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MùSÍâNÍK OBâANÒ âERNÉHO MOSTU, HLOUBùTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC

10/2005

Cyklostezka otevﬁena
Zástupce starosty Prahy 14 Miroslav Skala se starostou Dolních Počernic (uprostřed) a primátorem při
otevření cyklostezky, spojující sídliště Černý Most
s Dolními Počernicemi.

■ ZDARMA

www.praha14.cz

redakce 281 005 581-2

inzerce 281 005 581
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Bém: Tento úsek cyklostezky je krásn˘
Pro Prahu je podpora hromadné dopravy
jednou z priorit, proto se letos přihlásila k Evropskému týdnu mobility podpisem jeho
Charty a zařadila se mezi města, která vyhlásila Den bez aut (Ulice pro lidi, ne pro auta).
Ten proběhl v Praze v neděli 18. září. Během
Evropského týdne mobility (16. až 22. září) se
Praha 14 výrazně prezentovala hned dvakrát.
Poprvé v Den pražské železnice, kdy byl na
Masarykově nádraží vystaven panel s projektovanou stanicí Rajská zahrada, která je na
předním místě mezi novými prioritními zastávkami, jež by měly být postaveny v rámci
koncepce rozvoje železničního uzlu Praha
a jeho návaznosti na MHD. V současné době
je na 10 železničních tratích zaústěných do
pražského železničního uzlu situováno na
území Prahy 43 stanic a zastávek. ROPID ve
spolupráci s ČD zpracoval návrh na 29 nových železničních zastávek, mezi nimiž jsou
kromě již zmíněné prioritní Rajské zahrady
(předpokládaný obrat 5 000 cestujících/den)
také navrhované zastávky Praha-Černý Most
(předpokládaný obrat 1 500 cestujících/den)
a Praha-Jahodnice (předpokládaný obrat 500
cestujících/den).
Podruhé v Den cyklistiky (19. 9.), kdy byla
za účasti primátora Béma otevřena cyklostezka Černý Most-Dolní Počernice (viz mapka).
Její výstavbu připravila MČ Praha 14 a financoval magistrát částkou téměř čtyři miliony
korun, realizaci zajistila Technická správa komunikací hl. m. Prahy. Je dlouhá cca půl kilometru o šířce 3 m a je vyznačená jako společná pro chodce a cyklisty. Navazující pokračování po místních komunikacích sídliště Černý
Most směrem na Horní Počernice má zatím
provizorní značení. Otevřením cyklostezky
plní Praha závazek, který je obsahem již zmíněné Charty ETM. Nová cyklostezka se velmi
líbila nejen primátorovi, ale největší radost
udělala vozíčkářům, neboť po dlohých letech
čekání se konečně dostanou tam, kam nemohli, svěřil se nám vozíčkář Antonín Stárka. Propojením s Dolními Počernicemi se všem obyvatelům Černého Mostu otevírá přístup k jedinečnému komplexu krajiny s rybníky v oblasti
Dolních Počernic, Xaverovského háje a Klánovických lesů.
text a foto: jš

KolobûÏky na tubusu
V naší městské části máme tu výhodu, že nemusíme uzavírat provoz, aby cyklisté měli kde jezdit. Nad tubusem metra mezi Rajskou zahradou a Černým Mostem je stálá stezka pro pěší i cyklisty. Ve středu
21. září však neplatilo ani to. V duchu sloganu „Ani s kolem, ani pěšky, drandily tu koloběžky“, jsme tu při zábavném odpoledni napočítali přes padesát spokojených dětí s koloběžkami různých značek i velikostí. Vydařená akce s nádherným počasím.
text a foto: vok

Primátor Pavel Bém přijel na kole na Černý Most až ze Sedlce
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ZPRAVODAJSTVÍ
Z RADNICE

Informační kancelář a podatelna (Bří Venclíků 1073, Černý Most): po a st 7.30–18 hod.,
út a čt 7.30–15 hod., pá 7.30–14 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

Co projednalo záﬁijové zastupitelstvo
V pořadí 15. jednání Zastupitelstva MČ
Praha 14 se uskutečnilo ve čtvrtek 15. září
v Galerii 14, náměstí Plk. Vlčka 1686, Černý Most. Za přítomnosti 29 členů zastupitelstva (omluveni ing. L. Dubský a JUDr.
E. Hášová) bylo projednáno:
● vzalo na vědomí informaci o plnění úkolů
zastupitelstva; Zprávu o činnosti RMČ Praha
14 za I. pololetí roku 2005; zavádění systému
řízení jakosti dle normy ČSN EN ISO
9001:2001 na Úřadu MČ Praha 14
● seznámilo se s usnesením Rady hl. m. Prahy č. 1324 ze dne 9. 9. 2005 vč. příloh, které
se týká dotačních vztahů mezi hl. m. Prahou
a městskými částmi pro rok 2006. Nesouhlasilo se zavedením nových dotačních vztahů
hl. m. Prahy k městským částem hl. m. Prahy
na rok 2006, které se opírají zejména o inkasa daně z příjmu fyzických osob z podnikání
a nezohledňují výchozí podmínky jednotlivých městských částí (např. sociální rozložení
obyvatel). Požaduje: 1. provedení analýzy
vybraných kritérií, současná vybraná kritéria
a jejich váhy považuje za nekoncepční pro
rozvoj městských částí a hl. m. Prahy, 2. aby
pro rok 2006 byla zachována minimální výše
dotace jako pro rok 2005. Uložilo Ing. Miroslavu Froňkovi, starostovi MČ Praha 14:
1. seznámit s tímto usnesením Radu hl. m.
Prahy, 2. zajistit aktivní účast MČ Praha 14
při tvorbě nových rozpočtových pravidel (dotačních vztahů) v hl. m. Praze
● schválilo plnění příjmů a výdajů MČ Praha 14 za I. pololetí roku 2005 (příjmy
115.234,25 tis. Kč, výdaje 123.936,50 tis. Kč
z toho kapitálové 13.111,14 tis.Kč, běžné
110.825,36 tis. Kč, ztráta 8.702,25 tis. Kč);
plnění finančního plánu zdaňované činnosti
MČ Praha 14 za I. pololetí roku 2005 s hospodářským výsledkem ve výši 25 679 tis. Kč
● schválilo II. úpravu a změnu rozpočtu MČ
Praha 14 na rok 2005 a úpravu finančního plánu MČ Praha 14 na rok 2005
● schválilo uzavření smlouvy na směnu pozemků parc. č. 2264/1 a 2264/4, k. ú. Kyje,
o celkové výměře 259 m2 ve vlastnictví společnosti Eshel Prague, a. s. za pozemky parc.
č. 2262/3, 2263/2 a 2788/3, k. ú. Kyje, o celkové výměře 36 m2, které jsou ve svěřené
správě nemovitostí MČ Praha 14
● schválilo uzavření kupní smlouvy mezi MČ

Praha 14 a společností SIKO KOUPELNY, a.
s. na prodej pozemku parc. č. 2808/4, o výměře 23 m2, k. ú. Kyje, za kupní cenu 1 100
Kč/m2, tj. za částku v celkové výši 25 300 Kč
● schválilo nabytí pozemku parc. č. 2655,
k. ú. Kyje, z vlastnictví hl. m. Prahy do svěřené správy nemovitostí MČ Praha 14
● schválilo úplatný převod části pozemku
parc. č. 1295/3 o výměře cca 2 450 m2, k. ú.
Hloubětín, z vlastnictví České republiky (právo hospodaření s majetkem státu - Státní statek hl. m. Prahy „v likvidaci“) do svěřené
správy nemovitostí MČ Praha 14 za kupní cenu do výše stanovené znaleckým posudkem
● schválilo změnu obsahu zřizovacích listin
jednotlivých příspěvkových organizací zřízených MČ Praha 14 z důvodu nové právní
úpravy školského zákona a na to navazujících
právních norem
● schválilo řešit majetkoprávní vztah potencionálního investora stavby „Obytný soubor
Broumarská - sever + jih, Praha 14 - Kyje“
k pozemkům, na kterých bude stavba realizována, formou prodeje zastavěných částí pozemků parc. č. 80/1 a 84/1 bytovými domy,
o celkové výměře cca 5 861 m2; ostatní pozemky a jejich části (parc. č. 79/1, 80/1, 81,
84/1) ponechat ve svěřené správě nemovitostí
MČ Praha 14
● nemělo námitek ke změně územního plánu hl. m. Prahy funkčního využití pozemku
parc. č. 2671/14, 2671/111 a 2671/114 k. ú.
Kyje z přírodní nelesní plochy ZN na technické vybavení TO - zařízení k likvidaci komunálního odpadu
● souhlasilo se změnou Územního plánu hl.
m. Prahy na části pozemku parc. č. 232/222 k.
ú. Černý Most z komunikace místního významu na funkční využití PP - parkově upravené
plochy
V rámci posledního bodu programu zasedání (návrhy, připomínky, interpelace)
vystoupili:
Jiřina Nováková s připomínkami k petici
za zrušení jednosměrného provozu v Hodějovské; k programovému dokumentu o spolupráci mezi MČ Praha 14 a MČ Dolní Počernice (je umístěn na webové stránce radnice);
k dalším stavebním úpravám obchodního domu Hloubětín; k záplavám ve vestibulu metra
Hloubětín (bude se řešit, ing. Skala bude jednat s TSK o opravě kanalizace)

František Čuchal upozornil, že v podchodu na Českobrodské ulici dochází rovněž
k záplavám
Pavel Tůma s návrhy na dopravní opatření
(vyznačení přechodu pro chodce v Lednické
ul. u podchodu žel. trati a u mostu u ČD);
vznesl požadavek na opravu poklopu u studny
u staré školy v Prelátské ul. a na posunutí zpomalovacího pruhu u obchodu Jahůdka v Kyjích; dal podnět k přezkoumání dopravního
opatření v Hodějovské ul.
Vratislav Štěpař s připomínkou ohledně
parkovacích míst na Černém Mostě
Jaroslav Jiroušek s výzvou k účasti členů
zastupitelstva ve školských radách
Miroslav Froněk s výzvou k představitelům politických klubů ohledně projednání návrhů na udělení čestného občanství
Helena Mandjounehová s připomínkou,
že v ulici Za školou není celistvě dokončený
chodník (kolaudace má proběhnout v brzké
době)
Václav Hollan uvedl závěry 2. jednání
kontrolního výboru ve věci zrušení zákona
o střetu zájmů; kritizoval postup při řešení
protihlukových opatření v Hloubětíně
podle usnesení a zápisu zpracoval: jš
Poznámka: Přehled posledních i starších
usnesení zastupitelstva včetně ověřených
zápisů najdete na webové stránce radnice:
www.praha14.cz

Na svém 65. jednání dne 6. 9.
Rada MČ mj.
● souhlasila s návrhem odpovědi zástupce

starosty ing. Miroslava Skaly na petici obyvatel Hostavic za zrušení jednosměrného provozu v Hodějovské ulici
● souhlasila se zveřejněním záměru na směnu pozemků parc. č. 2889/3 a parc. č.
2889/56, včetně staveb komunikací na nich
umístěných, vše k. ú. Kyje, ve vlastnictví pana Ing. Milana Horáčka za pozemek parc. č.
2262/1, k. ú. Kyje, ve vlastnictví hl. m. Prahy
a správy nemovitostí MČ Praha 14
● souhlasila s uzavřením smlouvy na směnu
pozemků parc. č. 2264/1 a 2264/4, k. ú. Kyje,
o celkové výměře 259 m2 ve vlastnictví společnosti Eshel Prague, a. s. za pozemky parc.
č. 2262/3, 2263/2 a 2788/3, k. ú. Kyje, o celkové výměře 36 m2, které jsou ve svěřené
správě nemovitostí MČ Praha 14
● souhlasila se zadáním veřejné zakázky na
stavební práce „úprava stávajících a výstavba
nových chodníků v Jiráskově čtvrti - ul. Hamerská, Sýkovecká a Kališťská“
● souhlasila s poskytnutím finančního daru
o. p. s. Olivově léčebně ve výši 20 000 Kč na
zakoupení vybavení nového oddělení
● souhlasila s poskytnutím finanční podpory Mgr. Romanovi Jarošovi, řediteli II. ročníku Plavecko-běžeckého poháru 2005-2006 ve
výši 20 000 Kč
● souhlasila s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 50 000 Kč na vybudování tlakové kanalizační přípojky
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● seznámila se s upraveným návrhem pro-

jektu k územnímu řízení „Bytový areál Jahodnice“ investora SKANSKA Program Start, s.
r. o. ze dne 4. 7. 2005; pozastavila souhlas
s využitím pozemků parc. č. 963, 964, 967,
968 v k. ú. Hostavice, udělený odborem ekonomiky a správy majetku ÚMČ Praha 14 dne
13. 9. 2004, z důvodu nesplnění podmínek
uvedených v usnesení č. 586/RMČ/2004 ze
dne 16. 11. 2004; požaduje vzhledem k vývoji dopravních řešení při napojení areálu na
Českobrodskou ul. přepracování projektu pro
územní řízení tak, aby hlavní obslužná komunikace „Bytového areálu Jahodnice“ vedla po
východním okraji pozemků v majetku investora při současném splnění podmínek dle
usnesení č. 586/RMČ/2004
● schválila zadání veřejné zakázky „Program primární prevence sociálně patologických jevů na základních školách zřízených
městskou částí Praha 14“ formou otevřeného
řízení dle zákona č. 40/2004 Sb.
● nesouhlasila s návrhem změny vedení autobusových linek č. 141 a 181 a uložila
Ing. Miroslavu Skalovi, zástupci starosty seznámit ROPID s rozhodnutím Rady MČ Praha 14

ních areálů na Černém Mostě s navazujícími
komunikacemi a plánovanou výstavbou obytného souboru Robotnice v Horních Počernicích; souhlasila s navrženým řešením spojení
ul. Budovatelské (v Satalicích) a Mladoboleslavské (ve Kbelích) - jedná se o prostřední
část připravovaného propojení mezi ul. Veselskou v Letňanech a Ocelkovou na Černém
Mostě; doporučila k realizaci navrhovanou
výstavbu nových garáží jako nástavbu na stávající řadové garáže na Lehovci, které je nutné sanovat; souhlasila s výstavbou čerpací
stanice mezi ul. Za Černým mostem a Budovatelskou (součástí stavby je kiosek, mycí linka a 3 výdejní stojany); souhlasila se změnou
územního plánu z přírodní nelesní na technické vybavení - zařízení k likvidaci komunálního odpadu v k. ú. Kyje při Teplárenské ul.; nesouhlasila s urbanisticko-architektonickou
studií „Okolí kostela sv. Bartoloměje“ (1. doporučuje při řešení dopravy respektovat historické jádro obce a hledat jiné řešení zklidnění
dopravy než kruhový objezd, 2. požaduje doplnit studii o řešení širších vztahů včetně bývalé školy a UNIP, 3. navrhuje kruhový objezd posunout do prostoru stavby Broumarská
Sever + Jih).
ing. Vladimír Vyčichlo,
tajemník komise

Z odborn˘ch komisí
Rady Mâ Praha 14
Komise regionálního plánování (29. 8.)
Doporučila změnu územního plánu z přírodní nelesní na technické vybavení - zařízení
k likvidaci komunálního odpadu na k. ú. Kyje
při Teplárenské ul. (pozemek parc. č.
2671/14); doporučila ověřovací studii pro novou komunikaci Budovatelská - Mladoboleslavská v trase stávajícího územního plánu
(tím se má průjezd obcemi Satalice a Kbely
odklonit na novou komunikaci); doporučila
výstavbu podjezdu v rámci Pražského silničního okruhu - východní spojka v prostoru kruhové křižovatky IKEA; seznámila se s urbanisticko-architektonickou studií „Okolí kostela sv. Bartoloměje“ a doporučuje variantu bez
demolice budovy bývalé školy (k vyhodnocení jednotlivých variant studie se komise sejde
19. 9.); neměla námitek k dokumentaci pro
územní rozhodnutí na umístění stavby čerpací stanice při Vysočanské radiále ve směru do
centra; seznámila se s dopisem OS Jahodnice
z 8. 8. 2005 týkajícím se jejich připomínek ke
stavbě „Obytný areál Jahodnice“ a doporučila
vedení komunikace východně od obytného
areálu a provedení zjišťovacího řízení o vlivu
stavby na životní protředí.
ing. Jana Lebedová,
tajemnice komise
Komise životního prostředí (31. 8.)
Vzala na vědomí vyhodnocení akustické
studie v k. ú. Hloubětín, z které vyplývá, že
celé území je nadměrně zatěžováno hlukem
způsobeným zejména silniční dopravou
a v ulici Poděbradské též tramvajovou dopravou, doporučila pokračovat v jednáních na hl.
m. Praze k zajištění finančních prostředků na
realizaci navržených opatření; souhlasil s realizací projektu na dopravní propojení obchod-

Z jednání v˘borÛ
Zastupitelstva Mâ Praha 14
Výbor pro správu majetku (31. 8.)
Souhlasil s odprodejem pozemku parc. č.
69/5 v k. ú. Kyje o výměře 155 m2 panu Kočímu za 1 200 Kč/m2; souhlasil s odprodejem
pozemku parc. č. 556 v k. ú. Kyje o výměře
118 m2 panu Pavelkovi a paní Jandové za 2
200 Kč/m2; doporučil pozastavit odprodej
části pozemku parc. č. 949 v k. ú. Hostavice
o výměře cca 169 m2 do doby, než budou vybudovány inženýrské sítě a komunikace v této
lokalitě; souhlasil se zrušením zástavního
a předkupního práva městské části na objekty
Chvalská čp. 718 a 719 s pozemky parc. č.
741/2 a 740/2 v k. ú. Hloubětín poté, co bytové družstvo Chvalská 718/719 uhradí zůstatek
kupní ceny za předmětné nemovitosti; souhlasil s odprodejem pozemků zastavěných bytovými domy, tj. částí parc. č. 80/1 a 84/1 o celkové výměře cca 5 860 m2 s tím, že ostatní
plochy zůstanou ve svěřené správě nemovitostí MČ Praha 14; souhlasil s odprodejem
pozemku parc. č. 2808/4 v k. ú. Kyje o výměře 23 m2 za 1 100 Kč/m2 společnosti SIKO
KOUPELNY; souhlasil s návrhem na svěření
pozemku parc. č. 2655 v k. ú. Kyje o výměře
18 985 m2 z vlastnictví hl. m. Prahy do svěřené správy nemovitostí MČ Praha 14; souhlasil
s odkoupením části pozemku parc. č. 129/3 k.
ú. Hloubětín o výměře cca 2 450 m2; doporučil odložit odprodej pozemků v celé oblasti
lokality Za Rokytkou do vyřízení změny cenové mapy; souhlasil s odprodejem pozemků
par. č. 171/1 o výměře 1 271 m2 a parc. č.
171/1 o výměře 1 138 m2, k. ú. Kyje panu
Kmochovi za 2 000 Kč/m2 za předpokladu, že
nedojde ke kolizi se záměrem na rekonstrukci
Broumarské ul.; odmítl vydražení pozemku

parc. č. 15181/2, k. ú. Kyje o výměře 243 m2
a vyslovil souhlas s odprodejem tohoto pozemku paní Šmalcové za 2 140 Kč/m2
JUDr. Jana Bašná,
tajemnice výboru
Finanční výbor (7. 9.)
Projednal „Návrh na II. úpravu a změnu
rozpočtu MČ Praha 14 na rok 2005“ a „Plnění příjmů a výdajů MČ Praha 14 za I. pololetí
roku 2005“. Oba materiály doporučil zastupitelstvu ke schválení.
ing. Petr Winkler,
tajemník výboru
Kontrolní výbor (12.9.)
Projednal stížnost OS Jahodnice na postup
při vyřizování žádosti OS Jahodnice ze dne
25.7.2005 a související dokumentaci; KV
vzal dále na vědomí informaci kanceláře tajemníka ÚMČ Praha 14 o stížnostech, doručených na úřad ve II. čtvrtletí 2005 a zprávu
Ing. Vysloužila o provedené kontrole vyřizování stížností, doručených ve II. čtvrtletí
2005. Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky.
KV se seznámil s informací o zrušení zákona
č. 95/2005 Sb., kterým se mění zákon č.
238/1992 Sb., o některých opatřeních souvisejících s ochranou veřejného zájmu a o neslučitelnosti některých funkcí (zákon o střetu
zájmů), ve znění pozdějších předpisů. KV se
usnesl, že čestná prohlášení - oznámení o činnostech, podaná členy Zastupitelstva podle
zákona o střetu zájmů, budou vložena do
obálky. Zalepená obálka s podpisy předsedy
KV a tajemnice KV bude součástí veřejnosti
nepřístupné dokumentace KV.
Mgr. Eva Koplíková,
tajemnice výboru

Povinná v˘mûna OP
Jak jsme zde již několikrát letos informovali, probíhá povinná výměna občanských
průkazů, uložená zákonem. Do konce roku
2005 přestanou platit všechny OP vydané do
31. 12. 1994, a to včetně těch, ve kterých je
uvedeno, že jsou platné „bez omezení“. Žádosti o nové OP musí občané předložit do 30.
listopadu 2005.
Protože se tato výměna týká z velké části
nejstarších občanů, z nichž někteří mají potíže s chůzí a tedy s dostavením se na zdejší
úřad, nabízíme jejich rodinám, příbuzným či
známým možnost dohodnout na našem pracovišti OP individuální řešení výměny, včetně
případné osobní návštěvy pracovnice úřadu,
v nezbytném případě.
K tomu však nutno sdělit, že potřebné fotografie nezajišťuje naše pracoviště, ale sám občan. Je nezbytné, aby fotografie měla požadované parametry pro digitální zhotovení OP.
Proto ministerstvo vnitra varuje, že nelze použít domácí dogitální foto, nezpracované profesionálními firmami. K parametrům vlastní
podoby na fotografii lze odkázat k informačním letákům, vyvěšeným na našem pracovišti
na zdejším úřadě.
Informace k povinné výměně OP poskytujeme na tel.: 281 005 553, 281 005 554.
Mgr. Jiří Kryštof
vedoucí občanskosprávního odboru
dvoustranu připravil: jš
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CO SE DùJE NEJEN V REGIONU
Kulturní a sportovní
akce radnice
ŘÍJEN

V˘stava z Havaje
Srdečně zveme na vernisáž výstavy fotografií z Havaje Ing. Josefa Lance. Výstava bude zahájena ve středu 5. října v 17 hodin v Galerii 14, nám. Plk. Vlčka 686.

Dueta pro dﬁevûné
dechové nástroje
Ve středu 26. října se uskuteční v Galerii 14
koncert „Dueta pro dřevěné dechové nástroje“. Účinkují J. Riedbauch - flétna, M. Wichterle st. - fagot a M. Wichterle ml. - fagot. Na
programu jsou skladby W. A. Mozarta, G.. Ph.
Telemanna, F. Bendy a dalších. Začátek
v 18.30 hod., vstup volný.

roveň cíl jsou před restaurací TJ Slavoj Hloubětín v Hloubětínské ulici 88. Podrobnosti se
dozvíte v příštím čísle Listů.
Poznámka: hlavním pořadatelem akcí je
oddělení kultury a občanských záležitostí
ÚMČ Praha 14. Změna programu vyhrazena.

Volná místa
v kurzech pro dûti
Oddělení kultury a občanských záležitostí
oznamuje, že jsou ještě volná místa v kurzu
výtvarné výchovy a v dětském pěveckém sboru Pueri et Puellae IVX. Přihlášky přijímá
a bližší informace podá Marcela Pavlíčková,
tel. 281 005 279.

Oslava vzniku
âeskoslovenské
republiky
U příležitosti 87. výročí vzniku Československé republiky se uskuteční ve čtvrtek 27.
října od 15 hodin u pomníku padlých z 1. světové války v Hloubětíně slavnostní shromáždění za účasti představitelů MČ Praha 14, Prahy 9 a Českého svazu bojovníků za svobodu.

·ipkové turnaje
pro dospûlé
Týmy ŠK A a B PLZEŇKA zvou širokou
veřejnost (tedy i neregistrované hráče) na pravidelné páteční turnaje. Prezentace do 18.50
hod., start v 19 hodin. Hraje se 501 D.O., startovné 50 Kč, kredity á 5 Kč. Turnaje jsou zařazeny do Středočeského poháru (podmínky
účasti ve finále sdělíme na místě). Na každém
turnaji jsou první 3 místa odměněna poháry
a 4.-6. místo věcnými cenami. Hraje se v restauraci Plzeňka, Hamerská 170, Kyje. Těšíme
se na vaši hojnou účast. „Ať to lítá“.

LISTOPAD

V˘stava keramiky
Dne 2. listopadu v 17 hodin bude zahájena
v Galerii 14 výstava keramiky Aleny Balvínové.

Veãer swingov˘ch
melodií
Ve středu 9. listopadu od 18.30 hod. zveme
do Galerie 14 na koncert nazvaný „Večer
swingových melodií“. Vstup volný.

Tradiãnû kolem
(i s kolem) Prahy 14
Turistický pochod „14 km kolem Prahy 14“
se uskuteční v sobotu 12. listopadu. Start a zá-

a fotografií Podivný svět brouků mezi vitamíny a televizemi, která v září proběhla v rámci
projektu Evropského města kultury Cork
2005 v irském Vision Centre.

Ve středu 7. září proběhla v Galerii 14 výstava fotografií Petra Mazance v komorním a přátelské duchu, nazvaná Světlo na Černém Mostě.
Atmosféru hezkého večera výborně naladil známý písničkář Jiří Dědeček (na snímku).
Ve středu 14. září se pro naše tělesně postižené spoluobčany uskutečnil zájezd na zámek
Hořovice spojený s prohlídkou tamního muzea umělecké litiny. Výlet bezbariérovým autobusem pořádalo oddělení kultury a občanských záležitostí.

Pﬁijel cirkus Praga
Své šapitó otevřel od poloviny září až do 6.
listopadu na Výstavišti v Holešovicích za Křižíkovou fontánou. Ředitel cirkusu Jan Kopecký věnoval dětem z našich mateřských a základních škol celkem 2000 volných vstupenek, takže se mají na co těšit. Uvidí například
drezúru arabských koní, velbloudů, lam, jaků,
opic, medvědů, psů a dalších - celkem 70 zvířat, artisty či fakíry z Indie. Máte-li chuť a zájem, zajděte si také do cirkusu - ve všední dny
je představení v 17 hod., v sobotu a ve svátek
ve 14 a 17 hod., v neděli v 11 a 15 hod. Další
informace na tel. 602 963 244.

Letní malíﬁská
akademie
Letní malířská akademie pro veřejnost
v oborech kresba a malba se již počtvrté konala na konci prázdnin v hlavní budově Akademie výtvarných umění v Praze. Letos se jí
zúčastnilo dvacet uchazečů včetně dvou ze
zahranaičí, kteří mohli využít základní vybavení ateliérů, tedy malířské stojany, balící papír a kreslící desky. Účastníci kurzu si vyzkoušeli kresbu figury dle modelu - akt, v barvě pak portrét, figuru a úkol na dané téma.
Vedoucím letní akademie byl opět akademický malíř Roman Franta z Prahy 14. O jeho renomé v zahraničí svědčí i výstava jeho obrazů

Drakiáda
OVV ČSSD Praha 14 ve spolupráci s DDM
a občanským sdružením Čtrnáctka pořádá pro
všechny děti a rodičovský doprovod tradiční
velkolepou Drakiádu! Kdy? V sobotu 8. října
od 14 hodin. Kde? Na travnaté pláni s pahorkem nad zastávkou autobusu (Generála Janouška), bus č. 141 a 273. Přijďte se podívat
a užít si zábavné odpoledne spojené s pouštěním draků, připravenými soutěžemi (o nej...
draka) a „buřtopekem“. Pořadatelé doufají, že
se jim opět podaří všem příchozím zpříjemnit
jedno podzimní odpoledne. Hlavně, ať není
bezvětří!

Adopce na dálku
Po
zkušenostech
z ledna letošního roku, kdy v naší mateřské škole proběhla
akce na pomoc dětem
ze Srí Lanky z oblastí
postižených vlnami
tsunami, jsme se rozhodli společně s rodiči pokračovat v pomoci
dětem z chudých částí světa a zapojili jsme se
do projektu „Adopce na dálku“. Adoptovali
jsme šestiletého chlapce z Indie, který díky
naší pomoci může zahájit docházku do první
třídy základní školy. Je velmi prospěšné, že
děti mohou být i tímto způsobem od mala vedeny k zodpovědnosti, k soucitu a k myšlence, že i malá pomoc každého jedince může
změnit svět k lepšímu. Myslíme si, že naše
rozhodnutí plně koresponduje s mottem naší
školky - „Sluníčko svítí všem dětem“.
foto: archiv, rud
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Obrazy z Havaje
(Pahoe-hoe) v Galerii 14
Ve středu 5. října 2005 v 17 hodin bude
v Galerii 14 zahájena výstava fotografických obrazů Josefa Lance pod názvem
„PAHOE-HOE“, která potrvá až do 26. října. Jak sám autor prohlašuje, necítí se být
„soustavným“ fotografem a kolekcí fotografických obrazů chce předvést své zážitky
a emoce z havajského ostrova Big Island.
Název výstavy odvodil od havajského názvu
pro utuhlou taveninu, jejíž provazcovitá forma se vyskytuje pouze na ostrově Big Island,
nejrozmanitějšího z celého havajského souostroví, kde lze nalézt vedle sebe pouště,
deštné pralesy, sopky i sněhem pokryté hory,
ale především národní park Hawaii Volcanoes. Výstavu můžete shlédnout ve dnech:
v úterý, ve středu, ve čtvrtek od 14 do 18 hod.
a v neděli od 14 do 17 hodin.
Za vznik svých fotografií vděčí svému příteli z mládí, akademickému malíři Bohdanu
Kopeckému, kterého v roce 2002 po pětadvaceti letech potkal v rodné Litomyšli. Jeho vyprávění o kouzelném havajském ostrově, jehož lávová pole chrání bohyně Pélé, jej nadchla natolik, že se vydal je poznat blíže.
Havaj vypráví příběh o sopečné krajině zalité
lávou, která vytvořila a po desetiletí vytváří
neuvěřitelné kreace tvarů. Síla zemského nitra se projevuje neustále vyvěrající lávou, která pohřbila celé vesnice a silnice na pobřeží,
aby vdechla nový život na vychladlé lávě,
kde později vyrostou nové rostliny. Transformace a zrození nového života autora bezpochyby uchvátilo a očarovalo natolik, že na téma přírodních abstraktních tvarů lávové činnosti nafotil soubor fotografií, z nichž část
bude na výstavě prezentovat.
Fotografie Ing. Josefa Lance jsou zpracovány unikátní textilní technologií - tiskem
na látku ve formátech 2:3, v rozměrech
60x90 cm. Touto výstavou autor připomíná
základní požadavek zenu i moderního umění:
Stále obnovovat přímý vztah k životu, světu
a bytí, uvádět autentické, autobiografické,
osobní neopakovatelné sdělení.
Autor se považuje za kyjského starousedlíka, neboť do čtvrti nad rybníkem za svým
dědou jezdil od dětství. Vyrůstal a jeho náhled na svět byl utvářen na Mostecku, kde
zejména povrchová těžba uhlí a procházky
po „oprámu“ a objevování zuhelnatělých
zbytků pravěkých dřevin v něm zanechalo
nesmazatelnou úctu k přírodě a zemskému
nitru. Bourání celých vesnic i samotného
historického města Most včetně stěhování
děkanského kostela v důsledku těžby uhlí
bylo autorovo velké fotografické téma. Lávová pole na Havajském ostrově Big Island se
po 25 letech stalo autorovým druhým velkým fotografickým tématem.
-red-

PrvÀáãci z Prahy 14
„Co všechno mě v té škole čeká?“, honilo se
ráno 1. září v hlavě nejednomu prvňáčkovi.
Přišli nastrojení, s aktovkami na zádech, plni
očekávání a někteří i s trochou obav. První
den je doprovodili až do tříd rodiče, od druhého dne už museli vše zvládnout sami. V naší městské části nastoupilo v tomto školním
roce do školy celkem 360 prvňáčků do 16 tříd
( včetně speciální školy v Mochovské ul.).
Naše fotografie jsou z prvního dne letošního
školního roku ze ZŠ ve Chvaletické ulici na
Lehovci, kam se přišel za prvňáčky podívat zástupce starosty Mgr. Jaroslav Jiroušek a ze ZŠ
v Šimanovské ulici, kterou navštívil zástupce starosty Ing. Miroslav Skala.
foto. ves a archiv ZŠ Šimanovská

Pﬁijìte mezi nás!
Nabídka krouÏkÛ na základních ‰kolách v Praze 14
Máte pocit, že vaše dítě bude po vyučování oplývat přílišným množstvím volného času, který
by třeba mohlo využívat ne úplně podle vašich představ? Či snad škola, kterou navštěvuje, nenabízí právě takové kroužky pro mimoškolní činnost, které vaše dítě zajímají? Přinášíme vám
přehled zájmových kroužků na šesti státních základních školách v Praze 14, z nichž můžete vybírat. Kroužky jsou většinou bezplatné, výjimky tvoří takové, které vyžadují nákup materiálu
(např. keramika), či takové, v nichž vyučují externisté. Bližší informace o možnostech zařazení
vašeho školáka do kroužků se dozvíte na uvedených telefonech nebo emailových adresách.
ZŠ Chvaletická 918, Lehovec
tel. 281 869 216,
email: info@zs-chvaleticka.org
Hudebně dramatický kroužek od 1. do 5. tř.
Angličtina 2. a 3.tř.
Keramické práce 2 skupiny
Modelářský kroužek 1 skupina
Příprava na přijímací zkoušky M a Čj (říjen
- duben)
Sportovní hry 1.a 2.tř., 3. -5. tř.
Sportovní hry 2.stupeň
Moderní gymnastika 3.- 6.tř.
Step 1.tř., 2.- 3.tř., 4. - 6.tř., 6. - 8.tř.
Moderní gymnastika 1.- 3.tř.
Moderní tanec a step - výběr
Karate
Aerobic
ZŠ Šimanovská 16, Kyje tel.281 862 388,
email: zssimanovska@volny.cz
Keramika I. stupeň
Domácnost II. stupeň
Šipky II. stupeň
Klub mladého diváka
Práce s počítačem 4. a 5. tř.
Výtvarný
Práce s žáky se SPU ČJ
Literárně dramatický
Redakční
Hra na zobcovou flétnu 1. - 5. tř.
Přírodovědný

Stolní tenis
Angličtina 4. tř.
Angličtina hrou 2. a 3. tř.
ZŠ Hloubětínská 700, Hloubětín
tel. 281 862 104,
email: zshloubetin@volny.cz
A. Zájmové kroužky pro žáky:
Míčové hry 3. tř.
Flétna - začátečníci 2.a 3. tř.
Flétna - pokročilí 5. tř.
Hudebně pohybový kroužek 1.-5. tř.
Keramika 2. tř., 3. a 4. tř.
Angličtina hrou 3. tř.
Školní sportovní klub Medúza - II. stupeň
Kroužek volejbalu 8.a 9. tř.
Školní klub Chapadlo 4. a 9. tř.
Kurz pro dyslektiky 2. a 3. tř., 4. a 5. tř.
B. Zájmové kroužky organizované školní
družinou:
Křížkové vyšívání 1. - 3. tř.
Přírodovědný kroužek 1. - 3. tř.
Dovedné ruce 2. - 3. tř.
Výtvarný kroužek 1. - 2. tř.
Míčové hry 1. - 2. tř.
C. Otevřený školní klub Chapadlo:
(organizuje o.s. Lodička) pro všechny školáky z oblasti Hloubětína
Středa a čtvrtek: 16,30 - 18,00 (Šachy, další společenské hry, k dispozici školní hřiště,
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streetbalový koš a v roce 2006 i počítače s připojením na internet).
ZŠ Bří. Venclíků 1140, Černý Most,
tel. 281 000 033,
email: zsvenclik@volny.cz
PC 3. tř., 4. tř.
Český jazyk a matematika hrou - 4. a 5. tř.
Judo 1. - 7. tř.
Knihovna 1. - 9. tř.
Keramika 1. - 4. tř.
Český jazyk a matematika hrou - 1.tř.
Přírodovědný 4. a 5. tř.
Doučování z matematiky 8. tř.
Zdravotnický 6.- 9. tř.
Příprava na přij. zk. z čj 9. tř.
Doučování z českého jazyka 7. tř.
Nápravy a prevence poruch učení 1. - 9.tř.
Angličtina písničkou 6. tř.
Školní časopis Zvenclík 6. - 9.tř.
PC pro II. stupeň
ZŠ Vybíralova 964, Černý Most
tel. 281 090 573,
email: zsvybiralova@volny.cz
Informatika II.st.
Sportovní kroužek II.st.
Klub přátel Národního divadla
Estetický kroužek
Informatika I.st.
Náboženství římsko katolické
Sborový zpěv
Sportovní kroužek pro školní družinu
Florbal
Kopaná - FC King
Tenis - Tenisová škola Tallent
Hudební škola - flétna, klavír, kytara
Soukromá jazyková škola Hantych
Aerobic - Fit Studio D
Dance aerobic
Taneční škola
Keramický kroužek
Náprava SPU
Výtvarný kroužek
ZŠ Gen.Janouška 1006, Černý Most
tel. 281 912 168,
email: zsjanousek@volny.cz
I. st.
Keramika
Ruský jazyk 4. -5.tř.
Sborový zpěv 1. - 3.tř., 4. - 5.tř.
Dramatický
Moderní gymnastika
Pohybová výchova
Sportovní hry - dívky 5.tř.
Stolní tenis 4. - 5.tř.
Ekologický 4. - 5.tř.
Počítačový 4. - 5.tř.
Školní informační centrum
II. st.
Sborový zpěv
Dramatický 6. - 9.tř.
Školní informační centrum
Florbal
Fotbal
Stolní tenis 6. - 9.tř.
Volejbal
Příprava na přijímačky na SŠ - ČJ + M
Klub mladých diváků
Počítačový

JAHODOVÉ MENU

Setkání neziskovek
Zástupci neziskových organizací z Prahy 14
se sešli 19. září v Galerii 14, aby se vzájemně
informovali o svých akcích a záměrech do budoucna. Jejich společným cílem je za pomoci
komunitního plánování seznámit co nejširší veřejnost se smyslem a přínosem jejich činnosti,
o níž mnohdy občané naší městské části vědí
velmi málo. Dohodli se na potřebě ještě víc zviditelnit nestátní neziskové organizace - pomocí
publikace jejich činnosti v Listech Prahy 14, na
webových stránkách Prahy 14 a dalších informačních místech - vývěsky MČ, informační
centrum ÚMČ, nástěnky zdravotnických zařízení, školní nástěnky atd. Diskutovaným tématem bylo dále přidělování grantů a jiné možnosti získávání finančních prostředků pro neziskové organizace.
text a foto: ves

Finanãní podpora
pro Jahodu
Letos to bylo už
podruhé, co měla
nezisková organizace Jahoda tu
čest zúčastnit se
zahajovacího
koncertu festivalu Euroart Praha
v Lichtenštejnském paláci na
Malé Straně. Již
šestým rokem se
zde na mezinárodní úrovni setkali přední komorní soubory a sólisté v čele se
Stamicovým kvartetem, jehož členem je i ředitel
Euroartu Vladimír Leixner. U příležitosti letošního zahájení, které proběhlo 20. září, předal zástupce společnosti DAMOVO Radomír Mervart
již podruhé neziskové organizaci Jahoda z Prahy
14, zastoupené jejím ředitelem Janem Dolínkem, symbolický šek s finanční podporou směřovanou k ohroženým dětem ze sídliště Černý
Most, kde Jahoda
působí.
Navíc
v předsálí koncertu
probíhala i veřejná
sbírka pro Jahodu,
jejíž výtěžek činil
1.392 Kč. Všechny
získané
finance
budou použity na
podporu klubů Jahoda a Džagoda.
text a foto : ves

Zdravíme vás v měsíci říjnu a úvodem
chceme splnit jeden „restík“, který jsme
slibovali v minulém čísle a tím je oznámení vítěze naší ankety mezi obyvateli Prahy
14. Stala se jí paní Andrea Drmotova, která si cenu pro vítěze (malý balíček školních potřeb) vyzvedla se svou dcerkou na
prvním zářijovém klubu JAHŮDKA.
V říjnu nás v klubech čeká několik
zajímavých akcí pro malé i velké návštěvníky:
V rámci klubu JAHŮDKA se v úterý
11. října bude konat svačinková soutěž
„Veselý talířek“. Maminky nebo tatínkové s dětmi budou mít za úkol nazdobit malý talířek nejrůznějšími dobrotami nebo
naopak přesně ve stylu zdravé výživy tak,
aby působil co nejveseleji a sliny se nad
ním jen sbíhaly. Tak jste-li experti na zdobení dětských svačinek, přijďte nám to
předvést.
V novém nízkoprahovém klubu DŽAGODA podnikneme ve čtvrtek 20. října
„CESTU DO INDIE“. Průvodcem nám
bude zkušený cestovatel Guli, který pobýval v těchto dalekých končinách několik
let. Společně si prohlídneme spoustu fotografií a promítneme nějaké video. Povíme
si jak se žije lidem v druhé nejlidnatější
zemi světa. Jestli máte zájem se s námi vydat do země barev a exotiky, je to přesně
akce pro vás.
„TAJEMSTVÍ
PROKOPSKÉHO
ÚDOLÍ“ , které je jedním z nejkrásnějších zákoutí Prahy, prozkoumáme na sobotním výletu s klubem JAHODA dne
22. října. Výlet je pro děti od 6 do 15 let.
A jako vždy přihlášky a bližší informace
získáte přímo v klubu.
Pozor, Pozor! Dne 27. října se bude
konat „Malá, noční . DŽAGODA SPECIÁL„. Klub v tento den bude otevřen od
večera do rána. V 19. hodin se všichni
noční „džagodáci“ vybavení spacákem
(peřinou, polštářem), věcmi na spaní, snídaní, kartáčkem na zuby a hlavně dobrou
náladou sejdou v klubu a společně přežijí
jednu noc. A co se bude dít? Hrát se budou
deskové hry, vyprávět zajímavé příběhy,
poslouchat muzika . a hlavně . no to bude
překvapení. Akce je pro děti a mládež od
12 do 18 let a je nutný souhlas rodičů.
V říjnu máme otevřeno:
Klub JAHODA - pondělí a úterý od
14:00 do 18:00
Klub DŽAGODA - čtvrtek a pátek od
15:00 do 19:00
Klub JAHŮDKA - úterý a čtvrtek od
9:00 do 11:00.
Rozpis zájmových kroužků je aktualizován na internetu www.jahodaweb.cz

Vybíralova 969, Praha 9
tel. 281 916 352, mobil 777 674 060
info@jahodaweb.cz
č.ú. 250969359/0800

NEZISKOVKY & OBâANSKÁ SDRUÎENÍ
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Komunitní centrum
MOT¯LEK
Co je nového v Motýlku?
Od září se všichni radujeme z nových
prostor Nízkoprahového klubu, který jsme
mohli vybudovat díky dotaci MČ Prahy 14
na bývalé terase. Klub dostal od dětí i nový
název - Pacific - jako symbol pohody, oceánu a dálek. Po prázdninách, sotva se dokončily stavební práce, nastoupili mladí výtvarníci, aby klubu dali správně stylovou
mořskou podobu. Klub letos nabízí více aktivit pro náctileté: diskusní klub, bubnování
na bubínky djembe, ping-pong, elektronické šipky, stolní fotbálek, internet, nebo posezení v čajovně s časopisy a knihami.
Všichni jsou v Pacifiku vítáni každé pondělí, úterý a čtvrtek od 14.00 do 17.30 hod.,
ve středu a v pátek je klub otevřen výhradně pro mládež od 13 let od 16 do 20 hod.
Zatímco v klubu finišovali stavbaři, pilně
jsme zapisovali zájemce o motýlkovské
kroužky, odborné aktivity a integrované
herny. Pro informace o posledních volných
místech si můžete zavolat na tel.
281 912 081. Závěrem chceme poděkovat
všem sponzorům a odesilatelům dárcovských SMS, díky kterým jsme mohli do
herny a rehabilitace přikoupit nové didaktické hračky a pomůcky, i populárně naučné knihy pro rodiče.

Na měsíc říjen pro vás
Motýlek připravil:
5. 10. V 16 hod. slavnostní otevření
Nízkoprahového klubu Pacific v nových
prostorách (je zvána široká veřejnost,
klub bude otevřen až do 20.00)
6. 10. Akce klubu: plavba na velkých
kánoích po Vltavě, připravila organizace
Kondor. Přihlásit se můžete do 5. 10. v Motýlku, sraz ve 14 hod. u Motýlku
13. 10. Akce klubu: závody na bruslích
a koloběžkách, výjimečně bude možné zapůjčit koloběžku nebo brusle na místě, zápis na závody od 14 hod. v Motýlku, ukončení v 17 hod.
20. 10. Akce klubu: Multikulturní dílna - O Kazachstánu. Od 15 hod. v Motýlku
19. 10. Cestopisná přednáška: Křížem
krážem Jižní Amerikou. Od 17.30 hod
v Motýlku.
22. 10. Výlet rodin s dětmi do Svatého
Jana pod Skalou. Sraz v 9 hod. na metru
Rajská zahrada, v 9.45 u pokladen na Smíchovském nádraží. Odjezd vlaku v 10.04.
25.10. Podporované zaměstnání - přednáška společnosti Formika určená rodičům
handicapovaných dětí a dalším zájemcům.
Od 15 hod. v Motýlku.
25. 10. Akce klubu: výlet do lanového
centra v Libni. Sraz v 14.00 u Motýlku,
vstupné 40,- Kč, přihlášky do 24. 10. v Motýlku
27. 10. od 17.30 Divadélko: Broučci,
v Galerii P-14, Pražské herecké studio,
vstupné 30,- Kč
Pozn. Všechny klubové akce jsou volně
přístupné dětem a mládeži z okolí
Phdr. Zuzana Jelenová
Předsedkyně Sdružení na pomoc dětem
s handicapy
KC Motýlek, Vlčkova 1067, tel. 281 912 081

Hovada odejdûte!
Ne, toto silně expresivní vyjádření jsme neopsali ani ze zdi nejbližšího vepřína, ani ze
staré počmárané školní lavice, odrbané generacemi adolescentů. Jednoho rána na nás překvapivě zaútočilo z hlavních dveří Komunitního centra Motýlek - Sdružení na pomoc dětem s handicapy. Neznámý anonymní pisatel
se připravil vskutku pečlivě, i barvu si přinesl
a nápis vystřihnul v takové výšce, že není pochyb o tom, že nešlo o žádnou dětskou rošťárnu, ale čin hodný dospělého člověka. Ačkoliv
se na anonymy obvykle neodpovídá, uděláme
výjimku, abychom objasnili, proč se odejít
nechystáme.
Komunitní centrum Motýlek vzniklo proto,
aby rodičům, kterým se narodilo dítě s postižením, pomohlo najít zázemí, užitečný program a pochopení. To, že nešlo o pouhý nereálný vzdušný zámek, které tak zhusta mizí
v nenávratnu, se prokázalo během prvních několika let. Motýlek si postupně vybudoval respekt u příslušných orgánů státní správy,
s velkým úsilím se podařilo zajistit potřebné
finance na zařízení a provoz, zaměstnat kvalifikované odborné zaměstnance a hlavně zaujmout ty, kvůli kterým to vše vzniklo - rodiče
a jejich děti. Díky unikátnímu pojetí integrovaných heren a různých programů se v Motýlku mohou děti postižené spolu s dětmi zdravými věnovat cvičení, zpívání, keramice, výtvarce, plavání, logopedii a mnoha dalším
více nebo méně odborným činnostem. Od začátku přišlo do Motýlku už více než sto rodin
s handicapovanými dětmi, některé děti s námi
vyrůstají už pátý rok.
Děti ale nemusí být postiženy jen zdravotně. Mnohé se narodí docela zdravé, bohužel
do prostředí, které se velmi liší od obvyklých
představ bezstarostného dětství. Aby tyto děti
nemusely trávit hodiny na ulici, samozřejmě
s rizikem nejrůznějších špatných vlivů, vznikl
při Motýlku Nízkoprahový klub. Příběhy některých dětí, docházejících do klubu, by obměkčily i tvrdší nátury a většina z nás si problémy, ve kterých se mnohé z nich denně pohybují, ani neumí představit. To, že se občas
neumějí dobře chovat, jsou více hlučné, nebo
drzé, je pak často tím nejvíce viditelným důsledkem všech těchto okolností. Chápeme, že
obyvatelům v okolí Motýlku může být někdy
na obtíž, že děti čekající před klubem na
otevření se baví svým halasným způsobem.
Proto taky děláme vše pro to, aby se tyto kontroverzní projevy eliminovaly. Na druhou
stranu je zřejmé, že je pro děti lepší, když mají v Motýlku bezpečné zázemí pod vedením
zkušených dospělých, než aby byly ponechány svému osudu. V Motýlku se musí naučit
respektovat jasně stanovená pravidla chování
a hlavně zde mají zajištěnou širokou nabídku
různých podnětných činností. Ostatně vždycky platilo, že nejvíce lumpáren vzniká z pouhé nudy, zatímco ten, kdo si hraje, nezlobí.
Proto vzkazujeme váženému anonymovi samozřejmě chceme se svým okolím vycházet v dobrém, ale současně chceme dále pomáhat těm nejpotřebnějším, ať už jsou handicapovaní zdravotně, nebo sociálně. A odchod
každopádně neplánujeme.
Sdružení na pomoc dětem s handicapy
Komunitní centrum Motýlek

DDM na âerném Mostû
Generála Janouška 1060,
tel. fax: 286 889 428
mail: praha9@ddmpraha9.cz
www.ddmpraha9.cz

AKCE v ŘÍJNU
1.10. Klánovický duatlon - II. ročník
amatérského závodu - bližší informace
www.ddmpraha9.cz
4.10. I. Narozeninová pouť - oslavte
s námi první narozeniny DDM na Černém
Mostěod 15 hod. zahrada DDM- atrakce
a sportovní soutěže. Děti, které nám přinesou narozeninový dort (obrázek, prostorový objekt- zapojte svou fantazii) obdrží od
nás malý dárek. Vstup zdarma
10.10. Přespolní běh - soutěž základních škol
26. - 30.10. Sportovní soustředění místo a ceny ještě upřesníme. Přihlášky
a bližší informace v DDM Černý Most
26.10. Výlet do skanzenu v Přerově
nad Labem 8 - 17 hod., 60 Kč, přihlášky
a bližší informace v DDM
27.10. Výlet do Ameriky 8 -17 hod.,
cena 60 Kč, přihlášky a bližší informace
v DDM
DDM Praha 9- pobočka Černý Most
vyhlašuje fotografickou soutěž o nejhezčí fotografii podzimní Prahy - příroda,
památky.
Do soutěže přijímáme fotografie o rozměru 13x18 cm, věkové kategorie: žáci 1.
stupeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ, SŠ, dospělí. Fotografie zasílejte nebo přineste do 30.11.
Slavnostní vyhodnocení soutěže s vernisáží proběhne 6.12. v prostorách DDM.

Co se dûlo
v Orionu

O letních prázdninách byli členové turistického oddílu Orion a jejich kamarádi
na táboře poblíž Bujesil na Rokycansku.
Přes vrtkavost počasí si děti užily i koupání v Berounce, ale také výlety - na zříceninu hradu Libštejna a do městečka
Radnice. Nechyběly ani tradiční táborové
hry a soutěže, např. na námět středověkých
rytířů a táborová olympiáda.
Začátkem srpna se zdatnější část členů
oddílu vypravila na putovní tábor na Valašsko, toulat se po Vsetínských vrších a
po Beskydech. Zdolali značné množství
kilometrů, stoupali do kopců - na Radhošť,
na Kohútku při hranicích se Slovenskem,
na Súkenickou rozhlednu, obdivovali dřevěné kostelíky v Bílé a ve Velkých Karlovicích. Navštívili také Valašské muzeum
v přírodě v Rožnově p.Radhoštěm, zámek
ve Vsetíně a ve Vizovicích a měli soustu
úžasných zážitků.
jan
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Indiáni v Mot˘lku

ti v souladu s přírodou), postavili indiánský
stan a zorganizovali skvělé soutěže. Za zvládnutí sportovního úkolu děti dostávaly při obřadu vedeném náčelníkem Kotlíkem indiánská orlí péra, pekly si na ohni obilné placky,
střílely z luku, bojovaly u kůlu a s holemi, poznávaly koření podle čichu a volně rostoucí
rostliny, ale samozřejmě si na to všechno nejprve musely samy vyrobit indiánské šaty, čelenky a patřičně si vyzdobit obličeje. Děti se
během her dozvěděly spoustu nových věcí
a odcházely plné dojmů.
ves, foto autorka a archiv Motýlka

Překrásné počasí 20. září jakoby na objednávku připravilo tu nejlepší atmosféru dětem
z Motýlku při hře na indiány. Akce „Indiáni
na Černém Mostě“ probíhala v rámci multikulturní výchovy nejen pro „motýlkové“ děti
, ale i pro širokou veřejnost ze sídliště Černý
Most. Byla to jen další ukázka Motýlka, jak se
dá s dětmi smysluplně využít volný čas. Odpoledne bylo plné her a indiánského nadšení,
přišli kamarádi z Ligy lesní moudrosti (jejím
programem je pobyt v přírodě spojený s pozorováním, přemýšlením, zhotovováním různých předmětů a harmonický rozvoj osobnos-

Poradna pro rodinu, manÏelství a mezilidské vztahy
Bezplatnû vám pomÛÏe
Šromova 861, Praha 14 - Černý Most. Tel.: 731 056 735, 731 056 738, 281 912 144
Pojem transsexualita se díky médiím stává
poměrně známým i mezi širší veřejností, ne
všichni ale znají přesný význam a jen málokdo si dokáže představit, co tento stav skutečně obnáší. I sami lidé s transsexualitou
mají před sebou často dlouhou cestu, než zjistí, co s nimi vlastně není v pořádku, proč nedokáží fungovat a mít vztahy jako ostatní.
Transsexualita znamená spojení dvou zdravých kvalit - ženské psychiky a mužského těla a nebo naopak mužské duše v těle ženském. To, jestli se cítíme jako muži nebo jako ženy, určují specifická centra
v mezimozku, která se
formují již během těhotenství. U lidí s transsexualitou jsou tato centra
strukturována podobně, jako je tomu u příslušníků pohlaví, k němuž se cítí příslušet.
„Duševní pohlaví“ tedy nelze po narození nijak výrazně ovlivnit a transsexualitu „vyléčit“. Velkou pomocí a úlevou může být možnost upravit tělesný vzhled a funkce tak, aby
co nejvíce odpovídaly vnitřnímu cítění klienta. Představa operací vedoucích ke změně pohlaví může vyvolávat v mnoha lidech negativní reakce, pobouření, ale i zvědavost. Nejčastějším argumentem proti, zejména ze
strany příbuzných ale i některých lékařů, je
nesouhlas s „dobrovolným poškozováním
zdraví“. Vzhledem k propojení psychiky
s fyzickým zdravím bývá však pravdou opak
- lidé před změnou pohlaví, často v psychicky velmi špatném rozpoložení, trpí řadou fyzických potíží jako např. alergie, bolesti v krku, migrény nebo únava, které po změně pohlaví ustupují s rostoucí spokojeností.
Vzácné nejsou sebevražedné myšlenky
u těch, kdo se se svými problémy trápí dlouho, sami a nenalézají východisko; tam otázka
narušení zdraví ztrácí smysl úplně. Změna
pohlaví a nová společenská totožnost mohou

člověka zbavit obrovského stresu a přinést
mj. novou chuť do života, schopnost se radovat a účastnit se různých aktivit spolu s ostatními - a to není málo. Zásadním krokem na
cestě za vytouženým pohlavím a společenskou rolí je coming-out - oznámení svého
stavu rodině, přátelům a jiným lidem; strach
z odmítnutí hraje zásadní roli v rozhodování,
zda to všechno podniknout a stát se sám sebou. Bohužel, ještě stále je tento strach v některých případech oprávněný a někdy se člověk se svou rodinou rozchází. Většina rodinných příslušníků ale po nějakém čase obzvláště s měnícím se
vzhledem člověka - přijme novou roli svého
dítěte, sourozence či rodiče a v některých případech tato změna vede dokonce k posílení vztahů v rodině a jejímu „uzdravení“. Velkou obavou bývá strach
ze ztráty nejen přátel, ale také zaměstnání,
bydlení, koníčků. Neexistuje jednotný recept, jak sdělovat plánovanou změnu pohlaví. Vhodné je získat jistotu sám/sama v sobě,
být si jist/a, že to je správné rozhodnutí. Potom i druhým lidem dáváme mimoslovní komunikací najevo, že je to tak v pořádku a oni
to lépe přijmou. Strach je přirozený a logicky
přítomný, ale neměl by nám bránit komunikovat s naším okolím.
Více informací o transsexualitě je možné
najít na internetových stránkách http://translide.unas.cz, na e-mailu: glbti_poradna
@centrum.cz a samozřejmě lze navštívit naši Poradnu pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy na Praze 14, jak v otázkách individuálních, při hledání vlastní identity, v průběhu procesu přeměny i poté, při nalézání
vlastního místa ve společnosti, tak při potížích v otázkách partnerství nebo rodiny.
Hezké dny přejí
pracovníci Poradny

Transsexualita

Mateřské centrum
Klubíčko YMCA Praha
KLUB MAMINEK Černý Most -YMCA
Vlčkova 1067, Praha 14
DOPOLEDNE
pro maminky a předškolní děti :
Pondělí : 9.30 - 11.30 volná herna se stálou
burzou K. Budzanowská (tel: 606 340 251)
Úterý: 9.30 - 11.30 křesťanské maminky
s dětmi (volný vstup) M. Černá (tel. 737 355 543)
Středa: 9.30 - 11.30 volná herna s programem, burza. M. Nováková (tel. 775 204 208),
burza I. Benediktová, cvičení pro maminky
s dětmi K. Zlatohlávková (učitelka baletu)
Čtvrtek: 9.30 - 12.00 školička Beránek (nutné přihlášení) K.Vavrušková (tel. 608 134 744)
Pátek: POZOR ZMĚNA: páteční herna
není, pouze jednorázové akce!
ODPOLEDNE:
Čtvrtek : Klub Hledači pokladu - pro děti 8 -12 let (15.00 - 16.30) Odpoledne plné
her,soutěží, biblické příběhy. Machová
(tel.603 206 614)
Pátek: Pěvecký a taneční kroužek 15.00 16.30 mladší děti od 5 let, 16.30 - 18.00 starší
děti od 10 let ( přihlášení nutné) vede P. Jelínková (tel. 777 819 175)
Programy pro ženy:
Středa: 19.10. Kavárnička pro ženy 20.00
- 22.30 vede MUDr. Markéta Knobová
Středa: Multikulturní ženská skupina
16.00 - 18.00 poznávání kultur a tradic našich
rodných zemí, společné stolování s ochutnávkou tradičních jídel, výtvarné aktivity, sdílení
prožitků a zkušeností ..atd. Všechny ženy jsou
vítány i se svými dětmi, jejich hlídání je zajištěno. V. Roubalová (tel. 737 757 718), Parisa
Zargari (tel. 605 514 881)
Cyklus 7 psychosociálních seminářů pro
ženy S úsměvem do práce a do života proběhne od poloviny října v případě min. 10 účastnic
z Phy 14 v MC Klubíčko, při menším počtu
společně s Prahou 1 v MC Na poříčí 10. Vstup
na celý cyklus 50 Kč, (dotováno z fondů EU)
skupina 10 - 15 účastnic. Přihlášení nutné
775 204 208 -M.Nováková
Programy pro celou rodinu:
Pondělí a čtvrtek : Cvičení pro radost 19.
45 - 21.15 cvičení s prvky jógy, vede J.Purkyt
Středa: 5.10. a 2. 11. Duchovní večery povídání u kulatého stolu o aktuálních otázkách doby, RNDr. L. Souček 20.00 - 22.00
Jednorázové akce:
Dětská a dospělá burza s tombolou 8. 11.
(15.00 - 17.00) Zveme děti, dospělé, všechny
ty, kteří mají obchodního ducha.
Hrátky s listím 22.10. - sobotní výprava pro
děti s rodiči do satalické obory
2. 11. v 10.00 výprava do Toulcova dvora
za zvířátky - pro maminky a děti (35 Kč)
Dny tvořivosti - 15.10. I. - Sochařství a keramika 10.00 - 17.00 První cyklus oblíbených
Dnů tvořivosti v MC Klubíčko
Kontakt: Ing. Mgr. Marie Nováková
775 204 208
Zástupce : Ing. K. Vavrušková 608 134 744
E- mail:kubickocernymost@seznam.cz
www. praha.ymca.cz/klubicko

čtyřstranu připravila A. V.
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Sbûr BIOODPADU podruhé
Letos v dubnu pořádalo občanské sdružení
Kyjský občanský klub (http://sweb.cz/kyjeok/kyjeok.html) likvidaci bioodpadu pro obyvatele čtvrti Kyje nad rybníkem. Tato akce se
mohla uskutečnit díky grantové podpoře od
magistrátu hlavního města Prahy. Protože ji
místní obyvatelé velmi kladně hodnotili, rozhodl se Kyjský občanský klub pro její zopakování. Hlavním význam přitom spočívá
v tom, že se bioodpad nejen odváží, ale i ekologicky likviduje. Odvoz ořezaných větví
a dalšího bioodpadu se tentokrát rozšíří - bude organizován nejen ve čtvrti Kyje nad rybníkem, ale i v zástavbě starého Lehovce. Občané v těchto čtvrtích budou o termínech,
způsobu sběru a podrobnostech o likvidaci
informováni letáky do poštovních schránek. Občanské sdružení Kyjský občanský
klub tím reaguje na těžko řešitelnou situaci
obyvatel se zahrádkami -rostlinný odpad nepatří do velkoobjemových kontejnerů a rovněž je zakázáno likvidovat jej pálením. Ve stanoveném termínu bude ulicemi postupně projíždět drtič větví, na místě objemný bioodpad
drtit a odvážet - včetně listí, pařezů a silných
kmenů stromů. Při akci pořádané v jarním termínu bylo do kompostárny v Malešicích odvezeno 12 tun bioodpadu. Akci sběr a odvoz
bioodpadu provedla společnost Údržba zeleně
sídlící v Černičné ulici.
●
Pro ostatní oblasti Prahy 14 proběhne v měsíci říjnu a listopadu také v pořadí již druhý
svoz biooodpadu - formou stanovišť na sběrných trasách. Případné termíny opakování
svozů z některých stanovišť budou zveřejněny v listopadových Listech Prahy 14 a na internetových stránkách ÚMČ P-14. Sebraný
bioodpad bude odvezen také do kompostárny
v Malešicích, rozdrcen a účelně využit.
Harmonogram svozu BIOODPADU
UPOZORNĚNÍ:
Velkoobjemové kontejnery na bioodpad
jsou určeny pouze na rostlinný odpad (dřeviny, listí, travní odpad apod.) prosté od PVC,
papíru, látek apod. Listí a travní odpad musí
být do kontejneru vysypáno z přinesených nádob (PVC pytlů). Kontejnery nejsou určeny
na odpad z provozu domácností, dřevěný nábytek a chemicky ošetřované dřevo a podnikatelským subjektům.
ROZPIS TRAS:
Trasa „A“ 22. 10. 05
Stanoviště
Čas
Milovská x Spolská
8:00 - 8:25
Horusická x Osická
8:35 - 9:00
Sýkovecká x Hradečkova
9:10 - 9:35
Dářská x Zvíkovská
9:45 - 10:10
Třešňová x Vlkovická
10:20 - 10:45
Třešňová u č.p.10
10:55 - 11:20
Aloisovská u č.p. 110
11:30 - 11:55
Jednostraná u č.p. 145
12:05 - 12:30
Bošelická x Vlkovická
12:40 - 13:05
Podedvorská x Podlišovská
13:15 - 13:40
Medlovská x Rožmberská
13:50 - 14:15
Trasa „B“ 23. 10. 05
Hůrská u č.p. 528
8:00 - 8:25
Hejtmanská x Vranovská
8:30 - 8:55
Želivská x Metujská
9:00 - 9:25
Cidlinská x Maršovská
9:35 - 10:00

Nedvědická x Knínická
10:05 - 10:30
Šimanovská x Za školou
10:50 - 11:15
Kališťská x Hamerská
11:25 - 11:50
Manž. Dostálových u č.p. 1207 12:10 - 12:35
Manž. Dostálových u č.p. 1207 12:40 - 13:05
Trasa „C“ 28. 10. 05
Lipenské nám.
8:00 - 8:25
Vokřínská x Nežárská
8:30 - 8:55
Včelničná x Nežárská
9:00 - 9:25
Vidlák x Novozámecká
9:35 - 10:00
Jezdovická x Froncova
10:10 - 10:35
Staňkovská x Pasecká
10:50 - 11:15
9. května x Písčitá
11:25 - 11.50
Zálinská x Panenská
12:00 - 12:25
Doubecká x Baštýřská
12:35 - 13:00
Bezdrevská u č.p.17
10:00 - 13:35
Bezdrevská x Zálinská
13:45 - 14:10
Trasa „D“ 29. 10. 05
Blatská x Koclířova
8:00 - 8:25
Skorkovská x Vodňanská
8:30 - 8:55
Vodňanská x Koclířova
9:00 - 9:25
Borská u č.p. 53
9:40 - 10:05
Borská x Těrlická
10:10 - 10:35
Borská x Rotenská
10:40 - 11:10
Boprská u č.p. 9
11:05 - 11:30
Zahr.kolonie za ulicí Nad Hutěmi
(stanoviště západ)
11:55 - 12:20
Zahr.kolonie za ulicí Nad Hutěmi
(stanoviště východ)
12:35 - 13:00
Trasa „E“ 30. 10. 05
Bodlákova x Osíkova
Branská x Bodlákova

8:00 - 8:25
8:30 - 8:55

Cvrčkova x Vizovická
Vírská x Burdova
Vírská x Stropnická
Zahr. kolonie v ul. K Hutím
Lipnická x Světská
Babylonská x Splavná
Okrouhlíkova x Sadovská
Svárovská x Skryjská
Jordánská x Svárovská

9:05 - 9:30
9:35 - 10:00
10:05 - 10:30
10:45 - 11:10
11:25 - 11:50
12:00 - 12:25
12:35 - 13:00
13:10 - 13:35
13:40 - 14:05

Trasa „F“ 5. 11. 05
Tálínská u č.p. 15
8:00 - 8:25
Lánská x zahr.kolonie
8:35 - 9:00
Hloubětín x V Chaloupkách
9:15 - 9:40
V Chaloupkách x Kyjská
9:45 - 10:10
V Chaloupkách x Vaňkova
10:15 - 10:40
Poříčanská x V Chaloupkách
10:45 - 11:10
Svépravická x Šestajovická
11:20 - 11:45
Mochovská x Kbelská
12:00 - 12:25
Sadská x V Humenci
12:30 - 12:55
Zahrad. kolonie „ cihelna v Bažantnici“
13:20 - 13:50
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NAPSALI JSTE NÁM
Hned několik čtenářů Listů Prahy 14 se obrátilo na redakci s tím, že do poštovních
schránek dostali výpisy z veřejného jednání
Zastupitelstva městské části, informace o setkání I. Občanského sdružení Hloubětín s Odborem životního prostředí ÚMČ a další materiály o činnosti tohoto sdružení. Jeden z telefonujících mužů se dokonce s trochou ironie
ptal, má-li si na svou schránku vedle nezájmu
o reklamní letáky připsat ještě: Kromě Listů
Prahy 14 nevhazovat žádné politické tiskoviny. Redakci Listů tato důvěra potěšila, a tak
inkriminované materiály i s žádostí o vyjádření předala přímo starostovi naší městské části.

Starosta odpovídá
Dovolte, abych se vyjádřil k materiálům,
které obdrželi někteří občané Hloubětína prostřednictvím I. Občanského sdružení Hloubětín (či pouze Ing. Hollana?).
Je mi moc líto, že jinak velmi aktivní I. Občanské sdružení Hloubětín vedené Ing. Václavem Hollanem, členem zastupitelstva za
KSČM, se v poslední době snaží o konfrontaci s vedením naší městské části v oblasti
ochrany a tvorby životního prostředí v Hloubětíně. To, že Ing. Hollan rozšiřuje mezi občany Hloubětína zápis z jednání mezi občanským sdružením a odborem životního prostředí, nepovažuji za příliš šťastné z důvodu
formy, jakou jsou podobné záznamy zpracovány. Slouží totiž především pro účastníky
těchto jednání. Informace pro veřejnost by
pochopitelně vyžadovala přehlednější formu,
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aby nemohlo dojít k nepřesné interpretaci.
Ovšem rozšiřování účelově vybrané části
zápisu z jednání zastupitelstva, doplněnou
o poznámku Ing. Hollana o zaslání stížnosti
primátorovi, už musím hodnotit jako snahu
úmyslně ovlivňovat veřejnost a vytvářet
dojem, že zájmy obyvatel Hloubětína hájí
pouze KSČM, zatímco radě a ostatním členům zastupitelstva jsou lhostejné. Přivlastňování si zásluh za snahu řešit problémy
s hlukovou zátěží Hloubětína, mám na mysli
větu „Naším občanským sdružením byla stížnost doplněna o nové údaje zjištěné s.r.o.
EKOLA“, nelze označit jinak než jako nehoráznost. Studii od společnosti Ekola totiž nechala zpracovat rada a patřičně s ní naložila,
tzn. byla předána mým zástupcem Ing. Miroslavem Skalou všem kompetentním orgánům
a institucím, včetně radního Šteinera. Na základě objednávky projednané radou městské
části byla zpracována „Hluková studie“, která
vyhodnotila stávající hlukovou zátěž a navrhla opatření k jejímu snížení (plastová okna,
protihlukové stěny, změna tramvajového tělesa, zastřešení části křižovatky Kbelská x Poděbradská, aj.). V současné době jsou projednávány možnosti realizace těchto opatření
s odpovědnými institucemi - orgány hlavního
města Prahy a s Technickou správou komunikací.
Příspěvek Ing. Hollana na jednání zastupitelstva, uvedený v první části „Informace“,
byl velmi nesourodý (přeskakoval z jednoho
problému na druhý a zpět) a opět veden snahou vystupovat jako jediný obhájce zájmu
obyvatel naší městské části. Na tento příspěvek nebylo možno reagovat přímo na místě.
Např. několikrát opakované téma nástavby

obchodního centra Hloubětín (bylo schváleno
v předminulém volebním období - současné
vedení se schválením nemá nic společného,
jen se snažilo napravovat chyby), nebo stavba
pana Matušky v Šestajovické ul. (naprosto
svévolná drzost stavitele, na kterou nemůže
podle současného práva dosáhnout ani stavební úřad, a tak byla radou schválena žaloba na
stavitele, který bude potrestán tím, že svoji
černou stavbu bude muset odstranit). Tyto záležitosti byly již na jednání zastupitelstva projednány.
Ke třetímu listu (stížnost panu primátorovi
na neřešení hlučnosti Kolbenovy ulice), který
obdrželi někteří obyvatelé Hloubětína do
schránek, si dovolím vznést několik dotazů na
autora stížnosti Ing. Václava Hollana. Proč se
vám jedná pouze o posledních 10 let? Hluk
z ul. Kolbenova nebyl před 20 lety? Hluk ze
železnice nebyl i před 50 lety? Proč bylo vybudováno sídliště mezi dvěma výpadovými
komunikacemi ? Co pro snížení hluku udělaly tehdejší Národní výbory a KSČ, jako vedoucí síla socialistického státu? Odpovím si
sám. NIC. Těm totiž na lidech nezáleželo.
Žádný významný soudruh totiž v Zelenečské
ulici nebydlel.
Omlouvám se všem čtenářům, kteří nebydlí v Hloubětíně a nedostali do schránek
uvedené listy. Jako svoji základní povinnost
však považuji objektivní informování o dění
na naší městské části a nemohu se srovnat
s účelovostí podání informací Ing. Václava
Hollana, člena zastupitelstva naší městské
části za KSČM od roku 1994, tj. od jejího
vzniku.
Ing. Miroslav Froněk
(redakčně upraveno)

Obytn˘ soubor Broumarská
Součástí rozvojového území městské části
Praha 14 jsou i pozemky situované oboustranně při ul. Broumarské ve směru ke Kyjskému rybníku na sever a k Rokytce na jih.
S ohledem na jejich lokalizaci, vybavenost
i dostupnost skýtají podmínky pro bytovou
výstavbu. Jsou součástí obecního majetku
a očekává se od nich, že jejich zhodnocením
dojde ke zkvalitnění tohoto prostředí a k využití okolní plochy u Kyjského rybníka. Zajistí
i jisté zlepšení finančního rozpočtu městské
části. Za tímto účelem byla zpracována dokumentace pro územní řízení na umístění stavby
„Obytný soubor Broumarská - sever + jih“.
Dokumentace v souladu s územním plánem
hl.m. Prahy řeší návrh na vybudování obytného komplexu středně vysoké hřebínkové zástavby tvořící dva soubory zrcadlově si podobné. Kromě napojení objektů na inženýrské
sítě a veřejné osvětlení zahrnuje výstavbu
místních obslužných komunikací, parkovacích stání, přístupových chodníků, provedení
terénních a sadových úprav. Současně se zabývá i plochou navazující, kde kromě založení plochy přírodní nelesní zeleně jsou zahrnuty cesty pro pěší a cyklisty, a dále víceúčelová hřiště přírodního charakteru k různým
sportovním aktivitám. Aby došlo k propojení
mezi dotčenou částí u Kyjského rybníku
a usazovací nádrži, je navržena lávka přes Rokytku. Rovněž je počítáno i s lávkou přes Rokytku v jižní části obytného souboru, kde spojí novou plánovanou výstavbu se zástavbou
při ul. Za Rokytkou a dále umožní navázat na

stávající síť, která se nachází v oblasti Čihadel
- Klánovice.
Komplex obytného souboru tvoří v severní
i jižní části tři objekty kolmé na ulici Broumarskou, které jsou vzájemně propojeny prvním nadzemním podlažím. Vzhledem k jejich
umístění, jsou směrem do ulice Broumarské
navrženy pouze nebytové prostory (cca 1700
m2), které v parteru nabízí možnost pro doplnění služeb chybějící občanské vybavenosti
v oblasti starých Kyjí. Na východě souboru
jsou předsunuty viladomy, které zjemňují
hmotové působení souboru v nejexponovanějšímu pohledu - od Černého Mostu směrem ke
kostelu sv. Bartoloměje v Kyjích. Objekty
mají jedno podzemní podlaží a tří nadzemní
podlaží, přičemž třetí je výrazně ustupující.
Byty jsou v části prvního a na plné ploše druhého a třetího podlaží, přičemž jsou přizpůsobeny tak, aby okna nebyla směrována do ulice
Broumarské. V podzemním podlaží jsou garážová stání, sklepní kóje a technické zázemí.
Kapacita celého obytného souboru je 130
bytových jednotek, z toho 87 b.j. je v severní
části a 43 b.j. různých kategorií v jižní části.
Jedná se o 16 bytových jednotek 1 + kk (plocha 26 - 44m2), 60 b.j. 2 + kk (42 - 59m2), 51
b.j. 3 + kk (70 - 120m2) a 2 ateliery (do 59m2).
Dopravně jsou obě části obytného komplexu napojeny na ulici Broumarskou ve dvou
místech. Ta umožňují dopravní obsluhu nových objektů, příjezd do podzemních garáží
i na povrchové parkoviště. V severní části
obytného souboru je navrženo 90 parkovacích

stání do společných podzemních garáží a 20
parkovacích stání na terénu ve směru k areálu
Českého Telecomu. V jižní části souboru je
navrženo 48 parkovacích stání rovněž ve spojené podzemní garáži a 38 parkovacích stání
na povrchu obslužné a kolmé komunikace.
Mezi obytnými domy jsou navrženy přístupové chodníky, po obvodu zastavitelného území
komunikace v šíři 3,5m, která umožní příjezd
vozidel (hasičů, záchranné služby). Podél Rokytky a břehu Kyjského rybníka je navržena
nová cyklostezka, která spojí ul. Stupskou
s ul. Za Rokytkou.
Pro přístup k rybníku jsou zde navržena
dvě pontonová mola. Navržená tři sportoviště
na ploše severně od zástavby jsou pro neorganizovanou tělovýchovu - mají rozměry 18
x 9m (u dvou je předpoklad umělého povrchu,
u jednoho písek na plážový volejbal) a dále
dvě dětská hřiště 7 x 7m a 8 x 3m ( jako pískoviště). Na volných plochách obou souborů
budou provedeny terénní a parkové úpravy,
s výsadbou keřů a stromů, včetně alejí podél
cest a cyklostezek.
Ing. Jana Lebedová,
vedoucí Odboru územního rozvoje
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ZDRAVOTNICTVÍ

¤ÍJEN

S

íť zdravotnických zařízení v naší městské části a ve spádové oblasti Dolní Počernice je tvořena výhradně ordinacemi soukromých lékařů a zdravotníků, jejichž seznam k publikování
v Listech Prahy 14 připravil odbor sociálních věcí a zdravotnictví Úřadu MČ Praha 14. Jeho
průběžně aktualizovanou verzi naleznete na internetových stránkách radnice
(www.praha14.cz). Tento přehled odráží stav nabídky zdravotnických služeb na území Prahy 14
k polovině září 2005. V uplynulém období došlo přirozeně a dále bude docházet ke změnám vznikají nové ordinace, jiné ukončí svoji činnost, dochází i k jejich přestěhování v rámci městské části, ISCARE (Centrum pro léčbu neplodnosti včetně asistované reprodukce) ukončilo letos svoji dlouholetou a celorepublikově uznávanou působnost v Hloubětíně. V oblasti zdravotnictví Praha 14 financuje provoz LSPP, kterou pro naši městskou část a pro spádový region zajišťuje obstaravatelská firma M.DELTA s.r.o., dále finančně přispívá Oblastnímu spolku ČČK,
který zajišťuje pečovatelskou službu. Díky podpoře MČ jsou pořádány akce Dětský úsměv na
mateřských školkách, každoročně Den zdraví pro občany naší městské části a dále probíhají odborné zdravotní přednášky a besedy lékařů na školách. Nezanedbatelné jsou rovněž prostředky,
kterými Praha 14 formou grantů podporuje sociální péči. Před pěti lety uvedla Praha 14 do provozu Dům sociálních služeb, jehož provozovatelem je Oblastní spolek ČČK.
jš

Nová lékárna „Na zámečku“ u Gyncentra,
Hloubětínská 3
Lékařská služba první pomoci (LSPP)
Poliklinika Černý Most („Parník“),
Gen. Janouška 902
pro děti: 281 912 372
pro dospělé: 281 914 072
Lékárny
„Centrum CČM“
Chlumecká 765/6
tel. 281 918 106
Hloubětín
Klánovická 487
tel. 266 610 536
„Kadmos“
Maňákova 751
tel. 281 913 626
„Medinova“
Vajgarská 1141
tel. 281 021 233
„Na zámečku“
Hloubětínská 3
tel. 266 610 245, linka 2407
Poliklinika Černý Most
Generála Janouška 902
tel. 281 917 485
„U Rajské zahrady“
Cíglerova 1139
tel. 281 914 999
„Zelená lékárna“
Mochovská 38
tel. 281 868 519

l. Poliklinika Černý Most („Parník“), Gen.
Janouška 902
Alergologie, angiologie, kožní, endokrinologie, gynekologie, sexuologická poradna, homeopatie, chirurgie, ortopedie, interna, klinická psychologie, laboratoře, neurologie, urologie, oční,
ORL, praktický lékař pro děti, praktický lékař pro
dospělé, radiodiagnostika, sonografie, zubní,
TBC a respirační nemoci, pracovní lékařství
2. Bioregena - Kyje, Vajgarská 1141
Diabetologie, interna, kardiologie, gynekologie, chirurgie, ortopedie, neurologie, epileptologická poradna, oční, ORL, psychiatrie, laboratoře, radiodiagnostika, sonografie, praktický lékař
pro děti, praktický lékař pro dospělé, zubní,
3. Hloubětín, Klánovická 487
Praktický lékař pro děti, praktický lékař pro dospělé, gynekologie, oční, ORL, rehabilitace,
zubní
4. Černý Most, Kpt. Stránského 999
Praktický lékař pro děti, praktický lékař pro dospělé, gynekologie, interna, zubní
5. Medicur s.r.o., Černý Most, Kpt. Stránského 995
Praktický lékař pro dospělé, rehabilitace
6. Centrum prof.Čecha s.r.o., Černý Most,
Bobkova 737
Ortopedie, fyzioterapie, rehabilitace
7. Lékařské centrum, Sýkovecká 276
Praktický lékař pro děti, gynekologie
8. Objekt Havana, Hloubětín, Mochovská 38
Praktický lékař pro dospělé, kožní, psychiatrie,
klinická psychologie, oční
9. Kyje, Českobrodská 1174
Praktický lékař pro dospělé, akupunktura, homeopatie

Pﬁehled zdravotnick˘ch
zaﬁízení s více obory
Číslo, které je u sídla zařízení uvedeno, najdete také v seznamu u jednotlivých lékařů, kteří
v daném místě mají svoji ordinaci, abychom nemuseli uvádět stále tytéž adresy.

Poliklinika Černý Most - „Parník“, Generála
Janouška 902
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■ Domácí péče

MUDr. Šimek Jindřich
Nehvizdská 22
tel. 281 864 944
■ Kardiologie
Bioregena s.r.o.
MUDr. Křivohlavý Antonín
tel. 281 021 221

Agentura Alice-OS ČČK
Broschová Ludmila
Bří. Venclíků 1070
tel. 281 916 956
■ Endokrinologie

MUDr. Maršálková Danuše
tel. 281 918 858

1

10. Dolní Počernice, Národních hrdinů 587
Praktický lékař pro děti, praktický lékař pro
dospělé, gynekologie, zubní

Ordinace soukrom˘ch
lékaﬁÛ a zdravotníkÛ
(oborovû podle abecedy)
■ Akupunktura
MUDr. Peterková Věra
tel. 281 866 142

9

1
1

■ Angiologie

MUDr. Nádvorníková Irena
tel. 281 912 870

1

■ Dětské (pediatrie)

praktický lékař pro děti a dorost
MUDr. Bubáková Daniela
tel. 281 913 404
MUDr. Doležalová Alena
tel. 281 868 605
MUDr. Chaloupka Petr
tel. 281 021 212
MUDr. Jandová Dana
tel. 266 610 451
MUDr. Jedličková Věra
tel. 281 918 797
MUDr. Mašková Dagmar
tel. 281 914 321
MUDr. Nožičková Jana
tel. 281 931 355
MUDr. Suchá Martina
Kučerova 806/167
tel. 281 917 636
MUDr. Svobodová Olga
tel. 281 911 729

1
3
2
7
1
1
10

4

■ Dermatovenerologie (kožní)

MUDr. Šípková Soňa
tel. 281 867 302
MUDr. Škorpíková Šárka
tel. 281 869 309
MUDr. Večeřová Miroslava
(MUDr. Kyslíková Alena)
tel. 281 912 543

1
8
1

■ Diabetologie

Bioregena s.r.o.
MUDr. Fišerová Ivana
tel. 281 021 219

6
5
3
3

■ Gynekologie

■ Alergologie

MUDr. Bartošová Alexandra
tel. 281 913 147
MUDr. Havlíčková Magdaléna
tel. 281 913 108

Centrum Prof.Čecha s.r.o.
Mgr. Hrdinová Čechová Heda
tel.266 610 450
MEDICUR s.r.o.
tel. 281 911 490
Strýhalová Světla
tel. 281 861 118
Synáčová Miluše
tel. 281 861 118

2

Prof. MUDr. Čech Evžen,DrSc.
266 610 451
MUDr. Dastychová Zuzana
tel. 281 930 560
MUDr. Fučíková Zuzana
tel. 281 021 217
MUDr. Grubauerová Vladimíra
(a sexuologická poradna)
tel. 281 916 297
GynCentrum s.r.o.
Hloubětínská 3/13
tel. 266 610 245
MUDr. Havránková Iva
281 869 050
MUDr. Klimeš Vladislav
tel. 281 917 638
MUDr. Lukešová Alexandra
V Chaloupkách 33
tel. 281 866 067
MUDr. Novotná Jaroslava
tel. 281 918 827
MUDr. Ždichyncová Jitka
tel. 281 911 728

7
10
2
1

3
1

1
4

1

9

■ Chirurgie

MUDr. Diblíková Jana
tel. 281 021 218
MUDr. Kijenský Jiří
tel. 281 021 218
MUDr. Mikula Jiří
tel. 281 914 276

■ Klinická psychologie

Mgr. Martinová Kamila
tel. 281 868 451
PhDr. Pohlová Anna, CSc.
tel. 281 918 820

1

■ Laboratoře

Bioregena s.r.o.
2
Klinická biochemie, farmakologie, hematologie a mikrobiologie
tel. 281021254, ústředna 281021211
Lékařské laboratoře s.r.o.
1
Klinická biochemie, bakteriologie, hematologie, imunologie, parazitologie, virologie, serologie
tel. 281 915 178, 281 912 375
VIDIA-DIAGNOSTIKA s.r.o.
1
Laboratorní diagnostika infekčních onemocnění zejména virového původu
tel. 281 911 908 - 10

2

MEDICUR s.r.o.
MUDr. Janošová Věra
tel. 281 911 490
Staroměstská poliklinika s.r.o.
MUDr. Hořejší Jitka
tel. 281 918 816
MUDr. Walterová Jana
(a epileptologická poradna)
tel. 281 021 253
MUDr. Blovská Marta
tel. 281 868 221
Eiffel Optic s.r.o.
Chlumecká 765/6 (CČM)
tel. 281 916 946
MUDr. Havránek Richard
(MUDr. Kejzlarová Alena)
tel. 281 021 220
MUDr. Holubová Edita
(MUDr. Fialová Kateřina)
tel. 281 868 428

2
1

2
4
1

5

1
2

■ Oftalmologie (oční)

■ Interna

Bioregena s.r.o.
MUDr. Fišerová Ivana
tel. 281 021 219
MUDr. Götzingerová Olga
tel. 281 911 727
MUDr. Nádvorníková Irena
tel. 281 912 870

8

■ Neurologie

■ Homeopatie

MUDr. Bubáková Daniela
(pouze pro děti)
tel. 281 913 404
MUDr. Peterková Věra
tel. 281 866 142

■ Klinická logopedie

PaedDr. Kopřivová Alena
Šestajovická 844
tel. 281 861 044

■ Fyzioterapie, léčebná rehabilitace

Gynekologie - V Chaloupkách 33

2

Bioregena - Vajgarská 1141

3

2

8
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Čekárna zdravotnického zařízení v objektu
Havana - Mochovská 38
MUDr. Rafajová Růžena
281 913 096
■ Ortopedie
Centrum prof. Čecha s.r.o.
tel. 266 610 450
MUDr. Kopecký Ivan
tel. 281 913 170
MUDr. Semrád Jaromír
(pouze operativa)
tel. 281 913 170

1
6
1
1

■ ORL (ušní, nosní, krční)

MUDr. Neděla Oldřich
tel. 281 863 204, 608 020 976
MUDr. Tuzarová Irena
tel. 281 021 258
MUDr. Vejvalka Petr
tel. 281 918 860

3
2
1

■ Pracovní lékařství

MUDr. Hanzl Jaroslav, CSc.
tel. 606 422 046
MUDr. Hartlová Naděžda
tel.281 918 812

1
1

■ Praktický lékař pro dospělé

MUDr. Adamovičová Martina
(MUDr.Maříková Michaela)
tel. 281 918 812
Bioregena s.r.o.
MUDr. Čejková Jana
tel. 281 021 237
MUDr. Kostková Jana
tel. 281 021 265
MUDr. Plobstová Magdaléna
tel. 281 021 224
MUDr. Zrebná Brigita
tel. 281 021 223
MUDr. Engelmann Vojtěch
tel. 281 915 599
MUDr. Götzingerová Olga
tel. 281 911 727
MUDr. Jágrová Věra
tel. 281 867 078
MUDr. Jiráková Věra
tel. 281 869 303
MEDICUR s.r.o.
MUDr. Forst Jan
tel. 281 910 579
MUDr. Mikšanová Marcela
V Chaloupkách 583
tel. 281 864 830
MUDr. Nováková Hana
tel. 281 932 371

1

2
2
2
2
1
4
3
8

5

10

MUDr. Nováková Jitka
tel. 281 913 090
MUDr. Peterková Věra
tel. 281 866 142
Staroměstská poliklinika s.r.o.
MUDr. Švábová Jitka
tel. 281 912 369
MUDr. Valentík Zdeněk
Vlčkova 1067/12
tel. 281 864 585
MUDr. Záhorová Miroslava
tel. 281 866 618

1
9

1

3

■ Praktický lékař pro dospělé se závodní

preventivní péčí
Bioregena s.r.o.
2
MUDr. Štěpničková Alena
tel. 281 021 234
MEDICOVER s.r.o.
MUDr. Roninová Renáta
Českobrodská 1329
(léč.prev.péče je poskytována pouze pracovníkům COCA COLY HBS)
tel. 283 015 897
MUDr. Peterková Věra
9
tel. 281 866 142
■ Psychiatrie

MUDr. Dejdar Martin
Slévačská 905
tel. 281 868 647
MUDr. Hainová Miroslava
tel. 281 868 445
MUDr. Ondráčková Ivana
tel. 281 021 239

(MUDr. Doležal Zbyněk,
MUDr. Dvořáková Soňa)
Kuttelwascherova 921
tel. 281 911 480
MAMONA-DENT s.r.o.
MUDr. Macúrková Zinaida
tel. 281 915 473
MUDr. Moravcová Ivana-ortodoncie
Doležalova 1021
tel. 281 915 447
MUDr. Miklasová Kateřina
10
tel. 281 930 359
MUDr. Mitáčková Hana
Generála Janouška 1006
tel. 281 915 626
MUDr. Pavlíček Jan
2
tel. 281 021 232
MUDr. Pospíšil Miroslav
(MUDr. Křivánková Alena)
Osická 538
tel. 266 611 053, 266 610 229
MUDr. Pospíšilová Hana
Osická 538
tel. 266 611 053
MUDr. Rak Pavel
3
tel. 266 610 540
MUDr. Sýkorová Alena
3
tel. 281 868 197
■ TBC a respirační nemoci

8

MUDr. Boučková Ivana
tel. 281 918 294

1

2

■ Radiodiagnostika (RTG), sonografie

Bioregena s.r.o.
MUDr. Nová Jitka
tel. 281 021 210
Dvořák Petr
tel. 281 918 855

2
1

■ Stomatologie (zubní)

MUDr. Benáková Miroslava
FZŠ Vybíralova 964
tel. 281 911 401
MUDr. Čekanová Laura
Klánovická 601
tel. 266 610 256
MUDr. Daníková Ludmila
Chvaletická 918
tel. 281 862 095
DENT-ART s.r.o.
MUDr. Hormandlová Helena
MUDr. Madunická Jana
tel. 281 860 115
MUDr. Forman Vladimír
Dentální klinika
Litošická 409/10
tel. 281 869 547, 776 313 131
MUDr. Jurčová Dana
tel. 281 918 813
MUDr. Klimešová Miroslava
tel. 281 911 720
MUDr. Kohlík Petr
Za školou 39/16
tel. 281 862 245
MUDr. Kříž Pavel

Dentální klinika - Litošická 409
■ Urologie

Staroměstská poliklinika s.r.o.
MUDr. Šalda Svatopluk
MUDr. Olexová Katarína
tel. 281 918 815
3
3

1
4

1
1

■ Zubní laboratoře

Drozdík Pavel
Sklenská 20
tel. 606 102 399
Tomečková Lubica
Klánovická 601
tel. 281 864 324
1. Zdravotní pomůcky s.r.o.
Generála Janouška 902-Poliklinika Černý
Most
tel. 281 912 487
Homeopatické poradenství
Janková Jiřina
Bioregena s.r.o., Vajgarská 1141
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Program „Dûtsk˘ úsmûv“
Cílem preventivního stomatologického
programu „Dětský úsměv“ je zdravý chrup
a správná ústní hygiena dětí předškolního
věku. Odborně je garantován Českou stomatologickou komorou a po organizační i materiální stránce jej zabezpečuje naše městská
část již od roku 2001. Na Praze 14 se do programu zapojilo 12 mateřských škol - ty jsou
vybaveny odborem sociálních věcí a zdravotnictví jak materiálně, tak propagačním
materiálem. Očekávaným výsledkem bude
zlepšení zdraví dětí v předškolním věku
a vyšší povědomost jejich rodičů o ústní hygieně, stravovacích návycích a nutnosti navštěvovat pravidelně zubního lékaře.

Oblastní spolek ââK v Praze 9
a v Praze 14
Rozvíjí svoje aktivity hlavnû na úseku
zdravotním a sociálním
DŮM SOCIÁLNÍCH SLUŽEB,
Bojčenkova 1099, Černý Most
Jeho zřizovatelem je MČ Praha 14. Jedná
se o zařízení sociální péče s nepřetržitým celoročním provozem s celkovou kapacitou 40
lůžek. V zájmu prohloubení péče o seniory,
jsou v rámci ústavního zařízení poskytovány
komplexní sociálně zdravotní služby. Lůžková jednotka je určena občanům, jejichž zdravotní stav omezuje schopnost sebeobsluhy
a vyžaduje ošetřovatelskou péči. Mimo základní zdravotnickou a sociální péči zajišťujeme i léčebnou rehabilitaci pro zlepšení a udr-

žení soběstačnosti, event. k urychlení návratu
do domácího prostředí. Vlastní činnost zajišťuje odborný personál - diplomované sestry,
ošetřovatelky, rehabilitační sestra a samozřejmě lékař. K objektu patří velká zahrada umožňující v letních měsících vycházky a příjemné
posezení.
DOMÁCÍ OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE
pod názvem ALICE

hl. č.182/91 Sb. ve znění platných předpisů
a závisí na výši důchodu.
Dále OS ČČK zabezpečuje:
1. HUMANITÁRNÍ POMOC
Je organizovaná ze sbírek od občanů a organizací pro postižené přírodními katastrofami na území ČR nebo v jiných státech, pro občany sociálně slabé, opuštěné, azylanty apod.
(Například pomoc při povodních v roce
2002.) Při OS ČČK Praha 9 je zřízeno také
ošacovací středisko.
2. VÝUKA PRVNÍ POMOCI
Intenzivně se věnujeme výuce První pomoci, neboť jde o tradiční činnost ČČK již více
než 80 let. Je směrována na mládež a veřejnost a cílem je připravit co největší počet obyvatel po stránce psychické i odborné k poskytování předlékařské první pomoci. Na základních školách probíhá každoročně výuka žáků
v normě Mladý zdravotník I. a II. stupně.
V dubnu se již tradičně uskutečňuje oblastní
kolo soutěže Hlídek mladých zdravotníků.
O soutěž je velký zájem a nejlepší žáci se
účastní oblastního studijního střediska, kde
pod vedením zdravotnického instruktora prohlubují své teoretické znalosti a praktické dovednosti.
Širokou veřejnost školíme ve výuce PP
a vyškolení získávají příslušnou kvalifikaci
po absolvování kurzu První pomoci. Školení
PP zajišťujeme též pro podniky, instituce
apod.
3. BEZPŘÍSPĚVKOVÉ DÁRCOVSTVÍ
KRVE
Trvalým úkolem Červeného kříže je získávání bezpříspěvkových dárců krve a jejich
slavnostní oceňování medailemi Prof. Dr. Jana Jánského, které probíhá 2x ročně, mimo jiné i v Galerii 14 na Černém Mostě.
4. REKONDIČNÍ TÁBORY ČČK
Cílem je zlepšit fyzickou zdatnost a upevnit
zdraví dětí a současně jim umožnit strávit
prázdniny v dětském kolektivu. Tyto pobyty
organizujeme každoročně v České republice

Je poskytována kvalifikovanými zdravotními sestrami 8 hodin denně, 5 dní v týdnu. Během návštěvy v místě bydliště pacienta se dělají odběry biologického materiálu, aplikace
inzulinu, injekce, převazy, podávání léků,
klyzma, péče o cévky, ošetření stomií, pohybová léčba, komplexní péče o imobilní pacienty a pacienty v terminálním stadiu. V rámci
nadstandartní péče je prováděna hygiena seniorů. Podmínkou pro poskytování těchto našich služeb je, že jsou ordinovány ošetřujícím
lékařem.
PEČOVATELSKÁ SLUŽBA pro naše
SENIORY
V rámci komplexních pečovatelských služeb zabezpečujeme rozvoz obědů 5 dní v týdnu, nákupy, běžný úklid, praní a žehlení prádla, pochůzky, pedikúru, mytí nádobí, ohřátí
jídla apod. Tyto služby provádíme pro občany
v Kyjích, na Černém Mostě, v Hostavicích,
Hloubětíně, na Lehovci, v Jahodnici. V současnosti již tyto služby zabezpečují pečovatelky z povolání. Podmínkou pro poskytování
těchto služeb je předložení návrhu ošetřujícího lékaře a doložení potvrzení o výši důchodu. Úhrada za poskytované služby je dána vy-

i v zahraničí zejména pro děti s diagnózou
alergie, astma, ekzémy.
5. Dále se naši zdravotníci podílejí na zajišťování zdravotnických služeb při různých
sportovních, kulturních a společenských akcích včetně těch, které probíhají v Praze 14.
6 Oblastní spolek ČČK vybudoval Humanitární jednotku, která je složená z dobrovolníků ČČK. Úkolem Humanitární jednotky je
připravovat se v otázkách zdravotních, ale
i technických tak, aby mohla účinně zasahovat v případě mimořádných událostí. Letos
v dubnu proběhlo ukázkové cvičení této Humanitární jednotky v areálu PVA Letňany.

čtyřstranu připravili: jš, ves, ilustrační foto: ves, vok
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Podnikatelé v Praze 14
Hledáčkem fotoaparátu začal Milan
Šára pozorovat svět
kolem sebe už velmi brzy. V sedmi
letech ho nejprve
fascinovaly fotografické procesy
v temné komoře,
záhy se přidal zájem o přírodu a pochopitelně i člověka. Figurální fotografie a zejména pak okouzlení ženským tělem ho přivedly až na školu
fotografování aktu při FAMU. V sedmdesátých a osmdesátých letech se Milan Šára stal
jedním z nejprestižnějších fotografů u nás,
pracoval pro podniky zahraničního obchodu,
pro ČSA, jeho tvorba se objevovala v katalozích a časopisech, podílel se na více než tisícovce kalendářů a plakátů. Teď má vlastní reklamní agenturu TOP ART STUDIO v Baštýřské ulici na Jahodnici, kde jsme se také
sešli.
Proč jste začal podnikat právě na území
Prahy 14?
„Pracoval jsem na volné noze a počátkem
roku 1989 jsem chtěl založit první reklamní
soukromou firmu. Bylo mi řečeno, že se to
vyřeší, stále nic, až listopad vše urychlil.
Agentura tedy funguje prakticky už šestnáctý
rok, dlouho jsme byli v centru města, ale bydlel jsem tady na Jahodnici, postavil tu dům,
zplodil dokonce tři syny a zasadil několik
stromů, takže jsem před čtyřmi lety přesunul
domů i firmu.V ní dnes pracuje kromě mě dalších osm zaměstnanců. Naše činnost je oprav-

du pestrá - reklama, marketing a produkce reklamní a dárkové předměty, diáře a kalendáře,
letáky, katalogy, umělecké, módní a reklamní
fotografie, pronájem ateliéru a fotografické
techniky, kurzy pro fotografy, soutěž o nejfotogeničtější dívku a spousta další činnosti.“
Co z naší městské části jste už stačil poznat a kam se naopak teprve chystáte?
„Za ta léta si troufnu říct, že jsem poznal
asi všechno. Ale trpím profesionální deformací, takže svět kolem sebe pozoruji svým viděním. A v paměti mi utkví spíš nádherné pří-

GaráÏe na âerném Mostû
Naše městská část převzala od MHMP
v červenci roku 2004 některé objekty na
Černém Mostě II. včetně podzemních garáží, které byly dány do podnájmu Správě
majetku Prahy 14 a.s. s tím, že tato společnost zajistí jejich zabezpečení a provoz. Od
té doby už uplynulo patnáct měsíců, a tak
jsme požádali ředitelku společnosti Ing.
Evu Bažilovou o stručné zhodnocení dosavadních zkušeností.
„Snahou naší a.s. bylo zabezpečit všechny
vstupy do garáží tak, aby byly přístupné pouze pro oprávněné uživatele. Tento záměr se
podařilo realizovat už do konce roku 2004,
kdy byl ve všech garážích nainstalován elektronický zabezpečovací systém s napojením
na PCO (pult centrální ochrany). Do garáží
lze vstoupit pouze s pomocí elektromagnetické karty. V případě pokusu o násilné vniknutí, ať již dveřmi či vjezdovými vraty, je okamžitě vyslán signál na PCO a vyjíždí hlídka
na kontrolu. V garážích jsou také instalovány
kamery, které snímají každý pohyb.“
V případě, že bych měl zájem v garáži parkovat, co všechno musím udělat a kolik mě to
bude stát?
„Stačí kontaktovat pana Nývlta ze SMP-14
a.s. Ten vám umožní přístup do vámi vybrané

garáže, kde si zase můžete vybrat některé
z volných míst. Pak už jen podepíšete podnájemní smlouvu, převezmete kartičku a můžete parkovat. Při podpisu smlouvy se hradí jistina a minimálně první měsíc nájmu. Splatnost nájemného si můžete určit sám podle
toho, zda vám vyhovují měsíční, čtvrtletní nebo pololetní splátky. Pokud jde o výši nájemného, tak od 1. 7. 2005 byla stanovena na 952
Kč za měsíc včetně DPH, pro zdravotně postižené občany je nájemné 398 Kč opět včetně DPH.“
Není tato cena příliš vysoká ?
„Stanovit přiměřenou výši nájemného nebylo jednoduché. Je nutné zajistit provoz garáží a jejich hlídání. Tyto položky nejsou právě malé. Na druhou stranu jsme měli snahu
umožnit parkování co nejširšímu okruhu zájemců. Nemalý vliv na cenu měla také úprava
sazeb DPH v roce 2004. SMP-14 a.s. také
provedla průzkum cen, které jsou běžné v Praze. Výsledkem všech kalkulací jsou částky,
které se pohybují na spodní hranici cen běžných na území Prahy.“
Mám možnost získat nějakou slevu v případě, že budu jako řádný nájemce parkovat
v garáži třeba několik let?
„Garáže jsou v provozu teprve rok a my zatím sbíráme zkušenosti. Proto jsme se rozhod-

rodní detaily, zátiší, kořeny, struktura povrchu
nebo stromů, peřej, skála. To všechno tady je
k vidění. Z těch hmotných statků mě fascinují kostely v Kyjích i Hloubětíně, metro, barevný Černý Most. A pravidelně navštěvuji fit
centrum Fantom na Rajské zahradě.“
Jaké jsou vaše další podnikatelské záměry?
„Právě v těchto dnech znovu otevíráme fotoateliér s padesáti druhy barevného pozadí
v ulici U Vysočanského pivovaru 11. Ideální
pro svatby, promoce, výročí a další příležitosti. A 22. října začíná už 15. ročník soutěže
TOP MODEL 2005 - MISS HORAL, která
vyvrcholí 15. listopadu ve Špindlerově Mlýně. To je šance i pro dívky nad šestnáct let
z Prahy 14. Stačí se jen ozvat naší agentuře.
Dále připravujeme kurz digitálního fotografování, kde kromě základů počítáme i s výtvarnou stránkou. Na něj by pak měl navazovat
další kurz figurální fotografie pro pokročilejší, kterým bude předávat zkušenosti prof.
Zdeněk Virt, dále se chystáme přizvat fotografa světového jména Tono Stana a Romana
Kelbicha. Chceme i nadále zkvalitňovat a rozšiřovat naše služby při zachování menšího,
avšak zkušeného a sehraného týmu odborníků“.
vok, foto: archiv
li dát v letošním roce přednost spíše krátkodobějším akcím. V průběhu léta byla vyhlášena mimořádná nabídka na „parkování s dvěma měsíci zadarmo“. V současné době se připravuje akce na zimní parkování. (O jejích
podmínkách informuje inzertní stránka těchto
Listů - pozn. aut.). O podmínkách “věrnostního programu„ jsme již také uvažovali, ovšem
jeho konkrétní podobu se chystáme zveřejnit
až v příštím roce.“
Obyvatelé Černého Mostu mají většinou
při návratu z práce problém se zaparkováním před domem, ale ceny v podzemních garážích jsou pro některé z nich opravdu příliš
vysoké. Mají ještě nějakou možnost?
„V tomto případě jim můžeme nabídnout
ještě parkování ve vnitrobloku. Jedná se ale
o stání na otevřené ploše, kde auto není nijak
hlídané. Jedinou jistotou, kterou automobilisté mají, je zatím vždy volné místo. Ve vnitrobloku mají zájemci dvě možnosti. Parkovat
na zastřešeném místě za 500 Kč měsíčně nebo pod širým nebem za 400 korun, pro zdravotně postižené občany je cena opět včetně
DPH ještě o 100 korun nižší.“
Co když má někdo zájem mít auto v garáži pouze na čtrnáct dnů, kdy bude třeba na
dovolené?
„I pro tyto případy máme řešení. Stačí totiž uzavřít dohodu o podnájmu na příslušný
počet dnů. Po návratu z dovolené si pak motorista auto vyzvedne a kartičku vrátí.“
za rozhovor poděkoval vok
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Letci v názvech ulic âerného Mostu
Genmjr. v.v. Jan Roman Irving
an Roman Irving (původním jménem IrJpředevším
cing) se do historie Třistajedenáctky zapsal
jako vynikající pilot s největším
počtem odlétaných operačních hodin. Nalétal
jich celkem 1125, z toho 1024 v řadách 311.
peruti. Když to sečteme, byl by ve vzduchu
nepřetržitě téměř 47 dní, tedy více než půldruhého měsíce.
✈ Z této cifry je patrné, že měl i relativně největší šanci utkat se s nepřátelskými ponorkami. A bylo tomu skutečně tak. Ačkoli řada jiných pilotů osádek nalétala nad oceánem
stovky hodin, aniž spatřila byť jedinou ponorku, Jan R. Irving jako kapitán letounu jich
spatřil dokonce osm. Buď ale neměl štěstí, nebo mu scházela dobrá muška. Nebyla mu totiž
přiznána ani jediná, a to ani poškozená ponorka.K Irvingovým utkáním s ponorkami došlo
5. října 1942, 27. září 1943 (toho dne útočil na
dvě ponorky), 20. října 1943, 1. ledna 1944
a 24. června 1944 (tři ponorky). Po Irvingovi
měli nejvíce zaznamenaných útoků na nepřátelské ponorky Jan Vella, DFC (pět) a Alois
Šedivý, DFC, DFM (čtyři). Oba však alespoň
jednu ponorku prokazatelně potopili.
✈ Jan Roman Irving se narodil 7. března 1915
v obci Lisov u Stříbra. Už v době, kdy se učil
strojním zámečníkem, jej zaujalo letectví
a v roce 1931, ve svých šestnácti letech začal
navštěvovat kurz motorového létání v Západočeském aeroklubu v Plzni. Poté se podrobil
dobrovolnému odvodu (1933) a v letech
1934-1935 absolvoval školu pro odborný dorost letectva při Vojenském leteckém učilišti
v Prostějově, kde získal kvalifikaci pilota
dvoumístných letounů. Po ukončení výcviku
byl přidělen na letiště Praha-Kbely k 1. pozorovací letce Leteckého pluku 1 T.G. Masaryka, kde létal především na pozorovacích
dvouplošnících Letov š-328. V předválečné
čs. armádě dosáhl hodnosti rotného délesloužícího. Okupovanou vlast opustil ilegálně již
12. května 1939 a po prezentaci na čs. konzulátě v Krakově odplul 29. července 1939 na
parníku Chrobry z Polska do Francie, kde podepsal formální závazek ke službě v Cizinecké legii v hodnosti vojín. Po vstupu Francie
do války byl v říjnu 1939 přemístěn na 101.
leteckou základnu na letišti Toulouse-Francazal, kde se přeškoloval na francouzskou techniku. Ačkoli se hlásil ke stíhačům, byl přidělen k bombardovacímu letectvu. Po povýšení
do hodnosti Caporal-Chef byl 19. května
1940 jako jeden z mála československých
bombardovacích letců ve Francii zařazen
k bojové jednotce, Groupe de Bombardment.
V jejím rámci operoval na dvoumotorových
bombardovacích strojích Marcel Bloch MB210 a na moderních Amiot 351. Až do zhroucení Francie stačil vykonat celkem 11 nočních
bombardovacích náletů proti soustřeďovacím
prostorům nepřátelských jednotek.
✈ Francouzská žádost o sdělení podmínek
příměří jej a několik dalších čs. bombardovacích letců zastihla na letišti Agen u Bordeaux.
Právě odtud odletěly dva bombardovací letouny s čs. osádkami 18. června 1940 s požehnáním francouzských velitelů, ale bez řádné
předletové přípravy a za nepříznivého počasí
směrem k Anglii. Irving pilotoval stroj Amiot
351. Při této příležitosti se poprvé významněji zapsal do historie československého letec-

tva. Se svým letounem totiž nepřistál v Anglii, nýbrž v Jugoslávii. Dlouhou dobu byl se
svými druhy považován za nezvěstného a in
memoriam mu byla dokonce udělena Československá medaile Za chrabrost. K rozhodnutí odletět do Jugoslávie přispělo nejen to, že
jeho letoun byl poškozen, ale i nepříznivé počasí, absence navigačních pomůcek a radiového spojení; v neposlední řadě sehrály roli
i české sympatie k tamnímu lidu - ostatně Jugoslávie patřila před válkou k malodohodovým spojencům. Po přeletu Alp přistál s jedním pracujícím motorem na letišti v Záhřebu,
kde letce srdečně přivítali. V Bělehradě se
1. září 1940 opět přihlásil do čs. zahraniční
armády a přes Řecko a Turecko se dostal
k čs. pozemní jednotce v Haifě v Palestině.
Později byl přijat do řad RAF VR - zpočátku
jako vojín a zakrátko jako četař (Sergeant).
Po krátkém pilotním kurzu u Ústřední letec-

ké školy v Upavonu a v Hullavingtonu byl
nejprve 2. října 1941 zařazen jako pilot u 2.
školy radiotelegrafistů. Již po měsíci, 5. listopadu 1941 byl však - již v hodnosti rotmistr - přemístěn na letiště East Wretham
v Suffolku k 311. československé bombardovací peruti. V té době jednotka na svých
dvoumotorových Wellingtonech Mk.IC podnikala noční bombardovací nálety na Německo a okupovaná území a od května 1942
operovala v rámci Coastal Command zejména proti nepřátelským ponorkám nad Atlantikem. Sgt Jan R. Irving byl nejprve 16. prosince 1941 přemístěn k právě zformované
1429. čs. operačně výcvikové letce, která
cvičila záložní osádky pro 311. peruť. K 311.
peruti se vrátil již v hodnosti Flight Sergeant
22. července 1942.
✈ V následujících dvou letech se pak velice
aktivně podílel na bitvě o Atlantik. Nalétal
přitom celkem 95 operačních letů v čase 1024
operačních hodin, a to ve dne i v noci. Bylo to
vůbec nejvíce ze všech pilotů 311. peruti. Postupně byl povýšen do britské hodnosti Warrant Officer (6. květen 1943), Pilot Officer
(30. červenec 1943) a Flying Officer (6. listopad 1943). Dnem 28. října 1943 byl povýšen
do nejnižší čs. důstojnické hodnosti podporučík a poté na poručík. Jeho bohaté letecké
zkušenosti a mimořádné pilotní schopnosti
vedly k tomu, že po ukončení operační činnosti byl vybrán mezi instruktory budoucích
čs. osádek. Po spojenecké invazi, konkrétně 1.
července 1944 byl odvelen do instruktorské
školy a poté až na vzdálené Bahamské ostrovy v Karibském moři, aby u zdejší 111. operačně výcvikové jednotky cvičil nové osádky
pro 311. peruť. Při té příležitosti proslul svým
bravurním ovládáním Liberatoru a předváděl,
co vše s ním dokáže. Například aby své žáky
přesvědčil o spolehlivosti tohoto čtyřmotorového obra, v určité výšce jim postupně předváděl let s vypnutým jedním motorem, s vypnutými dvěma motory a nakonec vypnul
i třetí motor. Všichni na palubě se chvěli hrůzou a čekali, co bude dál. Let s jedním motorem se dal za určitých podmínek zvládnout,
muselo se však naprosto přesně vědět, jak si

Veteráni leteckých bitev na besedě v roce 1991: zleva Jan Irving, Jan Plzák, Jaroslav Dobrovolný , Karel Šeda a Standa Hlučka.
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počínat. Pak Irving motory postupně nahodil
a osádka si vydechla úlevou. Jeho specialitou
byly i únikové akce před útočícími stíhači.
Jednou - bylo to 8. února 1945 - se na něj sesypala celá smečka rychlých a mrštných Mustangů, které na jeho stroj „útočily fotokulomety“. Ačkoli „napadený“ Liberator sténal
pod Irvingovými prudkými únikovými manévry, Američanům se nezdařil ani jeden „zásah“. Výcvikovou činnost na Bahamských
ostrovech, tedy poměrně jednotvárný život si
zde navíc zpestřil ještě dalšími 9 operačními
lety proti nepřátelským ponorkám v Mexickém zálivu a v prostoru kolem Bermudských
ostrovů. Tím ukončil svou impozantní válečnou činnost, která obnášela celkem 115 vykonaných operačních letů v celkovém čase 1125
operačních hodin, což bylo vůbec nejvíce ze
všech pilotů 311. perutě. Do Evropy se vrátil
na palubě lodi Queen Elizabeth. Za svou
dlouholetou činnost byl oceněn čtyřikrát Československým válečným křížem, třikrát Československou medailí Za chrabrost, dále obdržel Československou medaili Za zásluhy I.
st., Pamětní medaili čs. zahraniční armády;
Francouzi mu udělili Croix de Guerre, od Britů obdržel The 1939-1945 Star, Air Crew Europe Star, Atlantic Star, Africa Star, Defence
Medal a War Medal. Po válce obdržel ještě
polský Kříž polských ozbrojených sil na Západě a francouzský Croix Pro Audacia. Do
vlasti se vrátil 25. srpna 1945. V následujícím
roce demobilizoval a nastoupil do funkce kapitána obnovených Československých státních aerolinií. Létal jak na vnitrostátních, tak
i zahraničních linkách až do svého propuštění,
k němuž došlo z politických důvodů v roce
1951. Poté musel vzít zavděk nekvalifikovanou, špatně placenou prací. V roce 1956 byl
navíc dokonce zatčen StB a uvězněn ve vazbě
v Ruzyni, odkud jej však později pro nedostatek důkazů propustili. V 60. letech byl částečně rehabilitován a vrátil se k ČSA, kde létal až
do odchodu do důchodu. Po znovuobnovení
činnosti stavovské letecké organizace Svaz
letců ČSFR v březnu 1990, kdy byl povýšen
na plukovníka, se stal členem jeho předsednictva. Práce v něm se aktivně zúčastňoval až
do roku 1996, kdy jej nemoc upoutávala stále
více na lůžko. Mezitím byl v roce 1995 povýšen na generálmajora a dvakrát vyznamenán:
v roce 1995 Národním řádem Francie s titulem rytíř (Chevalier de l’Ordre National du
Merite) a v roce 1997 medailí Za hrdinství.
Zemřel v Praze 24. dubna 1997 ve věku 82 let.
Jiří Rajlich, Vojenský historický ústav
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Vzpomínáme
D

ne 27. srpna náhle zemřela Květoslava Hlaváčová z Hloubětína,
manželka skladatele vážné hudby Miroslava Hlaváče. Po řadě
let, kdy učila v Deštném, Pardubicích, Praze 4, a na Proseku, zakotvila jako odborná učitelka hudební výchovy a ruštiny na základní
škole v Šimanovské ulici v Kyjích, kam dojížděla řadu let před odchodem do důchodu z Hloubětína. Na této škole vedla i dětský pěvecký sbor, se kterým se zúčastňovala nejen školních vystoupení, ale
i soutěží a koncertů mimo školu. Absolvovala také státní zkoušku ze
hry na housle a v mladších letech hrála na řadě koncertů komorní
i orchestrální díla se sólovým partem od Beethovena. Ráda vzpomínala, jak v dětství v rodném kraji pravidelně hrávala na kůrech kostelů na housle, později ve studentských orchestrech, také i sólově. Když po absolvování vysoké pedagogické školy začala učit, vstoupila do Pěveckého sboru českých učitelů, vedeného
dirigentem dr. Plavcem, s nímž často vystupovala na koncertních turné po našich městech.

C

elou naši redakci bolestivě zasáhla zpráva
o nečekaném úmrtí Stanislava Kšády
z Dolních Počernic, který nás navždy opustil
7. září ve věku 75 let. Byl to nesmírně slušný
a kultivovaný člověk, s kterým jsem se poznal
a sblížil díky naší vzájemné spolupráci v posledních několika letech. On nám pomáhal
s příspěvky do rubriky v Listech o Dolních
Počernicích, my jsme mu naoplátku posílali
články o Praze 14 do Dolnopočernického

zpravodaje, který před dvaceti lety v roce
1985 spoluzakládal a jako šéfredaktor redakčně utvářel až do současnosti. K jeho zálibám
patřily staré dokumenty, které sbíral, a málokdo o něm věděl, že se ke konci života začal
věnovat rybaření. Jednou zcela náhodně se mi
ho podařilo vyfotografovat s čerstvým úlovkem na břehu Kyjského rybníka. Slíbili jsme
si, že si spolu jednou zarybaříme. Bohužel
jsme se pak na rybách už spolu nikdy nesešli.
jš

Na‰i letci pﬁed 60 lety
Touto poznámkou se ještě vracíme k letošnímu 60. výročí konce druhé světové války. Datum 21. srpna je v naší zemi všeobecně známé v souvislosti s okupací vojsky
Varšavské smlouvy v roce 1968, ale první
poválečný 21. srpen 1945 byl pro nás historickým a slavným dnem. Tehdy byly oficiálně přivítány na domácí půdě všechny čs. perutě bojující v zahraničním letectvu při RAF
ve Velké Británii. Tehdy na platformě před
starým leteckým nádražím v Praze - Ruzyni
stálo seřazených 54 stíhacích Spitfirů IX
C a 6 čtyřmotorových bombardovacích B24 Liberátorů. A před těmito stroji stáli se-

řazeni piloti, navigátoři, telegrafisté, střelci
a mechanici, všichni v battledressech RAF.
Tenkrát tam také stál před svým Spitfirem
i tehdy poručík Jaroslav Dobrovolný, pozdější obyvatel Hloubětína v Praze 14, letos
jako jeden z prvních navržený na udělení
čestného občanství naší městské části. Tenkrát byli přivítáni prezidentem Benešem,
vládou, generalitou a jásajícími Pražany.
Dnes se neprávem pozapomíná na letce
z východní fronty, kteří před 60 lety již 14.
května 1945 v 1. čs. smíšené letecké divizi
v SSSR přistáli na továrním letišti Praha
Letňany se svými stíhacími Lavočkyny La-

5 a bitevními Iljušiny Il-2. Jejich oficiální
přivítání 1. června 1945 bylo zakončeno
přehlídkou, při níž pochodovalo i 17 stíhačů
dobrovolníků z RAF, kteří tvořili jádro 1. čs.
samostatného stíhacího pluku v SSSR, jehož velitelem byl škpt. František Fajtl, nynější generálmajor.
Byl jsem ve svých 22 letech přímým
svědkem těchto slavných dnů, které se mi
nesmazatelně vryly do paměti. V Kyjích
jsem šel v roce 1945 k prvnímu poválečnému odovodu. Protože nebyly ještě nové uniformy, vyfasovali jsme jako rekruti staré
uniformy ze skladů Svobodovy armády.
A po přísaze jsem se hlásil u náhradního leteckého pluku ve Kbelích.
Jiří Slavětínský
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Velkoobjemové kontejnery na ﬁíjen
Ze systému hlavního města Prahy
Kardašovská u obchod. střediska
3. 10.
Chvaletická x Vizírská (chodník)
Kukelská x Chvaletická
Zdobnická x Želivská
Milovická x Konzumní
Sadovská x K viaduktu
Cidlinská x Maršovská
5. 10.
Nedvědická x Žehuňská
Lásenická x Lipnická
Manž. Dostálových u č.p.1303
Kostlivého x Travná
Nehvizdská x Zelenečská
10. 10.
Hejtmanská x Vranovská
Želivská x Metujská
Tálínská x Oborská
Vírská x Branská
Jordánská x Svárovská
Zámečnická x Mochovská
12. 10.
Cvrčkova x Burdova
V Humenci x Sadská
Mochovská x Zelenečská
Šestajovická x V Chaloupkách
Svépravická x Šestajovická
Liblická x Klánovická
Hloubětínská x V Chaloupkách
19. 10.
Vaňkova x V Chaloupkách
Konzumní x Na Obrátce
Splavná x Svárovská
Babylonská x Jordánská
Světská x Lipnická
Rožmberská x Podlišovská
24. 10.
Dřítenská x Velkoborská
Vlkovická x Dvořišťská
Herdovská x Bošilecká
Jednostranná
Šimanovská x Za školou
Stropnická x Za Černým mostem
26. 10.
Koclířova x Vodňanská
Spolská x Mílovská
Horusická x Osická
Hamerská x Církvičná
Zvíkovská x Dářská
Upozornění: kontejnery ze systému hl. m.
Prahy budou v daný den přistaveny do 13 hodin. Po naplnění budou odvezeny.
Ze systému MČ Praha 14
Bobkova proti čp. 747
4.-5. 10.
Kpt. Stránského x Bryksova
Šromova x Gen. Janouška
6.-7. 10.
Anderleho x Gen. Janouška
Bouřilova x Bojčenkova
10.-11. 10.
Maňákova x Bobkova (parkoviště)
9. května x Písčitá
12.-13. 10.
Jezdovická x Froncova
17.-18. 10.
Lipenské náměstí
Doubecká x Baštýřská
19.-20. 10.
Lomnická x Staňkovská
Ronešova x Volkova
24.-25. 10.
Doležalova u č. p. 1051
(chodník u trafostanice)
Bryksova x Fejfarova
26.-27. 10.
Bryksova proti č. p. 949
Upozornění: velkoobjemové kontejnery
jsou určeny na odpad z provozu domácností,

který není možné pro jeho objem odložit do
nádob na směsný komunální odpad (popelnic). Jedná se především o části nábytku, podlahové krytiny (koberce, linolea, elektrospotřebiče neobsahující nebezpečné látky,).
Kontejnery nejsou určeny na stavební suť, výkopovou zeminu, živočišný a rostlinný odpad,
odpad z podnikatelské činnosti a nebezpečné
složky komunálního odpadu.

Harmonogram sbûru
nebezpeãného odpadu
Zastávky na sběrové trase
ve čtvrtek 6. října
Koclířova x Kačínská
15.00-15.20
Vírská x Burdova
15.40-16.00
Splavná x Okrouhlíkova
16.10-16.30
Světská x Jordánská
16.40-17.00
Za školou x Šimanovská
17.10-17.30
Jezdovická x Froncova
17.40-18.00
Vidlák x Novozámecká
18.10-18.30
Lipenské nám.
18.40-19.00
Odpady, které sbíráme: Barvy, baterie
všech druhů, včetně olovných akumulátorů,
čistící prostředky, fotochemikálie, hydroxidy,
chemikálie, kosmetiku, kyseliny, léky, lepidla, nádoby od sprejů, motorové oleje, pesticidy, rozpouštědla, teploměry, tuky, výbojky
a zářivky.
Poznámka redakce: rozpis kontejnerů naleznete také na webových stránkách úřadu
(www.praha14.cz) nebo v podobě vytištěných
letáků v informacích či vývěskových tabulích
úřadu.

Upozornûní pro motoristy
Úřad m. č. Prahy 14, odbor výstavby
a dopravy, jako příslušný silniční správní
úřad upozorňuje na průběh podzimního
komplexního úklidu komunikací (KÚK)
v roce 2005 dle níže uvedeného harmonogramu. KÚK se týká kromě uvedených komunikací rovněž všech parkovišť při těchto
komunikacích.
5. 10. Krylovecká, Kardašovská, Rochovská, Vizírská, Kukelská, Chvaletická, Žárská
6. 10. Šromova, Himrova, Gen. Janouška,
Šebelova, Jíchova, Smikova, Dygrýnova (část
vyznačená přenosným DZ), Anderleho
11. 10. Doležalova, Dygrýnova (část vyznačena přenosným DZ), Irwingova, Vašátkova, Breitcetlova, Plk. Vlčka
14. 10. Fejfarova, Kuttelwascherova, Vybíralova (část vyznačená přenosným DZ) ,
Bryksova v úseku od křiž. Bobkova(pod cukrárnou) po křiž. Kpt. Stránského
17. 10. Bryksova úsek od křiž. Mansfeldova po křiž. Ocelkova, Maňákova (část vyznačená přenosným DZ), Kučerova (část vyznačená přenosným DZ), Bobkova v úseku od
křiž. Kučerova po křiž. Bryksova v nové zástavbě
19. 10. Pospíchalova
20. 10. Františkova, Maňákova (část vyznačená přenosným DZ), Kučerova (část vyznačená přenosným DZ), Mansfeldova, Bryksova
v úseku od křiž. Bobkova až po křiž. Mans-

feldova, Bobkova v úseku od křiž. Bryksova
po křiž. Kučerova
21. 10. Kpt. Stránského, Bryksova od křiž.
Ocelkova po křiž. Kpt. Stránského, Vybíralova (část vyznačena přenosným DZ)
24. 10. Na Obrátce, Konzumní, Kbelská,
Milovická, V Novém Hloubětíně, V Humenci, Sadská, Pod Turnovskou tratí, Mochovská
v úseku od křiž. Kbelská po křiž. Pod Turnovskou tratí, Zelenečská v úseku od křiž. Kbelská po křiž. Nehvizdská
25. 10. Zámečnická, Zálužská, Nehvizdská, Mochovská v úseku od křiž. Pod Turnovskou tratí po křiž. Zelenečská, Zelenečská
v úseku od křiž. Nehvizdská po křiž. Slévačská
26. 10. K mototechně, Anny Čížkové,
Chvalská, Horoušanská, Klánovická, Poříčanská, Soustružnická, Liblická, Štolmířská,
Čertouská v úseku od křiž. Klánovická po
křiž. Vaňkova, Hloubětínská v úseku od křiž.
Poděbradská po křiž. Vaňkova
27. 10. Hloubětínská v úseku od křiž. Vaňkova po křiž. V Chaloupkách, Vaňkova,
V Chaloupkách, Kyjská, Svépravická, Šestajovická, Hostavická, Postřižínská, Litošická,
Čertouská v úseku od křiž. Vaňkova po křiž.
V Chaloupkách
Úklid komunikací bude provádět Technická správa komunikací hl. m. Prahy za asistence Policie ČR a Městské policie. Doba
úklidu bude od 7 do 14 hodin a v týdenním
předstihu budou dotčené komunikace osazeny
příslušnými dopravními značkami. Proto vyzýváme všechny motoristy, aby respektovali
toto dopravní značení a ve vlastním zájmu neparkovali v uvedených dnech na takto označených komunikacích. V případě neuposlechnutí rozhodnutí silničního správního úřadu
je vlastník komunikace oprávněn dle zákona 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 silniční vozidlo odstranil sám.
Odbor výstavby a dopravy

Sbûr kovového odpadu
Na území městské části Praha 14 proběhne
v měsíci říjnu sběr kovového odpadu od občanů, zajišťovaný odborem životního prostředí
Úřadu MČ Praha 14. Občané mohou připravit
kovový odpad k nakládce nejdříve jeden den
před odvozem odpadu dle níže uvedených termínů a lokalit.
Odvezeny budou pouze kovové předměty. Ostatní odložený materiál bude muset odstranit jeho původce na vlastní náklady nebo
bude na náklady původce odstraněn. Případné
dotazy a připomínky mohou občané volat na
telefonní čísla 281 932 382 nebo 606 225 827
TERMÍNY SBĚRU KOVOVÉHO ODPADU
Lokalita
termín sběru a svoz odpadu
Hutě, Rajská zahrada
22. 10.
Aloisov, Lehovec, Nad Rybníkem,
Hloubětín
23. 10.
Staré Kyje, Jiráskova čtvrť
29. 10.
Jahodnice, Hostavice,
Černý Most I. a II.
30. 10.
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SoutûÏ: Kdysi a dnes podle kalendáﬁe
Správná odpověď z minulého čísla je za a)
střelnice Svazarmu, na čb. snímku Jana Břinka. Zdánlivě lehkou otázku správně zodpověděl pouze Tomáš Mládek z Doležalovy ulice,
který má v redakce připravenou cenu s prémií.
Dnešní dvojice panoramatických snímků Jana

Břinka a Tomáše Mazance zachycuje prostor
za konečnou stanicí metra, kde jak patrno z
čb. snímku bývalo jen holé pole, kdežto dnes
tam za Bryksovou ulicí, která obtáčí sídliště
Černý Most, stojí nákupní centrum CČM s
velkým parkovištěm. Na obou snímcích úplně

vpravo vidíme objekty (soutěžní otázka): a)
ubytovny RaJ, b) základní školy, c) učiliště
ČKD, d) Policie ČR. Ze správných odpovědí,
které nám posílejte nejpozději do 15. října,
vylosujeme tři výherce.
jš, foto archiv

Prahou krok za
krokem a snímek
za snímkem
Fotografujete, soutěžíte a rádi se touláte
Prahou? Pak máme
pro vás originální soutěž kartografického
vydavatelství Žaket: 8x4 Prahou krok za krokem a snímek za snímkem, do níž se můžete
stále ještě zapojit. Cílem soutěže je nabídnout
tipy k návštěvě zajímavých pražských míst,
mezi nimiž jsou i některé radnice městských
částí (včetně té naší). Na každém soutěžním
místě (v Praze 14 je to knihkupectví Trávníček v Hloubětíně) lze zakoupit unikátní soutěžní pohlednici (viz pohlednice Prahy 14),
složenou ze dvou kartiček pro hru Pexeso
a soutěžního kupónu do závěrečného losování
o věcné ceny. U doprovodné fotografické soutěže stačí zaslat poštou či mailem snímky,
které musí být pořízeny ze soutěžních míst
nebo soutěžní místo zobrazovat. Podrobnější informace o soutěži naleznete na:
www.zaket.cz/8x4p, případně v knihkupectví
Trávníček.

Mraveneãek
v Hassu

➡

Od září je v přízemí obchodního domu Hasso na Černém Mostě otevřena nová prodejna, roztomile nazvaná
Mraveneček. Jak název napoví, nabízí
něco pro děti, a to second hand zboží
z Anglie, dále nové textilní zboží
a doplňky.
stránku připravil: jš
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P N E U S E RV I S
(Bridgestone, Firestone, Dayton,
Pirelli, Barum atd.)
Pneu Zezulka Horní Počernice
proti čerpací stanici JET

Pﬁijmeme asistentku
Na pozici asistentky hledáme nejlépe Ïenu, absolventku V·E
nebo pﬁíbuzného oboru.
Popis ãinnosti: Vedení sekretariátu, zpracování úãetních podkladÛ
PoÏadavky: Peãlivost, pﬁíjemné vystupování a komunikaãní schopnosti, znalost práce
s MS Office, základní znalost úãetního software LCS je v˘hodou, nekuﬁaãka.
Místo práce: sídlo firmy - ·imanovská 55, Praha 9
Pracovní doba: 8.30-17 hod., pln˘ úvazek
Nabízíme: Práci v mladém kolektivu, pﬁíjemné pracovní prostﬁedí, plat 13.000 aÏ
17.000,- Kã dle znalostí a zku‰eností.
Kontakt: Digital Resources a.s., ·imanovská 55, Praha 9 - Jana Sedláãková
Mail: finance@digres.cz, www.digres.cz, tel: 281 090 141 (preferujeme kontakt mailem)

Jsme vaším partnerem pro nadcházející
zimní sezónu
Nabízíme: dostatečný sortiment, zásoby,
dobré ceny, dobrou obsluhu,
poradenství a příjemné prostředí
U nás neobjednáváme, ale snažíme se,
aby zákazník nemusel čekat dlouho.
Těší se na vás tým PNEU Zezulka
Tel.: 281 922 248

CENY INZERCE
PLO·NÁ INZERCE

ZIMNÍ PARKOVÁNÍ
v podzemních garáÏích na âerném Mostû

1 cm2 = 45 Kã (bez DPH 19%)

Přijmeme prodavačku

Pro toho, kdo uzavﬁe nájemní smlouvu na období od:
15. 11. 2005-15. 3. 2006 nebo 01. 12. 2005-31. 3. 2006

ZLATNICTVÍ MONIKA

podnájemní smlouvu nelze prodlouÏit ani zkrátit
úhrada nájemného - mûsíãnû pﬁedem
do 15. dne bûÏného mûsíce

Breitcetlova 771/6
198 00 Praha 9-Černý Most II
777 119 014, 281 917 120

Pﬁihlásit se mÛÏete e-mailem, faxem, telefonicky,
dopisem nebo osobnû na:
SMP14 a. s. Konzumní 640,
Praha 9, p. N˘vlt
Tel./fax: 281 021 463
e-mail: k.nyvlt@spravamaj14.cz

ování
cena park DPH
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PLACENÁ ¤ÁDKOVÁ INZERCE
●

Stěhování-nonstop, firma Petr Nykl, byty, kanceláře, trezory, pianina, klavíry, tel.: 274 868 772, mobil:
775 254 817, 776 677 167.
11/18

●

Koupím byt nebo rodinný dům jakékoli velikosti, kategorie a vlastnictví, kdekoli v Praze. Nabídněte cokoli, možno i dekret - nájemní smlouvu,
i v domě s majitelem, podnikový apod. I zdevastovaný, IV. kateg., v soudní žalobě, neoprávněně obsazený, s nežádoucím nájemníkem, či s jakoukoli
právní vadou. Veškeré formality zajistím, zaplatím
stěhování i případné dluhy na nájemném, privatizaci apod. Mohu sehnat a zaplatit i náhradní byt, domeček mimo Prahu apod. a dát čas na vystěhování.
Seriózní jednání, platba ihned a v hotovosti,
tel.: 222 712 015.
12/15

KaÏd˘ t˘den sleva 20 %
na vybrané zboÏí

●

TWIST FASH

●

Obchod s dûtsk˘m zboÏím
do ‰koly i pro voln˘ ãas

Čištění koberců, čalounění, mytí oken, tel.:
603 973 500.
02/02

Zasklívání lodžií přímo od výrobce, certifikováno, nejnižší ceny, volejte zdarma tel.: 800 158 746.
S tímto inzerátem sleva 5 %. Balkonsystém, s.r.o.
03/04

●

Koupím byt v Praze, 2+kk-3+1. Platím hotově.
Tel.: 724 657 048.
09/14

Metro B - âern˘ Most
Vpravo od v˘chodu z metra

5%
sleva
na tento
kupon

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

●

Hledáme kadeřnici na ž. l. do studia na Č. Mostě u metra, tel.: 723 494 700.
10/01
●

Koupím byt, nejlépe v Hloubětíně či na Černém
Mostě, důležitá je dobrá dostupnost na metro, velikost 2+kk či větší, v případě družstevního bytu cena do 1,7 mil. Ne přízemí. Tel.: 731 618 312. 10/04

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

●

Hledám paní na vyzvedávání a doprovod do
kroužků (1. tř. ZŠ Lehovec), po a út odpol., tel.:
281 941 039, 603 208 289.

SIKOP s.r.o. PLOCHÉ STŘECHY
Tel./fax: 286 854 600, mobil: 602 283 861, 777 283 889

●

Přímý zájemce koupí v Praze byt dr. nebo os.
vlastnictví. Platba hotově možná. Tel.: 222 210 495.
10/15
●

●

Matematiku perfektně doučí středoškolský
profesor, tel.: 281 914 562, 603 909 327.
10/19

●

Firma se zahraniční účastí v Úvalech u Prahy
přijme zámečníky. Požadujeme: výuční list, praxe výhodou. Dobré platové podmínky, nástup
dohodou. Tel.: 281 091 610.
10/20

PRONAJMU: Havana stanice metra
Hloubětín obchodní plochy 35 m2.
Nájem+služby 14 350 Kč/měsíc
Jednatel: 603 875 162

Elektrické instalace Jan Rohan
Podûbradská 124, 194 00 Praha 9
1. 7. do 31. 10. 2005
provede mimoﬁádnou akci
● „Pﬁihlá‰ky k odbûru PRE za 300,- Kã“
● prohlídka mûﬁicího místa
● vyplnûní pﬁihlá‰ky
kanceláﬁ firmy tel./fax: 281 86 19 22
731 160 533
nebo se s námi lze spojit i el. po‰tou:
elektricke.instalace@seznam.cz

! AKCE !

Potřeby pro domácnost, drogerie, kosmetika.
A. Chládková, ul. Travná-Doubecká, se těší na své
věrné zákazníky. Otevřeno po-pá 14-19 hod. Tel.:
281 932 669.
10/16

●

REKONSTRUKCE PLOCHÝCH STŘECH

●

ZATEPLENÍ PLOCHÝCH STŘECH

●

PLOCHÉ STŘECHY NA KLÍČ

●

IZOLACE PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI A RADONU

●

ZATRAVNĚNÉ STŘECHY, ZAHRADNÍ JEZÍRKA

Materiály: asfaltové pásy, PVC, EPDM folie
Budovatelská 287, 190 15 Praha 9, sikop@atlas.cz, www.sikop.wz.cz

MANDL
a second hand
Klánovická 34, Hloubětín
Tel.: 777 261 944, 281 864 211

M V˘uka ﬁízení mot. vozidel sk. B
A UTO·KOLA
Tel.: 606 444 080
X
Froncova 271
Praha 9-Hostavice

● Fa J. Macháč - rekonstrukce umakartových
koupelen obkladovými panely - bez bourání, nepořádku v bytě, rychle (3-5 dní) a levně (od 25 000) výměny van, baterií, klozetů, kuch. desek, instalace
sprch. koutů, pokládka dlažby, PVC, pl. podlah, koberců, lepení podhledů, malování, drobné zednické
a jiné práce na zvelebení vašeho bytu. Tel.: kdykoliv - 777 325 466.
07/04

Svět nožů v CČM
nákupní centrum Černý Most, Chlumecká 765/6, Praha 9

PRONAJMU stanice metra Hloubětín
nehtové studio a masážní salon.
Nájem+služby 8 000 Kč/měsíc
Jednatel: 603 875 162

UZÁVùRKA

nože z celého světa, prostředky na sebeobranu,
baterky, nůžky, manikúry a výroba razítek

LISTÒ ã. 11/2005
19. 10. 2005

mobil: 608 968 773, 777 277 495
svetnozu@svetnozu.cz
www.svetnozu.cz (internetový obchod)
NA TENTO KUPON SLEVA

5%
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O tﬁi poháry starosty
V

rychlém sledu tří po sobě jdoucích sobot
proběhla v naší městské části sportovní
klání pro veřejnost o pohár starosty. Série začala poslední prázdninovou sobotu turnajem
trojic v nohejbalu, pokračovala 3. září tenisovou soutěží ve čtyřhrách a o týden později byla završena turnajem neregistrovaných hráčů
v malé kopané. Podívejme se na všechny akce
společným, co nejpestřejším pohledem. Začněme třeba počasím, které je ve slušné společnosti v pomyslném žebříčku konverzačních témat hned na druhém místě za obligátním, jak se máš nebo máte. Je to neuvěřitelné,
ale přes rozmary letošního léta provázelo
všechny tři turnaje počasí vskutku ideální. Při
nohejbalu bylo soutěžícím chvílemi až moc
horko, tenisové počasí nemělo chybu a totéž
lze říci o optimálních podmínkách během fotbalového turnaje. Až těsně po jeho skončení
se objevila první dešťová přeháňka během
všech tří turnajových sobot.
Vděčným motivem před sportovními turnaji pro veřejnost je vždy odhad množství soutěžících a z něj plynoucí hrací systém. Od závazných přihlášek v předstihu radnice upustila, prezentace je vždy pár minut před vlastním
zahájením turnajů a o to zajímavější a dramatičtější je pak očekávání počtu příchozích.

O nohejbal i tenis byl letos o něco menší zájem než při loňském jubileu naší městské části, u fotbalové soutěže tomu zase bylo naopak.
A pak v tom hledejte nějakou logiku. V každém případě bojovalo ve dvou skupinách nad
sítí devět nohejbalových trojic, na tenisové
výměny se přihlásil ideální počet šestnácti
deblů, rozlosovaných do čtyř skupin, kopaná
pak přilákala celkem 11 týmů, rozdělených na
místě do skupin dvou. Samozřejmě, že v základních skupinách se
při všech turnajích hrálo systémem
každý s každým, na který pak navazovala vyřazovací část, zápasy
o třetí místo a finálové boje. Při
prvním turnaji bylo i s hrajícími náhradníky k vidění celkem 32 borců,
druhou sobotu se na tenisových
kurtech představilo ještě o tři aktéry více a během závěrečné soboty
sportovního triptychu jsme napočítali 86 fotbalových nadšenců. Suma
sumárum je to 153 sportuchtivých
nadšenců, nicméně ani jeden z nich
nebojoval o poháry starosty ve
dvou odvětvích. Buď tito amatérští

sportovci nestačí za týden znovu načerpat
ztracené síly nebo se už na této úrovni projevuje určitá specializace, anebo už mají domluvené jiné akce, případně je to prostě jen
náhoda.
Nicméně i tak jsme na všech akcích zaznamenali zajímavé osobnosti i jejich neméně zajímavé příběhy. Třeba hned první turnajovou
sobotu jsme mohli vidět po letech v akci i někdejší několikanásobné mistry republiky
v nohejbalu, tehdy v oddílu Slavoje Hloubětín. Dnes pod názvem Dědkové excelovala
trojice Miloš Hofman (ročník 1937), Vladimír Hofman (1947) a Josef Škába (1945). Jak
nám řekl nejzkušenější muž z této sestavy,
přišli si jen tak zahrát a trochu si tím připomenout i své mládí. Že navíc dokázali turnaj
vyhrát, to mohlo překvapit snad jen některé
nezasvěcené soupeře. Považte, že poražení finalisté byli v součtu o více než polovinu let
mladší. Při tenisovém turnaji nás zase zaujala
paní Alena Šťastná (na snímku), půvabným
zevnějškem, příjemným vystupováním, po-
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hlednou hrou i tím, že se dokázala ještě z pozice bufetářky postarat o žaludky svých potencionálních soupeřů. I když párkrát se muselo na kurtech čekat, až ohřeje párky a uvaří
kávu, plynulost soutěže to nijak nenarušilo.
Navíc dokázala se spoluhráčkou Ivanou Kottovou postoupit ze skupiny a připsat si tak na
své konto nejlepší výsledek z dosavadních
třech účastí na tomto tradičním tenisovém

klání. Kdyby se mohla soustředit jen na hru,
kdo ví, kam by se jako jediný ženský debl až
dostaly. A konečně, při malé kopané si získal
naši pozornost hned celý kolektiv, který na
turnaj v naší městské části dorazil až z Hradu.
Osmičku trénovaných borečků v modrožlutých dresech (na snímku právě útočí), reprezentujících Hradní stráž, k nám přivedl Martin Vaňourek z Černého Mostu, který se o tur-

25

naji dozvěděl z Listů Prahy 14. Tenhle mladý
kolektiv bezvadně zapadl do věkové skladby
účastníků soutěže, která na rozdíl od nohejbalu a tenisu připomínala spíš dorostenecký turnaj. Vždyť ve vítězném družstvu Green team
byli nejstarší hráči narozeni v roce 1980. Tahle parta kluků kolem „skejťáckého“ jádra ze
skateparku na Černém Mostě dokázala porazit favorizovaného hradního soupeře hned
dvakrát. Nejprve ve skupině 3:1
a poté ve finále 3:2.
Po zajímavých příbězích se teď
pojďme věnovat neméně zajímavé řeči čísel. Počty účastníků na jednotlivých akcích už
známe, k výsledkům se vrátíme
na konci. Teď si přibližme dobu, po kterou se o body, fiftýny
a góly bojovalo. Nohejbalový turnaj začal
těsně po deváté a poslední míč byl odehrán o necelých sedm
hodin později. Tenisté
si přivstali, začínali
o hodinu dříve a určitě si vybavili loňský ročník, který se
kvůli tmě dohrával až v týdnu. Teď
měli pod kontrolou vše Jiří Mamica
a David Bareš z hloubětínského tenisové oddílu a ti si mohli oddechnout už krátce po sedmnácté hodině.
To mladým fotbalistů se tak brzy
vstávat nechtělo, začínalo se až skoro v deset,
ale poslední symbolický hvizd zazněl v sobotu 10. září už po šestnácté hodině. Celkově byla odehrána téměř stovka nohejbalových, tenisových a fotbalových utkání
během dvaadvaceti hodin.
Výčet informací z turnajové série ještě doplňme o místa konání, která byla rozložena na celé
území naší městské části. Nohejbalová soutěž proběhla na
dvou kurtech s umělým povrchem vedle ZŠ Bří Venclíků,
tenis se odehrával hned na čtyřech antukových kurtech Slavoje Hloubětín a fotbal vrátil aktéry opět na hřiště s umělým
povrchem. Na fotbalovém sta-

dionu v Kyjích si hráči sami vymezili dvě
hřiště na umělé trávě. Sami si také rozhodovali, podobně jako účastníci dvou předchozích
akcí. A všechno proběhlo v klidu, bez zbytečných excesů, ke spokojenosti příchozích i organizátorů, kteří rozdali poháry těm nejlepším. Ovšem, jak už se při podobných akcích
pro veřejnost stalo v naší městské části zvykem, pohárem bývají odměňováni nejen vítězové, ale hned tři nejlepší jednotlivci, dvojice,
trojice nebo družstva, u tenisu dokonce oba
deblisté. (viz foto) Takže, matematicky správně se vlastně hrálo o dvanáct pohárů. Ale
zkuste si sami představit titulek s touhle číslovkou, ona už ta trojka je slušnou porcí.

Výsledky turnajů o pohár starosty:
NOHEJBAL
1. Dědkové (M. a V. Hofmanové, Škaba)
2. Baník (Švach, Čachotský, Soukal)
3. Lípa (Novotný, Mocik, Kouba)

TENIS
1. Šulc - Brůna
2. Dusík - Tůma
3. Čech - Stupka

MALÁ KOPANÁ
1. Green team (P. a P. Vaňkové, Mikeš, Broum,
Kadeřávek, Ingala, Kopecký, Koudelka, Šušejn)
2. Hradní stráž (Bakas, D. a M. Kovalští, Václavík, Dvořák, Sochor, Zárybnický, Vaňourek)
3. All stars (D. a O. Hykešovi, Hlušička, Rais,
Halama, Bureš)

dvoustranu připravil Pavel Vokurka, foto: autor (4), ves (4) a Veronika Machová (4)
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SPORTOVNÍ P¤EHLED ● SPORTOVNÍ P¤EHLED
v Dolních Počernicích. Pořadatelem byl místnejvyššího, aby bylo tak nádherně jako při
Tai chi
loňském ročníku, který si připomínáme na
ní Dětský domov a běhu se zúčastnilo celkem
snímku. Ovšem vyplouvá se za každého po-

Sdružení taoistického tai chi je mezinárodní organizace, kterou založil v roce 1970 v Torontu taoistický mnich Mistr Moy Lin Shin.
V současné době má přes 30 tisíc členů po celém světě. Tai chi je sestava 108 pohybů, která je speciálně zaměřená na podporu zdraví
a vitality. Pomalé, otáčivé a protahovací pohyby umožňují zlepšení krevního oběhu a celkové fyzické kondice. Tai chi procvičuje veškeré svalové skupiny, klouby a šlachy, zlepšuje držení těla a koordinaci pohybu. Pomalé
natahování, střídající se s úplným uvolněním
svalů, pomáhá odstraňovat nahromaděné napětí a stres. Cvičení tai chi je relaxační, vyrovnané a nevystavuje tělo náhlým prudkým
zátěžím. Díky tomu jej mohou praktikovat
všichni bez ohledu na věk, kondici a zdravotní stav. Osobám se sníženou pohyblivostí je
sestava upravena pro cvičení vsedě.
Od začátku října začíná toto cvičení tradičně také na Černém Mostě. S novou skupinou
pro začátečníky se můžete seznámit v tělocvičně ZŠ Bří Venclíků každé úterý od 18.30
do 20 hodin. První navštívená hodina je ukázková a tedy zdarma. Další informace na
telefonu 224 819 619.

118 závodníků. Na snímku vidíte start chlapců kategorie10 - 11 let v běhu na 400 m. Na

na, na vodáky čeká pěkně zvednutá hladina
a celkem 17 jezů. S ukončením plavby ve vodách Vltavy u přístavu v Libni se počítá kolem třinácté hodiny. Ahóóój!

Kyjská nabídka

Turnaj dvojic
Jubilejní, už 10. ročník turnaje dvojic, který
se koná vždy poslední prázdninovou sobotu,
uspořádal odbor ZRTV TJ Kyje. Soutěží se ve
volejbalu, nohejbalu a líném tenisu. Turnaj má
svá pravidla a pro všechny účastníky přináší stále něco nového. Na začátku se zapíše vždy smíšená dvojice, vybere se startovné na občerstvení, a pak přijde to nejzábavnější - losování.
Z jednoho klobouku se tahají jména žen, z druhého zase jména mužů. A pozor, nikdo nesmí

druhém jsou tři nejlepší v běhu chlapců 8 - 9
let na 400 m. Na stupni vítězů stojí Dan Kaštánek ze ZŠ Generála Janouška z Černého
Mostu.
ves

Kung - fu

hrát s tím, s kým se zapsal nebo hrál v loňském
roce. O všem je vedena dokumentace písemná
i obrazová. Zájem o jubilejní ročník dokumentuje snímek, který nám poslala jedna z organizátorek turnaje, Jarka Kozohorská. A dodala, že
tento turnaj je sice symbolem konce prázdnin,
ale všichni si ho užijí se vším všudy, nechybí ani
pečené prasátko, medaile, večer zpěv při kytaře
a hlavně spousta zábavy a nových zážitků.

Bûh babího léta
Předzvěstí konání velké podzimní slavnosti „Babí léto“ byl 10. září již 7. ročník „Běhu
babího léta“ pořádaný v zámeckém parku

časí, vodáci nejsou žádné cukrové panenky,
navíc v cíli mají možnost dle libosti sušit a při
tom třeba opékat buřty. Sraz všech účastníků
je v sobotu 22. října v deset hodin jako obvykle pod Kyjským rybníkem u bývalého mlý-

Další z asijských bojových umění na ZŠ
Bří Venclíků, s přesným názvem shaolin kung
- fu. I tady pořádají tradičně nábor dalších členů na začátku školního roku. Nabízejí cvičení
pro děti, dospělé i pro rodiče s dětmi. Tahle
přirozená cesta k sebepoznání je vhodná pro
začátečníky, pomáhá zdokonalit fyzickou
kondici, duševní rovnováhu a celkově posílit
organismus. Nábor se koná v tělocvičně uvedené školy každou středu od 18.30 do 20.30
hodin.

Rio Rokytka
Letos už podvanácté je na pořadu podzimní plavba po Rokytce, která symbolicky uzavírá vodáckou sezónu. A nebude to žádný tuctový podnik, pořadatelé z 25. skautského střediska Vatra a 53. střediska bratří Mašínů Atohan slibují nevšední zážitky na trase dlouhé šest mil a bohaté občerstvení v cílovém přístavu u skautského srubu Vatra. Jen počasí prý
zaručit nemohou, i když se přimlouvali u toho

Podzimní sezóna už začala také v hale TJ
Kyje v Jiráskově čtvrti. Zdejší oddíl Sportu
pro všechny přivítá ve svých řadách další zájemce o cvičení. Předškoláci a rodiče s dětmi
tady cvičí každé úterý a čtvrtek od 17 do 18
hodin. V tytéž dny po nich nastupuje na další
hodinu mladší žactvo (l. - 4. třída), které zase
od 19 do 20 hodin střídá žactvo starší (5. - 7.
třída). Žákyním s pohybovou výchovou a tancem patří hala v pondělí mezi 17.30 a 18.30
hod. Obdobně jako před prázdninami probíhá
i cvičení dospělých, aerobik, zdravotní tělovýchova, možnost vyžití je i při rekreačních
sportech. Další informace ochotně poskytne
tajemnice jednoty Bohumila Rysová (281 868
528, 728 331 420), které se mohou přihlásit
i zájemci o cvičitelskou práci. A děti ročníků
1999 a starší se zájmem o fotbal mohou přijít
rovněž každé úterý a čtvrtek, ale do překrásného fotbalového areálu v Broumarské ulici
vedle rybníka. Od 16 do 17.30 tady na ně čekají zkušení trenéři i družstva od přípravky po
starší žáky.

Zacviãte si s námi!
Fit studio D opět od září pořádá v tělecvičně ZŠ Vybíralova na Černém Mostě cvičební
lekce v těchto oborech: aerobik - intenzivní
cvičení, step aerobik - intenzivní cvičení na
stupíncích šetřící klouby, body forming - cvičení zaměřené na formování postavy, power
joga - dynamické opakování základních pozuic (ásan), basic aerobik - všestranná příprava
dětí ve věku 5 - 7 let, cadet aerobik - všestranná příprava dětí od 8 let, sportovní aerobik (SAE) - příprava dětí a juniorů na soutěže,
funk - taneční základy s trenérkou juniorských
mistryň světa. Bližší informace: tel. 281 910 996,
605 935 980, , každé pondělí 17.30 - 18 hod.
v tělocvičně u vedoucí Dáši Zitové.

stranu připravil vok, foto: autor (2), ves (2) a archiv
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▼

Starostové Dolních Počernic a Prahy 14 Zbyněk
Richter a Ing. Miroslav
Froněk těsně před tím, než
společně zahájili Babí léto
v amfiteátru zámeckého
parku

▼

V hostavickém parku
byl program tradičně zaměřen hlavně na děti. Takhle si zařádili ti nejmenší

Babí léto s desítkou
J

Strašidla si udělala pauzu mezi strašením v ledových sklepích a vyšla na denní světlo. Požádali jsme
je, aby nám zapózovala na novém mostě přes potok
v zámeckém parku

Hrnčířka z Dolních Počernic nabízela své zboží

Divadlo u panáků se dětem představilo s „Chodskými pohádkami“

V atriu budovy Úřadu MČ Dolní Počernice mimo
jiné vyhrávala kapela Heligonkáři

▼

Hynek Tomm z Prahy 14
zazpíval svým příznivcům
společně s Monikou Absolonovou, Lindou Finkovou a
Hankou Křížkovou. Na závěr svého vystoupení rozdával divákům svá nová CD

▼

Jaké to je vylézt si na vysoký hasičský
žebřík si během odpoledne vyzkoušelo
hodně dětí i dospělých

ubilejní 10. ročník zahradní slavnosti
Babí léto probíhal 17. září opět současně v Dolních Počernicích (zámecký park
a přilehlé objekty) a v zámecké zahradě
v Hostavicích na Praze 14. Byl ve znamení sportovních klání ( čtrnáctku reprezentovali úspěšně „Hrobaři“ ve streetbollu,
koučovaní zástupcem starosty Jaroslavem
Jirouškem) a také hudby, zpěvu, umění divadelního i výtvarného, doprovázen řehtáním koní a předením motorů místní kyvadlové dopravy, zajištěné opět terénním vozem Hummer a vozy hasičů, kteří zde
předváděli své umění. Naše fotoreportáž
vám přiblíží tento den plný zábavy, dobré
nálady a radosti nejen dospělých, ale i dětí. Vstupné bylo i letos dobrovolné ve prospěch nadačního fondu Kapka naděje

Na vernisáž výstavy kreseb a maleb ateliéru Ars pueri Jiřiny Olivové-Břicháčkové se přišel podívat i malíř František Kolman
stránku připravila Alena Veselá
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P Ûvaby letního
soustﬁedûní

Tajemství úspěchů svěřenkyň Dáši Zitové z Fit studia D na Černém Mostě, které ze světových i domácích šampionátů v aerobiku či
fitness se nevracejí bez medailí, jsme se pokusili poodhalit o prázdninách. Z raní mlhou zahalené Prahy jsme se během hodinu a půl trvající jízdy ocitli v sluncem prozářeném ráji areálu bývalého loveckého zámečku v malebné vesničce Čistá v Podkrkonoší, kde 41 děvčat bylo na letním soustředění. Během naší tříhodinové návštěvy
jsme se mohli přesvědčit, jak si to kadetky a juniorky užívají, jak nezahálejí při nejrůznějších sportovních aktivitách, aniž by se před námi předváděly. Přirozenost, půvab, neuvěřitelná ohebnost, pohoda.
Cvičí s chutí a elánem, to se pozná. Navíc v nádherném areálu s bazénem, stravování, toť žádná přísně kalorická strava, ale normální
česká kuchyně, jak jsme se sami v poledne přesvědčili. Vše to tu vede a řídí rázná, ale spravedlivá majitelka penzionu Dagmar Žáková,
která vybraná děvčata na svém ranči Montana dole ve vsi zasvětila
jako do základů jízdy, tak do chovu koní, kterých třicet zachránila.
A jak hodnotí soustředění paní Zitová, která zde se svými děvčaty
byla poprvé? - „Bylo bezvadné, děti i personál byli nadšeni. Vše
jsme zakončili vystoupením na místní country přehlídce a bálu. Závody nás čekají v Kladně. Držte nám palce!“
text a foto: jš

