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foto: Petr Mazanec

V

stoupili jsme společně do dalšího
roku. Věřím, že bude pro nás všechny úspěšný a příjemně prožívaný. V mladé historii trvání naší městské části je to
rok jubilejní, desátý. Chtěli bychom toto
výročí společně s vámi důstojným, ale
také netradičním způsobem oslavit. Nebudeme pořádat masová setkání s nekonečnými projevy, ale připravujeme pro
vás ve spolupráci s některými neziskovými organizacemi a školami pestrou
paletu zajímavých akcí, které budou pro-

■ ZDARMA

100.
ãíslo
ListÛ Prahy 14

www.praha14.cz

bíhat po celý rok. Věřím, že si některé
z nich vyberete a navštívíte je.
A právě na stránkách oblíbených Listů
Prahy 14, jejichž sté, jubilejní číslo právě
držíte v rukou, se budete pravidelně dozvídat, co vám v daném měsíci nabízíme,
s krátkou informací o akcích v měsíci následujícím. Snažili jsme se oslovit naší
nabídkou všechny generace, od těch nejmladších až po seniory. Posoudíte sami,
zda se nám to povedlo.
Ing. Miroslav Froněk, starosta

redakce

☎

281 005 580-2
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ZPRAVODAJSTVÍ
Z RADNICE
Informační kancelář a podatelna (Bří Venclíků 1073, Černý Most): po a st 8.00–17.30 hod.,
út a čt 8.00–16.00 hod., pá 8.00–15.30 hod., tel. 281 005 270, 281 005 269, ústředna:
281 005 111, fax podatelna: 281 912 861, sekretariát starosty: tel. 281 005 235, fax:
281 912 855, e-mail: mupraha14@p14.mepnet.cz, www.praha14.cz

Na svém 7. zasedání 16. 12. 2003
Zastupitelstvo MČ Praha 14
■ souhlasilo
● se zprávou o činnosti Rady městské části
(MČ) Praha 14 a s informací o plnění úkolů
Zastupitelstva MČ Praha 14
● s úpravou Jednacího řádu Zastupitelstva
MČ Praha 14 (nově se zavádí hlasování prostřednictvím elektronického hlasovacího zařízení)
● s volbou ing. Dany Hetzlové a Drahomíry
Hlinovské jako přísedících Obvodního soudu
pro Prahu 9
● s ustanovením funkce kronikáře městské
části Praha 14 a se zřízením letopisecké komise s účinností od 1. 1. 2004
● s plněním příjmů a výdajů městské části
Praha 14 za 1.-3. čtvrtletí roku 2003 a s plněním finančního plánu zdaňované činnosti za
stejné období s hospodářským výsledkem ve
výši 13 378 000 Kč
● s 3. úpravou a změnou rozpočtu MČ Praha
14 na rok 2003 (rozpočet po této změně
k 31. 10. 2003 činí 224 132 400 Kč)
● s návrhem rozpočtového provizoria finančního hospodaření městské části Praha 14
na rok 2004 do výše jedné dvanáctiny celkové
roční částky rozpočtu roku 2003 v každém
měsíci období rozpočtového provizoria
● s návrhem na otevření kontokorentního
úvěru na rok 2004 u První městské banky, a.s.,
ve výši 10 000 000 Kč
● se záměrem poskytnout dotaci na vybudování mobilního kluziště na Černém Mostě
● s odkoupením pozemku č. 1240/7 a s přijetím daru - pozemku č. 1240/8 - v kat. území
Hloubětín od spol. COLAS CZ, Praha 9
● souhlasilo s odkoupením pozemku
č. 793/32 a 793/45 v kat. území Kyje od spol.
Laktos Praha s.r.o.
■ schválilo
● poskytnutí odměn pro členy Zastupitelstva
pověřené podepisováním doložky
● podání žádosti o svěření pozemků funkčně
spjatých s budovami ZŠ Vybíralova, Bratří
Venclíků a Gen. Janouška a MŠ Vybíralova
do správy MČ Praha 14
● uzavření kupní smlouvy na odprodej pozemku č. 2705/2-3 v kat. území Kyje s Jiřím
Čapkem
■ doporučilo
● návrh společnosti SIKO na změnu územního plánu u částí parcel č. 2588/1, 2808/1,
2589/1 v kat. území Kyje (změna: služby,
erušící výroba, obytné území a zahrádky
namísto přírodní nelesní zeleně a izolační
zeleně)
● návrh zahrádkářské osady SILVANA na
změnu územního plánu u části parc. č. 1308

v kat. území Hloubětín (změna funkčního využití: zahrádky místo technického vybavení)
■ nesouhlasilo
● s poskytnutím slevy ve výši 50 % z ceny
bytových objektů v ul. Poděbradská 562-566
odprodávaných v rámci privatizace včetně zastavěných pozemků

Pozvánka na lednové
zasedání zastupitelstva
Další, 8. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 14 se bude konat 8. ledna
2004 od 14.15 hod. v Galerii 14. Hlavními
body jednání budou návrhy rozpočtu finančního hospodaření městské části na rok
2004 a Programu rozvoje městské části
Praha 14 na období 2003-2006.

Na svém 25. jednání dne 2. 12. Rada
MČ Praha 14 mj.
■ souhlasila
● s úpravou jednacího řádu Zastupitelstva,
s Programem rozvoje městské části (MČ) Praha 14 na období 2003-2006 na základě zapracování vznesených připomínek, s plněním
příjmů a výdajů za 1.-3. čtvrtletí roku 2003,
s finančním plánem zdaňované činnosti městské části za totéž období, s 3. úpravou a změnou rozpočtu na rok 2003, s návrhem rozpočtu MČ na rok 2004, s návrhem na otevření
kontokorentního úvěru na rok 2004 u První
městské banky , a.s., ve výši 10 000 000 Kč
● s ustavením funkce kronikáře naší městské
části a se zřízením letopisecké komise
● s uzavřením smlouvy na základě výsledků
výběrového řízení: a) na provádění úklidu
a zimní údržby místních komunikací ve správě MČ Praha 14 s firmou Preko, s.r.o., Praha 9, b) na údržbu veřejné zeleně ve správě
MČ v územním celku I s firmou Jan Syrovátka - zahradník, Praha 4, a v územním celku II
s firmou Hortus servis, s.r.o., Praha 6
● se zrušením výběrového řízení na pronájem objektu v Pilské 9 v Hostavicích (bývalá
škola) a se zveřejněním nového záměru
● s tím, aby správu nemovitostí (bytových
domů včetně garážových stání), které budou
svěřeny MČ Praha 14 k 1. 7. 2004, zajišťovala a.s. Správa majetku Praha 14
● s přidělením bytů z kvóty hlavního města
Prahy o velikosti 4+1 (1x), 3+1 (1x), 2+1
(3x), 1+1 (2x), 0+1 (1x)
■ seznámila se
● s dopisem Občanského sdružení Hloubětín: a) ze dne 21. 10. ohledně výstavby bytového bloku při ul. Zelenečská - Nehvizdská,
b) ze dne 12. 11. ohledně výstavby bytového
domu při ulici Mochovská, a ani v jednom

z těchto případů neshledala důvody pro revokaci svého usnesení
■ schválila
● finanční spoluúčast MČ Praha 14 na projektu terénní sociální práce podaném Kanceláři rady vlády pro záležitosti romské komunity ve výši 43 % nákladů
● úpravy Zásad pro pronajímání bytů městské části Praha 14 (mj. byla vypuštěna podmínka dosažení 1,75násobku životního minima pro rodinu žadatele)
■ revokovala
● usnesení Rady MČ Praha 14 č. 582 o stanovení částek za pronájem hrobových míst a využití rozptylové loučky na hřbitově v Kyjích

Na svém mimořádném jednání dne
15. 12. 2003 Rada MČ mj.
■ souhlasila
● se zadáním veřejné zakázky na ostrahu objektů Úřadu městské části Praha 14 a s odesláním písemné výzvy šesti firmám
● se zveřejněním záměru na pronájem částí
pěti pozemků k umístění plakátovacích ploch
společnosti RENGL, s.r.o., Liberec
● s uzavřením dodatku k pojistné smlouvě
uzavřené mezi Hasičskou vzájemnou pojišťovnou, a. s., a městskou částí Praha 14 (aktualizovaná příloha - soupis pojištěných budov)
● se zřízením staveniště v souvislosti se zahájením rekonstrukce Broumarské ulice v termínu do 30. 4. 2004
■ schválila
● zrušení výběrového řízení na pronájem bytu
1+0 v Rochovské ulici 765 (vyřazení nabídky
kvůli nedodržení stanovených podmínek)
● pořadí zájemců na základě nabídek předložených ve výběrovém řízení na pronájem bytu
2+0 v Rochovské ulici 763 a pronájem bytu 3+1
v Doležalově ulici 1052 (obálková metoda)

Z odborn˘ch komisí
Rady Mâ Praha 14
Komise kultury
a aktivit volného času (24. 11. 2003)
Jako host vystoupila členka komise pro
prevenci kriminality Radka Novotná, která informovala o záměru provést na školách na
území Prahy 14 průzkum ohledně užívání návykových látek. Dále se hovořilo o problémech s vyplněním volného času dětí žijících
na území Prahy 14, především na sídlišti Černý Most (zřízení nízkoprahového klubu,
streetworkera apod.), s cílem předcházet užívání návykových látek. Komise doporučuje
Radě městské části Praha 14 zřídit pracovní
místo koordinátora sociálněpatologických jevů v rámci Úřadu městské části Praha 14 a vytvořit síť informačních panelů, poskytujících
informace o kulturních, sportovních a dalších
volnočasových aktivitách.
Marcela Pavlíčková, tajemnice komise
Komise životního prostředí (24. 11. 2003)
Výbor pro dopravu
Zasedání bylo společné. Z diskuse o umístění prodejny LIDL podél Kolbenovy ulice:
komise ani výbor nedoporučují zvyšování dopravní zátěže v této lokalitě jakýmkoli způsobem. K návrhům pěti změn územního plánu
podala informace ing. Jana Lebedová, vedoucí odboru územního rozvoje. V jednom případě (Firma Betostav) byly vyžádány další podklady, druhou navrhovanou změnu komise ŽP
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doporučila (zahrádkářská osada SILVANA
v k.ú. Hloubětín chce přičlenit pozemek, na
kterém je transformovna, k zahrádkám),
ostatní změny výbor ani komise nedoporučují. Výbor pro dopravu žádá radu MČ o zajištění plné dělicí čáry v části Broumarské ul.
a o změnu typu a umístění zpomalovacích
pruhů v Hodějovské ul.
Ing. Marie Veselá, ing. Károly Pallagi
tajemnice komise, tajemník výboru
Komise pro sociálně právní ochranu dětí
a sociální věci (24. 11. 2003)
Komise vzala na vědomí informaci o činnosti
Dětského centra Paprsek, o rozšíření nabídky
Komunitního centra Motýlek o sobotní hlídání
dětí s handicapem a o aktivitách oddělení sociální prevence a sociálně právní ochrany dětí a mládeže (vedoucí Mgr. Jiří Kornalík) - v důsledku
dosídlování Černého Mostu se zvyšuje počet
případů. Komise vyjádřila nesouhlas se způsobem přidělování nových bytů Magistrátem hl. m.
Prahy (byty s vyšším nájemným jsou přidělovány sociálně slabým občanům, u nichž lze předpokládat problémy s placením nájmu), doporučila přidělovat sociálně slabým občanům byty
ve starší zástavbě a nové byty nabídnout ekonomicky silnějším nájemníkům. Komise své předsedkyni doporučila informovat zastupitelstvo
a radu naší městské části a zahájit jednání s Magistrátem.
Věra Balounová, tajemnice komise
Komise pro prevenci kriminality (17. 12. 2003)
Členové komise uvítali záměr MČ Praha 14
zřídit ve spolupráci s CČM na jeho pozemku
umělé kluziště. Doporučili radě, aby projednala možnost bezplatného vstupu pro děti do
15 let, zvýhodněné vstupné pro občany Prahy 14 a zabezpečení celoroční správcovské
služby (v letních měsících by tato plocha mohla být využívána pro streetball apod.).
Bohumil Sobotka, tajemník výboru

Z jednání v˘borÛ
Zastupitelstva Mâ Praha 14
Finanční výbor (1. 12. 2003)
Výbor projednal a ke schválení radě a zastupitelstvu doporučil následující materiály:
plnění příjmů a výdajů MČ Praha 14 za 1.-3.
čtvrtletí roku 2003, 3. úpravu a změnu rozpočtu a finančního plánu na rok 2003, návrh rozpočtu na rok 2004, návrh rozpočtového provizoria finančního hospodaření a návrh k odepsání nedobytné pohledávky u ZŠ Bratří
Venclíků, poté vzal na vědomí písemnou
zprávu o nápravných opatřeních na základě
auditu za rok 2002.
red
Poznámka: Dle zákona o hl. m. Praze
jsou návrhy výborů a komisí pouze doporučující pro jednání Rady MČ Praha 14.

Upozornûní pro obãany
Vyřazené vánoční stromky lze odkládat
k nádobám na směsný odpad (popelnicím).
Velkoobjemové kontejnery ze systému
hl. m. Prahy a MČ Praha 14 budou přistaveny poprvé v březnu. Jejich rozpis uveřejníme v únorových Listech.
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Za nejdÛleÏitûj‰í povaÏuji
pﬁivedení metra

U příležitosti letošního 10. výročí vzniku
městské části Praha 14 jsme požádali o rozhovor starostu ing. Miroslava Froňka
Před deseti lety vznikla Praha 14. Stal
jste se jejím prvním starostou. Jak dnes na
tuto událost vzpomínáte?
Vzpomínám jako na dobu, kdy jsem měl
ještě nedospělé dcery, a i sám jsem byl o deset let mladší.
Z historického pohledu je deset let velmi
krátká doba. Během ní se však území Prahy 14 změnilo tak zásadně jako snad nikdy
předtím. Co z této proměny předčilo vaše
očekávání a co vás naopak zklamalo či se
nepodařilo, jak by mělo?
Nedá se říci, že by něco předčilo mé očekávání. Za nejdůležitější považuji přivedení
metra do Hloubětína a na Černý Most. Zklamán jsem byl výstavbou čerpací stanice pohonných hmot na Poděbradské ulici, a to zejména postupem hlavního města Prahy a ministerstva pro místní rozvoj. Obyvatelé
s touto stavbou stejně jako členové rady nesouhlasili. Rada se odvolala i k ministerstvu
pro místní rozvoj, a to naši žádost o přehodnocení zamítlo.
Nejužší osobní vazbu máte v Praze 14
k Hloubětínu. Jak se díváte na jeho proměny?
Kromě realizace stanice metra Hloubětín
došlo k zásadní změně ve vlastnictví
nemovitostí. Právě v Hloubětíně bylo zprivatizováno 59 domů, tj. 1413 bytů, privatizace jednoho domu je v jednání.
Shodou okolností právě v Hloubětíně žije mnoho občanů, kteří kritizují negativní
civilizační dopady rozvoje hlavního města
v této čtvrti (hluk, exhalace, dopravní přetížení, znečištění atd.).
Negativní civilizační dopady na Hloubětín mají zejména investice na Černém Mostě, ale hlavním bodem těchto dopadů je nedořešení dopravy pro celou severovýchodní
část Prahy. Věřím, že ke zlepšení by mělo

dojít po zprovoznění
Vysočanské radiály. Tato stavba by měla být
hrazena Státním fondem
dopravní infrastruktury.
Již byl vybrán hlavní dodavatel a práce by měly
být zahájeny v příštím
roce.
Jak vnímáte konfrontaci, k níž nutně dochází,
když např. diskutujete
s občany o nejpalčivějších problémech na webovém diskusním fóru?
Diskuse je nutná. Bez
diskuse nemohou vznikat nové nápady. Bez
diskuse nelze vysvětlovat zvolené postupy.
Bez diskuse nelze přehodnocovat vlastní
myšlenky. Bez diskuse nelze dělat to, co dělám. Bez diskuse bych neuměl žít, ani vychovávat děti. K diskusi jsem byl veden rodiči již od útlého dětství.
Některé části Prahy 14 se rozvíjejí maximálně dynamicky, jako Černý Most, jiné
jako by zůstávaly stranou a mohou se cítit
být opomíjeny, jako např. staré Kyje. Dá se
s tím něco dělat?
Toto je velmi komplikovaná otázka, protože každý člověk by si přál v rámci rozvoje
své oblasti jinou náplň. Pro rozvoj jsou zapotřebí investice a pozemky. V oblasti starých Kyjí nevlastní naše městská část kromě
komunikací, hřbitova a školy žádné pozemky. V Kyjích se v poslední době investuje
zejména do infrastruktury a je nutné v tom
i dále pokračovat.
Nejste jenom starostou Prahy 14, ale byl
jste zvolen do Zastupitelstva hl. m. Prahy.
Mění se k lepšímu vztah hlavního města
k jeho městským částem, speciálně k těm
menším a okrajovým?
Vztahy s hl. m. Prahou se lepší a věřím, že
dobrý vztah i vlastní účast na jednání Zastupitelstva hl. m. Prahy přinesou kromě finančních prostředků pro naši městskou část
i změny ve Statutu hl. m. Prahy, které povedou k větší samostatnosti městských částí.
Zkuste se vcítit do role prognostika
a předpovědět, jak by mohla Praha 14 vypadat za deset let, v roce 2014?
Na to je velmi těžké odpovědět a musím
říct, že v uvedeném horizontu o rozvoji naší městské části nemám představu. Mohl
bych vám říct, co bych si přál a co nepřál. To
ale není prognóza. Jedno přání vám prozradím. Přál bych si, aby těch příštích deset let
neuteklo tak rychle, jako uteklo deset předcházejících, a tím by na rozvoj či nápravu
dnešních nedostatků bylo mnohem více času.
Děkuji za rozhovor.
Jaroslav Šmíd
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A K C E k 10. v˘roãí Prahy 14
LEDEN

Tﬁíkrálové plavání

leden a únor

Společně se společností MONTSERVIS
Praha a. s. zveme občany, kteří chtějí po vánočních a novoročních hodech něco udělat
pro své zdraví, na Tříkrálové plavání.
V úterý 6. ledna od 12 do 16 hodin je zdarma přístupný bazén v Hloubětíně. Vstup do
naplnění kapacity bazénu, podmínkou je
pouze prokázání trvalého bydliště na území
Prahy 14.

Koncert
komorní hudby
Ve středu 14. ledna vystoupí v Galerii 14,
nám. Plk. Vlčka 686, PRAŽSKÉ DECHOVÉ
KVINTETO. Na programu budou skladby od
A. Rejchy, W. A. Mozarta a J. Haydna. Začátek v 18 hodin, vstup volný.

Zimní turnaj v tenisu
o pohár starosty

Tenisová hala vedle hloubětínského bazénu.

ÚNOR

Dûtsk˘ ‰ipkov˘
turnaj
Dne 7. února proběhne od 12.30 hod. v restauraci Plzeňka v Kyjích dětský šipkový
turnaj (v průběhu turnaje zákaz kouření).

VernisáÏ v˘stavy
fotografií
Ve středu 11. února bude v 17 hodin zahájena v Galerii 14, nám. Plk. Vlčka 686, výstava fotografií Igora Chovance.

MUSICA PER QUATRO
Ve středu 11. února se v Galerii 14, nám.
Plk. Vlčka 686, uskuteční koncert hudebního
tělesa MUSICA PER QUATRO. Na progra-

foto: jš
mu budou skladby M. Ravela, A. Chačaturjana, F. Kreislera, M. de Falla. Začátek v 18 hodin, vstup volný.

Dûtsk˘ karneval
Tato tradiční a hojně navštěvovaná akce
v karnevalovém oblečení a maskách se bude konat v sobotu 21. února od 14 hodin
v Kulturním domě Šimanovská v Kyjích.
Děti čeká zábavný program plný her, tanečků a soutěží. Moderátorem pořadu bude
i tentokrát Luboš Votroubek. Srdečně zveme všechny děti a rodiče. Vstupné: děti
30 Kč, dospělí 10 Kč.
Hlavním pořadatelem všech uvedených
akcí je městská část Praha 14, oddělení
kultury a občanských záležitostí odboru
kanceláře starosty. Změna programu vyhrazena.

ÚÏasn˘ch sto let!
Turnaj v bowlingu
Ve sportovním komplexu FACTORY
PRO v zábavním centru Černý Most bude
uspořádán ve středu 28. ledna od 19 do 23
hodin turnaj v bowlingu. Vstup volný do
naplnění kapacity herny s dvanácti bowlingovými drahami.

Kurzy pro dûti
Oddělení kultury a občanských záležitostí kanceláře starosty oznamuje, že v dětském pěveckém sboru Prahy 14 a v kurzech
výtvarné výchovy pro předškolní i školní
děti jsou ještě volná místa. Bližší informace vám poskytne a přihlášky přijímá
Marcela Pavlíčková, tel.: 281 005 279.

V Domě sociálních služeb v Bojčenkově
ulici na Černém Mostě oslavila paní Žofie
Dbalá 23. prosince sté narozeniny. K tomuto ojedinělému životnímu jubileu přišel
oslavenkyni blahopřát jménem MČ Praha
14 zástupce starosty Mgr. Jaroslav Jiroušek.
Paní Dbalá je v domě sociálních služeb
častou klientkou, a přestože má svoje trvalé
bydliště v Praze 9, můžeme ji rovněž považovat za nejstaršího člověka žijícího v Praze 14. Na svůj věk je neobyčejně mentálně
čilá, při setkání byste jí hádali nanejvýš
osmdesát let. Má syna chirurga, který žije
ve Švýcarsku. Jedna ze dvou vnuček žije
v Německu a pravnučka dokonce až v Japonsku, kde učí společně se svým manželem, který pochází z Norska. Paní Dbalá si
stále udržuje smysl pro humor a baví osazenstvo celého domu. Sama se považuje za
,,výpěstek“ domu sociálních služeb a loni
vyslovila přání, že až jí bude sto let, chtěla
by se projet kočárem, aby viděla celý Černý

Most. Splnit takovéto přání je určitě v lidských silách i bez kouzelného dědečka. Jen
se jí moc nelíbí název Černý, raději by žila
na Modrém Mostě.
text a foto: jš
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MùSTSKÁ ZÁKOUTÍ V PODÁNÍ
„malujících kantorÛ“
Ve středu 14. ledna 2004 od 17 hodin proběhne v Galerii 14 vernisáž
výstavy „malujících kantorů“ Jany Veselé, Mgr. Jany Žirovnické
a Mgr. Jiřího Voneše. V programu vystoupí dětský sbor Petrklíč pod vedením sbormistryně Mgr. Anny Procházkové.
Výstava, kterou si můžete prohlédnout vždy v úterý, ve středu a čtvrtek
od 14 do 18 hodin, potrvá až do 5. února.
Jana Veselá se narodila v roce 1938 v Olomouci, v současné době žije se svou rodinou na
sídlišti Černý Most. Je absolventkou pedagogické
školy v Brně. Učila výtvarnou výchovu na základní škole v Kroměříži, Moravské Třebové,
Hulíně a nyní v Praze-Petrovicích, na ZŠ Bellova.
Maluje od mládí, ale teprve později, když jí to péče o rodinu se čtyřmi dětmi umožnila, se výtvarné činnosti mohla věnovat intenzivně a začala ta-

ké vystavovat. Líbí se jí zákoutí četných českých
a moravských měst, zvláště pak historických
městských rezervací - jmenujme alespoň některé
z jejích nejoblíbenějších míst: Kutná Hora, Litomyšl, Praha, Úštěk, Pelhřimov a Volyně. Pro svoji výtvarnou práci si vybrala techniku tempery
a v posledních letech i pastel. Každý člověk, ať je
výtvarně nadán, či nikoliv, má určité barvy, s nimiž se cítí nejlépe. Jana Veselá o sobě říká: „Já
osobně jsem se zamilovala do všech odstínů hnědé a oranžové. Maluji ráda, a pokud mám v životě nějaké trápení nebo radost, dávám je do svých
obrázků.“
Výstavy:
1990 Hulín
1991-1993 Volyně
1994-1996 Litomyšl
1997-1998 Kutná Hora, Kroměříž, Praha
1998 Dvůr Králové nad Labem

Z vernisáže předchozí výstavy digitální fotografie Ivana Anderleho, Leopolda Bareše
a Jakuba Bareše.
foto:jš

1999 Praha, Pelhřimov
2000 Úštěk
2001 Brandýs nad Labem, Praha
2002 Aprílie - Brandýs nad Labem, TV klub
Rohlík - Praha, Úštěk (Galerie U Brány)
2002-2003 Praha
Mgr. Jana Žirovnická se narodila v roce 1956
v Praze. Do všech škol včetně mateřské chodila
v Brandýse nad Labem. Vše od počátku nasvědčovalo tomu, že kreslit vůbec neumí. Už ve školce zavinila změnu výchovného plánu, neboť nakreslila zelenou krávu daleko menší než černou
kozu. Celá mateřinka se pak vydala do místního
JZD na exkurzi, aby byla věc uvedena na pravou
míru. Jana se pak postupně blíže seznamovala nejen s papírem a pastelkami, ale i s olejovým pastelem, který přinášel netušené možnosti barevné
škály. Jejím velkým výtvarným idolem na základní škole byl pan učitel Rudolf Truhlařík, výtvarník a dramaturg divadélka malých forem. Uměl si
děti získat, vedl je k účasti na výstavách i v soutěžích a ovlivnil životní volbu mnohých z nich.

Tak se stalo, že se Jana po absolvování gymnázia
rozhodla studovat výtvarnou výchovu a češtinu
na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. Právě tam se mohla setkat s mnoha báječnými lidmi,
kteří jí byli nejen rádci, ale také vzory, například
docent Karel Šmíd, grafik a karikaturista, či profesor Ladislav Leitgeb, malíř květinových zátiší
a zasněných krajin. Tito rádci odvedli její zájem
od abstraktních kompozic k pečlivému studiu
krajinomalby. Odborný asistent malíř Leo Vaniš ji
pak přemluvil, aby se věnovala olejomalbě. Krátce po absolutoriu strávila rok na VŠ uměleckoprůmyslové v Praze v kabinetě metodiky výtvarné výchovy a dějin umění u profesora Uždila,
DrSc. Poté se znovu vrací do sféry základního
školství a péče o dvě dcery, Lenku a Ladu, ji odvádí od malování. Dočasně vítězí její druhá, jak
sama říká „grafomanská“ záliba - díky tomu
vznikla řada básní, ovlivněných tehdejšími protestsongy. Návrat k výtvarné činnosti přinesl

možnost každoročního setkávání s báječnou partou učitelů výtvarníků, kteří se pod vedením středoškolských profesorů Jiřího Vávry a Petra Skyvy účastnili neformálních uměleckých setkání po
celé republice. Na prvních společných výstavách
získávají možnost vzájemného posouzení své
práce i výměny názorů. S některými z nich se Jana Žirovnická schází od roku 1993 a právě na
vzájemných setkáních se zrodil nápad pořádat
společné výstavy s Janou Veselou. Spolu malovaly pod širým nebem ve Volyni, Litomyšli, Kutné
Hoře, Pelhřimově, Úštěku, v Praze či v Brandýse
nad Labem.
Výstavy:
1993 Volyně
1994-1996 Litomyšl
1997 Kutná Hora, Toušeň
1998 Kutná Hora, Dvůr Králové,
Brandýs nad Labem
1999 Praha, Pelhřimov
2000 Úštěk
2001 Praha, Brandýs nad Labem
2002 Aprílie - Brandýs nad Labem, TV klub
Rohlík - Praha, Úštěk (Galerie u Brány)
2002-03 Praha
Mgr. Jiří Voneš se narodil v roce 1959 v Praze.
Je absolventem Pedagogické fakulty v Ústí nad
Labem a Pedagogické fakulty UK v Praze. V sou-

časné době pracuje ve školství v Praze 10, výtvarné činnosti se věnuje pouze jako amatér. Malování
je mu především zálibou, tvoří, aby potěšil sebe
a své přátele. V obrazech, či spíše obrázcích preferuje kresebné techniky, kresby většinou koloruje
akvarelovými barvami. Své náměty čerpá zejména
z krajiny a architektury. Na první pohled jeho kresby evokují dojem vidění světa dětskýma očima,
vyvolávaný dojmem tvarové jednoduchosti, barevné pestrosti a snadné čitelnosti. Autor však do svého obrázku občas s oblibou „zašifruje“ nadsázku či
iracionalitu, která je skryta jen zdánlivě - ve skutečnosti se snaží být pro vnímavého pozorovatele
transparentní. Vystavované práce vznikaly v období let 2000-2003. Cyklus představuje městské lokality v oblasti Českomoravské vysočiny. Autor
vybíral taková místa, která na něj působila svou jedinečnou uměleckou hodnotou a svým neopakovatelným umístěním v této podmanivé krajině.
Výstavy:
Praha 1986, 1987, 1990, 1992, 1997, 2003
Litomyšl 1995, 1996
Pelhřimov 1999
red
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Pﬁí‰tí PRV≈ÁâKY ãeká zápis
Už je to zase tady - nový školní rok 2004/05 zahájí sice až za pár
měsíců, ale budoucí školáci, už od Vánoc vyzbrojení novými taškami, se nemohou dočkat, až půjdou k zápisu. Rodiče, kteří se v předstihu zajímali o nabídku škol ve svém okolí, vědí o možnosti výběru, byť není neomezená. Podle obecně závazné vyhlášky je u všech
státních škol přesně stanovena spádová oblast. Pokud je však
kapacita školy naplněná, může být rodičům nabídnuta jiná škola v městské části Praha 14.
Co je třeba přinést k zápisu
✗ rodný list dítěte
✗ občanský průkaz rodiče

ZŠ Bratří Venclíků 1140
Černý Most I
tel. 281 868 483
e-mail: zsvenclik@volny.cz
Zápis: 28. ledna od 14 do 18 hodin
Přesný termín tzv. Školy na zkoušku (děti
se seznámí se školním prostředím, aby se nástupu do 1. třídy nebály) v březnu nebo dubnu
2004 bude upřesněn dodatečně.
Co vedení školy považuje za důležité:
✥ škola má rozšířenou výuku tělesné výchovy, při škole působí úspěšný softbalový
a baseballový oddíl Spectrum Praha
✥ dvě tělocvičny, hřiště pro softbal, víceúčelové hřiště s umělým povrchem, v zimě
přetlaková hala
✥ dobře fungující žákovská samospráva

ZŠ Hloubětínská 700
Hloubětín
tel. 281 867 071
e-mail: zshloubetin@volny.cz
Zápis: 4. února od 13 do 18 hodin
Den otevřených dveří tentýž den od 8 do
18 hodin. Zápisu předchází Škola nanečisto
pro budoucí žáky 1. tříd a jejich rodiče dne
15. ledna od 8 do 12 hodin.
Co vedení školy považuje za důležité:
✥ poloha školy - klidné prostředí staré
zástavby
✥ volný přístup do školního klubu Chapadlo - vybavení počítači; keramický ateliér; fotoklub; školní sportovní klub
✥ důraz na práci s informacemi, na výchovu k samostatnosti a zodpovědnosti
(činnost žákovského parlamentu), realizace projektu Lodí po vlnách tradic

ZŠ Vybíralova 964
Černý Most II
tel. 281 910 976
e-mail: zsvybiralova@volny.cz
Zápis: 15. ledna od 14 do 19 hodin
Co vedení školy považuje za důležité:
✥ výuka v dyslektických třídách 2. až
5. ročníků
✥ nadstandardní vybavení učeben chemie, biologie a fyziky a pracoven pro výuku
výtvarné výchovy a pro práci keramických
kroužků
✥ tři nové počítačové pracovny s přístupem k intranetu a internetu

Snímkem se vracíme k události staršího
data. Úterý 25. listopadu se stalo pro žáky
dvou prvních tříd, I.A a I.B, ze ZŠ Hloubětínská velkým dnem - byli oficiálně přijati do
školního stavu. Ne že by předchozí tři měsíce chodili za školu, ale teprve při tzv. Slavnosti slabikáře, kdy všechny přítomné svými
výkony při čtení a zpěvu potěšili tím, co
všechno už dokážou, byli pasováni na opravdové školáky. „Nejvíc se mi líbilo, jak mi
dávali tužku na rameno,“ prozradil nám
v závěru slavnosti, hojně navštívené zejména rodiči, Michal Šrámek z I.B.
foto: Jiří Mikšík (11 let),
Fotoklub Hloubětín

ZŠ Generála Janouška 1006
Černý Most II
tel.: 281 912 159
e-mail: zsjanousek@volny.cz
Zápis: 5. února od 13 do 18 hodin
Přijímací zkoušky pro žáky 2. ročníků do
jazykových tříd (3. ročník - jedna třída s výukou angličtiny a jedna třída s výukou němčiny) se budou konat v dubnu.
Co vedení školy považuje za důležité:
✥ dvě dyslektické třídy; na 1. stupni jedna třída (3.) s rozšířenou výukou jazyků;
vyučování jazyků v multimediální učebně
✥ velmi dobře vybavená keramická dílna
✥ důraz na etickou výchovu - školní program etické výchovy již potřetí zvítězil
v celorepublikové soutěži

ilustrační foto: vš
✥ jednou týdně je dětem k dispozici
školní psycholog

ZŠ Chvaletická 918
Lehovec
tel. 281 012 391
e-mail: zslehovec@volny.cz
Zápis: 19. ledna od 16 do 19 hodin
Zápisu předchází Den otevřených dveří
12. ledna od 8 hodin.
Co vedení školy považuje za důležité:
✥ bezbariérový přístup (šikmá plošina
a schodolez)
✥ výuka práce na počítačích již od 1. tříd
✥ kluby otevřených dveří - odpoledne
možnost využít počítačové učebny a společenský klub
✥ velice dobrá spolupráce s Občanským
sdružením při ZŠ lehovec

ZŠ Šimanovská 16, Kyje
tel. 281 012 391
e-mail: zssimanovska@volny.cz
Zápis: 20. a 21. ledna od 14 do 17.30 hodin
Co vedení školy považuje za důležité:
✥ škola rodinného typu, dobrá dopravní
dostupnost
✥ zapojení do projektu Zdravá škola,
individuální přístup k žákům se specifickými vývojovými poruchami, environmentální výchova (zahrnuje ekologickou problematiku) - spolupráce s Toulcovým dvorem
✥ výtvarná a keramická činnost
✥ ustaven žákovský parlament, vydávání školního časopisu
s využitím podkladů odboru školství
zpracovala: vš
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Více než tisíc dětí z různých pražských
škol mělo v loňském roce jedinečnou příležitost k setkání se živými sovami. Umožnil
to ekovýchovný projekt sdružení Arnika, na-

zvaný Sovy do škol. Cyklus
přednášek o volně žijících sovách, vedený Věrou Malátkovou,
chovatelkou handicapovaných
sov ze záchranné stanice v České
Třebové, probíhal od září do prosince. S výrem velkým, sovou
pálenou a puštíkem obecným se
seznámili během prosincového
dopoledne také žáci ZŠ Bratří
Venclíků na Černém Mostě. Sovy nejsou na mazlení, neboť to
jsou dravci zvyklí na svobodu,
přesto si je děti mohly podržet,
pohladit a na závěr poučné přednášky vyplnily test, který měl
prověřit, jak dávaly pozor. Skoro
všechno si zapamatovaly a letos budou mít
příležitost zúčastnit se průzkumné večerní
výpravy za volně žijícími sovami v některé
text a foto: jš
pražské lokalitě.

Vánoce mezi kníÏkami

NOVINKY

Sovy mezi ‰koláky

Knihovna na Černém Mostě čtrnáct dní
před Vánocemi - čtvrtek, 11 hodin, otevírá se.
Dvě maminky s kočárky „odkládají“ spící mimina na prosluněnou terasu a vybírají v regálech knížky, mladá dívka usedá k jednomu ze
tří počítačů. Zatím je tu volno, ale jak připomíná knihovnice Helena Čechová, internet
zdarma je tak velkým lákadlem, že je třeba si
termín zamluvit předem. Stesky nad malým
zájmem o čtení v téhle knihovně, kde k nadšení pro věc přibyla už více než před rokem
i možnost využít moderní techniku, neuslyšíte. „Zatím se nám letos přihlásilo více než
1 000 dospělých čtenářů a přes 1 270 dětí,“ říká
paní Čechová, „a celkový počet návštěvníků
dosáhl 22 000.“ Ve srovnání s loňským rokem
nárůst o více než 4 000 návštěv. Úctyhodného
výsledku tu ale samozřejmě nedosáhli jenom
individuálními výpůjčkami (do konce listopadu jich bylo víc než 82 000), ale také skupinovými aktivitami: školáci a předškoláci sem
chodí učit se pracovat s informacemi, ale také
na pohádku nebo na besedy, naposled třeba na
téma Vánoce. I když už teď tu mají pořád co
dělat, i napřesrok chtějí získávat další čtenáře.
text a foto: vš

v místních knihovnách
❖ Zdeněk Svěrák - Jaké je to asi v Čudu

Výpravná knížka (s ilustracemi Vlasty Baránkové) plná pohádek, povídek a písniček
potěší nejen děti od osmi let, ale i jejich rodiče.
❖ Enid Blyton - Tajemství Strašidelné věže
Známá skupinka anglických dětí a další zajímavý případ - co se děje v bývalém sídle rodu Bansheeů?
❖ Petr Šabach - Putování mořského koně
Deníkové zápisky mladého muže, který je
na mateřské dovolené se svým synem.
❖ Jan Cimický - Andělský prášek
Román o současných mladých lidech připomíná nebezpečí vyplývající i z náhodného
užití drog.
❖ Maria Barrett - Zneuctění
Příběh lásky, nenávisti a hlavně pomsty, zasahující několik generací Indů a Angličanů, se
odehrává ve druhé polovině 19. století.
❖ Bruce Clifton - Cvičení s alkoholem: nepřekonatelná tělocvičná příručka
S humorem a nadsázkou autor radí, jak
vhodně spojit pití alkoholu s fyzickou aktivitou.
❖ Dean Ray Koontz - Tvář strachu
Horor o sadistickém a rafinovaném vrahu
žen, který usiluje o život známého jasnovidce
a jeho přítelkyně.
Pobočky Městské knihovny v Praze 14
Černý Most, Gen. Janouška 1060
Hloubětín, Poděbradská 489

Infokontakt pomÛÏe
handicapovan˘m

Vybírat nejkrásnější dětskou vánoční ozdobu jste v knihovně mohli až do 15. prosince.

V Informačním centru sociální pomoci
Kontakt (Palackého náměstí, podchod
metra B) je k dispozici brožura Informace,
kontakty a sociální služby pro osoby se
zdravotním postižením. Otevírací hodiny:
Po, St 10-18, Čt 9-16, Pá 12-16 hodin.

VÁNOâNÍ JARMARK
v Kyjích

Po loňském úspěchu netradiční předvánoční akce uspořádala ZŠ Šimanovská jarmark
letos znovu. Týden před Štědrým dnem v odpoledních hodinách se na chodbách a v některých učebnách usadili malí i větší školáci se
svými přáníčky a drobnými vánočními výrobky. A že akce měla ten správný švih, o to se
kromě dětí a jejich pedagogů zasloužily i maminky: nejenže poskytly k prodeji doma upečené cukroví, ale byly to hlavně ony, kdo nápaditým a podnikavým prodejcům, nabízejícím za pár korun i teplé občerstvení, zajistil
dobrou tržbu.
text a foto: vš

Adresa knihkupectví: Mochovská 38
Hloubětín, pavilon Havana – u stanice metra
tel. 81 86 61 25, www.czknihy.cz
KNIHY, KTERÉ VYŠLY V ROCE 2003
A MÁME JE I NADÁLE
● Zdeněk Miler - HRAJEME SI S KRTKEM
Sešit, ve kterém krtek pomůže dětem vybarvovat obrázky, hledat v labyrintu a vůbec zacházet s tužkou a pastelkami.
● Pavel Augusta, František Honzák NAŠE VLAST Druhé, přepracované vydání
encyklopedie o naší republice určené dětem
školního věku.
● Nora Roberts - SRDCOVÁ DÁMA
Grace přijíždí ke své sestře. Ta ji však šokuje
novinou, že si přivydělává jako Desirée - dívka na telefonu. Jeden ze zákazníků ji však zavraždí. Kdo to byl, se může Grace dozvědět,
pouze stane-li se Desirée.
● Jackie Collins - HOLLYWOODSKÉ
ROZVODY Shelby, Lola a Cat poznaly, že
úspěch v showbusinessu je vyvážen strachem, ponížením, samotou a záští.
● Wilbur Smith - MODRÝ HORIZONT
Další generace Courtneyů vyráží na cesty,
aby uplatnila své nároky na jihu Afriky. Východoindická obchodní společnost však za jejich dopadení vypsala zajímavou odměnu.
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CO SE DùJE NEJEN
Rybáﬁi s tombolou
a tancem
Místní organizace Českého rybářského
svazu v Kyjích pořádá před vánocemi tradiční
setkání svých členů při muzice a chutné večeři. Místem setkání byla opět restaurace

v Chlumecké ulici na Černém Mostě. Nechyběla rybářská tombola, do níž hodnotné „trofeje“ věnoval Miroslav Žižka. A když muzika
tak pěkně vyhrávala, hned se našlo v sále několik tanečních párů. Místní rybářská organizace má v současné době kolem 450 dospělých členů, jichž průběžně přibývá, a přes sto
dětí. K nejstarším členům patří tři osmdesátiletí veteráni a mezi samými chlapy se rozhodně neztratí ani dvanáct rybářek. Zjara čeká
všechny vydávání povolenek, ale ani v zimě
mnozí nezůstávají „za pecí“ a vyrážejí na rybolov, který má i v tomto zimomřivém ročním
období svoje kouzlo, například u Rokytky.

Inspirace pomáhá
druh˘m
Sdružení Občanská inspirace z Černého
Mostu připravilo na prosinec ve své minigalerii v Kučerově ulici tradiční výstavku vánočně
laděných výtvarných a řemeslných výrobků
od lidí z chráněných dílen a ze stacionářů. Vystavovala zde Charita Znojmo, Charita Ostra-

va, dílna Exodus z Plzně a pražské
chráněné dílny Sananim, Fokus
a sdružení Zahrada. Chvíli pohody
při vernisáži s tradičním vánočním
punčem doprovázely písničky v podání tří lektorů kroužků pod vedením Martiny Vrátné. Připomínáme,
že ukázky výrobků od handicapovaných lidí si můžete přijít prohlédnout a zakoupit
každý
všední den od 13
do 18 hodin, kdy
je
minigalerie
Velkým duchovním zážitkem byl pro posluchače konotevřena. Pro letošní rok Občan- cert k poctě sv. Mikuláše v kostele sv. Bartoloměje v Kyská inspirace při- jích. Legendu o svatém Mikuláši přednesl Vladimír Mapravuje zopako- tějček, na varhany hrál Vladimír Roubal skladby
vání
projektu L. N. Clérambaulta, D. Buxtehudeho, W. A. Mozarta aj.
Máma doma - sama doma pro sociálně
na www.PEVNOST.COM a lze je zaslat na:
handicapované ženy z Čerkurzy@pevnost.com. A jak i bez absolvováného Mostu a okolí. Příní kurzu s neslyšícími komunikovat? Nepadní zájemci získají bližuškodí jmenovat pár zásad: nehovořte příliš
ší informace k tomuto prorychle, nezakrývejte si tvář, nekřičte, nestůjjektu na tel. 281 918 473 (inspirace@ecn.cz ).
te zády k neslyšícímu, hovořte tak, aby vám
Do nového roku, který je pro Občanskou
neslyšící dobře viděl na rty, upozorněte neinspiraci již rokem šestým, si její provozovaslyšícího, než začnete mluvit, pokud si při
telka PhDr. Dana Oujezdská přeje, aby lidé
mluvení nebudete rozumět, použijte papír
k sobě navzájem nacházeli v dnešní uspěchaa tužku.
né době cestu, aby se dokázali zastavit a všimnout si práce a života druhých.

K poãtû sv. Mikulá‰e

III. farní ples

Kurzy znakového
jazyka
České centrum znakového jazyka Pevnost
opět připravilo pro úplné začátečníky i velmi pokročilé kurzy znakového jazyka pro
komunikaci s našimi neslyšícími spoluobčany. Kurz bude probíhat od
února 2x týdně ve
vysočanské poliklinice, v blízkosti stanice metra
Českomoravská.
Přihlášky do kurzu můžete vyplnit

pořádají farnosti hornopočernická a kyjská
v pátek 9. ledna od 19 hodin v sále středního
odborného učiliště obchodu (Pramen). Na
programu je několik předtančení, k tanci a poslechu bude hrát kapela FUNNY JAM. Kromě tradiční tomboly bude i jedna speciální
pro děti. Výtěžek plesu bude věnován na fond
pro rekonstrukci varhan u Sv. Ludmily.

foto: jš (4x)
Vybrané pražské dětské pěvecké sbory zavítaly do Kyjí na každoroční
přehlídku Děti s adventní a vánoční písní. Před naplněným sálem Kulturního domu v Šimanovské ulici vystoupily dětský pěvecký sbor Prahy 14
Pueri et puellae XIV, hudební kroužek ZŠ Chvaletická, pěvecký sbor Ponte
Nero ZŠ Vybíralova a pěvecký sbor Křídla ZŠ Litvínovská z Prahy 9. Nejpůsobivější bylo závěrečné společné vystoupení zúčastněných sborů. Přehlídky podpořily granty hl. města Prahy a MČ Praha 14, jejími patrony byly CČM, SAAD, s. r. o., a OR FEA, a. s.
připravil: jš
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Informace ze zasedání
Zastupitelstva
hlavního mûsta Prahy
Dne 18. 12. 2003 se konalo v Kongresovém centru Praha 13. zasedání Zastupitelstva hl. m Prahy. Na tomto jednání byl
schválen rozpočet hl. m. Prahy pro rok
2004. Pro naši městskou část znamená jeho
schválení velký přínos. V rámci tohoto rozpočtu byly na investiční akce, umožňující
rozvoj naší městské části, schváleny tyto
dotace:

foto: jš

Tﬁetí setkání umûlcÛ
Na společném fotu vidíte účastníky již třetího setkání umělců z Prahy 14 a přilehlého regionu, jež se uskutečnilo v polovině prosince
v Galerii Kollmanka. Tentokrát mělo komorně
domácí ráz, novinkou byla tombola, do níž
všichni přispěli nějakým svým dílkem. Hostitel František Kollman v průběhu večera malo-

val křídami a štětcem namáčeným v pivě své
proslulé několikaminutové obrazy, které nejsou prodejné, neboť je na místě rozdá. To letošní setkání si umělci připraví opět sami
a vzhledem k 10. výročí Prahy 14 chtějí, aby
počtem zúčastněných bylo co nejreprezentativnější.
jš

Malba dnes v Jízdárnû PraÏského hradu
V prestižních výstavních prostorách Jízdárny Pražského hradu probíhá do 14. března
výstava Malba dnes. Jedná se o velkoformátové obrazy posledních generací současných
českých malířů. Mezi pětadvaceti jmény vystavovatelů je svými několika obrazy zastoupen i Roman Franta z Černého Mostu.
jš

StráÏníkem roku je Ïena
V Brožíkově sále Staroměstské radnice se
11. prosince sešlo celkem 165 mužů a žen
z městské policie, kteří byli oceněni Stužkou
za věrnost. A dva z nich, Milan Vopička a Dana Hetzlová, převzali z rukou primátora Pavla
Béma a jeho náměstka Rudolfa Blažka odznak Strážník roku 2003. Dvaačtyřicetiletá
absolventka Vysoké školy zemědělské nastoupila k městské policii v roce 1991, při
práci vystudovala Policejní akademii ČR
a dnes je ředitelkou Městské policie Prahy 14.
Jedenáctý prosincový den má svátek Dana,
a tak mě při gratulaci k ocenění napadlo, zda

už někdy v životě dostala paní ředitelka ke
jmeninám lepší dárek.
„Tahle otázka mě pobavila. Ocenění mě
opravdu potěšilo, hřeje mě na srdíčku, ale
v těch dárcích je až na druhém místě. Mně se
totiž 11. prosince 1980 narodila dcera Simona, která teď shodou okolností pracuje u Policie ČR. A to je spolu s mladší Lenkou ten nejlepší dáreček.“
Co vás momentálně při vaší práci nejvíc
trápí?
„Určitě je to dost velká fluktuace a z ní vyplývající nedostatek strážníků. Po materiální
stránce jsme i díky naší městské části vybaveni dobře, ale chybějí nám lidé, a to mě fakt
trápí.“
Jsme na prahu nového roku, takže zkuste
vyslovit tři přání pro následujících 366 dní.
„Aby mně to v soukromí klapalo jako dosud.
Aby i v roce 2004 pokračovala vzájemná spolupráce s úřadem naší městské části k oboustranné spokojenosti. A konečně, aby se zlepšila důvěra lidí a přístup k městské policii. Pokud má veřejnost s policií nějaké problémy,
nechť nás kontaktuje na telefonním čísle
281 918 886 nebo v diskusním fóru na webu
naší městské části.“
vok

Černý Most II - 4. stavba
30 960 000 Kč
✔ tyto finanční prostředky jsou určeny na
dokončovací práce
Černý Most II - 5. stavba
295 340 000 Kč
✔ jedná se o realizaci 2. a 3. části výstavby 484 bytů a příslušné technické infrastruktury, schválená částka umožní plné rozvinutí
prací
tech. výstavba Kyje-Hutě
121 748 000 Kč
✔ jedná se o 2. etapu výstavby kanalizací,
plynu, vodovodu a úpravu komunikací východně od ul. Lipnická
tech. výstavba Jahodnice
24 000 000 Kč
✔ bude realizována kompletní úprava komunikací po zřízení inženýrských sítí ve stávající zástavbě, dokončení celé stavby se
předpokládá v r. 2005
Vysočanská radiála
368 280 000 Kč
✔ jedná se o finanční prostředky určené
na výkup pozemků. Vlastní stavba bude hrazena ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Ukončení akce se předpokládá v r. 2007
ul. Lipnická-Ocelkova
33 220 000 Kč
✔ tyto finanční prostředky jsou určeny na
přípravu dané investice, a to tak, aby stavba
mohla být zahájena v r. 2005. Podmíněná
stavba ke zprovoznění Vysočanské radiály.
ul. Broumarská
11 900 000 Kč
✔ jedná se o přeměnu komunikace extravilánového typu s příkopovým odvodněním
na komunikaci městského typu s chodníky
a novým odvodněním, součástí stavby je také
nová světelná signalizace na křižovatce Broumarská x Českobrodská, akce by měla být dokončena v r. 2005
tlaková kanalizace Broumarská 1 400 000 Kč
✔ jedná se o vynucenou investici v rámci
rekonstrukce ul. Broumarská
křižovatka Kolbenova x Kbelská
16 400 000 Kč
✔ rozšíření komunikace a vybudování
odbočovacího pruhu v délce cca 480 m do
Kbelské ve směru od Chlumecké na Kbely
a vybudování nového odvodnění a přestavba
světelné signalizace
odkanalizování zástavby v ul. Plumlovská
600 000 Kč
Dům dětí a mládeže Praha 9 4 500 000 Kč
✔ tyto finanční prostředky budou využity
na rekonstrukci elektroinstalace a stavební
úpravy prostor pro nové detašované pracoviště na Černém Mostě, v ul. Generála Janouška
Celkem by hl. m. Praha mělo podle
schváleného rozpočtu pro území naší městské části uvolnit finanční prostředky ve výši 908 348 000 Kč.
Ing. Miroslav Froněk
starosta Městské části Praha 14,
člen Zastupitelstva hl. m. Prahy
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Chcete mít doma akvabelu?

Koncem loňského roku se v hloubětínském bazénu konal už dvaadvacátý ročník Vánoční ceny Prahy
v synchronizovaném plavání. Na
všech z nich se jako trenérka i jako
ředitelka podílela Kateřina Vostárková, se kterou jsme si povídali o zdejším oddílu SK Neptun Praha, ale
hlavně o sportu té krásnější poloviny
lidstva, pro který se vžilo označení
akvabely.
„Ano, je to vyloženě estetický
sport se subjektivním hodnocením
technické hodnoty a uměleckého dojmu. Kromě svých dovedností se proto závodnice snaží zapůsobit také
vnějšími efekty. Výrazným malováním i dlouhými vlasy stočenými do
drdůlků. Když některá nosí kratší sestřih, použije obyčejnou drátěnku,
obalenou látkou zpravidla v barvě
plavek, a pár sponek. Na vlasy dáváme
dortovou želatinu, která je enormně
hustá a nerozpustí se ani během nejdelší pětiminutové sestavy. Tahle kosmetická příprava téměř jako na divadle je důležitá proto, že hlava je rozhodčím i divákům nejvíc na očích

Úspěšný byl závěr roku černomosteckého
Fit studia D. Titul světových šampionek v kategorii fitness stepu team žen získala Ťěžká
směs trenérky Dáši Zitové. Zlatou medaili
z Aerobic cupu v Českých Budějovicích vy-

P¤IVEZOU MEDAILI
také z Brna?
bojovaly v téže kategorii juniorky. A konečně,
ze soutěže Aerobic team show v Kladně postoupily kadetky (ve skladbě jako piráti) a juniorky (jako sestřičky) na mistrovství republiky, které se uskuteční 25. ledna v Brně. Přivezou vyznavačky aerobiku na Černý Most
medaile také z moravské metropole?

Se skladbou Nemocnice na hudbu z populárního televizního seriálu se juniorky Fit studia D probojovaly na lednové mistrovství republiky do Brna.

a že všechny další doplňky by už byly při
pohybu ve vodě na obtíž.“
Ovšem během vlastních sestav mají akvabely hlavy dost často pod vodou, a tak laika napadne, jak slyší hudbu, která je podobně jako třeba u krasobruslení nesmírně
důležitá.
„To srovnání s krasobruslením je přesné,
vždyť i u nás jde o jakési krasoplavání, kde
choreografie vychází z hudebního základu.
Využíváme speciální podvodní reproduktory, takže závodnice slyší perfektně. Ostatně, při tréninku jim dáváme pokyny ťukáním
klíči na kovové zábradlí. S komunikací prostě
problémy nejsou. Za ta léta už máme všechny
mušky téměř vychytané.“
Jediný pražský oddíl akvabel sídlí v Hloubětíně už od roku 1982, za tu dobu tady žákyně,
juniorky i ženy shromáždily nespočet republikových titulů a dovezly řadu medailí z evropských šampionátů i pohárových soutěží. Ale
největší chloubou jsou ty tisícovky děvčat, které prošly rukama pětadvacetičlenného trenérského sboru, v němž jsou i dva muži. Mimochodem, řada trenérek začínala před lety
v útlém věku právě tady.
„V současnosti je nás v oddíle kolem dvou
stovek od přípravky až po ženy - reprezentantky, takže začátečnice mají prakticky každý den
možnost vidět v akci ty nejlepší. A právě nyní
je ta správná doba pro děvčata nejlépe z prvních a druhých tříd, což je ideální věk pro zahájení nácviku. V polovině ledna totiž pořádáme nábor a od 1. února začínáme s výukou.
Stačí mít chuť a hlavně se nebát vody.“
Takže, chcete-li mít doma akvabelu, pokud
vaší dceři není víc než deset let, zastavte se co
nejrychleji v hloubětínském bazénu, nebo si
vytočte 281 864 012 a domluvte si vše potřebné.
vok, foto: jš

VYPLNÍ SE
pﬁedsedÛm pﬁání?
Nejstaršími a největšími tělovýchovnými jednotami naší městské části jsou Slavoj Tesla Hloubětín a TJ Kyje.Ta první si letos připomene už
107 let od svého založení, druhá bude slavit pětaosmdesátiny. Obě mají téměř šest stovek členů
v sedmi oddílech, z nichž pouhé tři jsou shodné,
a to fotbal, tenis a volejbal. Zatímco v Hloubětíně tuto trojici sportů doplňují karate, šachy, turistika a cykloturistika, v Kyjích jsou to sport pro
všechny, stolní tenis, moderní gymnastika a jachting.Na konci roku se zpravidla bilancuje, a tak
jsme o stručné hodnocení kladů i záporů, stejně
jako o přání do roku 2004, požádali předsedy
obou jednot.
František Valenta (60): „Za největší úspěch našeho Slavoje v roce 2003 považuji opakovaný postup tenisového družstva dospělých do nejvyšší
pražské soutěže - divize. Naopak největším zklamáním jsou pro nás výkony fotbalistů v I.B třídě
a také současný stav travnatého hřiště. Tolik
stručné ohlédnutí, a přání? Hlavně pevné zdraví
všem našim členům, zejména funkcionářům.To
není klišé, ale v současné ekonomické situaci
jsou dobré nervy a zdraví nutností. S tím souvisí
i přání, aby se v roce 2004 objevil nějaký kouzelný dědeček v podobě sponzora. A konečně, ať se
nám vyvedou tradiční akce pro širokou veřejnost,
letos organizované ve znamení deseti let naší
městské části, a to pochod 14 km okolo Prahy 14
a tenisový i volejbalový turnaj pro příchozí.“
Jaromír Svoboda (42): „Potěšili nás fotbalisté

postupem do městského přeboru a Lumír Ruzha
zlatou medailí ve čtyřhře na ME stolních tenistů veteránů. Také příliv dětí a mládeže do našich
řad. Záporem bylo jednoznačně vyhoření elektroinstalace ve fotbalovém areálu, které jen prohloubilo havarijní stav objektu tribuny. A pokud jde
o přání do nového roku, tak jsem trochu neskromný. Ať na jeho konci máme umělou trávu na
fotbalovém hřišti a další umělý povrch na kurtu
v tenisovém areálu Jahodnice, ať se chlubíme
sportovními úspěchy i rozšířenými řadami obětavých trenérů a cvičitelek, ať při bilancování zaznamenáme ještě větší zájem veřejnosti o akce
pořádané naší jednotou.“

MISTR SVùTA
Úspěšnou pětiletku za sebou má
kulturistický oddíl
Delta
fitness
z Černého Mostu.
Pod vedením trenérů Miroslava
Tichého a Jaroslava Rytiny se jejich
svěřenci a svěřenkyně propracovali
mezi nejlepší v republice. Na letošním mistrovství
republiky v kulturistice byl starší
dorostenec Josef
Kozel druhý v kategorii do 67 kg,
Pavel Rohla čtvrtý
do 75 kg a mezi
juniory Jiří Beránek rovněž čtvrtý
v kategorii do 75 kg. Mezi ženami v kategorii fitness nad 165 cm skončila Radka Novotná sedmá.
To všechno ale nic není proti Vjačeslavovi Vinogradovovi, který v kategorii fitness do 80 kg byl
v republice sice druhý, ale stal se juniorským
mistrem Evropy a 6. prosince ve Španělsku dokonce mistrem světa. (Rozhovor s ním přineseme
v některém z dalších čísel Listů.) Delta fitness
v ZŠ Vybíralova se ale nezaměřuje pouze na
sportovní oblast, zdejší posilovna je k dispozici
také široké veřejnosti. A upřímně řečeno, kdy se
vám povede cvičit a posilovat přímo vedle mistra
světa?

ZAâÍT S TENISEM
nemusíte aÏ na jaﬁe
Bílý sport, tenis, už dávno není sportem jen bílého oblečení. Stejně tak už dávno není sportem
sezonním. A nejen ve vrcholové podobě. V současnosti můžeme směle říci, že „tenísek“ je již
celoročním sportem i pro začínající hráče. Takže
s prvními údery se můžete seznamovat už třeba
právě teď. Že se vám nechce dojíždět někam přes
celou Prahu? Ani nemusíte, začít se totiž dá
v blízkém okolí vašeho bydliště, konkrétně v ZŠ
Vybíralova, kde sídlí tenisová škola Tallent. Ta
nabízí po celý školní rok dvakrát týdně kurzy pro
děti a mládež, které vedou trenéři s licencí Českého tenisového svazu a Fakulty tělesné výchovy
a sportu. Trénuje se ve věkově i výkonnostně rozdělených skupinách, ti nejlepší se pak mohou stát
členy tenisového oddílu TCTŠT a hrát závodně.
Nové tréninkové kurzy začínají už 12. ledna 2004
a nábor do nich probíhá právě v těchto dnech. Pokud si myslíte, že právě tenis je ten správný sport
pro vás, tak neváhejte a vyražte rovnou do ZŠ Vybíralova, nebo se předtím informujte na telefonních
číslech 224 815 871, 603 527 172, 603 418 066.
připravil: vok, foto: jš (2x), archiv
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Za zoubky zdravûj‰í
Projekt Dětský úsměv,
do kterého se zapojily
všechny státní mateřské
školy v Praze 14, se realizuje ve spolupráci odboru
zdravotnictví našeho úřadu a České stomatologické komory už třetím rokem. Vychází ze švýcarských
zkušeností
v oblasti preventivní péče
- cílem je, aby se i ty děti,
které si z domova nepřinesou potřebné hygienické návyky, naučily správně zacházet s kartáčkem
a pastou a aby získaly
i potřebné znalosti, samozřejmě v přiměřené formě. O proškolení učitelek
se postarali organizátoři, stejně jako o přísun
pomůcek do dvanácti předškolních zařízení
(včetně dvou odloučených pracovišť). „Kelímky si přinesly děti z domova, aby si je navzájem poznaly,“ říká ředitelka MŠ Paculova
Eva Douchová, „zoubky si čistí už od tří let.
Myslím, že to dětem pomáhá, a rodiče to kvitují s povděkem.“
text a foto: vš

Mikulá‰ské nadûlování
Ve stacionáři pro děti s kombinovaným postižením Paprsek v Hloubětíně bylo o mikulášské veselo stejně jako kdekoli jinde - program včetně Mikuláše s tradičním doprovodem si opatřili „z vlastních zdrojů“. Pro
zkušený personál v čele s ředitelem dr. Jaroslavem Šturmou nebyl problém usměrnit dětskou aktivitu tak, aby se všichni dobře pobavili. Drobných dárků bylo požehnaně, ale tím
největším, který snad už v příštím roce potěší
nejen maminky z občanského sdružení Hvězdička, jejichž činnost na pomoc rodičům handicapovaných dětí pravidelně podpoří malý
grant udělený městskou částí, bude zahájení
provozu v oddělení pro mladé dospělé.
Mikulášský program s písničkami Inky Rybářové v MŠ Vybíralova 968 obohatil křest
knížky Kreslíme, zpíváme a počítáme - bez
šampaňského, zato s barevnými lentilkami.
Děti se při pořadech této zpěvačky, která vystudovala češtinu s výtvarnou výchovou, dobře baví - Inka pro ně vymýšlí rytmické a nápadité písničky i zábavné hrátky, jak dokazuje knížka připravená ve spolupráci s Renatou
Frančíkovou. Atmosféra byla opravdu mikulášská: odvaha, kterou by zejména kluci mohli napřed rozdávat, po příchodu čerta mizela
jak pára nad hrncem, ukápla i nějaká ta slzička, ale o to příjemnější bylo potom řádění „na
parketu“.
vš, foto: Miluše Bílková

Děti z mateřinky se nakonec s čertem skamarádily.
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Komunitní centrum Mot˘lek
SdruÏení na pomoc dûtem s handicapy informuje:
Dne 3. prosince sdružení uspořádalo
již svůj třetí předvánoční benefiční koncert, tentokrát v centru Prahy, v kostele
sv. Šimona a Judy v Dušní ulici. Hlavními protagonisty byli Enrique Pina
a Štěpán Kos. Vystoupení dominikánského tenoristy s českým klavíristou mělo vynikající uměleckou úroveň a velmi milou atmosféru. Pozvání kromě mnoha významných
hostí přijal a koncert zaštítil ministr zahraničních věcí pan dr. Cyril Svoboda.
Umělci se vzdali nároku na honorář, a tak se
díky jejich nezištné pomoci a laskavosti návštěvníků podařilo vybrat 72 200 korun na zajištění služeb ve prospěch rodin s handicapovanými dětmi a zakoupení pomůcek. Čistý výtěžek koncertu po zdvojnásobení Nadací Divoké
husy dosáhl 50 000 korun.
S laskavou podporou společnosti ELTSEN
s.r.o. se 6. prosince uskutečnila akce Sobota
s kostičkami, která umožnila padesátce dětí
strávit několik zábavných hodin při skládání
nejrůznějších staveb.

V lednu se těšíme na všechny děti, které se přijdou podívat na další z divadelních pohádek do Galerie 14. Termín
najdete na nové vývěsce u galerie.
Nabízíme několik volných míst v zájmových kroužcích: keramickém, modelářském a výtvarném. Informace získáte přímo v Komunitním centru či na tel. 606 483 523.
Aktuální informace o činnosti sdružení a fota z akcí naleznete na: www.motylek.org

JAHODOVÉ MENU

Naše služby hodláme rozšířit i o doučování
a přípravu dětí na vyučování. V příjemné
učebně si mohou udělat domácí úkoly, dobrovolníci se jim budou věnovat individuálně. Rodiče, pokud máte o tuto službu zájem, ozvěte se nám a vše domluvíme osobně!
Pokud máte chuť přiložit v našem klubu ruku k dílu, popř. podpořit naše sdružení sebemenším finančním či věcným darem, s radostí
vás uvítáme mezi námi.
Těšíme se na všechny, kteří zazvoní na náš
zvonek!
Děkujeme všem dobrovolníkům, partnerům,
sponzorům a přátelům, kteří v roce 2003 podpořili naši práci, a přejeme mnoho štěstí, životních i pracovních úspěchů v roce 2004.

Přinášíme zprávy
z našeho dětského klubu JAHODA.
Naše vánoční besídka se konala 20. prosince 2003 v Domově důchodců v Praze 10. Děti
předvedly, co se naučily v klubu JAHODA zazpívaly, zatančily, i zahrály krátkou pohádku. Také babičky a dědečkové jim představili
své krátké vystoupení. Setkání spolu se vzájemným obdarováním bylo pro všechny velmi
příjemným zážitkem.
Stejně jako loni dětem nabízíme od pondělí
do čtvrtka spousty zábavy a her, ale i poznání
v kroužku počítačů, angličtiny nebo keramiky.
Klub Jahoda je otevřený pro všechny děti od tří let.
Co připravujeme
Všechny obyvatele Prahy 14 srdečně zveme
na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
V KLUBU JAHODA
21. ledna od 10 do 19 hod.
Přijďte se podívat, kde děti z Prahy 14 tráví
svůj volný čas.

V jednu velkou tvůrčí dílnu se komunitní
centrum proměnilo při Vánocích s Motýlkem.

Vybíralova 969, Praha 9
tel. 281 916 352, 777 67 40 60
jahoda@dobrovolnik.cz
www.jahoda.dobrovolnik.cz
č. ú. 250969359/0800

DDM na Proseku
Měšická 720, Praha 9, tel./fax 286 884 456
e-mail: praha9@ddm.zde.cz
http://www.ddm.zde.cz

17. 1. od 9 hod.: Otevřený šachový turnaj pro
děti a mládež (kategorie věkové a výkonnostní)
10. 1., 17. 1., 24. 1.: Sobotní lyžování - jednodenní výjezdy (pro všechny, děti s pedagogickým
dozorem; změna vyhrazena, cena 220 Kč, s ped.
dozorem 250 Kč)
30. 1.: Prosek, Prahy kousek - celodenní hra
pro děti a mládež
od 1. 1. do 31. 1.: THE BEST STORY, soutěž
o nejlepší příběh (povídka, pohádka, novela) v cizím jazyce (A, N, F, Š, I), kat. 10-12 let, 13-15 let.
Příběhy zašlete na adresu DDM (heslo „The Best
Story“) či předejte osobně.
Sněhulákiáda - termín podle sněhových podmínek (soutěž o nejhezčího sněhuláka, sněhové sochy)
7., 13., 21., 28. 1. od 16 do19 hod.: Tvořivé dny
(obal na knihu z kůže, keramika, batikování)

V prosinci jsme uspořádali pro děti a mládež předvánoční akci pod názvem I takhle
může vypadat perník. Kromě toho, že si naši
návštěvníci vychutnali sladkou atmosféru Vánoc, spojenou s pečením cukroví - přesněji
perníku, naskytla se jim příležitost seznámit
se nejen s našimi prostory, ale i s jednotlivými
pracovníky Trianglu. Osobní setkání a vlastní
dojem může být tím, co při eventuálním problému rozhodne o navázání dalšího kontaktu
s naším zařízením.
Nově nabízíme
Od poloviny ledna 2004 bude našim klientům k dispozici kontaktní místo v centru Prahy - INFOCENTRUM, vestibul metra B,
Palackého náměstí, každou středu odpoledne
od 12 do 16 hodin.
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HASSO má co nabídnout

L

etos již osmý rok nabízí své služby zákazníkům obchodní dům Hasso v Breicetlově ulici na Černém Mostě. Vydržel
konkurenci mnohem většího CČM, přečkal
i loňský požár střechy, po němž se velmi
rychle dokázal vzpamatovat. Oproti původnímu stavu došlo v třípatrové budově
k vylepšení interiéru a k rozšíření některých prodejních ploch (k pronajmutí je tu
ještě 600 m2 s vlastním vchodem, sociálním
zařízením, kanceláří a skladem). Dnes vám

ci. Dále se v obchodním domě Hasso nacházejí: trafika s výrobou klíčů a dárkovými
předměty, drogerie a parfumerie Rossmann, zlatnictví (prodej, opravy a čištění
zlatých a stříbrných šperků, výroba šperků na
zakázku, novinka na zakázku - křticí hodinky,
hodinářské opravy a servis, příjem veškerých
platebních karet), papírnictví Linart (školní
a kancelářské potřeby), Hasso móda, prodejna nábytku a dekorací (ratanový nábytek
byl rozšířen o kuchyně na zakázku a vestavěsuché vazby, výzdoba interiérů a exteriérů),
čalounictví GATT (výroba ušáků, zdravotní
matrace, potahové látky), prodejna obuvi,
realitní kancelář Context (kompletní realitní servis, specializace na zprostředkování prodeje bytů včetně veškerého právního a smluvního servisu), kadeřnictví Jarka (včetně manikúry a kosmetiky, od ledna i pedikúra, účesy

představíme většinu nájemců, od příštího
čísla se budou objevovat na celoroční inzertní stránce Hassa.
Začneme největším nájemcem, jímž je supermarket Albert, který po zmíněném únorovém požáru prodělal kompletní rekonstruk-

né skříně), nová prodejna počítačů (prodej,
servis a bazar), dárky (mj. dárkové a žertovné čokolády, novinka - veselé spermie plněné
vaječným koňakem), květinářství (keramika,

kosmetika Bellis

kadeřnictví Jarka

snoubenců), kosmetika Bellis (pedikúra, manikúra, poradenství, kosmetika Alcina, líčení,
depilace celého těla, modeláž nehtů gelem
aj.). Ve druhém podlaží najdete kromě rodinného fitness (provozovatel S - Projekt Praha
a S - Fitness Praha) též hernu s bowlingem.
komerční stránka, text a foto: jš
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Na výstavišti v pražské Stromovce, kde se
již v roce1891 konala Zemská jubilejní výstava a o sto let později Všeobecná československá výstava Praha 1991, se ve dnech 25. - 29. listopadu 2003 uskutečnil již 10. odborný veletrh
Aqua-therm Praha. Během jednoho desetiletí
se vyvinul v největší a nejprestižnější veletržní
akci v oborech vytápění, klimatizace a sanitární techniky v České republice. Po For archu je
to druhý největší veletrh v hlavním městě.
Také v Listech Prahy 14 jste se mohli dočíst
o některých jeho předchozích ročnících. Tak
například v lednu 2002 tu byl článek Aqua-therm dříve a dnes, loňské lednové číslo se
zmiňovalo o devátém ročníku veletrhu v souvislosti s dodávkami tepla pro Prahu 14 ze
zdrojů Pražské teplárenské a.s. Rozhodně si
prezentaci v tisku, vedle Listů například v ča-

sopisech Energetika, Domov
či Technický týdeník, zaslouží. Loňský jubilejní ročník,
jehož pořadatelem byl Progres Partners Advertising, s. r. o., prezentoval
výrobky a služby 426 vystavovatelů z 15 zemí. Několik poznámek k domácím vystavovatelům. Zajímavý stánek předvedla firma Karma a. s. (www.karma-as.cz) z Českého Brodu.
Její plynová topidla, plynové krby, plynové
a průtokové a zásobníkové ohřívače vody se
setkaly se značným zájmem návštěvníků. Firma Korado a. s. (www.korado.com) z České
Třebové je v současné době jedním z nejmodernějších závodů na výrobu vytápěcích těles
- radiátorů. Předváděla např. desková otopná
tělesa RADIK či speciální otopná tělesa
KORALUX.
Shodou okolností má Aqua-therm za sebou
deset let, tedy přesně tolik, kolik si letos budeme připomínat v souvislosti se vznikem
Prahy 14.
Ing. Evžen Karaus

Krbová kamna (harmonie moderního a úsporného vytápění - www.verner.cz) od firmy
VERNER a. s. z Červeného Kostelce. Krbová
kamna VERNER GOLEMEK o jmenovitém výkonu 6 - 16 kW s možností připojení na ústřední topení jsou konstruována na spalování veškeré
dřevní hmoty - dřevního odpadu a biomasy.

Dalším významným českým vystavovatelem byla firma ATMOS, Jaroslav Cankař a syn z Bělé pod
Bezdězem (www.atmos.cz). Tato dnes již rodinná firma vyrábí po desítky let zplynovací teplovodní kotle, zejména pro ústřední vytápění na tuhá paliva. Bohatý výběr jejich kotlů je patrný na snímku veletržní
expozice.

Jubilejní

Již tradičním a významným vystavovatelem je
firma Kopřiva Praha, s. r. o. (hřeje, ale nespálí,
www.kopriva.cz) se sídlem v těsném sousedství
Prahy 14, ve Kbelích. Jejím hlavním výrobním
programem jsou elektrokotle pro ústřední a etážové vytápění. Mimo to vyrábí sálavé panely pro
luxusní vytápění s reprezentativním designem.
Využívají rovněž elektrickou energii. Tato moderní zařízení vidíte na snímku z expozice této firmy.

V˘stava s BIBLICK¯MI koﬁeny

V knihovně Svědků Jehovových se nachází
řada mimořádných a vzácných titulů.

V Bryksově ulici na Černém
Mostě, kde se nalézá od roku
1994 sídlo ústředí Svědků Jehovových v České republice, se
koncem minulého roku uskutečnila mimořádná výstava. Konala
se k 70. výročí ustavení první
československé odbočky tohoto
náboženského sdružení. Vernisáže se zúčastnili kromě jiných
osobností profesor František
Vyskočil a Jiří Gruntorád, jenž
vede nakladatelství Libri prohibiti. Přehledně uspořádané exponáty a panely s množstvím
unikátních dobových dokumentů a předmětů zachycovaly historii díla Svědků Jehovových od roku 1933
po současnost. Toto vyznání má biblické
kořeny, samo jméno Svědkové Jehovovi je
založeno na výroku z biblické knihy Izaiáš.

J. A. Komenský se o Jehovovi, což je osobní jméno Boha, zmiňuje ve své Hlubině
bezpečnosti.
text a foto: jš
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INZERCE
Městská část Praha-Dolní Počernice

oznamuje
ve smyslu § 36 zákona č. 131/2000 Sb.
o hl. m. Praze, ve znění p. p.

záměr
pronajmout

KLUB MAMINEK âern˘ Most - YMCA
Vlčkova 1067, 198 00 Praha 9
Mateřské centrum (MC) Klub maminek
Klubíčko se zaměřuje nejen na práci s dětmi a maminkami, ale formou přednášek
a jednorázových akcí oslovuje celé rodiny.
Jeho specifikem je i důraz na komunikaci
a vzájemnou spolupráci mezi dětmi různých
věkových skupin. V rámci projektu Děti dětem se dětem pod vedením pedagoga a dobrovolníků z MC podařilo uskutečnit několik
velmi hezkých akcí:
6. 11.: Dětská burza hraček
(herny MC a kroužek Vydry)
Děti samy prezentovaly, nabízely, oceňovaly své zboží, oslovovaly druhé, smlouvaly
ceny i posuzovaly nabídku i poptávku trhu
a učily se přizpůsobovat situaci. Akce proběhla s velkým ohlasem a ke spokojenosti
všech.
Cca 153 účastníků, 94 prodávajících dětí ve
věku od 5 do 12 let
5. 12.: Mikuláš pro herny
Žáci ZŠ Generála Janouška spolupracovali
při přípravě i organizaci mikulášské nadílky
určené jejich malým kamarádům.
Cca 70 účastníků

15. 12.: Vánoční besídka
Děti z křesťanského kroužku předvedly dramatizaci vánočního příběhu. Žáci třídy
7.A připravili s dětmi vánoční přáníčka, děti z MC našly pod stromečkem malé vánoční dárečky od nich, společně zpívali koledy,
protáhli se na opičí dráze.
Cca 80 účastníků
V rámci praxe žáci ZŠ Generála Janouška připravují výtvarný, pohybový program pro děti z MC doplněný dramatizací pohádky. Navazují tak na výuku základů vývojové psychologie dítěte při
rodinné výchově. S dětmi z heren se setkají vždy v pondělí 1x za 14 dnů, počínaje 12. lednem 2004. Pro děti dále v průběhu roku zorganizují dětský den, táborák,
karneval, o nichž budete informováni na
vývěskách MC a v Listech Prahy 14.
Pro maminky kromě běžného programu
připravujeme přednášky: vizážistika, míčkování, ubrousková technika, aromaterapie. Přednášky se uskutečňují pouze v případě dostatečného zájmu, je možné rozšíření jejich nabídky podle zájmu maminek.

PLACENÁ ¤ÁDKOVÁ INZERCE
●

Koupím byt v Praze i před rekonstrukcí. Platba
hotově. Volejte 603 270 717.
12/02
● Jste začínající podnikatel? Máte možnost získat
státní bezúročný úvěr do výše až 1 mil. Kč z programu START.RPIC Praha. Tel.: 284 007 830.
12/11

ELEKTRICKÉ
INSTALACE
ELEKTRICKÉ INSTALACE
JAN
JAN ROHAN
ROHAN
❑
❑
❑
❑
❑
❑

elektromontáÏe
opravy elektroinstalace v bytech
revize elektro, vãetnû PRE a hromosvodÛ
stavební práce
sádrokartony
pro obãany Prahy 9 a 14 sleva 10% na práci

Podûbradská 124, Praha 9, metro Hloubûtín
Tel./fax: 281 86 19 22, 603/433 477
Byt mÛÏe b˘t i zadluÏen˘, neoprávnûnû
obsazen˘, „vybydlen˘“, v soudnû
Ïalobním ﬁízení apod. Forma vlastnictví,
velikost a kvalita bytu nerozhodují.
Úﬁední formality zaﬁídím
a zaplatím (dle potﬁeby
zaplatím i advokáta).
Náhradní byt mohu
nabídnout.

T
BY
K¯ ÁM
C
I
T LED V‰e
A
EM E H korektnû
L
B AZ
vyﬁe‰ím.
O
R
R
Platím hotovû.
P
P V
Privatizace bytu nevadí
Tel.: 603 471 363

P¤ÍJEM
INZERCE

PO + ST
8–12 h
13–17.30 h
ostatní dny
podle
dohody
●
☎ 281 005 581
pí Rudolfová

jednotlivá garážová stání ve společné garáži
v objektu čp. 10 za cenu 1200 Kč za měsíc
Poučení:
Podle výše citovaného ustanovení mají občané
právo se k tomuto záměru vyjádřit a předložit
své nabídky či připomínky písemnou formou
a to doporučeně na adresu
ÚMČ Praha-Dolní Počernice, Stará obec č. 10,
190 12 Praha 9
nebo osobně prostřednictvím podatelny
Úřadu MČ Praha-Dolní Počernice
na téže adrese
☞ bližší informace, případně dohoda termínu
prohlídky jsou možné na telefonním čísle
281 021 098
☞ vyhlašovatel si ponechává právo
žádného zájemce nevybrat
První den zveřejnění: 20. 11. 2003
Doba zveřejnění: do obsazení volných stání

VETERINÁRNÍ O·ET¤OVNA
pro malá zvíﬁata,
exotické ptactvo a plazy
G. Janou‰ka 902, âern˘ Most
oznamuje v‰em sv˘m zákazníkÛm roz‰íﬁení ordinaãních hodin od 1. 1. 2004
Po-So 9-13 14-20 hod.
Ne
14-19 hod.
Tel.: 281 918 862, 603 493 046, 608 171 508

Non stop
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INZERCE
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Přímý zájemce koupí v Praze byt, DR. nebo
OV. Platba v hotovosti. Tel.: 222 325 202.

1. KŠPA Praha s. r. o.
Soukromá střední škola s tradicí
pro školní rok 2004/2005 otevírá
tyto studijní maturitní obory:
PODNIKATELSKÁ ADMINISTRATIVA
✔ 4leté denní studium (pro absolventy ZŠ)
zaměření - podnikání, výpočetní technika
✔ 2leté denní nástavbové studium
(pro absolventy SOU)
✔ 3leté dálkové nástavbové studium
(pro absolventy SOU)
Den otevřených dveří
20. ledna 2004 od 13 do 17 hod.
Rádi Vás uvítáme na adrese školy:
Praha 9-Hloubětín, Mochovská 570
Telefon: 281 86 30 44
Stejné studijní obory lze studovat
na našich asociovaných školách:

PRODEJ A SERVIS
JÍZDNÍCH KOL
Náchodská 2094/80
Praha 20 - Horní Poãernice
Po-Pá 9-18.30, So 9-12 hod.
Tel./fax 281 928 897

www.cyklopocernice.cz

LYÎE

●
●
●

prodej a servis
pÛjãovna
bazar

L & L
opravna Tv, videa, hifi
Po-ãt 13-19 hod.
MaÀákova 813, Praha 9-âern˘ Most II.
Tel.: 777/171 120

Kladno, Holandská 2531, tel.: 312 24 93 54
Litoměřice, Sovova 2, tel.: 416 73 36 78

ÚâETNICTVÍ, DA≈OVÁ P¤IZNÁNÍ
Nabízí V· s praxí. Osobní pﬁístup, nízké ceny

Telefon: 608 066 088
po-pá 8-21 hod.
so
9-13 hod.
tel.:

281 91 21 75
603/961 892
Bryksova 776
Praha 9-âern˘ Most

Dygr˘nova 829
Praha 9-âern˘ Most
PO-âT 18.00-20.00 hod.
tel.: 606 894 499

âM a blízké okolí doprava zdarma
V˘mûna zipu u koÏené bundy 300 Kã

Gymnázium, Praha 9,
Českolipská 373
Státní osmileté a čtyřleté gymnázium, všeobecné
zaměření, fakultní škola při PedF UK
e-mail: g_ceskolipska@volny.cz
http://gceskolipska.webpark.cz
www.skoly-kurzy.cz
Jazyky: Aj, Fj, Nj, latina.
Studovna – internet.
Počítačová učebna – internet
Zájmové a sportovní kroužky: keramika,
fotokroužek, kroužek plastikového modelářství,
taneční klub, florbal, volejbal, futsal, šerm

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Vánoãní akce
PRO MAJITELE BYTŮ 2+1 V PRAZE 9 A 14
Firma Elektrické instalace Jan Rohan vyhlašuje v termínu od 5. 12. 2003 do 20. 1. 2004
Vánoční akci na výměnu elektroinstalace ve Vašich bytech. Akční cenová nabídka na byt cihla
velikosti 2+1 je 27 000,- Kč v rozsahu prosté výměny (Al za Cu), zednické práce v ceně.
O další informace se prosím obracejte na
kancelář naší firmy, tel./fax: 281 86 19 22,
603 433 477, 603 443 927 se sídlem Poděbradská 124, Praha 9, stanice metra Hloubětín
Jan Rohan, Elektrické instalace

úterý 27. 1. 2004

!

Od 1. 12. 2003 je v provozu

NOV¯ „úzkopásmov˘“ P¤ÍSTROJ
NA LÉâBU LUPENKY

!

KoÏní ambulance MUDr. SoÀa ·ípková,
tel.: 281 867 302

vždy od 16.00 a od 17.15 hod.
hodinový program pro uchazeče i jejich rodiče.

Všichni jsou srdečně zváni!
Přijímací zkoušky nanečisto (Čj a M):
pro žáky 5. tříd ZŠ: 12. 2. 2004 od 14.30 hod.
pro žáky 9. tříd ZŠ: 12. 2. 2004 od 16.30 hod.
Sponzor školy: SHELL CZECH REPUBLIC a.s.

ING. JIŘÍ KABA - SOUDNÍ ZNALEC

CENY A ODHADY NEMOVITOSTÍ
Skorkovská 1168/11, Praha 9-Kyje
Tel.: 281 924 972 Mobil: 603 331 825

nejlevnější

VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ
!! likvidace starých skříní !!
777/202 183
323/654 022
gato@gato.cz
Jihlavská 611, Praha 4 z ceny montáže

ZLATNICTVÍ VE VYSOČANECH
(modrý dům u st. metra Vysočanská)
Pod Pekárnami 3, Praha 9,
tel.: 283 893 334 + 604 477 771

SLEVY od 3 % do 50 %
na šperky (stříbrné i zlaté) a hodinky kolekce 2003

UZÁVùRKA
LISTÒ ã. 2/2004

19. 1. 2004
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PF z Prahy 14
Podobně jako loni jsme toto místo vyhradili pro rozmanitá PF,
zahrnující celou naši městskou část. Fotografie zimní scenerie
v okolí Kyjského rybníka je od Antonína Topinky z Aloisova, vlevo karikatura od Jaroslava Dodala z Hloubětína. Uprostřed skautské
PF z kyjského střediska. Z výtvarného ateliéru Ars pueris z Jahodnice je sněhulák s chaloupkou a kruhový motiv. Roztomilá pohlednice s dívkou na bruslích je od výtvarnice Marie Venclíkové-Růžkové z Kyjí. Od malířky Olgy Stárkové z Dolních Počernic je PF
s letním motivem a dole půvabný betlém s jeho autorem Janem
Břinkem z Hloubětína. A snímek s novoročním přípitkem byl pořízen v nedávno otevřeném bistru U Matýska v ulici Bratří Venclíků
na Černém Mostě.

