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MùSÍâNÍK OBâANÒ âERNÉHO MOSTU, HLOUBùTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC

Po Velkém poãernickém rybníku pﬁi‰lo na ﬁadu odbahnûní Kyjského rybníka. Snad se po souãasném stavebním mumraji doãkáme i tady brzy podobné
idylky jako v Dolních Poãernicích. (Podrobnûji na str. 15 a 28.) foto: j‰, vok
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Předškoláci v knihovně
Cel˘ ‰kolní rok chodili pﬁed‰koláci z M· Obláãek v ·ebelovû ulici do knihovny na âerném Mostû, aby si tu s vedoucí poboãky Helenou âechovou povídali o kníÏkách a jejich
v˘znamu pro dûti a poslouchali pohádky, které jim ãetla a které se vût‰inou vázaly k tématice, jíÏ se právû ve ‰kolce vûnovali. V pátek 13. ãervna se dûti pﬁi‰ly do knihovny rozlouãit – ne ov‰em natrvalo, ale jen jako „pﬁed‰koláci“, aby sem pak od záﬁí
mohly znovu zaãít chodit – uÏ jako „‰koláci“. Proto také v publikaci
„Moje první kníÏka“, kterou od vedoucí knihovny dostaly, byla i pﬁihlá‰ka za ãlena knihovny. Knihovna na âerném Mostû jako první
v celé Praze 9 a 14 zaãala spolupracovat s mateﬁsk˘mi ‰kolami
a její pracovnice doufají, Ïe se to v budoucnu projeví. Zatím totiÏ
expanzí internetu do ‰kol a domácností ãtenáﬁÛ mezi dûtmi stále ub˘vá. A to je ‰koda.
Otevírací hodiny v knihovnû âern˘ Most o prázdninách:
stﬁeda 12–19 hod.; pátek 9–15 hod. V knihovnû Hloubûtín: úter˘ 9–19 hod.; ãtvrtek 12–19 hod.
text a foto: ves

Maskot knihovny – v˘robek
Z· Bﬁí VenclíkÛ

Sousedská
U na‰ich sousedÛ v Dolních Poãernicích poﬁádali letos Sousedskou
uÏ potﬁetí. A ve velkém stylu. Místem pﬁátelského setkání sousedÛ, mezi
nimiÏ nechybûlo ani pár pﬁespolních z Jahodnice a âerného Mostu, bylo
nádvoﬁí dolnopoãernické radnice. Zde na pﬁíchozí ãekala dvû opeãená
selátka a nic nebránilo tomu, aby se hodovalo, pilo a k dobré sousedské
zábavû vyhrávala k poslechu a posléze i k bujarému tanci, kdyÏ uÏ se
setmûlo, kapela Franti‰ka Komínka. Sousedská, jeÏ k nám nedávno pﬁi‰la z EU, si v âechách teprve získává na popularitû. Samotné slovo sousedská znamená podle slovníku spisovné ãe‰tiny ãesk˘ lidov˘ tanec v tﬁídobém taktu. Nov˘ v˘znam tohoto staroãeského slova, kdy se prostû
sousedé pozvou na organizovan˘ „mejdan“, je opakem ãasto malichern˘ch sousedsk˘ch sporÛ, jimiÏ se to v âechách stále jen hemÏí.
Organizace pﬁi EU, Evropská federace místní solidarity, vymyslela
tuto sbliÏovací akci, jeÏ se oficiálnû jmenuje Svátek sousedÛ, uÏ pﬁed
devíti lety. Tehdy se poprvé setkali obyvatelé PaﬁíÏe. Letos Sousedská (sousedsk˘ den ãi Svátek sousedÛ) pﬁipadla na 27. kvûtna. Pokud se
chcete dozvûdût o této akci více, hledejte na: www.svateksousedu.cz,
www.europeanneighbours-day.eu.
text a foto: j‰
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Informace z jednání
Rady MČ Praha 14
Na svém 40. jednání dne 27. 5.
Rada mimo jiné
Souhlasila 1. s plnûním pﬁíjmÛ a ãerpáním
v˘dajÛ mûstské ãásti Praha 14 za rok 2007; 2. se
závûreãn˘m úãtem mûstské ãásti Praha 14 za
rok 2007 vãetnû zprávy nezávislého auditora
o v˘sledku pﬁezkoumání hospodaﬁení mûstské
ãásti Praha 14 za rok 2007; 3. s plnûním finanãního plánu zdaÀované ãinnosti mûstské ãásti
Praha 14 za rok 2007 s hospodáﬁsk˘m v˘sledkem ve v˘‰i 60 745 tis. Kã.
Souhlasila se sníÏením roãní sazby z 205,60
Kã/m2 na 102,80Kã/m2 od 1. 6. 2008 do 31. 12.
2008 pro nájemce obãanské sdruÏení KﬁesÈanské centrum pro rodinu Heﬁmánek za uÏívání
nebytov˘ch prostor v ulici Vybíralova ã.p. 969.
Souhlasila s pronájmem ãásti pozemku parc.
ã. 221/683 o v˘mûﬁe 10 m2 v k. ú. âern˘ Most
za úãelem zﬁízení a provozování restauraãní
pﬁedzahrádky pﬁed bistrem Bambus, nám. Plk.
Vlãka 695 v dobû od 1. 6. do 30. 9. 2008
Seznámila se se zámûrem na nástavbu a pﬁístavbu domu ã. p. 539 ul. Bezdrevská pro kanceláﬁe a byty na pozemku parc.ã. 655 a 656/1
kat. území Hostavice. Vzhledem k nedodrÏení
charakteru zástavby, hmotového ãlenûní, v˘‰kové hladiny a nesouladu se stávající mírou vyuÏití pozemku pﬁevaÏující v okolí pﬁedmûtné
stavby poÏaduje nové ﬁe‰ení. V projektové
dokumentaci pro územní ﬁízení budou zapracované pﬁipomínky Rady, které reagují na zji‰tûné
nedostatky a pﬁestavba domu ã.p. 539 bude lépe
zaãlenûnitelná do stávající rodinné zástavby.
Nesouhlasila s návrhem na zmûnu územního
plánu funkãního vyuÏití pozemku parc.ã. 807/20
a 793/3 k. ú. Kyje o rozloze 22 444 m2 z plochy
zeleÀ mûstská a krajinná na plochu ãistû obytnou. Tento nesouhlas Mâ Praha 14 povaÏuje za
zásadní z dÛvodu sníÏení plochy zelenû nedostateãnû zastoupené v pﬁedmûtné lokalitû a z dÛvodu ochrany ovzdu‰í, kde koncetrace NO2 se
v souãasné dobû blíÏí imisním limitÛm.
O zmûnu územního plánu poÏádala dne 31. 3.
2008 obchodní spoleãnost ASKO NÁBYTEK
s. r. o. se zámûrem v˘stavby 3 bytov˘ch dvojdomkÛ o 4 nadzemních podlaÏích s 66 byt. jednotkami. Doprava v klidu je ﬁe‰ena v podzemních garáÏích pro 105 stání a na povrchu 45
stání. V rámci zámûru je plánováno i odtranûní
stávajících 24 ﬁadov˘ch garáÏí.
Schválila vymezení veﬁejn˘ch prostranství na území Mâ Praha 14, uveden˘ch v pﬁíloze návrhu
vyhlá‰ky hl. m. Prahy, na kter˘ch bude zakázáno
poÏívat alkoholické nápoje (blíÏe ãlánek na str. 4).

•

Na svém 41. jednání dne 10. 6.
Rada mimo jiné
Souhlasila s volbou pﬁísedících Obvodního soudu pro Prahu 9 Vûrou Nekolovou a Miroslavou
Roglovou.
Souhlasila s uzavﬁením dodatku nájemní
smlouvy na pronájem ãásti pozemku parc.
ã. 2830/1 o v˘mûﬁe 2 450 m2 v k. ú. Kyje mezi
Mâ Praha 14 a âesk˘mi drahami, a. s. za úãelem zmûny v˘‰e nájemného ze 3 Kã/m2/rok na
11 Kã s platností od 1. 7. 2008.
Souhlasila s návrhy ﬁeditelÛ ‰kol na ocenûní
vítûzÛ ankety Ámos u pﬁíleÏitosti ukonãení ‰kolního roku 2007/08. Vítûzi této ankety se staly:
Mgr. Jana Juﬁíková (Z· Bﬁí VenclíkÛ), Mgr.
ZdeÀka SmrÏová (Z· Gen. Janou‰ka), Mgr. Ivana Braunová (Z· Hloubûtínská), Mgr. Jana Bartáková (Z· Chvaletická), Mgr. Ivana Vítková
(Z· ·imanovská) a RNDr. Dagmar Reichelová
(Z· Vybíralova).
Schválila pﬁíspûvek ve v˘‰i 30 000 Kã obãanskému sdruÏení Fit studio D na ãásteãnou úhradu nákladÛ na pronájem tûlov˘chovn˘ch zaﬁízení a sportovi‰È.
Schválila pﬁidûlení finanãního pﬁíspûvku formou
daru sportovnímu klubu Hanny dance pﬁi Z·
Chvaletická ve v˘‰i 10 000 Kã a souhlasila s umístûním znaku Mâ Praha 14 na sportovních odûvech a zavazadlech ãlenÛ v˘‰e uvedeného klubu.
Schválila finanãní pﬁíspûvek ve v˘‰i 30 000 Kã
na akci âesk˘ pohár ve streetballe – praÏské
kolo, kter˘ bude poskytnut âeské streetballové
federaci, o. s.
Schválila pﬁidûlení grantov˘ch prostﬁedkÛ
v sociální oblasti pro rok 2008, jeÏ hl. m. Praha poskytla Mâ Praha 14 k rozdûlení v celkové
v˘‰i 763 000 Kã. Podporované oblasti byly dány
podmínkami hl. m. Prahy: a) peãovatelská sluÏba, b) nízkoprahové zaﬁízení pro dûti a mládeÏ,
c) odborné sociální poradenství pro osoby se
zdravotním postiÏením a seniory (vyjma obãansk˘ch poraden), d) sociálnû aktivní sluÏby pro
osoby se zdravotním postiÏením a seniory.
Vzala na vûdomí rezignaci Renaty Hu‰kové
(ODS) na ãlena Zastupitelstva Mâ Praha 14 ke
dni 3. 6. 2008. Konstatovala, Ïe pan Miroslav
Îák (ODS) se stal dne 4. 6. 2008 ãlenem ZMâ
Praha 14 (dojde-li k rezignaci ãlena zastupitelstva, stává se nov˘m ãlenem náhradník z téÏe
politické strany v poﬁadí dle v˘sledkÛ voleb).

Komise územního rozvoje
(28. 4.)
Komise nesouhlasila s úpravou územního plánu v oblasti Na Hutích dle studie pro v˘stavbu
obytného souboru Kyje-Trinity (18 bytov˘ch
domÛ o 6–9 podlaÏích s 310 bytov˘mi jednotkami). Podmínkou dal‰ího rozvoje v dotãené
oblasti je vybudování svûtelného signalizaãního
zaﬁízení na kﬁiÏovatce Cíglerova x Za âern˘m

mostem; komise nemûla námitek ke studii rekreaãní park U âeÀku; komise nesouhlasila se zmûnou územního plánu, podanou spoleãností ASKO
NÁBYTEK, s.r.o., t˘kající se v˘stavby 6 bytov˘ch domÛ; komise nesouhlasila s podnûtem
vlastníkÛ pozemkÛ parc. ã. 1372/46, 1372/2, 5, 7
v k. ú. Hloubûtín na zmûnu územního plánu pro
celou plochu vymezenou na severu Vysoãanskou
radiálou, z v˘chodu ul. Za âern˘m mostem,
z jihu a západu zahrádkami jako námût pro Mâ
Praha 14 ke vzniku v˘hledové zastavitelné rozvojové plochy; komise souhlasila se zmûnou
územního plánu u pozemku parc. ã. 793/155
v k. ú. Kyje pro v˘stavbu rodinného domu.

Komise pro sociálně právní
ochranu dětí a sociálních věci
(29. 4. a 4. 6. )
Komise se seznámila s projektem Domu na pÛl
cesty a s ãinností Organizace pro pomoc uprchlíkÛm, která tento projekt pﬁipravuje. Dále se zab˘vala otázkou pﬁidûlování bytÛ azylantÛm hl. m.
Prahou. Podle údajÛ z bytového odboru hl. m. Prahy bylo za období 1998–2007 pﬁidûleno v rámci
programu Ministerstva vnitra âR celkem 67 azylov˘ch bytÛ. Vytváﬁí se tak na území na‰í mûstské
ãásti skupina obyvatel, která vyÏaduje sluÏby napomáhající jejich zaãlenûní do spoleãnosti.
Dne 4. 6. komise doporuãila Radû finanãnû
podpoﬁit projekty v rámci pﬁidûlení grantov˘ch
prostﬁedkÛ v sociální oblasti pro rok 2008: SdruÏení pro pomoc dûtem s handicapy, Centra pro
zdravotnû postiÏené kraje Praha a obãanského
sdruÏení Jahoda.

Komise životního prostředí
(12. 5.)
Komise souhlasila se zámûrem na úpravu
územního plánu v k. ú. Hostavice, parc. ã. 655
a 656/1 pro nástavbu a pﬁístavbu objektu Bezdrevská 539; komise nesouhlasila se zmûnou
územního plánu pro obytn˘ soubor TRINITY
v oblasti Na Hutích; komise nesouhlasila se zmûnou územního plánu pozemku parc. ã. 1372/46
v oblasti nad zahrádkami – BaÏantnice z funkãní plochy louky a pastviny na ãistû obytné.

Kontrolní výbor (28. 4.)
V˘bor vzal na vûdomí zprávu o provedené
kontrole rozboru nákladÛ na likvidaci v˘poãetní techniky v I. a IV. ãtvrtletí 2007 a souhlasil
s pﬁedáním zprávy tajemníkovi ÚMâ Praha 14;
vzal na vûdomí informaci o stíÏnostech doruãen˘ch ÚMâ Praha 14 v I. ãtvrtletí 2008 a povûﬁil Vojtûcha ·ebka a ing. Peckovou provedením
namátkové kontroly vyﬁizování stíÏností doruãen˘ch ÚMâ Praha 14 v I. ãtvrtletí 2008.
Poznámka: Usnesení odborn˘ch komisí Rady
Mâ Praha 14 jsou pouze doporuãující a tudíÏ
nejsou pro mûstskou ãást závazné.
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S rytířem na Blaník
Odbor sociálních vûcí a zdravotnictví Mâ Prahy 14 realizoval ve dnech
16.–18. kvûtna dal‰í víkendov˘ pobyt pro dûti ohroÏené sociálním vylouãením, kter˘ se uskuteãnil v rekreaãním stﬁedisku Blaník – LouÀovice pod
Blaníkem. Na pﬁípravû a realizaci se podílely neziskové organizace – SdruÏení na pomoc dûtem s handicapy KC Mot˘lek, o.s. Jahoda a Obãanská
inspirace. Pobytu se úãastnilo 20 dûtí a ãtyﬁãlenn˘ pedagogick˘ doprovod. Víkendov˘ pobyt nabídl dûtem kvalitní formu trávení volného ãasu
a umoÏnil nám navázat nebo prohloubit kontakt s nimi i jejich rodiãi.
Program pobytu byl sestaven tak, aby byl pro dûti pﬁínosn˘ ale i zábavn˘. Kromû spousty her a soutûÏí získaly dûti bûhem pobytu mnoho zají-

mav˘ch informací o zdej‰í chránûné krajinné oblasti a její pﬁírodû. Souãástí pobytu byl také sobotní
v˘let nauãnou stezkou k vrcholu Velkého Blaníku
a rozhlednû, která nabídla nádhern˘ v˘hled do podblanického kraje. Dûti
se také seznámily s historií a legendami o spících rytíﬁích, které je zaujaly. Nav‰tívily také místní jezdeck˘ klub, kde se mohly svést na koních
a prohlédnou stáje s hﬁíbátky. Víkendov˘ pobyt byl zakonãen vyhodnocením jednotliv˘ch soutûÏí, za které byly dûti ocenûny sladkostmi a dal‰ími cenami. Dûti si odváÏely domÛ krásné záÏitky a nová pﬁátelství.
V leto‰ním roce pﬁipravujeme je‰tû jeden víkendov˘ pobyt a letní tábor
v âeském ráji. Uveden˘m sdruÏením tímto také dûkujeme za spolupráci.
Dana Hladíková,
odbor soc. vûcí a zdravotnictví

Vyhláška hl. m. Prahy o zákazu požívání alkoholu
V uplynul˘ch dnech se v médiích objevilo
nûkolik informací o pﬁípravû vyhlá‰ky o zákazu poÏívání alkoholu na veﬁejn˘ch prostranstvích v Praze. Vzhledem k tomu, Ïe tyto informace byly ãasto zkrácené a neúplné a vyvolaly
ﬁadu dotazÛ obãanÛ Prahy 14, povaÏuji za vhodné uvést k této problematice nûkolik poznámek.
Pﬁíprava vyhlá‰ky byla zahájena jiÏ v dubnu
tohoto roku. První námûstek primátora Mgr. BlaÏek vyzval mûstské ãásti, aby navrhly lokality, na
které by se zákaz vztahoval. Mûstská ãást Praha
14 v reakci na tuto v˘zvu uvedla prostranství, na
nichÏ buì dochází k naru‰ování veﬁejného poﬁádku v souvislosti s poÏíváním alkoholu, nebo které je tﬁeba vzhledem k jejich charakteru preventivnû ochránit. Jednalo se o prostranství kolem
stanic metra a dûtsk˘ch hﬁi‰È, dále o okolí
obchodního domu Albert v ul. Bﬁí VenclíkÛ,
okolí pomníkÛ v ul. Hloubûtínská a Mochovská, pû‰í zónu v Kuãerovû ulici a o okolí v‰ech
‰kolsk˘ch a zdravotnick˘ch zaﬁízení.
Je tﬁeba zdÛraznit, Ïe vyhlá‰ka se musí vztahovat na konkrétní vybraná místa a v takovém
poãtu, aby byla zaji‰tûna úãinná kontrola a zásah
ze strany Mûstské policie hlavního mûsta Prahy. Pﬁedpokládá se, Ïe mûstské ãásti budou mít
moÏnost pravidelnû tato místa mûnit a doplÀovat, aby odpovídala aktuálním poÏadavkÛm na
zabezpeãení veﬁejného poﬁádku.
Na následujícím jednání, které se uskuteãnilo v kvûtnu tohoto roku, jsme podpoﬁili roz-

Úřad u vás doma
V ãervnov˘ch Listech Prahy 14 na stranû
4 byla umístûna informace o sluÏbû, kterou
Úﬁad mûstské ãásti Praha 14 nabízí star‰ím
spoluobãanÛm a obãanÛm se sníÏenou pohyblivostí moÏnost vyﬁizování nûkter˘ch záleÏitostí pﬁímo u nich doma. Jedná se o úkony v kompetenci obãanskoprávního odboru
(OSO), odboru sociálních vûcí a zdravotnictví (OSVZ) a odboru státní sociální podpory
(OSSP). Nedopatﬁením nebyla zveﬁejnûna jména osob, na které se mohou obãané obrátit.
Tímto se omlouváme a uvádíme je nyní:

‰íﬁení vyhlá‰ky i na zastávky MHD a doporuãili
zaãlenit i dûtská hﬁi‰tû a jejich okolí do její obecné ãásti.
Lze konstatovat, Ïe koneãná podoba vyhlá‰ky, kterou schválilo Zastupitelstvo hl.m. Prahy
dne 20. 6. 2008 s úãinností od 7. 7. 2008, zahrnuje, buì v obecné ãásti (okolí stanic metra,
okolí ‰kolsk˘ch a zdravotnick˘ch zaﬁízení, dûtská hﬁi‰tû) ãi v pﬁíloze, prakticky v‰echny na‰e
poÏadavky.
Mûstská ãást Praha 14 vítá a podporuje
vydání vyhlá‰ky, která zakazuje poÏívání alkoholu ve vybran˘ch lokalitách hlavního mûsta
Prahy a vûﬁí, Ïe v˘raznû napomÛÏe k ochranû
veﬁejného poﬁádku na na‰em území.
Obecnû závazná vyhlá‰ka, kterou se zakazuje poÏívání alkoholick˘ch nápojÛ na veﬁejn˘ch prostranstvích
§ 1. Základní ustanovení
PoÏívání alkoholick˘ch nápojÛ je ãinností,
která by mohla naru‰it veﬁejn˘ poﬁádek v hlavním mûstû Praze nebo b˘t v rozporu s dobr˘mi
mravy
§ 2. Zákaz poÏívání alkoholick˘ch nápojÛ na
veﬁejném prostranství
1. Na území hl. m. Prahy se zakazuje poÏívání
alkoholick˘ch nápojÛ na veﬁejn˘ch prostranstvích nebo jejich ãástech uveden˘ch
v pﬁíloze k této vyhlá‰ce.
2. Na území hl. m. Prahy se dále zakazuje poÏívání alkoholick˘ch nápojÛ:

OSO:
Hana Felderová, tel: 281005233,
225295233
Eva Vlková, tel: 281005552, 225295552
OSVZ:
Lucie Vaisová, tel: 281005370, 225295370
Eva Zelenková, tel: 281005260, 225295260
OSSP:
Alena Nûmcová, tel: 281914105,
218915025
Simona Charvátová, tel: 281012062
Jarmila ·arlayová, tel: 281012060

a) v okruhu 100 m od stanic metra a to od:
1. uzavírateln˘ch vstupÛ do vestibulÛ stanic,
které jsou urãeny pouze ke vstupu a v˘stupu
cestujících; 2. uzavírateln˘ch vstupÛ do stanic, jejichÏ vestibuly slouÏí téÏ jako podchody pro pû‰í
b) v okruhu 100 m od ‰kol a ‰kolsk˘ch zaﬁízení
c) v okruhu 100 m od zdravotnick˘ch zaﬁízení
d) na dûtsk˘ch hﬁi‰tích a pískovi‰tích.
3. Zakazuje se rovnûÏ poÏívání alkoholick˘ch
nápojÛ v prostoru nástupních ostrÛvkÛ nebo
samostatn˘ch nástupi‰È veﬁejné dopravy.
V pﬁípadû umístûní zastávky u hrany chodníku zákaz platí je‰tû 5 m za oznaãníkem a 5 m
za koncem zastávky, a to vÏdy v celé ‰íﬁi
chodníku. Není-li konec oznaãen, zákaz platí 65 m od oznaãníku do prostoru zastávky.

P¤ÍLOHA VYHLÁ·KY – Praha 14
Námûstí a ulice
1. Bﬁí VenclíkÛ 1072 a 1073 (prostranství
v okolí objektÛ Úﬁadu Mâ Praha 14)
2. Hloubûtínská a Mochovská (prostranství
v okolí pomníkÛ)
3. Kuãerova (pû‰í zóna)
Obchodní centra
4. Prostranství (u OD Albert a Z· Bﬁí VenclíkÛ) ohraniãené ul. Broumarská, Cíglerova, Bﬁí. VenclíkÛ, Vlãkova, Pospíchalova, Ocelkova
Ing. Ludûk Lis˘, tajemník ÚMâ Praha 14

Městská část Praha 14,
Úřad městské části, přijme:
právníka/právniãku do odboru

kanceláﬁe starosty, ve tﬁídû 11,
vhodné i pro absolventy
a právníka/právniãku do odboru
v˘stavby a dopravy, ve tﬁídû 10,
s moÏností získání obecního bytu.
BliÏ‰í informace na webov˘ch stránkách
úﬁadu:www.Praha14.cz, volná místa.

dvoustranu pﬁipravil: j‰
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Představujeme: Kateřinu Pavlíčkovou

V

lednov˘ch Listech jsme zaãali s pﬁedstavováním ãlenÛ Zastupitelstva Mâ Praha 14. Tentokrát jsme poloÏili otázky MUDr.
Kateﬁinû Pavlíãkové (ODS). Vystudovala lékaﬁskou fakultu
UK a pracuje ve V‰eobecné fakultní nemocnici v Praze. Do komunální politiky vstoupila v roce 1990, kdy se stala ãlenkou Zastupitelstva Mâ Praha Kyje. V zastupitelstvu Mâ Praha 14 pÛsobí ãtvrté
volební období, je pﬁedsedkyní komise Ïivotního prostﬁedí.
Jak ovlivnilo studium medicíny vá‰
Ïivot?
Velice pozitivnû. Mám zajímavé povolání
a moÏnost pomáhat lidem.
Nelze se nezeptat, jak ve své lékaﬁské
praxi vnímáte reformu zdravotnictví vãetnû zavedení poplatkÛ?
Problematika zdravotnictví je velice sloÏitá.
Doposud Ïádná z vlád nemûla odvahu pﬁistoupit k zásadním zmûnám. Oznaãovat zdravot-

Jste dlouholetou pﬁedsedkyní komise
Ïivotního prostﬁedí. KdyÏ se ohlédnete
zpátky, jaké nejvût‰í problémy komise
ﬁe‰ila?
V 90. letech mû velice trápila kvalita ovzdu‰í v na‰í mûstské ãásti. V období inverze Kyjsk˘ rybník nebyl témûﬁ vidût a vzduch byl prakticky ned˘chateln˘. Komise pomohla získat
finanãní prostﬁedky na pilotní projekt studie kvality ovzdu‰í. Za úspûch povaÏuji urychlení

nictví za bezplatné je populistické. Pochopitelnû, Ïe tomu tak není a ani b˘t nemÛÏe. Vybírání
regulaãních poplatkÛ já osobnû nepovaÏuji za
reformní krok, ale prostﬁedek ke sníÏení naduÏívání zdravotní péãe. Na‰i pacienti to berou
jako fakt a nestûÏují si.
Co vás pﬁivedlo k tomu, Ïe jste se zaãala zajímat o problematiku Ïivotního prostﬁedí?
Jedním z pﬁedmûtÛ pﬁi studiu medicíny byla
ne pﬁíli‰ populární hygiena. „Obliba“ souvisela s jeho znaãnou rozsáhlostí. Tak jsem se vlastnû povinnû seznámila s poÏadavky na kvalitu
Ïivotního a pracovního prostﬁedí, jak˘m zpÛsobem jeho sloÏky mohou ovlivnit zdravotní
stav ãlovûka v pozitivním i negativním smyslu. MÛj zájem pak pﬁirozenû navázal na znalosti
a moÏnost usilovat o zlep‰ení a kladn˘ dopad
na zdraví.

následné plynofikace oblasti a zlep‰ení ukazatelÛ zneãi‰tûní ovzdu‰í, zejména celkové pra‰nosti a kysliãníku siﬁiãitého. S ovlivnûním obsahu oxidÛ dusíku je to sloÏitûj‰í. Souvisí
s automobilovou dopravou a ta stále roste
i v návaznosti na vzrÛstající bytovou v˘stavbu.
Komise se v souãasnosti velmi ãasto zab˘vá
poÏadavky investorÛ na zvy‰ování koeficientÛ
zastavûnosti oproti schválenému územnímu plánu. Tyto projekty vût‰inou nepodporujeme. Stává se v‰ak, Ïe jsou prosazeny i proti vÛli komise. Na‰i snahou je nezvy‰ovat ekologickou zátûÏ
území.
Jak byste zhodnotila spolupráci komise
s odborem Ïivotního prostﬁedí ÚMâ Praha 14?
Mé osobní zku‰enosti jsou pozitivní. Pan ing.
Vyãichlo, kter˘ je tajemníkem komise, je velmi dobr˘ odborník na problematiku Ïivotního

prostﬁedí a vstﬁícn˘ ãlovûk. Podobné zku‰enosti mám i s jeho pﬁedchÛdkyní paní ing. Veselou.
ÚdrÏba a rozvoj veﬁejné zelenû je povaÏována vedením na‰í mûstské ãásti za jednu z priorit. Myslíte si, Ïe neposeãená tráva ohroÏuje zdraví nejen alergikÛ?
Myslím si, Ïe ano. Alergie vzniká v kaÏdém
vûku. Pyly trav a plevelÛ jsou ofenzivními alergeny a kontakt s nimi mÛÏe onemocnûní vyvolat. Neposeãená tráva je nejenÏe neestetická, ale
v nûkter˘ch pﬁípadech mÛÏe b˘t i „nebezpeãná“. V urãit˘ch místech brání motoristÛm ve
v˘hledu do kﬁiÏovatek.
Praha 14 zaÏívá velké investiãní akce
v oblasti Ïivotního prostﬁedí – revitalizaci
Rokytky, odbahnûní Kyjského rybníka,
chystá se v˘stavba rekreaãního parku
U âeÀku. Máte z toho radost?
Vûﬁím, Ïe pﬁinese radost kromû mû i v‰em
spoluobãanÛm. Kultivované prostﬁedí s moÏností aktivního odpoãinku potû‰í kaÏdého.
Jak se pﬁipravujete na jednání zastupitelstva?
Individuálním studiem písemn˘ch materiálÛ
a diskuzí o problémech na klubu zastupitelÛ
ODS, pﬁípadnû konzultací s odborn˘mi pracovníky úﬁadu.
Patﬁíte k nejzku‰enûj‰ím ãlenÛm zastupitelstva. Daﬁí se vám tyto zku‰enosti pﬁedávat tûm nejmlad‰ím kolegÛm v zastupitelstvu?
Nejsem se v‰emi v úzkém kontaktu. V rámci komise si vymûÀujeme názory a snaÏíme se
najít konsensus.
Pﬁedstavte si, Ïe máte neomezenou pravomoc: jaké tﬁi vûci (tﬁi pﬁání) byste v Praze 14 udûlala?
 Kostelu sv. Bartolomûje bych vytvoﬁila
dÛstojné okolí, které takové památce náleÏí.
 Na Jahodnici bych místo vysok˘ch
a hmotn˘ch obytn˘ch domÛ postavila rodinné
domky.
 Kyjsk˘ rybník a okolí by se stalo místem
rekreace, zábavy a sportu .
Dle ankety PraÏského Deníku mají obãané Prahy 14 nejvût‰í problém s parkováním. Jak˘ problém pálí nejvíc vás?
Dopravní situace na Praze 14. Vysoká hustota provozu na páteﬁních komunikacích, hluk,
prach.
Dle jednoho prÛzkumu si polovina
âechÛ v létû nevybírá dovolenou. Jak je
tomu u vás v rodinû?
My patﬁíme mezi tu druhou polovinu národa, která má ráda teplo a provozování letních
sportÛ. UÏ se moc tû‰ím na kolo s pﬁáteli, cestování a poznávání nov˘ch hezk˘ch míst.
Poslední otázka: co byste chtûla je‰tû sdûlit na‰im ãtenáﬁÛm?
Ráda bych v‰em popﬁála hodnû zdraví a dûtem veselé prázdniny.
za ãtenáﬁe ListÛ se ptal: Jaroslav ·míd,
‰éfredaktor
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Kulturní a sportovní akce radnice
âERVENEC

ZÁ¤Í

Malování na chodníku

PRAHA 14
TOUR 2008

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.

Mûstská ãást Praha 14 spoleãnû
s TJ Slavoj Hloubûtín a âesk˘m tenisov˘m svazem poﬁádají v sobotu
6. záﬁí od 8 hodin turnaj pro dospûlé
neregistrované hráãe v tenisu o pohár
starosty. Turnaj ve ãtyﬁhﬁe se uskuteãní na kurtech TJ Slavoj Hloubûtín,
Hloubûtínská ulice. Prezence hráãÛ
na místû od 7.30 do 7.50 hodin. Startovné Kã 50,– na osobu.

Skateboardové závody
viz plakát

SRPEN

Turnaj v nohejbalu
Poznámka: Hlavním poﬁadatelem akcí je pﬁíspûvková organizace KVIZ Praha 14. U záﬁijov˘ch
akcí uvádíme jen ty ze zaãátku
mûsíce, zb˘vající uveﬁejníme aÏ
v pﬁí‰tích Listech ã. 9. Zmûna programu vyhrazena.

V sobotu 30. srpna od 9 hodin se uskuteãní
turnaj amatérsk˘ch hráãÛ v nohejbalu o pohár
starosty na hﬁi‰ti Z· Bﬁí VenclíkÛ na âerném
Mostû. Registrace hráãÛ (trojic) na místû od
8.30 do 8.50 hodin. V pﬁípadû nepﬁíznivého
poãasí se turnaj odehraje v tûlocviãnû ‰koly.
Startovné Kã 150,– za druÏstvo.

Hudební festival Chvalská triáda
V srpnu bychom rádi pozvali jak obyvatele âerného Mostu, tak samozﬁejmû celé Prahy 14 na
hudební festival Chvalská triáda. Triáda proto, Ïe ve tﬁech t˘dnech budou koncerty tﬁí rÛzn˘ch
ÏánrÛ jazz, rock a folk. Hudební fanou‰ci si mohou pﬁijít poslechnout na Chvalsk˘ zámek v Horních Poãernicích tyto interprety a skupiny:
Jazz:
28. 8. – 19.30 – skupina 3moloboty a její hosté
29. 8. – 19.00 – Jiﬁí Stivín a Co Jazz System
Rock:
2. 9. – 19.30 – Krásné nové stroje a Budoár
staré dámy(Brno)
3. 9. – 19.30 – Disco-balls; Drunken Boomerang

Karlínské filmové léto
AÏ do 7. záﬁí mÛÏete nav‰tívit letní kino
v zahradû âeského rozhlasu Regina, Hybe‰ova 10. V ãervenci a srpnu se promítá vÏdy
v 21.30 hod., v záﬁí od 20 hod. Vstup není voln˘, jak jsme omylem napsali v minul˘ch Listech, ale 25 Kã, coÏ jest cena ve srovnání s multikiny takﬁka symbolická. Souãástí programu
bude pﬁehlídka nov˘ch slovensk˘ch filmÛ. Filmové léto zakonãí v nedûli 7. 9. Den otevﬁen˘ch dveﬁí âR Regina s kulturním programem.
Jaké filmy a kter˘ den se budou promítat, to se
dozvíte pﬁímo v letním kinû nebo na www.rozhlas.cz/regina.

Z programové
nabídky Čro Regina

4. 9. – 19.30 – 100 stupÀÛ
Folk:
9. 9. – 19.30 – David „Alfík“ Dewetter a Jakub
Janda
10. 9. – 19.30 – skupina JablkoÀ
BliÏ‰í informace rovnûÏ na tel.: 281 860 130,
www.chvalskyzamek.cz, www.pocernice.cz

Kurzy pro děti
Pﬁíspûvková organizace KVIZ Praha 14 pﬁijímá pﬁihlá‰ky do kurzÛ klavíru, flétny a kytary na ‰kolní rok 2008–2009. Individuální v˘uka ÏákÛ bude probíhat na Z· Bﬁí VenclíkÛ.
BliÏ‰í informace a pﬁihlá‰ky
na tel. 281 005 211/278/279.

PRAHA 14

Bezstarostná jízda
âesk˘ rozhlas Regina je jednou z regionálních stanic âeského rozhlasu a na frekvenci 92,6 FM vysílá 24 hodin dennû. Poﬁad
Bezstarostná jízda je aktuálním dopravním
servisem na území Prahy pro ﬁidiãe a nejen
pro nû. Regina vyuÏívá jako jediná rozhlasová stanice informací pﬁímo v dispeãinku
TSK, dále pak od Policie âR, vlastních
motohlídek, Dopravního podniku hl. m. Prahy a spoleãnosti Global Assistance. Nezanedbateln˘m zdrojem jsou na‰i „spolujezdci“ (ﬁidiãi), kteﬁí telefonují na bezplatnou
linku 800 900 500. KaÏd˘ v‰ední den odmûníme jednoho z volajících poukázkou v hodnotû 1000,– Kã na pohonné hmoty.
Bezstarostná jízda na 92,6 FM kaÏd˘
v‰ední den od 7 do 9 a od 16 do 19 hod.
âesk˘ rozhlas Regina vysílá téÏ prostﬁednictvím internetu na adrese
www.rozhlas.cz/regina.
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Letní shakespearovské slavnosti
V˘jimeãn˘ kulturní záÏitek nabízí divadelní festival Letní shakespearovské slavnosti, kter˘ se koná ve dnech 25. ãervna aÏ 8. záﬁí
2008. Slavnosti spolupoﬁádá hl. m. Praha
a Správa PraÏského hradu. Celkem je v Praze plánováno 97 pﬁedstavení, z toho 68 v Nejvy‰‰ím purkrabství a 29 na nádvoﬁí Hudební
fakulty AMU. Festival letos zahajuje obnovená premiéra Ohtella, v Bouﬁi se objeví fenomenální Jan Tﬁíska v roli otroka Kalibana,

Marián Labuda se pﬁedstaví v komedii Jak se
vám líbí a po loÀském úspûchu v Bratislavû
uvidíme v ãeské premiéﬁe i Sen noci svatojánské v reÏii ªuba Pavloviãe a pﬁekladu Martina Hilského a Lubomíra Feldeka. Pﬁedstavení Smím prosit, lady? Macbeth v reÏii
Martina Huby pﬁiváÏí do Prahy renomované
brnûnské Divadlo Husa na provázku. Zaãátky
pﬁedstavení ve 20.30 hod., pﬁedprodej vstupenek exklusivnû v síti TICKETPORTAL.

Divadelní
prázdniny
Divadelní sezóna
v Divadle Horní Poãernice bude opût zahájena v polovinû záﬁí,
pﬁedprodej vstupenek
zaãne v úter˘ 26. srpna
v 16 hodin. Záﬁijov˘ program uveﬁejníme aÏ
v záﬁijovém vydání ListÛ.
Zaãátkem záﬁí se mÛÏete pﬁihlásit v Horních Poãernicích na jazykové kurzy pro
dospûlé (dûti v omezeném poãtu) na ‰kolní
rok 2007/2008. Kurzy jsou vedeny stabilním
kolektivem profesionálních lektorÛ. Zápis se
uskuteãní v Kulturním stﬁedisku Domeãek,
Votuzská 322/12 ve dnech 1.–12. záﬁí (pondûlí–ãtvrtek) od 15. do 19. hodin. Ve‰keré informace naleznete na na‰ich webov˘ch stránkách
nebo na níÏe uvedeném telefonu.
KULTURNÍ CENTRUM HORNÍ POâERNICE, Votuzská 379/11, tel.: 281 920 326,
mail: divadlo@pocernice.cz,
www.divadlopocernice.cz

SvÛj svátek si dûti uÏívaly na nûkolika místech Prahy 14. Ohlédnutí za leto‰ním MDD vûnujeme zadní stranu obálky, kam uÏ se nám ale neve‰la tato fotografie, kterou nám poslali z M·
Vybíralova 968. Dûti zde proÏily 27. kvûtna krásné chvíle na vyzdobené zahradû, kde od dopoledne probíhaly nejrÛznûj‰í soutûÏe spoleãnû se dnem otevﬁen˘ch dveﬁí pro veﬁejnost.

Nevíte, co dělat
v létě?
Pevnost – âeské centrum znakového
jazyka, o. s. pro vás pﬁipravila Intenzivní
kurzy znakového jazyka Léto 2008.
Kurzy budou probíhat vÏdy 5x t˘dnû
po 3 vyuãovacích hodinách v termínech:
7. 7.–11. 7., 21. 7.–25. 7., 11. 8.–15. 8.,
1. 9.–5. 9.
BliÏ‰í informace a pﬁihlá‰ky najdete na
www.pevnost.com, telefonovat mÛÏete na
728 586 857 nebo faxovat na 283 892 700.

dvoustranu pﬁipravil: j‰

I tahle fotka je z MDD. Poslali nám ji trochu
odrostlí ãlenové z odboru ZRTV Kyje, kteﬁí
1. ãervna odpoledne soutûÏili ve stejn˘ch disciplínách jako dûti bûhem dopoledne, které pro
nû pﬁipravila TJ Kyje. Vûk nerozhodoval, se‰li
se mladí i star‰í, poãasí v‰em pﬁálo, nálada
byla skvûlá, prostû Dospûláck˘ den na Den
dûtí se vydaﬁil.

V Galerii 14 probûhla v ãervnu dvoudenní
v˘stava dûtsk˘ch v˘tvarn˘ch prací na téma
ãeské pohádky ze soutûÏe Já a mÛj obvod. Na
snímku jedenáctilet˘ Adam Rossler z v˘tvarného ateliéru ARS-PUERIS vedeného Jiﬁinou
Olivovou –Bﬁicháãkovou, kter˘ získal zvlá‰tní cenu poroty za plastiku Draka.
foto: j‰
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Vážíme si vás!
Galerie 14 byla 11. ãervna svûdkem setkání v˘jimeãn˘ch lidí. Pﬁi‰li
sem totiÏ dárci krve z Prahy 14 a 9, kteﬁí dávají krev bez nároku na finanãní odmûnu, aby pﬁevzali plakety prof. MuDr. Jana Janského. Pﬁipraveno
bylo k pﬁedání celkem 18 bronzov˘ch plaket za 10 bezpﬁíspûvkov˘ch
odbûrÛ krve, 20 stﬁíbrn˘ch plaket za 20 odbûrÛ, 14 zlat˘ch plaket za
40 odbûrÛ a dva Zlaté kﬁíÏe III. tﬁídy za 80 odbûrÛ krve. Plakety pﬁedá-

vala ﬁeditelka Oblastního spolku âeského ãerveného kﬁíÏe Praha 14 a 9
Ivana Kadleãková spolu s pﬁedsedkyní v˘konné rady ââK Mgr. Jarmilou Lhotkovou, za pﬁítomnosti zástupkynû starosty Mgr. Jitky Îákové.
Na snímku vidíte Jiﬁího Irimiãuka, kter˘ pﬁevzal Zlat˘ kﬁíÏ III. tﬁídy za
80 odbûrÛ krve, ov‰em na svém kontû má jiÏ celkem 166x zdarma darovanou krev. AlespoÀ touto formou vám v‰em i jménem na‰ich spoluobãanÛ dûkujeme za Ïivoty, které mohly b˘t díky va‰í empatii zachránûny.
Moc si vás váÏíme.
text a foto: ves

Amazonky stále v akci
V leto‰ním kvûtnu jsme mûly hodnû napilno, neboÈ nás ãekaly celkem 4 jedineãné akce.
Nejlep‰í byla asi 4denní velkolepá v˘prava aÏ
do dalek˘ch Beskyd – pﬁesnûji do Nového
Jiãína. Hned druh˘ den vyráÏíme na celodenní
v˘let. Z Borové od hotelu P. Bezruã stoupáme
aÏ ke skautské mohyle „Ivanãena“, coÏ jest symbolick˘ památník na poãest 5 zastﬁelen˘m
ostravsk˘m skautÛm, kteﬁí obûtavû pomáhali pﬁi
odbojové ãinnosti za 2. svûtové války. Mohyla
se skládá pouze ze symbolicky donesen˘ch
kamenÛ z rÛzn˘ch ãástí na‰í republiky. I my
jsme pﬁidaly na‰e kameny a uctily tak památku
na‰ich bratrÛ. Na tﬁetí den jsme se moc tû‰ily,
protoÏe koneãnû vyráÏíme do nejvût‰ího horského lanového parku v âR – do „TARZANIE“
v Ráztokách Trojanovice. UÏily jsme si to jako
pravé „spiderwomanky“. Potom je‰tû vyjíÏdíme lanovkou na Pustevny, kde obdivujeme místní lidové Jurkoviãovy stavby a jdeme na nedalekou vyhlídku
na Radho‰È. Dal‰í kvûtnovou tradiãní akcí je ná‰
oblíben˘ Kvûtinov˘ den. Od 7
ráno prodáváme
na stanici metra
Rajská Zahrada
symbolické kvítky mûsíãku lékaﬁského na podporu charitativní

organizace „Liga proti rakovinû“. Lidi uÏ akci
dobﬁe znají a tak není divu, Ïe 800 kytiãek máme
vcelku brzy prodan˘ch. Kolem 11 hodiny se
rozcházíme domÛ a u srdíãek nás cel˘ den hﬁál
dobr˘ pocit z naplnûní na‰eho skautského pﬁí-

DDM na Černém Mostě
Generála Janou‰ka 1060,
tel. fax.: 286 889 428
info-cm@ddmpraha9.cz
www.ddmpraha9.cz
Zápisy do krouÏkÛ na nov˘ ‰kolní rok
budou probíhat 3.–5. záﬁí 10–19 hod. Ve stﬁedu 3. záﬁí budou 14–19 hod. zpﬁístupnûné
prostory domu dûtí a mládeÏe pro zájemce,
kteﬁí se chtûjí blíÏe seznámit s nabídkou na‰í
ãinnosti v rámci „Dne otevﬁen˘ch dveﬁí“.

Klub Most o prázdninách:
po aÏ pá 1.–4. ãervence
a 28. ãervence–1. srpna 9–17.30 hod.

kazu. V sobotu 17. kvûtna se uskuteãnil dlouho oãekávan˘ a pﬁipravovan˘ závod pro svûtlu‰ky zvan˘ „O putovní vlajku náãelní“
v Ko‰átkách. Na 3 km lesním okruhu bylo rozmístûno celkem 9 stanovi‰È a na‰e holky obsadily krásné 4. místo. Svûtlu‰ky z Kyjí dokonce
zvítûzily v dívãí kategorii! Poslední akcí je
nedûlní uplakan˘ stﬁediskov˘ Skautsk˘ jarmark v Kyjích, kter˘ nám témûﬁ propr‰el.
Odpoledne se ale vyãasilo a tak jsme u klubovny pod stﬁí‰kou prodávaly na‰e vlastnoruãnû
dûlané v˘robky a nepeãené dobrÛtky (za mírné
ceny). V klubovnû byla ukázka kronik, fotek
a ãasopisÛ, konala se zde soutûÏ a losovala se
tombola.
vedoucí oddílu „Amazonek“
Eli‰ka Hermannová – Rusalka

V‰echny dûti a dospûlé zveme na kaÏdoroãní zahradní akci Narozeninovou pouÈ,
která se bude konat 3. ﬁíjna v Domû dûtí
a mládeÏe na âerném Mostû. Dále vás také
zveme na záﬁijovou akci do Lanového centra, kde budete mít pﬁíleÏitost zdolávat nízké
a vysoké lanové pﬁekáÏky a také pﬁekonat
samy sebe.Více informací najdete na stránkách www.ddmpraha9.cz.

dûtí a mládeÏe hledá nové lekto• DÛm
ry sportovních, taneãních, poãítaãov˘ch, estetick˘ch, jazykov˘ch a jin˘ch
krouÏkÛ na ‰kolní rok 2008/2009.
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Slova uznání
Chtûla bych vám vyjádﬁit uznání za velkou oblibu ListÛ. Mnoho lidí, kteﬁí nám
volají nebo k nám pﬁijdou, hlásí, Ïe informace o poﬁádan˘ch akcích ãerpají právû
z ListÛ. Ve srovnání s tiskem na Praze 6,
kde máme poboãku, jste nesrovnatelnû ãtivûj‰í a zajímavûj‰í mûsíãník, navíc velmi
vstﬁícn˘ k nám neziskovkám. Pﬁijmûte prosím na‰e díky a pﬁání dal‰ích úspûchÛ.
Tereza Vo‰ahlíková,
Obãanská inspirace

Motýlkovi bylo pět
Na zahradû u Komunitního centra Mot˘lek
to 12. ãervna odpoledne bylo jako v úle. Mot˘lek totiÏ slavil 5. v˘roãí svého trvání a pozval
dûti a jejich rodiãe na velkou zahradní slavnost.
Dûtí pﬁi‰lo víc neÏ stovka a dospûl˘ch neménû
tolik. Hrála tady Ïivá i reprodukovaná hudba,
tancoval se street dance, krájel se úÏasn˘ naro-

zeninov˘ dort ve tvaru pestrého mot˘la, kter˘
upekla maminka jedné z klientek Mot˘lku, Jana
·edá, hrály se hry a soutûÏilo se. Jako slu‰n˘
oslavenec, Mot˘lek dûkuje v‰em, kteﬁí sv˘mi
dárky pﬁispûli k radosti dûtí, jeÏ se tu na zahradní slavnosti se‰ly: firma OTIS zde rozdávala
reflexní vesty, Montservis Praha, jeÏ provozuje bazén v Hloubûtínû pﬁinesl 30 plavenek, o které se v závûru losovalo, Stavební bytové druÏstvo Praha pﬁispûlo finanãnû, firma Ahold
dodala na oslavu obãerstvení v podobû ovoce,
su‰enek a nápojÛ a pizzérie Violete z âerného
Mostu pﬁivezla dûtem v˘borné, je‰tû teplé pizzy. Zahradní slavnost, ale i Den dûtí v Mot˘lku
sponzorovala také firma PEPSI Americas.
V˘borná nálada vydrÏela v‰em aÏ do veãera
a Mot˘lkovi uÏ zaãalo táhnout na ‰est˘ rok. Tak
aÈ se vám v nûm daﬁí!
text a foto: ves

Komunitní centrum
MOTÝLEK
LÉTO S MOT¯LKEM
Zveme v‰echny rodiãe
s mal˘mi dûtmi do prázdninov˘ch dopoledních
heren Mot˘lku, vÏdy
v úterky a ãtvrtky od 9 do 12 hod. Herny
budou zavﬁené pouze 18.–29. srpna.
Tradiãní v˘let rodin parníkem do ZOO
plánujeme na stﬁedu 16. 7., pﬁihlásit a informovat se mÛÏete v Mot˘lku u Jany Mecové.
Kdokoliv z klientÛ CDS mÛÏe vyuÏít prázdninovou canisterapii v úter˘ 26. 8. odpoledne, prosíme o nahlá‰ení v‰ech zájemcÛ pﬁedem
v Mot˘lku, nebo e-mailem.
Letní rekondiãní pobyt rodin, peãujících
o dítû s postiÏením pﬁipravujeme na t˘den od
17. do 23. srpna, v kempu LaRocca u Konstantinov˘ch Lázní. Letos budou dûti cel˘m pobytem provázet Ferda Mravenec a jeho pﬁátelé.
Prázdniny s Pacifikem – Jako kaÏd˘ rok
pﬁipravuje Nízkoprahov˘ klub Pacific pestr˘
prázdninov˘ program pro dûti a mládeÏ od 6 do
18 let. Klub nemá charakter tábora, dûti se nepﬁihla‰ují pﬁedem, ale mohou volnû pﬁicházet
a odcházet. V˘jimkou jsou v˘lety, ke kter˘m je
pﬁedem nutn˘ souhlas rodiãÛ. Dal‰í podrobnosti
k letnímu provozu Pacifiku získáte u Pavlíny
Srokové – vedoucí nízkoprahového klubu: tel.
777 964 754, srokova@motylek.org
Letní program
Příměstského tábora Pacific
21. 7. Po 13–17 hod. klub Pacific
22. 7. Út v˘let na bobovou dráhu na Proseku
23. 7. St 13–17 hod. klub Pacific + keramika
24. 7. ât v˘let do aquaparku LetÀany
25. 7. Pá 13–17 hod. klub Pacific + vaﬁení
28. 7. Po 13–17 hod. klub Pacific
29. 7. Út v˘let na Karl‰tejn
30. 7. St 13–17 hod. klub Pacific s praÏskou
záchrankou
31. 7. ât turistick˘ v˘let zakonãen˘ v muzeu
tûÏby zlata v Jílovém
1. 8. Pá 13–17 hod. klub Pacific + diskotéka
4. 8. Po 13–18 hod. klub Pacific + vaﬁení
5. 8. Út v˘let parníkem do ZOO
6. 8. St 13–17 hod. klub Pacific + keramika
7. 8. ât v˘let za koníky na hrad Okoﬁ
8. 8. Pá 13–17 hod. klub Pacific + piknik na
zahradû
9. 8. So – 15. 8. Pá T˘denní v˘jezd Pacifiku do
Konstantinov˘ch Lázní.
Za podporu pﬁímûstského tábora dûkujeme Mâ Praha 14 a Magistrátu hl. m. Prahy!

Z loÀského pﬁímûstského tábora.
foto: archiv Mot˘lku

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

EKOLÉTO 2008
Poslední prázdninov˘ t˘den 25.–29. srpna bude opût pﬁipraven pestr˘ program pro
dûti. MÛÏete se tû‰it na náv‰tûvu zajímav˘ch
míst, která jsou jako stvoﬁená pro dovádûní
i poznávání v pﬁírodû. Zúãastnit se mohou dûti
od 7 do 14 let, mlad‰í dûti mohou vyrazit
v doprovodu rodiãÛ. Program jednotliv˘ch
dní bude v prÛbûhu srpna k dispozici na
www.obcanskainspirace.cz a na v˘loze sdruÏení v Kuãerovû 14. Program Ekoléto 2008
je pro dûti ZDARMA díky podpoﬁe MHMP.

Ekoden s přírodou i technikou
Leto‰ní jarní Ekoden vûnovali jeho
poﬁadatelé z Obãanské inspirace, která letos slaví 10 let od svého zaloÏení
tomu, jak vyuÏít techniku ve prospûch
pﬁírody. Na 10 stanovi‰tích si dûti postupnû vyzkou‰ely své znalosti i dovednosti a mnohde se dozvûdûly i nové
a zajímavé vûci. V praxi si tﬁeba vyzkou‰ely, jak se dá vyuÏít v turistice vysílaãka, pochopily princip solárního panelu i vodní a vûtrné elektrárny. Díky
hostovi Ekodne, kter˘m bylo obãanské
sdruÏení Zajíãek na koni mohly obdivovat a hladit dva poníky, které jim sem
sdruÏení pﬁivezlo. Mezi partnery a sponzory

Ekodne byla tentokrát spoleãnost Tesco se stanovi‰tûm solární energie a firma Reo Amos, která pﬁivezla svÛj mal˘ ruãní lisovaã na PET lahve a pﬁedvádûla práci s ním. text a foto:ves

ZÁPIS do kroužků od 25. srpna!
JiÏ poslední t˘den v srpnu se mÛÏete zapisovat do pravideln˘ch krouÏkÛ pro dûti. Tû‰it
se mÛÏete na krouÏky pro nejmen‰í (rodiãe
s miminky, Sluníãka od 2,5 let), flétny, ‰achy
a angliãtiny hrou (od 5 let). Pro v‰echny
pﬁátele pﬁírody bude roz‰íﬁen pravideln˘ ekokrouÏek tak, abychom mûli dost ãasu na hry
a poznávání pﬁírody. Novinkou budou krouÏky botanik, zoolog a krouÏek radioamatér.
Rozvrh krouÏkÛ bude k dispozici na
www.obcanskainspirace.cz a na v˘loze
sdruÏení v Kuãerovû 14.

Prodejní výstava potřeb
pro děti do školky a školy
Minigalerie Inspirace pﬁipravuje od 1. do
12. záﬁí v˘stavu z chránûn˘ch dílen. MÛÏete
u nás nakoupit zástûrky do ‰kolky, na v˘tvarku, ‰kolkové kapsáﬁe, pytle na cviãky a na
tûlesnou v˘chovu, kapsáﬁe pro nejmen‰í atd.
ZároveÀ probûhne V¯PRODEJ skladu Minigalerie Inspirace, takÏe u nás mÛÏete nakoupit levné dárky, hraãky a drobnosti pro radost!

DEN OTEV¤EN¯CH DVE¤Í 8. záﬁí
(více v záﬁijov˘ch Listech)
Bezplatné sociálnû právní poradenství
Do poradny se mÛÏete objednávat na tel.
776 046 112, 281 918 473.
UpozorÀujeme, Ïe bûhem ãervence není
poradna v provozu, srpen na objednávku dle
dohody.

Heřmánek v novém
V KﬁesÈanském centru pro rodinu Heﬁmánek
probûhly 31. kvûtna hned dvû v˘znamné akce:
Jednak jsme mohli po dlouh˘ch a nároãn˘ch
mûsících oslavit dokonãení rekonstrukce centra Welcome ve Vybíralovû 969, pak také slavnostnû uzavﬁít projekt urãen˘ pro cizince na âerném Mostû vernisáÏí dûtsk˘ch dûl, koncertem
a taneãním vystoupením Ukrajinského taneãního souboru. ProtoÏe se také blíÏil Den dûtí, mohly si dûti vyrobit napﬁ. barevné ta‰ky, nebo shlédnout dûtské loutkové pﬁedstavení „Princezna
na hrá‰ku“. Pro v‰echny hosty bylo kromû prohlídky prostor novû zrekonstruovaného centra
a bohatého kulturního programu pﬁipraveno
i malé obãerstvení. Dûkujeme v‰em rodiãÛm,
dûtem a pﬁátelÛm Heﬁmánku za pﬁízeÀ a náv‰tû-

vu na‰eho centra. Dûkujeme donátorÛm za
umoÏnûní tohoto projektu a stavební firmû Elizza s.r.o, která rekonstrukci realizovala. Vûﬁíme,
Ïe v novém ‰kolním roce budeme klientÛm Prahy 14 poskytovat je‰tû lep‰í sluÏby v je‰tû lep‰ím prostﬁedí.
Tento projekt Centrum WELCOME je spolufinancován Evropskou unií. KC Heﬁmánek
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KCR
Heřmánek

JAHODOVÉ MENU

Vybíralova 969,
Praha 14 – âern˘ Most
DùKUJEME V·EM NA·IM
KLIENTÒM A P¤ÁTELÒM ZA
DÒVùRU A P¤ÍZE≈ VE ·KOLNÍM
ROCE 2007/2008 – ZAâÍNÁME OPùT
6. ﬁíjna
Pﬁihlá‰ky a informace na
www.prorodinu.cz nebo
kcr.hermanek@seznam.cz
773 605 228 – 724 761 196 – 281 862 342
Mateﬁská ‰kolka Heﬁmánek – pro dûti
od 2,5 let, pondûlí aÏ pátek 8–12 hod.
Mateﬁská ‰kolka Orbis Pictus – pro dûti
od 2,5 let, pondûlí aÏ pátek 8–16 hod.
Mateﬁské centrum – setkávání maminek a dûtí (pondûlí, ãtvrtek),
Yamaha hudební ‰kola – v˘uka zpûvu,
hudby tance (stﬁeda dopoledne)
Anglick˘ jazyk pro rodiãe na mateﬁské
dovolené – (úter˘ dopoledne)
Cviãení pro rodiãe s babysittingem dûtí
– (úter˘ dopoledne)

PRO

P¤ED·KOLNÍ

DùTI:

BALET, KLAVÍR, V¯TVARN¯ KLUB,
KERAMIKA, LITERÁRNù-DRAMATICK¯ KLUB, ANGLICK¯ JAZYK
PRO RODIâE A DùTI

PRO ·KOLNÍ DùTI A MLÁDEÎ:
ANGLICK¯ JAZYK, TANEC, STEP,
BALET, LITERÁRNù DRAMATICK¯
KLUB, DIVADELNÍ KLUB, V¯TVARN¯ KLUB, HUDEBNÍ KLUBY, DùTI
NA PC, DESKOVÉ HRY, DOUâOVÁNÍ
DùTÍ, KLUB DOMÁCÍHO VZDùLÁVÁNÍ
PRO DOSPùLÉ: V¯TVARN¯
KLUB, KLUB V¯UKY âESKÉHO JAZYKA, HUDEBNÍ V¯UKY

TÁBORY
 Pﬁímûstsk˘ tábor – 21.–25. 7. Spor-

tovnû-zábavn˘ tábor od 10 do 16 hod.
 Pﬁímûstsk˘ tábor – 25.–29. 8.
V˘tvarnû-dramaticko-hudební tábor, 10–16
hod. (100,– / den)
 English Camp – 12.–19. 7. v Jeseníkách, zamûﬁen˘ na konverzaci s rod. mluvãími pro teenagery (15–20 let)
Semináﬁe loutkového divadla a V˘uka
Ïidovsk˘ch tancÛ – info na www.prorodinu
Pﬁedná‰ky pro ty, kteﬁí se chtûjí pﬁipravovat na manÏelství
Pﬁedná‰ky o manÏelství pro manÏelské
páry, které pracují na utuÏení ãi obnovení manÏelského vztahu

stránky 8 – 11 pﬁipravila Alena Veselá

Tak a je to tady! Léto, prázdniny, dovolené, sluníãko, zaslouÏen˘ odpoãinek… I my
v JAHODù ho máme v plánu, ale rozhodnû
ne celé prázdniny. Na konci ãervence uÏ
budou na‰e kluby JAHODA a DÎAGODA
opût otevﬁeny. Pokud se chcete dozvûdût
o ãinnosti JAHODY víc, doporuãujeme na‰e
stránky www.jahodaweb.cz.

KLUB JAHŮDKA pro rodiãe s dûtmi
bude v ãervenci i srpnu uzavﬁen. Tû‰íme
se na vás opût v záﬁí, kdy to pﬁesnû bude se
dozvíte v prÛbûhu srpna na na‰ich webov˘ch
stránkách.

Top obálka Listů
Dûkujeme ãtenáﬁÛm, kteﬁí se zapojili do
na‰í ankety o nejlep‰í obálku ListÛ Prahy 14
za ãtrnáct let jejich existence.
V prÛbûÏném hodnocení zatím vedou
obálky ListÛ roãník 2007 a 2008. Toto poﬁadí se v‰ak díky va‰im hlasÛm, které lze posílat (listyprahy14@kvizpraha14.cz) aÏ do
poloviny srpna, mÛÏe je‰tû zmûnit. Pﬁipomínáme, Ïe Top obálka se vybírá z prostﬁední
dvoustrany ListÛ ã. 6.
âtrnáct vylosovan˘ch ãtenáﬁÛ odmûníme
pﬁipravovanou knihou Praha 14 ve fotografii. V˘sledky ankety uveﬁejníme v záﬁijovém ãísle.
red

NÍZKOPRAHOVÝ
KLUB JAHODA
Od 30. ãervna do 25. ãervence je nízkoprahov˘ klub Jahoda uzavﬁen. Otevíráme
opût od 28. ãervence a to s novou otevírací
dobou! Pﬁijít do Jahody mÛÏete kaÏdé pondûlí, úter˘ a ãtvrtek 15–19 hod.

Program na srpen
âtvrtek 21. srpna – Sportovní klub.
V tomto klubu vás budou ãekat zapeklité
sportovní disciplíny, tak ukaÏte, Ïe vám sportování není cizí a pﬁijìte do Jahody. Pﬁihla‰ování na sportovní klání je do 16 hod.
âtvrtek 28. srpna – Autodráhová rallye. Závody pro v‰echny kluky, ale i holky.
Pojìte nám ukázat co umíte do Jahody! Pﬁihla‰ování do rallye do 16 hod.

NÍZKOPRAHOVÝ
KLUB DŽAGODA
Od 30. ãervna do 1. srpna je nízkoprahov˘ klub DÏagoda uzavﬁen. POZOR! Od
4. srpna zmûna otevírací doby – bude otevﬁeno kaÏdé pondûlí, stﬁedu a pátek 15–20
hod.
Terénní pracovníky Karolínu a Martina
mÛÏete bûhem srpna potkat na ulici v pondûlí a ãtvrtek od 14 do 19 hod.
Program na srpen:
Stﬁeda 6. srpna – GAMApruda (od 17
hod.)
11.–15. srpna – Letní putování (pﬁihlá‰ky u pracovníkÛ klubu)
Pátek 22. srpna – Kulturní klub (od 17
hod.)
Pátek 29. srpna – Prázdninové louãení
– grilování na zahradû

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

Červenec a srpen
Milí rodiãe a dûti,
prázdniny dorazí i do MC Klubíãko a tak
od 1. ãervence pﬁipravujeme prázdninov˘
provoz. Herny pro rodiãe a pﬁed‰kolní dûti
budou probíhat pouze ve stﬁedu od 9.30 do
cca 11.30. SluÏbu bude zaji‰Èovat Iveta Benediktová tel. 776 577 845 Herny budou probíhat bez programu. Burza a pÛjãování
knih probíhá v pﬁípadû zájmu maminek.
Ostatní programy konãí své aktivity ve stﬁedu 25. 6.
Po prázdninách zaãínají programy nového ‰kolního roku dnem 15. záﬁí, vyjma
duchovních veãerÛ 9. záﬁí od 20 hod.
O struktuﬁe programÛ vás budeme informovat v záﬁijovém ãísle. Pﬁedpokládáme
nezmûnûné termíny ‰koliãek Pohádka (úter˘) i Beránek (ãtvrtek), herny opût pondûlí,
stﬁeda, pátek.
Pro zájem rodiãÛ se pokusíme zaﬁadit
opût semináﬁe pro rodiãe cca 1x za mûsíc.
Pokud máte zájem o konkrétní programy,
pi‰te na uvedené adresy.
Vstupy do heren po celou dobu prázdnin 25 Kã /dospûl˘, dûti zdarma.
Akce pro rodiãe bez hlídání dûtí o prázdninách neprobíhají !

Kontakt
vedoucí: Ing. Mgr. Marie Nováková
775 204 208
zástupce: Ing. K. Vavru‰ková
608 134 744
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Děti si zvolily své „Ámosky“
Souãástí 8. jednání Zastupitelstva Mâ Praha 14 byl 24. ãervna v Galerii 14 tentokrát navíc je‰tû jeden slavnostní akt: ‰esti uãitelkám na‰ich
základních ‰kol na nûm bylo pﬁedáno vskutku prestiÏní ocenûní –
„Ámos“. Jeho v˘jimeãnost spoãívá pﬁedev‰ím v tom, Ïe jde o uãitelky,
které si hlasováním na jednotliv˘ch ‰kolách vybrali sami Ïáci. My vám
na na‰ich fotografiích tyto nejoblíbenûj‰í uãitelky (dûti si tentokrát vy-

Jana Juﬁíková

ZdeÀka SmrÏová

Ivana Braunová

braly samé Ïeny) pﬁedstavujeme: 1. Mgr. Jana Juﬁíková – Z· Bﬁí VenclíkÛ, 2. Mgr. ZdeÀka SmrÏová – Z· Gen. Janou‰ka, 3. Mgr. Ivana Braunová – Z· Hloubûtínská, 4. Mgr. Jana Bartáková – Z· Chvaletická,
5. Mgr. Ivana Vítková – Z· ·imanovská, 6. RNDr. Dagmar Reichelová
– Z· Vybíralova.
ves, foto: autorka a archivy ‰kol

Jana Bartáková

Ivana Vítková

Dagmar Reichelová

Udělení titulu „Ekoškola“
Od roku 2006 je Z· ·imanovská v Kyjích
pilotní ‰kolou projektu EKO·KOLA, kter˘ byl
koordinován ekologick˘m centrem Tereza. Souãástí tohoto projektu bylo mimo jiné: roz‰íﬁení
témat environmentální v˘chova (EV), zapojen˘ch do vyuãovacích pﬁedmûtÛ, podpora práce
ekot˘mu, zpracování deseti témat z oblasti domácí ekologie, navázání kontaktÛ a spolupráce s dal‰ími organizacemi a spolky fungujícími v oblasti EV, roz‰íﬁení spolupráce ‰koly s rodinami ÏákÛ
formou rodinn˘ch soutûÏí a uskuteãnûní akcí pro
veﬁejnost, pravidelná informovanost ÏákÛ o dûní
v EV na ‰kole (nástûnka, zpravodaj EV), roz‰íﬁení materiálního vybavení pro v˘uku, návrhy
a pﬁíprava ekologizace provozu ‰koly. Mimo to
zpracování celoroãních ‰kolních projektÛ zahrnovalo: stará ﬁemesla, ochranu biodiverzity –

obojÏivelníci, les ve ‰kole – ‰kola v lese, eko‰kolu, péãi o domácí zvíﬁata, poznávání Prahy 14,
na zelenou tam i zpût, chceme bezpeãnûj‰í svût
(na tento projekt obdrÏela ‰kola grant). Tyto
vzdûlávací projekty nabídly zpÛsob, jak témata environmentální v˘chovy uchopit v praxi
a pouÏít je pro kaÏdodenní fungování ‰koly.
UmoÏnil rovnûÏ spolupráci ÏákÛ, uãitelÛ a vedení ‰koly, ale i rodiãÛ, Úﬁadu Mâ Praha 14, firem
a dal‰ích zástupcÛ místní komunity. Na základû auditorského zhodnocení v˘sledkÛ práce byl
Z· ·imanovská letos udûlen mezinárodní titul
EKO·KOLA. Mgr. Jana Novotná, ﬁeditelka
‰koly by chtûla podûkovat v‰em, kteﬁí byli realizaci celého projektu nápomocni: pedagogick˘m pracovníkÛm, koordinátorce EV Ing. Pickové a ‰iroké veﬁejnosti.
j‰

Projekty s fair play
Projektové dny probûhly na na‰í ‰kole uÏ potﬁetí. Vybírat jsme mohli z mnoha projektÛ, jejichÏ
sjednocujícím tématem byla my‰lenka fair play. Tu jsme ov‰em na zaãátku neznali a na‰ím úkolem bylo mimo jiné poznat, kam na‰e kroky smûﬁují. Témata byla zajímavá: Jak se Ïije národnostním men‰inám u nás, âechÛm jinde; Dvojím metrem; Manipulace a reklama; Pomáháme slab‰ím; Svût pln˘ stop; Konflikty ﬁe‰íme rÛzn˘mi zpÛsoby; Projekt Energie; Umíme malovat to, co
vidíme i to, co nevidíme?; KdyÏ hranice vzplála. KaÏd˘ z ÏákÛ si vybral projekt, kter˘ mu byl
blízk˘ a dal se do práce. Témûﬁ po mûsíci jsme
se znovu setkali, abychom spoleãnû vyhledávali, bádali, srovnávali, popisovali a dokumentovali novû zji‰tûné informace.Vût‰ina ÏákÛ pracovala pilnû a s velk˘m zápalem. Mnoho z nás
vyrazilo na exkurze do rÛzn˘ch muzeí v centru
Prahy. Získané poznatky jsme zpracovali rÛzn˘mi formami tak, aby byly ÏákÛm vzájemnû
dostupné. Projekty se nám velice líbily a moc si
pﬁejeme, aby se uskuteãnily i v pﬁí‰tím ‰kolním
roce.
za Ïáky Z· Chvaletická
Jakub LuÀáãek 9.b

„Kvûtinov˘m dnem“ oslavil I. stupeÀ Z· ·imanovská Den dûtí. Dáreãky a sladkosti si v‰ichni uÏili na indiánském hﬁi‰ti na Jahodnici.
foto: archiv Z· ·imanovská
stránku pﬁipravila: Alena Veselá
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Den s Pražským
Deníkem

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.

Tenkrát v ¤ímû (Marshová), 239,– Kã,
vydala Brána. Detektivní román opût se
superintendantem Alleynem, kter˘ je tentokrát na stopû mezinárodního gangu pa‰erákÛ Drog.

J

ako obdoba populárních dnÛ
otevﬁen˘ch dveﬁí by se dal charakterizovat Den s PraÏsk˘m
Deníkem na âerném
Mostû, kde se jeho redakce
snaÏila bûhem pondûlního odpoledne 26. kvûtna upoutat pozornost co nejvût‰ího poãtu zdej‰ích obãanÛ prostﬁednictvím
atrakcí na plo‰e pﬁed stanicí metra Rajská zahrada (tedy nikoliv v Hloubûtínû, jak se na stránkách Deníku spletli!). V daném pﬁípadû jednoznaãnû úãel posvûtil pouÏité prostﬁedky: propojil
zábavu s náborem nov˘ch ãtenáﬁÛ tohoto listu,
kter˘ má po celé republice desítky krajsk˘ch
a okresních mutací. Deníkem poﬁádané dny jsou
proto putovní, takÏe v poãtu 250 zastavení probíhají napﬁíã celou âR. A co podnûtného pﬁineslo zastavení Deníku na âerném Mostû, kdyÏ
si odmyslíme zábavné prvky na pódiu (beatová kapela a taneãní skupina z Prahy 14), stany
se zdravou v˘Ïivou, fotostudiem Canon a „polní“ redakcí, zasíÈovanou imitaci fotbalové brány, kupóny na odbûr piva ãi limonády a kupóny do soutûÏe o auto?
Jednoznaãnû to byla nejrozsáhlej‰í mediální
anketa v historii Prahy 14, která Den s deníkem
pﬁedcházela. Redaktoﬁi Deníku se vyptávali v ulicích âerného Mostu, co obãany nejvíc pálí.
Odpovûdi si nenechali sami pro sebe: jejich ãást
uveﬁejnili ve speciálním vydání, které bylo
k dostání zdarma, a s celou anketou byli rovnûÏ
seznámeni pﬁedstavitelé radnice. Na citované
problémy obãanÛ reagovali bezprostﬁednû na stránkách speciálního
vydání Deníku starosta
Miroslav Fro-

nûk a jeho zástupce Bohumil Sobotka (na snímku), kter˘ navíc odpovídal na otázky pﬁi diskuzi z pódia u stanice metra. Asi ãtenáﬁe ListÛ
nepﬁekvapí, Ïe obyvatelé Prahy 14 dle zmínûné
ankety mají nejvût‰í problém s parkováním, dále
je trápí pﬁíli‰ hust˘ provoz na nedalek˘ch v˘padovkách a silniãním okruhu. A dal‰í problémy
z pohledu na‰ich spoluobãanÛ z âerného Mostu? Namátkou jsme vybrali z jejich odpovûdí:
Renata Janeãková – Také mi tu chybí men‰í
obchÛdky. Nemáme tu ani obyãejné ﬁeznictví,
Franti‰ek Hazdra – Myslím si, Ïe pro zrakovû
postiÏené je tu stále co zlep‰ovat. Napﬁíklad bych
si pﬁál vût‰í poãet semaforÛ se zvukovou signalizací na hlavních ulicích, Jitka BlaÏková –
Máme tady opravdu málo dûtsk˘ch hﬁi‰È. Pro
pejskaﬁe je tu spousta míst, kam mÛÏou chodit,
ale maminky s dûtmi to tak lehké nemají, Ludmila Hovorková – ·patnû se mi tady nakupuje.
Do Globusu je to bez auta docela daleko. A pro
spoustu vûcí musím jezdit aÏ do centra, Jan
Sysel – Mnû snad vadí jenom pﬁeplnûné kontejnery. Lidé netﬁídí odpad a nechávají ho i na
chodníku.
Pﬁi anketû nezaznûla jen kritická stanoviska.
¤ada dotázan˘ch tu Ïije celkem spokojena: Vasil
Poljak – Já jsem student a ‰koly jsou tady
v poﬁádku. Je tu i dostatek prostorÛ, kde lze trávit voln˘ ãas a sportovat. Josef Nûmec – Îiji
zde od narození a jsem spokojen. Je tady v‰e,
nemusím nikam pro nic dojíÏdût. Líbí se mi
nedávná rekonstrukce okolí Kyjského rybníka,
Jana Poselková – Mnû se tu skuteãnû líbí. Nevím
o niãem, co by mi tu vyloÏenû scházelo, Jaroslav Beãkovsk˘ – V podstatû mi nic neschází. Jsem zdej‰í rodák a mám Prahu 14 rád.
Oproti minulosti se opravdu mnohé zlep‰ilo. Jediné co mi v‰ak stále vadí, Ïe je tu
jen jedna po‰ta…
Den s Deníkem máme za sebou,
o problémech, jeÏ tu zaznûly, se na radnici ví, nevy‰umûly do prázdna, a Listy tu jsou mimo jiné také od toho,
aby o nich prÛbûÏnû psaly. Nejsou
na‰tûstí na úrovni pouhého „zábavného“ mûsíãníku.
text a foto: j‰

Jidi‰e kop (Bonder), 189,– Kã, vydal KniÏní klub. Îidé ﬁe‰í ty nejobtíÏnûj‰í Ïivotní
problémy pomocí Ïidovského humoru, folklóru a vyprávûní slavn˘ch rabínÛ. V jidi‰
znamená jidi‰e kop – Ïidovská hlava.
Îivot je boj (Îáãek), 179,– Kã, vydal ·ulc
a spol. Sbírka bajek,ve kter˘ch je skryto
ponauãení a humor (âím vût‰í pes,tím vût‰í kost,ãím vût‰í vÛl,tím vy‰‰í post...).
Nadûlat prachy (Pratchett), 279,– Kã, vydal
Talpress. Dal‰í kniha z legendárního humorného fantasy cyklu ÚÏasná zemûplocha.
Nejhor‰í láska, která nezlomí (Kainar),
125,– Kã, vydal Dokoﬁán. V˘bor z ver‰Û
a písÀov˘ch textÛ Josefa Kainara.
Urban nejvût‰í ‰peky 2003–2008 (Urban
Petr), 229,– Kã, vydal Jan Kohoutek V˘bor
toho nejlep‰ího z kresleného humoru Petra
Urbana za uplynul˘ch pût let.
Jak zahnat splín (Twain), 169,– Kã, vydal
Pistorius a Ol‰anská. Soubor 18 povídek
slavného amerického humoristy, z nichÏ jsou
do ãe‰tiny nûkteré pﬁeloÏeny poprvé.
·peky (Grant), 239,– Kã, vydalo Argo. V novém humoristickém románu se pou‰tí tﬁi
hrdinové do boje s nadbyteãn˘m tukem.
(Granta známe jako spoluautora legendární
série âerven˘ trpaslík).
Orloj bláznÛ (Tu‰ãák), 195,– Kã, vydalo
nakl. Epocha. Prvotina scenáristy a dlouholetého pracovníka v oblasti kultury na Praze 14 Miroslava Tu‰ãáka je prvním dílem
kniÏního seriálu rodinné ságy Novákov˘ch
z Libnû.
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Ing. Miroslav Beneš

Č

tyﬁiapadesátilet˘ ekonom, nûkdej‰í atletick˘ reprezentant ve sprintech, ale také
námûstek v hudebním vydavatelství Panton a spolu s Petrem ·írem zakladatel firmy Popron (Pokus pro nás), dnes hoteliér v hloubûtínské Konsumní ulici je jubilejním
tﬁicát˘m podnikatelem, kterého v této
anketní rubrice pﬁedstavujeme. TakÏe, proã jste zaãal podnikat právû
na území na‰í mûstské ãásti?
„Po vysoké ‰kole jsem se pﬁiÏenil
do Hloubûtína, po zaloÏení Popronu
jsem jezdil za Petrem ·írem tﬁikrát t˘dnû do Stuttgartu, ale táhlo mû to sem.
KdyÏ se v roce 1992 naskytla moÏnost koupit v Konsumní ulici dÛm v dezolátním stavu
od paní Li‰kové, neváhal jsem a hudební aktivity ukonãil. V pﬁízemí domu sídlil Pragotron
s v˘robou vûÏních hodin, obû patra byla zanedbaná, ve sklepû i na pÛdû se válelo habadûj
rÛzného harampádí. Pﬁi sv˘ch atletick˘ch cestách Evropou jsme ãasto bydleli v levn˘ch hotelech a já uÏ dÛm kupoval
s tím, Ïe tady vybuduji nûco podobného. Na zaãátku nového tisí-

ciletí pro‰el pension druhou velkou rekonstrukcí
se zateplením budovy, zmûnou topení, dovybavením v‰ech pokojÛ koupelnou, WC a televizí,
vybudováním restaurace ve sklepních prostorách i venkovním sezením. Dnes jsou tady ideální podmínky pro svatby a jiné spoleãenské udá-

losti, ale tﬁeba také pro grilování rÛzn˘ch skupinek.“
Co z na‰í mûstské ãásti jste uÏ
staãil poznat a kam se naopak teprve chystáte?
„S koãárky a pozdûji na kolech
mám projet˘ Hloubûtín kﬁíÏem kráÏem, ãasto jsme byli v baÏantnici smûrem na Kbely, v Lehoveckém háji,
v Kyjích i na Hutích. Pﬁiznám se, Ïe
Hostavicemi jsme pouze dvakrát projeli a âern˘ Most znám jedinû z nákupÛ zejména v Makru. Ale manÏelka
s dûtmi (Mimochodem devítilet˘ syn
Daniel pﬁivezl z nedávného ME v karate bronz – pozn. aut.) zná i zábavní
ãást CâM. Bydlel jsem kdysi v Michalské pﬁímo nad Blatniãkou, takÏe mám srovnání. Tady
je nádherné bydlení, samá zeleÀ, v‰echno se
mûní k lep‰ímu, jen to dopravní zatíÏení je
stra‰né. V této souvislosti si ale musím
postesknout, Ïe jsem zaregistroval
prodej ãásti parku mezi Konsumní
a Podûbradskou, coÏ urãitû bude
znamenat úbytek zelenû.“

Jaké jsou va‰e dal‰í podnikatelské
zámûry?
„Ná‰ název je Hotel 51 podle celkového poãtu lÛÏek, kter˘ je tûsnû „podautobusov˘“, takÏe bych ho rád o dva aÏ tﬁi pokoje roz‰íﬁil, ale bude to sloÏité, protoÏe od sklepa po
pÛdu je vyuÏité kaÏdé místeãko. Momentálnû
dodûlávám udírnu, poãítám s tím, Ïe kromû klasického selátka nebo k˘ty v ní po domluvû pﬁipravíme i donesené maso, tﬁeba ryby, které si
lidé vozí ze zahraniãí. Rád bych ãtenáﬁÛm ListÛ Prahy 14 nabídl i na‰e snídanû za 100 korun
formou ‰védského stolu od 7 do 10 hodin, stejnû tak je restaurace otevﬁena pro veﬁejnost
i veãer od 16 do 23 hodin, coÏ málokdo ví. Ale
v pﬁípadû zájmu tady mÛÏeme b˘t tﬁeba do rána,
pro hosty dûlám a chci i nadále dûlat maximum.
Kdo na‰e sluÏby je‰tû nevyuÏil, aÈ se zastaví
nebo zavolá na 602 626 020. Urãitû bude
spokojen.“
text a foto: vok

Novela živnostenského
zákona
Dne 1. 7. 2008 nab˘vá úãinnosti novela zákona
ã. 455/1991 Sb., o Ïivnostenském podnikání, publikovaná ve Sbírce zákonÛ pod ã. 130/2008, ãástka 42,
která pﬁiná‰í nûkteré zmûny:
Zru‰ení místní pﬁíslu‰nosti Ïivnostensk˘ch
úﬁadÛ: podnikatel mÛÏe ohlásit Ïivnost, poÏádat
o koncesi, nebo uãinit jiná podání na kterémkoliv
Ïivnostenském úﬁadu (dále jen ÎÚ) v âR.
Îivnostensk˘ list (ÎL) a koncesní listinu nahradil v˘pis ze Ïivnostenského rejstﬁíku. Dosavadní Ïivnostenská oprávnûní zÛstávají zachována.
Právo provozovat Ïivnost se prokazuje dosavadním
ÎL, koncesní listinou aÏ do doby vydání prvního
v˘pisu podnikateli, buì na Ïádost podnikatele nebo
na základû oznámení nûjaké zmûny (napﬁ. bydli‰tû).
Novela zavádí pouze jednu volnou Ïivnost
s pﬁedmûtem podnikání „V˘roba, obchod a sluÏby
neuvedené v pﬁílohách 1 aÏ 3 Ïivnostenského zákona“. Seznam 80 oborÛ, které spadají pod Ïivnost volnou je uveden v pﬁíloze ã. 4 tohoto zákona. Po získání
Ïivnostenského oprávnûní k volné Ïivnosti bude podnikatel oprávnûn vykonávat v‰echny ãinnosti, které
jsou obsahem této Ïivnosti. Pﬁi ohlá‰ení Ïivnosti je
v‰ak povinen sdûlit ÎÚ konkrétní obory ãinností.
Novela zmírÀuje poÏadavky na délku praxe
u tûch Ïivností, u nichÏ zákon tuto podmínku, jako
souãást odborné zpÛsobilosti, vyÏaduje. Jednoznaãnû upﬁednostÀuje vzdûlání v oboru – napﬁ. u ﬁemesln˘ch Ïivností osob, s dokladem o ukonãeném
vzdûlání v pﬁíslu‰ném oboru, jiÏ nemusí dokládat
absolvovanou praxi v tomto oboru. Osoby, které vystudovaly obor pﬁíbuzn˘, nebo ﬁádnû ukonãily rekvalifikaci, doloÏí navíc doklad o vykonání jednoroãní
praxe v oboru. V˘jimka platí pouze pro absolventy
V· v pﬁíbuzné oblasti studijních programÛ a oborÛ,
u nichÏ se jednoroãní praxe nevyÏaduje.
Îivnostensk˘ zákon (ÎZ) ukládal podnikatelÛm
povinnost oznámit ÎÚ v‰echny zmûny a doplnûní
t˘kající se údajÛ a dokladÛ, které jsou stanoveny pro
ohlá‰ení Ïivnosti a údajÛ, vymezujících Ïivnosti
a pﬁedloÏit doklady o nich do 15 dnÛ ode dne jejich
vzniku. Nová právní úprava tuto povinnost zachovává, souãasnû ji v‰ak omezuje v tom smyslu, Ïe
podnikatel nemusí nadále oznamovat ty zmûny,
které jsou jiÏ zapsány do obchodního rejstﬁíku.
Novela ÎZ umoÏÀuje uãinit podání i prostﬁednictvím tzv. kontaktního místa veﬁejné správy –
Czech Point. Pokud si ÎÚ nezvolí, doruãí podání
pﬁíslu‰nému úﬁadu podle místa podání.
Zmûny v oblasti správních poplatkÛ
Od 1. 7. 2008 se vybírá správní poplatek ve v˘‰i
1 000,– Kã za ohlá‰ení Ïivnosti, nebo pﬁijetí Ïádosti o koncesi pﬁi vstupu do Ïivnostenského podnikání, a pﬁi dal‰ím ohlá‰ení nebo Ïádosti o koncesi pouze 500,– Kã. Pokud bude podnikatel ohla‰ovat více
Ïivností nebo Ïádat o více koncesí souãasnû, správní poplatek zaplatí pouze jednou. Správní poplatek
za vydání úplného nebo ãásteãného v˘pisu ze Ïivnostenského rejstﬁíku ãiní 20,– Kã za kaÏdou zapoãatou stránku. Pokud v‰ak bude podnikateli vydán
v˘pis po provedení oznámené zmûny, zaplatí ÎÚ
100,– Kã.
Bc. NadûÏda ·ebková
vedoucí Ïivnostenského odboru
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Odbahnění Kyjského rybníku

T

émûﬁ jako v hole‰ovickém pﬁístavu to vypadalo v posledních t˘dnech
na „Kejáku“. Po poãáteãním pracovním tempu ve stylu
„maÀaÀa“ zaãaly práce na odbahnûní rybníku nabírat tempo jako na vût‰inû staveb
s blíÏícím se termínem jejich dokonãení. Rybník se nedal cel˘ vypustit, coÏ znemoÏnilo nasazení tûÏké techniky, a tak se na hladinû objevily sací bagry. AÏ z âesk˘ch Budûjovic dorazila

Magdalena,
z Mostu pak
Hemeco, k nim
dal‰í doprovodná loì,
pramice, bójky, lana, spousta
omluvn˘ch cedulí a kilometry trubek, kter˘mi proudilo vytûÏené bahno do malého rybníku. Tam nakládaly odvodnûn˘ sediment bagry pﬁímo do speciálních nákladních aut pro
odvoz chemikálií. Celkem tak bylo odvezeno
63 000 kubíkÛ bahna, které by pro pﬁedstavu
zavalilo sousední fotbalové hﬁi‰tû aÏ do v˘‰ky

deseti metrÛ. Snad se po tûch hektick˘ch t˘dnech opût vrátí na hladinu „Kejáku“ i na jeho
bﬁehy letní pohoda a klid pro zdej‰í obyvatele,
náv‰tûvníky, stejnû jako poãetnou faunu. AlespoÀ na ãas, protoÏe pﬁi schválení dal‰ích dotací
z EU by se na podzim mûlo pokraãovat v rekultivaci bﬁehÛ a modernizaci vypou‰tûcího zaﬁízení, poãítá se také s vybudováním podvodní
hrázky v horní tﬁetinû rybníku, která by mûla

zabránit celoplo‰nému zaná‰ení, a v horní ãásti by mûl
vzniknout také umûl˘ ostrov.
text a foto: vok
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Na kole za koupáním k Labi

N

adcházející léto bude podle dosavadních poznatkÛ meteorologÛ zﬁejmû
chladné. Pokud se pﬁesto rozhodnete
pro koupání v pﬁírodû, budete se muset porozhlédnout jinde neÏ v Praze 14, neboÈ ani letos
pﬁímo v na‰í mûstské ãásti vhodné místo ke

koupání nenajdete. Z moÏností, které se nabízejí v ‰ir‰ím okolí, jsme pro vás vybrali tip na
koupání u Labe mezi Tou‰ení a âelákovicemi. Vzhledem k tomu, Ïe je to od Prahy jen
zhruba 20 km, vydali jsme se tam na kolech,
coÏ mÛÏeme doporuãit i jako pﬁíjemn˘ rodinn˘ v˘let. S sebou
jsme vzali i teplomûr na mûﬁení
vody, neboÈ jsme

Areál Lázní Tou‰eÀ

Soutok Labe s Jizerou

chtûli zmûﬁit a porovnat teplotu vody na tﬁech
místech v cíli na‰eho putování: v Jizeﬁe a Labi
u jejich soutoku a v jezeﬁe Mezi mosty, jemuÏ
místní ﬁíkají Malvíny. Popisem cesty se nebudeme pﬁíli‰ zab˘vat, protoÏe aÏ do Zelenãe jsme
kopírovali trasu z minulého ãísla ListÛ (S kolem
kolem Jen‰tejna). Dále pak lze pokraãovat buìto polní cestou s panáãkujícími zajíci (jen pro
zdatné romantické cyklisty), nebo po více ãi
ménû frekventované silnici pﬁes Mstûtice s prud-
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Mezi mosty: 24 °C

Jizera: 17 °C

Labe: 21 °C

‰ím sjezdem
do Tou‰enû.
Zde se mimo
jiné nacházejí jedny z nejmen‰ích a zároveÀ z Prahy 14
nejbliÏ‰í láznû. Jak jsme zjistili, nabízejí tu procedury také ambulantnû (napﬁ. koupel v sirnoÏelezité slatinû z vlastního loÏiska), jen si
je musíte vãas dopﬁedu objednat (blíÏe na
www.slatinnelaznetousen.cz). Poobûdvat mÛÏete pﬁímo v Tou‰eni, kde máte nûkolik moÏností, a nebo jako my pﬁejet Labe pﬁes lávku do pﬁíjemné zahradní restaurace U FerusÛ v Káraném
nedaleko soutoku Jizery s Labem. A jak jsme
dopadli s mûﬁením teploty vody? Dle oãekávání
byla nejstudenûj‰í Jizera (jen 17 stupÀÛ a s pﬁekvapivû kalnûj‰í vodou neÏ v Labi), ná‰ veletok byl prohﬁát˘ na 21 stupÀÛ, ov‰em jednoznaãnû nejlep‰í záÏitek z koupání nabízí píseãné
jezero s názvem Mezi mosty (Malvíny) s prÛzraãnou vodou 24 stupÀÛ. I tohle ale bylo pro ves- málo, -j‰- zapózoval v Labi a do ledové
Jizery se vnoﬁil jedin˘ -vok-, kter˘ si u jezera
pﬁipadal jako na Jadranu. Máte pﬁed sebou tﬁi
letní mûsíce, kdy si to mÛÏete vyzkou‰et sami.
Hezky si je uÏijte.
text a foto: j‰, ves a vok

Investice
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Soukromý investor
mění tvář Lehovce
Na sídli‰ti Lehovec pﬁi Slévaãské ulici nûkolik let chátraly zbytky b˘valého „Domu sluÏeb“.
Tuto situaci zapﬁíãinila ne úplnû povedená privatizace na poãátku devadesát˘ch let minulého století a následné stﬁídání majitelÛ. Ve‰keré majetkové transakce probíhaly mimo jak˘koli vliv samosprávy mûstské ãásti. Pﬁíslu‰né orgány mûstské ãásti ve spolupráci s mûstskou policií mohly pouze opakovanû, více ãi ménû úspû‰nû, pokutovat vlastníka za nepoﬁádek v objektu a jeho okolí.
V souãasnosti je objekt v majetku investiãní a developerské spoleãnosti INTRA BAU CZ, která zde hodlá vybudovat ãtyﬁpodlaÏní bytov˘ dÛm. Pro tento konkrétní projekt tato firma zaloÏila
s.r.o. SVG Development. V prvním nadzemním podlaÏí nového objektu budou garáÏová stání,
v druhém nadzemním podlaÏí byty s men‰ím podílem kanceláﬁí a ve tﬁetím a ãtvrtém nadzemním
podlaÏí byty. To znamená, Ïe pÛvodní
v˘‰ka objektu je o osm metrÛ niÏ‰í neÏ
zámûr. Z hlediska dodrÏení podmínek
dopravy v klidu vznikne pﬁi jiÏní stranû
objektu osm nov˘ch parkovacích míst
a dvanáct míst si vlastník pronajal na stávajícím parkovi‰ti od hl.m. Prahy.
Územní ﬁízení probíhalo v letech 2003
aÏ 2006 . Tato pomûrnû dlouhá doba byla
zpÛsobena odvoláním nûkter˘ch obãansk˘ch iniciativ i nûkter˘ch jednotliv˘ch
obãanÛ. Odvolací orgány – stavební odbor
hl.m. Prahy a také Ministerstvo pro místní rozvoj vydané územní rozhodnutí zdej‰ím stavebním
úﬁadem potvrdily. Na stavební odbor ÚMâ Praha 14 byla podána Ïádost o stavební povolení s tím,
Ïe podmínky územního rozhodnutí jsou do dÛsledkÛ dodrÏeny. V první etapû, která jiÏ probíhá,
jsou na základû povolení stavebního úﬁadu postupnû odstraÀovány nenosné prvky pÛvodní stavby firmou Demolice CO s.r.o. Vlastní stavbu hodlá stavebník zahájit v letních mûsících tohoto
roku, pﬁiãemÏ dodavatel prací vyplyne z v˘bûrového ﬁízení.V˘stavba by mûla trvat cca jeden rok.
Bohumil Sobotka, zástupce starosty
Ing. Vûra Joudová, vedoucí odboru v˘stavby a dopravy

Konečně jsme se dočkali
 Jedna v˘znamná stav-

ba byla dokonãena v ãervnu v Praze 14 a jedním
dechem s tímto konstatováním dodejme, Ïe koneãnû. Témûﬁ na v˘chodní hranici na‰í mûstské
ãásti do‰lo k propojení
nákupních center z obou
stran Chlumecké ulice.
Podjezd je v provozu pár
t˘dnÛ a motoristé nejen
z na‰í mûstské ãásti si na
nûj zvykli hodnû rychle.
text a foto: vok

Omezení dopravy
Po pﬁedchozí pﬁíznivé zprávû máme zejména pro
motoristy hor‰í informaci, která se ov‰em dotkne
také dal‰ích obyvatel Prahy 14. Od 10. ãervence
totiÏ bude uzavﬁen jeden jízdní pruh v Chlumecké
a Kolbenovû ulici ve smûru do centra, a to od VodÀanské aÏ po ZáluÏskou ulici. Objízdná trasa pro
nákladní automobily povede po PraÏském okruhu

a PrÛmyslovou, pro osobní auta pak pﬁes Podûbradskou ulici. Akce je naplánována celkem na
26 dní, rozdûleno na dvû etapy po 13 dnech. V první etapû bude uzavﬁena levá polovina vozovky na
ulici Kolbenova ve v˘‰e uvedeném úseku. Ve druhé etapû bude ve stejném úseku Kolbenovy ulice
uzavﬁen zb˘vající jízdní pruh. BliÏ‰í informace o této
rekonstrukci se mÛÏete dozvûdût u investora, Technické správy komunikací.
vok
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Rekreační park U Čeňku
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V

horizontu ãtyﬁ let vznikne v lokalitû zvané U âeÀku rekreaãní park, kter˘ rozlohou cca 170 hektarÛ bude dvakrát vût‰í neÏ Stromovka. Studie parku byla zpracována
ing. Mayerem jiÏ v roce 2000 pro Útvar rozvoje hl. m. Prahy a pak byla aktualizována na
základû pﬁipomínek dotãen˘ch mûstsk˘ch ãástí, pﬁíslu‰n˘mi odborn˘mi sloÏkami územnû plánovacích institucí, Magistrátem i správci inÏen˘rsk˘ch sítí. V˘stavbu zaplatí hlavní mûsto za
pﬁispûní penûz z evropsk˘ch fondÛ.
Vût‰inû ãtenáﬁÛ lokalita U âûÀku moc neﬁíká:
pro upﬁesnûní polohy se jedná o území mezi sídli‰tûm âern˘ Most a Dolními Poãernicemi vãetnû rybníku MartiÀák a okrajovû pﬁírodní rezervace V pískovnû. Náv‰tûvníci parku budou moci
pﬁecházet i do v˘znamn˘ch pﬁírodních lokalit
v sousedství, jako je Velk˘ poãernick˘ rybník se
zámeck˘m parkem, Horka, âihadla, Xaverovsk˘ háj ãi údolní louky u Rokytky, která právû
prodûlala rozsáhlou revitalizaci (blíÏe na str. 20).
Vzhledem ke strategické poloze na v˘chodním okraji praÏské aglomerace v tûsném sousedství metra a rychlostních komunikací je ﬁe‰ené území obdaﬁeno vysok˘m potenciálem
pro cestovní ruch a kaÏdodenní i víkendovou
rekreaci. V souãasné dobû je dotãené území,
sestávající z polí a luk, spontánnû vyuÏíváno
pro procházky, rybaﬁení a rekreaãní cyklistiku
pﬁedev‰ím obãany z âerného Mostu.
Plánované vyuÏití tohoto území je pﬁedev‰ím
pro rekreaci, sport, kulturu a osvûtu za souãasné podpory ochrany pﬁírody a krajiny. Dle svého potenciálu a plánovaného vyuÏití je území
budoucího parku rozdûleno do tﬁí ãástí:
1) ãást rekreaãnû aktivní, 2) ãást pﬁírodnû
rekreaãní, 3) ãást rekreaãnû pasivní.
 Území rekreaãnû aktivní ãásti je vymezeno
zástavbou âerného Mostu, navrhovanou dvouﬁadou alejí smûﬁující do Dolních Poãernic, rybníkem MartiÀák a vodoteãí Chvalky. Bude sem
napﬁ. patﬁit:
– komerãnû kulturní víceúãelová plocha se
sbûrn˘m parkovi‰tûm, která bude slouÏit k poﬁádání trhÛ, jarmarkÛ, veﬁejn˘ch shromáÏdûní,
umístûní ‰apitó cirkusu, instalaci ledového kluzi‰tû atd.
– rozhledna jako lákavá atrakce pro v‰echny
kategorie náv‰tûvníkÛ, jeÏ bude poskytovat ucelen˘ rozhled na kulturní pﬁímûstskou krajinu
– amfiteátr jako centrum kulturního dûní
bude slouÏit ke koncertÛm, divadelním pﬁedstavením a zábavním poﬁadÛm
– dûtské hﬁi‰tû a minigolf
– okrasn˘ sad jako reminiscence na historicky v˘znamn˘ prvek ãeské krajiny
– trasa pro koleãkové brusle spojená s cyklotrasou, která bude lemovat severní okraj parku, smyãky na konci zajistí plynulost provozu
pﬁi otáãení
– sáÀkaﬁsk˘ svah jako moÏnost zimních sportovních aktivit pro obyvatele sídli‰tû.
POKRAâOVÁNÍ NA STR.

20

13-21_P14 24.6.2008 10:41 Stránka 20

Urbanistická studie

20
POKRAâOVÁNÍ ZE STR.

âERVENEC / SRPEN 2008

19

 Území pﬁírodnû rekreaãní ãásti je vymeze-

no navrhovan˘m parkovi‰tûm na severov˘chodní stranû, such˘m poldrem, rezervací
a zahrádkáﬁskou kolonií. Bude sem napﬁ. patﬁit:
– terénní modulace a valy, které vytvoﬁí
pohledovou izolaci a odcloní pohledy na pﬁilehlou vícepatrovou zástavbu
– tenisové kurty, které budou mít ve‰keré
zázemí potﬁebné k provozu vãetnû restaurace
– letní restaurace jiÏnû od tenisov˘ch kurtÛ
jako cíl vût‰iny náv‰tûvníkÛ parku
– hﬁi‰tû na volejbal, petanque a robinzonádní hﬁi‰tû, jeÏ bude oddûleno valy
– víceúãelová travnatá plocha jako centrum
míãov˘ch her
– cyklokrosová traÈ, jeÏ bude umístûna na
jeden z valÛ

– dvû víceúãelová hﬁi‰tû se zpevnûn˘m povrchem v sousedství stávající U – rampy skateparku jako ohnisko sportovních aktivit teenageru
– arboretum a tematická botanická zahrada,
jejíÏ souãástí bude v˘stavba skleníkÛ.
 Území rekreaãnû pasivní ãásti vymezuje
zástavba Dolních Poãernic, vodoteã Rokytka,
pﬁírodní rezervace V pískovnû a rybník MartiÀák. Bude sem napﬁ. patﬁit:
– roz‰íﬁení porostÛ v rámci ochranného pásma pﬁírodní rezervace
– pastvina pro konû, jiÏ nyní z ãásti vyuÏívaná, na niÏ budou navazovat koÀské stezky
(hipostezky) procházející cel˘m územím parku
– nauãná stezka z Dolních Poãernic do
Xaverovského háje, jeÏ se okolo MartiÀáku
bude vracet do okolí zatopené pískovny, kde
chodník na kÛlech bude mít za úkol koncent-

rovat náv‰tûvníky na jedinou trasu, aby jim
zabránil chodit mimo vyznaãené cesty; stezka
se odtud vrátí do intravilánu (zastavûné ãásti)
Dolních Poãernic
– okrasn˘ sad jako opûtovná reminiscence
na historicky v˘znamn˘ prvek ãeské krajiny.
Pokud se v‰e v˘‰e popsané podaﬁí bûhem
ãtyﬁ let zrealizovat (a vûﬁme, Ïe se nebude opakovat pﬁípad velkoryse koncipovaného centrálního parku na JiÏním Mûstû, kter˘ dodnes není
hotov), ãeká obãany Prahy 14 naprosto jedineãné roz‰íﬁení moÏností pro aktivní i oddechové trávení volného ãasu v bezprostﬁední blízkosti bydli‰tû. Bude to znamenat i velkou v˘zvu
pro pﬁípadné organizátory kulturních a sportovních aktivit, jeÏ bude moÏno v tomto parku
provozovat.
z podkladÛ studie zpracoval: j‰

Dokončení revitalizace Rokytky

U

pﬁíleÏitosti Dne Ïivotního prostﬁedí pﬁedstavil novináﬁÛm radní hl. m. Prahy Petr
·tûpánek dokonãen˘ projekt revitalizace vodních tokÛ Rokytka, Svépravick˘ potok
a Hostavick˘ potok, která zapoãala v loÀském
roce. ZnovuoÏivení koryt tûchto potokÛ na území suchého poldru âihadla je nejvût‰í a nejrozsáhlej‰í pﬁírodû blízká revitalizace vodních tokÛ
v Praze a okolí. Projekt byl spolufinancován
z fondÛ EU JPD 2 a byl dokonãen letos v dubnu. Nová koryta potokÛ byla osázena 200 mlad˘mi stromky, zejména ol‰emi, jasany, javory
a duby. Své místo zde na‰ly i keﬁe sloÏené z na‰ich domácích dﬁevin, jako jsou trnky, kaliny,
brsleny a vrby. Novû vytvoﬁené tÛÀky a nûkteré
ãásti koryt byly navíc osázeny mokﬁadní vegetací typu kosatec, kypreje a rÛzn˘ch druhÛ trav.
Men‰ím problémem je pﬁístupnost tûchto míst,
byÈ lákají k procházce, ale chybí tu síÈ zpevnûn˘ch cest. A proã bylo k revitalizaci pﬁistoupeno? Vysvûtlení podal radní ·tûpánek: „V rámci
v˘stavby v osmdesát˘ch letech bylo koryto

Hostavického a Svépravického potoka a ﬁíãky
Rokytky od soutoku s Hostavick˘m potokem
napﬁímeno a opevnûno betonov˘mi tvárnicemi.
Vzhledem k tomu, Ïe celé území je urãeno k rozlivu vody, byla napﬁímená a opevnûná koryta
zcela neopodstatnûná. Samotné koryto bylo
degradováno na stoku za úãelem rychlého odvedení vody. Dno postrádalo ãlenitost a minimál-

ní hloubka vody neposkytovala Ïivotní prostor
pro ryby a jiné vodní organismy. Tím docházelo
ke znehodnocení této pﬁírodní lokality, která je
navíc souãástí pﬁírodního parku Klánovice-âihadla. Revitalizací do‰lo ke zpﬁírodnûní celé
lokality, korytÛm potokÛ byl vrácen pﬁírodní charakter a v jejich okolí vzniklo mnoho tÛní a drobn˘ch vodních ploch.“
text a foto: j‰
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Jak volat záchrannou službu

Z



dravotnická záchranná sluÏba je zodpovûdná za poskytování odborné pﬁednemocniãní neodkladné péãe. Pojem pﬁednemocniãní neodkladná péãe znamená péãi
o postiÏené na místû vzniku náhlého onemocnûní nebo úrazu, péãi bûhem jejich dopravy
k dal‰ímu odbornému o‰etﬁení a pﬁi pﬁedání do
zdravotnického zaﬁízení.
Cílem tohoto seriálu by mûlo b˘t seznámit
ãtenáﬁe se zásadami poskytování laické první
pomoci, seznámit je se základní problematikou
zdravotnické záchranné sluÏby a zpÛsobem aktivace jejich v˘jezdov˘ch skupin. Jedinû správnû
poskytnuté dÛleÏité informace zajistí rychl˘ pﬁíjezd sanitního vozidla s potﬁebn˘m vybavením
a kvalifikovan˘m personálem na místo potﬁeby.
Správnû udané údaje dispeãerce mohou zkrátit
ãas dojezdu sanitního vozidla na místo i o nûkolik minut, které mohou b˘t rozhodující pro Ïivot
ãi kvalitu Ïivota postiÏeného.
V pﬁípadû naléhavé situace voláme prostﬁednictvím tísÀové linky 155 na zdravotnické operaãní stﬁedisko. Na této lince jsou v nepﬁetrÏitém
provozu pﬁipraveni kvalifikovaní zdravotniãtí
operátoﬁi ãi operátorky pﬁijmout informaci o stavu nemocného ãi události, která nastala.V‰echny linky jsou nahrávány a je tak moÏno se k nûkter˘m údajÛm následnû vracet.
Po vyhodnocení dané situace bude neprodlenû vyslána na místo urãení adekvátní a nejbliÏ‰í posádka záchranné sluÏby, pﬁípadnû bude
zodpovûdnû s volajícím celá situace vyhodnocena a vyﬁe‰ena. Dispeãerky jsou rovnûÏ schopny poskytnout volajícímu informace, které se
t˘kají poskytnutí základní první pomoci na místû, neÏ tam dorazí sanitka. Proto bychom mûli

dÛslednû poslouchat, dbát pﬁípadn˘ch pokynÛ
operátorky a spolupracovat v souladu s poskytnut˘mi informacemi. Mnohdy právû tato první
laická pomoc mÛÏe rozhodujícím zpÛsobem
pﬁispût k záchranû lidského Ïivota a jeho dal‰í
kvality.
Druhá tísÀová linka ã. 112 je koncipována
jako mezinárodní tísÀová evropská linka a je
urãena pﬁedev‰ím pro zahraniãní náv‰tûvníky
a turisty na‰eho regionu. Samozﬁejmû i sem
mÛÏeme v pﬁípadû naléhavosti smûﬁovat na‰i
Ïádost o pomoc. I zde dispeãer zajistí pﬁedání
v‰ech potﬁebn˘ch informací zdravotnické záchranné sluÏbû, tak aby byla zabezpeãena odpovídající odborná pomoc a pﬁevoz pacienta do
zdravotnického zaﬁízení.
A co potﬁebují vûdût dispeãerky záchranné
sluÏby, aby zabezpeãily pﬁíjezd adekvátní pomoci na místo události?
1. Co se stalo? Jak vypadá stav onemocnûní a ãím se projevuje, zda se jedná o úraz a jaké
ãásti, u dopravních nehod poãet zranûn˘ch, pﬁibliÏn˘ stav a vûk postiÏeného, zda d˘chá, chrãí,
promodrává, zda je pﬁi vûdomí, zda kolabuje, zda
krvácí apod.
2. Kde se to stalo? Pﬁesnou adresu, ulici,
ãíslo, pﬁípadnû patro ãi ãíslo bytu, vhodné jsou
také nejrÛznûj‰í orientaãní body, které pomohou
posádce najít místo události.
3. Kdo volá? Kromû jména je velmi vhodné sdûlit telefon, na kterém je moÏno v pﬁípadû
potﬁeby získat doplÀující a nûkdy i velmi cenné dal‰í informace t˘kající se zdravotnického
zásahu.
Takto získané informace jsou neprodlenû pﬁedány nejbliÏ‰í v˘jezdové skupinû záchranné sluÏ-

by. SíÈ sanitních vozidel musí b˘t vytvoﬁena
tak, aby v rámci celého zaji‰Èovaného území
byl dojezdov˘ ãas sanitek na místo události do
15 minut. (V souladu s platnou legislativou.)
S radostí mohu konstatovat, Ïe v rámci Hlavního mûsta Prahy jsou dojezdové ãasy posádek je‰tû krat‰í. Rozhodnû je tﬁeba na závûr zdÛraznit,
Ïe v˘jezd záchranné sluÏby mÛÏe b˘t realizován
aÏ po získání v‰ech potﬁebn˘ch informací o místû události, a proto na prvních poskytnut˘ch
a správn˘ch údajích velmi záleÏí. V‰ichni záchranáﬁi se jistû snaÏí dostat vÏdy na místo co nejrychleji, aby mohli sv˘m dílem pﬁispût k záchranû lidského Ïivota.
MUDr. Michal Havlíãek,
koordinátor ZZS LK

Pranostiky

senát císaﬁi Oktaviánovi titul Augustus (Vzne‰en˘), byl na jeho poãest pojmenován tento
mûsíc August. Tento latinsk˘ název srpna pﬁejala i vût‰ina evropsk˘ch jazykÛ. Název na‰eho srpna by napovídal, Ïe v tomto mûsíci panuje srp, tedy Ïnû. Av‰ak v této dobû probíhají
Ïnû pﬁedev‰ím ve vy‰‰ích polohách. Byl v‰ak
vysloven názor, Ïe název srpen patrnû souvisí
s litevsk˘m sirpsti, tj. zráti. Je zajímavé, Ïe vût‰ina srpnov˘ch poﬁekadel si v‰ímá pouze teplot. K jeho kladÛm patﬁí fakt, Ïe je zﬁetelnû
ménû de‰tiv˘ neÏ ãervenec.

6. O svatém Kamilu slunce má nejvût‰í sílu
(18. 7.).
7. Svatá Anna – chladna z rána
(26. 7.).

Tentokrát se budeme vûnovat letním prázdninám, tedy dvûma mûsícÛm ãervenci a srpnu. Z hlediska pranostik je pﬁekvapivé, Ïe první prázdninov˘ mûsíc má nejménû mûsíãních
rãení z celého roku. Souvisí to snad s tím, Ïe
rolníci mûli plné ruce práce s polními pracemi,
a tak nemûli ãas zam˘‰let se nad formulací
povûtrnostních poﬁekadel. Dodejme, Ïe z hlediska dlouhodob˘ch prÛmûrn˘ch mûsíãních
teplot je ãervenec u nás opravdu nejteplej‰ím
mûsícem roku. Nicménû v souvislosti s globálním oteplováním se v posledních desetiletích nejednou stalo, Ïe Ïezlo nejteplej‰ího
mûsíce roku pﬁebíral po chladnûj‰ím ãervenci
srpen.
V staroﬁímském kalendáﬁi se srpen pÛvodnû jmenoval sextilis, tj. ‰est˘ mûsíc, neboÈ rok
tehdy zaãínal bﬁeznem. KdyÏ udûlil ﬁímsk˘

Červenec
1. âervenec nese parna, krupobití a medovice, jesti hojn˘ na bouﬁky a vichﬁice.
2. Co ãervenec neuvaﬁí, srpen nedopeãe.
3. Slunce peãe – dé‰È poteãe.
4. Jaká povûtrnost na Sedm bratﬁí (10. 7.),
taková po sedm t˘dnÛ patﬁí.
5. Svatá Markyta hodila srp do Ïita
(13. 7.).

Upozornění
K poslednímu záﬁijovému dni ukonãí svou
ãinnost Lékaﬁská sluÏba první pomoci zaji‰Èovaná firmou M. Delta na poliklinice Parník.
Pro obãany Prahy 14 je novû pﬁíslu‰ná LSPP
ve Fakultní nemocnici Na Bulovce, Budínova
2, Praha 8. Pro dospûlé platí telefonní ãísla
283 842 222–3 (hlavní budova), pro dûti
283 842 224 nebo 266 082 673 (pavilon ã. 15)
ve v‰ední dny 19–06 hod., ve voln˘ch dnech
s nepﬁetrÏit˘m provozem. V pﬁípadû náhl˘ch
a akutních potíÏí nebo úrazÛ volejte Zdravotní záchranou sluÏbu – 155, jak o tom podrobnû informujeme v ãlánku na této stránce.

Srpen
1. Srpen má nejkrásnûj‰í poãasí v roce.
2. Rosí-li v srpnu silnû tráva, pûkné povûtﬁí se oãekává.
3. Mlhy na lukách, potocích a ﬁekách v srpnu zvûstují trvalé poãasí.
4. Vavﬁinec – první podzimec (10. 8.).
5. Bartolomûj svat˘ odpoledne krátí
(24. 8.).
6. Svat˘ Augustin udûlá z tepla stín
(28. 8.).
7. Jsou-li v srpnu hory kaln˘,…
(doplÀ si pranostiku sám)
Celá ãtrnáctá pranostika zní: JSOU-LI V SRPNU
HORY KALN¯, BUDOU V ZIMù MRAZY VALN¯.

očima „čtrnáctky“

Pﬁí‰tû: kdy volat záchrannou sluÏbu

podle knihy Medardova kápû zpracoval: j‰
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Hostinec
V Chaloupkách

N

a‰e dal‰í cesta po restauraãních zaﬁízeních na‰í mûstské ãásti vedla do starobylého hostince se stejnojmenn˘m
názvem jako ulice v Hloubûtínû, kde se nachází. KdyÏ jej pﬁed ãasem nav‰tívil Petr Urban,
uchvátil ho jeho libozvuãn˘ název natolik, Ïe
se nyní objevuje i v doprovodném kresleném
vtipu. Navíc jsme tentokrát pozvali ke stolu Jana
Bﬁinka (na snímku), pamûtníka a kronikáﬁe starého Hloubûtína, kter˘ bydlí doslova pár krokÛ
od hostince. V parném dni jsme vyuÏili moÏnosti posedût pod ka‰tany na zahrádce, která je
ov‰em bez obsluhy. A tak jsme po tﬁetí hodinû
vyrazili do v˘ãepu pro jídelní lístky, abychom
si vybrali nûco k „obûdoveãeﬁi“. Nabízejí tady
9 specialit z hovûzího, o jednu ménû z drÛbeÏího a po sedmi z vepﬁového masa a bezmas˘ch
jídel. K tomu dal‰ích 10 doporuãen˘ch nabídek,
7 druhÛ salátu a 4 jídla z ryb. Ov‰em v‰echno

jsou to dvûstûgramové porce,
coÏ pﬁesahuje pomûrnû stﬁídmé stravovací návyky na‰í
redakãní trojice. A platit za
poloviãní porce 80 % ceny, jak
to nabízí jídelní lístek, se nám
zase zdá dost neekonomické. Proto si nakonec vybíráme
dr‰Èkovou polévku a k ní nakládan˘ hermelín, dále zapeãenou brokolici se s˘rem a oblohou bez pﬁílohy, jako tﬁetí
jídlo pak na venkovní tabuli
inzerovan˘ peãen˘ bÛãek, kter˘ se pr˘ bude je‰tû asi pÛl hodiny dodûlávat. Ideální ãas na
vyslechnutí mnoha zajímavostí z úst letos pûtasedmdesátiletého Jana Bﬁinka, ze kter˘ch mÛÏeme vybrat opravdu jen zlomek.
TakÏe, hostinec V Chaloupkách byl jako dÛm
ã. 24 pana Franti‰ka Felixe dokonãen v roce
1864 a pan Bﬁinek si pamatuje skoro polovinu
z jeho dlouholeté historie. Jako mrÀav˘ kluk se
tû‰il na konû pﬁiváÏející led, pozdûji jezdil
s kamarády po plechu na spou‰tûní sudÛ do sklepa, chodil sem tátovi pro pivo a za tûch pár metrÛ pr˘ nestaãil ani upíjet. Vidûl tady loutkové
divadlo a na plátnû poprvé i Chaplina nebo Micky Mouse, sledoval opravdové boxerské zápasy
nebo mikulá‰ské nadílky, vybavuje si váleãné
pivo bez chmelu zvané pivolin, jehoÏ povolené
mnoÏství pomáhaly odpoãítat korálky ve dÏbánku. V Chaloupkách vzkvétal dlouhá desetiletí
spolkov˘ Ïivot, byly tady taneãní zábavy, setkání baráãníkÛ, zahrádkáﬁÛ, myslivcÛ, sportovcÛ i hasiãÛ, schÛze v‰ech moÏn˘ch organizací,

GASTRO

kter˘m aÏ do roku 1989 vévodila komunistická strana, která mûla na zdi dokonce pamûtní
desku hlásající, Ïe právû tady byla zaloÏena
místní odboãka této zloãinecké organizace. Trochu veseleji Jan Bﬁinek vzpomíná na jednotlivé
hostinské za tûch sedmapadesát let, co sem chodí na pivo, tﬁeba kdyÏ Rabasovi spali hned vedle kuleãníku a hosté zábavu ponûkud pﬁetáhli,
pﬁi‰la „Rabaska“ s papírov˘mi natáãky ve vlasech a v‰em bylo jasné, Ïe se zavírá. Se souãasn˘m personálem je velmi spokojen, uÏ patnáct let tu má svÛj pÛllitr, kter˘ mu teì naplÀují
tﬁikrát v t˘dnu rovnûÏ tﬁikrát. Svou normu splnil i s námi, byÈ nesedûl na svém místû u stolu
‰tamgastÛ. Je‰tû nám prozradil, Ïe se tady odjakÏiva ãepoval Staropramen, a Ïe tady mají nejlep‰í polévky z celé Prahy, o ãemÏ se pﬁesvûdãujeme sami vzápûtí.

průvodce
Prahou 14

e
4
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„...âLOVùK, ABY HO NA TY CHALOUPKA DOKOPAL !!“

Pražské kavárny
a jejich svět
Jako doplnûk k na‰emu dne‰nímu gastroprÛvodci vám nabízíme pozvánku na pÛvabnou
v˘stavu o praÏsk˘ch kavárnách, kterou mÛÏete
aÏ do konce srpna nav‰tívit v Muzeu hl. m. Prahy Na Poﬁíãí. Svût praÏsk˘ch kaváren nebyl
o nic ménû zajímav˘ a vzru‰ující neÏ ten hospodsk˘ a restauraãní. Na v˘stavû se seznámíte
s tím, jaké byly nejznámûj‰í praÏské kavárny
a dozvíte se celou ﬁadu zajímavostí z kaváren-

Dr‰Èková polévka nemá chybu, hustá, krásnû tmavá, s tak chutnou polévkou jsme se pﬁi
na‰ich gastronomick˘ch testech v Praze 14 je‰tû nesetkali. Nakládan˘ hermelín se rozpl˘val
jen na jednom z na‰ich „mlsn˘ch“ jaz˘ãkÛ.
A k tomu chleba snad pﬁímo z pekárny, coÏ rovnûÏ neb˘vá obvyklé.Vegetariánské jídlo mûlo
v‰ech pût P a kvÛli velikosti porce uÏ nedo‰lo ani
na brambory. Ov‰em vrcholem je aÏ moc libov˘ vykostûn˘ peãen˘ bÛãek se zlatovû aÏ jem-

tû uveìme, Ïe tady je nekuﬁáck˘ salónek i s dûtskou Ïidliãkou, Ïe se tu uÏ dlouhá desetiletí
hraje kuleãník, Ïe jsou zde poﬁádány spoleãenské i rodinné akce nebo country veãery, Ïe na
zahrádce mají dûti dokonce své pískovi‰tû a cyklisté zase stojan na kola. Otevﬁeno je kromû pondûlí kaÏd˘ v‰ední den od patnácti do dvaadvaceti hodin, v pátek aÏ do pÛlnoci, v sobotu je to
11 aÏ 24 a v nedûli 11 aÏ 21 hodin. Na zahrádce se konãí o pÛlhodinku dﬁív. KdyÏ uÏ jsme
u té zahrádky, trochu sloÏitû se nám bude hodnotit kvalita obsluhy, coÏ nás napadá, kdyÏ pﬁi
odchodu jdeme do v˘ãepu zaplatit a jako v závodní jídelnû si kromû pÛllitrÛ odná‰íme i talíﬁe. Je‰tû se louãíme s Janem Bﬁinkem a s pocitem dobﬁe vykonané práce ve stínu ka‰tanÛ uÏ
víme, Ïe sem se urãitû nûkdy vrátíme. Je moc
dobﬁe, Ïe tu tenhle hostinec stále stojí, byÈ uÏ
mûl témûﬁ namále, neboÈ, jak vzpomenul pan
Bﬁinek, dvakrát po sobû málem vyhoﬁel. red

Naše hodnocení
nû ãernou kÛrãiãkou, nad kter˘m by zajásal
i vyhlá‰en˘ gurmán Martin Zounar. V‰e zapíjíme skvûlou desítkou za 20 korun a o dvû koruny draÏ‰ím nealko pivem, na ãepu je dále dvanáctka Gambrinus za 23,50 a limonáda 0,1 dl
za pût korun. Pro kompletní popis hostince je‰-

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

82 %

ského svûta, k nûmuÏ patﬁily kratochvíle jako
ãetba tisku v bambusov˘ch rámech, ‰Èouchání
kuleãníku, ‰achové sínû, chambry pro uzavﬁené
spoleãnosti, letní terasy ãi dokonalá obsluha pod
osobním dohledem. Chodit do kavárny patﬁilo
k tehdej‰ímu mû‰Èanskému Ïivotnímu stylu.
Napﬁíklad slavné terasy na Barrandovû se mohly pochlubit kapacitou pro 3 a pÛl tisíce lidí.
K nejproslulej‰ím patﬁila kavárna „Louvre“
na Ferdinandovû tﬁídû, otevﬁená v roce 1902.
Mezi její náv‰tûvníky patﬁil Franz Kafka, Karel
âapek a dokonce Albert Einstein, kter˘ v letech
1911–12 pÛsobil na PraÏské nûmecké univerzitû. Kavárensk˘
Ïivot nejvíce kolotal za první
republiky, kdy
bylo po Praze
témûﬁ 200 kaváren. Po roce
1948 jejich poãet
klesl na pouh˘ch
padesát. Z tohoto kavárenského útlumu se uÏ
Praha nevzchopila. Prohlídku
v˘stavy mÛÏete
zakonãit posezením u kávy ve
stylovém interiéru dobové kavárny.
K v˘stavû PraÏské kavárny a jejich svût byla
vydána obrazová monografie a jedna z komentovan˘ch prohlídek byla uspoﬁádána také pro
kronikáﬁe praÏsk˘ch mûstsk˘ch ãástí. K mému
nemalému pﬁekvapení se k prohlídce dostavilo
jen ‰est kronikáﬁÛ. Îe by chodili radûji do hospody…?
text a foto: j‰
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Zlatý muž z Ria

Lumír Ruzha pﬁi finále ãtyﬁhry...

K

dyÏ se v roce 2005 dozvûdûl tehdy
osmasedmdesátilet˘ Lumír Ruzha, Ïe
letos bude mistrovství svûta ve stolním
tenisu veteránÛ aÏ v Brazílii, s vitalitou sobû
vlastní prohlásil, Ïe tam uÏ bude v pﬁedposlední vûkové kategorii 80–84 let a do Ria si poletí pro zlato. Byl jsem ohromen jeho neskuteãn˘m optimismem i Ïivotním elánem, kter˘ se
snaÏí pﬁenést na mlad‰í roãníky pﬁi v‰ech stolnûtenisov˘ch turnajích, organizovan˘ch na‰í
mûstkou ãástí v hlavní roli právû s Lumírem
Ruzhou. Tﬁi roky utekly rychlostí jím smeãovaného míãku a my jsme se se‰li k bájeãnému povídání, které zaãínáme jak jinak neÏ gratulací k titulu mistra svûta.

...na stupních vítûzÛ...

„V Rio de Janeiru se pﬁedstavilo 1 312 aktivních hráãÛ, v prÛmyslové hale bez ‰aten a sprch,
kde ale nebylo horko, protoÏe zdej‰í architekti
dokáÏou vyuÏívat pﬁi jejich stavbû vûtrné proudy. Hrálo se na 72 stolech, na dal‰ích 16 se trénovalo, pﬁesto jsme obsadili pouze polovinu této
haly, a to vedle ní byly uprostﬁed polí ãtyﬁi dal‰í. V mé kategorii se pﬁihlásilo 26 hráãÛ, mûli
jsme 7 skupin, mnû se povedlo porazit ·véda,
Rusa a Nûmce shodnû 3:0. Jako nasazen˘ hráã
jsem mûl voln˘ los, takÏe pﬁi dvou postupujících jsem byl rázem ve ãtvrtfinále. Tam jsem
pﬁehrál Nûmce Junkera, v semifinále pak ·véda Berga a koneãnû ve finále Leana Juana
z Malajsie, v‰echny 3:1, kdyÏ jsem pokaÏdé prohrál tﬁetí set. A ke zlatu jsem spolu se ·védem
Forsbergem pﬁidal je‰tû stﬁíbro v deblu, kdyÏ
jsme ve finále podlehli NûmcÛm Junkerovi
s Eglmaierem 2:3… Zázemí v hale bylo sice
katastrofou, ale jinak organizaãnû byl ‰ampionát na úrovni. Bydleli jsme v hotelu pﬁímo na
pláÏi Copacabana, 37 km do haly zvládali zdej‰í ﬁidiãi zhruba za hodinu, vÛbec doprava mû
fascinovala. Miliony aut, ale Ïádná bouraãka.
Ohleduplní, pﬁátel‰tí ﬁidiãi, nerozãilují se, dodrÏují pﬁedpisy, a to se tam smí jezdit devadesátkou. KdyÏ uÏ je nûjaká bouraãka, tak jedinû
v noci a s jedinou pﬁíãinou, kterou je alkohol.
Jinak na Copacabanû se kvÛli velk˘m vlnám
koupat nedalo, byli jsme na krásném v˘letu ve
150 km vzdálené Itacaluce s nádhern˘m koupáním na otevﬁeném klidném moﬁi. Vidûli jsme
samozﬁejmû sochu Krista, stadion Maracaná,
Homoli cukru a dal‰í lákadla Ria. Brazílie je

nádherná zemû, kde mají v‰echno – moﬁe, hory,
pralesy, zálivy, nerostné bohatství, fotbal, krásné Brazilky, pﬁátelského ducha. Ov‰em v‰echny tyhle krásné záÏitky pﬁehlu‰uje jeden hrozn˘, a to je asi milion lidí na okraji spoleãnosti,
Ïivoﬁících v cihlov˘ch zboﬁeni‰tích bez vody.
My jsme byli varování pﬁed komáry, strach jsme
mûli ze soupeﬁÛ, ale nakonec nejvût‰ím nebezpeãím byla tahle zhruba desetina obyvatel Ria,
tzv. favelas, coÏ je popínavá nezniãitelná rostlina.“
Lumír Ruzha byl v Brazílii je‰tû vedoucím
na‰í v˘pravy, takÏe k hráãsk˘m povinnostem
mûl na starosti i ﬁadu organizaãních záleÏitostí. V‰echno zvládl bez problémÛ, navíc ãeská
reprezentace se na 14. MS ve stolním tenisu
veteránÛ stala po Japonsku a Nûmecku tﬁetí nejúspû‰nûj‰í zemí v poãtu bodÛ a získan˘ch medailí. Po ‰ampionátu, na kter˘ se tak tû‰il, teì
pﬁicházejí dny v‰ední s tréninky v hernû TJ Kyje.
Pﬁí‰tí rok bude v chorvatské Poreãi obhajovat
medaile na ME, v roce 2010 jej ãeká dal‰í MS
v âínû, kde ale „teì budu pabûrkovat, protoÏe
do mé vûkové kategorie pﬁijdou mladí vlãáci
hlavnû z Nûmecka a Anglie. Pﬁí‰tí medailové

...s manÏelkou...

Ïnû pro mû nastanou aÏ pﬁi dal‰ím MS ve Stockholmu v roce 2012, kdy uÏ pﬁejdu do vûkové
kategorie 85 aÏ 120 let, to aÈ se soupeﬁi opût klepou“, ﬁíká s optimistick˘m úsmûvem Lumír
Ruzha, narozen˘ na Tﬁi krále v roce 1927. Ve
sv˘ch osmapadesáti mu fakt závidím Ïivotní
elán, upﬁímnû ﬁeãeno, rád bych ãtenáﬁÛm ListÛ
Prahy 14 je‰tû pﬁiblíÏil naplnûní jeho sportovních cílÛ.

Premiéra se vydařila

...a v redakci ListÛ Prahy 14.

Klubov˘ Master Clase uspoﬁádala premiérovû trenérka Kamila ·ebíková v Aerobic klubu
Chvaletická. Do programu zaﬁadila soutûÏe, kam
si dûvãata sama vybírala hudbu i jednotlivé sestavy s povinn˘mi prvky. Mimo to probûhla soutûÏ
na stepech a exhibice mistra âR v kulturistice
Vítka Sahuly (17 let). Bylo se opravdu na co koukat a nejlep‰í dûvãata se o prázdninách budou
moci pochlubit poháry, medailemi a hodnotn˘mi cenami.Více informací o klubu najdete na
webov˘ch stránkách www.aerobic-deti.wz.cz.
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Fotbal bez
komentáře
I ty nejniÏ‰í praÏské soutûÏe uÏ jsou za námi
a pﬁedvádûné v˘kony ãtyﬁ na‰ich zástupcÛ
opravdu nestojí za obsáhlej‰í komentáﬁe. VÏdyÈ
aÏ vítûzné série v posledních kolech jim pomohly k opu‰tûní spodních (a dokonce sestupov˘ch)
pﬁíãek tabulek. Fotbalisté Kyjí v 1. A tﬁídû poskoãili aÏ na 7. místo ze dvanácti t˘mÛ (43:50
33 bodÛ), B muÏstvo bylo ve 2. tﬁídû D ‰esté
z jedenácti (43:53 27). V Hloubûtínû hovoﬁí ãísla ve prospûch rezervního t˘mu, kter˘ ve 3. tﬁídû B skonãil dokonce tﬁetí ze ãtrnácti (55:45
41)), zatímco „áãku“ ve 2. tﬁídû B patﬁí koneãná devátá pﬁíãka z tuctu oddílÛ (35:46 24). Abychom ale neuvádûli jen ãísla, tak za zaznamenání snad stojí skuteãnost, Ïe utkáním ve Vinoﬁi
14. ãervna ukonãil po svém dvojãeti Martinovi
den po jejich osmatﬁicát˘ch narozeninách svou
kariéru Jiﬁí Skála, kter˘ hloubûtínsk˘ dres oblékal pln˘ch tﬁicet let. Touto derniérou ov‰em
nekonãil jen on, ale i cel˘ B t˘m, kter˘ uÏ na
pﬁí‰tí roãník není pﬁihlá‰en. Uveìme dále, Ïe
v Kyjích si fotbal je‰tû poﬁád mÛÏete ochutit
opeãenou klobásou s pivem. A Ïe z obou fotbalov˘ch hﬁi‰È se nabízejí opravdu krásné pohle-

Úspěšná obhajoba
V právû skonãeném ‰kolním roce se chlapci ze Z· Generála Janou‰ka probojovali – stejnû jako loni – do praÏského finále (kategorie
1.–3. tﬁíd) fotbalového turnaje Mc Donald’s
Cup. Ve finálov˘ch utkáních, která se hrála na
Strahovû, vybojovali skvûlé 3. místo. Pﬁed nimi
skonãily pouze dvû ‰koly, zamûﬁené na fotbal.
O to vût‰í váhu toto úspû‰né umístûní má.
V celém turnaji malí fotbalisté úpornû bojovali a velmi dobﬁe reprezentovali svou ‰kolu i na‰i
mûstskou ãást. Odmûnou jim byl krásn˘ pohár, kter˘ je vystaven ve vchodu do ‰koly, bronzové medailí i gratulace od primátora Pavla
Béma.

dy na ãást Kyjí i Hloubûtína, kdyÏ uÏ se nûkdy
na pﬁedvádûnou hru nedá koukat. Snad se na
podzim tenhle pomûr zmûní.

Bigman podruhé
Pﬁi druhém roãník ‰tafetového triatlonového
závodu Bigman mûla Praha 14 opût své reprezentanty. DruÏstvo proti loÀsku nastupovalo
s jednou zmûnou v obsazení, s cílem v kaÏdém
pﬁípadû obhájit loÀské prvenství. Proti nim se
mimo jiné postavili závodníci t˘mu PPL, rovnûÏ sloÏeného z mlad˘ch triatlonistÛ oddílu TRI
SKI Horní Poãernice, kteﬁí ale nemají trvalé
bydli‰tû v Praze 14.
Voda ve Vltavû mûla 14,5 °C, a proto byla
plavecká disciplína zkrácena na 2 okruhy v celkové délce 2800 m. Závodníci se neohroÏenû
vrhli do Vltavy a po absolvování dvou okruhÛ
obû ‰tafety vylézaly z vody prakticky souãasnû
na druhém a tﬁetím místû. Cyklistická ãást na
strakonické v˘padovce mûla délku 180 km
a byla rozdûlena do 9 okruhÛ. Zde ‰tafetu Pra-

hy 14 potkalo nûkolik drobn˘ch technick˘ch
problémÛ a soupeﬁi z PPL tak získali náskok cca
4 minuty. V této ãásti ukázal své nesporné kvality ná‰ nejlep‰í triatlonista profesionál Petr
Vabrou‰ek (na snímku), vítûz nûkolika zahraniãních IronmanÛ.
Soupeﬁení ‰tafet Prahy 14 a PPL s.r.o. bylo
vyrovnané aÏ do pﬁedposledního bûÏeckého
okruhu, kdy se podaﬁilo Honzovi ·Ûsovi utéct
o dvû minuty Davidu Votavovi a fini‰manovi
Jirkovi Nagymu (oba na druhém snímku) z Prahy 14 tak pﬁipravit cestu k obhajobû vítûzství.
Fini‰man PPL junior Joná‰ Vojtûch jiÏ nemûl
síly na dotaÏení ztráty. MoÏná i proto, Ïe den
pﬁed závodem absolvoval nároãn˘ terénní triatlon, kde obsadil v kategorii dospûl˘ch skvûlé
3. místo. ·tafeta Prahy 14 zdolala závod ãítající 2800 m plavání, 180 km na kole a 42 km bûhu
za 8 hodin a 31 minut, ‰tafeta PPL byla o cca

dvû a pÛl minuty pomalej‰í. Celkov˘ vítûz
Petr Vabrou‰ek zvládl závod za cca 8 hodin
a 20 minut.
Tento jedin˘ závod na ironmansk˘ch tratích,
kter˘ se koná v Praze a okolí byl poznamenán
soubûÏn˘m závodem na poloviãních tratích, kter˘ se ve stejném termínu konal v Mûlicích u Pardubic. Ten pﬁilákal velké mnoÏství závodníkÛ,
kteﬁí dali pﬁednost krat‰ím distancím. Vzhledem
k podpoﬁe magistrátu Prahy 5 Chuchle i ostatních mûstsk˘ch orgánÛ, lze pﬁedpokládat, Ïe
závod BIGMAN není pouze ojedinûl˘m podnikem, ale zapou‰tí koﬁeny a stane se souãástí
praÏsk˘ch sportovních událostí zejména v pﬁípadû, Ïe se zde bude pﬁí‰tí rok konat ME v dlouhém triatlonu, na kter˘ byla vítûzná ‰tafeta Prahy 14 opût pozvána.
VA

dvoustranu pﬁipravil: Pavel Vokurka,
foto: autor (4) a archiv
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Setkání po 50 letech

V

ãervnu roku 1958 se ve svûtû snad nejãastûji skloÀovala mezinárodní v˘stava
EXPO 58 v Bruselu, v âeskoslovensku
se v onom mûsíci stali mistry republiky fotbalisté Dukly Praha, na Václavském námûstí byl
slavnostnû otevﬁen hotel Jalta a v Hloubûtínû
byla na Rokytce asi dvacetiletá velká voda.
A pﬁed základní ‰kolou národního hrdiny Jana
·vermy se po skonãení osmileté ‰kolní docházky fotili kluci a dívky z 8.C, aby se z Hloubûtína vydali vstﬁíc rÛznorod˘m osudÛm Ïivota.
O padesát let pozdûji se celosvûtovû ﬁe‰ilo
umístûní amerického protiraketového radaru
v âeské republice, v Praze pﬁibyly dal‰í tﬁi stanice metra, fotbalov˘m mistrem se stala Slavia
a pﬁed Z· Hloubûtínská se digitálními aparáty

li pomûrnû pravidelnû jako rodiãe, prarodiãe
i voliãi. Celá se‰lost se rozhlíÏí, jestli se nûkde
neobjeví pﬁísná paní ‰kolníková ·tochlová
s typick˘m rozkazem na pﬁezouvání nebo její
bohorovn˘ manÏel Jindra v ‰edomodrém plá‰ti a hnûdé rádiovce s anténou.
V lavicích se zji‰Èuje, Ïe stejnû jako u CimrmanÛ do‰lo ke ztrátû tﬁídní knihy, jenÏe tady
uÏ byla s dal‰ími dokumenty skartována, jiné
pÛlstoletí staré papíry zase podléhají zákonu

a mobilními telefony fotili Ïeny i muÏi na pﬁelomu stﬁedního a star‰ího vûku. Helena Lichá
se s Milo‰em Ra‰kem dohadovali, kdo z nich
to mûl na setkání ménû krokÛ ze Svépravické
resp. Hloubûtínské ulice, naopak aÏ ze ·umavy dorazil Petr Lobeã. Ten navíc s pÛltuctem
sibiﬁsk˘ch husky, údajnû na osobní pokyn ministra financí, kter˘ pr˘ Ïiví moc dÛchodcÛ. Jiﬁí
Holeãek (Ne ten slavn˘ hokejov˘ brankáﬁ, kter˘ je shodou okolností rovnûÏ roãník 1944 –
pozn. aut.) kontroval tím, Ïe tahle doprovodná
smeãka je ochrankou nûkdej‰ího spoluÏáka,
aby ho zase nepovûsili za ta‰ku na plot, odkud
ho na poãátku padesát˘ch let minulého století
musela sundat babiãka. S podobn˘m humorem komentované ‰kolní vzpomínky pokraãují
i bûhem prohlídky znám˘ch míst, kde nûkteﬁí
nebyli pln˘ch pût desítek let, jiní sem docháze-

o ochranû osobních údajÛ
a ‰éfa tohoto úﬁadu Igora
Nûmce je lep‰í nedráÏdit.
Pﬁedseda tﬁídy Jiﬁí Jirou‰ek
nemusel spoluÏáky ani dlouho uklidÀovat, aby si udûlali
pﬁehled o chybûjících a uctili památku tûch, kteﬁí je sledovali bohuÏel uÏ jen shora.
To byl jedin˘ váÏn˘ moment
setkání, které pokraãovalo
v salonku restaurace V Chaloupkách, která shodou okolností kdysi patﬁila právû jejich uÏ mrtvému spoluÏákovi
Láìovi Martinovi. Tam se
atmosféra uvolnila je‰tû víc
pﬁi dobrém jídle i pití, vzpomínalo se na první pusy, na veselé pﬁíhody od
tabule, z uãitelského sboru do‰lo na manÏele
Pelechovi, Veselou, Krále, Chrdleho a dal‰í, prohlíÏeli se fotky staré i sedmapadesát let, stejnû
jako ty nejnovûj‰í s vnouãaty nebo moﬁem,
o kterém se vût‰inû pﬁítomn˘ch v dobách budování komunismu jen zdálo. Tûsnû pﬁed pÛlnocí

rozhodl spokojen˘ pﬁípravn˘ v˘bor ve sloÏení
Malinová, Brychcínová, Holeãek a Jirou‰ek, Ïe
pﬁí‰tû se musejí urãitû sejít dﬁív neÏ za pÛl století. A nejlépe hned pﬁí‰tí rok, protoÏe to bude
vlastnû padesát let, kdy by se louãili, pokud by
uÏ tehdy existovala devítiletá ‰kolní docházka.
Bezvadn˘ dÛvod, Ïe? A taky krásná teãka za
zdaﬁil˘m setkáním, které zdravé jádro 8.C protáhlo aÏ do brzk˘ch hodin dal‰ího dne.
text a foto: vok a archiv
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Klub seniorů na cestách
âerven byl v na‰em klubu ve znamení cestování.
Nejprve zmíním podrobnûji ná‰ 10 denní rekondiãní
pobyt v Jilemnici v Krkono‰ích, kde nás bylo 24, a kter˘ pro nás zorganizoval oblastní spolek ââK Praha 9 a 14. Bydleli jsme v hotelu Sumo, kter˘ je jedin˘m
evropsk˘m tréninkov˘m stﬁediskem pro tento
sport. Líbila se nám jak samotná Jilemnice
s pûkn˘m námûstím, lemovan˘m podloubím,
tak hlavnû v˘lety a vycházky, kter˘ch jsme
absolvovali bezpoãet – kaÏd˘ podle sv˘ch sil
a zdravotního stavu. Nejsilnûj‰í záÏitky máme
z v˘letu na Horní Míseãky – Zlaté návr‰í. Vypravili jsme se tam místními autobusy a uÏ samotná cesta byla záÏitkem, protoÏe jsme projíÏdûli úzk˘mi silniãkami a serpentinami pﬁekrásnou

krajinou. Vystoupili jsme u Vrbatovy boudy a ‰li
dál, aÏ k prameni Labe na Labské louce ve v˘‰ce 1396 m. Poãasí nám pﬁálo, takÏe máme nezapomenutelné záÏitky z krásn˘ch vyhlídek. Právû na takov˘ch místech jsme si uvûdomili, jak
je na‰e zemû krásná a jak je nutné, aby se kaÏd˘ z nás snaÏil ji dle sv˘ch sil chránit.
Ti, kteﬁí se pobytu nezúãastnili, mohli jet
11. ãervna na poznávací zájezd autobusem okolo Mnichova Hradi‰tû. Rádi bychom na tomto
místû podûkovali sponzorovi tohoto v˘letu
Dr. Otakaru Horkému z firmy CITYLINER. Prohlédli si Lapidarium v Mnichovû Hradi‰ti, zámek
v Kosmonosích a dal‰í zajímavé památky.
Na na‰ich cestách jsme nachodili spoustu
kilometrÛ, vidûli krásné kouty pﬁírody, zajímavé stavby i pamûtihodnosti. UÏ se tû‰íme i na
prázdniny, kdy se sice scházet nebudeme, ale

Milá návštěva
Ve stﬁedu 21. kvûtna jsme se vydali
potû‰it seniory do Domu sociálních slu-

Ïeb na âerném Mostû mal˘m vystoupením. Zahráli jsme na flétniãky, zazpívali a nakonec zatancovali na
motivy lidov˘ch ﬁemesel.
Potom jsme v‰em babiãkám
a dûdeãkÛm pﬁedali papírovou kytiãku a dáreãky, které
jsme sami vyrobili. Z úsmûvÛ na jejich tváﬁích bylo
poznat, Ïe jsme jim asi sv˘m
vystoupením udûlali radost.
A o to pﬁedev‰ím ‰lo.
dûti z M· Lehovec
a uãitelky Seifertová
a Novotná

kdy kaÏd˘ podle sv˘ch sil a moÏností urãitû
vyrazí na nûjak˘ pobyt ãi v˘let. V záﬁí se pak
v‰ichni zase sejdeme, abychom si povyprávûli
o sv˘ch záÏitcích.
Jaroslava Makalová,
seniorská zpravodajka

Dům aktivních seniorů PORTUS nabízí
Klub kontakt – klub pro osamûlé seniory. Spoleãné
setkávání osamûl˘ch seniorÛ, pﬁátelské popovídání, probírání
témat o mezilidsk˘ch vztazích, oblíben˘ch knihách, divadelních pﬁedstaveních, filmech, historii, Ïivotním stylu.
Bûhem prázdnin bude klub otevﬁen:
7. a 21. ãervence, 4. a 25. srpna v domû Portus – 1. patro,
Karolíny Svûtlé 18, Praha 1.
Krizová linka – senior telefon: 800 157 157 bude v provozu i v dobû prázdnin 24 hodin dennû. Je to krizová a poradenská telefonní linka na pomoc seniorÛm.

Klub seniorů
bude bûhem prázdnin mimo provoz. Na své náv‰tûvníky, kter˘m opût nabídne nejen pﬁíjemné posezení, ale
i zábavu, vzdûlávání, v˘lety a nové pﬁátele, se tû‰í zase
první stﬁedu v záﬁí. Pﬁíjemné léto vám v‰em!
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Nejlepší investice roku 2007

V

jarních mûsících leto‰ního roku se hlavní mûsto Praha spolu
s Mûstskou ãástí Praha-Dolní Poãernice pﬁihlásilo do soutûÏe
o nejlep‰í investiãní zámûr roku 2007 s projektem „Revitalizace
zámeckého areálu Dolní Poãernice“. SoutûÏ kaÏdoroãnû vypisuje Svaz
podnikatelÛ ve stavebnictví, Ministerstvo místního rozvoje âeské republiky, Ministerstvo prÛmyslu a obchodu âeské republiky a Veletrhy Brno,
a.s. Posuzovan˘ investiãní zámûr zahrnoval soubor staveb: „Rekonstrukce
Velkého poãernického rybníka“, „Vybudování pﬁírodního amfiteátru
v zámeckém parku v Dolních Poãernicích“ a „Spoleãné kulturní centrum Mâ Praha-Dolní Poãernice a Mâ Praha 14“.
PoÏadované podkladové materiály byly zaslány do soutûÏe 12. bﬁezna 2008. Hodnotící komise zasedala 19. bﬁezna 2008. Ojedinûlost a oprávnûnou nominaci tûchto praÏsk˘ch projektÛ obhajovala pﬁed hodnotící

komisí ing. Johana Chalupová z odboru fondÛ EU praÏského magistrátu a starosta Mâ Praha-Dolní Poãernice Zbynûk Richter. Hlavní kritéria
hodnocení byla kvalita investiãního zámûru, ekonomické a technické
parametry investice a zvládnutí investiãního zámûru po stránce jeho provedení.
V˘sledek soutûÏe byl pro Prahu nad oãekávání pﬁízniv˘, neboÈ jsme spolu s dal‰ími dvûma projekty získali titul „Nejlep‰í investice roku 2007“.
Ocenûní pﬁevzal v Brnû starosta Mâ Praha-Dolní Poãernice Zbynûk
Richter v rámci slavnostního veãera, poﬁádaného u pﬁíleÏitosti 80 let
vzniku brnûnského v˘stavi‰tû. Oslavy v Rotundû pavilonu A se zúãastnili pﬁedstavitelé vlády âR, zástupci podnikatelské a architektonické
obce, pﬁedstavitelé VeletrhÛ Brno, mûsta Brna a v˘znamní zahraniãní
úãastníci.

Z pohledu hl. m. Prahy a Mûstské ãásti Praha-Dolní Poãernice pﬁedstavuje udûlení této ceny velik˘ úspûch, kter˘ nás zavazuje do budoucna
k realizaci dal‰ích, co nejkvalitnûj‰ích investiãních zámûrÛ, ale také ocenûní dobﬁe vykonané práce.
Zbynûk Richter,
starosta Mâ Praha-Dolní Poãernice
placená inzerce

Tvrz Hummer slouÏí pﬁedev‰ím k rodinn˘m v˘letÛm a radovánkám.
Jsou v ní proto pﬁipraveny dûtské hry jako nenasytn˘ generál (házení míãkÛ na cíl), rytíﬁské kuÏelky, prolézaãky, ‰plhadla atd., nejvût‰í
dûtsk˘ hrad v âechách. Pro dospûlé vrhání seker na cíl, lukostﬁelba,
hﬁi‰tû na petanque atd. V parném poãasí je k dispozici brouzdali‰tû
se sprchami. Vstupné ve v‰ední den zdarma, o víkendu dle programové nabídky – aktuální program na www.hummer.cz / tvrz hummer
/ programy pro veﬁejnost.
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VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY na ČERVENEC a SRPEN
Ze systému
hl. m. Prahy

V Humenci x Sadská

4.8.

·estajovická x V Chaloupkách

5.8.

Mochovská x Zeleneãská

2.7.

Svépravická x ·estajovická

6.8.

Svépravická x ·estajovická
Liblická x Klánovická

3.7.

Poﬁíãanská x Klánovická
Hloubûtínská x V Chaloupkách

7.8.

VaÀkova x V Chaloupkách

7.7.

Konzumní x Na Obrátce

Konzumní x Na Obrátce

8.7.

Zámeãnická x Mochovská

11.8.

Nehvizdská x Zeleneãská

9.7.

Îelivská x Metujská

12.8.

Tálínská x Oborská
RoÏmberská x Podli‰ovská
Vlkovická x Dvoﬁi‰Èská
·imanovská x Za ‰kolou

Ze systému
MČ Praha 14

Lipenské námûstí

10.7.

Tálínská u ã.p. 15

13.8.
14.8.

Vírská x Branská

14.7.

Vírská x Branská
Splavná x Svárovská
Babylonská x Jordánská
Stropnická x Za âern˘m Mostem

Jordánská x Svárovská

15.7.

Svûtská x Lipnická

18.8.

Svûtská x Lipnická

16.7.

Lásenická x Lipnická

19.8.

Hejtmanská x Vranovská
Splavná x Svárovská
Borská x Rotenská
Lásenická x Lipnická

17.7.

Koclíﬁova x VodÀanská

20.8.
21.8.

VodÀanská x Skorkovská

21.7.

Horusická x Osická
Zvíkovská x Dáﬁská
Dﬁítenská x Velkoborská
Vlkovická x Dvoﬁi‰Èská

Koclíﬁova x Kaãínská

22.7.

Hamerská x Církviãná

25.8.

Spolská x Milovská

23.7.

·imanovská x Za ‰kolou

26.8.

Horusická x Osická
Hamerská x Církviãná
Zvíkovská x Dáﬁská

24.7.

Karda‰ovská u obch. stﬁediska
Nedvûdická x ÎehuÀská

27.8.

Karda‰ovská u obch. stﬁediska

28.7.

Kukelská x Chvaletická

29.7.

Jezdovická x Froncova
Novozámecká x Vidlák

30.7.

Herdovská x Bo‰ilecká
Cidlinská x Mar‰ovská

31.7.

Chvaletická x Vizírská
(chodník)
Jezdovická x Froncova
Lipenské námûstí
Hodûjovická x Za Rokytkou

28.8.

Velkoobjemové kontejnery jsou pﬁistavovány do 14 hodin dne dle rozpisu.

ManÏ. Dostálov˘ch ã.p. 1303
9. kvûtna x Písãitá
Trytova x Paculova
Anderleho x Gen. Janou‰ka
Dygr˘nova x Breitcetlova
Bryksova proti ã.p. 949
Mansfeldova x Kuãerova
Bobkova proti ã.p. 747
·romova x Gen. Janou‰ka
Lomnická x Zalinská
Bouﬁilova x Bojãenkova
Smikova x Gen. Janou‰ka
Bryksova x Fejfarova
Va‰átkova x Dygr˘nova
Bobkova x MaÀákova
Kpt. Stránského x Vybíralova
Bryksova u zad.
traktu ã.p. 762

7.7.
8.7.
9.7.
10.7.
14.7.
15.7.
16.7.
21.7.
22.7.
11.8.
12.8.
13.8.
14.8.
18.8.
19.8.
20.8.
21.8.

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.

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 „B“ ve ãtvrtek 3. ãervence
Koclíﬁova x Kaãínská
Vírská x Burdova
Splavná x Okrouhlíkova
Svûtská x Jordánská
Za ‰kolou x ·imanovská
Jezdovická x Froncova
Vidlák x Novozámecká
Lipenské námûstí

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

Zastávky na sbûrové trase „C“ ve ãtvrtek 31. ãervence
Panenská x 9. kvûtna
Ba‰t˘ﬁská x Bezdrevská
Horusická x Osická

15.00–15.20
15.30–15.50
16.00–16.20

Dáﬁská x Zvíkovská
Zacharská x Velkoborská
Dvoﬁi‰Èská x Vlkovická
Lánská x Oborská (u rybníka)
Hejtmanská x Vranovská

16.30–16.50
17.00–17.20
17.30–17.50
18.10–18.30
18.40–19.00

Zastávky na sbûrové trase „D“ ve ãtvrtek 21. srpna
Bouﬁilova x Bojãenkova
Volkova x Pospíchalova
Va‰átkova x Dygr˘nova
Smikova x Gen. Janou‰ka
Himrova x Gen. Janou‰ka
Vybíralova x Kpt. Stránského
Fejfarova x Bryksova
Kuãerova x Mansfeldova
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
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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

Úspěšné sonkalačky
V chorvatské Poreãi se na
pﬁelomu kvûtna a ãervna
uskuteãnilo leto‰ní mistrovství Evropy Taekwon-do ITF.
Ve v˘pravû ãeského t˘mu
nechybûla ani tﬁi dûvãata, která cviãí v Sonkalu na âerném
Mostû. Pﬁi prvním startu mezi
seniorkami prokázala Linda
Deutschová své kvality zis-

kem zlaté a stﬁíbrné medaile. V juniorkách si pﬁi debutu na evropské scénû velmi dobﬁe vedla Monika Junová, která získala stﬁíbrnou a bronzovou medaili.
A spolu s Anetou Hemerovou v˘raznû
pﬁispûly t˘mu juniorek k dal‰ím medailím. Bûhem závûreãného ceremoniálu
byla navíc Linda Deutschová (na snímku) vyhlá‰ena nejúspû‰nûj‰í seniorkou
celého ‰ampionátu. Více informací na
www.sonkal.cz
vok, foto: archiv
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RODÍ SE NOVÁ TVÁŘ
BYDLENÍ V NEHVIZDECH
Akciová společnost Uniga-cz představuje již čtvrtý projekt
výstavby rodinných domů. Po úspěšných projektech v Praze 9-Satalicích, Vinoři a Hostavicích, kde firma postavila celkem 407
rodinných domů a 3 bytové domy, si tentokrát pro svůj záměr zvolila městys Nehvizdy na Praze-východ.
Místo výstavby se nachází v klidné části obce a navazuje na
původní zástavbu. Projekt zahrnuje v první fázi výstavbu 30 nízkoenergetických rodinných domů, všechny spadají do kategorie B
= velmi úsporná budova.
Jde o vzdušnou výstavbu a to díky větším pozemkům a členění domů do dvoj- maximálně trojdomů. Všechny domy mají garáž,
vlastní plynové vytápění, praktické vnitřní uspořádání a dostatek
úložných prostor.
Kromě domů budou vybudovány i nové komunikace a veřejné
osvětlení, stávající zeleň bude upravena.
A proč právě Nehvizdy? Jde o lokalitu, která má velmi dobrou
dostupnost do Prahy, což je v dnešní době pro zájemce o nové
bydlení téměř na prvním místě. Důležité je i to, aby v místě byla
alespoň základní občanská vybavenost, jako je školka, škola, pošta, obchody, restaurace, což Nehvizdy splňují.
I příznivci sportu si zde přijdou na své. Najdeme zde fotbalové hřiště, tenisové kurty, sokolovnu. Rovina středního Polabí vybízí k cykloturistice.
Městys Nehvizdy také připravuje přeložku silnice č.611, což
odkloní převážnou část dopravy mimo obec, která se v poslední
době stává ideální lokalitou pro nové bydlení.
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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.

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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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

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

• Chcete prodat byt? Máte hrÛzu z realitky?

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

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

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

•

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

• âi‰tûní

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

•

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

• Vymûním obecní gars.

30m2

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

• Pﬁijmeme vedoucího prodejny s dﬁevoobrá-

bûcími nástroji, pln˘ prac. úvazek, nutná znalost
v oboru, S· vzdûlání, práce s PC, ¤P, ãist˘ TR,
samostatnost, zodpovûdnost, místo provozovny
Praha 14-Kyje, Jordánská 978/30, tel. 281 940 344,
721 438 403, fax 281 940 046, praha@panas.cz
7–8/03

• Pﬁijmeme od záﬁí 2008 do M· ·estajovická

paní na odpolední úklid (poloviãní úvazek). Více
informací na tel.: 281 862 911.
7–8/04

•

Mc Donald’s âern˘ Most – Drive pﬁijme
zamûstnance na pln˘ úvazek do tﬁísmûnného provozu. Obsluha, pﬁíprava pokrmÛ a úklid. PoÏadujeme – Z·, spolehlivost, flexibilitu. Nabízíme –
základní mzdu 15 000 Kã + zamûstnanecké v˘hody. V pﬁípadû zájmu nás kontaktujte na tel:
776 811 501.
7–8/07

• Prodám byt 3+1/L (zasklená), P-6 Bﬁevnov,

OV, 54m2, panel, velmi hezk˘, udrÏovan˘, ve‰kerá obã. vybavenost v místû, zeleÀ, ne sídli‰tû, do
centra 15 min. Cena 3,300.000,–, Eva ·mídová tel.
606 903 561.
7–8/12

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.

PURTEX s.r.o., – ãesk˘ v˘robce matrací,
Ústecká 103, 250 66 Zdiby u Prahy, pﬁijme:
• pracovníka na pozici prodavaã pro firemní prodejnu ve
Zdibech, v˘hodou praxe v obchodû, poÏadujeme zodpovûdnost, PC, ¤P sk. B.
• skladníka pro pracovi‰tû v Klecanech, Parkerova 617,
poÏadujeme VZV, ¤P sk. B, praxe v˘hodou.
• pracovnici na pozici mistrová ‰icí dílny pro v˘robu potahÛ matrací-pracovi‰tû Klecany, Parkerova 617
Nástup moÏn˘ ihned. Nabídky se Ïivotopisem zasílejte
na e-mail: hubackova@purtex.cz,
tel: 284 021 811, 606 388 321.

po–pá: 10–19 hod.

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

30 %

V¯PRODEJ PLAVEK KOLEKCE 2007

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

ODTAHOVÁ SLUÎBA URBAN
NONSTOP
MOÎNOST P¤EVOZU AÎ 3 VOZÒ
LIKVIDACE AUTOVRAKÒ ZDARMA
+ 420 603 712 800

•

Zahradu s domkem k rekreaci pronajmu – H. Poãernice u Lidlu, 3600,– Kã/mûs. Tel.
777 263 261.
6/07

UZÁVùRKA

• Îenskou sestru, event. zdravotní sestru pro

inzerce a pﬁíspûvkÛ

gynekologickou ambulanci na ãásteãn˘ úvazek,
nejradûji dÛchodkyni, telefon 281 911 728, mobil
732 475 072.
5/10

do ã. 9/2008 je 13.

8. 2008

35-36_P14 24.6.2008 11:53 Stránka 35

Navštivte nedaleký zámek
V tûsné blízkosti Prahy 14
tak vzniklo díky záchranû jedineãné historické stavby, která
je zapsána v Ústﬁedním seznamu kulturních
památek, spoleãenské a kulturní centrum nejen
Horních Poãernic, ale mnohem ‰ir‰ího okolí.
VzrÛstající zájem potvrdila i praÏská muzejní
noc ze 14. na 15. ãervna, bûhem níÏ si Chvalsk˘
zámek pﬁi‰lo prohlédnout témûﬁ
500 náv‰tûvníkÛ.
text a foto: ves

Po slavnostním prvomájovém
otevﬁení Chvalského zámku
v Horních Poãernicích, jehoÏ
branou mezi prvními náv‰tûvníky pro‰li i vzácní hosté jako
kardinál Miloslav Vlk a primátor Pavel Bém, je zámek pﬁístupn˘ veﬁejnosti. V interiérech
uvidíte nádherné dobové repliky nábytku v barokním stylu,
kter˘ vyrobili ﬁemeslníci z Litomy‰le a kromû stál˘ch expozic
se tady novû zaãíná odehrávat
ãást kulturního Ïivota Horních
Poãernic. Za shlédnutí urãitû
stojí i nádvoﬁí, velkolepû zastﬁe‰ené pomocí speciálních plachet, pod nimiÏ je umístûna
mobilní letní divadelní scéna.

Kardinál Miloslav
Vlk byl mezi prvními náv‰tûvníky
Chvalského zámku

Kastelánka Mgr. Jaroslava Schmidtová

Divadlo v přírodě máme za rohem
Horní Poãernice se py‰ní nejstar‰ím festivalem amatérsk˘ch
divadelních souborÛ v âeské
republice, konan˘m pod ‰ir˘m
nebem. Letos se uskuteãnil jiÏ
jeho 38. roãník, jehoÏ generálním
sponzorem byla Mlékárna Radonice.
Zaãalo to koncem 60. let, kdy rodiãe postavili v zahradû ‰koly (dne‰ní Z· SpojencÛ) provizorní jevi‰tû a dûti zahrály na závûr ‰kolního roku pohádku. Díky nad‰ení místních tu
bûhem pár let vzniklo svépomocí krásné pﬁí-

rodní divadlo s kapacitou 150 divákÛ a ‰kola v nûm pravidelnû
poﬁádala koncem ãervna nûkolik divadelních pﬁedstavení. Od
roku 1983 poﬁadatelství pﬁevzalo Kulturní centrum Domeãek, pﬁíspûvková organizace mûstské ãásti. Hrají zde místní i hostující soubory a v souãasné
dobû festival trvá 7 aÏ 8 t˘dnÛ, bûhem nichÏ
se odehraje aÏ 50 pﬁedstavení. Hnacím motorem pro realizaci poﬁadatelsky tak nároãné

Mrazík

akce, je snaha udrÏet mnohaletou tradici a také
podpoﬁit spolkovou ãinnost v mûstské ãásti.
Horní Poãernice nechtûjí b˘t jenom „noclehárnou“ Prahy a festival spojuje pﬁi spoleãné
práci spoustu lidí nejrÛznûj‰ích vûkov˘ch
a sociálních skupin, kteﬁí s obrovsk˘m zápalem a nasazením dûlají nûco pro druhé. KaÏdoroãnû tak v kvûtnu a v ãervnu Ïijí divadlem
celé Horní Poãernice. AÈ uÏ v roli náv‰tûvníkÛ, hercÛ nebo obûtav˘ch a nad‰en˘ch pomocníkÛ.
PRU
foto: ves (2) a archiv divadla

O cikánské lásce
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Den dětí ve třech dnech

ko
vá

Ella

Te
resia FroÀ

Víkend na pﬁelomu dvou nejkrásnûj‰ích mûsícÛ v roce byl ve znamení oslav Dne dûtí. UÏ od páteãního odpoledne se na rÛzn˘ch místech
Prahy 14 odehrávaly oslavy, vût‰inou pojaté jako soutûÏení, sportovní
zápolení, umûlecké tvoﬁení ãi zkou‰ky ‰ikovnosti. Dûti se snaÏily seã
mohly, aby získaly sladké odmûny, ply‰áky nebo jiné dáreãky. My jsme
se byli podívat na hﬁi‰ti TJ Slavoj v Hloubûtínû, kde probíhal spoleãn˘ Dûtsk˘ den Mâ Praha 14 a Coca-Coly a kde bylo tradiãnû nejvíc náv‰tûvníkÛ (kolem 500), dále jsme nav‰tívili Dûtsk˘ den na hﬁi‰ti TJ Kyje v Hammerské ulici,
oslavu Dne dûtí v KC Mot˘lek a v DDM na âerném
Mostû. Na‰e ãtenáﬁka Lenka Vargová nám je‰tû poslala fotografie z Dûtského dne
v Hornbachu, kde vystoupil zpûvák Petr
Koláﬁ a napsala, Ïe
pûkná pﬁekvapení mûli pro dûti i v obchodním domû IKEA.
A je‰tû perliãku nakonec: nejmlad‰í úãastnicí oslav Dne dûtí
v Hloubûtínû byla zcela jistû Ella Teresia
FroÀková, dcera starosty na‰í mûstské
ãásti, která 1. ãervna
slavila „kulatiny“ –
10 dní.
text: ves,
foto autorka
TJ Slavoj Hloubûtín 3x
a Lenka Vargová (2)

Mot˘lek

TJ Kyje

Petr Koláﬁ

DDM â. Most 2x

Hornbach

