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MùSÍâNÍK OBâANÒ âERNÉHO MOSTU, HLOUBùTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC

2/2005

Náměstek pražského primátora Jan Bürgermeister společně se starostou
Prahy 14 Miroslavem Froňkem přestřihávají 5. ledna pásku od nově zabezpečených garáží na Černém Mostě v Bobkově ulici. Tímto dnem bylo oficiálně otevřeno 1 101 garážových stání v této lokalitě sídliště Černý Most,
které spolu s osmi bytovými novostavbami převzala v červenci 2004 naše
městská část do své správy od hl. m. Prahy. Současně byl na tiskové konferenci v Galerii 14 představen novinářům projekt na ochranu vozidel STOP
24. Tento projekt v Praze jako jedna z prvních rozjíždí naše městská část.
Podrobnosti o obou akcích přinášíme uvnitř Listů na straně 16.
text a foto: jš

■ ZDARMA

www.praha14.cz

redakce 281 005 580-2

inzerce 281 005 581
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ZPRAVODAJSTVÍ
Z RADNICE

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

Návrhy, pﬁipomínky, interpelace
z 12. zasedání zastupitelstva
V lednových Listech jsme uveřejnili usnesení 12. zasedání Zastupitelstva MČ Praha 14, jež se
konalo 21. 12. 2004, a dnes dodatečně přinášíme podle ověřeného zápisu návrhy, připomínky a interpelace, které na tomto jednání byly předneseny.
RNDr. Jiřina Nováková, CSc.: vznesla požadavek, aby informace vztahující se k nástavbě OD
Hloubětín byly zveřejňovány v Listech Prahy 14. K diskusi o nástavbě OD Hloubětín se obsáhlým
vystoupením připojil Ing. Václav Hollan (pozn. redakce: po konzultaci s vedoucí odboru výstavby ing. Věrou Joudovou bylo dohodnuto, že jakmile se ze stavebního odboru Magistrátu vrátí na
ÚMČ Praha 14 rozhodnutí a celá písemná složka s dokumentací, uveřejníme v Listech souhrnný
materiál k této dlouhodobé a velmi složité kauze).
Ing. Vratislav Štěpař, CSc.: vznesl požadavek, aby komerční linka k EUROPARKU zastavovala v Kyjích-Jiráskově čtvrti. Starosta v odpovědi konstatoval, že proběhlo jednání ohledně zastávky u hřbitova, a další jednání budou pokračovat. Dále ing. Štěpař požádal Radu MČ Praha 14,
aby se zasadila o osazení třetího zpomalovacího prahu v Rožmberské ulici.
JUDr. Eva Hášová: vznesla požadavek na přímé autobusové spojení Jahodnice s končenou
metra Černý Most. V odpovědi starosta konstatoval, že je zmíněný požadavek stále urgován.
František Čuchal: předal starostovi návrh dopravního řešení, které je součástí stavby bytového areálu na Jahodnici, a současně vyslovil poděkování Radě MČ Praha 14 za její postoj k územnímu řízení ve věci výstavby obytného souboru na Jahodnici.
podle ověřeného zápisu zpracoval: jš

Na svém 50. jednání dne 4. 1. Rada
MČ mj.
● schválila úpravu výzvy k realizaci zakázky
„Program primární prevence sociálně patologických jevů na základních školách“
● schválila zveřejnění záměru na pronájem
bytu č. 10 o velikosti 1 + 0, č. p. 1041, ul. Doležalova, Praha 9 s podmínkou odkoupení pohledávky upravené na 262 554 Kč a se smluvním nájemným za první měsíc nájmu bytu
● souhlasila s uzavřením nájemní smlouvy
na pronájem nebytových prostor o velikosti
31 m2 v objektu č. p. 14 v ulici Prelátská
mezi MČ Praha 14 a Všeobecnou stavební
společností, s. r. o. na dobu určitou do
31. 5. 2005
● souhlasila s uvedením objektu Baštýřská
13/67, který je pronajat firmě OB - Stavba, s.
r. o., jako sídlo firmy C & L Mark, s. r. o.
● souhlasila s udělením výjimky z usnesení Rady MČ Praha 14 č. 129/RMČ/2003 ze
dne 18. 2. 2003 za účelem umístění reklamního zařízení na pozemku parc. č. 2597/46, k. ú.
Kyje, společnosti EUROPLAKÁT, s. r. o.
● seznámila se a) s dokumentací pro sloučené územní a stavební řízení 8 rodinných domů
na pozemcích parc.č. 62/1, 62/2, 62/3, 62/4,
62/5, 62/6, 62/7, 62/8, k. ú. Kyje, vymezených
ulicemi Za školou, Šimanovská, Krčínovým
nám. a Kyjským rybníkem, b) s peticí občanů ze dne 6. 12. 2004, vyjadřující nesouhlas
se stavbou osmi předmětných rodinných do-

mů, c) s průběhem projednávání dokumentace stavby 8 rodinných domů a se stanovisky
dotčených orgánů k předmětné stavbě

Z jednání v˘borÛ
Zastupitelstva Mâ Praha 14
Kontrolní výbor (17.1.)
KV vzal na svém 18. jednání na vědomí informaci oddělení stížností, administrativy,
kontrolní činnosti a organizace řízení kanceláře tajemníka Úřadu MČ Praha 14 o vyřizování stížností, doručených na Úřad MČ ve IV.
čtvrtletí 2004. Členové výboru dále vzali na
vědomí zprávu Ing. Vysloužila o provedené
kontrole vyřizování těchto stížností. KV pověřil Ing. Vysloužila došetřením otázky zásahu do zeleně na pozemku MČ Praha 14 BD
Kuttelwascherova a požádal ho o zpracování
písemné informace. Dále byl projednán předložený návrh zprávy o činnosti kontrolního
výboru ZMČ za rok 2004 a návrh plánu práce
na rok 2005. Po zapracování připomínek, vzešlých z jednání, členové KV schválili zprávu
o činnosti kontrolního výboru ZMČ za rok
2004 a plán práce kontrolního výboru ZMČ
na rok 2005 a uložili předsedovi kontrolního
výboru, aby předložil oba tyto materiály
k projednání a ke schválení Zastupitelstvu
MČ Praha 14.
Mgr. Eva Koplíková,
tajemnice KV

Z odborn˘ch komisí
Rady Mâ Praha 14
Komise životního prostředí (10. 1.)
KŽP souhlasila se záměrem nástavby řadových garáží Lehovec - ul. Slévačská, dále nesouhlasila se změnou míry využití území mezi ul. Stropnickou a Za Černým mostem
(investorem stavby je Central Groupe a. s.,
nebyly doloženy jak širší dopravní řešení, tak
hluková studie a ovlivnění stávající bytové zástavby, není znám ani počet bytových jednotek). Odbor životního prostředí bude spolupracovat s MČ Dolní Počernice na odstranění
nepořádku v okolí rybníka Martiňák. Tajemník úřadu ing. Lisý navrhl, aby akce na odbahnění Kyjského rybníka byla financována
z fondů EU v rámci programu JPD 2.
ing. Marie Veselá, tajemnice KŽP
Letopisecká komise (12. 1.)
K svému vůbec prvnímu jednání se sešla
letopisecká komise, která byla ustavena v loňském roce. Ze zákona je jejím předsedou starosta, jejími členy jsou dále Renáta Rudolfová, kronikářka Prahy 14, Jaroslav Šmíd, šéfredaktor Listů a Jan Břinek, fotograf
a regionalista z Hloubětína. Hlavním bodem
jednání bylo posouzení návrhu na vybudování Naučné stezky Prahy 14. Jejími autory jsou
žáci ZŠ Hloubětínská pod vedením Martina
Platze, který se zúčastnil jednání. Komise se
shodla na nutnosti návrh naučné stezky dopracovat (jednotlivá stanoviště, legendy a mapová schémata na panely apod.) a probrala řadu konkrétních opatření souvisejících s realizací tohoto mimořádného projektu až po
variantu slavnostního otevření u příležitosti
pochodu kolem Prahy 14 včetně pozvání pana
prezidenta. Kronikářka seznámila komisi
s koncepcí digitální kroniky Prahy 14 a s obsahem, strukturou a přílohami kroniky a zápisy za rok 2004. S panem Břinkem byla konzultována podoba nové vědomostní soutěže
o Praze 14, která začíná v tomto čísle Listů.
Jaroslav Šmíd

Upozornûní
odboru Ïivotního
prostﬁedí
Odbor životního prostředí ÚMČ Prahy 14
upozorňuje všechny provozovatele malých
stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší
(právnické a podnikající fyzické osoby) na
povinnost odevzdat do 15. února 2005 oznámení údajů pro stanovení ročního poplatku
za znečišťování ovzduší pro malé zdroje dle
zákona č.86/2002 Sb, o ochraně ovzduší. Tiskopis s poučením je k vyzvednutí v informační kanceláři Úřadu MČ Praha 14. Nedodržení lhůty podání oznámení bude pokutováno dle § 40 odst. 5, zákona č. 86/2002 Sb.
v rozpětí od 500 Kč do 20 000 Kč.
Václav Falta
referent odboru životního prostředí

02Listy/02_21

25.1.2005 13:00

Stránka 3

ÚNOR

Povinná v˘mûna OP
Dnem 1. ledna 2005 nabylo účinnosti nařízení vlády č. 612/2004 Sb. o povinné výměně občanských průkazů (OP), ve kterém
je stanoveno toto:
a) každý držitel OP, vydaného do 31. 12.
1994 včetně těch, které byly vydány na
doživotí, požádá do 30. listopadu 2005
o vydání nového OP (starý přestane platit 31. 12. 2005).
b) každý držitel OP, vydaného do 31. 12.
1996, požádá do 30. 11. 2006 o vydání
nového OP.
Obdobně pak bude probíhat postupná výměna OP dle dalších roků vydání. O ní budeme informovat, případně bližší informace poskytne informační kancelář ÚMČ Praha 14,
Bří Venclíků 1073, Černý Most.
Žadatel o výměnu předloží dosavadní OP
a 1 průkazové foto, případně doklady osvědčující nově zapisované údaje (změny). Formulář žádosti o vydání OP obdrží na odd.
osobních dokladů ÚMČ Praha 14, nebo v informační kanceláři úřadu.
Povinná výměna OP je prováděna bez poplatku. Doporučujeme občanům, kterých se
výměna týká, aby ji ve vlastním zájmu neodkládali na poslední chvíli, neboť se provádí již
nyní, a proto si dovolujeme požádat, aby tuto
možnost průběžně využívali.
Mgr. Jiří Kryštof
vedoucí občanskosprávního odboru

âestné obãanství
a ceny
Mâ Praha 14
Městská část Praha 14 se rozhodla využít možností, které jí nabízí zákon o hlavním městě Praze v souvislosti s udělováním čestného občanství městské části
a cen městské části. Dle metodiky, kterou
Rada MČ Praha 14 přijala usnesením číslo
458/RMČ/2004 dne 7. 9. 2004, mohou být
návrhy na udělení těchto poct předkládány
prostřednictvím kteréhokoli člena Zastupitelstva MČ Praha 14 kanceláři starosty
úřadu MČ Praha14. Návrh je třeba předložit písemně a musí obsahovat: jméno, příjmení, popř. titul osoby navržené na ocenění, životopis se zřetelem ke vztahu
k území nynější městské časti Praha 14,
zdůvodnění návrhu a vyjádření osoby
nebo rodinného příslušníka navržené
osoby. Ocenit lze jak osoby žijící, tak
in memoriam. V letošním roce budou
návrhy přijímány do 31. března.
Bohumil Sobotka,
vedoucí odboru kanceláře starosty
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Pﬁehled správních poplatkÛ
Zákonem č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích došlo od letošního roku k zavedení nových správních poplatků a ke zvýšení poplatků za některé stávající úřední úkony. V přehledu jsou uvedeny ceny za správní poplatky za úřední úkony prováděné Úřadem MČ
Praha 14. Vzhledem k jejich počtu uveřejníme zbylé poplatky v příštím čísle.

Îivnostensk˘ odbor
Položka 2
b) Nahlédnutí do živnostenského rejstříku za
každý subjekt, do jehož zápisu se nahlíží
20,– Kč
Položka 3
a) Vydání stejnopisu, opisu, fotokopie nebo výpisu z úředních spisů, ze soukromých spisů
v úřední úschově, z rejstříků, z registrů, z knih,
ze záznamů, z evidencí, z listin nebo z dalšího
písemného a obrazového materiálu, popř. sdělení o negativním nálezu za každou i započatou
stránku
50,– Kč
na přinesené disketě
40,– Kč
na přineseném CD nebo ZIP
80,– Kč
za každou i započatou stránku, je-li pořizována
na kopírovacím stroji nebo na tiskárně počítače
15,– Kč
Položka 6
a) Zápis zemědělského podnikatele do evidence
1000,– Kč
b) Změna zápisu zemědělského podnikatele
v evidenci
500,– Kč
Osvobození
Od poplatku podle písmene a) této položky je
osvobozen zápis osoby provozující zemědělskou výrobu podle zákona č. 105/1990 Sb.,
o soukromém podnikání občanů ve znění zákona č. 219/1991 Sb. a zákona č. 455/1991 Sb.,
pokud se tato osoba zaeviduje do evidence
zemědělského podnikatele ve lhůtě a způsobem
stanoveným zvláštním právním předpisem
(zákon 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění
pozdějších předpisů).
Položka 16
a) Vydání dokladu, průkazu, osvědčení nebo obdobné listiny náhradou za doklad, průkaz,
osvědčení nebo obdobnou listinu, jsou-li poškozené, zničené, ztracené, odcizené, neupotřebitelné nebo za doklad, průkaz, osvědčení nebo
obdobnou listinu obsahující neoprávněně provedené zápisy (vydání duplikátu)
100,– Kč
Položka 24
a) Vydání živnostenského listu
1.000,– Kč
- pro provozování živnosti průmyslovým způsobem
10.000,– Kč
b) Vydání rozhodnutí o provozování stávající
ohlašovací živnosti průmyslovým způsobem,
pokud již byl vydán živnostenský list
9.000,– Kč
c) Vydání rozhodnutí o udělení koncese včetně
vydání koncesní listiny
2.000,– Kč
- pro provozování živnosti průmyslovým způsobem
20.000,– Kč
d) Vydání rozhodnutí o provozování stávající
koncesované živnosti průmyslovým způsobem,
pokud již byla vydána koncesní listina
18.000,– Kč
e) Změna živnostenského listu nebo změna koncesní listiny
500,– Kč
f) Změna údajů (jméno, příjmení, trvalý pobyt,
sídlo) podnikatele v živnostenském listě nebo
v koncesní listině včetně promítnutí těchto změn
do dalších údajů v živnostenském listě nebo
koncesní listině, jakož i změna koncesní listiny

bez předchozí změny rozhodnutí o udělení koncese
100,– Kč
g) Změna rozhodnutí o udělení koncese včetně
změny koncesní listiny
1000,– Kč
h) Schválení odpovědného zástupce pro koncesovanou živnost
500,– Kč
i) Vydání osvědčení o průkazu živnostenského
oprávnění
100,– Kč
Předmětem poplatku není
1. Změna podmínek provozování podnikatelské
činnosti provedená správním úřadem z vlastního
podnětu.
2. Schválení odpovědného zástupce, je-li provedené současně s vydáním rozhodnutí o udělení
koncese nebo se změnou rozhodnutí o udělení
koncese.
3. Změna uvedená v písmenech e), f) a g) této
položky, navazuje-li na změnu již provedenou
v obchodním rejstříku.
Poznámky
1. Poplatek podle písmene a) této položky je
splatný při ohlášení živnosti. Nebude-li poplatek
zaplacen, správní úřad úkon neprovede.
2. Správní úřad vybírá poplatek jen podle písmene e) nebo g) této položky, provádí-li současně i změny zpoplatňované podle písmene f) této
položky. Poplatek podle písmen e) až g) této položky je splatný při oznámení změny. Nebude-li
poplatek zaplacen, správní úřad úkon neprovede. V případě, že správní úřad neprovede změnu
a poplatek byl zaplacen při oznámení změny,
správní úřad poplatek nevrací.
3. Poplatek podle písmene e) této položky se vybírá za změnu koncesní listiny bez předchozí
změny rozhodnutí o udělení koncese.
4. Poplatek podle písmene i) této položky se vybírá za osvědčení vydávané podle § 10 odst. 4
zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona
č. 286/1995 Sb. a zákona č. 356/1999 Sb.

Odbor Ïivotního prostﬁedí
Rybářské lístky
Děti do 15 let pouze na 1 rok
50,– Kč
Dospělí do 1 roku
60,– Kč
na 1 rok
100,– Kč
na 3 roky
200,– Kč
na 10 let
500,– Kč
Studenti rybářských škol, rybářská stráž, ryb.
hospodář, ti co provozují rybářství a mají to
v pracovní náplni, po předložení potvrzení to
mají za polovinu.
Lovecké lístky
na 1 den 30,– Kč, na 5 dní 50,– Kč, na 30 dní
70,– Kč, na 6 měsíců 100,– Kč, na 12 měsíců
150,– Kč, na 12 měsíců pro osoby studující
myslivost a pro osoby, které zajišťují myslivost
v rámci svého povolání nebo funkce 75,– Kč , na
dobu neurčitou 1000,– Kč, na dobu neurčitou
pro osoby studující myslivost a pro osoby, které
zajišťují myslivost v rámci svého povolání nebo
funkce 500,– Kč, vydání duplikátu 100,– Kč.
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CO SE DEJE NEJEN V REGIONU
Akce radnice v únoru

VernisáÏ
ARS PUERIS
Ve středu 2. února bude v 17 hodin zahájena v Galerii 14, nám. Plk. Vlčka 686 výstava ateliéru dětské výtvarné výchovy
„ARS PUERIS“ vedeného Mgr. Jiřinou
Břicháčkovou-Olivovou. Blíže k výstavě na
vedlejší stránce.

Koncert
komorní hudby
Ve středu 16. února srdečně zveme do
Galerie14 na koncert komorní hudby. Na
programu budou „Sefardské písně“. Účinkují: Daniela Demethová-mezzosoprán, Jan
Kvapil-zobcové flétny, Pavel Plánka-percussion, Rudolf Měřinský-loutna. Začátek
v 18 hodin, vstup volný.

Dûtsk˘ karneval
Tradiční dětský karneval v maskách se
bude konat v sobotu 26. února od 14 hodin
v Kulturním domě Šimanovská v Kyjích.
Děti čeká zábavný program plný her a soutěží, kouzelník a mim Rudla. Program provází
Luboš Votroubek. Srdečně zveme všechny
děti a rodiče. Vstupné děti 30,-Kč, dospělí
10,-Kč. Sponzoruje Coca-Cola Beverages.

Úplná uzávûra
Broumarské ulice
V termínu od 1. února do 19. července dojde z důvodů rekonstrukce komunikace v rozsahu cca 3 000 m2 k úplnému uzavření Broumarské ulice v Kyjích. Objízdná trasa pro
vozidla do tří tun a MHD je vedena: Českobrodská - Rožmberská - Broumarská v obou
směrech. Stávající dva zpomalovací prahy
v Rožmberské budou demontovány na základě pokynu dopravního inspektorátu Policie
ČR, zakryty budou i svislé DZ. Upozorňujeme, že stávající jednosměrné vedení dopravy
kvůli budování opěrné zdi zabraňující sesuvu
podloží v úseku Broumarské nad kostelem
potrvá do 19. května.

Bíl˘ kÛÀ na startu
Poprvé se hlásí o slovo právě vznikající občanské sdružení Bílý kůň. Svoji činnost chce
soustředit do tří oblastí:
a) usilovat o spolupráci s místními profesionálními i amatérskými kumštýři s cílem vybudovat stálou, veřejnosti přístupnou sbírku
a expozici jejich prací. Jedná se nejen o výtvarná díla a fotografie, ale i o rukodělné výrobky. Získávat je chceme darem, případně
zakoupením či za sponzorského přispění.
Součástí stálé expozice by měly být i výtvarné práce dětí a mladistvých. V prostorách expozice by se konaly výtvarné semináře, besedy, setkání se zajímavými lidmi od kumštu.

b) ve své činnosti se sdružení chce rovněž
zaměřit na aktivní sběratele, koníčkáře, kutily,
domácí hobby a pořádat jejich setkání, výstavky, vzájemnou výměnu.
c) chce se zasadit o to, aby byly veřejnosti
zpřístupněny unikátní podzemní prostory
Bílého koně v oblasti Hutí formou skanzenu
s expozicí o historii dolování a o pražském
podzemí.
Pokud máte zájem v některé z uvedených
oblastí se přímo zapojit do činnosti Bílého koně či jen spolupracovat, můžete se obracet přímo na zakladatele sdružení Jaroslava Šmída
(smid@p14.mepnet.cz, tel. 281 005 582).
Přípravný výbor zatím tvoří: Jiřina Břicháčková-Olivová, Karel Hais, Jaroslav Šmíd
a Radek Venclík.

Organizace humanitární
pomoci pro Asii na Z· a M·
v Praze 14 (údaje k 20. lednu)
O solidaritě našich občanů se zeměmi
a obyvateli postižených oblastí Asie jsme
každodenně informováni centrálními sdělovacími prostředky. Stranou pomoci nezůstala ani naše městská část. Rádi uveřejňujeme, jakým konkrétním způsobem se do
humanitární pomoci zapojily zdejší základní a mateřské školy.
ZŠ Hloubětínská
v týdnu od 17. - 21. ledna proběhl sběr starého papíru a jeho výtěžek byl zaslán na konto
fondu UNICEF
ZŠ Chvaletická
proběhla sbírka, bylo vybráno 25.309,- Kč
a 13. ledna zasláno na konto „Člověk v tísni“.
Informace o této sbírce byla uveřejněna v Listech Prahy 14.
ZŠ Gen. Janouška
proběhla neveřejná sbírka, bylo vybráno
16.000,- Kč a dne 13. ledna odesláno na konto Červeného kříže
ZŠ Vybíralova
vybráno 50.000,- Kč a zasláno na konto
humanitární organizace „ADRA“
MŠ Bobkova, MŠ Vybíralova 968 + 967,
MŠ Gen. Janouška, MŠ Paculova
na popud paní Baranové zde probíhá (až do

Smeãka ãeká
Už od roku 1968 je hloubětínský rodák
Miloš Kříž skautem. V současnosti je vůdcem 53. střediska bratří Mašínů v Praze 9,
zástupkyni mu dělá manželka Jana, v oddílu
jsou i obě děti, prostě skautská rodinka.
Všichni čtyři spolu s dalšími vlčaty
a skauty se sešli ve svátečních dnech na
konci roku, aby obyvatelům v domově
seniorů zpěvem koled a rozdáváním
dárků navodili tu správnou vánoční pohodu. Na každém patře domu v Novovysočanské ulici mnohočetná smečka
zazpívala a zahrála na kytaru, flétny,
housle, tubu a trumpetu. Teď na skautíky čekají jednodenní výpravy do okolí
Prahy, závod za pražskými strašidly,
závody autíček, jarní prázdniny a putování po „modrých horách“, cyklistická

konce února) veřejná sbírka oblečení a hraček, které budou odvezeny přímo do postižených oblastí
MŠ Zelenečská
proběhla sbírka mezi zaměstnanci, vybráno
1250,- Kč a po dohodě s ředitelkou bude zasláno na některý z humanitárních fondů
MŠ Kostlivého
sbírka oděvů, hraček a materiálního vybavení
pro děti proběhne ve dnech 26. a 27. ledna

Koncert pro POHODU
Sociální služby dospělým lidem s mentálním postižením (chráněné bydlení, pracovní
a volnočasové aktivity, poradnetsví apod.) poskytuje pražské občanské sdružení POHODA
od roku 1998. A právě na podporu těchto lidí
je zaměřen benefiční Koncert pro POHODU,
který se koná v pátek 11. února od 20 hod.
v kostele svatého Martina ve zdi v Praze 1,
ulice Martinská 8. Věříme, že připravený
program potěší srdce návštěvníků a o další
krůček ujasní představy o skutečném životě
a dovednostech člověka s mentálním
postižením. Vstupné je dobrovolné, výtěžek
bude určen na dokončení dalšího chráněného
komunitního bytu pro 3-4 klienty v Praze.
Lístky je možné rezervovat i předem telefonicky 777913458, 296303003, mailem: pohoda.dobrovolnik@centrum.cz. Další informace www.pohoda-help.cz

INFORMACE
ze zdravotnictví
- MUDr. Markéta Čevelová k 31. 12. 2004
ukončila lékařskou praxi v oboru stomatologie
v Praze 9-Hloubětín, Klánovická 601. Nové
místo provozování zubní ordinace je v Praze 1,
Senovážné náměstí 22, tel.: 281 86 75 45.
- MUDr. Soňa Šípková od ledna 2005 provozuje lékařskou praxi v oboru dermatovenerologie na poliklinice Černý Most, Generála Janouška 902, tel.: 281 867 302.
- Nové místo provozování praktického lékaře
pro dospělé MUDr. Zdeňka Valentíka je ve
Vlčkově ulici 1067/12. Ordinační hodiny a telefon zůstávají beze změny (tel.: 281 864 585).
víkendová výprava, Květinový den, setkání
s parašutisty a vyvrcholení činnosti na letním táboře. Chcete-li být při tom, žádný problém, smečka čeká na další vlčata. Stačí jen
vytočit číslo 776 752 589, ozvou se vůdci,
a pak už záleží jen na vás.
vok
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V˘tvarn˘ ateliér z Jahodnice se pﬁedstaví v Galerii 14
ARS-PUERIS - kreslení dûtí rozvíjí tvoﬁivost a kreativitu
ARS-PUERIS - ateliér výtvarné výchovy byl založen
v roce 1994 učitelkou a malířkou Jiřinou Břicháčkovou
z Jahodnice, která se snaží
vést děti k jejich přirozené
tvořivosti a kreativitě. Děti
a mládež se v přirozeném domácím prostředí zabývají
kresbou, malbou, modelováním, keramikou a výtvarnou
výrobou (dřevo, textil i jiný
materiál). Ateliér připravuje
žáky na přijímací zkoušky
škol výtvarného a uměleckého směru. Na výstavě v Galerii 14 se představí dvacet šest
současných i bývalých žáků.
Děti své práce pravidelně vystavují, po mnoho let na kulturní akci Babí léto v Dolních
Počernicích a účastní se
výtvarných soutěží např. Já
a můj obvod (pořádá MČ Praha 14), kde již získaly ocenění.

ně informace obrazem (počítačové hry, internet, televize). Také děti dnes málo čtou.
V současnosti je výtvarná výchova pro život
přímo prospěšná a důležitá. Od dětí se vyžaduje schopnost vidět a kreativně a tvořivě
myslet. Před narůstajícím pocitem úzkosti
a vnitřního napětí společenského, rychle se
rozvíjejícího trendu života, pomáhá právě
vlastní tvořivost a radost z vlastního výtvarného díla. Kdo jednou pocítí tuto radost, má šanci se vymanit z konzumního a zběsilého způsobu života.
rr, foto: archiv

V

e středu 2. února 2005 v 17 hodin bude
v Galerii 14 zahájena výstava prací
výtvarného ateliéru dětí a mládeže ARSPUERIS, který vede Mgr. Jiřina Břicháčková-Olivová z Jahodnice. Výstava potrvá
až do 24. 2. a shlédnout ji můžete ve dnech
úterý, středa, čtvrtek od 14 do 18 hodin
a v neděli od 14 do 17 hod. (školy i dopoledne po předchozí dohodě s hospodářskou
správou úřadu). V doprovodném programu
vystoupí dětský pěvecký sbor PUERI ET
PUELLAE XIV pod vedením sbormistra
Petra Stříšky.

Navštívila jsem Mgr. Jiřina Břicháčkovou
v rodinném domku v poklidné vilkové čtvrti na
Jahodnici, kde jsme si hezky popovídaly na téma dětské kresby. Prohlédla jsem si zajímavé
umělecké počiny mladých umělců. Vězte, sama bych to asi nedokázala, ale jak mne ujistila paní Jiřinka, v každém člověku „dříme“
skrytý talent a umělec. Jejím snem je, aby se
básníci nechali inspirovat obrázky a napsali
básně, povídání a později mohli tak vytvořit
unikátní knihu a vydat ji. Dobrým příslibem
do budoucna jsou jména prvních literátů Vlastimila Venclíka, Pavla Vrány, Antonína
Břicháčka, Jaroslava Šmída.
Všichni držíme palce, aby se
vše povedlo.
Výtvarná výchova podporuje rozvoj celé společnosti.
Rozvíjí tvořivost a kreativitu.
Rozvíjí smysl pro umění a tím
vším pomáhá, aby se z dětí
staly kultivovaní lidé. Výtvarná výchova je zatím na okraji
pozornosti. A právě v dnešní
době, kdy děti dostávají hlav-

foto: jš
Dvě elegantní dámy - Vlasta Svobodová se
svojí sestrou při vernisáži uměleckého textilu
v Galerii 14. Po vernisáži se uskutečnil koncert komorního dua ve složení Stania Ramešová (harfa) a Roman Fedchuk (housle).
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Obãanská
inspirace
Naše sdružení pořádá i ve druhém pololetí řadu kroužků a kurzů pro děti již od tří let. Volná
místa jsou ještě v těchto kroužcích:
● výtvarné dílny (5 - 8 let, pondělí 14.15 - 15.15 hod., starší děti, čtvrtek 14.30 - 15.30 hod.)
● dramatický kroužek - divadélka (6 - 10 let, úterý 16 - 17
hod.)
● počítačový kroužek (čtvrtek
17.45 - 18.45 hod.)
● angličtina pro předškoláky
(4 - 6 let, čtvrtek 13.30 - 14.15
hod.)
● doučovací angličtina pro
školní děti (5. a 6. třída)
Také další kroužky (šachy, kytara, flétna ) otevřeme pro začátečníky, pokud bude zájem.
Tři dopoledne v týdnu probíhá
program „Sluníčka“ pro děti již
od tří let, které nechodí do školky a potřebují kolektiv. Děti přijímáme i do Ekokroužku (úterý
17.15 - 18.30 hod.), který je
zdarma.
Připomínáme, že pokračuje
i bezplatné sociálně právní poradenství, jež naše sdružení zajišťuje pro občany díky grantové
podpoře Ministerstva práce a sociálních věcí a Magistrátu hl. m.
Prahy. Více informací se dozvíte
na kontaktní adrese:
Občanská inspirace,
Kučerova 768, Černý Most
(zhruba 100 m od konečné
metra B - směr CČM)
Telefon: 281 918 473,
776 046 112,
e-mail: inspirace@ecn.cz
www.obcanskainspirace.ecn.cz

Cikne âhave
v Hloubûtínû
Romské občanské sdružení Cikne Čhave
nemělo vlastní prostory, a tak svoji činnost zahájilo v říjnu loňského roku jako host v nízkoprahovém klubu Motýlek na Černém Mostě. Od ledna je konečně ve „vlastním“. Zatím
do června má pronajaté od Správy majetku
P14 dvě místnosti v Hloubětínské ulici. Od listopadu do začátku ledna si je vlastními silami vymalovalo a zkulturnilo pro klubovou
činnost, kterou tu chce provozovat pro malé
děti a školáky. Budou se tu moci doučovat, dále učit anglicky, zájem je i o výtvarnou výchovu a pokud vše klapne, mohl by se rozjet
i nutlý ročník zájmově umělecké školy. Pokud
nevíte, co znamená v překladu Cikne Čhave,
zkuste to uhodnout (můžete nám napsat svůj
tip) současně s touto romskou větou: ČHAVALE AVEN PES TE DIKHEN. Správnou
odpověď přineseme příště.
jš

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

ÚNOR

Nová klubovna Cikne Čhave

Areál Církve bratrské
ve Chvalech
V areálu, který se nachází mezi Černým
Mostem a Horními Počernicemi, založila Církev bratrská téměř před sto lety domov pro
opuštěné děti a mnoho let se tu o ně starala. Po
nucené přestávce v éře komunismu se místo
znovu vrátilo svému účelu jako moderní křesťanské centrum. Prvním projektem pro veřejnost bylo zřízení Léčebného a rehabilitačního
střediska, které bylo otevřeno po náročné rekonstrukci původní budovy v roce 1998. V roce následujícím byla otevřena nová budova
vyšší odborné školy - Evangelikálního teologického semináře, v roce 2000 byl zahájen
provoz univerzitní koleje - Pražského Tyrannus Hall (PTH) s tělocvičnou, která je přístupná veřejnosti. V létě 2003 byla otevřena
zatím největší stavba areálu - domov s pečovatelskou službou Bethesda.
Tomáš Grulich

Sbor Církve bratrské
âern˘ Most
V prostorách univerzitní koleje PTH byl
v roce 2000 založen nový křesťanský sbor Církev bratrská Černý Most, který v současnosti tvoří společenství asi 50-60 lidí od dětí
až po důchodce. Sbor je otevřeným společenstvím, které slouží svému okolí různými programy - od sportu přes odbornou pastorační
pomoc až po programy s ryze duchovní tématikou. Kromě pravidelných bohoslužeb s dětským programem (neděle od 17 hodin), je
možné se zapojit do studia bible pro veřejnost
(pondělí od 19 hodin), fotbálku B-B klubu pro
mládež (středa od 16 hodin), fotbálku tatínků
se školními dětmi (neděle od 15 hodin), English klubu pro -náctileté (úterý od 16 hodin).
Připravuje se obnovení kurzů angličtiny pro
dospělé (od března) a letní tábory (English
kemp, sportovní kemp a příměstský tábor pro
děti z Černého Mostu).
Přestože sídlíme těsně za hranicí Černého
Mostu - na okraji historické obce Chvaly, dali jsme si název Církev bratrská Černý Most,
protože naše akce organizujeme především
pro lidi z Černého Mostu. Rádi vás mezi sebou přivítáme, pokud některou z našich nabídek využijete.
Kontakt: Tomáš Grulich 281 921 960,
777 831 970, Stoliňská 2505/ 41B, Praha 2,
cerny.most@cb.cz, www.cb.cz/cerny.most.

7. 2. - 11. 2. pondělí-pátek
Jarní toulky Prahou - procházky s odborným výkladem zkušené průvodkyně.
Pedagogický dozor zajištěn.
Věk účastníků: od 8 do 15 let
Každý den: 10 - 16 hod (sraz i návrat
účastníků před DDM -pobočka Č. Most)
Cena jedné vycházky: 40 Kč + 2 jízdenky MHD (Při účasti na všech toulkách: sleva 50 Kč)
Po - Vycházka starým městem
Út - Vyšehrad a botanická zahrada
Stř - Od Prahy na východ - Klánovický les
Čt - Prokopské údolí a středověká vesnice
Pá - Stromovka a Trója
6. 2. - 13. 2. neděle
Lyžařský tábor - Český Šumburk - Jizerské hory
Věk: 10 -14 let, pro lyžaře i začátečníky
Cena: 2 300 Kč (ubytování, doprava,
strava, ped.dozor, odměny, pojištění)
2. a 3. 2. středa, čtvrtek
Basketbal - turnaj ZŠ (obvodní kolo)
18. 2. pátek
Něžná krása - originálních doplňků není nikdy dost, vyrobte si s námi korálkové
náušnice, 15-17 hod.
Věk: od 8 let. Cena: 30 Kč
Klub MOST - otevřený klub pro mládež, vstup zdarma
Po
16-19 hod.
Út
14-19 hod.
Stř.
17-19 hod.
Čt
14-19 hod.
Pá
14-18.hod.
Po dobu jarních prázdnin
(7.-11. 2.) otevřeno denně 10-17 h.
Soutěž v AJ středních škol
Olympiáda v ČJ základních škol
Olympiáda v ČJ středních škol
Dějepisná olympiáda základních škol
Zápis do kroužků na 2. pololetí probíhá v informační kanceláři DDM denně
14 - 19 hod.

foto: jš
Takhle DDM loni začínal...

02Listy/02_21

25.1.2005 13:23

Stránka 7

ÚNOR

7

Komunitní centrum Mot˘lek
Pravidelné aktivity
PONDĚLÍ
8:30 -11:30
Herna pro rodiče s dětmi + hlídání dětí
14:00 - 17:30 Nízkoprahový klub
16:00 - 17:00 Keramika (ml. školáci)
15:00 - 17:00 lichý týden
Setkávání rodičů s dětmi se zdrav. handicapem - Diakonie

ÚTERÝ
8:30 -11:30
Integrovaná herna s programem
14:00 - 17:30 Nízkoprahový klub
12:30 - 13:30 Flétnička
13:30 - 15:30 Muzikoterapie
15:00 - 16:00 Arteterapie
14:00 - 17:00 Logopedie
17:00 - 18:00 Kreslení (p. Lamr)
20:00 - 21:00 Cvičení maminek

STŘEDA
8:00 - 12:00 Školička Motýlek
14:00 - 17:30 Nízkoprahový klub
13:00 - 15:30 Flétničky
16:30 - 17:00 Výtvarná dílnička
15:30 - 16:30 Plavání (Hloubětín)
18:00 - 20:00
Cestopisné přednášky jednou měsíčně (16.2.)

ČTVRTEK
8:30 - 11:30
Integrovaná herna s programem
14:00 - 17:30 Nízkoprahový klub
14:00 - 14:45 Písnička
14:00 - 15:30 Keramika (ml.školáci)
15:00 - 17:00 Flétna
15:00 - 16:30 Canisterapie
15:30 - 17:30 Keramika (st.školáci)

R

ok 2005 je jubilejním, desátým rokem
aktivní činnosti MC Klubíčko, založeného v listopadu 1994 a fungujícího od října 1995, kdy získalo své první prostory
v ZŠ Generála Janouška. I mezi ženami,
které pracují v naší lokalitě ve školství,
zdravotnictví či na úřadě, nacházíme mnohé, které naše centrum navštěvovaly. Klubíčko je a zůstává takové, jaké jsou ženy,
maminky a děti naší městské části.
V dopoledních hodinách nabízíme své
aktivity zejména maminkám na mateřské
dovolené a předškolním dětem, vždy od
9.30 do 11.30 hod.
● Pondělí Volná herna (program podle zájmu maminek a dětí, s možností konzultace
s vizážistkou)
● Úterý Setkání křesťanských maminek
(program zaměřený k duchovním tématům
výchovy)
● Středa Herna s programem (cvičení, zpívání, výtvarné práce maminek a dětí s mož-

16:30 -18:00 Diskusní klub
18:00 - 19:30 Bubnování
17:30
Divadélko pro děti v Galerii 14
jednou měsíčně ( 17.2.)

PÁTEK
8:30 -12:00
Herna pro rodiče s dětmi + hlídání dětí
14:00-17:30
Nízkoprahový klub
13:00 -14:30 Flétna

SOBOTA
První sobota v měsíci
8:30 -16:30
Hlídání handicapovaných dětí

NEDĚLE

me mít opět příležitost ochutnat něco z nám
naprosto neznámé kuchyně. Stejně jako v minulé přednášce, tak i tentokrát budeme mít
možnost poznat další cizí zemi z pohledu člověka, který v ní vyrůstal a také člověka, který ji měl možnost poznat na své dlouhodobé
pracovní cestě. Vstupné dobrovolné.
17. 2. od 17.30 hod.
O smutném tygrovi - ani tento měsíc jsme
nezapomněli na děti a připravili pro ně další divadelní pohádku v Galerii 14. Vstupné 30 Kč.
PhDr. Zuzana Jelenová
předsedkyně Sdružení na pomoc dětem
s handicapy

16:00 - 19:00 Křesťanské společenství
(kromě první neděle v měsíci)

POZOR !!!
Během pololetních a jarních prázdnin
(4. - 10. 2.) budou herny i nízkoprahový klub
v provozu. Zájmové kroužky a rekondiční
aktivity v tomto termínu nebudou.

Akce pﬁipravené na únor
10. 2. odchod ve 14 hod.
Krásy Pražského hradu - výlet nízkoprahového klubu v rámci cyklu Putování po Praze.
Nezapomeňte na lístky MHD. Prosíme o potvrzení povolenky od rodičů, kterou získáte
v klubu vždy několik dní před každou akcí
klubu probíhající mimo prostory komunitního centra.
16. 2. od 17.30 hod.
Mongolsko, jak ho neznáme - na již páté
cestopisné přednášce se seznámíme s krásami i krutostí mongolské přírody, s nelehkým
životem lidí na mongolských stepích a bude-

ností konzultace problémů s pedagogem,
dvakrát měsíčně krátká přednáška o vývoji
dítěte a roli matky)
● Čtvrtek Školička Beránek (program pro
předškolní děti zaměřený na začlenění do
kolektivu)
● Pátek Volná herna (programovou náplň
lze přizpůsobit potřebám maminek a dětí výtvarné práce, dramatizace pohádky atd.)
Za hernu odpovídá služba, na programu se
mohou spolupodílet aktivní maminky i šikovné děti. Velmi oblíbený program projektu Děti dětem, vytvářený ve spolupráci se
ZŠ Generála Janouška od roku 2001, v roce
2005 dále nepokračuje. Žáci školy se však
věnují dále práci s handicapovanými dětmi
a dětmi s dětského domova, kde využívají
získané sociální dovednosti.
Odpolední hodiny jsou vyhrazeny pro
školní děti. Svou činnost ukončil turistický
a tábornický kroužek Vydry (jeho vedoucí
nastupuje do zaměstnání). V kroužku výtvarných činností, který probíhá v úterý do
dubna, jsou ještě dvě místa volná. Vede ho
zkušená výtvarnice H. Hofmanová, realizátorka velmi úspěšných Dnů tvořivosti. Páteční kroužek pěvecký a taneční je plně obsazen. Klub dospívajících pro děti ze sídliště
pracuje ve středu od 16.30 do18.30 hod.

Ve středu 5. ledna se byly děti z nízkoprahového klubu podívat na Průvod Tří králů. Zábavná podívaná v atraktivních kulisách zimních Hradčan byla pro ně příjemným zpestřením všedního dne.
Komunitní centrum
MOTÝLEK
Vlčkova 1067
Tel :281 912 081
www.motylek.org

Veãerní programy
Na celou rodinu je zaměřen program Duchovních večerů, vždy první středu v měsíci od 20 do 22. hod. Za program, který je přizpůsobován zájmům účastníků, odpovídá
RNDr. Ladislav Souček. Pondělní cvičení
pro zdraví a veselou náladu je inspirováno
prvky jógy. Vede jej zkušený lektor a cvičitel
Jiří Purkyt. Zde jsou ještě volná místa. Setkáte se s příjemnou partou a uvolněnou atmosférou večera (19.45 - 21.15 hod.). Ženám a jejich problémům patří třetí středa
v měsíci, kdy probíhá od 20 do 22 hod. Kavárna maminek. Úterní seminář psychosociálních prožitkových metod S úsměvem do
práce a do života, zaměřený na ženy, končí
svůj první cyklus koncem února. V případě
zájmu bude otevřen od března nový cyklus
(pracuje se ve skupině max. patnácti účastnic).
Jaké je naše mateřské centrum Klubíčko?
Takové jaké jsme MY. Jaké bude? Třeba i takové, jaké jste VY, jestliže přijdete mezi nás.
Za realizační tým Klubíčka: Marie, Kateřina,
Míla, Helena, Kristina, Petra, Markéta.
KONTAKT NA VEDOUCÍ KLUBÍČKA:
Ing. Mgr. Marie Nováková, 775 204 208
mail: kubickocernymost@seznam.cz,
www.praha.ymca.cz/klubicko
dvoustranu připravil: jš
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Tenisov˘ rekord s pﬁekvapením
Jako před hypermarkety Carrefour v době
slibovaných slev století to vypadalo v sobotu
8. ledna před nafukovací tenisovou halou vedle hloubětínského bazénu. Na letošní první
turnaj neregistrovaných hráčů ve čtyřhrách
o pohár starosty Prahy 14 se už před osmou
ranní přihlásilo rekordních osmadvacet dvojic. Nával před losováním u vchodu do šaten
trochu zaskočil i ředitele turnaje Stanislava
Vyorala z České tenisové školy. Ten ale jako
zkušený profík měl připraveno několik variant, a tak se na všechny dostalo. Zájemci o tenis brali ale na rozdíl od slev chtivých zákazníků v Carrefouru vzniklou situaci s nadhle-

Nejtvrdší podání měl bezesporu Igor Kalousek, jeho rychlost se ale změřit nepovedlo.
li s neznámou dvojicí Dusík-Kalousek. Výsledky semifinálových utkání 6:2 a 1:6 vypadají jednoznačně, ale byl to boj, který nabídl
lékařsko-hudebnické finále, pokud přihlédneme k povolání jeho aktérů. Vyrovnaný zápas
plný tvrdých podání, zdařilých returnů,
častých soubojů na síti i pestrých výměn od
základní čáry začala lépe dvojice umělců Malý s Čechem a my jsme ho sledovali společně
se Stanislavem Vyoralem: „Jsem nadšený, jak
velkou vzestupnou úroveň má rekreační tenis.
Upřímně řečeno, ten počet se mnou ráno má-

dem. A jak jsem během celého dne měl možnost s nimi mluvit, nikdo z nich ani nepočítá
s podáváním nějaké žaloby na Úřad městské
části Praha 14. Původní záměr bojů ve skupinách byl změněn na jednosetový vyřazovací
systém s obráceným pavoukem pro soutěž
útěchy. Každý tak měl jistotu, že na dvou kurtech odehraje minimálně dva sety, nebo-li dva
zápasy. Některým hráčům to bylo málo, a tak
si prostřednictvím mobilních telefonů domlouvali ještě hraní v okolních halách, aby
byli po celý den nažhaveni na tu správnou tenisovou teplotu.
Věkový rozptyl deblistů byl opět značný,
mezi nejstarším a nejmladším párem byl rozdíl více než stoletý. A to prosím i ta nejmladší dvojice už byla plnoletá. Třiapadesát mužů
i tři ženy měli maximální pochopení pro různé pořadí zápasů podle přítomnosti jednotlivých dvojic a k hladkému průběhu turnaje výrazně přispěl také další ženský debl ČechováRehbergerová z oddělení kultury v roli
organizátorek. Do semifinále se probojovali
obhájci loňského prvenství Malý-Čech s vítěznými páry dalších dvou loňských turnajů
Šulc-Brůna ml. a Djakov-Brůna st., kteří hrá-

Bylo odehráno 48 jednosetových utkání.

Důvodem k decentní oslavě byly rovněž
dvacetiny Romany Juroškové, která je pravou
rukou Stanislava Vyorala a všem zúčastněným plnila i nemožná přání. A jelikož současný profesionální tenis je show se vším všudy
včetně módních výstřelků sester Wiliamsových, Kurnikovové nebo Šapošnikovové, zkusili jsme se na turnaj stoprocentních amatérů
podívat tentokrát v obráceném gardu. Tedy
ženskýma očima na mužská těla. Tady je
stručný pohled Romany: „Tenisově nejčistší
údery měli Miky Čech a pan Djakov. Postavou, když už to musí být, mě nejvíc zaujal
Patrik Frank. A oblečením i vizáží dvojice
Miloslav Malý s Mikulášem Čechem. Byli
dobře barevně sladěni, měli vyloženě tenisové
oblečení i obutí, působili sympatickým dojmem, určitě by uspěli i před módní policií některých společenských časopisů.“
Tady by mohla reportáž z letošního prvního
sportovního turnaje o pohár starosty Prahy 14
končit. Leč slušnost velí vyzdvihnout ještě
podíl předsedy Českého tenisového svazu Iva
Kaderky, který tradičně dodal hodnotné ceny.
A možná by dovolil přesunout turnaj i na Štvanici, kdyby viděl ten obrovský zájem tenistů z naší městské části. Navíc teplotní rekord
toho dne 13,8° C by to rekordnímu počtu deblů asi také umožnil. Nechme ale snění, historie už navždy zaznamená k osmému lednu roku 2005 uvedené dva rekordy, navíc v australském Perthu zřejmě očekávanou vítěznou
slovenskou dvojici Hrbatý a Hantuchová
v Hopmanově poháru, stejně jako v Hloubětíně asi překvapivé vítěze turnaje o pohár starosty Prahy 14 z Kyjí.

Nejelegantnější pár podle Romany Juroškové
lem praštil, ale všichni byli skvělí. Během celého dne jsem nemusel řešit jediný protest, nezaznamenal jsem žádné emocionální výboje.
Prostě, nádherná, přátelská atmosféra. Mile
překvapen jsem také úrovní. A to nemyslím
jen finále. Všechny dvojice, které se dostaly
mezi posledních osm, hrály výborně.“
Finálový zápas byl tím správným vyvrcholením, hrál se téměř padesát minut a skončil
až v tie-breaku výsledkem 7:6 (6:3). A tady
jsou bezprostřední dojmy překvapivého vítězného páru Milan Dusík a Igor Kalousek:
„Jsme z Kyjí a o turnaji jsme si přečetli v Listech Prahy 14. Ráno nás trochu vylekaly ty
davy, ale teď je nám příjemně, i když po těch
devíti hodinách tady toho máme plné zuby.
Na podobné akci jsme poprvé a jsme nadšeni
úrovní i atmosférou. Finále bylo správné drama, jsme utahaní, ale šťastní. A teď to určitě
oslavíme.“

Nejlepší debl turnaje přebírá pohár z rukou
starosty Miroslava Froňka a poté se nechává
zvěčnit se všemi semifinalisty, starostou a ředitelem turnaje Stanislavem Vyoralem.
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doslova visí očima, je vidět, jak ho berou.
ského sportu byla premiéra. V každém přípaHloubûtínské něm
Ještě pár slov na závěr tréninku, ukázněný oddě devět stolů na ping-pong pro veřejnost, to
chod do šatny, kde se mi děti během oblékání
je velké lákadlo mezi sportovními nabídkami
krátce chlubí, jak se jim karate líbí. Jejich trev naší městské části. Lákadlo za 120 korun na
karate
nér se zatím sprchuje, ony postupně odcházehodinu, k dispozici je sociální zařízení, spoleKarate se k nám dostalo z Dálného východu na konci šedesátých let. V Hloubětíně existuje oddíl tohoto bojového sportu už třicet
roků. Za tu dobu vystřídal několik zdejších tělocvičen. Dostat se dnes na podvečerní trénink mladých karatistů Slavoje bylo trošku
komplikované. U malé tělocvičny v Rochovské ulici na Lehovci totiž chybí zvonek a bušení na dveře nikdo neslyšel, stejně jako kamínky hozené na okno. Takže pěkně na plot
jako za mlada, trochu ekvlibristiky a okno je
na dosah. Jenže i bouchání na něj zaniká v ru-

chu bojů a japonských pokynů hažime, aka,
širo, dožo, jame a do toho buchy buch. Konečně trochu klidu a nevěřícné pohledy vzhůru na nezvaného vetřelce, který je ve skutečnosti pozván trenérem Petrem Špiritem.
Do tělocvičny se tak dostávám v době, kdy
už má šestnáct přítomných za sebou skoro polovinu tréninku, pár cviků na zahřátí a prokrvení svalstva, právě procvičuje techniku a už
se těší na kumite, což je forma zápasu. Jsem
svědkem nástupu, který má svůj řád, vlevo
jsou příchozí, tzv. „tepláci“, čím víc vpravo,
tím vyšší stupeň technické vyspělosti a úspěšnosti. Měřítkem je barva pásu. Začíná se bílým, zhruba po dalším roce se může adept
propracovat ke žlutému, pak je zelený, se kterým už se může soutěžit, následují dva fialové, tři hnědé a černý.
Petr Špirit se karate věnuje od roku 1982,
kdy se vrátil z vojny a začínal skoro jako žáček, teď je nositelem hnědého pásu a prvního
kyu. Je radost ho pozorovat, jak to s dětmi
umí. V boji jich vystřídá několik, mezi tím
uděluje pokyny dalším dvojicím, povzbuzuje
i opravuje, naplno se věnuje šestiletému capartovi stejně jako patnáctiletým slečnám, trénuje naplno, je zpocený jako při zápasech
v dobách své aktivní kariéry. Jeho svěřenci na

jí a každé z nich mně hezky nahlas říká na
shledanou. V dnešní době něco neskutečného.
A tak se s tímto pocitem Petru Špiritovi svěřuji hned na začátku našeho povídání.
„Karate je bojový sport nebo bojové umění,
ve kterém musí člověk vnímat a respektovat
soupeře. Projevuje se v něm i životní filosofie
z oblasti jeho vzniku, plná slušnosti a pokory.
Během své kariéry jsem se o tom přesvědčil
ve všech směrech. Děti trénuji od roku 1996
a snažím se jim pochopitelně tyto zkušenosti
předávat. Mýma rukama už jich prošla slušně
naplněná tělocvična. Dvakrát týdně cestou na
trénink mě každou chvíli někdo pozdraví, občas už ani nevím, kam s nimi, pak zjistím, že
jde o bývalé svěřence. Pochlubí se, co dělají,
mám radost, že zůstávají u sportu, byť třeba jiného. Těší mě, že se neflákají po sídlišti.“
Petr Špirit vychoval například dvojnásobnou mistryni republiky Lucii Zbořilovou nebo
přeborníka Prahy Michala Koubka. Třeba
v roce 2000 byli karatisté Slavoje Hloubětín
třetí v hlavním městě podle bodového hodnocení pražského svazu. Daleko důležitější ale
je, že vychoval stovky slušných lidí, mezi které jednou bude určitě patřit i ta současná dvacítka.

Lákavá nabídka
V hloubětínské univerzální sportovní hale
vedle bazénu můžete od konce ledna využít
zajímavou nabídku. V úterý a ve čtvrtek od 21
do 23 hodin a ve středu i v sobotu dokonce od
10 do 23 hodin na vás čeká devět ping-pongových stolů. To je množství, které se najednou
v Praze jen tak nevidí. Navíc jde o supermoderní skládací stoly na kolečkách značky Joola, na kterých probíhají i mezinárodní soutěže. Zahrát na nich si mohou malé děti i důchodci, rekreační hráči i registrovaní
závodníci. Pro zájemce bude k dispozici také
trenér, stačí jen chuť do hry a sálová obuv s bílou podrážkou, protože pálku i míčky si můžete půjčit. Nábor pro pravidelné hraní bude
probíhat každou středu mezi 15 a 17 hodinou.
O víkendech se počítá s turnaji pro neregistrované hráče. Provozovatelé z České tenisové
školy v čele se Stanislavem Vyoralem chtějí
na jejich základě sestavovat žebříčky, podle
nichž se budou nasazovat hráči na další turnaje ve dvouhrách i čtyřhrách. Asi trošku vzdálenějším cílem pak je založení oddílu stolního
tenisu, což by v novodobé historii hloubětín-

čenská místnost s mini-barem a projekcí domácího kina, kde se můžete učit krotit malý
celuloidový míček alespoň teoreticky podle
tabletenisových mistrů. Chcete-li se dozvědět
o této zajímavé nabídce víc, případně si rovnou objednat stůl, stačí zavolat na čísla 281
863 735 nebo 603 421 396. A pokud byste se
chtěli přihlásit hned do soutěže, pak máte
možnost už za měsíc. V sobotu 5. března tady
totiž bude odehrán turnaj ve stolním tenisu
pro dospělé o pohár starosty Prahy 14.

MládeÏnick˘
fotbal
Volnočasový BB klub pořádal v sobotu 15.
ledna v tělocvičně PTH (Pražský Tyrannus
Hall) fotbalový turnaj. Účastnily se ho čtyři

týmy chlapců ve věku od 13 do 18 let. Tři
mužstva byla ze sídliště Černý Most, čtvrté
přijelo z Lysé nad Labem. Pohár s přehledem
vyhrálo „domácí“ mužstvo FC Tocassido, věkově nejstarší a tím pádem i nejzkušenější.
Druhé místo obsadili Ambassadors z Lysé.
Třetí pozici si vybojovala Zlatá čtyřka, která
celý turnaj odehrála s nejnižším počtem čtyř
hráčů. A čtvrtý skončil tým, jenž si zvolil název Mladší Sparta Praha. Turnaj byl organizován pod záštitou Církve bratrské, která spravuje areál Chvaly včetně tělocvičny, a která
také zajišťuje pravidelný chod BB klubu. Ten
je určen pro mládež bez ohledu na věk. Pod
vedením Aarona Sobyho, trenéra z USA, si
mohou příchozí každou středu od 16 hodin
zdarma zahrát nejen fotbal, ale také další hry.

Chcete na judo?
ZŠ Bří Venclíků je školou s dlouholetou
sportovní tradicí. Dosud je známa hlavně díky
softballu, v příštím školním roce se nabídka
sportů ve sportovních třídách rozšíří o judo,
které člověka rozvíjí fyzicky i psychicky. Bojové umění z Japonska, jehož doslovný překlad zní jemná cesta, je vhodné pro kluky
i děvčata. Ve škole ale nechtějí čekat až na začátek nového školního roku. Kurz pro školáky
od první do deváté třídy otevírají hned po jarních prázdninách i pro děti z ostatních škol.
dvoustranu připravil Pavel Vokurka,
foto: autor (9) a archiv
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Dolnopoãernick˘ rybník

L

etošní mírná zima láká k procházkám víc
než jindy a jejím cílem jsou často také
Dolní Počernice. Zdejší obyvatelé už vědí, že
tady již byly zahájeny práce na rekonstrukci
Velkého počernického rybníka. Návštěvníci
z Černého Mostu i odjinud si ale nad vypuštěným rybníkem a pokácenými stromy kladou
dost otázek. Než se někde pídit po kovaříčcích, požádal jsem o jejich zodpovězení přímo kováře. Slovo má starosta MČ Praha Dolní Počernice Zbyněk Richter.
„Úprava hlavní hráze rybníka je asi v začátcích jeho kompletní rekonstrukce vnímána
návštěvníky nejcitlivěji. Aby mohla být opravena návodní strana hráze, bylo nutno pokácet

několik již vzrostlých stromů. Hlavlokalitu použily k uložení svršku drážního těním důvodem pro odstranění těchto
lesa. Léty tato černá skládka silně zarostla nástromů byl jednak jejich špatný zdraletovými dřevinami, které v tomto navezeném
votní stav, ale hlavně jejich nevhodné
materiálu neměly řádné kotvení. Vedení MČ
umístění a špatná stabilita. Pokácené
Praha - Dolní Počernice proto zajistilo zprastromy vyrostly většinou nekoordinocování odborného průzkumu celé lokality, na
vaně z náletů a poškozovaly výrazně
základě kterého bylo možno zahájit odstraněopevnění hráze. Některé z nich byly
ní téměř 1 m vysoké staré zátěže a s tím sponakloněny o více než 45° nad vodní
jené další práce (na snímku). Akce byla řádně
hladinou. A v jednom místě dokonce
projednána a schválena dotčenými orgány
docházelo k prosakování vody do zámeckého
státní správy a dnes je téměř dokončena. Na
parku. Stromy byly vykáceny na základě
jaře pak zbývá provést konečné terénní úpradendrologického průzkumu, který byl součásvy, dosadit nové stromy a upravenou plochu
tí projektu rekonstrukce zámeckého parku.
osít travním semenem. V okolí rybníka tak
Tento projekt byl odsouhlasen Národním pazcela jistě přibude další úsek, který potěší oko
mátkovým ústavem a odborem památkové pénávštěvníků. S dalším postupem této rozsáhlé
če Magistrátu hl.m.Prahy. Je vcelku potěšujía svým způsobem jedinečné rekonstrukce rád
cí, že celkový dojem z pohledu na stromořadí
seznámím čtenáře Listů v některém z dalších
nedoznal na hrázi výraznějších změn. Kdo se
čísel.“
v klidu podívá na zbytky starých kmenů a pařezů trčících z opevnění hráze
(na snímku), musí dát za pravdu nutnosti provedení tohoto zásahu. Nejbizarnější a nejmohutnější zbytky stromů budou použity na řezbářská díla
nebo se stanou součástí našich dětských volnočasových areálů.
Další výrazný krok, který naše
městská část učinila ve prospěch přírodní památky Počernický rybník, bylo odstranění staré ekologické zátěže,
vzniklé před 40 - 50 lety na levém břehu rybníka podél drážního tělesa. Na
plochu asi 0,5 ha byl tehdy navážen
domovní a stavební odpad bůh ví od- Pro laika nepředstavitelně těžkým oříškem bude odkud. Též se zde “podepsaly„ tehdejší stranění minimálně metrové vrstvy bahna na dně rybČeskoslovenské státní dráhy, které tuto níka, kde téměř zaniká koryto Rokytky.

Zima pod vysokou sítí
Jedním ze sportů, kterému se v Dolních Počernicích tradičně daří, je volejbal. V rámci
Babího léta tady už řadu let pořádají turnaj,
kterého se v loňském roce zúčastnilo rekordních deset družstev. Tradiční rivalové z Nymburka, kamarádi z Vysočan, nováčkové z Kolovrat a další družstva z Amatérské volejbalové ligy, které se zdejší nadšenci již několik let
zúčastňují. Domácí družstva skončila na třetím, šestém a sedmém místě. Počasí bylo výborné, nálada ještě lepší, a tak v areálu v Ráji
zněly optimistické hlasy, že stačí ještě pár let
tréninku, zápasové zátěže a výkony budou srovnatelné s ligou. Aby
svým slovům muži i ženy dostáli,
nezahálejí v Dolních Počernicích
pod vysokou sítí ani v zimě.
Všechna tři družstva, tedy mladí,
ženy i muži trénují pravidelně ve
staré sokolovně a mají už za sebou
další tradiční akci, Mikulášský turnaj. A světe, div se, prvenství patřilo domácímu družstvu s názvem
Rokytka. Až je hosté, ke kterým se
tak neuctivě zachovali, chtěli poslat do pekla, když už se během zimy nedá hrát v Ráji. O dalších novinkách dolnopočernického volej-

balu nás informuje jeho tisková mluvčí Dana
Hartmanová.
„V tělocvičnách a halách se rozběhl další
ročník Amatérské volejbalové ligy (AVL),
které se zúčastňujeme už pátým rokem. To
mluvím samozřejmě za ženy, i když správně
by mělo být řečeno za bývalý oddíl žen. Jelikož nás někdy bylo málo, vydraftovaly jsme
si do týmu pár mužů, takže oddíl žen je dnes
vlastně mix. Jsme ve věkové kategorii 30
a výše, i když je tam pár světlých výjimek, tedy mladších, trénujeme a hrajeme v pondělí

a ve čtvrtek ve 20 hodin. Musím nás pochválit, protože před těmi pěti lety jsme hráli dvacetičlennou první ligu a skončili na 16. místě.
O ligu začal být velký zájem, její úroveň se
zvýšila, takže jsme v dalších letech startovali
v lize druhé se stejným počtem družstev. Shodou okolností jsme v loňské sezóně byli znovu šestnáctí. Asi bych měla ještě doplnit, že
AVL hrají společně družstva mix a muži. Tím
jsem se dostala k týmu mužů, kde hrají převážně zkušení borci od čtyřicítky výš, i když
i tam mají pár mladších borečků. Jejich největším úspěchem je asi druhé místo v roce
2002 na turnaji pražského sdružení Sportu pro
všechny a pravidelně solidní výsledky na každoročním svátku všech volejbalistů v Dřevěnici. Jinak muži teď v zimě trénují a hrají ve
čtvrtek v 18 hodin. Aby mé informace byly
kompletní, musím uvést ještě naše následovníky, tedy družstvo mladých. Ti jsou v ideálním věku mezi dvaceti a třiceti roky, tréninky
mají v zimě v pondělí od 18 hodin, my chodíme po nich, takže ti opravdu snaživí mají
možnost něco okoukat, případně se i přidat.
My si totiž na nějaké kastování moc nepotrpíme, volejbal máme rádi všichni, i když někteří nebo některé víc. Těmto stálicím asi budeme muset přidělovat inventární číslo.“
K těmto slovům, svědčícím o výborné volejbalové partě v Dolních Počernicích, už není opravdu co dodat.
stranu připravil: vok, foto: autor (2) a archiv
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SoutûÏ: Kdysi a dnes podle kalendáﬁe
P

ro letošní rok jsme připravili pro naše čtenáře, jak doufáme, dosti originální a zajímavou soutěž. S nápadem přišel pan starosta
při jednání redakční rady nad kalendářem
MČ Praha 14 na rok 2005. Dá se říci, že nechtěné se stalo nakonec skutkem. Na každém
kalendářovém listě jsou totiž dvě panoramatické fotografie stejného místa v Praze 14,

pořízené kdysi (černobíle foto Jana Břinka)
a dnes (barevné foto Petra Mazance) bez vysvětlující legendy. A stalo se, že v jedné
hloubětínské restauraci se štamgasti, znalí
místních poměru, již začali dohadovat, z kterého roku vlastně ty černobílé fotografie
jsou, neboť sami si pamatují, jak některá místa z kalendáře kdysi vypadala. A na tomto
srovnání jsme v redakci postavili naši soutěž:
postupně budeme uveřejňovat dvojice panoramatických fotografií (všechny nebudou totožné s těmi v kalendáři) se stručnou legendou o fotografovaném místě s údaji od autora černobílého snímku Jana Břinka. Úkolem
soutěžících bude vybrat ze tří možností, kdy
byl černobílý snímek pořízen, tu správnou.
Soutěž začínáme bývalým Vetiškovým náměstím, dnes beze jména. Jan Břinek fotografoval z balkonu obchodního domu flexaretou na ruský film, který se tehdy objevil
v obchodech, s citlivostí 21 DIN. Černobílý
snímek je z let: a) 1969 - 1975, b) 1976 1980, c) 1981 - 1985. Odpovědi nám můžete zasílat poštou, mailem nebo osobně do
podatelny úřadu nejpozději do 16. února.
Ze správných odpovědí vylosujeme dva výherce (první obdrží dárkový balíček od
CČM, druhý historickou detektivku Ellis
Petersové Neobyčejný Benediktin z knihkupectví Trávníček).
K zajímavostem tohoto bývalého náměstí
neodmyslitelně patří dvě plastiky. Koupající
se žena (na čb. snímku vlevo) byla před za-

hájením výstavby metra přemístěna na druhou stranu náměstí (na snímku vlevo), kde
nevydržela dlouho, a dnes ji naleznete v zahradě Hloubětínského zámečku. Plastika
Malé plavkyně, která dnes stojí nad vstupem
do metra před Havanou, původně stávala
v parčíku pod křižovatkou Kolbenova
x Kbelská.
text a foto: jš a archiv
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Se zástupcem starosty Mgr. Danielem
Rovanem o rozpoãtu na rok 2005

je letos vyrovnan˘ a stabilní

ROZPOâET PRAHY 14

astupitelstvo Prahy 14 schválilo dne 21. prosince 2004
rozpočet městské části Praha 14 na rok 2005. Vychází ze zdrojových možností naší městské části, takže prozatím nepočítá s novými úvěry a pracuje pouze s vlastními
příjmy městské části - předpokládanými dotacemi od hl.
m. Prahy a dotacemi ze státního rozpočtu v úrovni roku
2004. Finanční zdroje rozpočtu jsou vlastní rozpočtové
příjmy ve výši 28 232 tis. Kč, dotace ve výši 161 482 tis.
Kč, převod ze zdaňované činnosti ve výši 24 300 tis. Kč
a financování ve výši 4 591 tis. Kč. Celkové výdaje rozpočtu jsou schváleny ve výši vytvořených zdrojů.
O rozpočtu jsme hovořili se zástupcem starosty Mgr. Danielem Rovanem, který v městské části Praha 14 odpovídá za ekonomiku a hospodaření s majetkem.
● Můžete stručně charakterizovat letošní rozpočet Prahy 14?
Rozpočet je v podstatě vyrovnaný, nepočítá s novými úvěry a z externích finančních
zdrojů pracuje jen s půjčkou, která byla přijata od hl. m. Prahy v roce 2001 na opravu domů v ulici Bří. Venclíků 1070 - 1072. Nezvyšuje tedy dále dluhovou službu Prahy 14. A je
konzervativní i z ostatních hledisek, protože
v oblasti příjmů vychází z reálných výsledků
loňského hospodaření Prahy 14, které navyšuje jen o realistické zvýšení daňových výnosů,
s nimiž může městská část, vzhledem ke změnám příslušných zákonů a vývoji daní, reálně
počítat.
Letošní rozpočet pokrývá všechny běžné
výdaje Prahy 14 nezbytné pro provoz městské
části.

● Jak jsou rozloženy letošní výdaje?
To, že je rozpočet vyrovnaný, znamená, že
výdaje odpovídají celkovým rozpočtovým
zdrojům. Jako každý rok jde významná část
výdajů na odbor školství, po ní následuje odbor sociálních věcí a zdravotnictví. Je třeba si
ale uvědomit, že schválený rozpočet sice vymezuje základní rámec hospodaření naší
městské části v tomto roce, ale není to konečná podoba hospodaření. V průběhu roku se
rozpočet schválenými rozpočtovými úpravami mění. Např. v roce 2004 byl schválený rozpočet cca 220,5 mil. Kč a po třech úpravách
činil již 345 mil. Kč.

● Jaké investiční akce budou probíhat
v letošním roce?
Bohužel jako každoročně začínáme rok
s velmi omezenou možností investic z vlastních zdrojů. V rozpočtu to představuje částku
2.350 tis. Kč, což postačuje pouze jako rezerva pro možné havárie či jiné neočekávané výdaje. Naštěstí lze získat investiční prostředky
i z dalších zdrojů. V roce 2004 jsme od hl. m.
Prahy obdrželi do rozpočtu MČ Praha 14 účelové investiční dotace ve výši 38 mil. Kč. Tyto dotace však nebyly zcela proinvestovány,
protože nám byly přiděleny až v závěru roku
2004. O ponechání těchto finančních prostředků budeme žádat hl. m. Prahu při finančním vypořádání za rok 2004, a tím bude zaručené pokračování rozběhnutých staveb a zajištěna investiční aktivita. Jedná se například
o komunikace Rajská zahrada a Jiráskova

čtvrť. Dále nebyla realizována rekonstrukce
tlakové kanalizace v ulici Broumarská. V mateřské škole Zelenečská probíhá výměna
oken.
Dále je třeba si uvědomit, že MČ Praha 14
je součástí hl. m. Prahy. Z „celopražského“
rozpočtu jsou investovány na území naší
městské části nemalé prostředky. Konkrétně
mám na mysli Vysočanskou radiálu, na kterou je v pro rok 2005 vyčleněno téměř 230
mil. Kč, technickou vybavenost v oblasti Kyje - Hutě či na Jahodnici ve výši cca 112 mil.
Kč, rekonstrukce vozovek v ulicích Tálínská
a Broumarská za 35 mil. Kč, či přípravu nové
vozovky v ulici Lipnická, bytovou výstavbu
na Černém Mostě ve výši 50 mil. Kč a v neposlední řadě 2 mil. Kč na optimalizaci dětských hřišť. Hlavní město Praha nasměrovalo
na rozvoj na Praze 14 pro rok 2005 v úhrnu
450 mil. Kč. To je částka nepochybně dokumentující rozvojový potenciál naší městské
části.

● Co zdaňovaná činnost?
Zdaňovaná hospodářská činnost MČ Praha
14 je dalším důležitým prvkem hospodaření
a zdrojem příjmové části rozpočtu. Těmito finančními prostředky jsou z části kryté výdaje,
na které jsme neobdrželi ani státní dotaci, ani
dotaci z prostředků hlavního města. Dále
slouží k financování oprav a revizí bytových
domů ve vlastnictví naší městské části a dvou
základních škol. Na tyto položky finanční
plán pro rok 2005 počítá s více než 60 miliony korun.

● Mohl byste stručně zmínit, jaká je letošní grantová podpora z rozpočtu
Prahy 14?
Městská část každoročně vyhlašuje granty
na veřejně prospěšné účely. V roce 2005 budou rozděleny granty ve výši 2 000 tis. Kč.
Jednotlivé projekty budou posouzeny a vybrány grantovými komisemi určenými pro jednotlivé oblasti: sociální péče, prevence kriminality a protidrogové prevence, kultury a využití volného času dětí a mládeže, sportu
a tělovýchovy. Na finanční krytí budou použity finanční prostředky z výtěžku z provozování loterií a výherních hracích automatů.

● Ještě bychom vás požádali o závěrečné slovo k rozpočtu
Základní úkol, který stál před zpracovateli
rozpočtu, byl splněn. Priority zůstávají. Stejně
jako v předchozích letech i letos je třeba
v průběhu roku hledat další zdroje na posílení
kapitoly školství, životního prostředí a investic. Rozpočet pro rok 2005 je sestaven v podobě, která umožňuje zabezpečit plnění všech
zásadních úkolů veřejné správy, zajišťuje podmínky k tomu, aby MČ Praha 14 mohla dostát
všem svým finančním závazkům a plnit veškeré své povinnosti. Schválený rozpočet vytváří solidní předpoklady k vyrovnanému
a perspektivnímu hospodaření naší městské
části.
red
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KOMENTÁ¤ K ROZPOâTU
V přiložené tabulce je uvedeno čerpání jednotlivých odborů úřadu MČ Praha 14
a v pravém sloupci si přečtete vysvětlujíc komentář.
Rozpočet v roce 2005
v tis. Kč

Odbor
Odbor hospodářské správy

24 500,0

Oddělení kultury a občanských záležitostí
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
Odbor ekonomiky a správy majetku
Odbor školství

1 000,0
43 216,0
4 610,0
49 167,3

Odbor územního rozvoje

210,0

Odbor výstavby a dopravy

2 918,0

Odbor životního prostředí

11 000,0

Personální odbor

78 316,0

Redakce Listů Prahy 14

1 317,0

Kapitálové výdaje - rezerva

2 350,7

VÝDAJE CELKEM

218 605,0

Výdajová část rozpočtu

■ Odbor hospodářské správy
■ Oddělení kultury a občanských záležitostí
■ Odbor sociálních věcí a zdravotnictví
■ Odbor ekonomiky a správy majetku
■ Odbor školství

Příjmová část rozpočtu

■ Daňové příjmy
■ Nedaňové příjmy
■ Dotace
■ Převody

Odbor hospodářské správy zajišťuje provoz úřadu (nákup služeb - telekomunikace,
poštovní styk, energie, nákup materiálu, výpočetní techniky, náhradních dílů k výpočetní
technice, opravy a údržbu hmotného majetku
a další náklady). Dále mimo prostředků na nákup softwarového, hardwarového a programového vybavení, na údržbu a opravy počítačové sítě úřadu bude pokračováno s realizací
projektu „spisová služba“ na Úřadě MČ Praha 14. Oddělení kultury a občanských záležitostí zajišťuje především kulturní, sportovní
a společenské akce pořádané naší městskou
části. Pro rok 2005 je počítáno s navázáním na
úspěšné kulturní a společenské akce pořádané
v roce 2004 k 10. výročí Prahy. Do činnosti
odboru sociálních věcí a zdravotnictví se
promítají výdaje na sociální dávky - dotace ze
státního rozpočtu na péči o staré občany, dávky sociální péče pro rodinu a děti, dávky na
sociálně vyloučené, dávky pro osobu blízkou,
příspěvek na zvláštní pomůcky, příspěvek na
úpravu a provoz bezbariérového bytu, příspěvek na zakoupení, opravu a zvláštní úpravu
motorového vozidla, příspěvek na provoz motorového vozidla, příspěvek na individuální
dopravu dle zákona č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění pozdějších předpisů.
Je zde počítáno s pečovatelskou službou, kterou vykonává na naší městské části Český červený kříž. Lékařská služba první pomoci pro
děti a dospělé je pro Prahu 14 a zároveň pro
správní obvody MČ Horní Počernice a MČ
Újezd nad Lesy zajišťována obstaravatelskou
firmou M. DELTA s.r.o. V odboru ekonomiky a správy majetku. je ve výdajové části
rozpočtu počítáno s vyhlášením grantů na veřejně prospěšné účely ve výši 2 miliony korun, s pojištěním nemovitého majetku ve výši
1300 tis. Kč a s oblastí správy majetku (znal.
posudky, geometrické plány, vklady a výpisy
z katastru nemovitostí apod.). Odbor školství
zahrnuje neinvestiční dotace poskytované
školským zařízením na našem městském obvodě, jedná se o 10 mateřských škol a 6 základních škol. Odbor územního rozvoje má
na starosti zajišťování investiční výstavby (viz
rozhovor na předchozí straně). Odbor výstavby a dopravy zajišťuje správu a údržbu
pozemních komunálních komunikací, včetně
čištění, úklidu sněhu a kropení. Odbor životního prostředí se stará na naší městské části
o údržbu a obnovu veřejné zeleně. V roce
2005 bude realizována další etapa výsadby
stromové aleje v navrhované rozpočtované
částce 750 tis. Kč. V personálním odboru
nejvyšší částku výdajů tvoří mzdové prostředky a s nimi související odvody zdravotního
a sociálního pojištění. V roce 2005 je počítáno s 209 zaměstnanci úřadu. U redakce představují vynaložené finanční prostředky veškeré náklady spojené s vydáváním regionálního
časopisu Listy Prahy 14 (10x za rok 24 stran,
prázdninové dvojčíslo 32 stran, letos mimořádné číslo Letci v názvech ulic Černého
Mostu).
ing. Petr Winkler,
vedoucí odboru ekonomiky
a správy majetku
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Rajská zahrada s Ïelezniãní zastávkou
Ïelezniãní zastávka s lávkou pro pû‰í pﬁes Chlumeckou
ulici - pilotní projekt integrované dopravy v Praze

Vizualizace železniční zastávky, lávky a stanice metra Rajská zahrada.

V

minulosti jsem se ve svých článcích několikrát zmínil o přípravě rozsáhlého
projektu na Rajské zahradě, jehož základem
je vybudování železniční zastávky na trati ve
směru Lysá nad Labem a Všetaty a lávky pro
pěší, spojující stanici metra B se čtvrtí Hutě.
V návaznosti na stanici metra B Černý
Most vznikl rozsáhlý terminál příměstské
i dálkové autobusové dopravy. Již v prvních
konceptech dopravních řešení v lokalitě
Hloubětín-Černý Most bylo uvažováno se začleněním železniční dopravy do systému dopravní obsluhy. Vznik společné pražské integrované dopravy a prohlubující se integrace
příměstské železnice do tohoto systému této
myšlence výrazně v současnosti napomáhají
a podporují zvyšování úlohy železniční dopravy.
Navrhované řešení nabízí v rámci pražské
integrované dopravy kvalitní přestupní vazbu
mezi metrem a železnicí. Svým významem
přesahuje navrhovaná železniční zastávka
místní význam a vytváří alternativu pro přestup mezi železničními tratěmi od severovýchodu a metrem mimo železniční stanice Masarykovo nádraží resp. Hlavní nádraží. Konkrétní architektonické a provozní řešení
vychází z konceptu stávající stanice metra
Rajská zahrada.
Snahou návrhu je optimalizovat přestupní
vazby, zejména minimalizovat výškové rozdíly,
které musí cestující překonávat. Architektonická
koncepce vychází z předpokladu, že železniční
zastávky, začleněné do integrovaného dopravního systému města a kraje, budou z hlediska uživatelského komfortu odpovídat úrovni stanic
metra. Železniční zastávka Praha Rajská zahrada by se měla stát pilotním projektem nové generace zastávek městské a příměstské železnice
pražského a středočeského regionu. Vzhledem
k umístění zastávky na frekventované Chlumecké ulici plnící funkci silniční radiály, je navržené řešení pojato zároveň jako symbolická vstupní brána města.

Pohled do prostoru budoucí stavby z Cíglerovy ulice.
foto: jš
Základním principem urbanistického řešení nově navrhované železniční zastávky je realizace nejkratší možné přestupní vazby železnice - metro, případně autobus. Tomu odpovídá její situování v místě, kde se stávající
kolejová trasa železnice nejvíce přibližuje trase metra s již realizovanou stanicí Rajská zahrada. Mezi trasou železnice a stanicí metra
probíhá frekventovaná Chlumecká ulice.

Pro její bezpečné překonání je navržena lávka
pro pěší, která tvoří urbanistickou osu celého
návrhu. Její základní funkcí je realizace bezkolizní přestupní vazby metro - železnice. Další
významnou funkcí je zajištění pěší obsluhy území severně od stanice metra Rajská zahrada, které je v současnosti izolováno bariérou tvořenou
železniční trasou a Chlumeckou ulicí. Tím se
výrazně rozšíří pěší dostupnost stanice metra.
Zároveň bude zajištěno propojení se stávajícím
prostorem před stanicí metra, v němž se nachází
správní centrum Prahy 14, významné služby pro
obyvatele a obchodní aktivity. Doplňkovou
funkcí lávky je vytvoření vizuální brány města,
jak jsem již zmínil výše.
V současné době je zpracována projektová
studie Ateliérem designu a architektury pod
vedením Ing. arch. Patrika Kotase, který je
rovněž autorem architektonického řešení stanice metra Rajská zahrada. Z této studie jsem
pro čtenáře vybral dva obrázky, které dávají
představu vzhledu i technického řešení uvažované stavby. Třetí obrázek pak dokumentuje
současný stav prostoru dotčeného budoucí
stavbou. Je samozřejmé, že realizace tak náročného díla nemůže být záležitostí pouze
městské části Praha 14. V současné době se
tímto projektem komplexně zabývá rozsáhlý
kolektiv, jehož členy jsou mimo zástupců radnice Prahy 14 též pracovníci Magistrátu hlavního města Prahy (odbor městského investora,
sekce útvaru rozvoje HMP), Atelieru designu
a architektury (Ing. arch. Kotas a kol.), organizátor pražské integrované dopravy ROPID,
Správa železniční dopravní cesty, České
drahy, SUDOP, Metroprojekt, DP hl. m. Prahy, TSK a další odborníci. Práci tohoto kolektivu významně podporují samosprávné orgány hl. m. Prahy.
Celkové náklady projektu se odhadují na
300 mil. Kč a předpokládá se, že na financování se bude podílet stát, hl.m. Praha a v neposlední řadě Evropská unie. Jedná se nepochybně o jednu z největších investičních akcí,
které se připravují k realizaci na území Prahy
14. Pevně věřím že se rodí stavba, která bude
nejen užitečná, ale i architektonicky zajímavá.
Ing. Miroslav Skala
zástupce starosty

Dopravně urbanistická studie železniční zastávky, lávky a stanice metra Rajská zahrada.
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V minulém čísle jsme vám představili
školní časopisy z Prahy 14. Dnešní stránka
patří časopisu Exit ze ZŠ Chvaletická.

Kdo za to mÛÏe
Jak jsme vlastně vznikli? Jak to začalo?
A kdo za to může? Není to zase tak těžký. Už
asi před rokem jsme s partou vybraných jedinců začali kout plány, mise a akce. Měli
jsme spoustu nápadů, dost odvážný plány, ale
realizace byla trochu těžší. Společně jsme se
probrali ze snů a představ a vzniklo naše dílo
- časopis Exit. Od září tohoto školního roku se
každý měsíc přivalíme s novým číslem a čím
déle působíme, tím máme víc nápadů. A taky
čím dál ostřejších. Chceme, aby časopis bavil

jednoduše proto, že se tam o sportu píše.
Abychom nijak neutlačovali milovníky zvířátek, jsou v našem Exitu i stránky „Máme rádi
zvířata“.
Takže z teoretického hlediska prakticky
vzato, si u nás každý přijde na své. TEČKA.

Pískomilové
Během vánočních svátků zaznamenala naše škola první větší chovatelský úspěch. Náš
chovný pár pískomilů mongolských(černé variety) nás mile překvapil a samička přibližně
po 27 dnech porodila čtyřčata(přesné datum
narození bohužel neznáme, tolerance 2 dnů).
Od jejich narození uplynuly už dva týdny.
Mezitím jim narostla srst, začali opouštět
doupě a prozkoumávat okolí.
Nyní čekáme, až otevřou oči (to bude trvat
ještě asi 6 dní) a dorostou do takové velikosti,
abychom mohli určit pohlaví. Dospělí jedinci
měří asi 20cm (i s ocasem).
Jedno maličké už má jistého budoucího
majitele. Ostatní ve škole zůstanou nebo budou vyměněni za jiné pískomily, kteří poté
utvoří další chovný párek.

ROZHOVOR
všechny a to i učitele. Nevzdáváme se ani přes
prvotní problémy a občasné kritiky, protože
jsme super tým a jdeme si za svým. A hlavně
- nenecháme se ohrozit - nikým a ničím. Držte nám palce!!!

Na‰e „menu“
Když jsme poprvé zasedli ke stolu a začala
naše první redakční rada, ještě jsme nevěděli,
co, jak a kdy. Každý z nás měl určitou představu, jak by měly vypadat ty jeho stránky, co
vlastně bude psát a jak. Dohodli jsme se na
rozsahu stránek (alespoň přibližně). Pak jsme
se rozutekli a za týden jsme je předložili naší
velevážené šéfredaktorce Barče, ta to šoupla
naší grafičce Janičce a už se tisklo první číslo.
Tam se objevilo všechno. Od ryze klučičích
stránek, přes testy a zábavu až po stránky pro
holky - které si občas přelousknou i kluci.
K těm neutrálním stránkám patří „Music &
film“, kde se dozvíme vždycky aktuality ze
světa filmu a hudby, „.com“, kde je geniálně
popsaný absolutně všechno možný o té věci,
která si říká počítač. Nechybí nám ani stránky
k pousmání, k poznání sebe formou testu. Pracovně jim říkáme „Legrácky“. Když chceme
prověřit naši bystrost a sklony k vyšetřování,
přečteme si „Tajemno“, kde nás napínavý příběh vtáhne do děje, který je pekelně zapeklitý
a na nás je ho rozmotat. Samozřejmě u nás najdete i zajímavé rozhovory s ještě zajímavějšími lidmi, které nesmí chybět v žádném časopise!! Co se týče těch ryze holčičích stránek
o módě a dění ve společnosti (prostě drbárna),
je tu „Holčičárna“. Kluci se nenechali zahanbit a vytasili stránky s názvem „Sport“. A to

s panem učitelem Formánkem, který se
po měsíčním pobytu vrátil z Austrálie,
vedl redaktor Jan Tyl.
● Jak bylo v Austrálii??
Bylo krásně, bylo teplo, bylo léto.
● Zažil jste v Austrálii něco strašidelného??
Spal jsem pod širákem v Národním parku
Austrálie, tak to možná bylo trochu strašidelné, ale vyloženě jsem se nebál, že by mě tam
něco kouslo. Nemyslím si, že by tam lezl nějaký had kolem mě a řekl by si „Jééé tady je
Formánek. Kousnu ho..„
● Jak se v Austrálii slaví Vánoce a Silvestr??
Austrálie je bývalá anglická kolonie, tak se
tam slaví stejně jako v Anglii. To znamená, že
tam nemají Štědrý večer jako my, ale mají až
Christmas day, což je 25. prosince a ráno mají děti pod stromečkem dárky. Odpoledne, což
je docela zvláštní, lidé vyjíždějí do parků
a dělají si tam barbecue. A to je jejich oslava
Vánoc, že jsou s rodinou v parku.
● Jaká byla v Austrálii za vašeho pobytu největší teplota??
Ne, že bych to měřil, ale v novinách bylo,
že nejvyšší teplota ve stínu byla 37° C.
Vypadáte podle toho...

Sbírka pro Asii
Žáci 7.B pohotově zareagovali na vývoj událostí v Asii a vyhlásili celoškolní peněžní sbírku.
Naše děti byly dojaty tragickými osudy dětí
v postižené oblasti a rozhodly se touto formou
pomoci. K dětem se připojili i pracovníci školy
a společně jsme vybrali částku 25 309 Kč, kterou jsme odeslali na konto Člověk v tísni.

Titulek
Už po několik let spolupracuje naše škola
s dětským domovem v Přestavlkách. Tuto
spolupráci zahájila naše bývalá paní učitelka
Gabriela Stříšková ve spolupráci s paní ředitelkou. Každoročně u nás ve škole probíhají
sbírky oblečení, které si potom děti odváží.
Tento rok děti přijely v doprovodu jejich vychovatelek a skupiny žáků z osmých a devátých ročníků je prováděly po škole.
Děti navštívily učebnu chemie a fyziky, výtvarné výchovy a některé ze tříd. Nejvíce nadšené však děti byly z učebny přírodopisu, kde
si mohly prohlédnout kostru člověka, obrázky
různých zvířátek, kytiček a tak dále. Největší
úspěch však sklidil živý hlodavec, kterého máme v akváriu (je to pískomil). Nevynechali
jsme ani počítačové učebny, kde by děti nejradši zůstaly. Museli jsme však pokračovat dále,
abychom stihli oběd v naší školní jídelně, který
byl završen dezertem (my jsme dostali taky).
Ještě jsme však do programu vtiskli „návštěvu“
naší pohádkové chodby. Z té byly děti přímo
unešené. Uchvátil je nejen obrovský keramický
drak, ale i díla a dílka, která se jen tak nevidí.
Chodbu jsme prohlédli celkem rychle a šup na
oběd. Po obědě jsme je vzali do školní knihovny, kde děti dostaly sladké dárečky a paní vychovatelky si mohly vybrat jakýkoli z keramických výrobků z naší keramické dílny. Poté přišel náš pan zástupce Cerman, rozloučil se
s dětmi i s dospělými a mohlo se jet na další zastávku, kterou byl koncert v kostele.

Sníh
Sníh se snáší k zemi stejně jako
listí ze starých stromů,
které už to na světě nebaví
a touží po své smrti.
Sníh se snáší do lesa.
Do stejného lesa,
Do kterého míří spousta bytostí,
aby zde poznala krásu
jednoduchosti a moudrosti.
Sníh je nedílnou součástí tohoto světa.
Školní časopis Exit ■ Vydavá ŽŠ Chvaletická ■ Náklad
4 výtisky + nástěné noviny na hlavní chodbě ■ Redakční rada: šéfredaktorka Bára Hodková, Denisa Vondrová, Klára
Kafková, Markéta Hrdličková, Petra Holečková, Pavla Holečková, Lenka Hummerová, Jana Víšková, Martin Sochor,
Daniel Baxa, Jan Tyl, Lukáš Harviš, Miroslav Cerman
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Zabezpeãené garáÏe a
J

ak už jsme uvedli na titulní straně Listů, byly v lednu na Černém Mostě u osmi bytových domů otevřeny hromadné garáže s novým elektronickým zabezpečovacím zařízením, které stálo přes sedm a půl milionu
korun. O tom, jak celý zabezpečovací systém
funguje, se mohli přesvědčit během prohlídky
v Bobkově ulici jak novináři, tak náměstek
primátora v doprovodu našeho pana starosty.
Na doplňující výklad a zodpovězení dotazů,
včetně projektu STOP 24 (viz samostatný
příspěvek níže) přišla řada během následné
tiskové konference v Galerii 14, jíž se zúčastnily dva televizní štáby, ze Slovenské televize
(STV) a Televize Praha, dvě rozhlasové stanice a zástupci tištěných médií (informace se
objevily v servisu ČTK a vyšly v MfDnes,
Večerníku a Metru). Zabezpečené garáže
a akce STOP 24 svým významem přerostly
rámec Prahy 14, o čemž svědčil nejen zájem
médií, ale i osobní účast Jana Bürgermeistera.
Ve svém vystoupení na tiskové konferenci mimo jiné konstatoval, že je rád za každý dobrý
nápad, který zvýší jistotu a bezpečí lidí, že jejich majetek nebude poškozován. Jak dále
uvedl, lidé si rádi zaplatí za kvalitní službu
a služba hlídaných garáží se jim poskytnout
musí. „Novum je v tom, že jsme svěřili Praze
14 jak bytové domy, tak garážová stání. Tento
projekt je tak mile nastaven, že nebude zatě-

žovat příjmy města, ani Prahy 14. To
je význam tohoto pilotního projektu.
Navíc Praha 14 představuje dost velký
vzorek, abychom tady nasbírali potřebné zkušenosti. Je tu krásně vypadající sídliště a věřím, že za přispění
tohoto projektu tu přibudou spokojení
lidé místo lidí naštvaných.“
Garážová stání nejen poskytnou zabezpečené parkování za přijatelnou
cenu pronájmu, ale výrazně přispějí
k průjezdnosti místních komunikací Na tiskové konferenci v Galerii 14 odpovídaly na dosvedením dopravy v klidu do podze- tazy novinářů také ředitelka Městské policie Prahy 14
mí. V současné době je z 1 101 stání Dana Hetzlová a předsedkyně komise pro prevenci kriminality Renata Hušková (zleva).
obsazeno zhruba 200.
Práce na prvních objektech
Objekt A1(vjezd severně z ul. Kučerova,
I a H (nám. plk. Vlčka vjezd z ul. Ocelkova
západně od ul. Mansfeldova a jižně z ul.
a ul. Dygrýnova) započaly 19. 7. 2004 a do
Bryksova, západně od ul. Masfeldova) předán
provozu byly předány 23. 8. 2004 (182 par19. 11. 2004 (144 parkovacích míst)
kovacích míst)
Objekt F a G (vjezd severně z ul. BobkoObjekty C1 (vjezd Bobkova ul. severně od
va, východně od ul. Mansfeldova a jižně z ul.
ul. Bryksova - 1. patro) a A (vjezd Bryksova
Kučerova, východně od ul. Mansfeldova) přeul. západně od ul. Maňákova) předány 29. 9.
dán 10.12. 2004 (259 parkovacích míst)
2004 (179 parkovacích míst)
Objekt B předán 17.12.2004 (vjezd z ul.
Objekt E (vjezd jižně z ul. Kučerova záBobkova severně od ul. Bryksova a západně
padně od ul. Mansfeldova) předán 6. 10. 2004
od ul. Maňákova) předán 17.12. 2004 (164
(129 parkovacích míst)
parkovacích míst)
text a foto: jš
Objekt C2 (vjezd Bobkova ul. severně od
ul. Bryksova - 2.patro) předán 20.10. 2004
(44 parkovacích míst)

STOP 24

Elektronický systém ochrany, který realizovala firma MACOM SECURITY s.r.o., ovládá všechny vstupy z jednotlivých domů a vjezdy a výjezdy z garáží. Každé dveře jsou opatřeny elektrickým zámkem, který je ovládán pomocí snímačů bezkontaktní karty. Vjezdová vrata jsou doplněna o závoru s lomeným ramenem umístěnou na vnitřní straně. Ta se otevírá zároveň s vraty.
Vstup je ovládán také pomocí snímačů bezkontaktní karty. Celý systém je napojen na pult centrální ochrany, na který je předáván signál o neoprávněném otevření.
U všech vstupů jsou nainstalovány kamery, sledující veškerý pohyb při vjezdu či odjezdu. Záznam se nahrává na video, z něhož lze v případě potřeby identifikovat jak dopravní značku auta,
tak osobu v objektu garáží.

Parkování v podzemních garáÏích
Správa majetku Praha 14 a.s. nabízí volná místa v podzemních garáÏích.

Lokalita âern˘ Most II.
Provoz garáÏí je elektronicky zabezpeãen˘ s pouÏitím kamerového systému a napojením na
bezpeãnostní agenturu.

Ceny parkování (bez DPH)
základní cena
1 000,- Kã za mûsíc (mûsíãní úhrada pﬁedem)
sníÏená cena
900,- Kã za mûsíc (ãtvrtletní úhrada pﬁedem)
sníÏená cena
800,- Kã za mûsíc (pÛlroãní úhrada pﬁedem)
ZTP
335,- Kã za mûsíc
Pﬁihlásit se mÛÏete e-mailem, telefonicky, dopisem nebo osobnû.
Správa majetku Praha 14 a.s., Konzumní 640, Praha 9, tel.: p. N˘vlt 281 021 463
e-mail: k.nyvlt@spravamaj14.cz
úﬁední hodiny: pondûlí a stﬁeda 8-10 a 14-17 hod.

V roce 2000 se v Brně začal realizovat projekt STOP 24, zaměřený na ochranu motorových vozidel před nočním vloupáním a krádežemi. Pozitivní výsledky této prevence v moravské metropoli i značné množství
odcizených vozidel na území Prahy 14 přispěly k tomu, že od ledna se k tomuto projektu
připojila také naše městská část. V roce 2002
tady bylo ukradeno 389 motorových vozidel,
o rok později 401 a loni 366. Počty vykradených automobilů v uvedených letech jsou téměř dvojnásobné - 849, 649 a 602. Projekt
STOP 24 vychází ze skutečnosti, že v noční
době, zejména mezi půlnocí a pátou hodinou,
užívá motorová vozidla jen asi 7% motoristické veřejnosti. Současné policejní statistiky
potvrzují, že v této době také dochází k největšímu počtu krádeží automobilů.
Vylepením symbolu STOP 24 do pravého
spodního rohu zadního skla nebo zadních dveří dává majitel vozu policistům najevo, že auto v noci téměř nepoužívá, takže mu mají věnovat zvýšenou pozornost, pokud je s ním po
půlnoci jakkoliv manipulováno. Svým způsobem jde také o psychologický efekt, neboť se
předpokládá, že při rozhodování si případný
pachatel možná uvědomí několikanásobně
větší pravděpodobnost kontroly noční policejní hlídkou. Samolepka STOP 24 je v současnosti účinná asi na dvou třetinách území naší
republiky. V Praze se k tomuto projektu připojuje naše městská část jako první. Zájemci
si mohou samolepky, které jsou k dispozici
zdarma, vyzvednout v podatelně nebo v informační kanceláři ÚMČ Praha 14, případně na
zdejším ředitelství městské policie ve Vlčkově ulici na Černém Mostě. V jednání jsou ještě další odběrní místa. Uvidíme, o kolik se
v letošním roce podaří snížit v naší městské
vok
části varující čísla z předchozích let.
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Rozhovor s ﬁeditelkou policie

Už pátým rokem existuje
Obvodní ředitelství městské
policie Prahy 14, stejnou dobu je
jeho ředitelkou Ing. Bc. Dana Hetzlová. Ta má
nově na vizitce navíc titul policejní rada a asi
ne příliš originální srovnání s někdejším televizním radou Vacátkem v Marvanově podání
ji na začátku našeho setkání dost pobaví.
A tak můžeme v našem rozhovoru se sympatickou ředitelkou (na snímku) pokračovat další poněkud netradiční otázkou. Jak se máte?
„Děkuji, nestěžuji si, i když bych mohla.
Hlavně teď na začátku roku máme práce až nad
hlavu. Výroční zprávy, hodnocení, statistiky
a další nezbytné papírování, bilancování, plánování.“
Ať tedy máme řeč čísel za sebou hned zkraje, porovnejte prosím pro čtenáře Listů některé
statistické údaje loňského roku s rokem 2003.
„Strážníky Obvodního ředitelství MP Prahy
14 bylo v roce 2004 zjištěno a řešeno celkem
47 078 přestupků, bylo uděleno 28 542 pokut
v souhrnné výši 5 415 200 korun. Z celkového
počtu bylo v dopravě zjištěno 40 445 přestupků,
ve veřejném pořádku 5 401 a zbývajících 1 232
v ostatních přestupcích. V procentuálním vyjádření je to v dopravě téměř dvacetiprocentní nárůst, v oblasti veřejného pořádku nárůst něco
přes třináct procent, naopak počet ostatních přestupků ve srovnání s rokem 2003 klesl skoro
o desetinu.“
Zastavme se teď krátce u dopravy. Jakých
přestupků se řidiči nejčastěji dopouštějí?
„Při dopravě v klidu dochází nejčastěji k nerespektování zákazu zastavení, a to v 11 887 případech. Řidiči stále parkují v rozporu s místní
úpravou silničního provozu (na snímku) nebo na
chodníku. Dá se říci, že v místech staré sídlištní
zástavby, kde se opravdu někdy nedá zaparkovat, tento nešvar nestíháme tak přísně, přimhuřujeme oči a řidiče spíše upozorňujeme. U nových bloků je parkovacích ploch dostatek, navíc
vybudováním jedenácti set parkovacích míst
v podzemních garážích nedaleko konečné metra
bude naše tolerance pomalu končit. Když už
jsem u stanice metra Černý Most, tak tam stále
řidiči porušují zákaz vjezdu a projíždějí autobu-

sovým terminálem. Dále často dochází k nerespektování zákazu
vjezdu nákladních vozidel například do ulic Poděbradská, Za Černým mostem nebo Rožmberská,
řidiči nerespektují stanovené
rychlosti, ale tento přestupek MP
není oprávněna řešit.“
Podobným způsobem určitě
máte zdokumentovány také
přestupky v oblasti veřejného
pořádku, abych použil policejní
terminologii.
„Tady jednoznačně dominují přestupky podle § 47 odst. 1, písm. d.) zákona č.
200/1990 Sb., tj. „znečistí veřejné prostranství,
veřejně přístupný objekt nebo veřejně prospěšné
zařízení anebo zanedbá povinnost úklidu veřejného prostranství“. Na úseku veřejného pořádku
řešili strážníci nejvíce problémy související zejména s rušením nočního klidu v ulicích Doležalova, Vašátkova, Kardašovská a Mochovská.
Dá se říci, že nejproblematičtějším lokalitám
v Hloubětíně, na Lehovci a na sídlišti Černý
Most se budeme věnovat preventivně.“
Když už jsme u prevence, připadá mi, a to
asi není jen problém naší městské části, že
strážníků není v ulicích tolik, kolik by jich asi
bylo potřeba.
„V současné době na OŘ MP Prahy 14 slouží 59 strážníků ( z toho 11 na detašovaném pracovišti), ale protože je dnes podstatně větší provoz i uspěchanější doba, tak možná strážníky
ani neregistrujete, i když v terénu jsou. Celou

městskou část máme rozdělenou na okrsky (Kyje + Hutě, Hloubětín + Lehovec, Kyje + Jahodnice + Hostavice), z nichž každý má svého strážníka, na Černém Mostě jsou dva. Navíc po celých čtyřiadvacet hodin slouží autohlídky a pěší
hlídky. Věřte, že se opravdu snažíme pokrýt celé
území Prahy 14, ale těch úkolů kladených na
městskou policii je poměrně dost.“
Pokuste se vyjmenovat alespoň ty, které
jsou čtenářům Listů nejvíc na očích.
„Prioritou je dohled ze strany strážníků
a okrskářů na veřejný pořádek a kontrola dodržování dopravních předpisů. Dále každodenní
dohled na přechody u škol, preventivní kontrola
míst, kde by se mohly vyskytovat drogy a jejich
konzumenti ( s tím souvisí i sběr použitých injekčních stříkaček na snímku), vyhledávání vraků, kontroly pejskařů (i odchyt psů s jejich následným umístěním v psích útulcích), kontroly
nebytových prostor a podezřelých osob, řešení
krádeží zejména v obchodních centrech Albert,
Hornbach, Sconto, Makro, Ikea, Electroworld
a v CČM, kterých bylo v loňském roce 1 146.
V případě nutnosti zajišťujeme bezpečnost a plynulost silničního provozu v místě dopravní nehody až do příjezdu státní policie. Sledujeme závady na veřejném osvětlení, neoprávněné zábo-

ry veřejného prostranství, dále stánkový i pouliční prodej, kontrolujeme restaurace, podílíme
se na akcích zaměřených na prevenci kriminality, či dopravní výchovy, které jsou pořádané pro
ZŠ, dle potřeby zajišťujeme veřejný pořádek při
sportovních nebo kulturních akcích, podílíme se
na uzavírání stanic metra na území městské části a samozřejmě se také podílíme na celopražských akcích. Pomáháme osobám v nouzi, zajišťujeme linku 156, či výjezdy, týkající se veřejně
prospěšných zařízení na naší městské části a máme i další povinnosti.“
Jak vám mohou pomoci naši čtenáři?
„Ráda bych připomněla známé telefonní číslo 156, na které nám lidé mohou stále hlásit vše,
co vyplývá z předchozí odpovědi. Např. rušení
nočního klidu, poškozené dopravní značky nebo
třeba ukradené kanalizační kryty, podezřelé osoby, černé skládky a další problémy, které občanům ztrpčují život. Přijaté hlášení je prověřováno hlídkou, věc řeší na místě, pokud ne, přijímá
příslušná opatření, nebo v případě potřeby informace předáváme kompetentním institucím.
V loňském roce bylo dozorčím (na snímku)
v našem sídle v ul. Vlčkova 1067 přijato celkem
1 309 oznámení. Na jejich základě ale bylo
uskutečněno 494 planých výjezdů. Občas se někdo splete, často je ale telefonát produktem něčí
dlouhé chvíle. Ráda bych však upřesnila, že v této evidenci nejsou zaznamenána oznámení od
občanů přicházející mimo linku 156, neboť
mnoho lidí volá přímo na naše dozorčí (281 918
886), kteří opět přijímají oznámení po 24 hodině. V každém případě bych čtenáře Listů ráda
ujistila, že městská policie je tady pro ně, v žádném případě ne proti nim.“
Můžete nám citovat nějaká zajímavá hlášení
z loňského roku? Černá kronika totiž patří historicky k nejčtenějším novinářským žánrům.
„V tom případě bych čtenáře nerada ošidila.
Takže, 13. 5. krátce po druhé hodině ranní zaznamenal monitorovací systém narušení školního objektu - MŠ v Šestajovické ulici. Při kontrole objektu byl uvnitř budovy nalezen spící muž
se zraněním v obličeji, který ležel na podlaze
s taškou a nářadím pod hlavou. Ve vedlejší místnosti strážníci spatřili otvor ve stropě, pod kterým ležela lopata. Na místo byla kromě Policie
ČR přivolána také záchranka, která „nezvaného
hosta“ odvezla k ošetření. Nebo 30. 11. odpoledne si strážníci v Ocelkově ulici všimli odtahového vozidla, které mělo na plošině naloženo
vozidlo. Jenže strážníci si pamatovali, že před
týdnem na toto auto nasadili „botičku“. Řidič totiž neoprávněně zabral veřejný prostor a ještě
o sejmutí zábrany nepožádal. Strážníci podezřelého muže zastavili a přitom si všimli, že na místě spolujezdce leží odcizená „botička“. Zadrženého řidiče poté předali Policii ČR. Stačí?“
Pro tentokrát určitě ano.
Za rozhovor poděkoval
Pavel Vokurka, foto: autor (2) a archiv
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Projekty pro Prahu z fondÛ EU
Stručné shrnutí úvodem: co je
Jednotný programový dokument
pro Cíl 2 regionu soudržnosti Praha (JPD 2)
Hlavním cílem tohoto programu je odstranění nejvážnějších slabých stránek a rozvojových bariér regionu na vybraném území
a podpora zvýšení konkurenceschopnosti
hlavního města Prahy lepším využitím a zkvalitněním městského prostředí a posílením inovačních funkcí podnikatelského prostředí
a lidských zdrojů.
Mezi příjemce podpory patří nejen hlavní město Praha, vybrané městské části, ale
i podnikatelé, neziskové organizace, organizace výzkumu a vývoje a vzdělávací organizace.
V rámci JPD 2 by mělo být poskytnuto
z prostředků strukturálních fondů (Evropského fondu regionálního rozvoje) v průběhu let
2004 - 2006 přes 71 mil.

JPD 2 je orientován na podporu
těchto oblastí:
a) Rozvoj a revitalizace městského prostředí (53 620 127)
Dopravní systémy podporující přeměnu
městského prostředí
Regenerace poškozených a nevhodně využívaných ploch
Veřejná infrastruktura zlepšující kvalitu života zejména na sídlištích
b) Vytváření podmínek budoucí prosperity vybraného území - rozvoj podnikání
a podnikatelského prostředí, rozvoj informační společnosti a rozvoj partnerství veřejného, soukromého a neziskové sektoru,
vědy a výzkumu (15 896 679)
Zvýšení kvality partnerství veřejného
a soukromého, neziskového sektoru, vědy
a výzkumu
Podpora malého a středního podnikání,
příznivé podnikatelské prostředí
Rozvoj strategických služeb na podporu informační společnosti v Praze
c) Technická pomoc (1 778 594 )
Výše podpory ze strany Evropské unie může být od 15 % do 50 % podle charakteru projektu a typu příjemce podpory. Stát, státní

fondy, hl. m. Praha, městské části i soukromé
subjekty budou muset přidat vlastní prostředky na spolufinancování projektů. Podmínkou
úspěšnosti čerpání finančních prostředků budou kvalitní projekty splňující přísná kritéria.
Výkonem funkce řídícího orgánu pro JPD 2
je pověřeno Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor řídícího orgánu SROP a JPD Praha.
Na realizaci programu se stejně jako na jeho přípravě podílí hlavní město Praha, Centrum pro regionální rozvoj ČR a Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.

Prvních 20 projektÛ
pro Prahu
V prosinci 2004 Regionální rada regionu
soudržnosti Praha doporučila prvních 20
projektů k financování z fondu Evropské
unie. Pokud řídící orgán ani kontrolní
systém Centra pro regionální rozvoj nenalezne žádné překážky, tak projekty získají
finanční prostředky z Evropského fondu
regionálního rozvoje (ERDF).
Přestože Praha neměla předchozí zkušenosti z předvstupních programů, skončilo
první kolo výzvy relativně úspěšně. Celkem
bylo v tomto kole předloženo 25 projektů.
První kolo výzvy pro Jednotný programový
dokument 2 bylo vyhlášeno 17. září 2004
a konečný termín pro předkládání žádostí byl
stanoven na 18. října 2004. V tomto termínu
došlo k předložení celkem 25 projektů, které

Podpora z fondů EU připadla na úpravu Velkého počernického rybníka.

foto: archiv

prošly hodnocením formálních náležitostí
včetně bodování.
Největší množství projektů bylo podáno
v opatřeních 1.3 Veřejná infrastruktura
zlepšující kvalitu života zejména na
sídlištích (9 projektů) a 2.3 Rozvoj strategických služeb na podporu informační společnosti (8 projektů).
Nejvíce o podporu z fondu ERDF Evropské unie žádaly městské části, jež podaly na
11 žádostí. Vybrané projekty budou dotovány 194 miliony korun z fondů EU, 100
milionů uhradí Ministerstvo pro místní rozvoj
a přibližně 89 miliony přispěje Magistrát
hlavního města Prahy. Zbytek nákladů ponesou sami předkladatelé, tedy městské části nebo soukromé subjekty.
Ministerstvo pro místní rozvoj během února 2005 započne s uzavíráním smluv s příjemci pomoci vybraných projektů.
Mezi vybrané projekty se řadí například
výstavba výtahů pro bezbariérový přístup do
stanice metra Florenc na trase B, oprava
Broumarské ulice či úprava Velkého počernického rybníka. Podpora z fondů připadne
také projektům výstavby přírodního amfiteátru v Dolních Počernicích a Městské knihovně
v Praze na vybavení poboček internetem.
Velká většina schválených žádostí patří do
skupiny tzv. pilotních projektů. Očekává se,
že v následujících kolech výzev budou předkládány podobné projekty.
Ve snaze o posílení transparentnosti celého
procesu čerpání dotací z fondů EU i státních
prostředků přijal Monitorovací výbor Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2
etický kodex, jenž zavazuje všechny provádějící pracovníky JPD 2 i ostatní zúčastněné
subjekty vystupovat nezávisle na okolním politickém či ekonomickém prostředí. Kodex se
stává součástí oficiální dokumentace programu JPD 2.
Informace k dalším kolům výzev k předkládání projektů v rámci tohoto programu,
k postupu podávání žádostí a etický kodex je
možné nalézt na internetových stránkách
strukturálních fondů:
www.strukturalni-fondy.cz/JPD2.
Konkrétní dotazy lze zasílat elektronickou
poštou na adresu: jpd2@mmr.cz.
Z podkladu Řídícího orgán JPD 2
(Magistrátu) zpracovala
ing. Jana Lebedová
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V Nákupním i Zábavním
5. ROâNÍK CHARITATIVNÍ AKCE

„NaplÀte svá srdce“

Od soboty 7. února 2005 se budou moci návštěvníci
Nákupního i Zábavního Centra Černý Most zapojit již
do 5. ročníku charitativní sbírky „Naplňte svá srdce“.
Výtěžek této akce bude jako každoročně věnován Ústavu sociální péče v Sulické ulici v Praze 4. Tento ústav se
stará o mentálně handicapované osoby a vybraná částka
bude použita pro nákup nových rehabilitačních pomůcek.
Každý návštěvník, který bude chtít přispět dobré věci, si
bude moci od hostesek v Nákupním i Zábavním centru zakoupit za 20 Kč a více umělou květinku jako symbol dobré vůle. Zároveň se zakoupenou kytičkou obdrží míček,
který vhodí do některého z plastových srdcí, která budou
umístěna přímo v pasážích Centra Černý Most.
Návštěvníkům centra budou k dispozici ke shlédnutí fotografie dokumentující úspěchy předešlých ročníků včetně
přehledů vybraných finančních příspěvků.
Charitativní projekt bude ukončen ve 12 hodin na den
svatého Valentýna, který připadá na 14. února. V 15
hodin bude zástupcem Centra Černý Most slavnostně předán šek s vybranou částkou ředitelce Ústavu sociální péče
paní Mgr. Evě Kostelné. O zpestření se postará dětský
sbor, ve kterém uvidíte i protagonisty Ústavu sociální péče
ze Sulické ulice v Praze 4.
V loňském roce se vybraná částka vyšplhala na rekordních 201 484 Kč. Za tuto částku ústav nakoupil vybavení
do své tělocvičny. Vybavení se skládá ze speciálních pomůcek, které rozvíjejí pohybové schopnosti dětí. Organizátoři akce věří, že i v tomto roce budou návštěvníci Centra Černý Most štědří tak, aby pomohli obyvatelům Ústavu
sociální péče zpříjemnit jejich život.

F actory Pro v novém

Poté, kdy na konci loňského roku otevřelo sportovní
a relaxační centrum Factory Pro na Černém Mostě
nový 25 metrový plavecký
bazén doplněný o vířivku, saunu, páru
a masáže, připravilo
letos pro své zákazníky
další překvapení. Začátkem
ledna byl zahájen provoz nové posilovny a kardio zóny, která svým vybavením a rozsahem patří k nejlepším
v Praze.
V rámci přestavby byly zcela rekonstruovány dámské sprchy a jistých změn
doznaly i šatny a další zázemí. V prostorách centra vznikl také nový sportovní

bar a příjemné posezení, kde je možno si
po cvičení odpočinout, dát si něco dobrého, přečíst si noviny nebo potkat lidi, kteří mají stejného koníčka jako vy. Factory
Pro se tak stává nejen místem sportu, ale
díky bazénu, relaxační zóně a sportovnímu baru také místem pro odpočinek a příjemné trávení volného času.
Tím však novinky Factory Pro na Černém Mostě ještě zdaleka nekončí. Milovníci aerobiku se během jara dočkají dalšího sálu a příznivci spinningu modernizace současných prostor. Pro rodiče se ve
spolupráci s IKEA připravuje nový dětský koutek, kde se po dobu jejich cvičení
kvalifikovaný personál postará o zajímavý program pro děti.

02Listy/02_21

25.1.2005 15:29

Stránka 20

20

ÚNOR

Letci v názvech ulic âerného Mostu
Už desátý životní příběh našich hrdinů leteckých bitev druhé světové
války, po nichž jsou pojmenovány některé ulice na Černém Mostě, přinášíme na této straně. Tentokrát je to nejvyšší představitel československého letectva na britské půdě

Armádní generál in. mem. RNDr. Karel Janoušek
✈ Narodil se v Přerově 30. října 1893 v početné rodině oficiála říšských státních drah. Po
maturitě na českém Vyšším reálném gymnasiu
v rodném městě (1912) a po následném absolvování abiturientského kursu na místní německé obchodní škole pracoval tři roky jako úředník u přerovské firmy Kratochvíl, patřící jeho
strýci. Svou budoucí oslnivou kariéru britského leteckého maršála zahájil odvodem do rakousko-uherské armády (2. 6. 1915). Po absolvování Školy na důstojníky pěchoty v záloze
v Opavě pak jako jednoroční dobrovolník bojoval s pěším plukem 57 na italském a ruském
bojišti. Byl dvakrát zraněn a pětkrát vyznamenán. Po návratu do vlasti absolvoval Válečnou
školu (1923) a po krátkém působení na 3. (operačním) oddělení štábu Zemského vojenského
velitelství pro Čechy v Praze nastoupil službu
u vojenského letectva. Zpočátku působil ve
Vojenském leteckém učilišti v Chebu, poté
u Leteckého pluku 3 Generála-letce M. R. Štefánika na Slovensku, odkud se vrátil k leteckým plukům do Prahy. Absolvoval dvě stáže
u francouzského letectva (1927 a 1930), kurs
pro vyšší velitele (1933) a nakonec i Přírodovědeckou fakultu UK (1939). Do hodnosti brigádního generála byl povýšen 1.1.1937. Od roku 1933 zastával funkci velitele zemského letectva v Čechách a za mobilizace v roce 1938
byl velitelem letectva klíčové 1. armády.
✈ Do zahraničí odešel za pomoci „exportní“
skupiny Obrana národa v listopadu roku 1939
a přes Slovensko, Maďarsko, Jugoslávii, Řecko
a Bejrút se dostal do Francie. V Paříži byl přidělen k Československé vojenské správě
(ČsVS), kde zastával funkci přednosty III. (leteckého) odboru ČsVS, tedy faktického velitele čs. letectva, formujícího se na území Francie. Ve funkci setrval do 15. března 1940, kdy
na jeho místo nastoupil brig. gen. Alois Vicherek (užívající v odboji krycí jméno Josef Slezák), jenž do Francie dorazil o něco později
a z titulu služebně staršího tuto funkci převzal.
Hroutící se Francii opustil generál Janoušek za
všeobecného zmatku již 18. června 1940. Protože Alois Vicherek se v té době ještě nacházel
ve Francii, Janoušek byl hodnostně nejvyšším
představitelem čs. letectva na britské půdě
a začal jednat velmi rychle a energicky. Jako
koordinační a styčný orgán byl již 12. července 1940 zřízen Inspektorát československého
letectva (Czechoslovak Inspectorate General),
do jehož čela byl britským Ministerstvem letectví jmenován právě brig. gen. RNDr. Karel
Janoušek, jenž vstoupil do řad RAF VR a byla
mu propůjčena britská hodnost Acting Air
Commodore (zhruba britský ekvivalent pro čs.
hodnost brigádního generála). Z hlediska čs.
voj. správy byl oficiálně ustanoven do funkce
inspektora čs. letectva v říjnu 1940. Plnil funkci spojovacího článku mezi MNO, čs. leteckými jednotkami a britským Ředitelstvím pro
spolupráci spojeneckého letectva u Air Ministry. Naše MNO stanovilo inspektoru československého letectva jeho kompetence sice až dodatečně, 21. 6. 1941, to však nic neměnilo na
tom, že stanovené kompetence formálně jen

posvětily několik měsíců panující stav. Tato Janouškova rychlost se však po uznání čs. vlády
a konstituování MNO setkala s kritikou z unáhleného a příliš pragmatického řešení poměru
čs. a britského letectva. Janouška obviňovali
prezident Beneš, ministr národní obrany Ingr
a pochopitelně i znovu jmenovaný velitel letectva brig. gen. Alois Vicherek, který se tak stal
vlastně generálem bez vojska. Na Janouškovu
obranu je však třeba uvést, že v době, kdy
s britskou stranou dojednával zařazení čs. letců
do svazku RAF, nebyla ještě uznána čs. vláda
a tudíž nebyly konstituovány ani čs. vládní orgány a hrozilo nebezpečí z prodlení, neboť Velká Británie se ocitla ve smrtelném ohrožení
a pomoc vycvičených a zkušených čs. letců nezbytně potřebovala. Zůstává proto Janouškovou historickou zásluhou, že čs. letci mohli
v poměrně vysokém počtu zasáhnout již do bitvy o Británii, a to v řadách svých národních
jednotek, byť podřízených RAF. Z národů okupované Evropy se totéž tehdy podařilo jedině
podstatně početnějším Polákům.
✈ Dysfunkční dělba odpovědnosti za čs. letectvo ve Velké Británii mezi jeho velitelem Aloisem Vicherkem, který byl podřízen československým orgánům, a inspektorem Karlem Janouškem, jenž nosil uniformu britskou, trvala
jen do 3. 8. 1941. Vzhledem k tomu, že čs. letci se stali součástí RAF VR po dobu války, stala se totiž Vicherkova funkce nadbytečnou a ke
zmíněnému dni byla zrušena. Gen. Vicherek
byl pak přemístěn k Náhradnímu tělesu MNO
a prezident Beneš pro něj pak nalezl uplatnění
v referátu pro zvláštní úkoly se zřetelem na
průmyslové záležitosti. Funkci inspektora československého letectva ve Velké Británii (Inspector General of the Czechoslovak Air Force), náročnou na organizační a diplomatické
schopnosti, vykonával divizní generál Karel
Janoušek plných pět let, až do října 1945, přičemž 17. 5. 1945 byl povýšen do hodnosti Air
Marshal. Stal se tak jediným československým
občanem, který dosáhl hodnosti maršála. Kromě svých služebních povinností, které jej zaváděly všude tam, kde působili čs. letci, tedy i do
USA, Kanady či na Bahamské ostrovy, sledo-

val Janoušek pozorně i dynamicky se rozvíjející leteckou techniku. Ve své funkci předsedy
Spolku československých inženýrů a techniků
(zastával ji od 14. 6. 1942) se zasazoval o to,
aby pro československé techniky byly vytvořeny co nejlepší podmínky pro absorbování
ohromného válečného technického pokroku,
především v oblasti letectví. Na jeho popud
ustavila čs. vláda poradní výbor pro vybudování civilního letectví.
✈ Do osvobozeného Československa se RNDr.
Karel Janoušek vrátil po řadě odkladů definitivně až tři měsíce po skončení války v Evropě,
konkrétně 13. srpna 1945. Po návratu se dozvěděl, že nacisté uvěznili téměř všechny jeho
rodinné příslušníky a příbuzné. Jeho manželka
a jedna ze sester zahynuly v Osvětimi, jeden
z bratrů v Buchenwaldu a dva ze švagrů v Litoměřicích respektive na Pankráci. Janoušek
nepochybně a logicky aspiroval přinejmenším
na funkci velitele letectva. Výsledky a politický dosah činnosti čs. letectva ve Velké Británii
dávaly těmto aspiracím reálný podklad. Do této funkce však nový ministr národní obrany
gen. Svoboda a náčelník generálního štábu
gen.Boček naopak jmenovali již 29. 5. 1945
Janouškova dřívějšího rivala a oponenta, div.
gen. Aloise Vicherka, jenž se do vlasti vrátil
přes Sovětský svaz, a který byl pro nastupující
orientaci čs. armády přijatelnější. Janouškovy
nesporné válečné zásluhy však v té době ještě
nešly zcela opominout, a tak 20. 10. 1945 převzal nabídnutou funkci podnáčelníka hlavního
štábu pro zvláštní úkoly. V únoru 1947 byl
jmenován do nově vzniklé funkce zatímního
inspektora protiletecké ochrany u hlavního štábu, kde alespoň teoreticky mohl zúročit své
zkušenosti z války. Po Únoru se stal jednou
z prvních obětí nového režimu. Již 28. února
byl odeslán na zdravotní dovolenou, která měla trvat až do dalšího rozhodnutí, t.j. byl postaven mimo službu a formálně k 1. 6. 1948 přeložen do výslužby. Mezitím však byl 30. 4.
1948 u Přeštic zatčen na útěku, vyprovokovaném agentem Jaroslavem Doubravským (krycí
jména Igor Dischinger nebo Antonín Navrátil).
V následném procesu byl 17. června 1948
Vrchním vojenským soudem v Praze odsouzen
na 18 let těžkého žaláře. Po odvolání projednávaném v únoru 1949 u Státního soudu v Praze
mu byl trest zvýšen na 19 let. Karel Janoušek
byl ve výkonu trestu na Borech, v Opavě,
v Leopoldově a Ruzyni, přičemž za údajný
pokus o útěk z Bor, který pro něj plánoval jeden z dozorců, byl 28. března 1950 navíc odsouzen k doživotnímu žaláři. Z Ruzyně byl
propuštěn na základě velké prezidentské
amnestie 9. 5. 1960. Za mřížemi strávil plných
12 let a 10 dní. Protože přišel o veškerý majetek a byl mu přiznán jen minimální důchod,
pracoval pak jako inventurník v Textilu Praha,
odkud odešel do penze v roce 1967 ve věku 74
let. Vyšší vojenský soud v Příbrami jej 5. 7.
1968 sice zprostil dvacet let staré obžaloby, ale
pro tehdejší rehabilitace je charakteristické, že
generálská hodnost mu navrácena nebyla. Stalo se tak až 23. 8. 1990 rozkazem prezidenta
ČSFR a 2. 12. 1991 byl povýšen do nejvyšší
hodnosti armádního generála. Byl vyznamenán čtyřiceti našimi, ruskými, jugoslávskými,
rumunskými, polskými, francouzskými, britskými, americkými a norskými řády a vyznamenáními.
Jiří Rajlich, Vojenský historický ústav
připravil: vok
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Podnikatelé v Praze 14

o rozpadu koncernu Sigma (1991) proběhla
P
reorganizace i v koncernovém podniku zahraničního obchodu Intersigma. Poté začal
Ing. Bohuslav Fiala dělat pražského zástupce
podniku Sigma Lutín, ale i zde v souvislosti
s privatizací probíhala permanentní reorganizace. Když byl zlikvidován podnikový obchodní
útvar i s pražským zastoupením, inženýr Fiala se
rozhodl vzít osud do svých rukou. S padesátkou
na krku nechtěl někde začínat znovu, měl kontakty a dlouholeté zkušenosti s čerpací technikou. Myšlenka na vlastní firmu se zrodila v roce
1994. Prakticky začala společnost SIGMONT
Praha s.r.o. podnikat roku 1997.
Proč jste začal podnikat právě na území Prahy 14?
„V Kyjích na rohu Hamerské a Spolské ulice
bydlím přes třicet let, to rozhodlo. Na zahradě
jsem začal s prodejem, opravami a montáží čerpadel v rekonstruované garáži a prodejně ze stavebních buněk. Celý život se řídím tím, že štěstí
přeje připraveným, a tak jsem i další činnost postupně rozšiřoval až po důkladné přípravě. Máme za sebou třeba rekonstrukci Křižíkovy fontá-

NOVINKY
v místních knihovnách
Černý Most, Gen. Janouška 1060, tel. 281 918 142
Hloubětín, Poděbradská 489, tel. 281 869 082

DĚTSKÉ KNIHY
❍ Iveta Lažanská - Poník Terezka a tři Veroniky
Knížka plná dobrodružství pro děti od 8 let.
❍ Alena Peisertová - Pinocchio
Převyprávění klasické pohádky pro předškolní děti.
❍ Alena Peisertová - Petr Pan
Bohatě ilustrovaná kniha pro nejmenší čtenáře.
❍ Věra Řeháčková - On na mě asi bere
Dívčí román pro starší slečny.
❍ Věra Provazníková - Pošlem Alenku pro
hádanku
Říkadla a hádanky pro děti od 4 let.

ny, rekonstrukci velké vodárny v Černošicích, řadu obecních čerpacích jímek
o průměru až dva a půl metrů, budování
sítí tlakových kanalizací a následně domovních čerpacích jímek např. v Jesenici, Horních Jirčanech, Přezleticích, Zdiměřicích, na Kosoři a jinde, třeba
i v kyjské Broumarské ulici.“
Co všechno z naší městské části jste
stačil poznat a kam se naopak teprve
chystáte?
„Za těch třicet let, co tu bydlím, jsem
Kyje již poznal buď z kola a nebo z procházek
s dětmi, když byly malé. Poslední dobou zde jenom pracuji, abych se procházel nebo něco okukoval, na to nemám čas.V posledních letech
jsem byl párkrát na Jahodnici, párkrát v hloubětínském bazénu, na Černý Most jezdím nakupovat. Podnikání mě pohltilo, věnuji mu i víkendy,
dovolenou jsem neměl asi pět let. I když jednou
jsem udělal výjimku. V roce 2002 mě oslovila
koordinátora Mamma Helpu (pacientské organizace, kterou už několik let naše firma sponzorsky podporuje), jestli bych byl ochoten dělat kameramana expedici, kterou pod heslem Dokážeš
to taky! pořádala Aliance českých organizací
a žen s rakovinou prsu. A tak se stalo, že v 59 letech jsem se s báječnou partou ženských vyšplhal na 3105 m vysokou horu Sonnblick v rakouských Alpách a tvářil se jako mladík. A pokud jde o druhou část otázky, tak na další

poznávání Prahy 14 se zatím nechystám, protože to považuji za luxus, snad v důchodu.“
Dobře, jaké jsou tedy vaše další podnikatelské záměry?
„Toť otázka. Dosud fungujeme jako rodinná
firma, ve které mi pomáhá dcera Helena a syn
Jan, se dvěma zaměstnanci - montéry, kteří musí
být univerzálové, neboť při své práci střídají stavební činnost s instalatéřinou, čerpadlařinou,
elektrotechnikou plnou čidel, s automatizací řízení a dalšími tvůrčími profesemi. Jak práce přibývá, potřebovali bychom všestranného člověka
manažerského typu, s technickým myšlením,
tvůrčími schopnostmi a zdravým rozumem a dalšího montéra. Na jedné straně vidím děti, kterým
nechci předurčovat jejich osud a profesní volbu,
na straně druhé pak novou stavbu v rohu naší zahrady. V přízemí s prodejnou a dílnou, v patře
s kancelářemi, architektonicky zapadající do Jiráskovy čtvrti. Nevím, opravdu zatím nevím, jak
to dopadne, ale jak jsem říkal v úvodu, mým krédem je, že štěstí přeje připraveným a Pán Bůh pomůže tomu, kdo pomůže sám sobě.“
text a foto: vok, archiv

Adresa knihkupectví: Mochovská 38
Hloubětín, pavilon Havana – u stanice metra
tel. 281 866 125, www.czknihy.cz

❍ Jonathan Swift - Gulliverovy cesty
Převyprávěný příběh klasického díla světové literatury, pro čtenáře od 10 let.

KNIHY PRO DOSPĚLÉ
❍ Irena Obermannová - Matky to chtěj taky
Výpověď čtyřicetileté ženy.
❍ Colin Falconer - Anastázie
Historický román o životě dcery posledního ruského cara
❍ Robin Pilcherová - Začít znovu
Rodinná romance z prostředí skotského
venkova.
❍ Jennifer Donnelly - Čajová růže
Historický román s romantickou zápletkou.
❍ Judy Nunnová - Bouřlivá země
Příběh o osudech obyvatel Austrálie.
Několik statistických údajů o činnosti
pobočky Městské knihovny na Černém
Mostě: V uplynulém roce se zaregistrovalo
celkem 2 236 čtenářů, z toho bylo 1212 dětí.
Uskutečněno bylo celkem 85 360 výpůjček
a 22 686 čtenářských návštěv.

V knihkupectví Trávníček proběhne ve
čtvrtek 10. března od 16 hod. autogramiáda s Ivanem Svatošem, autorem obrazové knížky Malířova zpověď aneb Mé lásky... Všichni příznivci dárkově vypravených pragensií jsou srdečně vítáni.
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Co je KONTAKT
aneb Pût let sociálnû
právního poradenství
Infocentrum sociální pomoci KONTAKT
je součástí Městského centra sociálních služeb a prevence, poskytuje sociálně právní
poradenství a informace o sociálních službách v hl. m. Praze. Adresa: KONTAKT,
Palackého náměstí - podchod metra B,
128 00 Praha 2
e-mail: infokontakt@mcssp.cz;
www.mcssp.cz
tel.: 222 563 704, 222 646 151
mobil: 731 056 708, 731 056 172.
kontaktní osoba: PhDr. Marie Šusterová
Otevřeno pro veřejnost:
Po a St 10-18 hodin, Čt 8-16 hodin,
Pá 8-12 hodin
Další poradny:
Poradna pro seniory a handicap:
Po10-18 hodin
Poradna pro rodiče, jejichž děti užívají
drogy: St 16-18 hodin
Poradna pro ženy po operaci prsu a jejich blízké: 1. středa 14-17 hodin
Za pět let činnosti se na KONTAKT obrátilo 17 tisíc klientů, z toho v roce 2004 přes 4 tisíce osob. Za pět let pracovníci Infocentra
zodpověděli při osobním kontaktu, telefonicky, dopisem nebo e-mailem více než 21 tisíc
dotazů, z toho v roce 2004 přibližně 5 100 otázek.

ÚNOR
V hlavním městě Praze je KONTAKT
Městského centra sociálních služeb a prevence jediným zařízením, kde na jednom místě
získáte aktuální přehled o sociálních službách
i o jejich propojení a návaznosti.
Nejčastěji se na KONTAKT obracejí lidé
v obtížné životní situaci - když řeší rodinnou
krizi nebo záležitosti spojené s rozvodem.
Velkou skupinu tvoří lidé nezaměstnaní a ti,
kteří řeší pracovně právní problémy. Na Kontakt se obracejí opakovaně rodiny i jednotlivci, kteří se dostali do složité bytové situace.
Častými návštěvníky kontaktu jsou bezdomovci, kteří hledají levné ubytovny, azyly
a další dostupnou pomoc. Významnou skupinou tazatelů jsou lidé ve složité sociální situaci. Ti se přicházejí informovat na současnou
výši životního minima a na možnosti sociálních dávek, které jim mohou překonat nelehkou finanční situaci. Typickými návštěvníky
Infocentra jsou lidé s postižením a senioři.
Většina jejich dotazů pátrá po nabídce sociálních služeb. V Kontaktu nabízejí pro seniory
a lidi se zdravotním postižením speciální poradnu. Zájemci mohou přijít přímo, nebo se
objednat na telefonu 222 563 704 nebo na mobilech 731 056 708 a 731 056 172.
Za pět let KONTAKT připravil k vydání
i několik informačních publikací: Informace,
kontakty a služby pro osoby se zdravotním
postižením, každoročně aktualizuje brožuru pro lidi bez domova, dvakrát již vydal
Informace, kontakty a sociálně zdravotní
služby pro seniory. V elektronické podobě
pro občany Prahy připravil Poradenství
v Praze aneb Nebojte se zeptat. V současné
době aktualizujeme soubor pro rodiny

s malými dětmi, nastávající maminky a ženy na mateřské dovolené.
Naše centrum právě vydalo aktualizovanou
brožuru Informace, kontakty a sociálně
zdravotní služby pro seniory. Brožura nabízí přibližně 600 nejrůznějších kontaktů, které
mohou být užitečné pro sociální pracovnice,
praktické lékaře, sociální oddělení v nemocnicích a samozřejmě pro seniory i jejich blízké. V publikaci najdete 38 kapitol s nejčastěji
žádanými informacemi a kontakty, kromě telefonů a faxů i e-maily a internetové stránky.
V adresáři zájemce získá kontakty na pečovatelské, ošetřovatelské a asistenční služby,
denní stacionáře, respitní a rehabilitační pobyty. Lidé rovněž hledají sociální a zdravotní
služby pro seniory po cévní mozkové příhodě
a seniory s demencí - v brožura této problematice věnuje celou kapitolu. Uvádí i seznam
organizací, které půjčují kompenzační pomůcky, případně nabízejí dopravu pro imobilní seniory a lidi s postižením. Publikace je určena i pro aktivní seniory - nabízí mnoho užitečných kontaktů pro volný čas - vzdělávání,
klubovou a zájmovou činnost a turistiku.
Na brožuru navazuje adresář kontaktů Poradenství v Praze aneb Nebojte se zeptat,
který je pro zájemce k dispozici v elektronické podobě.
Brožura bude pro veřejnost v prodeji za 50
Kč nejen v KONTAKTu, ale i v knihkupectví
Portál v Jindřišské ulici. Získané peníze budou použity opět pro tisk brožur.
PhDr. Marie Šusterová
Městské centrum sociálních služeb
a prevence
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●

Stěhování-nonstop, firma Petr Nykl, byty, kanceláře, trezory, pianina, klavíry, tel.: 274 868 772, mobil:
602 254 817, 602 377 616.
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
● 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.
10/04
● Výroba a opravy nábytku, oken, dveří, bytových doplňků, Václav Budský - truhlářské práce,
Cidlinská 788/8, Praha 9-Kyje, tel.: 281 869 420,
605 257 070.
02/01
● Čištění koberců, čalounění, mytí oken, tel.:
603 973 500.
02/02
● Dlouhodobě pronajmu garážové stání v Doležalově ulici, tel.: 603 487 681.
02/03
● Autodoprava-Avia valník-dlouhá, Liaz-kontejner-odpady-písky-sutě, VWLT 35 - skříňová,
délka 5 m, doprava po celé Evropě. Super ceny.
Tel.: 603 473 827.
02/04
● Hledáme uklízečku pro kancelářské prostory
(bývalá MŠ), Star Production, Metujská 907, tel.:
266 611 280.
02/10
● Pražská agentura pro výzkum trhu hledá pro spolupráci ve všech českých regionech tazatele. Zkušenosti
z této činnosti vítány, nejsou podmínkou, zájemce zaškolíme. Bližší informace na ecoma.plus@seznam.cz,
tel.: 241 910 232 (paní Milada Hábová), nebo písemně
Ecoma plus, Revoluční 3, 110 00 Praha 1.
02/13
● Máte zájem podnikat? Absolvujte u nás kurz Základy podnikání a využijte státního bezúročného úvěru ve výši až 1 mil. Kč v rámci programu TRH. RPIC
Sigmin, a.s. - pobočka Praha, tel.: 266 725 301. 02/12

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

www.cyklopocernice.cz

LYÎE

●
●
●

prodej a servis
pÛjãovna
bazar

anglické zboží
pavilon HAVANA, Mochovská 38
u stanice metra
Otevírací doba: Po-Pá 9.30-17.30 hod.

Obchodní dům Hasso, 2. podlaží
Breicetlova 6, Praha 9-Černý Most

Provozní doba:
PO-NE 9-22 hod.
tel.: 281 916 829, 736 606 485
❖ posilovna, aerobik, stepy, balóny,
kalanetika, dětská cvičení, karate,
jóga, pilates, psychosomatické cvičení,
solárium, infrasauna, vířivka, masáže
➢ 12. 2. 2005 seminář Energy
- o nových produktech f. Energy
- měření energetických drah
- numeroložka
- psychosomatické cvičení
- možnost masáže, REIKY
- přihlášky do redukčního klubu
- nabídka kulturně-cvičebního
víkendu v Jizerských horách
- nabídka letního zájezdu
do Chorvatska s cvičením

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

P¤ÍJEM INZERCE
PO + ST 8–12, 13–17.30 hod.
ostatní dny podle dohody

☎ 281 005 581
pí Rudolfová

UZÁVùRKA
LISTÒ ã. 3/2005
16. 2. 2005

PSYCHOLOGIE
PhDr. Vladimír Pohl

Poliklinika „Parník“
Gen. Janou‰ka 902, Praha 9
3. poschodí
tel.: 281 914 069, 608 182 967
pohlv@hotmail.com

Péãe hrazena poji‰Èovnami
Psychologie-individuální,
rodinná, partnerská
Pomoc v krizov˘ch situacích, pﬁi
v˘chovn˘ch a partnersk˘ch potíÏích, pﬁi závislostech (alkohol, drogy, hráãství), psychické problémy
(deprese, psychosomatické potíÏe),
vy‰etﬁení pro ﬁidiãské prÛkazy
a zbrojní prÛkazy.
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Za noãním lyÏováním

Z âERNÉHO MOSTU
Od konce prosince nabízí
společnost Snowhill zajímavé
zájezdy na lyžování při umělém
osvětlení. A jelikož není nad
vlastní zkušenost, vypravili
jsme se jednoho všedního dne
uprostřed ledna do Herlíkovic,
abychom poznali co a jak. Objednali jsme se telefonem na čísle 224 233 509 (možno využít
také mobil 737 222 462, případně e-mail danielsvrcek@tiscali.cz nebo www.herlikovice.cz)
a dorazili na místo odjezdu kousek za stanicí metra Černý Most
v Chlumecké ulici. Spolu s námi
dalších dvacet lyžařů a snowboardistů. Naloží se výzbroj, místo
lístku dostanete za 290 korun
permanentku na vlek a přesně
v 16 hodin se pohodlný autobus
dává do pohybu. U Nové Paky
začíná poletovat sníh a my vytahujeme svačinu, protože pak už
prý na nic nebude čas. Do Herlíkovic přijíždíme v 17.45 hod.,
rychle se převlékáme a za pár
minut jsme pod svahem, kde

zrovna rolba dokončuje úpravu
terénu. Úderem šesté se rozjíždí
sedmisetmetrový vlek na sjezdovce, kde jindy trénují i borci
ze Spartaku Vrchlabí. Celkem je
nás asi padesát, jezdí se bez
front a ti největší dravci dokážou udělat jedno kolečko za šest
minut. Teoreticky vzato je to třicetkrát nahoru a dolů, skoro 50
km na lyžích za tři hodiny. Ve 21
hodin totiž večerní (nebo noční,
jak chcete) lyžování končí, za
další čtvrt hodinu je odjezd a hodinu před půlnocí se vracíme na
místo odjezdu, ovšem pár desítek metrů chůze nám připadá
nějak delší než před sedmi hodinami. To je ale náš problém,
vám tohle lyžování můžeme
vřele doporučit, navíc kromě
úterý a čtvrtku se jezdí do Herlíkovic i v sobotu, a to na celý
den, kdy jsou k dispozici podstatně delší vleky a sedačka na
Žalý. A zima je vlastně teprve
v polovině.
S lyžařským skul jš a vok

