s sebou, vãetnû pití) ãeká na dûti
ﬁada soutûÏí a her, v dopoledním programu pohádka.
Od kvûtna opût probíhají Duchovní veãery pod vedením P.Trefného. Zájemce zveme na druhé úter˘ v mûsíci od 20 hod.
Vstupy do heren 25 Kã pro dospûlého,
dûti zdarma. Vstupy na akce pro rodiãe bez
hlídání dûtí 10 Kã.

Kontakt
vedoucí: Ing. Mgr. Marie Nováková
775 204 208
zástupce: Ing. K. Vavru‰ková
608 134 744
Za finanãní podporu pro rok 2008
dûkujeme MPSV, MHMP, Mûstské ãásti
Praha 14 a v‰em sponzorÛm z ﬁad rodiãÛ.
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Jaro u 35. oddílu

V

lãata na jarních schÛzkách a v˘letech
hodnû trénovala, neboÈ se zúãastnila
obvodního kola závodu vlãat a svûtlu‰ek, kter˘ se poﬁádá jednou za dva roky. SoutûÏilo se na pﬁekáÏkové dráze, v poznávání pﬁírody, ve zdravovûdû nebo tﬁeba v kuchaﬁsk˘ch
dovednostech. Poãasí se sice moc nevydaﬁilo,
ale za to na v‰echny ãekal v cíli chutn˘ párek.
A co na‰e ‰estky? ·patnû si nevedly. Z ãtrnáctiãlenného startovního pole obsadily osmé, ãtvrté a modrá ‰estka dokonce tﬁetí místo, které
znamená postup do celopraÏského kola.
Junáci vyrazili o Velikonocích na tradiãní
v˘pravu do neznáma – Robinsonádu. DruÏiny
postupovaly samostatnû podle pokynÛ zalepen˘ch v obálkách, plnily rÛzné úkoly a pﬁi náhodném setkání bojovaly s ostatními pomocí papírov˘ch a snûhov˘ch koulí. DobrodruÏná cesta,
pﬁi které jsme nav‰tívili i rozhlednu nebo tûÏké
opevnûní z poãátku 2. svûtové války, nás nakonec zavedla aÏ kousek za hranice do polského
mûsteãka Kudowa Zdroj. A tak se klukÛm hodilo, Ïe si cestou vybojovali i nûkolik polsk˘ch
zlaÈákÛ.

Poãátkem kvûtna jela
vlãata na ãtyﬁdenní v˘let se stejnû star˘mi kamarády z na‰eho stﬁediska, kde si zahrála spoustu
her na téma Star˘ch povûstí ãesk˘ch. Junáci v té
dobû procházeli záplavami pampeli‰ek v malebném údolí ﬁíãky Stﬁely v okolí Rab‰tejna. Hráli tu hry, veãery trávili u ohnû a uãili se zacházet s lasem. Pﬁi jiném v˘letû na Cukrák jsme

Amazonské JARO

O

jarních schÛzkách jsme se vûnovaly
zdravovûdû, velikonoãním kraslicím
a pﬁi etapové hﬁe s Willi Fogem prozkoumáváme Severní, JiÏní a Stﬁední Ameriku.
Dal‰í povedenou sobotní akcí byla DobrodruÏná hra po Horních Poãernicích, kterou
pro na‰e holky pﬁipravila oddílová rádkynû
Ency. Následující den vyráÏíme je‰tû na jednodenní v˘let po Praze. Putujeme pﬁímo Královskou cestou – obhlíÏíme na‰e praÏské památky a provûﬁujeme holky ve v‰ímavosti a pamûti.
Za správné odpovûdi dostávají praÏské dukáty.
Druhou dubnovou sobotu jsme se vydaly na
v˘let na kolech. Rozhodly jsme se lépe poznat
na‰e nejbliÏ‰í okolí – Prahu 14. Sjely jsme do
Hloubûtína a od tabule ã. 1 jsme jely podle
14 zastavení (Star˘ Hloubûtín, kostel Sv. Jiﬁí,
Kyjsk˘ rybník, zastávka v Kyjích a kostel
Sv. Bartolomûje, âihadla, Hostavice, Rajská
zahrada a âern˘ Most, Hutû a zase zpátky do
Hloubûtína). Z Hloubûtína jedeme je‰tû podél
Rokytky aÏ do Vysoãan, kde nav‰tûvujeme místní bobovou dráhu. Zv˘hodnûná jízda (6x) byla
prostû úÏasná – jen kdyby tam nebyla ta hrozná fronta!!! Uspoﬁádaly jsme také úklid Satalické obory – vyãistily jsme ji hezky od v‰ech
odpadkÛ a naplnily tak 6. bod skautského zákona. U klubovny jsme si je‰tû opekly buﬁty
a vyrazily do Údolí jezdcÛ jezdit na kladku. Jízda z jedné stránû na druhou byla dobrodruÏná
a kaÏdému se moc líbila. Poslední dubnovou
akcí je na‰e tradiãní Volba Miss âarodûjnice
2008 a ani letos nemohla chybût. Poãasí nám

vy‰lo skvûle a doãkaly jsme se i ãarodûjnic
z Kyjí. Následovala promenáda ãarodûjnic pﬁed
porotou a zpovídání a focení jednotliv˘ch kandidátek. Poté pﬁi‰ly na ﬁadu rÛzné ãarodûjnické
disciplíny a soutûÏe za lísteãky. Vydûlané lísteãky se utrácely u ãarodûjného stánku se sladkostmi. Na veãer jsme si zapálily oheÀ, opekly
buﬁty a pﬁedev‰ím se vyhlásily leto‰ní vítûzky.
Z kyjsk˘ch holek to byla ãarodûjnice Irma
a u nás zvítûzila Br‰lice kozí noha (obhájila loÀské vítûzství). Nechybûla ani korunka se ‰erpou,
3 ãarodûjnické obûti a zakopání na‰í listiny.
vedoucí oddílu Eli‰ka Hermannová
(Rusalka)

Nabídka
pro rodiče
s dětmi
Od záﬁí 2008 se otevírá v Dolních
Poãernicích rodinn˘ klub. Jde o kombinaci veﬁejné herny, babysittingu
a krouÏkÛ pro dûti i rodiãe.
V pﬁípadû zájmu získáte více informací
od Jany Lenkové, tel. 724 639 040,
email: jana.lenkova@gmail.com.

Práčata
na‰li podivuhodn˘ a hrÛzostra‰n˘
nález. Pod stromy v listí leÏela záhadná osoba.
UÏ tu byla asi dost dlouho, neboÈ z ní nezbylo
víc neÏ kostra v námoﬁnickém odûvu, která
v rukou svírala láhev rumu a deník, po jehoÏ
pﬁeãtení nám bylo jasno. O leto‰ním táboﬁe se
vydáme na dalekou cestu napﬁíã oceánem
a budeme hledat star˘ pirátsk˘ poklad. Pﬁípravy se uÏ rozbûhly naplno. Maminky ‰ijí námoﬁnické odûvy, druÏiny staví
modely lodí a kluci si plní
námoﬁnické zkou‰ky – kotvy. Na nich totiÏ záleÏí,
s jakou hodností na tábor
vyrazí. Vût‰ina by chtûla
dosáhnout té nejvy‰‰í a stát
se kapitánem, zatímco s pouh˘m plavãíkem se spokojí
málokdo. Jestli chcete vidût
nûco dal‰ího z na‰í ãinnosti, neváhejte a zavítejte na
www.pracata.cz.
Milan âeãrdle

DDM na Černém Mostě
Generála Janou‰ka 1060,
tel. fax.: 286 889 428
info-cm@ddmpraha9.cz
www.ddmpraha9.cz

Nocovka – Adamsova rodina
Z pátku na sobotu 20. a 21. ãervna se
uskuteãní poslední nocovka tohoto ‰kolního
roku. Pro v‰echny je pﬁipravena spousta her,
bude se tancovat (diskotéka) a jako na kaÏdé na‰í nocovce i na této nebude chybût film,
tentokrát budeme pou‰tût Adamsovu rodinu.
Aby si kaÏd˘ pﬁi‰el na své, bude souãástí
nocovky i bojovka. Slavnostní pﬁivítání zaãne v 18.30. Od 18 do 18.30 se jako pokaÏdé
pﬁevleãete do kost˘mÛ a pﬁipravíte si nocleh. Po slavnostním pﬁivítání a seznámení
s programem nastává ná‰ dobrodruÏn˘ veãer
v duchu Adamsovy rodiny. Pﬁihlá‰ka a více
informací k akci v DDM âern˘ Most.
Klub Most – otevﬁen˘ klub pro mládeÏ,
hry, hudba, soutûÏe po–pá 15–19 hod.

 DÛm dûtí a mládeÏe hledá nové lektory sportovních, taneãních, poãítaãov˘ch,
estetick˘ch, jazykov˘ch a jin˘ch krouÏkÛ
na ‰kolní rok 2008/2009.
 Hledáme pracovníka do informaãní
kanceláﬁe. Pracovní doba pondûlí aÏ ãtvrtek, pﬁeváÏnû odpolední a veãerní hodiny.
Více informací na tel. 286 889 428.
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JAHODOVÉ MENU
KCR
Heřmánek
Vybíralova 969,
kcr.hermanek@seznam.cz
www.prorodinu.cz,
724 761 196; 281 862 342; 773 605 228

KCR Heﬁmánek zahájil zápis do klubÛ,
kurzÛ, mateﬁsk˘ch ‰kolek a aktivit pro
‰kolní rok 2008/9.
Pﬁihlásit se mÛÏete prostﬁednictvím
www.prorodinu.cz vyplnûním elektronické
pﬁihlá‰ky, ãi osobnû v termínech pro pﬁihlá‰ení 4. a 18. ãervna od 14 do 16 hodin v Heﬁmánku, Vybíralova 969 Praha 14.
Zveme dûti i rodiãe na kulturní i zábavné odpoledne:
 Oslava konce ‰kolního roku

v KCR Heﬁmánek
21. 6. od 16 hod. mÛÏete se tû‰it na
vystoupení dramatického klubu, v˘tvarnou
vernisáÏ a hry o odmûny i pro zábavu. Odpoledne je otevﬁené v‰em.
 Letní holandsk˘ pﬁímûstsk˘ tábor

pro dûti od 6 let, 21.–25. 7. Tábor je zamûﬁen na sportovní a zábavné hry, je zdarma,
od 10 do 16 hod., nutn˘ vlastní obûd. Z dÛvodu omezené kapacity se prosím pﬁihla‰ujte
na tel.: 777 901 377.
 Letní v˘tvarn˘ pﬁímûstsk˘ tábor

pro dûti od 5 let, 25–29. 8. Tábor má umûlecké zamûﬁení (drama, v˘tvarné aktivity,
hudba, tanec, zpûv), cena 100,– /den. (nebo
450,– v‰ech 5 dní), od 10 do 16 hod., nutn˘
vlastní obûd.
 EnglishCamp

12.–19. 7. Letní t˘denní tábor v Jeseníkách s intenzivní v˘ukou angliãtiny ve skupinkách podle znalostí veden˘ Americk˘mi
lektory. Pro mládeÏ od 15 do 20 let, 2750,–
Kã, více informací na webov˘ch stránkách
organizace nebo telefonicky.
 English Camp

9.–16. 8. Letní t˘denní tábor v Krkono‰ích s intenzivní v˘ukou angliãtiny ve skupinkách podle znalostí veden˘ Americk˘mi lektory. Pro mládeÏ od 13 do 18 let,
2190,– Kã, více informací na webov˘ch
stránkách organizace nebo telefonicky.

Prázdniny jsou za rohem a JAHODA má pro
v‰echny pﬁipraven˘ zajímav˘ program. Je se
tedy na co tû‰it!
A pokud se chcete dozvûdût o ãinnosti
JAHODY víc, doporuãujeme na‰e stránky
www.jahodaweb.cz.

Kluby jsou pro vás otevﬁeny:
JAHÒDKA: ve stﬁedu a ãtvrtek od 9 do 11
hodin, v pátek od 9.30–11.30 hod.
JAHODA: v úter˘, ãtvrtek a pátek od 15 do
19 hodin.
DÎAGODA: v pondûlí, stﬁedu a pátek od
14 do 20 hodin.
Terénní pracovníky Karolínu a Martina
mÛÏete potkat na ulici v pondûlí a ãtvrtek od 14
do 19 hod.

âerven v klubech:

KLUB JAHŮDKA:
Pro rodiãe s dûtmi jsou pﬁipraveny zajímavé spoleãné aktivity jako tvoﬁení, zpívání a básniãky. Kromû toho je ãas i na vyﬁádûní dûtí
v zaﬁízené hernû.
Pátek 20. ãervna – Velk˘ JahÛdkov˘ piknik pro v‰echny, kdo mají rádi sluníãko, dobroty a dovádûní venku. Setkáme se v 9.30 na
zahradû za Jahodou a spoleãnû posnídáme.
âekají nás také rÛzné hry, kreslení na chodník
a jiné veselé vûci.

KLUB JAHODA:
Úter˘ 3. ãervna – Keramika – tvoﬁení
s keramickou hlínou od 16 hod.
Sobota 14. ãervna – V˘let do ZOO – pokud
s námi chcete vyrazit pﬁijìte v 10 hod. k Jahodû. Pﬁihlá‰ky a více informací získáte v klubu.
âtvrtek 19. ãervna – Fotbálková liga –
ãeká nás poslední zápas leto‰ní fotbálkové ligy.
Nenechte si ujít pﬁíleÏitost získat poslední body
do ligové tabulky. Registrace t˘mÛ probíhá do
16 hod. Po odehrání v‰ech zápasÛ vyhlásíme
vítûze jahodové fotbálkové ligy.
âtvrtek 26. ãervna – Jahodová rozluãka
se ‰kolním rokem – pﬁi rozluãce se ‰kolním
rokem si zasoutûÏíme, uÏijeme spoustu zábavy
a pﬁivítáme prázdniny. Start party je v 16 hod.

KLUB DŽAGODA:
DÏagoda se bude v ãervnu dále zab˘vat
tématem „agresivita“. Více informací o akcích
na www.jahodaweb.cz/dzagoda
Nedûle 1. ãervna – „Tamjdem“ – víkend
v reÏii organizace Duha
Stﬁeda 4. ãervna – GAMApruda (od 17 hod.)
Stﬁeda 11. ãervna – Závûreãn˘ zápas fotbálkové ligy (registrace do 17 hod.)
Pátek 20. ãervna – Kulturní klub (od 17 hod.)
Stﬁeda 25. ãervna –
Louãení se ‰kolním
rokem

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

Program na červen
Logopedická poradna pro dûti je k dispozici kaÏdé úter˘ mezi 14–16 hod. Nauãíte se,
jak a co cviãit se sv˘mi dûtmi od tﬁí let, aby
nemûly problémy s v˘slovností. Konzultace
jsou individuální, je tﬁeba se objednat – osobnû, nebo telefonicky na ãísle 281 918 473.
·achov˘ turnaj – pondûlí 16. ãervna
16–17 hod. Zveme dûti, které si chtûjí zahrát
‰achy – nemusí to b˘t jen souãasní ãlenové, ale
i dﬁívûj‰í pﬁíznivci ‰achového krouÏku i rodiãe.
Dopravní den dûtí – pondûlí 9. ãervna
9.30–11.30 hod. SoutûÏe a hry s dopravní tematikou pro pﬁed‰koláky, vlastní dopravní prostﬁedky a rodiãe jako doprovod vítáni.
Hurá, léto! T˘den od 16. do 19. ãervna
v rámci krouÏkÛ pro nejmen‰í. Letní hry, tvoﬁení, vystoupení pro rodiãe a dal‰í zábava
v krouÏcích pro dûti, více info ve sdruÏení a na
webu.

Červnové nedělní tvořivé dílny
ne 8. 6. Batika a savování 15–18 hod.
ne 15. 6. Malování pﬁes ‰ablony 15–18 hod.
Vyrobíte si vlastnoruãnû zdobená triãka
ãi jiné textilní dekorace. Dílny jsou urãeny
pro dospûlé (mohou mít dítû jako pomocníãka). Cena 150,– Kã, v cenû v˘tvarné potﬁeby,
odborné vedení lektorky, káva, ãaj. Pﬁihlásit se
mÛÏete na tel.: 774 707 744, 281 918 473 nebo
e-mailem: tereza@obcanskainspirace.cz.

EKODEN so 7. âERVNA 10–16 hod.
Prostor pﬁed sdruÏením Obãanská inspirace, Kuãerova 14. Zveme malé i velké milovníky pﬁírody, her a soutûÏení na tradiãní jarní
Ekoden. Tématem leto‰ního Ekodne je „Pﬁíroda a technika“ – tû‰it se mÛÏete na pﬁedstavení moderních technologií chránících pﬁírodu ale i tradiãních zpÛsobÛ souÏití s pﬁírodou.
Hostem Ekodne bude Zajíãek na koni – budete si moci pohladit poníky a dozvûdût se o jejich
Ïivotû více pﬁímo od jejich chovatelÛ.
Pﬁed‰koláãky zveme na krouÏek Eko-hrátky, kter˘ je zdarma kaÏd˘ ãtvrtek 15–15.45.
Bezplatné sociálnû právní poradenství:
objednávat se mÛÏete na tel. 776 046 112,
281 918 473 nebo pﬁímo ve sdruÏení. KaÏdou stﬁedu 9.30–11.30 hod. se mÛÏete pﬁijít
poradit i bez objednání. Své dotazy mÛÏete
také zaslat e-mailem na: info@obcanskainspirace.cz

stránky 8 – 10 pﬁipravila Alena Veselá
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Zajíček na koni

Poslední v˘let v tomto ‰kolním roce –
v˘let za piráty
PRO V·ECHNY DùTI A JEJICH RODIâE: v nedûli 8. ãervna od 11 hod.
Pﬁihlá‰ky a informace co s sebou a podobnû: Monika Splavcová: 605 466 166
P¤IJëTE SE ROZLOUâIT S POLYNKOU, ZUZANKOU, ARTU·EM, JOHNYSKEM, LADYNKOU, SAMBOU, SÁROU
A OSTATNÍMI âTY¤NOÎCI. PO V¯LETù
UÎ KONÍCI NASEDNOU DO KO≈SKÉHO
AUTOBUSU A POJEDOU DOMÒ… NE
NA DLOUHO, NA TÁBO¤E V âERVENCI
SE UÎ ZASE BUDOU NA DùTI Tù·IT…

Pozvánka
na tábor
English camp The Little Prince
9.–16. 8. (13–18 let)

Horská chata Orel,
H. Mísečky, Krkonoše
Cena 2190,– + doprava

S přírodou
o přírodě
Eko-odpoledne ke Dni Zemû probûhlo
22. dubna v DDM âern˘ Most. Díky nevlídnému poãasí musely vzít dûti zavdûk interiérem,
i kdyÏ se v‰echny podobné velké akce vÏdycky
odehrávají na jejich krásné velké zahradû. Poznávání kvûtin a stromÛ podle skuteãn˘ch vzorkÛ a poznávání hub z obrázkÛ byly jen dvû ze
dvanácti soutûÏních stanovi‰È. Jak jiÏ je v DDM

Letní tábor s v˘ukou angliãtiny, konverzace s rodil˘mi mluvãími z USA v mal˘ch skupinkách. BB klub církve bratrské,
bbklub@centrum.cz, Mgr. Pavel Trefn˘
281 021 311, 775 024 742.

Obrázky poputují do Afriky
Îáci 6. a 7. tﬁídy Z· ·imanovská se zapojili do mezinárodního projektu asociace EAZA „2008
YEAR OF THE FROG “, kter˘ je zamûﬁen na ochranu obojÏivelníkÛ. V hodinách namalovali
obrázky Ïab, mlokÛ i ãolkÛ a odnesli je do ZOO v Troji, která spoleãnû s Ministerstvem Ïivotního prostﬁedí âR, âZU Praha a dal‰ími organizacemi tento projekt podporuje. âást tûchto
v˘tvorÛ bude k vidûní bûhem ãervna pﬁímo
v ZOO, ty nejlep‰í poputují do Senegalu v západní ãásti Afriky. Tam budou nejdﬁíve vystaveny
v rezervaci Fathala na jihu zemû a potom poputují do nûkteré místní ‰koly. Cílem této akce je
zv˘‰it zájem o ochranu pﬁírody mezi dûtmi této
rozvojové zemû a upozornit veﬁejnost v Senegalu i v na‰í republice na skuteãnost, Ïe nûjak˘
problém s obojÏivelníky vÛbec existuje.
Ilona Picková, Z· Kyje

âern˘ Most zvykem, úãast byla opût velká a dûti
se tu na Dni Zemû zase nûco nového dozvûdûly a nauãily.
text a foto: ves

Jak jsme slavili Den Země
Bûh se psí kostí, Ukliì po svém pejskovi, Správná trefa, Orientace na sídli‰ti a dal‰í, dokázaly
dûti nadchnout k maximálním v˘konÛm. Dûti
se také zam˘‰lely nad tím, co ony samy udûlají pro to, aby ulice na na‰em sídli‰ti byly ãisté
a pûkné po cel˘ rok. Tento den se tû‰il i pozornosti v˘znamn˘ch hostÛ. Zúãastnila se jej
Bc. Alena Naidrová, vedoucí ‰kolského odbo-

18. dubna to na Z· Gen. Janou‰ka vﬁelo jako
v úle. Probíhal zde tradiãní Den Zemû, v tomto roce pod heslem „Prostﬁedí svého mûsta i sídli‰tû musí tvoﬁit i chránit kaÏd˘ z nás“. Îáci druhého stupnû pro své mlad‰í spoluÏáky pﬁipravili
dopoledne plné soutûÏí, her i pracovních aktivit.
Názvy stanovi‰È i samotné soutûÏe, napﬁíklad

ru, Ing. Zuzana Urbánková za odbor Ïivotního prostﬁedí ÚMâ Praha 14 a 21 koordinátorÛ
ekologické v˘chovy ze stﬁedních a základních
‰kol Stﬁedoãeského kraje, kteﬁí pﬁijeli do na‰í
‰koly naãerpat zku‰enosti. Sponzorem celé akce
byla mlékárna Kunín. Tímto dnem jsme zahájili
t˘den aktivit, kter˘mi chceme pﬁispût ke zlep‰ení
prostﬁedí na‰í ‰koly i celého sídli‰tû.
Za Ekot˘m ‰koly –
Pavla Malá a Tomá‰ Kostka 9.C
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Finance z EU
na školách Prahy 14

Z

ákladní ‰kola Chvaletická získala
z evropsk˘ch fondÛ na období let
2006–2007 finanãní prostﬁedky na rozvoj vzdûlávání ÏákÛ se speciálními vzdûlávacími potﬁebami a zkvalitnûní vzdûlávání uãitelÛ.
Jako partnery pﬁizvala Z· Hloubûtínská a Z·
Tolerance Mochovská. V prÛbûhu realizace projektu vyplynulo, Ïe zmínûn˘m tﬁem ‰kolám se
nepodaﬁí vyãerpat získané prostﬁedky, proto byla
moÏnost zapojit se do projektu nabídnuta i dal‰ím ‰kolám na Praze 14. Tuto nabídku vyuÏily
Z· Vybíralova, Z· Bﬁí VenclíkÛ a Z· Gen.
Janou‰ka. Aktivity podporované projektem EU
byly rozdûleny do nûkolika oblastí. První z nich
byl program douãování ãeského jazyka, matematiky, anglického jazyka, fyziky a pﬁírodovûdy. Douãování vyuÏívaly dûti se speciálními
potﬁebami, dûti ze znev˘hodnûného prostﬁedí,
cizinci, pﬁíslu‰níci etnick˘ch skupin, Ïáci,
u nichÏ do‰lo k v˘raznému zhor‰ení prospûchu,
a také Ïáci po dlouhodobé nemoci. Tento program mûl pozitivní dopad na ‰kolní úspû‰nost
ÏákÛ, jejich motivaci a vztah k uãení.
Dal‰í oblastí bylo poskytování péãe speciálních pedagogÛ ÏákÛm s poruchami uãení a to
vãetnû zaji‰tûní potﬁebn˘ch pomÛcek. Dûtem
s v˘chovn˘mi problémy se vûnoval ‰kolní psycholog. Tento program v˘raznû napomohl integraci a ‰kolní úspû‰nosti ÏákÛ s poruchami uãení. UmoÏnil individuální pﬁístup pedagogÛ
k ÏákÛm a respektování jejich specifick˘ch v˘ukov˘ch potﬁeb. âást finanãních prostﬁedkÛ byla
ãerpána na osobní a pedagogickou asistenci ÏákÛ
s kombinovan˘mi vadami a ÏákÛ tûlesnû postiÏen˘ch. Osobní a pedagogická asistence umoÏnila optimální zaãlenûní tûlesnû postiÏen˘ch do
vût‰iny ‰kolních ãinností a aktivit. Z prostﬁedkÛ byly zakoupeny kompenzaãní a rehabilitaãní pomÛcky. V˘raznou pomocí byl program
celodenní péãe dûtem ze sociálnû znev˘hodnûného prostﬁedí. ÎákÛm ‰koly byla nabídnuta celá

‰kála smyslupln˘ch volnoãasov˘ch aktivit. ¤ada
ÏákÛ s v˘chovn˘mi problémy se zapojila do pravidelného organizovaného sportování, po vyuãování vyuÏívali ‰kolní uãebny PC a knihovny,
nav‰tûvovali rukodûlné a v˘tvarné dílny. Z fon-

dÛ EU byla financována tvorba obsahu vyuãovacího pﬁedmûtu práce na PC, manuál byl pﬁedán ‰kolám Prahy 14.
PﬁeváÏnû se sportovními a turistick˘mi ãinnostmi Ïáci vyjíÏdûli do atraktivního prostﬁedí.
Absolvovali pﬁechody Krkono‰ nebo raftové
v˘lety na Vltavu a Sázavu. Kladn˘ ohlas mûly
cyklov˘lety na Kﬁivoklát a Kokoﬁínsko. Velmi
úspû‰ná byla umûlecká dílna v Bechyni. Jeden
z programÛ byl orientován na Ïáky s velmi slab˘m prospûchem na základní ‰kole, u kter˘ch se
zvaÏovalo jejich pﬁeﬁazení do nûkterého druhu
speciální ‰koly. Tûmto ÏákÛm se individuálnû
po vyuãování vûnovali speciální pedagogové.
V˘sledek péãe byl zﬁejm˘. Témûﬁ v‰ichni tito
Ïáci úspû‰nû absolvovali ‰kolní rok na sv˘ch
základních ‰kolách.
V jednom z programÛ jsme bohuÏel úspû‰ní nebyli. Nepodaﬁilo se nám získat rodilého
mluvãího pro v˘uku anglického jazyka. Finanãní nároky uchazeãÛ byly nad moÏnosti dotací.
âást prostﬁedkÛ byla vyuÏita na jazykové kurzy pro vyuãující anglického jazyka, ãást pro-

jektu orientovaná na zkvalitnûní vzdûlávání uãitelÛ se zamûﬁila na rozvoj a získávání nov˘ch
klíãov˘ch kompetencí pedagogÛ, seznamování
se s nov˘mi metodami a formami v˘uky a nejnovûj‰ími trendy ve ‰kolství. Vût‰ina pedagogÛ
ze tﬁí ‰kol, které projekt zahajovaly, absolvovala 32 hodinov˘ kurz Kritického my‰lení.
Pedagogické sbory absolvovaly kurzy ICT
a zúãastnily se ‰kolení, orientovaného na získávání nov˘ch kompetencí a dovedností uãitelÛ v oblasti komunikace, ﬁe‰ení nároãn˘ch situací ve ‰kole, nekáznû, na práci s problémov˘mi
Ïáky. Tyto aktivity pomáhají uãitelÛm v práci
nad ‰kolními vzdûlávacími programy. UmoÏní
pedagogÛm lépe rozpoznávat vznikající negativní jevy ve ‰kolách a úspû‰nû navrhovat správná ﬁe‰ení pro odstraÀování patologick˘ch jevÛ.
Za zajímavé povaÏuji uvedení nûkolika ãísel.
Na ãerpání prostﬁedkÛ ve v˘‰i 4,5 milionu Kã se
podílelo v nûkteré z oblastí 197 uãitelÛ Prahy 14.
Celkem bylo projektem podpoﬁeno 2 137 ÏákÛ
na‰eho obvodu. AlespoÀ jednu z uveden˘ch
aktivit vyuÏilo 924 ÏákÛ. Z toho vypl˘vá, Ïe
tento projekt pﬁedstavoval masivní podporu ‰kol
na‰í Mâ, zamûﬁenou na Ïáky se speciálními
potﬁebami a Ïáky ze znev˘hodnûného sociálního prostﬁedí. Je na místû podûkovat b˘valé paní
ﬁeditelce Z· Chvaletická, Mgr. Jiﬁinû Novákové, která v roce 2005 návrh projektu zpracovala a poÏádala o jeho schválení. Dík patﬁí i v‰em
pedagogÛm ‰kol Prahy 14, kteﬁí se zapojili do
realizace projektu a intenzivnû se vûnovali sv˘m
ÏákÛm. Podûkování patﬁí i pracovníkÛm odborÛ ‰kolství a ekonomiky ÚMâ Praha 14, kteﬁí
nám v˘znamnû pomáhali pﬁi realizaci projektu,
neboÈ zku‰eností s ãerpáním prostﬁedkÛ z ESF,
zvlá‰tû na zaãátku projektu, bylo minimum.
Myslím, Ïe pedagogové v Praze 14 prokázali,
Ïe chtûjí a umí b˘t aktivní a snaÏí se dûlat maximum pro své Ïáky – na‰e dûti.
Mgr. Josef Knepr, ﬁeditel Z· Chvaletická

Přijímací talentové zkoušky ZUŠ
Pﬁipomínáme je‰tû ãervnové termíny pﬁijímacích zkou‰ek na ZU· Horní Poãernice, která má
poboãku v Praze 14 na âerném Mostû, ul. Gen. Janou‰ka. Pﬁijímací talentové zkou‰ky do hudebního oboru probûhnou v následujících termínech:
V budovû ZU· Horní Poãernice
ât 19. 6. od 14.30 do 17.30 hod.
V budovû ZU· âern˘ Most
Pá 20. 6. od 14.30 do 17.30 hod.
Do v˘tvarného a literárnû – dramatického oboru pﬁijímáme Ïáky od 6 let a star‰í. Zájemci se
mohou hlásit u vyuãujících nebo v kanceláﬁi zástupkynû ﬁeditele I. Likiny.
Literárnû-dramatick˘ obor
kaÏdou stﬁedu od 14.30 do 17 hod., v sále KC Domeãek,
ul. Votuzská 322, Horní Poãernice
V˘tvarn˘ obor zve v‰echny pﬁípadné zájemce o studium na „T˘den otevﬁen˘ch dveﬁí“, kter˘
bude: v Horních Poãernicích (ul. Lipí 1911) od 2. do 5. ãervna od 13 do 17. hod a 6. ãervna od
13 do 14.30 hod. na âerném Mostû (ul. Gen. Janou‰ka 1060) 2., 3. a 5. ãervna od 14 do 18 hod.
Koncerty v Galerii 14 âern˘ Most: Koncert absolventÛ ZU· – 9. ãervna 18 hod.
Závûreãn˘ koncert ÏákÛ ZU· – 12. ãervna 18 hod.

Koncert ÏákÛ pûvecké tﬁídy – 26. ãervna 18 hod.
ﬁeditel ZU· Libor Zíka

dvoustranu 11–12 pﬁipravila: Alena Veselá
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VLASTIVĚDNÉ VYCHÁZKY:
Nedûle 8. ãervna – RICHTEROVA VILAA JIÎNÍ ZAHRADY PRAÎSKÉHO HRADU
Sraz ve 14 hod. na nástupi‰ti stanice Malostranská trasy A metra
Úter˘ 10. ãervna – ZA HISTORIÍ I ZAJÍMAVOSTMI B¯VAL¯CH
OSAD NEBOVIDY A OUJEZD
Sraz ve 14 hod. pﬁed kostelíkem sv. Vavﬁince v Hellichovû ul. na Malé Stranû
Nedûle 15. ãervna – PRAÎSK¯M SEMMERINGEM DO ¤EP – KLÁ·TER BOROMEJEK

Sraz ve 14 hod. na stanici Smíchovské nádraÏí trasy B metra
Nedûle 22. ãervna – KOSTEL SV. MICHALA
– PAMÁTKY V PODOLÍ – LANGEROVA
VILA
Sraz ve 14 hod. na nástupi‰ti stanice Karlovo námûstí trasy B metra
Úter˘ 24. ãervna – PUTOVÁNÍ ZA NEJSTAR·ÍMI A NEJZAJÍMAVùJ·ÍMI PAMÁTKAMI ST¤EDNÍCH âECH
Sraz ve 13.20 hod. na NádraÏí Hole‰ovice.
Odjezd vlaku do Úval ve 13.39 hod. Návrat
po 18 hod.
Nedûle 29. ãervna – KOSTEL SV. VAV¤INCE
A PROKOPSKÉ ÚDOLÍ
Sraz ve 14 hod. na nástupi‰ti stanice Jinonice trasy B metra

Zprávy z klubu
I tentokrát vás poinformuji o akcích, které se udály za uplynul˘ mûsíc,
aãkoliv jich nebylo tolik, jako obvykle. Stále se pravidelnû kaÏdou stﬁedu
scházíme a stále si máme o ãem povídat. Mimo jiné s námi diskutoval i ná‰
ãlen prof. Novák na téma jak Ïít ve stáﬁí, abychom se doÏili vysokého vûku
ve zdraví. V ãervnu bychom si rádi zopakovali dubnové posezení v pﬁírodû,
protoÏe odpoledne strávené v zeleni, která v okolí MartiÀáku vÛbec nepÛsobí dojmem velkomûsta,
mûlo velk˘ úspûch. Krásn˘m záÏitkem pro nás byl i zájezd na Kouﬁimsko v polovinû kvûtna. Velk˘ podíl na tom má jistû i ná‰ prÛvodce – dr. Jiﬁí Sommer, kter˘ podrobnû informoval o v‰ech
památkách a zajímavostech. Své udûlalo i poãasí, neboÈ nám na v˘let pﬁipravilo nádhern˘ slunn˘ a tepl˘ den. (Více o v˘letû na str. 2 obálky – pozn. red.). Zajímavé bylo i pﬁedstavení v divadle na Fidlovaãce – MuÏ z La Manche, které je dal‰ím v ﬁadû, které jsme jiÏ v tomto kulturním
stánku shlédli.
Jaroslava Makalová, seniorská zpravodajka ListÛ Prahy 14

Jubilanti v Galerii 14
Po ãtvrt roce se opût se‰li senioﬁi, kteﬁí v uplynul˘ch mûsících oslavili Ïivotní jubileum. Uni
Quartet jim zahrál pro potû‰ení pﬁíjemné melodie, pﬁi obãerstvení si mohli zavzpomínat
a popovídat o Ïivotû a pozdravit je pﬁi‰la s pﬁáním hodnû zdraví a Ïivotního optimismu zástupkynû starosty Mgr. Jitka Îáková. Tentokrát nás
mezi jubilanty zaujal 85let˘ Zdenûk Ko‰ka (na
snímku), kter˘ pﬁijel na setkání do Galerie 14
na kole z Kyjí-Hutí, a kter˘ na sebe prozradil,
Ïe byl v letech 1946, 1948 a 1951 mistrem republiky v cyklistice a v roce 1952 reprezentoval na‰i vlast na olympiádû v Helsinkách. Své
kulaté – 80. jubileum sem pﬁi‰el oslavit také
otec stejnojmenného b˘valého reprezentanta ve
volejbalu, Zdenûk Kaláb. Jim i v‰em ostatním
k jejich Ïivotním kulatinám blahopﬁejeme, tentokrát navíc se slovy: sportem k vysokému vûku
v plném zdraví!
text a foto: ves

očima „čtrnáctky“
V staroãesk˘ch spisech se ãervnem naz˘val mûsíc sedm˘ (latinsky iulius), mûsíc ‰est˘
se pak oznaãoval jako mal˘ ãerven; pozdûji
byl odli‰en tím, Ïe k názvu mûsíce sedmého
byla pﬁipojena pﬁípona -ec (ãervenec). Jméno
ãerven se vysvûtlovalo rÛznû: poãínaje ãervenáním jahod a ovoce v tomto mûsíci, pﬁes
ãervy, kteﬁí v ãervnu pÛsobí ‰kody na stromech a ovoci, a konãe ãerveností rÛÏe ‰ípkové, která v této dobû nejbujnûji kvete. Aãkoliv pÛvod pojmenování ãervna není dodnes
zcela jist˘, nejpravdûpodobnûji souvisí s hmyzem ãervcem, jenÏ se v minulosti uÏíval k barvení látek. Nejpopulárnûj‰í pranostikou ãervna a moÏná i celého roku je bezpochyby
známá prÛpovídka o Medardovû kápi. S ní se
setkáváme i v dal‰ích prÛpovídkách bûhem
roku. Onûch 40 dní, po kter˘ch by mûlo kapat,
ãili pr‰et, se netﬁeba dûsit. Dle nûmeckého
meteorologa a kunsthistorika G. Hellmanna
je de‰tivá ãtyﬁicítka pÛvodu semitského, neboÈ známou biblickou
potopu vyvolal dé‰È trvající
ãtyﬁicet dní a nocí. Tato
ãíslovka byla do pranostiky pﬁevzata jako obrazová ãasomíra pro pﬁírodní
jevy trvající po del‰í dobu.

Červen
1. âerven studen˘ – sedlák krãí rameny
2. âerven mokr˘ a studen˘ – b˘vají Ïeny
vÏdy zkaÏeny.
3. Jasno-li o BoÏím tûle, dobr˘ rok ãekejte smûle! (7. 6.)
4. Medardova kápû – ãtyﬁicet dní kape
(Medarda, 8. 6.)
5. Hﬁímá-li v ãervnu, zvede se obilí.
6. O svatém Barnabá‰i bouﬁky ãasto stra‰í (Barnabá‰e, 11. 6.)
7. Co ãerven nedá do klasu, ãervenec naÏene v ãasu.
8. Pohoda na svatého Víta – to dobrota
na Ïita (Víta, 15. 6.)
9. Jak ãerven teplem záﬁí, takov˘ bude
i mûsíc záﬁí.
10. Na svatého Aloise poseã louku, neboj
se! (Aloise, 21. 6.)
11. Na svatého Jana, otvírá se létu brána
(Jana Kﬁtitele, 24. 6.)
12. Jaká parna se v ãervnu dostaví, tak se
i prosincové mraky postaví.
13. Na Petra a Pavla den jasn˘ a ãist˘,
rok úrodn˘ bude jist˘ (29. 6.)
14. âasto-li se v ãervnu hrom oz˘vá,…
(doplÀ si pranostiku sám)

Na‰e ãtrnáctá pranostika na ãerven správnû zní:

Stﬁeda 4. ãervna – ZA VRCHOLN¯M BAROKEM V NEJBLIÎ·ÍM
OKOLÍ PRAHY – ODOLENA VODA
A PANENSKÉ B¤EÎANY
Sraz v 9.45 na stanice autobusu ã. 370 na
Kobyliském nám. (Metro C)

Pranostiky

âASTO-LI SE V âERVNU HROM OZ¯VÁ, KALNÉ
LÉTO POTOM P¤ICHÁZÍVÁ.

Zveme vás v červnu
na vycházky

Podle knihy Medardova kápû zpracoval: j‰

08-15_P14 27.5.2008 10:54 Stránka 14

Jubilejní roãník

14

âERVEN 2008

14 ročníků Listů Prahy 14

L

eto‰ní rok plyne pro na‰i redakci ve znamení
„magické“ ãtrnáctky, neboÈ Listy Prahy 14
vycházejí pﬁesnû ãtrnáct˘m rokem. První ãíslo vy‰lo v lednu 1995 v návaznosti na vznik Prahy 14.
Z hlediska lidského Ïivota bychom s Listy stanuli
teprve pﬁed plnoletostí a se ‰kolní bra‰nou bychom
je‰tû chodili nasávat vûdomosti do ‰kolních lavic. Leã
z hlediska Ïivotnosti ãasopisu jsme dosáhli témûﬁ
maxima, jeÏ je dáno moÏnostmi ve vydávání praÏského regionálního tisku v rámci jednotliv˘ch mûstsk˘ch ãástí. Nejen na‰e malá redakce, ale ve‰kerá
média za uplynul˘ch 14 let zaznamenala pﬁedev‰ím
technologick˘ skok, kter˘ nemá srovnání a obdoby.
Na zaãátku byl na‰ím jedin˘m pracovním nástrojem
je‰tû mechanick˘ psací stroj a do tiskárny se odná‰el
psan˘ rukopis! Záhy jsme pﬁe‰li na elektrick˘ psací
stroj, ale ten byl jen labutí písní pﬁed nástupem poãítaãÛ do v‰ech úﬁadÛ, firem, kanceláﬁí a redakcí. Data
pro v˘robu ListÛ se v‰ak je‰tû ﬁadu let pﬁená‰ela na
disketách, neÏ je vytlaãil elektronick˘ pﬁenos mailem,
vypálení na CD ãi pﬁenesení na miniaturní „fle‰ku“.
Obrazovou ãást, k jejímuÏ poﬁízení musel na zaãátku

staãit jednoduch˘ fotoaparát na kinofilm, dnes tvoﬁí
stovky fotografií, jeÏ jsou z více neÏ 90 % digitální.
Ruku v ruce s tím v‰ím rostl náklad, rozsah a kvalita
tisku na‰ich (i va‰ich) ListÛ. Zaãínaly v návaznosti
na pﬁedchozí Kyjské listy o osmi stranách a nákladu
2 000 v˘tiskÛ, jeÏ pomáhali rozná‰et po mûstské ãásti je‰tû místní skauti. Dnes je rozsah u dvojãísel ãtyﬁnásobn˘ (plus lakovaná obálka) a náklad u v‰ech
vydání je témûﬁ desetinásobn˘, takÏe je lze tisknout na
nejmodernûj‰ích maloofsetov˘ch rotaãkách. Redakci

moc tû‰í, Ïe o vûrné a peãlivé ãtenáﬁe nemá nouzi,
a Ïe tomu tak bude i v budoucnu, naznaãuje zájem
dvojãat Terezky a Davídka Mar‰álov˘ch z Hloubûtína na snímku.
Je tﬁeba je‰tû zdÛraznit velkou vstﬁícnost vydavatele, Mâ Praha 14, díky níÏ se Listy drÏí na ‰pici mezi
praÏsk˘mi radniãními periodiky. Jen ta distribuce
v pojízdn˘ch nákupních ta‰kách v rukou po‰tovních
doruãovatelek jaksi pokulhává za technick˘mi vymoÏenostmi 21. století. A jak si spoleãnû s vámi, na‰imi
ãtenáﬁi z Prahy 14, mÛÏeme pﬁipomenout uplynul˘ch
14 let na‰ich ListÛ? Jako mají horolezci 14 osmitisícovek, my máme jen 14 roãníkÛ ListÛ. Z kaÏdého
z nich jsme vybrali ten nejhezãí titul a nyní je na vás,
abyste zvolili Top obálku ListÛ Prahy 14, vydan˘ch
za uplynul˘ch ãtrnáct let. SvÛj tip nám mÛÏete posílat do redakce jak postaru na pﬁiloÏeném anketním
lístku, tak elektronicky na na‰i mailovou adresu listyprahy14@kvizpraha14.cz. Z do‰l˘ch odpovûdí
urãíme vítûznou titulní stránku ListÛ a 14 vylosovan˘ch ãtenáﬁÛ od nás obdrÏí dárek v podobû pﬁipravované obrazové publikace Praha 14 ve fotografii. j‰
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Anketní lístek
o nejhezčí titulní stranu

Listů Prahy 14
Jméno a adresa: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
................................
................................
................................
Obálky ListÛ roãník:
1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000,
2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006,
2007, 2008
(nejhezãí titulní stranu staãí zakrouÏkovat)
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Pizzerie Ristorante
Violete

D

o téhle pizzerie jsme se tak nûjak v‰ichni tû‰ili, protoÏe jsme vûdûli, Ïe má venku na trávníku zahrádku a v den na‰í
náv‰tûvy bylo krásné, témûﬁ letní poãasí. Také
Petr Urban po vynucené „mcdonaldovské“
absenci dodal kresbu, byÈ je momentálnû hodnû vytíÏen ilustrováním nového vydání Ha‰kov˘ch OsudÛ dobrého vojáka ·vejka za svûtové
války. Jak jsme si pﬁedstavovali, tak to i bylo:
posadili jsme se pod sluneãník v pﬁíjemném prostﬁedí klidné ãásti sídli‰tû âern˘ Most v Bobkovû ulici. Milá usmûvavá servírka s úãesem
ala jeÏek nám ve chvilce pﬁinesla jídelní lístky,

jejichÏ obsah nás skuteãnû potû‰il. Pizzerie Ristorante Violete totiÏ nabízí nejen 30 druhÛ pizz,
ale také je‰tû 28 druhÛ tûstovin vãetnû zapeãen˘ch, 4 druhy rizota, minutky z kuﬁecího, vepﬁového, hovûzího a jehnûãího masa, ryby a moﬁské plody. Dále 12 druhÛ salátÛ, 11 pﬁedkrmÛ,
4 polévky, 9 pﬁíloh, 5 omáãek, 7 dezertÛ a nepoãítanû nápojÛ tepl˘ch, studen˘ch, alko, nealko,
mléãn˘ch (banánov˘, ãokoládov˘, jahodov˘),
koktejly, aperitivy atd. Velice pﬁíznivû hodnotila vegetariánská sekce redakce nabídku 31 (!!!)
vegetariánsk˘ch jídel – tak s tím jsme se opravdu je‰tû nikde nesetkali. Jenom mezi pizzami
jich bylo devût. Navíc, pro pﬁehlednost a rychlou orientaci jsou v jídelním lístku tato jídla
oznaãena zelen˘m V. A co jsme ochutnali? Tentokrát se na na‰em stole objevila bezmasá jídla
hned dvû: fetuccine verdura (‰iroké nudle, cuketa, su‰ená rajãata, lilek, ãesnek, parmazán), byla
to vegetariánská báseÀ, kterou labuÏníci opravdu ocení. Dal‰í z nás si vybral vegetariánskou
pizzu Violete, aby ochutnal místní specialitu.
Jediné masité jídlo byly zapeãené tûstoviny
s kuﬁecím masem, brokolicí, kari, smetanou
a mozzarelou – penne plunchine, chutné a syté
témûﬁ jako hotovky z ãeské kuchynû. K pití jsme
si dali belgické pivo Stella Artois, které nabízejí i v nelkoholické formû. Pro úplnost jsme
za‰li i do interiéru restaurace, kter˘ vám pﬁi
nepﬁíznivém poãasí ãi v zimû mÛÏeme také vﬁele doporuãit. Je zde útulno, ãlenit˘ lokál nabízí
nûkolik zákoutí s témûﬁ soukrom˘m posezením
a pohled na kuchaﬁe – pizzaﬁe, jeÏ sází do pece
úhlednû nazdobené lahÛdky vám zpﬁíjemní zdej-

GASTRO

„KOUKÁM, ZELENÁ VÁM NEJEDE, POJëTE

‰í posezení. O pﬁítomnosti dûtské sedaãky nás
tentokrát pﬁesvûdãila na vlastní oãi malá náv‰tûvnice Terezka, která sice napﬁed odmítala
zapózovat pﬁed fotoaparátem, ale nakonec si

průvodce
Prahou 14
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Stupidita
bez hranic

NEJEDE, POJëTE P¤EMAZAT !!“

e
4

Témûﬁ na kaÏdém kroku se v na‰í mûstské
ãásti setkáváme s niãiv˘m ﬁádûním vandalÛ,
jejichÏ aktivita je‰tû roste s pﬁib˘vající teplotou. Na sprejerské pﬁizdobování nov˘ch fasád,
prostor i vagonÛ metra, na vyvrácené dopravní znaãky, rozbité laviãky a zniãené informaãní
tabule si bohuÏel uÏ nûjak zaãínáme zvykat,
takÏe ãlovûka ani moc nepﬁekvapí, Ïe po jediném roce existence nauãné stezky Prahy 14 je
drtivá vût‰ina ze ãtrnácti zastavení zcela zde-

dala ﬁíct. Restaurace i zahrádka mají bezbariérov˘ pﬁístup.
Malou vadou na kráse byly v‰udypﬁítomné
popelníky, které naznaãovaly, Ïe se zde kdykoliv mÛÏe kouﬁit, coÏ jsme jako nekuﬁáci pﬁíli‰
neocenili, ba spí‰e naopak. Venku nám pﬁítomnost cigaretového kouﬁe sice vadit nemohla,
ov‰em uvnitﬁ je to nepochybnû jiné. Pizzerie
Ristorante Violete nabízí jídlo i s sebou a od
3. kvûtna zde kaÏdou sobotu a nedûli od 9 do
12 hodin podávají snídanû. Vybrat si mÛÏete
z 5 druhÛ, li‰ících se skladbou i cenami. red

molována. ¤ádûní nûkter˘ch primitivních
jedincÛ a jimi tvoﬁen˘ch tlup prostû nezná hranic, o ãemÏ svûdãí i pokus o likvidaci dﬁevûného stojanu houpaãky na dûtském hﬁi‰ti
v Hloubûtínû. Mám jenom obavu, Ïe pﬁi dal‰í platnosti nesmyslného zákona na ochranu
mladistv˘ch spojen˘ s obavou o omezování
jejich svobody pﬁijdou po tûchto neÏiv˘ch
vûcech uÏ brzy na ﬁadu tvorové Ïiví, které
nechrání nikdo. Pravdûpodobnost, Ïe vandalská stupidita bez hranic bude potrestána a fotku dopadeného individua otiskneme v Listech

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

86 %
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V knihkupectví
Havana
Mochovská 38, Hloubûtín,
pavilon Havana – u stanice metra,
tel. 281 866 125, 777/906 295.
Otevírací doba:
pondûlí aÏ pátek 8–18 hod.
Pováleãná Evropa (Judt), 499,– Kã, vydal Slováry. V˘bornû napsané novodobé dûjiny Evropy
od roku 1945 aÏ po souãasnost britsk˘m historikem Judtem.
KdyÏ bohové dûlají prÛsery (Phillipsová), 278,–
Kã, vydala Jota. Bﬁitk˘ humor a originální zápletka, kdy dvanáctka nesmrteln˘ch ﬁeck˘ch bohÛ
v ãele s Diem ob˘vá jeden lond˘nsk˘ dÛm, Apollon se zkou‰í uchytit v reality show a Afrodita
dûlá call girl na erotické lince...
Frajer (JeÏek,Zindelová), 249,– Kã, vydal Petr
Tychtl XYZ. Obyãejnû neobyãejn˘ pﬁíbûh paralympijského vítûze a mistra svûta v cyklistice Jiﬁího JeÏka, kter˘ promûnil ne‰Èastn˘ úraz v obrovskou frajeﬁinu (v dobrém slova smyslu).
Mrtv˘ dostih (Francis), 249,– Kã, vydala Olympia. Po del‰í odmlce vychází nov˘ detektivní
román z dostihového prostﬁedí od známého autora Dicka Francise, tentokrát mu s psaním pomáhal jeho syn Felix a nahlédneme i do svûta kulináﬁského...
Doktor Goebbels – jeho Ïivot a smrt (Manwell,
Fraenkel), 299,– Kã, vydal BB ART. Kniha vykresluje celou Ïivotní dráhu tohoto snad nejnebezpeãnûj‰ího a zároveÀ nejinteligentnûj‰ího pﬁíslu‰níka nacistické hierarchie.
Toulavá kamera 6 (Tou‰lová, Podhorsk˘, Mar‰ál), 259,– Kã, vydal Freytag&Bernát. Dal‰ích
50 tipÛ, návodÛ a zajímavostí ze v‰ech koutÛ na‰í
zemû.
Devût Ïidovsk˘ch cest (Chrastilová, Prokop),
569,– Kã, vydala Paseka. Procházky po Ïidovsk˘ch památkách âech, Moravy a Slezska, v knize jsou situaãní mapky a mnoÏství barevn˘ch fotografiíí...
PraÏské kavárny a jejich svût (Bendová, Dvoﬁák, Hrodek, Koﬁínková), 399,– Kã, vydala
Paseka. Skuteãn˘m fenoménem konce 19.stol.
a zaãátku 20. stol. byly praÏské kavárny, v nichÏ
se doslova psaly na‰e kulturní i politické dûjiny
ãesk˘ch zemí.
Indiana Jones kompletní prÛvodce, 349,– Kã,
vydalo nakl. Eastone books. Podrobn˘ prÛvodce
pro milovníky filmové série Indiana Jonese vãetnû 4. dílu, kter˘ právû pﬁichází do kin – prostû v‰e
o tomto kultovním fenoménu...

Prahy 14 je asi stejná, jako kdyby se po praÏské Slavii objevil kdekoliv na svûtû dal‰í klub,
kter˘ by bûhem jediného mûsíce dokázal získat tituly mistra republiky v ledním hokeji
i fotbalu a mezi tím staãil je‰tû otevﬁít jedineãn˘ fotbalov˘ chrám, kter˘ se snad pﬁed
podobn˘mi primitivy podaﬁí ochránit.
text a foto: vok

16-20_P14 27.5.2008 10:59 Stránka 18

Sport

18

âERVEN 2008

Tenis ve znamení fotbalu

D

tenis je opravdu sportem inteligentÛ, takÏe i pár
pﬁítomn˘ch sparÈanÛ objektivnû uznalo, Ïe fotbalov˘ titul bude v tûch správn˘ch rukou. B˘valí házenkáﬁi Bohemians Bruna s Djakovem, kter˘m je letos dohromady úctyhodn˘ch 152 (!!!)
let, litovali oãekávaného sestupu zelenobílého
t˘mu z Vr‰ovic a zároveÀ pﬁáli titul ãervenobíl˘m sousedÛm z Edenu. V této souvislosti si
v‰imli i toho, Ïe proti pﬁedchozím turnajÛm
pﬁevládala tentokrát v obleãení ‰estnácti tenistÛ klasická bílá, doplnûná u ‰esti hráãÛ je‰tû
ãervenou. Îe by to pﬁedznamenalo ‰Èastnou ãervenobílou sobotu? Tro‰ku nervozity pﬁed oãekávan˘m fotbalem pak vneslo mezi tenisty pár

ruh˘ podnik seriálu tenisov˘ch turnajÛ
ãtyﬁher o pohár starosty Prahy 14 se
konal na kurtech s umûl˘m povrchem
v areálu Z· Bﬁí VenclíkÛ. UÏ od ranní prezentace se tady v sobotu 17. kvûtna hovoﬁilo zejména o odpoledním vyvrcholení fotbalové ligy,
hokejovému finále na mistrovství svûta mezi
Kanadou a Ruskem, stejnû jako tenisovému
finále v Hamburku mezi Nadalem a Federerem
byla mezi úãastníky vûnována jen minimální
pozornost. Hlavní starostí bylo, aby se turnaj
dohrál do zaãátku fotbalového pﬁenosu. MoÏná
i proto se tentokrát pﬁihlásilo pouze osm párÛ
vylosovan˘ch do dvou skupin. Ukázalo se, Ïe

In-line na vzestupu
areálu v Bûchovicích a cyklostezku ve Vysoãanech. Pokud chtûjí poznat dal‰í bruslaﬁské ráje
hlavního mûsta, pak mÛÏeme doporuãit zejména Letnou nebo Ladronku, dále Stﬁeleck˘ ostrov
a ·tvanici, dráhy u Z· ve Stra‰nicích a Modﬁanech, pﬁípadnû trasu podél Vltavy od vodárny
v Podolí aÏ po Zbraslav. Urãitû zajímavé mÛÏe
b˘t spojení bruslaﬁského celodenního v˘letu
s cestou vlakem nebo autobusem. Ideální v prvním pﬁípadû je trasa podél Labe z Nymburku do

P

opularita in-linov˘ch bruslí rok od roku
stoupá, bruslaﬁÛ na nich je k vidûní uÏ
pomalu více neÏ na tûch klasick˘ch.
V˘jimkou nejsou ani celé rodiny i s koãárky.
V na‰í mûstské ãásti mají vyznavaãi tohoto sportovního odvûtví svÛj svátek kaÏdoroãnû se svátkem bûÏcÛ na trati Bûchovice–Praha, kdy tahle velmi frekventovaná silnice patﬁí jenom jim.
Ve dnech v‰edních mohou vyuÏívat skatepark
na âerném Mostû a cyklostezku z tohoto sídli‰tû do Dolních Poãernic, nádherné trasy
z Jahodnice do Dolních Mûcholup a z Horních
Poãernic do Klánovic, v blízkém okolí mají
k dispozici je‰tû dráhu u nového sportovního

Podûbrad nebo obrácenû, ve druhém pak nádherné asfaltové cesty v lesích kolem vodárensk˘ch nádrÏí v okolí Káraného. Na obû místa
se dá navíc z na‰í mûstské ãásti dojet bez problémÛ i na kole, spojit tak dvû sportovní aktivity
a dvojnásobn˘ pohyb si je‰tû kaloricky zpestﬁit
ochutnávkou lesních jahod, pozdûji malin a je‰tû pozdûji ostruÏin. Vﬁele doporuãujeme.
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Vítûzní Milan Dusík na síti
a podávající Bohuslav Synek.

poledních kapek, ale semifinálová utkání i zápasy o tﬁetí místo (Bruna, ·ulc – Noha, Svoboda
7:5) a stejnû vyrovnané finále (Dusík, Synek –
âibera, Zvoniã rovnûÏ 7:5) se uÏ hrály opût za
ideálního tenisového poãasí. Turnaj skonãil tak
akorát, aby ti ‰Èastnûj‰í spûchali do Edenu se
slovy, Ïe odjíÏdûjí z Rajské zahrady pﬁímo do
fotbalového ráje, ostatní mohli fotbalové debaty z tenisu srovnávat se skuteãností u televizních obrazovek a sledovat tak ãervenobílou
radost po dlouh˘ch dvanácti letech. Uvidíme
resp.usly‰íme, co bude hlavním tématem hovorÛ pﬁi záﬁijovém turnaji ãtyﬁher na tenisov˘ch
kurtech Slavoje Hloubûtín.

Co říká zákon
Bruslaﬁi spadají podle zákona o provozu
na pozemních komunikacích do stejné kategorie jako chodci, takÏe pro nû platí stejné
paragrafy jako pro chÛzi. Na prvním místû
by tedy mûli vyuÏívat chodník, není-li to
moÏné, jezdí po levé stranû silnice, a to
vÏdy maximálnû dva vedle sebe. Na cyklostezkách mohou jezdit v pruzích pro chodce i cyklisty s tím, Ïe svou jízdou nesmí
nikoho ohrozit. A zapomínat by nemûli ani
na vlastní ochranu, doporuãuje se standardní v˘bava, tedy helma a chrániãe kolen, loktÛ i zápûstí.

Duatlon i triatlon

Czech BIGMAN podruhé

Leto‰ní uÏ osm˘ roãník Poãernického duatlonu opût pﬁilákal velké mnoÏství závodníkÛ ze
v‰ech koutÛ republiky. Pﬁítomny byly v‰echny
vûkové kategorie od roku narození 1949 aÏ do
roku 2000. Ozdobou nároãného závodu byly
v˘kony juniorsk˘ch reprezentantÛ Radka Roupce a Tomá‰e ¤enãe, mistrynû republiky v zim-

I pﬁes mimoﬁádné dopravní komplikace
pﬁi loÀské premiéﬁe dvoudenního sportovního
klání s názvem Czech BIGMAN bude první
ãervnov˘ víkend uspoﬁádán druh˘ roãník této
kombinace terénního a dlouhého triatlonu. Po
zku‰enostech z premiérového roãníku zaruãují
poﬁadatelé omezení provozu pouze na polovinû strakonické komunikace, a to v sobotu
7. ãervna od vysílaãe Cukrák po Malou Chuchli. Na této trase i ve Vltavû jsou pﬁipraveny rovnûÏ doprovodné závody pûtiãlenn˘ch druÏstev
v kategoriích ‰kol, firem a mûstsk˘ch ãástí, které loni vyhrála ‰tafeta Prahy 14 v sestavû Nagy,
Andr‰, ·Ûs, Jaro‰ a Táborsk˘. Uvidíme, zda se
reprezentantÛm na‰í mûstské ãásti podaﬁí prvenství obhájit a za mûsíc vás o tom budeme samozﬁejmû informovat.

ním triatlonu ·árky Grabmüllerové i veteránského mistra svûta v triatlonu Miroslava Krska.
Tenhle závod se stal jiÏ neodmyslitelnou souãástí republikového triatlonového kalendáﬁe,
v‰ichni se na nûj rádi vracejí, aby si v nároãn˘ch podmínkách provûﬁili svou pﬁipravenost
na nadcházející triatlonovou sezónu. V˘sledky
Poãernického duatlonu i ﬁada fotografií jsou
umístûny na webov˘ch stránkách poﬁádajícího
oddílu TRI SKI Horní Poãernice. Na nich se
také dovíte o pﬁipravovaném 1. roãníku Poãernického triatlonu, kter˘ se bude konat 21. ãervna v Dolních Poãernicích.

Vybíjená nezmizela

Změny na bowlingu

Ze v‰ech svûtov˘ch stran se do na‰í zemû
valí nové sporty, ﬁada tradiãních odvûtví zÛstává na okraji zájmu zejména mezi mládeÏí, nûkteré pomalu upadají v zapomnûní. To zatím neplatí o vybíjené, jednoduché míãové hﬁe smí‰en˘ch
druÏstev s libovoln˘m poãtem aktérÛ. Opût nás
o tom pﬁesvûdãil turnaj ‰kolních druÏin na hﬁi‰ti Z· Bﬁí VenclíkÛ, ve kterém zvítûzili reprezentanti Z· Vybíralova, na druhém místû skonãili zástupci Z· Gen. Janou‰ka a tﬁetí pak v˘bûr
z domácí druÏiny.

Bowlingové turnaje o pohár starosty na‰í
mûstské ãásti zaplní J. R. Club vÏdy do posledního místeãka. Teì máte moÏnost nav‰tívit hernu vedle kostela sv. Bartolomûje v Kyjích kaÏd˘ den pln˘ch tﬁináct hodin a trénink na turnaje
tak spojit tﬁeba s dobr˘m obûdem nebo veãeﬁí.
Otevﬁeno je totiÏ od jedenácti hodin aÏ do pÛlnoci. Navíc v letních mûsících mÛÏete vyuÏít
prázdninov˘ch slev a také se rozlouãit se stávajícím povrchem. Chystaná rekonstrukce celého areálu totiÏ poãítá také s v˘raznou modernizací ãtyﬁdráhové herny.

dvoustranu pﬁipravil Pavel Vokurka,
foto: autor (8) a archiv
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VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY
Ze systému
hl. m. Prahy
Svépravická x ·estajovická
Poﬁíãanská x Klánovická
Nehvizdská x Zeleneãská

2.6.

Mochovská x Zeleneãská
Hloubûtínská x
V Chaloupkách
Konzumní x Na Obrátce

3.6.

Zámeãnická x Mochovská
Îelivská x Metujská
Tálínská u ã.p. 15

4.6.

Karda‰ovská u obch.
stﬁediska
Chvaletická x Vizírská
(chodník)
V Humenci x Sadská
·estajovická x
V Chaloupkách
VaÀkova x V Chaloupkách

5.6.

9.6.

Vírská x Branská
Babylonská x Jordánská
Stropnická x Za âern˘m
mostem
Lásenická x Lipnická

10.6.

Svûtská x Lipnická
Koclíﬁova x Kaãínská

12.6.

Cvrãkova x Burdova
Koclíﬁova x VodÀanská

16.6.

Splavná x Svárovská
Borská x Rotenská

17.6.

Spolská x Milovská
RoÏmberská x Podli‰ovská

18.6.

Vlkovická x Dvoﬁi‰Èská
Jednostranná

19.6.

Hamerská x Církviãná
Zvíkovská x Dáﬁská

23.6.

Dﬁítenská x Velkoborská
·imanovská x Za ·kolou

24.6.

Kukelská x Chvaletická

25.6.

11.6.

na ČERVEN

Nedvûdická x ÎehuÀská
Jezdovická x Froncova
Novozámecká x Vidlák
Lipenské námûstí

26.6.

Velkoobjemové kontejnery jsou
pﬁistavovány do 14 hodin dne
dle rozpisu.

Ze systému
MČ Praha 14
Bouﬁilova x Bojãenkova
Smikova x Gen. Janou‰ka
Kpt. Stránského x Vybíralova
Bryksova x Fejfarova
Bobkova x MaÀákova
Va‰átkova x Dygr˘nova
Rone‰ova x Volkova
Himrova x Gen. Janou‰ka
DoleÏalova – chodník
proti 1051

9.6.
10.6.
11.6.
12.6.
16.6.
17.6.
18.6.
19.6.
23.6.

Lomnická x StaÀkovská
Travná x Kostlivého
Lomnická x Zalinská

24.6.
25.6.
26.6.

Velkoobjemové kontejnery jsou
pﬁistavovány do 11 hodin dne dle
rozpisu a odváÏeny následující
den.
Upozornûní: velkoobjemové kontejnery jsou urãeny na odpad z provozu domácností, kter˘ není moÏné pro jeho objem odloÏit do nádob
na smûsn˘ komunální odpad (popelnic). Jedná se pﬁedev‰ím o ãásti nábytku a podlahov˘ch krytin
(lina, koberce). Kontejnery nejsou
urãeny na stavební suÈ, v˘kopovou zeminu, rostlinn˘ a Ïivoãi‰n˘ odpad, nebezpeãné sloÏky
komunálního odpadu a odpad
z podnikatelské ãinnosti.

VRACEJTE PŘÍRODU,
VRÁTÍ VÁM TO!
P¤IHLASTE SE KE SVOZU BIOODPADU
Ve spolupráci Magistrátu hlavního mûsta Prahy a spoleãnosti PraÏské sluÏby probíhá projekt zamûﬁen˘ na separaci bioodpadu a jeho
vyuÏití formou kompostování. Jedná se o sluÏbu sbûru a svozu odpadu ze zahrad, údrÏby zelenû a z domácností.
Svoz bioodpadu probíhá ve vegetaãním období jednou za 14 dní
(v sobotu) po dobu 8 mûsícÛ tj. od 1. 4. do 30. 11. ShromaÏìování bioodpadu je uskuteãÀováno prostﬁednictvím speciálních nádob – kompostejnerÛ o obsahu 120 a 240 litrÛ. Cena za sluÏbu sbûru a svozu
bioodpadu ãiní v roce 2008 podle velikosti sbûrné nádoby 412 Kã/rok
za 120 l a 714 Kã/rok za 240l nádobu.

Harmonogram mobilního sběru
NEBEZPEČNÉHO ODPADU
Odpady, které sbíráme: rozpou‰tûdla, kyseliny, zásady, fotochemikálie,
pesticidy, záﬁivky a jin˘ odpad obsahující rtuÈ, oleje a tuk (kromû jedlého),

barvy, tiskaﬁské barvy, lepidla, pryskyﬁice, detergenty a odma‰Èovací pﬁípravky, nepouÏitelná cytostatika a léky,
baterie a akumulátory.

Zastávky na sbûrové trase „A“ ve ãtvrtek 19. ãervna
Zámeãnická x Mochovská
Sadská – V Novém Hloubûtínû
Klánovická x Liblická
·estajovická – V Chaloupkách
·estajovická – Svépravická
Cidlinská – Mar‰ovská
Kukelská – Chvaletická – Îárská
Karda‰ovská (u nákupního stﬁediska)
V uveden˘ch dnech je obsluhována celá sbûrová trasa se v‰emi zastávkami.

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

Nebezpeãné odpady odevzdávejte v˘hradnû obsluze sbûrového vozidla!
OÎP ÚMâ Praha 14

Mezi bioodpad patﬁí napﬁ: listí, tráva, plevel, zbytky rostlin,
dﬁevní ‰tûpka z vûtví a keﬁÛ, piliny, hobliny, spadané ovoce, zbytky
ovoce a zeleniny, ãajové sáãky, kávová sedlina., skoﬁápky od vajec
apod.
Mezi tyto odpady nepatﬁí napﬁ.: zbytky jídel (tzv. gastroodpad), jedlé oleje, kosti, maso, uhynulá zvíﬁata, zneãi‰tûné piliny
a hobliny, biologicky nerozloÏitelné odpady a jiné odpady.
Z dÛvodu ekonomiky sbûru a svozu bioodpadu lze zahájit sluÏbu
na území mûstské ãásti po zaji‰tûní minimálního poãtu 50ti sbûrn˘ch
nádob.
Pro zaji‰tûní v˘‰e popisované sluÏby Vás Ïádáme, aby ten z obãanÛ kter˘ projeví zájem o svoz bioodpadu kontaktoval odbor Ïivotního prostﬁedí ÚMâ Praha 14 p. Faltu tel.: 281 005 332, kter˘ bude
shromaÏìovat zájemce o tuto sluÏbu a po dosaÏení poÏadovaného
poãtu zájemcÛ zprostﬁedkuje uzavﬁení smlouvy mezi PraÏsk˘mi sluÏbami a obãanem.
Odbor Ïivotního prostﬁedí
ÚMâ Praha 14

UZÁVùRKA inzerce a pﬁíspûvkÛ do ã. 7–8/2008 je 11. 6. 2008
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POMNÍKY, RÁMY, DESKY,
NÁHROBNÍ KAMENY Z PŘÍRODNÍHO KAMENE
VÝPRODEJ SKLADOVÝCH ZÁSOB
ZA VELMI NÍZKÉ CENY VÁM NABÍZÍ FIRMA

URNOVÝ HROB ŽULA OD
JEDNOHROB ŽULA OD
DVOJHROB ŽULA OD

–

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

Dále nabízíme ve‰keré opravy a repase hrobÛ,
návrhy, zamûﬁení s doporuãením
a nezávazné rozpoãty
po tel. domluvû i mimo pracovní dobu
vãetnû sobot a nedûlí
Provozovna:
U stra‰nického 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

Jazyková ‰kola Rybiãka
nabízí na ‰kolní rok 2008–2009
v˘uku angliãtiny, ‰panûl‰tiny
a francouz‰tiny
pro dûti od 4 do 16 let:
Na‰í pﬁedností jsou:
– malé skupinky po 4–6 Ïácích
– kvalifikovaní a zku‰ení lektoﬁi
– spec. vybavené uãebny, velmi kvalitní uãebnice
a v˘ukové materiály
V˘uka probíhá 1x t˘dnû 110 minut.
Cena: 4 350,– Kã vãetnû uãebnic /1 pololetí
V˘uka dospûl˘ch: AJ, ·pJ, FJ
– skupinky 4–6 posluchaãÛ
– dÛraz kladen na Ïivou komunikaci v cizím jazyce
– velmi kvalitní uãebnice a v˘ukové materiály
Cena: 4 500,– Kã pﬁi v˘uce 1x t˘dnû 90 minut.
Uãebny: Metro Rajská zahrada-Praha 9, Chlumecká 1539/7
– v budovû prodejny nábytku ASTO, vstup zadním
vchodem
Více informací: tel: 604 215 036, 241 44 31 29,
www.skolarybicka.cz
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ZUŠ pro talentované děti
Základní umûlecká ‰kola Praha 9 Prosek, U Prosecké ‰koly 92 pﬁijímá
pﬁed‰koláky, ‰koláky a studenty do umûleck˘ch oborÛ pro ‰kolní rok 2008/9.
Zájemci o studium mohou pﬁijít do ‰koly 16.–19. ãervna vÏdy v dobû od 15
do 18 hodin. Nabízíme tyto studijní obory:
l. Hudební obor – klavír, housle, kytara klasická, elektrická a baskytara, akordeon, elektrické klávesy, pﬁíãná a zobcová flétna, klarinet, saxofon,
trubka, pozoun, violoncello, zpûv sborov˘ a sólov˘ (klasick˘, populární) bicí
nástroje, pﬁíprava na hudební konzervatoﬁe.
2. V˘tvarn˘ obor – rozvoj v˘tvarného cítûní a my‰lení ÏákÛ, pﬁíprava ke
studiu na stﬁedních a vysok˘ch umûleck˘ch ‰kolách. Novû otevﬁen obor
„Digitální fotografie a nová média“ zamûﬁen˘ na moderní fotografii.
3. Literárnû-dramatick˘ obor – dûtské divadlo, kultura jazykového
a pohybového projevu, pﬁíprava na umûlecké ‰koly.
4. Taneãní obor – klasick˘, lidová a moderní tanec, pﬁíprava na taneãní
konzervatoﬁe, irské tance a step.
Více najdete na www.zuspraha9.cz, info na tel. 286 886 138

po–pá: 10–19 hod.

Nová kolekce plavek 2008
+ nové modely plavek
Aleny ·eredové
SLEVA

30 %

V¯PRODEJ PLAVEK KOLEKCE 2007

Fa ·míd a Syrov˘
– pﬁestavby bytov˘ch jader
na klíã, do 7 dnÛ
– pﬁestavby a rekonstrukce
– obklady a dlaÏby
– ostatní stavební práce
tel. 606 903 561, 606 318 139

•

Autoparkovi‰tû Hloubûtín Kolbenova ulice
Praha 9 pﬁijme dÛchodce i invalidní jako dozorce na hlídané parkovi‰tû. Info na místû – Kolbenova-ZáluÏská nebo tel. 281 860 767, 602 325 372.
5/06

• Volná parkovací místa na non-stop hlídaném

parkovi‰ti pro osobní a lehká nákladní vozidla,
moÏno i stavební stroje. Kolbenova-ZáluÏská, Praha 9, mobil 602 325 372.
5/07

Y)
el.: 267 107
307, fax: 281
Brandýs-Sta
914 758
rá Boleslav
(OD LABE)
Masarykovo
nám. 1778,
tel.: 606 376
728,
tel./fax: 326
903 081,
e-mail: l.spilka
@volny.cz
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78 druhů imitace dřeva
8 druhů dýhy
zrcadlové dveře v pěti barvách

Předváděcí
střediska:

Praha 2

Bělehradská
36,
tel.: 222 563
026
Sokolovská
377/141 (Pa
lmovka)
tel.: 731 106
521, tel./fax:
Praha 9 Bre
266 310 739
itcetlova 771
, (Černý Mo
st)
tel.: 603 242
133
Praha 10 Mě
cholupy, Ku
tnohorská 425
tel.: 603 242
133, 271 960
Praha 10 Na
649
d Vršovskou
horou 4 (OK
AY)
tel.: 267 107
307, fax: 281
Brandýs-Sta
914
758
rá Boleslav
(OD LABE)
Masarykovo
nám. 1778,
tel.: 606 376
728,
tel./fax: 326
903 081,
e-mail: l.spilka
@volny.cz
Praha 8

ratanové dveře, žaluziové dveře
Praha 9 Breitcetlova 771 (Černý Most)
tel.: 603 242 133
Praha 2 Bělehradská 36
tel.: 222 563 026
Praha 6 Jugoslávských partyzánů 26
(vchod orientován z náměstí Interbrigády)
tel.: 224 317 142
Praha 8 Sokolovská 377/141 (Palmovka)
tel.: 731 106 521, tel./fax: 266 310 739
Praha 10 Měcholupy, Kutnohorská 425
tel.: 603 242 133, 271 960 649
Praha 10 Nad Vršovskou horou 4 (OKAY)
tel.: 267 107 307, fax: 281 914 758
Brandýs-Stará Boleslav (OD LABE)
Masarykovo nám. 1778
tel.: 606 376 728, tel./fax: 326 903 081
e-mail: I.spilka@volny.cz

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

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

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

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

Podmínkou trvání zv˘hodnûné sazby pro druh˘ vÛz je platnost obou smluv
(zv˘hodnûná sazba pro druh˘ vÛz je urãena pro nejbliÏ‰í ãleny rodiny, uÏívající spoleãnou domácnost – manÏel, manÏelka, syn, dcera).
Jedná se o parkování v podzemních garáÏích, které jsou elektronicky hlídané za pouÏití kamerového systému, s vjezdy v ulicích:
Kuãerova, Bobkova, Bryksova, nám. Plk. Vlãka, Irvingova.
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PLACENÁ ¤ÁDKOVÁ INZERCE

VETERINÁRNÍ KLINIKA PARNÍK
nově dvě ordinace a dva operační sály

• Koupím byt nebo rodinn˘ dÛm jakékoli veli-

kosti, kategorie a vlastnictví, kdekoli v Praze.
Nabídnûte cokoli, moÏno i dekret – nájemní smlouvu, i v domû s majitelem, podnikov˘ apod. I zdevastovan˘, IV. kateg., v soudní Ïalobû, neoprávnûnû
obsazen˘, s neÏádoucím nájemníkem, ãi s jakoukoli právní vadou. Ve‰keré formality zajistím,
zaplatím stûhování i pﬁípadné dluhy na nájemném,
privatizaci apod. Mohu sehnat a zaplatit i náhradní byt, domeãek mimo Prahu apod. a dát ãas na
vystûhování. Seriózní jednání, platba ihned
a v hotovosti, tel.: 222 941 032.
1/04

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

•

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

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

• Potﬁebujete prodat byt, RD, chatu, pozemek?

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

• âi‰tûní

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

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

•

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, plnûní autoklimatizací, opravy brzd, náprav,
spojek, motorÛ atd., v˘mûny provozních kapalin,
filtrÛ, ﬁemenÛ, diagnostika znaãek ·koda, VW,
Audi, Seat, pﬁíprava a zaji‰tûní STK a emisí.
4/01

•

Arch. ateliér nabízí: projekty rodinn˘ch domÛ, rekonstrukce, pﬁestavby, pﬁístavby aj. telefon
731 759 496, 281 867 529.
4/08

•

Cukrárna – obãerstvení MM Praha 9 Kyje,
Hodûjovská 11. Na objednávku vyrobíme pro
v‰echny pﬁíleÏitosti: dorty nízké i patrové, minizákusky atd. – klasická v˘roba. Tel.: 731 759 496,
281 867 529.
4/09

•

Slapy – pronajmu chatky, apartmány plnû
vybavené pro 4 os., kuchyÀ, ob˘vák, loÏnice,
veranda, vl. WC. Zdarma loìka, bazén. Cena od
4200 Kã/t˘den/chata. Tel. 777 121 663.
4/15

• Krkono‰e – StráÏné – Penzion Vltava. Pro-

najmu apartmány pro 2–6 osob s kuchyÀkou,
moÏnost plné penze, cyklistika, turistika. Cena
200 Kã/os/den. Tel. 777 120 380.
4/16

•

Koupím byt v lokalitû Prahy 14. Vlastnictví
DR. i OV. Na stavu a patﬁe bytu nezáleÏí. MÛÏe
b˘ti panel i cihla. Platba hotovû. Tel. 775 053 379.
5/05

• Pedikúra u metra Hloubûtín. Tel. 607 737 355.

5/11

• Vymûním obecní gars. 30m

2 po rekonstrukci na Lehovci za vût‰í+doplatek, moÏno i zadluÏen˘. Lokalita P-9, napﬁ. âern˘ Most, H. Poãernice, Lehovec, Hloubûtín. Solidní jednání, tel.
722 651 908.
6/02

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

Svoboda a Nejtek s.r.o.
283 931 344, 603 801 377, 604 203 243
www.svobodaanejtek.wz.cz
Koňský hnůj v jakémkoliv množství
dovezu za symbolickou cenu.
Telefon 602 371 605.

V˘cvik psÛ v‰ech plemen,
moÏnost dojíÏdûní,
více na www.vycvikpsu-jaros.ic.cz
nebo na tel.: 607 536 316
TOTÁLNÍ VÝPRODEJ !!
50% sleva
na veškeré dárkové zboží –
keramika, obrazy,
ubrousky, hodiny a další …
Minigalerie
Skleněná vrata
Bobkova 777, Praha 9, Černý Most

Zahradu s domkem pronajmu – H. Poãernice
• Îenskou sestru, event. zdravotní sestru pro
• M· Vybíralova 967, Praha 9-âern˘ Most pﬁi- u• Lidlu,
3600,– Kã/mûs. Tel. 777 263 261. 6/07
gynekologickou ambulanci na ãásteãn˘ úvazek,
jme 2 kvalifikované uãitelky pro ‰kolní rok
dÛchodkyni, telefon 281 911 728, mobil
2008/2009. BliÏ‰í informace u ﬁeditelky M· na
• Hledám uãitele angliãtiny pro syna na douãe- nejradûji
732 475 072.
5/10
t. ã. 281 911 722.

6/06

ní – Z·. Tel. 736 766 231.

6/08
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Chvalský zámek

Horní Počernice

znovu otevřen

Dlouho oãekávaného otevﬁení Chvalského zámku v Horních Poãernicích se místní obãané i náv‰tûvníci doãkali
1. kvûtna. Slavnostního ceremoniálu s pﬁestﬁiÏením pásky se zúãastnil i praÏsk˘ primátor Pavel Bém a praÏsk˘
arcibiskup a primas ãesk˘ kardinál Miloslav Vlk, kter˘
zámku poÏehnal pﬁi bohosluÏbû v pﬁilehlém kostele
sv. Ludmily. Záchrana stavby zaãala sloÏit˘mi jednáními
jiÏ v roce 1992, vlastní práce pak v roce 2006. Interiéry
budou slouÏit ke stál˘m expozicím a krátkodob˘m v˘stavám, pﬁedná‰kám, koncertÛm atd. My se k této jedineãné památce, které po létech chátrání hrozil zánik vrátíme
je‰tû v pﬁí‰tím ãísle.
Pozvánka do zámku v ãervnu: 14. 6. od 19 do 01 hod.
zámek otevﬁen zdarma v rámci PraÏské muzejní noci;
22. 6. od 17 hod. benefiãní koncert váÏné hudby v podání absolventÛ ZU·; stálá expozice L. Jiﬁincové (grafika,
obrazy); krátkodobé v˘stavy fotografií a v˘tvarn˘ch dûl.
text a foto: ves

Na slavnostním pﬁestﬁiÏení pásky pﬁed vchodem do zámku se 1. kvûtna podíleli
spoleãnû: (zleva) kardinál Miloslav Vlk, starosta Horních Poãernic Ivan Li‰ka
a praÏsk˘ primátor Pavel Bém. Poté se zámek otevﬁel veﬁejnosti.

Informaãní centrum zámku

Dolní Počernice

Stepování pro radost

Kateﬁina Fialová, druhá z MS.

Velká formace z klubu Hanny Dance, která na mistrovství republiky skonãila na
druhém místû.

Hotel Svornost v Dolních Poãernicích se pro
step stal místem zaslíben˘m, ve kterém se uÏ
konala vût‰ina ze ‰esti dosavadních roãníkÛ Stepaﬁské pﬁehlídky PraÏská ãtrnáctka. Letos v dubnu zde své stepaﬁské umûní, doplnûné exhibicí
moderní gymnastiky, pﬁedvedli spoleãnû s poﬁádajícím klubem Hanny Dance ze Z· Chvaletická také stepaﬁky a stepaﬁi z DDM Horní
Poãernice, Andrea Studia a Top Step studia.
Ozdobou programu bylo vystoupení stepaﬁského mistra svûta Dominika Budlovského a stﬁíbrné z MS Kateﬁiny Fialové. Na této pﬁehlídce
není nikdy nouze o nad‰ené publikum, jen prostory sálu by mohly b˘t o nûco vût‰í. Za tûch
‰est let do‰lo u vystupujících k pﬁirozené generaãní obmûnû: z mal˘ch holãiãek, zaãínajících
pﬁed lety v klubu Hanny Dance, jsou dnes stepující sleãny, a z dívek stepující Ïeny. A zájem
o stepování – od tûch nejmen‰ích, aÏ po vûk
seniorsk˘ – na Praze 14 neupadá. TakÏe se

Mistr svûta ve stepu Dominik Budlovsk˘, Hana
Hanu‰ová a zástupkynû starosty Prahy 14 Jitka Îáková

mÛÏeme tû‰it na dal‰í sérii pﬁehlídek, vÏdy podpoﬁen˘ch grantem Mâ Praha 14, jeÏ se vyznaãují skvûlou atmosférou
a choreografií, radostí a optimismem. Dík za to patﬁí
pﬁedev‰ím Hanû Hanu‰ové
a v‰em, kdo ji s poﬁádáním
„PraÏské 14“ pomáhají. A o tom,
Ïe její svûﬁenkynû to ve stepu
doopravdy umí, svûdãí skvûlé
v˘sledky z kvûtnového mistrovství
republiky v Brnû, kde obsadily v dûtské
vûkové kategorii tﬁetí a druhé místo a Trio Ïeny
ve své kategorii zvítûzilo. Zanedlouho je v‰echny ãeká úãast na mistrovství Evropy i svûta.
text a foto: j‰
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S kolem kolem Jenštejna

S Gigasportem jsme vyrazili na jeho dal‰í sportovní akci, tentokrát cyklistickou trasu s názvem
v titulku, byÈ pû‰ích úãastníkÛ startuje na Cestu
kolem Rokytky mnohonásobná pﬁesila. My se

od prodejny Gigasportu na âerném Mostû vydáváme k areálu Církve bratrské ve Chvalech, pak
najíÏdíme ·plechnerovou ulicí na cyklostezku
0035, která nás vede pﬁes Horní Poãernice k ãistiãce vody a kolem stoÏáru vysílaãe do Zelenãe.
Na jeho konci odboãujeme vlevo po cyklostez-

ce 0034 do Svémyslic a pﬁes Dehtáry a Nov˘ Jen‰tejn ke stﬁedobodu, kolem kterého se na‰e cesta toãí. U okrouhlé 22 metrÛ vysoké vûÏe na nás trochu tísnivû d˘chne atmosféra stﬁedovûku. Zﬁícenina pÛvodnû vodního hradu Jen‰tejn je cenn˘m dokladem ãeské gotické architektury z období druhé poloviny 14. století.
Ve vûÏi je umístûna stálá expozice z dûjin hradu a na jejím vrcholu nás ãeká pÛsobivá vyhlídka v‰emi smûry. KdyÏ se jí dostateãnû nabaÏíme, pokraãujeme stále po CT 0034 do Podolánky a polní cestou pﬁes Pﬁezletice do Ctûnic. Tam je
v obnoveném areálu moÏné spojit obãerstvení
s náv‰tûvou zámku a prohlídkou expozice koãárÛ.
Chrtiãi kilometrÛ na nic podobného pochopitelnû nemají ãas, na trase uÏ jsme sami, ostatní spûchali Ctûnick˘m hájem pﬁes Vinoﬁ, kde se ani
nestaãili zastavit u zdej‰í nejstar‰í stavby, kterou
je kostel zasvûcen˘ Pov˘‰ení sv. KﬁíÏe. Projedeme starou Vinoﬁí a pﬁed sebou uÏ máme jen pár
kilometrÛ rovnû pﬁes R 10 do Horních Poãernic.
Tam pﬁejedeme Ïelezniãní traÈ i hlavní Náchodskou ulici, abychom se napojili na CT 0035 a po

nûkolika hodinách se tak vrátili se na
místo startu. Celkem jsme namûﬁili
26 kilometrÛ a tuhle pﬁeváÏnû rovinatou trasu se
spoustou zajímav˘ch
míst mÛÏeme vﬁele
doporuãit v‰em milovníkÛm cyklistick˘ch v˘letÛ. Jen doufáme, Ïe je bude provázet lep‰í poãasí neÏ
nás. text a foto: ves a vok

