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obrazové ohlédnutí
Mezinárodní den Romů
Dne 8. dubna proběhl již druhý ročník
oslav Mezinárodního dne Romů, jehož
posláním je přiblížení romské kultury
a tradic veřejnosti. K tomuto datu se váže
založení celosvětové Mezinárodní romské
unie, která vznikla v roce 1971 v Londýně.
Letos přijel oslavu podpořit vzácný host –
velvyslanec USA v ČR Norman L. Eisen,
který spolu se starostou MČ Praha 14 Radkem Vondrou přivítal všechny přítomné
a popřál příjemné prožití tohoto svátku
všech Romů. V následném, bohatém kulturním programu se představili Gipsy
Strings, Davidovci, kapela z Černého Mostu Čonkovi a mnoho dalších. Vrcholem
celého odpoledne bylo vystoupení Radoslava Bangy ze známé kapely Gipsy.cz.
Návštěvníci si také prohlédli výstavu řemesel (košíkářství, výroba košťat, umělecké
řezbářství a voskařství), ochutnali romskou
kuchyni a někteří si nechali vyložit budoucnost z karet. Nesmíme zapomenout
ani na vystupující, hosty a všechny ostatní,
bez kterých by se toto příjemné setkání
nemohlo konat. Děkujeme a již nyní se
těšíme na 3. ročník.

Uvedená akce byla realizována v rámci
projektu „Městská část Praha 14 – zavádění místní Agendy 21, jako nástroje zajištění aktivní participace veřejnosti a zvyšování efektivity samosprávných činností“,
podpořeného v rámci 4. výzvy revolvingového fondu MŽP.
Partneři akce: McDonald´s ČR, spol. s r.o.,
Coca-Cola HBC Česká republika, Oblastní spolek Český červený kříž, Praha 9,
Wotan Forest, a s., příspěvková organizace
KVIZ Praha 14, ADCO&DIXI spol. s r.o.
tiskové odd. ÚMČ Praha 14
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Editorial
Milí čtenáři,
naposledy jsem k vám promlouvala prostřednictvím editorialu v době, kdy se na nás
sypaly sněhové vločky a my jsme se snažili čelit problémům, které nám bílá nadílka
ve městě připravila. Téměř symbolicky mám tuto příležitost opět dnes, v období, kdy
okolo nás všechno rozkvétá, příroda je čerstvě probuzená a my z ní čerpáme novou
energii. Zahrádky u rodinných domků stejně jako předzahrádky panelových domů
dostávají novou tvář – rozkvetlé stromy, zelené trávníky, oživlá hřiště plná křiku těch
nejmenších a štěbetání vrabčáků v korunách stromů… Užíváme si vytouženého jarního sluníčka a vyrážíme na procházky – někteří z nás do lesa na Lehovec, jiní na
Čihadla, další se projdou podél Rokytky… Ač ve městě, ocitáme se rázem v přírodě.
Na jedné straně obdivujeme její krásu a na druhé straně si všímáme věcí, které tak
příjemné nejsou. Nepořádek, černé skládky, stopy po vandalismu, odpadky ve křoví,
znečištěné trávníky, poničené lavičky v parcích a na hřištích, psí exkrementy na každém kroku…
Tématem tohoto čísla Listů Prahy 14 je životní prostředí. Je to v podstatě poměrně
obsáhlé téma, ale my jsme se jej snažili uchopit tak, aby bylo možné je přijmout jako
něco, co se nás bytostně dotýká, co je v našem bezprostředním okolí, jako něco, co
si uvědomujeme, co chceme chránit a čemu rozumíme. Myslím, že je velmi důležité
si uvědomit, co všechno můžeme sami udělat pro to, abychom se tam, kde žijeme,
cítili dobře a na co naopak naše jednotlivé síly již nestačí.
Každopádně vždy existují prostředky, jak alespoň vyjádřit svojí snahu o to, abychom
zachovali prostředí, ve kterém žijeme minimálně takové, jaké je, ideálně takové, jaké
bychom si představovali. Máme skutečně možnost tyto věci a směřování ovlivnit!
Máme v první řadě odpovědnost za výchovu svých dětí. Máme možnost jim nenásilně
a přirozenou formou nápodoby vštípit základní pravidla chování vůči přírodním prvkům, vůči životnímu prostředí vůbec – máme příležitost k primární enviromentální
výchově. Naše děti si jistě nedovedou představit jinou možnost, než že PET láhev
patří do žlutého kontejneru a nikoliv na zem, papírek od bonbónu nebo svačiny patří
do koše, a že exkrement našeho psího přítele je třeba uklidit a ne ho ponechat napospas cizím botám…
Také my sami dospělí máme možnost svým jednáním určit výslednou podobu prostředí, ve kterém žijeme, ve kterém trávíme svůj volný čas. Kromě příkladu, který
dáváme svým dětem, předkládáme i sami sobě důkaz o tom, že to všechno myslíme
skutečně vážně. Že na tom místě, kde žijeme, nám skutečně záleží a jsme ochotni pro
něj i něco udělat. Zkrátka, že jsme schopni v této oblasti vlastní invence a uvědomění
si jisté, třebaže mnohdy kolektivní, odpovědnosti.
Mně nedělá problém se shýbnout pro odhozený papír, nepociťuji jako problém uzavřít popelnici, či ohlásit na policii delikt páchaný na dětském hřišti před domem.
Vám ano? Věřím, že nikoli. Právě proto je možná právě nyní čas spojit naše síly!
Soňa Tománková, zástupkyně starosty
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krátce z radnice a MČ Praha 14

Informace z jednání
Rady MČ Praha 14
Na svém 10. a 11. jednání
ve dnech 21. 3. a 4. 4. 2011
Rada mimo jiné
Schválila podání výpovědí z nájmu bytu

z důvodu hrubého porušování povinnosti
nájemců bytu podle § 711 odst. 2, písm. b)
obč. Zákoníku
Souhlasila se zrušením „Pravidel pro řešení
dopadů deregulace nájemného“ schválených
Radou městské části Praha 14 usnesením
č. 145/RMČ/2009 ze dne 24. 3. 2009
a č. 238/RMČ/2009 ze dne 5. 5. 2009
a uložila Ing. Břetislavu Vodákovi, zástupci
starosty MČ P14 zohlednit dopad deregulace nájemného na nízkopříjmové skupiny
v koncepčních materiálech v oblasti bydlení
Jmenovala Redakční radu Listů Prahy 14
s účinností od 1. 4. 2011 ve složení:
předseda: Bc. Radek Vondra, starosta
členové: Mgr. Lucie Svobodová, zástupkyně starosty, Soňa Tománková, zástupkyně
starosty, Ing. Ilona Picková, uvolněná
předsedkyně výboru, Josef Kutmon, zástupce ODS, Jiří Šebek, zástupce VV
Přijala usnesení k rozšíření počtu členů
výboru pro výchovu a vzdělávání a místní
Agendu 21 a doporučila
1. odvolat paní Lenku Ottovou
2. rozšířit výbor pro výchovu a vzdělávání
a místní Agendu 21 o tyto členy: Bc.
Radek Vondra, Mgr. Eva Jiříková, CSc.,
Dejan Veljanovski, Lucie Pražáková, Jitka
Chruňáková
Doporučila schválit návrh statutu výboru
pro výchovu a vzdělávání a místní Agendu
21
Přijala usnesení k obecně závazným vyhláškám hlavního města Prahy o místních poplatcích
S tím, že:
Souhlasila v bodě 1 usnesení s návrhem
obecně závazné vyhlášky hlavního města
Prahy o místním poplatku ze psů, za lázeňský a rekreační pobyt a s návrhem obecně
závazné vyhlášky hlavního města Prahy
o místním poplatku za provozovaný hrací
přístroj a jiné technické zařízení,
v bodě 2 s navýšením sazby poplatku
u obecně závazné vyhlášky hlavního města
Prahy o místním poplatku z ubytovací
kapacity ze 4 Kč na 6 Kč a dále s tím, že
nebude uplatněno osvobození pro zařízení

4

sloužící k ubytování pracovníků fyzických
a právnických osob, které tato zařízení vlastní nebo k nim mají právo hospodaření,
v bodě 3 se zvláštní sazbou ve výši 2,5 %
u kulturních akcí uvedených v § 2 písm.
a), bod 1 spojených s restauračním provozem a u akcí uvedených v § 2 písm. a), bod
2 s výjimkou erotické podívané a podniků
lidové zábavy u obecně závazné vyhlášky
hlavního města Prahy upravující poplatek
ze vstupného
Schválila usnesením č. 189/RMČ/2011
přidělení grantů žádostem v oblasti sportovních, kulturních a volnočasových aktivit
Schválila návrh odvolání městské části Praha 14 proti rozhodnutí o umístění stavby
„Panorama Kyje II“ vydanému odborem
výstavby a dopravy ÚMČ Praha 14 dne
3. 3. 2011 pod č.j. UMCP14/09/35757/
/OVD/MILD a čj. UMCP14/11/08162/
OVD/MILD

Zastupitelstvo schválilo
svým usnesením
č. 5/ZMČ/2011
návrh rozpočtu městské části
Praha 14 na rok 2011.
Odvolala stávající členy týmu pro supervizi
Programu primární prevence sociálně
patologických jevů na základních školách
schválené usnesením Rady městské části
Praha 14 č. 118/RMČ/2008 ze dne 17. 3.
2008 a
schválila nové sestavení týmu pro supervizi
Programu primární prevence sociálně
patologických jevů na základních školách.
Schválila svým usnesením č. 198/RMČ/
/2011 programové prohlášení Rady městské části Praha 14 pro volební období
2010–2014. Obsah programového prohlášení je otištěn na str. 12–13.
Schválila vyhlášení „Programu prevence
nádorového onemocnění prsu“ pro obyvatelky městské části Praha 14. Více o vyhlášeném programu uvnitř tohoto čísla.
Vyhověla žádosti Spolku turistů ke snížení
nájemného v KD Kyje a schválila snížení
ceny za pronájem sálu v KD Kyje pro akci
konanou dne 13. 5. 2011

Souhlasila s omezením provozu mateřských škol v měsíci červenci a srpnu 2011
a se stanovením náhradního provozu, který byl určen následně:
4. 7.– 8. 7. 2011 zavřeno
11. 7.–22. 7. 2011 MŠ Bobkova
25. 7.– 5. 8. 2011 MŠ Gen. Janouška
8. 8.–19. 8. 2011 MŠ Chvaletická
22. 8.–31. 8. 2011 zavřeno

Z Hloubětína
Schválila zveřejnění záměru na odkup
bytu č. 26 o velikosti 2 + kk do osobního
vlastnictví v č. p. 625, ul. Kardašovská,
Praha 9 se stanovením minimální kupní
ceny ve výši 1,000.000 Kč
Schválila zástupce a náhradníka za zástupce městské části Praha 14 k zastupování
městské části Praha 14 na jednání shromáždění vlastníků jednotek Společenství
pro budovy Kardašovská 625, 626, 668,
669, zástupcem Ing. Martinu Mezenskou,
náhradníkem paní Drahomíru Tomášovou
Revokovala svým usnesením č. 190/RMČ/
/2011 I. bod usnesení č. 147/RMČ/2011
v části určení výše ceny za prodej pozemku
parc. č. 545/15, k. ú. Hloubětín
a souhlasila se zveřejněním adresného
záměru na prodej pozemku parc. č. 545/15,
k. ú. Hloubětín a s následným uzavřením
kupní smlouvy na uvedený pozemek se
společností JRD Hlubočepy, s. r. o., se sídlem Vinohradská 3330/220a, Praha 10, za
cenu ve výši 70 527 Kč stanovenou znaleckým posudkem
Souhlasila se zveřejněním záměru a následným uzavřením nájemní smlouvy na
pronájem části pozemku parc. č. 737/4
v k. ú. Hloubětín o výměře 5 m2 za účelem
umístění a provozování letní předzahrádky
před provozovnou cukrárny umístěné
v objektu č. p. 141 v ulici Poděbradská na
období od 1. 5. do 30. 9. 2011 mezi městskou částí Praha 14 a cukrárnou Kolibřík,
se sídlem Poděbradská 122/141, Praha 9
a také se zveřejněním záměru a následným
uzavřením nájemní smlouvy na pronájem
části pozemku parc. č. 737/4 v k. ú. Hloubětín o výměře 1 m2 za účelem umístění
přenosné reklamní tabule na období od
1. 5. do 30. 9. 2011 mezi městskou částí
Praha 14 a cukrárnou Kolibřík, se sídlem
Poděbradská 122/141, Praha 9
vzala na vědomí oznámení zjišťovacího řízení dle § 6 zákona č.100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně
některých souvisejících zákonů (dále jen
zákona) k záměru „Nízkoenergetické bytové domy Hloubětín“ Praha 14 v území
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mezi ulicemi Poděbradskou, Slévačskou
a Kryloveckou a svým usnesením č. 219/
/RMČ/2011 souhlasila s funkčním využitím dotčeného území pro bydlení v celkové
kapacitě max. 90 % i s další přípravou realizace předmětného záměru bez požadavku
na zpracování dokumentace podle přílohy
č. 4 zákona s následujícími požadavky:
1. v dalším stupni projektové dokumentace doplnit do řešení využití nebytových
prostor (min.10 %)
2. dodržet ve fázi přípravy, výstavby a provozu stavby opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů dle kapitoly 4. oznámení
3. předložit před podáním žádosti o umístění stavby příslušnou dokumentaci
(DÚR) městské části Praha 14 k vyjádření

Z Kyjí a Hostavic
Souhlasila s uzavřením nájemní smlouvy
na pronájem pozemků parc. č. 2251
a 2252 v k. ú. Kyje společnosti Agencie
TMT, s. r. o., se sídlem Drahobejlova
2215/6, Praha 9 za účelem umístění minigolfového hřiště. Jedná se o pozemek přilehlý k nebytovému prostoru v ulici Splavná, který má tato společnost v pronájmu.
Souhlasila se zahájením zadávacího řízení
k veřejné zakázce malého rozsahu na realizaci akce „odstranění staveb řadových
garáží v ulici za Rokytkou“ a schválila
obsah výzvy k této zakázce malého rozsahu
i seznam firem, které výzvu k podání
nabídky obdrží.
Zároveň také tímto usnesením jmenovala
hodnotící komisi k hodnocení nabídek
obdržených v rámci tohoto zadávacího
řízení.
Souhlasila s předložením informace týkající
se problémů s dodávkou vody v Hostavicích Zastupitelstvu městské části Praha 14

Z Černého Mostu
Souhlasila s uzavřením smlouvy o postoupení pohledávky uzavřené mezi městskou
částí Praha 14 a Společenstvím pro dům
Cíglerova 1087, 1088, 1089 a 1090
Nesouhlasila s úplatným převodem, příp.
pronájmem části pozemku parc. č. 372/1
v k. ú. Černý Most
Doporučila ve svém usnesení č. 193/RMČ/
/2011 umístění stavební buňky sloužící
jako kontaktní místo pro terénní pracovníky občanského sdružení JAHODA
v k. ú. Černý Most na pozemku parc.
č. 221/892 nebo na pozemku vymezeném
ulicemi Bryksova, Kučerova, Mansfeldova

RMČ P14 přijala usnesení č. 195/RMČ/
/2011 k vyjádření městské části Praha 14
k povolení výjimky z ust. § 10 odst. 3 vyhlášky č. 26/1999 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu v hl. m. Praze
pro umístění stavby „Bytový areál Čihadla
II – Rajská zahrada – 1. část“ v němž:
I. bere na vědomí

zahájené územní řízení a řízení o povolení
výjimky pro umístění stavby „Bytový areál
Čihadla II – Rajská zahrada – 1. část“
II. nesouhlasí

s udělením výjimky dle ust. § 10 odst. 3
vyhlášky č. 26/1999 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu v hl. m.
Praze (OTPP) pro stavbu „Bytový areál
Čihadla II – Rajská zahrada – 1. část“ –
s řešením dopravy v klidu
III. doporučuje

řešit nejméně 46 stání do podzemního
podlaží předmětné stavby a na povrchu
minimálně 20 parkovacích stání vzhledem
k charakteru území, dopravní dostupnosti
a potřeb vyplývajících z reálných požadavků na další parkovací místa v souvislosti se
zvyšující se úrovní domácností

Informace z jednání
Zastupitelstva
MČ Praha 14
Zastupitelstvo městské části
Praha 14 na svém 3. zasedání
konaném dne 29. 3. 2011
mimo jiné:
Schválilo svým usnesením č. 5/ZMČ/2011

návrh rozpočtu městské části Praha 14 na
rok 2011. Více k rozpočtu uvnitř listu.
Schválilo měsíční odměny za výkon funkce
neuvolněným členům Zastupitelstva městské části Praha 14 s účinností od 1. 1. 2011
Uložilo svým usnesením č. 11/ZMČ/2011
Bc. Radkovi Vondrovi, starostovi městské
části Praha 14 zpracovat a předložit zprávu
o realizaci programu Zdravá městská část
a místní Agenda 21 za rok 2010 a předložit komunitní plán Zdravé městské části
na rok 2011
Odvolalo z členství ve výboru pro výchovu,
vzdělávání a místní Agendu 21 paní Lenku
Ottovou a jmenovalo členy výboru pro
výchovu, vzdělávání a místní Agendu 21
ve složení:
Bc. Radek Vondra, Mgr. Eva Jiříková,
CSc., Dejan Veljanovski, Lucie Pražáková,
Jitka Chruňáková
Schválilo statut výboru pro výchovu, vzdělávání a místní Agendu 21

Schválilo v bodě 1. usnesení čísla 15/ZMČ

/2011 odnětí pozemků parc. č. 3/2, 8/3,
8/5, 2717/9, 2724/2 2724/4, k. ú. Kyje,
které jsou součástí silničního tělesa komunikace Broumarská a odnětí pozemků
parc. č. 84/7, 84/8 a 84/10, k. ú. Kyje,
o které žádá OOP MHMP pro správu
DUN ze svěřené správy městské části Praha 14, dále v bodě 2. odnětí pozemků
parc. č. 80/5, 80/6, 81/3, 84/11 a 84/14,
k. ú. Kyje, které jsou součástí chodníků ze
svěřené správy městské části Praha 14
a v bodě 3. svěření pozemků parc. č. 2724/
/17 a 2724/23, k. ú. Kyje, které jsou součástí místní komunikace a zelené plochy
poblíž kostela sv. Bartoloměje do svěřené
správy městské části Praha 14.
Schválilo podání žádosti o svěření pozemků parc. č. 73/2, 73/4, 73/6, 118/1, 118/2
a 118/3, k. ú. Černý Most, z vlastnictví
hl. m. Prahy do svěřené správy nemovitostí
městské části Praha 14
Schválilo plán činnosti kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 14 na
rok 2011
Uložilo Radě městské části Praha 14 zajistit
zpracování návrhu řešení dopravy ve starých Kyjích s ohledem na ochranu kostela
sv. Bartoloměje, řešení dopravy v ul. Hodějovská a řešení dopravy u KD Kyje.

Radonový program
stále pokračuje
Odbor městského investora MHMP ve
spolupráci se Státním úřadem pro jadernou bezpečnost a Státním ústavem radiační ochrany zajišťuje dle akčního plánu
2010–2019 vyhledávání stávajících objektů se zvýšeným obsahem radonu a následně zajišťuje realizaci případných protiradonových opatření. Informuje občany ve věci
motivace ke zlepšení životních podmínek
vzhledem k možnému negativnímu radonovému riziku. Jeho prostřednictvím je
i nadále možné zajistit si stopové detektory
na měření radonu ve státních i soukromých objektech. Podrobnější informace
k Radonovému programu pro roky 2010–
2019 jsou k dispozici na stránkách Státního úřadu pro jadernou bezpečnost –
www.sujb.cz a na stránkách Státního úřadu
radiační ochrany www.suro.cz a to i informace o stanovení radonového indexu
pozemku při nové výstavbě a možnostech
měření radionuklidů ve vodě.
Informace je také možné získat na adrese
lenka.zatocilova@cityofprague.cz
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Kalendárium akcí na květen
(pořadatelé: KVIZ Praha 14 a radnice MČ)
3. 5. – 4. 5. (út+st) BAREVNÉ KORÁLKY – Tanec, zpěv nebo divadlo v podání dětí
z mateřských školek Prahy 14. Na přehlídku jsou zváni všichni, kteří chtějí podpořit malé žáčky a svou
návštěvou tak odměnit jejich celoroční úsilí. Vždy od 16 hod.
4. 5. (středa) VÝSTAVA V GALERII 14 – V Galerii 14, nám. Plk. Vlčka 686, Černý Most, se
koná vernisáž výstavy obrazů Michaely Broncové. Výstava potrvá do 26. května a bude otevřena vždy
v úterý, středu a čtvrtek od 14 do 18 hodin a v neděli od 14 do 17 hodin. Vstup volný.
6. 5. (pátek) VLADIMÍR MERTA & JIŘÍ SMRŽ – Jirka Smrž za svou desku „Poslední láska“
získal cenu Anděla v kategorii Folk & Country. Texty a jejich hudebně perfektní zpracování míří
posluchačům vždy hluboko pod kůži.
8. 5. (neděle) JARO S KLAUNEM FERDOU – Přijďte s dětmi oslavit příchod jara s klaunem
Ferdou. Tahle SHOW rozesměje! Od 15 hod. Kč 50,–/40,–/rodinné 140,–
9. 5. (pondělí) DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE PRAHY 9 – vyhlášení vítězů vzdělávacích soutěží
2010/2011. Od 9.30 do 12 hod.
10. 5. (úterý) ZUZANA STIRSKÁ & GOSPEL TIME – Zuzana Stirská se vrátila po létech
jako talentovaná dospělá zpěvačka s mimořádným hlasem. Ten ji předurčil ke zpívání gospelů – to je žánr,
který vlastně na krásném a mohutném hlase staví svou existenci (Jiří Suchý). Od 19 hod. Kč 150,–/75,–
11. 5. (středa) FÓRUM ZDRAVÉHO MĚSTA – Městská část Praha 14, od 16 do 19 hod.
11. 5. (středa) KONCERT – V Galerii 14 proběhne koncert komorní hudby „O lásce“. Vystoupí
O. Jelínková – soprán, D. Jikrová – flétna a s. Janová – klavír. Na programu jsou skladby W. A. Mozarta,
Ch. Gounoda, C. Saint-Saense a dalších. Vstup volný. Od 18.30 hod.
14. 5. (sobota) TENISOVÝ TURNAJ ve čtyřhře pro dospělé neregistrované hráče o pohár
starosty se uskuteční na tenisových kurtech ZŠ Bří Venclíků na Černém Mostě od 8 hodin. Prezence
v 7.30–7.50 hodin. Startovné Kč 50,– na osobu.
15. 5. (neděle) O MEDVÍDKOVI MEDOUŠKOVI – Plyšově jemně strašidelná pohádka
pro menší děti se odehrává v domečku pro hračky. DIVADLO MIMOTAURUS. Od 15 hod. Kč 50,–
/40,–/rodinné 140,–
16. 5. (pondělí) LAKOMEC (Moliére) – Uvádí brněnské divadlo Genus a Karel Mišurec (sólista
Městského divadla v Brně) jako Harpagon. Nesmrtelná francouzská komedie plná úsměvných
nedorozumění a zápletek. Od 19 hod. Kč 90,–/45,–
17. 5. (úterý) JAROSLAV SVĚCENÝ – Nenechte si ujít neopakovatelný večer s jedním
z nejlepších současných českých houslistů a výraznou osobností české hudební scény. Moderuje Hanka
Kunešová. Od 19 hod. Kč 150,–/75,–
20. 5. (pátek) IVAN HLAS – Známý český hitmaker devadesátých let má na svém kontě několik
šlágrů, kterými se navždy zapsal do dějin české hudby. Startujeme v 19 hod. Kč 150,–/75,–
21. 5. (sobota) 1. DĚTSKÁ DIVADELNÍ PŘEHLÍDKA – Účinkují dětské divadelní soubory z pražských škol a domů mládeže. Začátek v 10 hod., vstupné 30 Kč.
24. 5. (úterý) U SKLENIČKY… si povídají ESTER KOČIČKOVÁ a básník PAVEL VRÁNA.
Nenechte si rozhodně ujít vkusný a především vždy aktuální humor této úžasné dámy. Ester možná
i zazpívá. Od 19 hod Kč 90,–/45,–
26. 5. (čtvrtek) DIVADLO PAVLA TRÁVNÍČKA: SBOROVNA - Původní česká komedie, která řeší problematiku učňovské mládeže prostřednictvím učitelského sboru. Hrají: P. Trávníček, L.
X. Veselý, U. Kluková, K. Kornová a další. 19 hod., Kč 150,–/75,–
4. 6. (sobota) DĚTSKÝ DEN – na fotbalovém hřišti TJ Slavoj Hloubětín. Na krytém podiu
mohou děti shlédnout pohádky a zábavný program, v areálu budou soutěže a atrakce. Od 10 do 14 hod.,
vstup zdarma.

Každou středu od 14 hod. – KLUB SENIORŮ.
Předprodej: každé pracovní úterý od 14 do 18 hod. v kulturním domě Kyje, Šimanovská 47.
Rezervace vstupenek: e-mail: info@kvizpraha14.cz, tel. 266 712 465, 281 863 361
Více informací: www.kvizpraha14.cz

Pokud není uvedeno jinak, konají se akce v kulturním domě Kyje.
6
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Přijďte na staročeský jarmark!
V sobotu 14. května bude u kostela sv. Bartoloměje v Kyjích od 13 hod.
po celé odpoledne probíhat již čtvrtý Tradiční staročeský jarmark. Zveme
vás na velkolepá vystoupení středověkých šermířů, k poslechu hudby středověkých muzikantů, na jarmareční pohádku, nakoupit budete moci u tradičních trhovců, čeká vás bohaté občerstvení i živé ovečky. Sami si budete moci vyzkoušet předení na
kolovrátku, paličkování, malování perníčků
atd. Součástí jarmarku bude i prohlídka kostela
sv. Bartoloměje s výkladem a za doprovodu varhan budete moci vystoupat až do kostelní věže.
Pořádá: Farnost a Farní charita Kyje a Černý
Most pod záštitou Lucie Svobodové, zástupkyně starosty MČ Praha 14 a za podpory MČ
Praha 14, KVIZ Praha 14 a restaurace U sv.
Bartoloměje

Vzpomínka na ukončení Pákistánci v Praze 14
II. světové války
V kulturním domě v Kyjích se koncem
Obvodní výbor Českého svazu bojovníků
za svobodu v Praze 9 pořádá i v letošním
roce ve spolupráci s MČ Praha 9 a MČ
Praha 14 slavnostní shromáždění občanů
u příležitosti 66. výročí ukončení II. světové války. Vzpomínkový akt se uskuteční ve
středu 4. května ve 14 hod. u památníku
II. odboje v parku na Novém náměstí
v Hloubětíně.

Zájezd do ZOO Liberec
Městská část Praha 14 srdečně zve maminky s dětmi předškolního věku na zájezd do
ZOO a botanické zahrady v Liberci, který
se koná ve středu 18. května. Sraz v 7.45
hodin, odjezd v 8 hod. ze zastávky autobusu MHD před stanicí metra Rajská zahrada, Cíglerova ulice. Příjezd kolem l7 hod.
Bližší informace a přihlášky do naplnění
kapacity autobusu přijímáme na telefonu
281 005 278.

Chvalský zámek
Horní Počernice
1. května 10–17 hod. Slavnost ke 3. výročí
otevření zámku
1. – 29. 5. – Sdružení pražských malířů –
výstava výtvarného spolku
4. 5. – 31. 7. Výstava obrazů Zd. Hajnýho
– Krajiny jenom tušené + výstava polodrahokamů
do 8. 5. – vystavují Ateliéry sochařství
a kresby AVU
7. – 8. května 13 – 17 hod. – Festival historického tance
11. 5. – 5. 6. „Představy“ – společná výstava žáků ZUŠ Praha 8, 9 a Jižní Město

března konal slavnostní koncert spojený se
společenským setkáním u příležitosti státního svátku Pákistánu. Akce se zúčastnil
i ambassador velvyslanectví Pákistánské
islámské republiky J.E.p. Aitzaz Ahmad,
který popřál svým občanům a podnikatelům i jejich rodinným příslušníkům, žijícím v České republice, hodně úspěchů
v dalším životě.
Hudebníci
a zpěváci, kteří
na tuto oslavu
přiletěli z Londýna, provázeli
celé odpoledne
známými písněmi, kterým
plný sál nadšeně aplaudoval.
Závěrečný raut
pákistánských
specialit potom
uzavřel toto setkání.
JH

Výstava pro kočku
Jarní umisťovací výstava opuštěných
koček proběhne opět na Chvalské tvrzi
v Horních Počernicích v neděli 8. května od 10 do 17 hodin. Přijeďte autobusem č. 221, 223, 261, 273, 303 nebo 304 z konečné
metra Černý Most
– 1. zastávka Chvaly. Vstupné je konzerva krmení pro
kočky (možno zakoupit na místě).

Závod
na „kolečkách“

Sobota 28. května od 10.30 hodin
Zveme vás na 2. ročník závodu, který
startuje v 11 hod. od restaurace Léta
Páně v Zámeckém parku v Dolních
Počernicích a pokračuje směrem na
Černý Most a zpět. Kategorie závodníků: A. handbike, B. el. vozík/skútr –
rychlost do 10 km/h., C. el. vozík/skútr – rychlost nad 10 km/h., D. mechanický vozík, E. kombi / vozíčkář + asistent, F. amatér – mechanický vozík
k vyzkoušení (200 m), G. děti r. 2005–
8, H. děti r. 2009–10. Dětské kategorie – odrážečky, tříkolky, koloběžky
atd., s sebou přilbu + rodiče! Délka tratě: cca 1 až 5 km. (děti do 500 metrů
Zámeckým parkem)
Další program: malování, petanque,
lukostřelba, kroket, kurz první pomoci,
krasojízda na kole, divadelní představení, tombola s překvapivými cenami
a hosté. Každé startovní číslo je slosovatelné!
Závod moderuje: PEPÉ ŠEDIVÝ
Registrace na www.osokolo.cz do 21.
května
Pořádá: OKOLO o.s. za podpory MČ
Praha-Dolní Počernice a MČ Praha 14.
Děkujeme návštěvníkům parku za dání přednosti závodícím.

Blahopřejeme
90. výročí svého narození oslaví 28. května
paní Jarmila Neumitková. Hodně zdraví
a elánu do dalších let
přejí za její celoživotní
lásku a obětavost synové Pavel a Karel s rodinou.
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zaostřeno na téma

„Životní prostředí
je systém složený z přírodních, umělých a sociálních složek
materiálního světa, jež jsou, nebo mohou být, s uvažovaným objektem
ve stálé interakci. Je to vše, co vytváří přirozené podmínky existence
organismů, včetně člověka a je předpokladem jejich dalšího vývoje.
Složkami především ovzduší, voda, horniny, půda, organismy,
ekosystémy a energie.“

P

ro nás si jej můžeme srozumitelněji
vykládat jako faunu, flóru, vodstvo, přírodní útvary, ovzduší a vůbec, jako prostředí, které vlastní činností
každodenně ovlivňujeme, na co působíme
a především za co neseme plnou odpovědnost.
Z pohledu úřadu – Odbor životního prostředí, zajišťuje výkon samosprávy a státní
správy v přenesené působnosti v oblasti
ochrany přírody a krajiny, ovzduší, odpadů,
zemědělského půdního fondu, vydávání
rybářských a loveckých lístků a některých
ustanovení veterinárního a rostlinolékařského zákona.

Oddělení ovzduší, odpady a ZPF
Vydává stanoviska k územním a stavebním
řízením z hlediska přenesené působnosti
státní správy a samosprávy, kterou zajišťuje. Pracovníci OŽP se zúčastňují většiny
důležitých jednání ve stavebních a územních řízeních vedených zdejším stavebním
úřadem.Vydává také souhlas s vynětím
pozemků ze zemědělského půdního fondu
a následně vyměřuje odvody za vynětí
pozemku ze ZPF.
OŽP přímo zajišťuje přistavování velkokapacitních kontejnerů ze systému městské
části Prahy 14 a kontroluje jejich přistavování (ze systému hl.m. Prahy), které pro-

kontroly vývozu a čistoty okolo nádob na
tříděný odpad, stejně tak kontrola nakládání se směsným odpadem u fyzických
osob formou místních šetření a porovnáváním v evidenci.
Oddělení městské zeleně
Odborem životního prostředí je zajišťována základní údržba veřejné zeleně na cca
92 ha a zimní údržba chodníků v zeleni.
Základní údržbou rozumíme prořezávky
stromů a keřů, jarní vyhrabání trávníků,
posečení trávníků, úklid odpadků, vyhrabání listí, řez živých plotů, kácení stromů,
výsadby stromů, zálivka výsadeb a další
činnosti zajišťující rozvoj zeleně. Roční
náklad na tuto údržbu činí cca 18 mil. Kč.
Zimní údržba chodníků v zeleni zahrnuje
odhrnování sněhu a posyp chodníků včetně ošetření schodů a v uplynulé sezoně
stála městský úřad 1,8 mil. Kč. Na plochách veřejné zeleně OŽP zajišťuje ve
dvou vlnách na jaře a na podzim ohniskovou deratizaci hlodavců pokládkou nástrahy na předem vytypovaných lokalitách
Uděluje souhlas k záborům veřejné zeleně.
Provádí na podněty kontrolu chovatelů
domácích zvířat, psů, koček, PET obchodů. Ve vybraných případech zajišťuje odchyt toulavých a bezprizorních zvířat,
a vydává povolení k akcím, na kterých
jsou zvířata, svody psů. Ve spolupráci
s Městskou policií probíhají kontroly
zaměřené na placení poplatků, čipování
a úklidu po psech.

Když se řekne
městská zeleň…

Oddělení kontrolní
Při výkonu kontrolní činnosti v oblasti
životního prostředí jsou prováděny denní
kontroly udržování čistoty městské zeleně
a ostatních veřejných prostranstvích na
území MČ Praha 14, kontroly záborů
veřejného prostranství a v neposlední řadě
i kontroly nakládání s odpady. V případech zjištění porušení právních předpisů
jsou ukládány blokové pokuty nebo zahajovány správní řízení pro porušení povinností stanovených zákonem.
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bíhá dle plánu zpracovaného firmou AVE
CZ a přiděleného počtu kontejnerů od
MHMP.V rámci zlepšování poskytovaných služeb občanům městské části P-14
pak organizuje na jaře a na podzim svoz
bioodpadu (tráva, listí, větve). V oblasti
sběru nebezpečného odpadu je tato služba
řízena MHMP, bez možnosti ovlivnit tuto
službu našim odborem. Sběr NO na Praze
14 probíhá formou stanovišť na sběrných
trasách. Při kontrole čistoty MČ a plošných znečištění jsou prováděny namátkové

Zeleň je nezbytnou součástí celkového
životního prostředí města. Dotváří jeho
urbanistickou strukturu, přispívá ke zpříjemňování a zkrášlování prostředí, plní
funkci rekreační, kulturní, výchovnou
i estetickou a v každém případě se vyznačuje celkově příznivým vlivem na člověka.
Podstatně ovlivňuje jak teplotu vzduchu,
tak i jeho vlhkost a proudění. Vhodně
vysázená zeleň navíc působí účinně proti
nadměrné prašnosti i hlučnosti a celkově
tak ozdravuje městské prostředí.

Zeleň na naší
městské části…
Naše městská část je urbanisticky značně
rozmanitá a i zeleň a její komplexy mají
různorodý charakter od sídlištní zeleně
přes zeleň soukromých zahrad individuální
zástavby až po velmi významné a rozsáhlé
lesní komplexy jako je třeba přírodní park
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Klánovice – Čihadla a přírodní park Smetanka, k nimž se ještě v závěru našeho
tématu vrátíme a budeme se jim věnovat
podrobněji.
Můžeme zde najít i zeleň v typu městských
parků, zde můžeme příkladem uvést třeba
Centrální park na Černém Mostě, jehož
rozloha je téměř 22 ha a kromě parkově
upravené plochy a dětského hřiště je jeho
součástí i malá vodní plocha s přírodním
biotopem, dále pak Jiráskův park v Kyjích, nebo Zámecký park v Hostavicích.
Na naší městské části je i řada menších
parků jako Park Legionářů na Jahodnici,
parčík na křižovatce Splavná-Světská, parčík Na Rybníčku, či různě parkově upravených náměstí a pásů – Krčínovo náměstí v Kyjích, bývalé Vetiškovo náměstí
v Hloubětíně…
Součástí zeleně na naší městské části jsou
však také například uliční stromořadí
a doprovodná zeleň komunikací, přírodní
prvky dětských hřišť a sportovišť a nesmíme zapomenout ani na vodní plochy –
Kyjský rybník, rybník Martiňák a přírodní památku „V pískovně“, která je součástí
přírodního parku Klánovice – Čihadla.
Zde je nutné připomenout, že všechny
vodní plochy na našem území jsou výhradně ve správě hlavního města Prahy. Je to
tedy především odbor životního prostředí
Magistrátu hlavního města Prahy, v jehož
kompetenci je péče o vyjmenované vodní
plochy a jejich bezprostřední okolí. A je to
právě také Magistrát hl.m. Prahy, který
v letošním roce bude pokračovat v celkové
revitalizaci Kyjského rybníka úpravami

Dub na návsi v Hostavicích

jeho okolí… vysazeny tak budou vrbové
řízky, jednotlivé exempláře vrb nachových
a jiných druhů vrb a naplánována je
i dosadba dubové aleje na hráz rybníka.
Samostatnou kapitolu zeleně tvoří staré
a památné stromy, které jsou u nás evidovány celkem tři, všechny v Hostavicích.
Jde o statné duby letní, z nichž dva jsou ve
Farské ulici a jeden stojí přímo na návsi
v Hostavicích. Obvody jejich kmenů se
pohybují od 347 do 370 cm a vysoké jsou
od 19 do 25 metrů. Všechny jsou evidovány v ústředním seznamu Agentury ochrany přírody a krajiny ČR v Praze, jsou
označeny cedulkou s malým státním znakem ČR a nápisem památný či chráněný
strom

Údržba zeleně…
Jestliže je naše městská část rozmanitá
urbanisticky, pak ještě rozmanitější je
pokud jde o vlastnické vztahy k pozemkům na jejím území. Za celou dlouhou
dobu dvaadvaceti let nebyla dosud vyřešena práva k většině pozemkům v katastru
Černého Mostu a Hloubětína a zcela
uspokojivá situace není ani v ostatních částech. Drtivá většina pozemků ve jmenovaných částech je ve správě či ve vlastnictví
jiných subjektů než je samotná městská
část Praha 14. A to buďto v majetku přímo
hlavního města Prahy, tedy ve správě
Magistrátu, nebo soukromých vlastníků.
A co z toho z hlediska zeleně na naší městské části vyplývá? Mluví se o tom a píše
stále dokola i například v souvislosti se
zimní údržbou, ale je to bohužel neoddis-

Výsadba Na Rybníčku

kutovatelný fakt a to ten, že za údržbu
a úklid na pozemcích je odpovědný vždy
vlastník, či správce dotčeného prostoru.
Více se této problematiky dotkneme ještě
dále v článku.
Do údržby zeleně je potřeba zahrnout
i novou výsadbu. V současné době úřad
preferuje spíše výsadbu solitérních stromů
či jejich skupin a snaží se vysazenou zeleň
více využívat jako budoucí hlukové bariéry
či k oddělení jednotlivých různě funkčně
využívaných ploch.

Úklid…
Velmi diskutovanou problematikou je
úklidv zeleni, na veřejných prostranstvích
a dětských hřištích. Radnici bývá často
vytýkáno, že úklidu veřejných ploch nevěnuje dostatečnou pozornost. MČ P14
zajišťuje pravidelný úklid a údržbu především na pozemcích, které jsou v její správě
a kromě smluvně zajištěných firem k tomu
využívá i nabídky služeb klientů Armády
spásy, vykonavatele alternativních trestů
a institutu veřejné služby, která poskytuje
pracovní síly z řad příjemců sociálních
dávek. Všechny výše uvedené způsoby
úklidu jsou prováděny pod dohledem pracovníků kontrolního oddělení a jsou prováděny bez rozdílu vlastnických vztahů,
což znamená, že se uklízí dle potřeby i ty
plochy, které nejsou ve správě MČ P14.
Ne vždy je však v našich momentálních
možnostech, ať již finančních či kapacitních. Pak se může stát, že v některých
lokalitách přetrvává po nějakou dobu neuspokojivý stav, který, pokud se nám nepodaří přimět vlastníka pozemku k nápravě,
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zaostřeno na téma

Před úklidem a po úklidu…

řešíme na naše náklady poté, co obstaráme
prioritně plochy v naší svěřené správě.

Nepořádek si děláme
sami…
I přes veškerá výše uvedená opatření se
mnohdy nedaří pořádek udržet v únosné
míře a v některých lokalitách je i denní
četnost úklidu nedostatečná. Často tak
vzniká dojem, jako by úklid nebyl prováděn vůbec. Nabízí se otázka, co vše lze kromě pravidelného úklidu učinit pro to, aby
to na naší městské části vypadalo v tomto
směru lépe. Přiznejme si, že pro to můžeme udělat mnoho i my sami.
Rádi bychom například věřili tomu, že
většině našich občanů nepřijde na mysl
odhazovat odpadky jen tak na zem a vedou
k tomuto postoji i své děti… ale bohužel
velice často vidíme nejen v okolí škol chování studentů a žáků naprosto odlišné.
Avšak ani mnozí dospělí si se šetrností
k životnímu prostředí ve svém okolí hlavu
příliš nelámou. Vidět je to v okolí panelových domů na sídlištích, na zastávkách
autobusů, na prostranství před stanicemi
metra a dokonce i na dětských hřištích. Je
důležité si uvědomit, že vhodným tříděním odpadu, kromě obecně prospěšného
ekologického chování, si šetříme i místo ve
směsných nádobách, čímž můžeme zabránit jejich přeplnění a následnému nepořádku v bezprostředním okolí.
Samostatnou kapitolou v oddíle o (ne)pořádku jsou travnaté plochy a chodníky
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znečištěné psími exkrementy. Obzvláště
nepříjemná, až neúnosná situace nastává
v období po odtátí sněhové pokrývky. Je
bohužel potřeba znovu a znovu upozorňovat majitele psů, že je jejich povinností po
svém miláčkovi exkrementy důsledně odklízet. Zatímco v průběhu vegetačního
období probíhají pravidelné údržby travnatých ploch a jejich seče, čímž se zlikviduje i převážná část exkrementů, v zimě se
nic podobného nerealizuje a tedy i výsledná koncentrace tohoto odpadu po opadnutí sněhu je extrémní. Opět je ovšem
nutné zdůraznit, že uklízet po svém psu je
naší povinností v průběhu celého roku.
Naše městská část v tomto roce opět navýšila počet stojanů se sáčky na psí exkrementy a opět bude ve spolupráci s městskou policií organizovat řadu akcí
zaměřených právě na kontrolu těchto bezohledných a nezodpovědných majitelů
psů, kteří umožňují volný pohyb psů tam,
kde je to zakázáno, zejména v okolí dětských hřišť.

ho hřiště ve Vlčkově ulici na Černém
Mostě. Výstupem z tohoto veřejného projednání je projekt na „nové“, resp. rekonstruované dětské hřiště a v současné době
je projekt jako takový připraven k realizaci.
V letošním roce a to dokonce v nejbližší
době (18. 5. 2011) je naplánováno veřejné
projednání týkající se výstavby nového
dětského hřiště na Jahodnici. Dílčích
úprav se však dočkají i některá stávající
dětská hřiště. Například „Na Bramboráku“ v Hloubětíně dojde k opravě poškozeného oplocení a zasazena zde budou nová
vrata, která budou uzamykatelná.
Pokud jde o údržbu, úklid a především
stav dětských hřišť, pak kontrolní mechanismy praktikované odborem životního
prostředí úřadu MČ Praha 14 jsou striktní
a jasně dané:
Jednou ročně probíhá nezávislý externí
audit všech hřišť, jež jsou ve správě městské
části a jeho výstupy jsou pro ní závazné.
Kontroluje se především bezpečnost jednotlivých prvků, jejich momentální stav,
vše se posuzuje v rámci platných norem.
Případné zjištěné nedostatky jsou průběž-

Dětská hřiště…
Na naší městské části je celkem 31 dětských hřišť, která jsou ve správě MČ P14.
Většina z nich je vybavena základním vybavení jako jsou dětské pískoviště, pružinová
houpadla, skluzavky či závěsná houpačka.
Některá hřiště byla v posledních letech
modernizována a byla vybavena moderními lanovými systémy a některými dalšími
prvky, jež nabízejí všestrannější vyžití při
hrách nejen těch nejmenších, ale i starších
dětí. V tomto trendu chceme i nadále pokračovat a tak k lanovému systému instalovanému například na hřišti na Jahodnici či
v Hloubětíně postupně přibývají další prvky, jež postupně obohacují stále větší počet
dětských hřišť na našem území.
Je také třeba se také zmínit o plánovaných
výstavbách nových hřišť a o plánovaných
rekonstrukcích hřišť stávajících. V loňském roce proběhlo veřejné projednání
týkající se rekonstrukce a vybavení dětské-

Hřiště Hloubětín 2

ně odstraňovány. V případě potřeby je na
jednotlivá hřiště operativně vyslána úklidová skupina a také případné zjištěné závady jsou okamžitě hlášeny příslušnému
oddělení odboru. Samozřejmě probíhá
každoročně na dětských hřištích výměna
písku v pískovištích a běžný úklid prostor.
Na tomto místě je ještě nutné vysvětlit rozdíl, který je mezi pískovým materiálem
v dětském pískovišti a pískovým materiálem tvořícím dopadovou zónu herních
prvků. Pískový materiál v dětských pískovištích podléhá, na rozdíl od písku tvořící
dopadové zóny, povinnosti každoroční
výměny. Písek v okolí herních prvků je
samozřejmě v rámci údržby důkladně čištěn, avšak není nutno jej každoročně měnit.
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Víte, co je ve vašem okolí?
Přírodní park Smetanka
Území přírodního parku se rozkládá kolem Rokytky a její údolní nivy. Na jihozápadě hraničí s Kyjským rybníkem, který
není zahrnut do přírodního parku. Přírodní park se skládá ze dvou částí, které dělí
jedna z dopravních tepen Prahy – Průmy-

slová ulice. Středem přírodního parku se
táhne lesnatý hřeben vrchu Smetanka (242 m n. m.), svah U hloubětínské
vinice (Hloub.) a svah Pod Hájem nad
osadou Aloisov. Přírodní park navazuje ve
východní části na přírodní park Klánovice-Čihadla. Je zajímavé, že západním směrem (do centra Prahy) pokračují zelené
plochy (Na Balkáně, Na Krejcárku) a vrcholí úzkým hřbetem vrchu Vítkov
(270 m n. m.), který zasahuje až do samého centra Prahy. V okolí hloubětínského
zámečku jsou zastiženy dislokační plochy
Pražského zlomu na zemském povrchu ve
velmi instruktivním profilu. Území bylo
proto vyhlášeno za přírodní památku
Pražský zlom. Není součástí přírodního
parku (leží v jeho bezprostřední blízkosti),
rozhodně však stojí za návštěvu, neboť
ukazuje geologickou stavbu přírodního
parku, na které se geologické síly, které
formovaly Pražský zlom, Vzhledem k tomu, že území přírodního parku bylo poněkud stranou hlavních tras, zachovalo si
dosud rozsáhlé pásy zeleně v sousedství
vodních ploch říčky Rokytky i Hořejšího
a Kyjského rybníka. Nejedná se však o původní přirozené porosty. To dokazuje, že
ještě v nedávné minulosti (19. stol. a počátek 20. stol.) zde probíhala pastva a území mělo podstatně nižší procento zalesnění.
Ve 20. stol. se však změnil styl života s výrazným vlivem na přírodní prostředí a nejrůznější oázy zeleně ve městech získávají
stále větší význam jako útočiště rostlin
a živočichů z okolní krajiny, která je inten-

zivně zemědělsky využívána. To ostatně
pozorujeme na většině pražských maloplošných chráněných území, která se stávají genetickými bankami české krajiny
a jejich význam i na celostátní úrovni roste.
Dnes je okolí Rokytky, vlastní zalesněný
hřbet Smetanky a lesnaté svahy mezi Hořejším a Kyjským rybníkem oblíbeným místem krátkodobé rekreace. Přírodní park

tak představuje krajinářský komplex zachovalé příměstské krajiny v blízkém centru
města s dominantou zalesněného vrchu
Smetanka a zároveň důležitý rekreační areál.

Přírodní park Klánovice – Čihadla
Rozlehlé území klánovických lesů s několika zvlášť chráněnými územími, ve
vazbě na Počernický rybník, který je také
chráněným územím, představují přírodovědecky pozoruhodný komplex a zároveň
důležitý rekreační areál pro obyvatele této
části Prahy.
Podstatnou částí parku jsou zalesněné úseky, dnes z větší části maloplošně chráněné.

Na západě je to přírodní památka Xaverovský háj, východněji pak rozlehlý lesní
komplex z větší části zahrnutý do přírodní
rezervace Klánovický les-Cyrilov. Ještě dále
k západu se pak nachází menší chráněné
území přírodní rezervace V Pískovně, což
je bývalá pískovna (dnes zatopená) s přilehlým úsekem nivy potoka Rokytka, která
se stala refugiem mokřadní květeny.
Pískovna patří k nejfotogeničtějším a nejvíce navštěvovaným chráněným území
nejen tohoto přírodního parku, ale celé
Prahy, patří do přírodní rezervace V Pískovně, která se rozkládá mezi Rokytkou
a Svépravickým potokem. V poměrně nedávné minulosti zde skončila těžba v pískovně a území bylo poměrně rychle zatopeno. Vznikl tak biotop, který zvláště za
podzimních mlh připomíná šumavská blata. Na území převládají mokřadní druhy
rostlin jako kosatec žlutý, žluťucha lesklá,
kakost měkký, ostřice pašáchor či dvojzubec trojdílný. Druhově pestří jsou zdejší
obojživelníci – a tak kromě skokana zeleného a skřehotavého tu najdeme i skokana hnědého a ropuchu obecnou. Místo
je významnou tahovou zastávkou a hnízdištěm mnoha druhů ptáků vázaných na
vodní plochu a mokřady jako je moudivláček lužní, lyska černá, potápka roháč,
slípka zelenonohá či volavka popelavá. ■
Náhledem do činnosti odboru životního
prostředí jsme chtěli představit rozsah
působnosí a jeho kompetence. Představením některých přírodních zajímavostí
naší městské části nabízíme téma na procházku či rodinný výlet.
LKU + VYČ

Pískovna, foto: M. Froněk
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radnice informuje
Programové prohlášení
Rady MČ Prahy 14
pro volební období 2010–2014
Programové prohlášení na období 2010–2014 je dohodou koaličních
partnerů TOP 09, ČSSD, SZ. Vychází z volebních programů a snaží se
odpovídat na potřeby obyvatel Prahy 14.
ÚZEMNÍ ROZVOJ A VÝSTAVBA
Vytvořit celkovou koncepci rozvoje Prahy
14. Dbát na maximální šetrnost při rozvoji
MČ Prahy 14 vzhledem k životnímu prostředí a kvalitě života obyvatel. Zavést do
praxe zásady udržitelného rozvoje.
Soustředit se na zkvalitňování občanské
vybavenosti a usilovat o její vhodné rozmístění.
Důkladně posuzovat jednotlivé záměry na
výstavbu s ohledem na reálné možnosti
území a potřeb obyvatel. Požadovat dostatečnou občanskou vybavenost při posuzování větších stavebních projektů.
Podporovat realizaci parku „U Čeňku“,
který je projektem celoměstského významu s mnohostranným využitím širokého
spektra sportovních či jiných volnočasových aktivit v rámci relaxace a odpočinku.
Spolupracovat s MHMP, s cílem co nejdříve zahájit realizaci projektu.
Podpořit výstavbu nové, moderní pošty
a rozšíření a modernizaci stávající pobočky
na Rajské zahradě.
Vypracovat koncepci dětských hřišť jako
samozřejmé součásti MČ Praha 14 a soustředit pozornost nejen na jejich počet, ale
také na kvalitu a umístění dle potřeb
občanů.
V souladu s celopražskou koncepcí podporovat tvorbu cyklistické sítě. Prosazovat
budování stezek pro in-line bruslaře a cyklisty na území MČ Praha 14.

pravní řešení, spojené se zajištěním dostatečného počtu parkovacích a odstavných stání.
Ve spolupráci se správci komunikací usilovat o zlepšení technického stavu silnic
a chodníků.
Zasadit se o omezení negativních vlivů dopravy na obyvatele Prahy 14. Usilovat
o zlepšení protihlukových opatření v zatížených lokalitách.
Realizovat opatření, vedoucí k výraznému
navýšení kapacit parkovacích stání. Vytvořit nové parkovací plochy.
Rozvíjet a řádně pečovat o veřejnou zeleň.
Zajistit systematický a efektivní úklid silnic, chodníků a veřejných prostranství ve
správě MČ Praha 14. K úklidu také využít
osoby vykonávající veřejně prospěšné
práce, veřejnou službu či osoby ve výkonu
trestu.
Realizovat kampaň směřující ke zvýšení
informovanosti veřejnosti o povinnostech
chovatelů zvířat. Ve spolupráci s Městskou
policií hl. m. Prahy zvýšit dohled nad dodržováním právních předpisů, upravujících
pohyb psů na veřejných prostranstvích.
Usilovat o optimalizaci sběru tříděného
odpadu a zabezpečení provozu úřadu šetrného k životnímu prostředí.

DOPRAVA A INFRASTRUKTURA
V jednání se společností ROPID prosazovat úpravy v dopravní obsluze (vedení
autobusových linek) a jízdních řádů na
Praze 14, dle skutečných potřeb občanů.
Podpořit vznik přestupních bodů mezi
jednotlivými druhy dopravy.
Ve spolupráci s policií provádět účinnou
optimalizaci dopravního značení.
Iniciovat a podporovat opatření přispívající k rozvoji pěší a cyklistické dopravy.

KULTURA, SPORT A VOLNÝ ČAS
Vypracovat koncepci pro kulturu, sport
a volný čas zohledňující potřeby občanů.
Vytvořit efektivní systém grantové politiky
podporující kulturní činnosti městské části
tak, aby byly naplněny potřeby občanů
Prahy 14 a zároveň byl dle možností
poskytnut prostor pro činnost neziskových
organizacím, občanským sdružením, uměleckým spolkům a církvím.
Podporovat rozvoj volnočasových aktivit
dětí a mládeže všech věkových skupin.
Pokračovat v prezentacích činnosti sportovních klubů prostřednictvím akcí a komunikačních kanálů MČ Prahy 14.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Při procesu povolování nových staveb
důsledně posuzovat dopad na dopravní
situaci v oblasti. Požadovat kvalitní do-

BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ
POŘÁDEK
Vytvořit účinný systém prevence rizikového chování a včasné intervence ke zvýšení
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bezpečnosti na území MČ. Sjednotit
systém působnosti všech státních orgánů
a neziskového sektoru v této oblasti.
Podporovat rozšiřování městského kamerového systému a realizovat bezpečnostně preventivní akce v souladu s poznatky Policie ČR a Městské policie hl. m.
Prahy.
Ve spolupráci s městskou policií zaměřit
pozornost na zvýšení úrovně bezpečnosti
dětí v okolí MŠ, ZŠ a SŠ.
VEŘEJNÁ SPRÁVA, KOMUNIKACE
S VEŘEJNOSTÍ
Připravit a schválit komplexní protikorupční strategii MČ Prahy 14.
Klást důraz na maximální otevřenost
a vstřícnost úřadu k občanům.
Podpořit další rozvoj informačního systému úřadu a elektronického styku s občany.
Optimalizovat podobu Listů Prahy 14
a webových stránek v jednotný vizuální
styl (corporate identity) a doplnit je o moderní on-line typy sociálních sítí s cílem
maximálně informovat a zjednodušit přístup občanů ke srozumitelným informacím o dění v naší městské části.
BYTOVÁ POLITIKA
Vytvořit dlouhodobou koncepci privatizace obecních bytů a nebytových prostor
s jasně danými, transparentními pravidly.
Připravit koncepci sociálního bydlení a bydlení pro zdravotně znevýhodněné občany.
Docílit zvýšení kvality a rozvoje správy
svěřeného bytového fondu. Finanční prostředky získané z nárůstu nájemného či
privatizace použít zejména k modernizaci
bytového fondu.
Nadále pokračovat v účinné kontrole
využívání bytového fondu a v důsledném
postupu proti neoprávněnému nakládání
s obecními byty. Postupovat razantním
způsobem proti neplatičům.
ŠKOLSTVÍ A VZDĚLÁVÁNÍ
Vytvářet podmínky pro zvyšování kvality
výuky na základních školách a předškolního vzdělávání v mateřských školách,
jejichž zřizovatelem je MČ Praha 14.
Investovat s využitím dostupných dotačních programů do rekonstrukcí školských
budov a sportovišť. Investovat do materiálně-technického vybavení a vytvářet tak
kvalitní podmínky pro výchovu a vzdělávání dětí a mládeže.
Podporovat mimoškolní aktivity organizované školami s cílem smysluplného naplnění volného času dětí. Využít prostory
škol pro další mimoškolní aktivity (zejména hřiště, tělocvičny, dílny).
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Podporovat nadané děti z nízkopříjmových skupin.
Podpořit programy protidrogové prevence
na školách.
Podporovat provoz a vznik nových předškolních zařízení.
SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ
SLUŽBY
Rozvíjet sociální a další návazné služby
a pokračovat v systematické podpoře
poskytovatelů sítí sociálních služeb v návaznosti na cíle a priority Komunitního
plánu sociálních služeb MČ Praha 14.
Vytvářet podmínky pro zajišťování primární prevence sociálně patologických

jevů v základních školách a dalších vzdělávacích zařízeních.
Organizovat veřejnou službu nezaměstnaných jako bezplatné pracovní síly při
zlepšování životního prostředí, udržování
čistoty ulic a jiných veřejných prostranství
či pomoc v oblastech kulturního rozvoje
a sociální péče.
Spolupracovat s občanskými sdruženími
při rozvoji infrastruktury pro zdravotně
znevýhodněné občany.
Vytvořit podmínky a prostředí podporující integraci cizinců.
Posílit služby domácí péče pro bezmocné
spoluobčany.
Podporovat zdravý životní styl obyvatel

MČ Prahy 14 prostřednictvím rozšířené
nabídky volnočasových aktivit pořádaných
či podporovaných MČ Prahy 14.
EKONOMIKA A ROZPOČET
Zajistit důslednou finanční kontrolu všech
organizací zřizovaných městskou částí.
Zvýšit objem čerpání finančních prostředků z dotačních programů ministerstev,
rozpočtu hl. m. Prahy a z evropských fondů.
Stanovit priority čerpání kapitálových
výdajů a vytvořit dlouhodobě udržitelnou
rozpočtovou strategii.
Hospodárně a účelně vynakládat veškeré
finanční prostředky MČ. ■

Na kus řeči o rozpočtu

nančních prostředcích na zateplení jsem se
již zmiňovala. V současné době usilujeme
do budoucna o další mimorozpočtové
Po dlouhých měsících provizoria schválil Magistrát hlavního města Prahy
zdroje, abychom mohli i v následujících
rozpočet na rok 2011. Díky této skutečnosti mohl být na sklonku března
letech zachovat dynamiku investičních
schválen i rozpočet naší městské části. Pro běžného občana by se však změť výdajů a realizovat náš program rozvoje.
čísel a krátkých komentářů k jednotlivým položkám mohla zdát nepříliš
záživnou, vydali jsme se proto za zástupkyní starosty Lucií Svobodovou
Co pro vás osobně schválený rozpočet
znamená?
(ČSSD) s žádostí o krátký rozhovor ohledně rozpočtu Prahy 14.
Především se jedná o velký úspěch celé rady
Jaká úskalí vás provázela přípravou rozpoč- zmíněné investice, které dosahují hodnoty městské části. Dokázali jsme, že jsme schoptu a které věci vám naopak práci usnadnily? 68,5 miliónů korun. Z toho je patrné, že ni spravovat městskou část zodpovědně jak
Samozřejmě jsme museli v prvé řadě ušetřit se nejedná o schodek rozhazovačný, ale po stránce úspor, tak i po stránce rozvoje.
a zároveň zachovat úroveň služeb pro obča- naopak přínosný pro městskou část.
Děkujeme za rozhovor.
LKU + KVA
ny alespoň na úrovni minulého roku, což
v kontextu rozpočtových možností naší Pojďme se na tyto položky podívat trošku
městské části nebylo vůbec jednoduché.
detailněji. Kdybyste měla zmínit několik
zásadních zdrojů příjmů městské části, Vážení spoluobčané,
v naší městské části se po Listech Prahy 14
Kdybyste tedy měla v krátkosti komento- které by to byly?
vat konečnou podobu rozpočtu, jaká slo- Nejvyšší příjmovou položku rozpočtu objevilo další lokální periodikum „frnk“
va byste použila?
představují samozřejmě dotace. Dělí se na vydávané bývalým starostou Ing. MiroslaSchodkový, krytý vlastními rezervami a tu- dotace ze státního rozpočtu, které pro ten- vem Froňkem. Přiznám se, že mu jako obdíž městskou část nezadlužující. V krát- to rok činí téměř 32 miliónů Kč, a dotace čan fandím. Opravdu. Vydávat vlastní čakosti ale nelze něco tak zásadního komen- hlavního města Prahy ve výši téměř 113 sopis chce odvahu a jak je vidět, tak ta panu
tovat pouze několika slovy.
miliónů Kč. Důležitou položku rozpočtu Froňkovi nechybí. Výhodou soukromého
tvoří samozřejmě i příjmy z daní, které vydavatele je pak možnost selektivně vybíProč je rozpočet schodkový?
v našem případě znamenají příjem 94,2 rat publikovaný obsah.
Je nutné zmínit, že schodek vznikl urče- miliónů Kč a které jsou využívány přede- Po přečtení prvního čísla se zdá, že hlavní
ním priorit v investiční oblasti. Záporná vším na financování školství. Poslední část budou tvořit politické komentáře. Jako
bilance není vždy na škodu, zvláště v tom- významnou složkou příjmové části rozpo- starosta přijímám odpovědnost a činím
někdy více a někdy méně populární rozto případě, kdy jsme se připravili na zcela čtu jsou vlastní příjmy obce.
hodnutí. Z nich se pak vám občanům zodzásadní projekt zateplení našich škol. Na
povídám. V prvním čísle „frnku“ je mé osotyto rekonstrukce jsme získali dotaci z fon- A u výdajů tomu je jak?
du ministerstva životního prostředí, ale U běžných výdajů podle mého názoru bě věnován takový prostor, který nemám
samozřejmě jsme se museli i spolupodílet. není třeba toho příliš komentovat. Musí- ani v Listech Prahy 14. Uvidíme, zda nový
A to vrhá na problematiku schodkového me spravovat školy, zdravotnická zařízení, měsíčník bude mít do budoucna i širší záběr
rozpočtu zcela jiné světlo.
opravovat silnice a v neposlední řadě se a své čtenáře si najde.
například starat o úklid ulic. V oblasti Každá konkurence je zdravá. Stejně jako LisJaká je tedy bilance rozpočtu?
kapitálových výdajů usilujeme především ty Prahy 14 jsou inspirací pro „frnk“ tak
V roce 2011 počítáme s příjmy okolo 280 o všestranný rozvoj naší městské části. Při věřím, že i opačně bude nový měsíčník podmiliónů korun, na běžný provoz městské pohledu na rozpočet je patrné, že naší něcovat neustálé vylepšování Listů Prahy 14.
S přátelským pozdravem
části přitom vydáme téměř 240 miliónů hlavní prioritou, a to nejen pro tento rok,
Bc. Radek Vondra, starosta
a zbytek tvoří kapitálové výdaje, tedy již je rozvoj škol a školských zařízení. O fi-

Přichází frnk noviny 14
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názory opozice
Vážení čtenáři, otevíráme novou rubriku Protihlukový val
„Názory opozice“
na Jahodnici
Poprvé ve více než patnáctileté historii Listů Prahy 14 dostávají zástupci
nekoaličních stran pravidelný prostor pro vyjádření svých názorů. Je to
krok, který jistě přispěje k názorové rozmanitosti časopisu. Věřím, že obsah
této rubriky, stejně tak i celých Listů Prahy 14 bude přinášet nové podnětné
informace a konstruktivní podněty k diskusi o dění na Praze 14.
Bc. Radek Vondra, starosta

Projednávání rozpočtu
naší městské části
z pohledu ODS
Hospodaření MČ Prahy 14 je již několik
let významně ztrátové! Jen přebujelý
úřednický aparát nás stojí ročně 125 mil.
Kč! Ušetříme minimálně 20 mil. Kč na
ročních výdajích! Tyto, a mnohé další
ekonomické sliby současného starosty
Radka Vondry v předvolební kampani
máte mnozí z vás ještě v živé paměti. Někteří jste pod vlivem těchto slibů dali hlas
těm, co tolik slibovali, mnozí jste k volbám po těchto zvěstech raději ani nešli.
Volební účast byla s cca 35 % nejnižší
v historii Prahy14 (obvykle se zúčastňovalo cca 55 % voličů).
Skutečnost se ukázala při projednávání
rozpočtu MČ P14 v zastupitelstvu dne
29. 3. 2011. Navržené mzdové náklady
téměř shodné s rokem 2010, (mírné navýšení v roce 2011 je způsobeno změnou
metodiky pro nemocenské pojištění,) nevýznamné snížení provozních nákladů,
a světe div se, zůstatek na účtech po
hospodaření ODS cca 150 mil. Kč. Nejdůležitější investiční částí rozpočtu je plánované zateplení tří škol, (rozdělené do
2 let) na které získala významnou dotaci
ODS v minulém volebním období. Podstatná část této investice bude financována
ze zůstatku na bankovních účtech z předchozího období.
Prostě rozpočet, ve kterém po zmiňovaných slibech není ani památky. Zastupitelé za ODS vznesli na pana starostu Vondru dotazy, týkající se rozporu mezi
předvolebními sliby a navrhovanou skutečností. Pan starosta nebyl na tyto dotazy
schopen odpovědět ani s pomocí svých
kolegů z TOP 09. Vyhnul se i odpovědi
na otázku, zda nemluvil pravdu v kampani, nebo nemluví pravdu nyní. Náš požadavek na omluvu lidem, kterých se těmito
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nepravdivými údaji dotknul, a pravdivé
informování veřejnosti odbyl frází, že si za
dříve uveřejněnými čísly stojí, a že se
k nim nebude dále vyjadřovat. Obhajovat
neobhajitelné je vždy obtížné. Zvláště,
když v předvolební kampani slibujete, že
se za svou radnici již nebudete muset stydět, že, pane starosto.
Samotný rozpočet byl sestaven metodicky
správně a objektivně. Místostarostka
Lucie Svobodová sama v úvodním slově
upozornila, že v příštích letech bude rozpočet těsný a v závěrečném slovu konstatovala, že se předchozí vedení radnice chovalo k rozpočtu zodpovědně. Děkujeme,
to je korektní vyjádření zodpovědného
politika.
Zastupitelé za ODS se při hlasování o rozpočtu zdrželi hlasování především proto,
že v rozpočtu postrádali koncepční rozvoj
pro příští období a způsob financování
případných investic, až dojdou finanční
prostředky po hospodaření ODS. Zejména v této oblasti starosta Vondra působí
naprosto bezradným dojmem. Proto není
překvapením, že po téměř 5 měsících
vládnutí nebylo koalicí zastupitelstvu
předloženo ani obecné Programové prohlášení, natož konkrétní Plán rozvoje naší
městské části.
Josef Kutmon,
předseda klubu zastupitelů ODS
ODS Praha 14
přeje všem maminkám
hodně štěstí, zdraví a spokojenosti
ke Dni matek a také to,
aby jim jejich děti přinášely
jen samou radost.

Vážení spoluobčané,
členové Klubu Věcí veřejných v Praze 14
si vám dovolují předložit úvahu či zamyšlení nad životním prostředím v oblasti
Jahodnice.
V současné době se stále buduje protihlukový val jižně od Jahodnice směrem ke
Štěrboholské radiále. Bohužel se v tomto
valu vyskytuje různý stavební odpad a to
je pak zahrnováno zeminou. Navíc tento
val plně neřeší odstranění hluku z dopravy
na Štěrboholské radiále na stávající zástavbu na Jahodnici, a to zejména pokud
nebude zalesněn či osázen různými dřevinami. Jde o to, že od přemostění radiály
(Kyje-Štěrboholy) a dále mírně stoupající
radiály k Černokostelecké a Průmyslové
není provedena odhlučňovací stěna(y).
A právě z tohoto jihozápadního směru je
ta největší hluková zátěž na starou zástavbu. Jsou dny, kdy díky klimatickým podmínkám (vítr, vlhké počasí), je slyšet každý kamion, který na radiále projede. Dle
slibů by měla být protihluková stěna směrem k oblasti Jahodnice zvýšena ještě cca
o 2 m. Jak to nyní vypadá, nevíme. V každém případě by protihluková opatření
měla jít až k zářezu radiály do návrší u ulice Průmyslová a Černokostelecká.
V souvislosti s výstavbou sypaného valu je
třeba si také položit otázku, jaký vliv bude
mít tento val na klimatické podmínky
v současné zástavbě na Jahodnici. Jak dalece tento vysoký val ovlivní původní přirozené proudění vzduchu v této oblasti, jaký
dopad bude mít na stav ovzduší, na hustotu exhalací a polétavého prachu.
Zabýval se někdo touto otázkou, je to
někde řešeno a nebo existuje nějaká studie
či zpráva řešící tento možný problém? A to
ještě nebereme v úvahu fakt, že nad tímto
prostorem vede koridor, po kterém létají
vrtulníky a dopravní letouny z letiště Kbely a to v poměrně nízké letové hladině.
Je to možná trochu nestandardní pohled
na problematiku životního prostředí, ale
jsme přesvědčeni, že i tyto aspekty nás
ovlivňují.
Záležitost hostavického parku a jeho zpřístupnění občanské veřejnosti budeme připravovat do dalšího čísla Listů Prahy 14.
zastupitelé a členové
Věcí veřejných v Praze 14
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neziskovky a občanská sdružení

Mezinárodní Agility v Kyjích

Srdečně zveme na benefiční koncert
pro Motýlek v pátek 3. června od
15.30 hod. v Areálu Šeberák, Praha 4
– Kunratice (www.seberak.cz). Oslavte
s námi 10. výročí založení sdružení
během odpoledne, kdy uslyšíte šansony v podání Jiřího Dědečka, Pokojové
trio Ivana Hlase, latin jazz Vesny V.
Cáceres a další. Doprovodný program
pro děti. Moderuje patronka Motýlku
Ester Janečková.
Za KC Motýlek: Hana Urbanová,
Zuzana Jelenová

Dubnové závody Agility na kyjském cvičáku měly excelentní účast: jednak rekordní
počet 230 účastníků a rozhodčího Alena
Marekovice, který přicestoval až Chorvatska. Velká koncentrace tlapek a bot vyšlapala na frekventovaných místech trávník
až na drn, dva postavené parkúry byly stále
v permanenci a nadšení psů pro závodění
nebralo konce. Během dvou víkendových
dnů mohli všichni složit až 4 zkoušky.
Závodilo se jako vždy ve třech velikostních
kategoriích (small, medium a large). Dále
byly týmy rozděleny podle výkonnosti, od
nejlehčích zkoušek A1 až po elitní třídu
A3 a zvlášť závodili veteráni.

MATEŘSKÉ CENTRUM
PASTELKA
poldru Čihadla. Začátkem května proběhne na cvičišti Velká jarní cena – o ní
i dalších akcích najdete podrobnosti na
www.osa-hloubetin.cz.
ROZ, foto ves

Cesta kolem cvičiště je cílem procházek
mnoha nejen pejskařů z dalekého okolí.
Proto nás všechny překvapuje záměr úředníků odboru ochrany prostředí Magistrátu
hl. m. Prahy, který chce výhledově cvičiště
zlikvidovat a změnit na bažinu suchého

KRÁTKÝ PRAVDIVÝ PŘÍBĚH
(nejen) pro rodiče dospívajících dětí
V útulné vinárničce se po letech setkaly
bývalé středoškolačky a řeč přišla i na jejich
potomky. „Nevím, co mám dělat s tím
mým nemehlem, neumí si ani ohřát večeři,
natož pak přišít knoflík nebo něco zařídit.“
„Z toho si nic nedělej, můj Tomáš sedí
celý den u počítače a hraje tam nějaké debilní hry. Dříve jsme hodně jezdili na výlety, do přírody, určitě by jel i teď. S rodiči
to už není ono, ale nemá s kým.“
„Buďte rády, že máte takové hodné, usedlé
kluky,“ přidala se třetí. „Viktor se chytil nějaké party, začíná chodit domů pozdě, nic
mi neřekne. Bojím se, jestli tam nefetuje.“
Čtvrtá jen mlčky poslouchala a usmívala
se. „A co tvoje děti, jaké starosti máš ty?“
„Já o své dva syny starost nemám. Oba
chodí do skautského oddílu, staršímu je
teď už sedmnáct a vede vlastní družinu.
Sami si dokáží vše zařídit, s oddílem jezdí

Koncert pro Motýlek

často do přírody a jejich vedení velmi dobře znám – ten by je hnal, kdyby mluvili
sprostě, natož aby… A představte si,
nemusím je k ničemu nutit! Dobrý prospěch ve škole je u nich otázkou cti…“
Pokud vám tento příběh připadá vymyšlený, máte pravdu. Pokud vám připomíná
utopii, pravda to tak úplně není. Dobrý
skautský oddíl vychovává děti ke kamarádství, která přetrvávají i do stáří, k samostatnosti, odpovědnosti a tolik podceňovanému slušnému chování. V šestnácti je
pozdě lamentovat, začít se musí dříve. Náš
oddíl GINKGO nabízí oddíly také pro
předškoláky i pro děvčata. Stačí si na
www.volny.cz/ginkgo106 najít příslušný
odkaz. Těšíme se na vaši návštěvu v Čihákově 20 a po letech i na alespoň v duchu
pronesené „A měli pravdu…“ ■
za oddíl GINKGO Princezna

Sadská 530, Praha 9-Hloubětín
tel. 723 118 104
www.mcpastelka.cz

Školička Pastelka (děti 2–6 let) – Dopolední školička s prvky Montessori je otevřena
3x týdně, vždy v úterý, ve středu a v pátek
8–11.30 hod. Cena od 190 Kč/dopoledne.
Školička bude v provozu i o prázdninách
a od září bude otevřena celodenně, přihlášky a informace již nyní.
Odpolední kroužky – stále je možné přihlásit se do odpoledních kroužků:
Pohybové hry (3–6 let) vždy ve čtvrtek od
16.15 hod. Jde o cvičení při hudbě. Cena
60 Kč/lekce
Angličtina s prvky Montessori (3–6 let)
vždy v pondělí od 16.15 hod. Cena 150
Kč/hod. Lekce trvá 60 minut, je vedena
pouze v angličtině interaktivní zábavnou
formou.
Montessori pracovna (3–6 let) vždy ve
středu od 16.15 hod. Cena 120 Kč/lekce,
trvá 75 minut, je bez přítomnosti rodičů,
práce s Montessori pomůckami.
Angličtina pro batolata (1–3 roky) vždy ve
středu od 15.15 hod. Cena 180 Kč/lekce,
trvá 45 minut. Výuka dětí (s rodiči) zábavnou formou.
Montessori dílnička (2–6 let) vždy v pondělí od 15 hod. Cena 110 Kč/lekce, trvá
60 minut, za přítomnosti rodiče.
Jednorázové akce: 19. 5. od 17.30 hod.
seminář pro rodiče Základy Montessori
pedagogiky pro rodiče. Pro ty, kteří se
chtějí seznámit s Montessori pedagogikou,
plánují své dítě zařadit do Montessori
vzdělávání doma nebo ve školičkách
a školkách. Více informací na webu.
Herna: Volná herna je otevřena každý
týden v pondělí a čtvrtek dopoledne (9–
–11.30), v úterý a pátek odpoledne (14.30–
–17 hod.). Cena 40 Kč /dítě.
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neziskovky a občanská sdružení

Programy na květen
Mateřské centrum
Klubíčko YMCA Praha
Vlčkova 1067 – přízemí
http://klubicko.bloguje.cz
Mgr. Lucie Pernicová 777 596 163,
e-mail: klubicko.ymca@seznam.cz

Novinky v programech:
Možnost objednat se na KLASICKOU
OLEJOVOU MASÁŽ – J. Purkyt, tel.
777 006 942
Odborné programy:
18. 5. Sociálně stimulační skupina pro děti
s rodiči Hrátky s ptákem Zlobivákem od
10.15
25. 5. Seminář pro rodiče Komunikuji,
tedy jsem – od slov k porozumění od 10.15
Poradenství plánovaného a zodpovědného rodičovství (i partnerských kompetencí) navazuje na stimulační skupinu a seminář. Nutno objednat Marie Nováková
775 204 208
Jednorázové akce:
HEDVÁBNÉ OBRÁZKY A PŘÁNÍČKA – rodinná tvůrčí dílna – pondělí 9. 5.
16–18 hod. Vstup 50 Kč za rodinu +
materiál od 25 Kč
Přednáška logopedky JAK PODPOŘIT
SPRÁVNÝ VÝVOJ ŘEČI U DĚTÍ – středa 11. 5. od 10 hod. Herna bude v provozu. Vstup 40 Kč.
VÝLET ZA ZVÍŘÁTKY – Naučná stezka
Radonice – pondělí 16. 5. Sraz v 9.30
hod. na zastávce autobusu č. 367 Černý
Most. Vstupné: dospělí 60 Kč, děti 40 Kč.
CESTA POHÁDKOVÝM LESEM –
středa 1. 6. mezi 10. a 12. hod. (místo
dopolední herny). Akce se bude konat
v lesoparku Hloubětín. Trasa bude značena fáborky od stanice autobusu sídliště
Lehovec. Vstupné dobrovolné.
Večerní programy:
Cvičení pro dospělé Aby záda nebolela
proběhne 3. 5. a 17. 5. (od 19 do 20 hod.)
Podrobné informace o programech na
webových stránkách MC Klubíčko.

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

Potřebujete připravit své předškoláky na
pobyt ve školce? Pro děti od 2,5 roku
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nabízíme celodopolední Školičku v pondělí a čtvrtek 8–12 hod. (dle zájmu i jiné
dopoledne). Program her rozvíjejících řeč,
dovednosti a obratnost dětí, nácvik na
kolektiv. Cena za dopoledne je 190 Kč,
bohatý program a vycházky ven dle počasí.
Maminky si mohou zatím vyřídit potřebné
záležitosti a nákupy v klidu. V květnu plánujeme vycházky do přírody v okolí Černého Mostu.
Pro školní děti, které rodiče nechtějí
nechat se toulat po ulicích nabízíme středeční Klub Inspirace – hry, vycházky,
poznávání zajímavých míst na našem sídlišti. Jen 50 Kč jeden program.
Logopedická cvičení jsou určena dětem od
tří let, které se potřebují pod vedením
logopedky „rozmluvit“, či naučit správné
výslovnosti. Individuální práce s dítětem,
konzultace po lekci s rodiči, vstřícné a přátelské prostředí.
Dopravní den dětí
Ve středu 18. května 9–11.30 pořádáme
tradiční dopravní den pro předškoláky.
S sebou dětem vezměte dopravní prostředek (odrážedlo, kolo) a pití. Pokud bude
opravdu hodně deštivé počasí, akci přesuneme na jindy. Více informací a přihlášky
na 728 225 570, paní učitelka Zuzka.
Bezplatné sociálně právní poradenství
V Občanské inspiraci poskytujeme registrované sociálně právní poradenství zdarma díky grantové podpoře MPSV a MČ
Praha 14.
U nás v kanceláři právní poradny, Kučerova 14, Černý Most jsou vám čtyři dny
v týdnu k dispozici pracovníci poradny.
Objednat se můžete i k našim spolupracovníkům – právníkům – specialistům na
rodinné a občanské právo. Telefonické
dotazy a objednání na tel. 774 707 744.
Dotazy můžete zasílat i e-mailem: poradna@obcanskainspirace.cz nebo poštou.

KOMUNITNÍ
CENTRUM
MOTÝLEK
www.motylek.org
PhDr. Zuzana Jelenová
předsedkyně Sdružení na pomoc dětem
s handicapy

Akce centra denních služeb a mateřského
centra:
PARTNERSKÁ INTIMITA A SEX
aneb: Jak se bránit zevšednění? – 3. 5. v 18

hod. Jakou roli hraje intimita ve šťastném
manželství? Na tyto a další otázky bude
odpovídat Lucian Kantor, manželský
poradce, life coach a odborný poradce
vzdělávacích pořadů ČT. Další přednáška
z cyklu Partnerské dovednosti – klíč spokojeného života. CENA: 250 Kč/jednotlivec, 400 Kč/pár
RELAXAČNÍ MALOVÁNÍ – úterý 24.
5. od 18 do 20 hod. proběhne další příjemné tvůrčí setkání na téma Cesta kolem
světa. Tentokrát budeme hledat inspiraci
v Japonsku a v Indonésii. Cena kurzu je
180 Kč, studenti 100 Kč
EXKURZE U HASIČŮ – neděle 29. 5.
od 15 hod. exkurze rodin s dětmi na
záchrannou hasičskou stanici.
Na všechny tyto akce je třeba se předem
přihlásit na tel. 775 964 765, 281 912 081
nebo na emailu krisova@motylek.org.
Zde získáte i další informace.
Akce nízkoprahového klubu Pacific
VÍKENDOVÝ VÝJEZD S ÚŘADEM
MČ PRAHA 14 – pátek – neděle 6.–8. 5.
– jarní víkendový výjezd pro děti navštěvující Pacific, přihlásit se můžete v klubu. (Pro děti a mládež od 6 do 18 let).
VAŘENÍ – pondělí 9. 5. od 16 hod. v Pacificu, opět si uvaříme nějakou dobrotu.
TURNAJ V PING-PONGU, ŠIPKÁCH
A FOTBÁLKU – čtvrtek 12. 5. 14–17
hod. v klubu Pacific, v 17.15 vyhodnocení
a předání cen.
BAMBIRIÁDA – pátek 27. 5. – sraz ve
14 hod. u klubu Pacific, jako každý rok
nás čeká spousta soutěží a atrakcí. Akce se
koná na „ Kulaťáku“ v Dejvicích.
Filmový klub v Pacificu – úterý 31. 5. –
zveme na promítání filmu, který si sami
vyberete.
Podrobnější informace o akcích Pacificu
na čísle 777 964 754 a www.motylek.org

Vybíralova 969, Praha 14-Černý Most
www.jahodaweb.cz

Nízkoprahový klub Jahoda pondělí, úterý
a čtvrtek 15–19
Nízkoprahový klub Džagoda pondělí,
úterý a čtvrtek 15–20
Terénní práce: kontaktní pracovníky
Karolínu a Martina potkáte na ulici v pondělí a ve středu 15–20
Rodinné centrum Jahůdka: Školička pro
děti od 1 roku do 6 let, otevřeno: pondělí,
úterý a čtvrtek 8–12 Školné: 250 Kč za
dopoledne pro jedno dítě, 350 Kč sourozenecká sleva. Možnost nákupu zvýhodně-
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ných permanentek. Informace a rezervace:
Kateřina Cibulcová, tel: 721 601 333.
Klub – herna s programem, otevřeno:
pátek a středa 9–11, úterý 15–17, vstupné
40 Kč. Slunce na asfaltu, malování křídami, úterý 3.5. od 15 HOD.,
Kytička mamince, pátek 6.5. 10–11
S Jahůdkou do knihovny, středa 11.5. 9–
10.30.
Nedělní odpoledne pro celou rodinu,
pořídíte si rodinnou fotografii, vytvoříte
rodokmen nebo můžete získat cenu za nejchutnější domácí sladkost, neděle 15. 5.
15–17
Šperkování, úterý 17. 5. 17–18
Seminář – Jak na životopis a přijímací
pohovor, čtvrtek 19. 5. 15–17 předem se
objednejte Piknik s Ritou, pátek 20. 5.
9–11
Africké dopoledne, středa 25. 5. 9.30–11
Pyžámková noc, pátek 27. – sobota 28. 5.
18–10. Poslední pátek v měsíci nabízíme
hlídání dětí od 1 roku přes noc! Cena za
jedno dítě je 400 Kč, za dva sourozence
600Kč. Rezervace u Kateřiny Cibulcové,
tel. 721 601 333 nejpozději do středy 25. 5.
Rekondiční a relaxační klasické masáže
s možností hlídání dětí, informace a objednání: Eva Völflová, tel. 732 255 552.
Informace o programu Jahůdky u Kateřiny
Marinicové, tel. 777 674 060. Informace
o dění v JAHODĚ: www.jahodaweb.cz.

Dětské studio
Pohádka
Bobkova 777,
Praha 9-Černý Most
www.pohadka-praha14.cz
Jitka Šindelářová, tel. 739 03 44 35
e-mail: jitka@pohadka-praha14.cz

ŠKOLIČKA POHÁDKA

Ve středu 18. 5. proběhne v prostorách
Pohádky ZÁPIS do Dopolední školičky
od září 2011.
Přijďte si i s dětmi prohlédnout naše prostory, seznámit se s našimi lektorkami
a pohrát si v herničce a to od 15 do 18
hod.
PO–PÁ.: 8–12 hod. Pro děti 3-6 let máme
VOLNÉ MÍSTO v PO, ČT, PÁ. Cena za
jedno dopoledne 140–180 Kč.
TANEČNÍ A POHYBOVÉ STUDIO
ČM – máme ještě několik volných míst.
Přijmeme od druhého pololetí nové děti
ve věku 3–10 let se zájmem o tanec, hudbu a pohyb.
První ukázková hodina ZDARMA.
VEČERNÍ AKTIVITY PRO ŽENY –
relaxační cvičení v úterý ve 20 hod.( prvky

Jógy, Pilates, relaxační techniky, masáže)
Více informací najdete na našich webových
stránkách.V případě zájmu o naše aktivity
kontaktujte Jitku Šindelářovou, tel. 739 03
44 35, e-mail: jitka@pohadka-praha14.cz

BB KLUB
pavel.trefny@cb.cz,
775 024 742, 281 021 311
www.cb.cz/rajska.zahrada

ROYAL RANGERS – křesťanský skaut.
Úterý 16–18 hod. (MŠ Satalice)
ENGLISH CLUB (12–18 let). Středa
16.30–18.30 hod.(Heřmánek, Vybíralova 969)
Hry, videoklipy a konverzace s Američany.
ENGLISH WEEKEND s Američany
(12–18 let) 13.–15. 5. Bělá pod Bezdězem, 555 Kč.
ČAJOVÝ VEČER PŘÍBĚHŮ PLNÝ –
Středa 18. 5. od 19:. 5 (Heřmánek)
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR S AMERIČANY 10. 7. – 17. 7.
ANGLICKÝ TÁBOR PRO RODINY
17. 7. – 23. 7. Velká Úpa. 2490 Kč/dítě
(3–15 let), 2990 Kč/dospělý.
ANGLICKÝ TÁBOR PRO TEENAGERY 30. 7. – 6. 8. Krkonoše, Černý Důl.
2890 Kč.
***
Církev bratrská Rajská zahrada
vás srdečně zve na své
NEDĚLNÍ BOHOSLUŽBY
každou neděli od 10 hod.
v Heřmánku. Současné chvalozpěvy,
výklad z bible, modlitby za potřebné,
program pro děti.

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

Sluníčko vykukuje zpod mraků čím dál
častěji a léto se nezadržitelně blíží. Že ještě
nemáte program? Tak si pospěšte! Nabízíme vám pohádkovou akci pod širým
nebem a poslední volná místa na letních
táborech.
Pohádková zahrada – 31. 5., 16–18 hod.
Den dětí s pohádkovými bytostmi. Čekají
na vás soutěžní stanoviště, vystoupení dětí
z kroužků a skákací hrad. Po splnění úkolů
je pro každého připravena zasloužená
odměna.
Letní tábor: Ve znamení zvěrokruhu – 16.
7.–30. 7., věk: 9–15 let, cena: 4 400 Kč
(v případě získání grantu MHMP bude

cena 3800 Kč). Hlavní náplní tábora je
celotáborová etapová hra Ve znamení zvěrokruhu. Středisko je velmi dobře vybaveno pro sportovní aktivity, je situováno
mimo vesnici a je obklopeno lesy.
Putovní tábor: Labyrintem pískovcových
skal – 1.7.– 6.7., věk: 15–26let, cena:
1500 Kč (v případě získání grantu
MHMP bude cena 1300 Kč). Projdeme
nejkrásnější kouty Českého Švýcarska.
Spaní ve stanech, vaření na vařiči, odpočinkový den u vody.
Příměstský tábor: S angličtinou nejdál
dojdeš 25.–29.7., věk: 10–16 let, mladší
pouze po domluvě, nutná znalost základů
AJ, cena: 150Kč/den, 750 Kč/týden. Hravá forma výuky. Nebudou chybět sportovní a výtvarné aktivity, celodenní výlet.
Ze čtvrtka na pátek možnost přespání
v DDM.
Příměstský tábor: Buď aktivní, sportuj!
8. – 12. 8., věk: 12 – 15 let, cena: 100 Kč
za den.
Budeme poznávat klidná a přírodě blízká
místa v Praze, ale také vyjedeme ven za
Prahu.

Prázdniny
na koních
O.s. Zajíček na koni nabízí integrační terapeutické pobyty pro zdravé i pro znevýhodněné děti. Zvláště příznivé je toto prostředí
pro děti s handicapem a jejich rodiče.
Pobyty probíhají v tábořišti občanského
sdružení v Bučovicích u Votic. Letos čtyři
turnusy: 9.–15. 7.; 16.–23. 7.; 24.–31. 7.
a 31. 7. – 7. 8. Bližší informace o cenách
a pobytech u Markéty Šulcové, m.sulcova@zajiceknakoni.cz, tel. 731 009 645

Nový dětský klub
Myška
Srdečně zveme do nově otevřeného dětského klubu Myška pro nejmenší. Klub provozuje ve svých prostorách ve Kbelské ulici
č. 250 Církev československá husitská každou druhou středu v měsíci od 17. 30 do
19 hod. Na programu budou pohádky,
zpívání, kreslení, modelování, vystřihování, společné hry a při pěkném počasí hry
na farní zahradě. Cílem klubu je nenásilnou a dětem srozumitelnou formou děti
postupně seznámit s příběhy Starého zákona, s Evangeliem a křesťanským učením,
včetně základů křesťanské etiky.
MB
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školství

„Noc s Andersenem“ stále populárnější
Podruhé přes noc
Děti s knihou? V dnešní době? Ne, to není
Apríl! K výročí narození dánského spisovatele Hanse Christiana Andersena se 1.
dubna na našem gymnáziu konala již druhá Noc s Andersenem. Děti si připomněly
ale i významné české autory, kteří letos
mají kulaté jubileum – Karla Jaromíra
Erbena, který by letos oslavil 200 let
a o 100 let mladšího Václava Čtvrtka. Primáni, kterých se tato akce týkala, si připravili scénky na motivy Čtvrtkových pohádek. Několik předcházejících dní a týdnů
strávili, s pomocí profesorky Bačové, nad
vytvářením kostýmů a kulis. A opravdu se
jim povedly. Do předčítání se zapojili
i profesoři, ředitel a knihovnice s hospo-

dářkou, které se ujaly režie celého včera.
Díky nim proběhla celá akce v klidu. No,
i když v klidu… Čekalo nás totiž milé překvapení v podobě čtyřměsíčního štěněte
Nika. Po setmění jsme všichni popadli
balonky, někdo i lampiony, a vyrazili na
„Říp“. Tam každý ke svému balonku přidal ještě přání a nechal ho unášet větrem.
Po návratu do školy na primány čekaly
soutěže o ceny, samozřejmě s pohádkovou
tématikou. Ještě před tím, než se šlo do
pyžam, si všichni zazpívali písničky z pohádek, které vybrala sekunda. Noc zakončily
profesorky - jak jinak, než pohádkou.
Tak jako loni se Noc s Andersenem vydařila, děti strávily alespoň jeden večer ve společnosti knihy. Doufejme, že ne poslední.
A nutno říci, že si mladí čtenáři odnesli

Spali jsme s Bárou Štěpánovou
V ZŠ Gen. Janouška proběhla také 1.dubna již třetí Noc s Andersenem. Po Václavu
Vydrovi tentokrát přišla mezi nás Bára Štěpánová, která odpovídala vtipně a trpělivě
na všetečné otázky našich „anderseňat“. Po

autogramiádě se děti s Bárou jen nerady
loučily, protože je musela opustit kvůli
závěrečnému večeru Febiofestu. Dalším,
neméně významným hostem byl Miloš
Kratochvíl, autor knížek, z nichž se četlo

Pozvánka na koncerty
a akce ZUŠ

Út 10. 5. Koncert žáků flétnové třídy
J. Boškové, Galerie 14, Černý Most –
17.30 h.
Pá 20. 5. „Hudební odpoledne 2011“
1. den VI. ročníku Festivalu studentských
orchestrů.
V programu se představí smyčcové soubory a orchestry. Divadlo H. Počernice –
17–19 h.
So 21. 5. „Hudební odpoledne 2011“
2. den VI. ročníku Festivalu studentských
orchestrů.
V programu se představí taneční a jazzové
orchestry. Areál Chvalské tvrze – 15–20 h.
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spoustu zážitků a nových informací. Všem
bychom chtěli poděkovat za nevšední zážitky a přejeme si, aby příští „Andersen“ byl
alespoň tak úspěšný, jako ten letošní.
Kristýna Hodanová
a Katka Knapová III.C
Gymnázium Chodovická

během Noci s Andersenem nejen v Česku,
ale i v zahraničí - v Kodani, Paříži, Londýně, Sydney a dalších místech. Je nám ctí,
že si Miloš Kratochvíl vybral právě naši
školu, a že jsme mohli poslouchat příběhy
pachatelů dobrých skutků v autorském
podání.
Věra Todoričová

Út 24. 5. Koncert žáků a absolventů
ZUŠ v rámci festivalu „Libeňské jaro
mladých“.
Libeňský zámek – obřadní síň od 17 h.
St 25. 5. Koncert žáků klavírního oddělení. Galerie 14, Černý Most – 18 hod.
Po 30. 5. Koncert absolventů ZUŠ. Sál
kult. domu Kyje – 18 hod.
Týden otevřených dveří
ve výtvarném oboru ZUŠ

Horní Počernice – 2. 5. až 5. 5. od 14 do
18 h. a 6. 5. od 13 do 16 h.
Černý Most – 2. 5. až 5. 5. od 14 do 18 h.
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41. ročník DIVADLA V PŘÍRODĚ
Na zahradě Základní školy Svépravice v Horních Počernicích probíhá už
pěknou řádku let vždy v květnu a v červnu festival amatérských
divadelních souborů pod širým nebem. Toto divadlo v přírodě má
v Horních Počernicích dlouhou historii – začalo hrát koncem 60. let, kdy
rodiče dětí postavili na zahradě školy provizorní jeviště. Představení na
závěr školního roku mělo tak velký úspěch, že během několika let zde
vzniklo svépomocí krásné přírodní divadlo s kapacitou 180 diváků.
Převážnou část programu v současnosti připravuje místní ochotnický
soubor, složený z 6 skupin. Většinu představení odehrají juniorské
a dětské soubory. Nenechte si ujít jedinečný kulturně estetický zážitek
a do tohoto výjimečného divadla se zajeďte podívat na některé z letos
nabízených představení.
Zahájení 41. ročníku festivalu v pátek 13.
května ve 21 hod., reprízy: sobota 14. května, neděle 15. května, vždy ve 21 hod.
Václav Kliment Klicpera: ŽENSKÝ BOJ
Hraje DS Právě začínáme. Veselohra o třech
dějstvích a devíti obrazech. Režie: Vladimír
Stoklasa. Klicperova komedie s humorem
pojednává o soupeření žen a mužů.
Neděle 15. května v 17 hodin
Tomáš Krombholz: PEKLO V PEKLE
Hraje: DS Jiří / Poděbrady. Diváky čekají
dobráčtí čerti Samuel a Krucifix, krásná
princezna a zamilovaný princ ze sousedního království, pěkné písničky a také pekelné intriky.
Premiéra v pátek 20. května ve 21 hod.,
reprízy: sobota 21. května v 17 a ve 21
hod., neděle 22. května v 17 hod.
Božena Němcová: SŮL NAD ZLATO
Hrají a zpívají Výtečníci a Počerníčci.
Režie: Jana Sůvová, Klára Šimicová. Pohádka o hodné Marušce, která byla natolik
moudrá, že obyčejnou sůl, cenila nad zlato
a drahokamy.
Premiéra v pátek 27. května ve 21 hod.,

reprízy: sobota 28. května v 17 a ve 21
hod., neděle 29. května v 17 hod.
A PŘECE TU STRAŠÍ
Hrají a zpívají Výtečníci a Počerníčci.
Režie: Jana Sůvová, Klára Šimicová.
Pohádka o partě dětí, která pro sebe chtěla
získat a opravit starý hrad. Děti ale netušily, že kromě hradu získají i nové přátele –
hradní strašidla.
Divadlo v přírodě najdete na adrese:
zahrada ZŠ Svépravice, Spojenců 1408,
Praha 20 – Horní Počernice. Dopravní
spojení: Z konečné metra B Černý Most
autobus 261, do stanice Krahulčí (1 minutu od divadla) nebo 223 a 296 do stanice
Vysokovská (cca 5 minut od divadla)
221, 273, 303, 304, 323, 353, 344 do stanice Vojická (cca 15 minut od divadla)
Pořadatel festivalu: Kulturní centrum
Horní Počernice, příspěvková organizace,
Votuzská 379/11, 193 00 Praha 20 – Horní Počernice, tel. 281 920 326,
www.divadlopocernice.cz,
e-mail: divadlo@pocernice.cz
Změna programu vyhrazena. ■

První místo v uzlování
První dubnový víkend se v Českých
Budějovicích konal již 17. ročník soutěže
ve vázání uzlů na rychlost. Oddíl Orion
z 93. PS patří mezi tradiční účastníky

této soutěže. Letos se oddíl na soutěž
vydal již po patnácté. V sobotu 2. dubna
se na soutěž sjelo do Českých Budějovic
celkem 8 dětských kolektivů z různých
koutů republiky. Celé dopoledne se uzlovalo – nejdříve kvalifikace a potom finále
jednotlivců v šesti věkových kategoriích.
Z oddílu Orion se do finále probojoval
Filip Hlávka, Tomáš Vlček a Jindra Korsa. Po obědě proběhla ještě soutěž šestičlenných štafet – a tady Orioňáci zabojovali – ve finále zvítězili a za 1. místo si do
Prahy odvezli i putovní pohár. Jejich
radost ze získání poháru byla veliká,
naposledy štafetu vyhráli před 9 lety. Za
rok na soutěž pojedou určitě zase – musí
pohár přivézt zpět po ročním opatrování,
ale udělají vše pro to, aby si ho znovu
odvezli do Prahy.
Jana Jandová

Pojeďte s námi
Členy oddílu Orion z 93. PS Černý Most
čeká v květnu vícedenní výlet na Šumavu
do Zelené Lhoty, kam oddíl v minulosti
často jezdíval a současní členové to znají
pouze z kronik a vyprávění. V červnu pojedeme na republikové setkání na Vysočinu,
připravuje se tam pro všechny bohatý program od výletů na zajímavá místa, sportovní soutěže, divadlo pod širým nebem, až
po velký táborový oheň s kytarami a pro
odvážné i noční hra. Tato setkání bývají
vydařená, tak už se všichni těší.
V plném proudu jsou i přípravy na letní
stanový tábor. Bude probíhat v termínu
1.–16. 7. na tábořišti Větrník u České Skalice. Letošním námětem táborové hry jsou
HUSITÉ. Ubytování bude ve stanech
s dřevěnou podsadou. Pokud by měl
někdo zájem se k nám přidat a vydat se
s námi za dobrodružstvím, stačí se ozvat –
informace na webové stránce
www.93-oddilorion.wbs.cz
JAN
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sport
Plavecko-běžecký pohár
Jubilejní X. ročník plavecko-běžeckého
poháru škol proběhl šestý dubnový den
v Hloubětíně. Nejprve soutěžící ve věku
10–15 let plavali ve zdejším bazénu různými styly padesát metrů, pak se přesunuli
z nádherného prostředí se sedmadvacet
stupňů teplou přisolovanou vodou na fotbalové hřiště Slavoje Hloubětín, které
bohužel už dlouho neslouží tomuto sportu, nicméně pro přespolní běh je jeho

povrch v současnosti opravdu ideální.
Mladší kategorie zde absolvovala okruh
dlouhý 500 metrů, starší pak kilometrovou trať. Jako při lyžařských závodech se
tady soutěžilo tzv. Gundersenovou metodou, tedy v časových rozestupech přepočítaných podle ztrát z plavecké části. První
v cíli běhu tedy byli i celkovými vítězi
závodu. Jeho výsledky a další informace
najdete na www.pbp.estranky.cz. ■

Nic nového za stoly
Z dalšího turnaje ve stolním tenisu o pohár starosty Prahy 14 vám tentokrát kromě
snímku těch nejlepších nabízíme také vítězku malého finále při hře. Mladičká
Martina Komrsková na cestě za prvenstvím dokázala porazit tři mužské protivníky. Mezi ženami skončila třetí, na snímku jsou po její levici druhý Josef Sedlák,
čtvrtá Iva Polochová, druhá Monika Krbová, třetí Rostislav Novosad, čtvrtý Jiří Vrážel a vítězové Miroslav Lachout s Márií
Minárovou.

Novinky z TJ Kyje
Odbor Sportu pro všechny TJ Kyje uspořádal pro malé cvičence
dětský maškarní karneval spojený s různými sportovními a zábavnými soutěžemi. Ve víru hudby se v téměř tříhodinovém reji pohupovali motýlci, čerti, malé princezničky, kočičky a další masky.
Jinou akcí byla celopražská soutěž ve sportovní gymnastice, která
zahrnuje cvičení na lavičce, švédské bedně, akrobacii a sestavu
s náčiním při hudbě. Malí kyjští reprezentanti Ivan Didov, Ondra
Feix a Daniel Čižík pod vedením cvičitelky Libuše Holanové vybojovali skvělé první místo. Za účast v mládežnických soutěžích získala TJ Kyje navíc putovní pohár věnovaný Pražským sdružením
Sportu pro všechny.
Dětský den uspořádá TJ Kyje v neděli 29. května od 9 hodin tradičně v areálu v Jiráskově čtvrti jako veřejně přístupnou akci
s finanční spoluúčastí MČ Praha 14. Na programu budou opět
sportovní a zábavné soutěže, v případě pěkného počasí na kurtech,
při nepohodě pak v tělocvičně.
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Počernický duatlon
Triatlonový oddíl TRI SKI Horní Počernice, v němž je i řada závodníků z Černého
Mostu, zahájil další sezónu, ve které chce
navázat na loňské úspěchy. O sportovní
přípravě a nejbližších závodech nás informoval šéftrenér oddílu Vladimír Andrš.
„Triatlon vyžaduje kvalitní celoroční trénink. I když se u nás určitě nedá mluvit
o nějaké jednostrannosti – plavání střídá
běh, následuje kolo, občas přidáme aerobik se strečinkem, tak jsme pro naše sportovce připravili i další zpestření. Již v minulých letech jsme navázali kontakty
s oddílem z Litvínova a letos již spolupráci
rozjeli naplno. Pro naše kamarády jsme
připravili společné, čistě běžecké soustředění v ideálním sportovním areálu Emila
Zátopka v Houšťce u Staré Boleslavi.
V únoru jsme pak věnovali prodloužený
víkend společnému plavání ve Stráži pod
Ralskem, kde naši nejlepší plavci v tréninku uplavali přes 30 km. V březnu a dubnu
jsme se připravovali doma i v Itálii, kde byl
hlavním úkolem cyklistický trénink a plavání v krásném 50 metrovém bazénu.“
Zpestření přípravy společnými tréninky,
porovnávání tréninkových metod i výkon-

nosti by mělo závodníkům oddílu prospět
a projevit se hlavně při závodech.
„Ty nám začínají 7. května, kdy se uskuteční jeden z již tradičních závodů, 11. ročník Počernického duatlonu. Měli jsme zde
v minulosti možnost sledovat i naše reprezentanty jako například Lenku Fanturovou, Jardu Bryndu, začínající hvězdy triatlonu Tomáše Renče, Lukáše Tomáška,
velmi nadějnou Sárku Grabmüllerovou
a další. Letos, tak jako v minulých letech,
bude závod opět připraven pro všechny
generace sportovců. Svou trať zde najdou
jak ti nejmenší v závodu benjamínků, tak
i starší na tratích sprintduatlonu. Zúčastnit
se může každý, kdo umí jezdit na kole.
Pořadí v cíli pro naše závody není vůbec
důležité. Triatlonové i duatlonové závody
jsou odlišné od ostatních, protože zde je
vítězem každý, kdo se vydá na trať. A jestli
se eventuálně někdo ze čtenářů Listů Prahy 14 rozhodne dát si duatlon, může po
téměř dvouměsíční plavecké přípravě
pokračovat triatlonem, který se bude
konat 26. června v Dolních Počernicích.
Bližší informace o něm a dalších našich
závodech naleznete na webových stránkách oddílu TRI SKI Horní Počernice
www.triskihp.cz.“ ■

Junior Aerobic Master
Šestnáctý ročník této soutěže organizovalo
Fit studio D 13. dubna v tělocvičně ZŠ
Vybíralova. Zúčastnilo se více než 100
závodníků nejen z Prahy, ale i z Písku,
Šumperka, Mladé Boleslavi, Poděbrad
a dalších míst. Soutěž probíhala jako lekce
aerobiku, jejíž obsah byl upraven pro každou věkovou kategorii. Závodník se snaží
co nejlépe cvičit (rychle a přesně zachytit

vazby a sestavy cviků) podle kvalifikovaného lektora, letos s Janou Boučkovou, dvojnásobnou mistryní světa ve step aerobiku,
nebo s Pavlem Sirotkem, několikanásobným mistrem republiky ve sportovním
aerobiku a mistrem světa v párech. Výkony hodnotili rozhodčí s mezinárodními
kredity. Rodiče vytvářeli pěknou atmosféru a všechny soutěžící povzbuzovali. Zejména ty nejmenší, kteří patří k nejroztomilejším.
Do svých domovů si všichni kromě prožitků ze cvičení i slastné únavy odnášeli
diplomy, ti nejlepší pak medaile a odměny
od stálých sponzorů této tradiční dubnové
akce, tedy květiny z A-Z Flora a poukázky
z pizzerie Violete. Teď čekají oddíl Fit studio D další soutěže. ■

Dvakrát fotbal
Už jedenáctý ročník má za sebou halová liga o pohár starosty Prahy 14, ve které letos hráli fotbalisté narození
v letech 2000–2001 a 2002–2003. Ve starší kategorii startovaly 4 oddíly, v mladší pak 5 týmů z Prahy a okolí,
a oběma kralovaly fotbalové naděje z pořádajícího oddílu
FC King.
Na další turnaj těch nejmenších fotbalových špuntů se
můžeme těšit na fotbalovém hřišti TJ Kyje. V sobotu
21. května se tady představí řada mini školiček fotbalu.
Můžete vidět v akci děti ve věku 4–6 let, podívat se, jak jim
to v dresech sluší, co všechno už dovedou a třeba i fandit
domácím Kyjským Drakům. Nebo se alespoň podívejte na
jejich webové stránky http://fotbalkyje.webnode.cz. ■

dvoustranu připravil Pavel Vokurka
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informace
Proč neteče voda v Hostavicích?
Na začátku letošního roku eskalovaly problémy s dodávkami vody v oblasti kolem
Hostavického zámečku – ulice Froncova,
Jezdovická, Dřínovská, Jakubovská a okolí. Zejména u výše položených domů či
bytů voda v odběrových špičkách téměř
netekla. Jednalo se o poškození vodovodního řadu, které společnost Veolia i přes
tvrdé zimní počasí opravila velmi rychle.
Oprava havárie proběhla, ale dlouhodobé
problémy s nízkým tlakem vody přetrvávají. Situace se postupně zhoršuje v posledních dvou letech a souvisí s napojováním
nové zástavby. Připojení nového odběratele vody podléhá schválení provozovatele
vodovodního řadu – společnosti Veolia.

Ta při povolování vycházela
z dostupné dokumentace
vodovodních řadů, budovaných převážně v 60. letech.
Při hledání důvodů problémů s dodávkami vody se
bohužel ukázalo, že dokumentace neodpovídá skutečnému stavu a v některých místech zakreslený vodovod prostě neexistuje.
Hlavní vodovodní řad vede směrem od
Dolních Počernic. Oblast okolo Hostavického zámečku je připojena jediným potrubím s nedostatečnou kapacitou. Pro odstranění problémů je třeba položit úsek
nového vodovodu v ulici Novozámecká x
Vidlák. Rekonstrukce a výstavby vodovo-

Praha 14 pokračuje v programu
prevence nádorového
onemocnění prsu i v tomto roce

stoskova@p14.mepnet.cz či telefonním
čísle 281 005 450.

V oblasti zdravotnických služeb občanům
městské části schválila rada program podpory prevence nádorového onemocnění
prsu i pro tento rok. „Navázali jsme na
úspěšný projekt z minulého roku, kdy jsme
v rámci preventivních vyšetření pomohli čtyřem ženám včas objevit nádorové onemocnění,“ řekla Listům Prahy 14 zástupkyně starosty Lucie Svobodová. „Cítíme, že podpora
prevence tohoto onemocnění, které postihuje
v naší zemi za minimální podpory zdravotních pojišťoven stále více žen, je pro naši městskou část zcela zásadní,“ vysvětluje. Prostřednictvím tohoto programu se tak Praha
14 připojuje k celostátním iniciativám za
aktivní boj proti nádorovým onemocněním.
Program bude realizován prostřednictvím
jednorázového příspěvku o maximální výši
300 Kč, jenž bude poskytnut ženám
v období od 4. 4. 2011 do 9. 12. 2011.
Podmínkou přiznání tohoto příspěvku je
absolvování sonografického nebo mamografického vyšetření prsou v období do
9. 12. 2011. Příspěvek bude vyplacen po
dohodě v hotovosti v pokladně úřadu nebo
převodem na účet. Dalšími podmínkami je
samozřejmě trvalý pobyt na území Prahy
14 a věk od 25 do 44 let. Ve věku nad
45 let totiž hradí toto vyšetření pojišťovna.
Absolvované vyšetření musí být provedeno
ve zdravotnickém zařízení na území ČR.
Pro více informací o tomto programu
prevence kontaktujte Odbor sociálních
věcí a zdravotnictví ÚMČ Praha 14. Zodpovědnou pracovnicí je Jana Štosková, kterou zastihnete na emailové adrese:
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Krátce z činnosti
Městské policie
Praha 14
Dne 2. března prováděli okrskáři v Hloubětíně a Hutích akci zaměřenou na výskyt
osob bez domova. V rámci akce byl zjištěn
neoprávněný odběr elektrické energie v zahradním domku v ul. Zálužská. K objektu
byl připojen kabel vedoucí přímo k elektrorozvodnému sloupu. Strážníci osoby, které se v domku nacházeli, omezili na osobní
svobodě a věc předali k dalšímu šetření
Policii České republiky. Pracovníci PRE
tento den také kabel od rozvodného sloupu
odpojili. Jaké bylo překvapení strážníků,
když následující den byl opět stejnými osobami tento domek neoprávněně napojen
novým kabelem k rozvodnému sloupu.
Osoby byly opět předány Policii ČR a pracovníci PRE pro jistotu již odpojili celé
vedení el. energie vedoucí k domku.
Dne 6. března v nočních hodinách bylo
přijato oznámení, že na nádraží Kyje dvě
osoby házením kamenů rozbíjejí sklo na
zastávce Českých drah. Hlídka strážníků na
místě zjistila, že skutečně došlo k rozbití
skleněných bočních výplní podchodu. Při
prohlídce okolí spatřila u přilehlého rybníku dvě osoby, které se po spatření strážníků
daly na útěk. Strážníkům se podařilo jednu
osobu v ul. Stupská dostihnout. Jednalo se
o nezletilého mladíka z Prahy 8, který se
k rozbití skleněných výplní doznal a prozradil i jméno svého „kamaráda“. Uvedený
mladík byl navíc podnapilý a za své skutky
byl předán k dalšímu šetření Polici ČR.
Dne 22. března ve večerních vyjela hlídka

dů zajišťuje Pražská vodohospodářská společnost. Po několika jednáních se podařilo výstavbu o rok
uspíšit. V letošním roce bude provedena projektová příprava a získání potřebných povolení a s vlastní
realizací je počítáno na jaro 2012
(původně až 2013). Bohužel celý
proces nelze více urychlit a není reálné realizovat ani jiné provizorní řešení.
Městská část není vlastníkem ani provozovatelem vodovodního řadu a nemá přímou
možnost vstupovat do smluvního vztahu
uzavřeného mezi obyvateli a dodavatelem
vody. Hájí však zájmy svých občanů a svou
vahou se snaží při jednáních hledat a prosazovat nejpřijatelnější řešení.
Bc. Radek Vondra, starosta MČ

do restaurace, kde má nějaká osoba ohrožovat nožem ostatní zákazníky. Po příjezdu
hlídky do provozovny se tento muž ještě
nacházel uvnitř, ale nůž, kterým ohrožoval
své okolí, již u sebe neměl a odmítal prokázat svou totožnost. Na místo byla přivolána
hlídka Policie ČR. Jeden z hostů nalezl na
WC pohozený již zmíněný nůž. Policie ČR
si výtečníka i s nožem na místě převzala.
Ale ještě je třeba zmínit to nedůležitější –
nikdo nebyl zraněn.
Bc. Jiří Račko, zástupce ředitele
Obvodního ředitelství MP Praha 14

Kurz první pomoci
V rámci politiky zdravotnické prevence vás
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví zve na
veřejný kurz první pomoci, který se bude
konat v úterý 7. června od 14 do 18 hodin
v Křesťanském centru pro rodinu HEŘMÁNEK, Vybíralova 969, Černý Most.
Můžete se zde naučit základům poskytování první pomoci, díky kterému budete
v budoucnu schopni pomoci svým rodinným příslušníkům i náhodným kolemjdoucím v případě náhlého kolapsu.
Délka kurzu je čtyři hodiny a je rozdělen na
teoretickou a praktickou část. Problematikou poskytnutí první pomoci vás provede
zkušený lékař záchranné služby a jakožto
účastník obdržíte osvědčení o absolvování
kurzu první pomoci. Kapacita je stanovena
na dvacet osob při minimální účasti pěti
uchazečů. Účastnický poplatek činí 50 Kč
a bude hrazen v místě konání.
Kontaktní osobou pro nahlášení účasti
v kursu je pracovnice sekretariátu Odboru
sociálních věcí a zdravotnictví Milena
Iblová, která je uchazečům k dispozici na
emailové adrese iblova@p14.mepnet a telefonním čísle 281 005 370. ■
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Otevřeno denně od 9 do 23 hodin.

●

Krbová místnost se salónkem
Zimní zahrada (nekuřácká
část s dětským koutkem)
Sport bar
Klub
Letní terasy
Dětské hřiště
Wi-fi zdarma
Snídaně
Polední menu Kč 120,(polévka, výběr ze dvou jídel,
nealko točený nápoj)
Večeře

Restaurace & Bar Forest Golf ● Axmanova 260, 190 14 Praha 9 - Klánovice
telefon: 281 962 100 ● e-mail: restaurace@forestgolf.cz ● www.forestgolf.cz
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kontejnery a čištění komunikací

Velkoobjemové kontejnery na květen
Ze systému hl. m. Prahy
V Humenci x Sadská
4. 5.
Mochovská x Zelenečská
Vaňkova x V Chaloupkách
Konzumní x Na Obrátce
Svépravická x Šestajovická
5. 5.
Poříčanská x Klánovická
Nehvizdská x Zelenečská
Hejtmanská x Vranovská
11. 5.
Tálínská u čp. 15
Babylonská x Jordánská
Stropnická x Za Černým mostem
Želivská x Metujská
12. 5.
Světská x Lipnická
Borská x Rotenská
Vírská x Branská
18. 5.
Jordánská x Svárovská
Vodňanská x Skorkovská
Šimanovská x Za Školou
Spolská x Mílovská
19. 5.
Zvíkovská x Dářská
Rožmberská x Podlišovská

Vlkovická x Dvořišťská
Kardašovská u obchod. střediska 25. 5.
Chvaletická x Vizírská (chodník)
Cidlinská x Maršovská
Jezdovická x Froncova
Kukelská x Chvaletická
26. 5.
Lipenské náměstí
Hodějovská x Za Rokytkou

Ze systému Mâ Praha 14
9. května x Písčitá
Doubecká x Baštýřská
Manž. Dostálových č.p. 1013
Bří Venclíků x Vlčkova
Trytova x Paculova
Smikova x Gen. Janouška
Himrova x Gen. Janouška
Vašátkova x Doležalova
Bryksova x Fejfarova
Dygrýnova x Breicetlova
Bryksova x Kpt. Stránského

9. 5.
10. 5.
11. 5.
12. 5.
16. 5.
17. 5.
18. 5.
19. 5.
23. 5.
24. 5.
25. 5.

Mansfeldova x Kučerova
A. Valenty x Šeďova
Bobkova proti č.p. 747

26. 5.
26. 5.
30. 5.

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

Harmonogram sběru nebezpečného odpadu
Odpady, které sbíráme: rozpouštědla, kyseliny, zásady, fotochemikálie, pesticidy, zářivky a jiný odpad obsahující rtuť, oleje a tuk (kromě jedlého), barvy, tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice, detergenty a odmašťovací přípravky, nepoužitelná
cytostatika a léky, baterie a akumulátory.
Zastávky na sběrové trase „D“ ve čtvrtek 19. května
Bouřilova • Bojčenkova
15.00–15.20
Volkova • Pospíchalova
15.30–15.50

Vašátkova • Dygrýnova
16.00–16.20
Smikova • Gen. Janouška
16.30–16.50
Himrova • Gen. Janouška
17.00–17.20
Vybíralova • Kpt. Stránského
17.30–17.50
Fejfarova • Bryksova
18.00–18.20
Kučerova • Mansfeldova
18.30–18.50
Nebezpečné odpady odevzdávejte výhradně obsluze sběrového vozidla!
OŽP ÚMČ Praha 14

Upozornění pro motoristy
Harmonogram
čištění komunikací patřících
do správy hl. m. Prahy
9. května Cíglerova, Vlčkova, Bojčenkova, Ronešova, Paculova, Bří Venclíků,
Bouřilova, Trytova, Volkova, parkoviště Rajská zahrada
10. května Krylovecká, Kardašovská, Kukelská, Žárská, Chvaletická, Rochovská, Vizírská
11. května Generála Janouška, Anderleho,
Smikova, Jíchova, Šebelova, Dygrýnova (Šebelova – Generála Janouška),
Šromova, Himrova
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12. května Doležalova, Dygrýnova, Vašátkova, Breitcetlova, Irvingova
13. května Bryksova (Ocelkova – Mansfeldova), Maňákova (Kučerova –
Bobkova), Kučerova (Maňákova –
Bobkova), Bobkova (cca 150 m za
Maňákovou)
16. května Bryksova (Bobkova – Mansfeldova + parkoviště), Maňákova (Kučerova-Bobkova), Františkova, Bobkova (Kučerova-Bryksova), Mansfeldova
(Bryksova-Bobkova), NN 4148, NN
3833
Úklid komunikací bude provádět Technická správa komunikací hl. m. Prahy za

asistence Policie ČR a městské policie.
V týdenním předstihu budou dotčené
komunikace osazeny příslušnými dopravními značkami. Proto vyzýváme všechny
motoristy, aby respektovali toto dopravní
značení a ve vlastním zájmu neparkovali
v uvedených dnech na takto označených
komunikacích. V případě neuposlechnutí
rozhodnutí silničního správního úřadu je
vlastník komunikace oprávněn dle zákona
13/1997 Sb. o pozemních komunikacích,
ve znění pozdějších předpisů, odstranit silniční vozidlo na náklady jeho vlastníka,
pokud vlastník silničního vozidla neprokáže závažné důvody, které mu znemožnily,
aby vozidlo odstranil sám.
Odbor výstavby a dopravy
ÚMČ Praha 14
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• novostavby

AUTODOPRAVA – ZEMNÍ PRÁCE
MILAN PETRUŽÁLEK

VETERINÁRNÍ KLINIKA PARNÍK

Stavební firma

Komplexní veterinární péče o malá zvířata
Ing. Martin Jeřábek
Hejtmanská 31
Praha 9–Kyje

rodinných domů
• rekonstrukce objektů Tel.: 603 542 871
jerabek.inrepo@seznam.cz
• rekonstrukce bytů
www.inrepo.cz
a kanceláří
• zateplování fasád
• stavební dozor
• autorizace k programu „Zelená úsporám“
Odvoz sutě, dom. odpadu, kontejnery 2 m3–9 m3.
Dovoz písků, štěrku, zeminy atd.,
tel.: 602 371 605, 602 207 116

• Kontejnery, sklápěč, valník Tel.: 281 931 419
• Sutě, odpad, zemina
Fax: 281 931 512
• Písky, drtě, kačírek
www.sute-pisky.cz
• Recyklát a tříděná zemina
• Demolice – hydraul. kladivo
• Deponie Praha 9

Ordinační hodiny denně
pondělí až pátek
9.00–20.00
sobota a svátek
9.00–13.00
neděle
15.00–19.00
Gen. Janouška 902
Praha 9–Černý Most II.
Tel.: 281 918 862,
mobil: 736 481 098
www.veterina–parnik.cz

Mobil: 603 242 142

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

KOMPLETNÍ PRÁCE
ELEKTRIKÁŘSKÉ A STAVEBNÍ
REKONSTRUKCE BYTŮ, BYTOVÝCH JADER A KUCHYNÍ

Elektroinstalační, zednické, obkladačské, podlahářské,
malířské, instalatérské a ostatní práce na klíč
dle požadavků kuchyňských studií a zákazníků

ROZKLÁDACÍ POHOVKY

I PRO KAŽDODENNÍ SPANÍ
lamelové rošty
úložný prostor
snímatelné potahy
přes 500 druhů látek
dĤm nábytku ASTO
Chlumecká 1539, Praha 9
(st. metra Rajská Zahrada)

WWW.ASON-INT.CZ

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

•

Solidně zaplatíme obrazy čs. malířů: J. Svoboda,
Blažíček, Panuška, Macoun, Kalvoda, Kavan, Engelmuller, V. Beneš, L. Kuba, Braunerová, V. Bukovac
aj. Za obraz lokomotivy, auta od Kreibicha nebo
Ronka zapl. cca 10 000,– Kč. Dále platíme hotově
zl. Svatovácl. dukáty aj. zlaté mince – zl. ruble, rak.
kor. atd, porcelánové fig. Míšeň, st. šavle atd. Starožitnosti Interantik, Praha 9, Pod Pekárnami 3,
naproti st. metra B – Vysočanská. Tel.: 283 893 334,
605 829 440 po 10 hod.
01/01

Veterinární klinika pro malá zvířata
MVDr. Jan Mecera

Koňský hnůj zdarma,
doprava za symbolickou cenu.
Tel.: 602 371 605, 602 207 116.

Kpt. Stránského 999, Černý Most
Tel.: 281 910 491, po–pá 9–12, 14–19 hod.

Veterinární klinika
Haškova 16, 250 88 Čelákovice–Záluží

Uzávěrka inzerce a příspěvků

pro č. 6 je 13. 5.

Tel.: 326 991 099,
po–so 9–12, 14–20 hod.

www.veterinainfo.cz
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zajímavosti
Otevření supermarketu SPAR
na Jahodnici
Vážení spoluobčané a zákazníci,
dne 19. 4. za přítomnosti pana Martina
Ditmara – generálního ředitele SPAR
ČOS, pana Radka Vondry – starosty městské části Prahy 14 a paní Simony Sokolové
– generální ředitelky společnosti OLMA
byl slavnostně otevřen první supermarket
SPAR nové generace na naší městské části.
Oblast Hostavice-Jahodnice se tak konečně dočkala moderního nákupního střediska. Sortiment je přizpůsoben nákupům

denní spotřeby, to znamená, že je kladen
důraz na čerstvost výrobků.
Supermarkety SPAR mají menší plochu
než hypermarkety, ale přesto nabízejí široký sortiment zboží. Nalezneme zde vždy
čerstvé ovoce a zeleninu, pečivo i uzeniny
a sýry. SPAR na Jahodnici nabízí také
výrobky vlastních privátních značek. Můžete si zde koupit i výrobky bioznačky Spar
Natur*pur, které odpovídají všem zásadám
biopotravin. Z nepotravinářského zboží je

zařazen základní sortiment, který zahrnuje
kosmetiku, čisticí a prací prostředky, papírnictví, drobné elektro a základní výběr
textilu.
Jsem přesvědčen, že supermarket ulehčí
nakupování především matkám s dětmi
a seniorů žijící v této oblasti a svou polohou výrazně usnadní nákupy v opravdu
dostupné vzdálenosti.
Otevírací doba: PO–SO 7.00–20.00 hod.,
NE 8.00–20:00 hod.
Počet zaměstnanců: 29
Prodejní plocha: 888 m2
Počet parkovacích míst: 92 (z toho 5 invalidních a 3 pro rodiny s dětmi)
KVA

Projekt „Mestská část Praha 14 – zavádění místní Agendy 21 jako
nástroje pro zajištění aktivní participace veřejnosti a zvyšování
afektivity samosprávních činností, byl podpořen v rámci 4.výzvy
revolvingového fondu MŽP

Městská část Praha 14

CHCETE, ABY SE V PRAZE 14 ŽILO LÉPE?
Přijďte a ovlivněte rozvoj naší městské části.
MČ Praha 14 – člen Národní sítě Zdravých měst zve všechny občany Černého Mostu, Hloubětína,
Kyjí a Hostavic na fórum s veřejnou diskuzí

Ve středu 11. května od 17.00 do 19.00 hod.
Do kulturního domu Kyje, Šimanovská 47
Spojení autobusy č. 110 a 181 ze stanice Hejtmanská/Rajská zahrada, výstup na zastávce Kyje, ČD stanice Kyje
Program akce
Představení projektu Zdravá městská část
Informace o řešení problémů definovaných v roce 2010
Hledání 10 nejvýznamnějších problémů městské části u kulatých stolů
v tématických skupinách

Životní prostředí • Sociální oblast • Dětská hřiště • Bezpečnost a kriminalita
• Doprava • Volný čas, kultura a sport • Školství • Občan a úřad •
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Doprovodný program
Tombola
Občerstvení
Každé téma zastřeší odborník a politik městské
části, u každého stolu vy, občané, vyberete dle
vašeho názoru nejdůležitější problémy v dané
tématické oblasti. Poté společně nalezneme 10 nejdůležitějších témat, jež budou zařazena mezi prioritní projekty městské části.
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AKCE NA KVùTEN

PLACENÁ ŘÁDKOVÁ INZERCE
a lev• Malířské, lakýrnické práce a úklid, kvalitně04/13
ně. P. Sus, tel.:603 505 927.
• Stavby, rekonstrukce-zedník, instalace, elektro
vč. revize. Záruka 3 roky. Profesionální práce.
Objednávky e-mail: prahazednik@seznam.cz, mobil:
603 410 400.
05/02
Pohybové studio AP Silueta slaví první výročí od
svého otevření! Slevové akce, prodloužená zumba
s přípitkem, sleva na lekce bosu a cvičení na míči,
hlídání dětí zdarma ke každé lekci, více na info:
www.apsilueta.cz.
05/03
Fotoateliér – Černý Most, foto na průkazky,
rodinné fotografie, objednání telefonicky 7 dní v týdnu, www.studioren.cz, tel.: 777 200 271. 05/04a
Prodej – točená zmrzlina, vyhlášená ovocná zmrzlina banán-jahoda. Vlastní výroba. Stánek u pěšího
mostu Bobkova.
05/04b
Výhodné hypotéky, bezplatné nezávislé finanční
poradenství (optimalizace pojistných smluv, výrazná
úspora financí), informace na tel.: 777 130 298.
05/05
4 nově zrekonstruované ordinace lékařů v Havaně
(st. metra Hloubětín) pronajmu, tel.: 603 875 162
– jednatel.
05/06
Pronajmu zahradu s chatkou poblíž Lidlu – H.
Počernice, cena 2 800 Kč/měsíc – pouze pro celoroční rekreaci, tel.: 777 263 261.
05/07
Nově otevřené kadeřnictví, dámské, pánské, brazilský keratin, gelové nehty, Doležalova 1043/16,
Praha 9, po – pá 8.30–19 hod., tel.: 734 677 980. Při
předložení tohoto inzerátu 10 % sleva.
05/08
Knihy i knižní pozůstalost koupím, odvezu. Tel.:
286 891 400.
05/11

•
•
•
•
•
•
•
•
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•

Hledáme byt k pronájmu v Praze a okolí, velikost
bytu od 30 do 80 m2, cena do 15 000 Kč včetně poplatků a energií. Zařízení dohodou, česká národnost.
Děkuji za nabídky. Tel.: 605 845 088, 220 806 245.
05/12
Slapy – pronajmu chatky a apartmány u lesa,
plně vybavené pro 4 os., kuchyň, obývák, ložnice,
veranda, vl. WC. Zdarma loďka, bazén. Cena za
4 os. od 4 200 Kč/týden/chata. Tel.: 777 121 663.
05/13a
Krkonoše-Strážné-Penzion Vltava. Pronajmu
apartmány pro 2–6 osob s kuchyňkou, možnost plné
penze, cyklistika, turistika. Cena 150 Kč/os/den.
Tel.: 777 120 380.
05/13b
Čistíme koberce a čalouněný nábytek mokrou
metodou profi stroji Karcher. Domácnosti i firmy.
Cena od 15 Kč/m2. Přizpůsobíme se Vašim časovým
možnostem, pracujeme i o víkendu. Doprava po
Praze 9 ZDARMA. www.cistimekoberce.cz, tel.:
777 717 818.
05/14b
Potřebujete přestěhovat nebo převézt nábytek či
spotřebiče a nemáte jak? Nabízíme tuto velmi levnou
službu s dodávkou nebo pick-upem a jedním řidičem. Díky Vaší pomoci při nakládce a vykládce se
ceny pohybují v řádu stokorun. Tel.: 777 717 818.
05/14a

•
•
•

•

Vzorková prodejna ADOOR s.r.o.
Chlumecká 542/25, 198 00 Praha 9

Informace na telefonu 775 361 362
DVEŘE – ZÁRUBNĚ – KOVÁNÍ
Nové centrum pouzder ECLISSE
pro posuvné dveře

www.adoor.cz

PROVÁDÍME:
 Odvoz praček, sporáků,
autobaterií a veškerého
kovového odpadu
 Vyklízecí práce
 Instalatérské práce
 Ekologická likvidace autovraků

 608 841 088
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naši senioři
Květa Fialová
na Černém Mostě
V předvelikonočním čase přišla do restaurace Sportovka na
Černém Mostě mezi naše handicapované spoluobčany herečka
Květa Fialová. Společně si povídali, zpívali, herečka ochotně
pózovala při pořizování památečních fotografií a odpovídala na
zvídavé otázky. Tak se mimo jiné dozvěděli, že jejich osudy
jsou jí velice blízké, protože její maminka žila s handicapem
většinu svého života – přišla o nohu a musela nosit protézu.
Během vyprávění došlo i na téma věk, takže se nakonec ukázalo, že Květa Fialová je mezi přítomnými nejstarší. Od té chvíle
všechny svým jemným, hladivým hlasem oslovovala jedině
„holky a kluci“, proti čemuž nikdo z nich neprotestoval. Příjemné odpoledne uspořádala Městská část Praha 14 spolu
s příspěvkovou organizací KVIZ Praha 14.
text a foto: ves

Co nového v Klubu?
V našem Klubu seniorů nás za poslední
měsíc navštívilo několik zajímavých hostů:
Ivan Georgiev ze střediska kardiaků nás
informoval o činnosti jejich organizace,
alternativní medicínu nám přiblížila Kateřina Melaneová, a Simona Vrbová vysvět-

Vycházky pro seniory
po Praze
8. května – neděle LETENSKÝ ZÁMEČEK, HANAVSKÝ PAVILON A KRAMÁŘOVA VILA. Sraz ve 14 hod. na nástupišti metra C – Vltavská.
15. května – neděle ŽIDOVSKÉ GHE-

Klub seniorů
Hloubětín upozorňuje
Termín schůzek členů Klubu seniorů
Hloubětín, kteří se scházejí v prostorách modlitebny Církve československé
husitské ve Kbelské ul. č. 250, se přesouvá trvale ze čtvrtka na STŘEDU od
14 hod. Kromě jiného se můžete těšit
na zajímavé cestovatelské přednášky
z nejrůznějších míst světa.
MB

lila, jak postupovat při poskytování první
pomoci. Moc se nám líbilo představení
„Divadlo bude“, které nám zahrál soubor
Proměna, složený se samých seniorek
a jedno středeční odpoledne nám zpestřil
svou návštěvou herec Národního divadla
Jan Kačer se svými hosty. V divadle ABC
jsme byli na „Janě Eyrové“ a před Velikonocemi mezi nás přišla „kouzlit“ nádherné
velikonoční dekorace naše stará známá
Máša Hofmanová. Kromě toho chodíme
pravidelně v úterý na vycházky po Praze či
okolí. Moc se nám vydařila návštěva botanické zahrady v Troji, neboť jsme tam byli
v době, kdy celým skleníkem poletovali
nádherní tropičtí motýli a všude kvetly
orchideje. Už po uzávěrce květnového čísla
zamíříme ještě do skanzenu do Přerova

n. Labem na velikonoční projekt „Jaro na
vsi“. V nejkrásnějším měsíci v roce –
v květnu se máme opravdu na co těšit:
11. 5. jedeme na výlet do Kutné Hory
a 25. 5. nás čeká už 3. ročník naší seniorské olympiády – sraz v 10 hod. na hřišti
u ZŠ Chvaletická – jste srdečně zváni!
Stejně tak se můžete s námi vydat na některou z úterních vycházek:
3. května – Petřín
10. května – Průhonice (sraz v 10 hod.)
17. května – Troja – přes Stromovku
24. května – Klánovice – Rohožník
31. května – Pražský hrad – Jelení příkop
Sraz vždy ve 13 hod. na stanici autobusů
u Penny v Hloubětíně. Při celodenních
výletech sraz v 10 hod. na stejném místě.
Jaroslava Makalová

TO NA STARÉM MĚSTĚ. Sraz ve 14
hod. na nástupišti stanice metra A – Staroměstská.
18. května – středa DUBEČ – DUBEČEK S KRÁTKOU JARNÍ PROCHÁZKOU (2km) A NÁVŠTĚVOU ZAJÍMAVÉHO KOSTELÍKA V DUBEČKU.
Sraz v 10 hod. na nástupišti stanice metra
A u stanice autobusu č. 111, odjezd autobusu v 10.16 hod.
22. května – neděle ZBRASLAVSKÝ ZÁMEČEK A SLAVNÉ VILY – V. VANČURY, S.RAŠILOVA, J. VEJVODY,
OTTOVA atd. Sraz ve 14 hod. na nástupišti stanice metra B – Smíchovské nádraží.
25. května – středa ZE SENOHRAB DO
SENOHRAB. Májová vycházka údolím
Sázavy s návštěvou hradu Zlenice (délka
trasy 6 km ). Sraz u pokladen Hlavního
nádraží v 10 hod. Odjezd vlaku do Senohrab v 10.20 hod.

29. května – neděle KOSTEL SV. JANA
KŘTITELE V DOLNÍCH CHABRECH
a DAHAŇSKOU ROKLÍ DO PODHOŘE. Sraz ve 14 hod. na nástupišti stanice
metra C – Kobylisy.

***
14. května – sobota Výlet „Nordic Walking“ na Karlštejn. Sraz u pokladen Praha
hl. nádr. v 8.45 (odjezd 9.15, Smíchov
9.23, Karlštejn 9.55) S sebou: pohodlné
boty – s měkkou, ohebnou podrážkou,
batoh na záda! Kontakt: jarkari@seznam.cz,
777 046 769
Pořádá Dům Seniorů Portus, ul. Karolíny Světlé 18
Od září 2011 hledáme lektora francouzského jazyka. Více informací se dozvíte
u koordinátorky dobrovolníků Jany Ivančové, DiS., tel.: 222 333 514, email:
jana.ivancova@zivot90.cz. ■
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obrazová aktualita
Den Země dětem
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Co pro děti znamenají oslavy Dne
Země? Zjistili jsme, že poměrně hodně.
Tak například ZŠ Gen. Janouška, která
nese už od roku 2006 titul Ekoškola (4.
května jej bude již potřetí obhajovat), si
tento dubnový svátek opravdu užila.
O organizaci se postaral školní Ekotým
a akce mohla začít. Její stěžejní část proběhla 15. dubna, kdy měla celá škola
projektový den. Druhý stupeň připravil
program pro děti z nižších tříd a celé
dopoledne bylo na zahradě školy živo.
Probíhaly tu soutěže, kvizy, závody, pracovní aktivity – vše laděné na péči o životní prostředí a úlohu člověka v něm
(na snímcích č. 1–5). O pět dní později ještě děti společně zasadily další strom
do Aleje žáků a 27. dubna se podílely
i na oslavách Dne Země, pořádaných
Městskou částí Praha 14 u stanice metra Rajská zahrada. To ale bylo už po
uzávěrce Listů. Ještě před ní jsme strávili příjemné odpoledne na zahradě
DDM Černý Most, které bylo plné her
a soutěží motivovaných životem zvířat
(foto 6–8). Děti si s hrací kartičkou
prošly celkem sedm stanovišť (mraveniště, klokan, kobra, kolibřík, les, potravinový řetězec a závěrečný testík),
hravou formou si tak připomněly Den
Země a ještě si domů odnesly drobné
odměny.
text a foto: ves + vok,
Eva Jiříková (1)
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Velikonoční
vystavování
Celkem 12 neziskových organizací letos
zasedlo u výstavních stolků na prodejní výstavě ve velikonočním stanu neziskovek 18. dubna. Umělecky ztvárněné
užitečné či dekorační předměty, laděné
do velikonoční tématiky, čekaly na
návštěvníky u stolečků Prosazu, Pohádky, Motýlka, PS Orion, MC Klubíčko
YMCA Praha, Občanské inspirace, BB
Klubu, Jahody, Heřmánku, Ateliéru Ars
Pueris, Centra Slunečnice a PEStré společnosti, která navíc venku před stanem
nabízela možnost vyzkoušet si, jak se
cítí při chůzi nevidomý člověk, odkázaný na slepeckou hůl či vodícího psa.
Atmosféru svátků jara dokresloval venku s pomlázkami košíkář a také vydařená dvacetistupňová teplota. Ta ostatně provázela o týden dříve rovněž hojně
navštívenou velikonoční výstavu u sousedů v Dolních Počernicích, kde se
v neděli 10. dubna vynášel symbol
zimy. Průvod od amfiteátru v zámeckém parku k mostu přes Rokytku se
loučil s Moranou třeba takto: „Neseme
smrtku, k Zelenému čtvrtku, až tu
smrtku vynesem, nové jaro přinesem“.
Anebo: „Neseme smrt ze vsi, nové jaro
do vsi, vítej jaro líbezné, obilíčko zelené.“
text a foto: ves + vok

