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MùSÍâNÍK OBâANÒ âERNÉHO MOSTU, HLOUBùTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC

3/2005

O

slavy masopustu se v Praze tradují už od 13. století. Pro naše předky symbolizoval tento třídenní svátek především
kýžený přechod ze zimy k jaru. Lidé si dlouhý zimní nečas zpříjemňovali radovánkami, průvody v maskách a kostýmech a v neposlední řadě velkým hodováním, jež předcházelo čtyřicetidennímu půstu. V porovnání s osmisetletou tradicí jsou v současnosti obnovované masopustní reje v bývalém „královském“ městě Praze kratinkou epizodou. O to víc
si je všichni, kdo je organizují a účastní se jich, užívají, ať už na Žižkově nebo u našich sousedů v Dolních Počernicích,
kde byl masopust obnoven před šesti lety. Naše ZŠ Hloubětínská se k této tradici připojila letos podruhé. Dolnopočernický průvod masek za doprovodu řízné Žižkovanky zamířil poprvé až na Jahodnici a do Hostavic, ale o tom, jaké to bylo, a rovněž o hloubětínském masopustu přinášíme ještě fotoreportáž na prostřední dvoustraně.
text a foto: jš

■ ZDARMA

www.praha14.cz

redakce 281 005 580-2

inzerce 281 005 581
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ZPRAVODAJSTVÍ

d) umístění přípojek pro střelnici, navrženou v tělesu trasy metra B při vstupu do jeho
technického zázemí při ulici Cíglerova x Ronešova.
Komise doporučila záměr na umístění administrativní budovy na pozemku parc. č. 1059,
1060, 1061/1 a 1061/2 v k. ú. Hloubětín. Zastavěná plocha 500 m2, 3 nadzemní podlaží.
ing. Jana Lebedová, tajemnice komise

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

Komise životního prostředí (31. 1.)
Za předpokladu, že bude technicky možné
vybudovat příslušnou infrastrukturu, komise
souhlasila se změnou územního plánu, spočívající v rozšíření navržené obytné zástavby
v západním okraji Kyjí - Hutě i do navazující
zemědělské půdy západně od ulice Za Černým
mostem. (poznámka red.: pod dotčené pozemky zasahují podzemní chodby a prostory, jež jsou z hlediska historického i geologického celopražským unikátem, zejména
tzv. Bílý kůň!). Výstavba inženýrských sítí
bude náročná, musí být proveden kvalitní geologický průzkum. Komise souhlasila s další
změnou územního plánu (plánované komunikační propojení Ocelkovy a Lipnické ul. vést
více severním směrem, což umožní odclonit
frekventovanou komunikaci výrazným pásem
zeleně a zachovat pohodu v rozvojových plochách bydlení), ale upozorňuje na nedostatečnou kapacitu křižovatky Ocelkova x Chlumecká. Komise souhlasila s odstraněním velkého rozvojového území Vysočan a žádá před
zahájením další investiční výstavby přednostně a urychleně řešit dopravu mimoúrovňovými křižovatkami Kbelská x Poděbradská
a Kbelská x Kolbenova. Komise nesouhlasila
se záměrem na umístění administrativní budovy na pozemcích v blízkosti křižovatky
Kbelská x Kolbenova z důvodu nevyhovujícího dopravního napojení na místní komunikace. Komise nesouhlasila s plánovaným umístěním autosalonu spol. A.M.T. Group v blízkosti čerpací stanice v k. ú. Hloubětín
z důvodu ohrožení bezpečnosti a plynulosti
silničního provozu v dané lokalitě.
Marie Veselá, tajemnice komise

Z RADNICE
Pozvánka na bﬁeznové
zastupitelstvo
V pořadí 13. jednání Zastupitelstva
MČ Praha 14 se uskuteční ve čtvrtek
17. března od 14.15 hod. v Galerii 14, náměstí Plukovníka Vlčka 1686, Černý Most.
Upozorňujeme, že jednání zastupitelstva
jsou přístupná veřejnosti.

Na svém 51. jednání dne 18. 1. Rada
MČ mj.
● souhlasila v souladu s usnesením č.
207/RMČ/2003 s uzavřením smlouvy o výpůjčce na čtyři kusy digitálních fotoaparátů
zn. CANON pro Městskou policii
● souhlasila se zvýšením roční sazby z 600
Kč/m2 na 800 Kč/m2 za užívání nebytových
prostor v objektu č. p. 907 ul. Metujská
● souhlasila se zapůjčením osobního počítače pro potřeby Českého červeného kříže, Bří
Venclíků 1070
● souhlasila s uzavřením smluv o úhradě
příspěvku na náklady spojené s provozem
LSPP (lékařské služby první pomoci) na první čtvrtletí roku 2005
● schválila plán oprav na rok 2005
● schválila výroční zprávu o poskytnutých
informacích dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím na ÚMČ Praha 14 za rok 2004
● schválila zveřejnění záměrů na pronájem
bytu: a) o velikosti 3 + 1, Maňákova č. p. 753
s podmínkou odkoupení pohledávky ve výši
604.671 Kč a se smluvním nájemným za první měsíc nájmu, b) o velikosti 3 + 1, Rochovská č. p. 759 s podmínkou odkoupení pohledávky ve výši 609 982 Kč a se smluvním nájemným za první měsíc nájmu, c) o velikosti
1 + 1, Slévačská č. p. 494 s podmínkou odkoupení pohledávky ve výši 397 747 Kč a se
smluvním nájemným za první měsíc nájmu
● schválila navýšení ceny za kompletní výměnu oken v MŠ Zelenečská o 97 276 Kč za
žaluzie a sítě proti hmyzu
● vzala na vědomí souhrnnou zprávu o přijímání a vyřizování peticí za kalendářní rok
2004
● jmenovala Ing. Vladimíra Vyčichla vedoucím odboru životního prostředí ÚMČ Praha 14

Na svém 52. jednání dne 1. 2. Rada
MČ mj.
● souhlasila se IV. úpravou a změnou rozpočtu MČ Praha 14 na rok 2004
● souhlasila s podáním žalob ve věci neplatnosti nájemní smlouvy mezi MČ Praha 14

a společností Apion, s. r. o. a o vyklizení nemovitosti č. p. 902 v ulici Generála Janouška
● nesouhlasila s prominutím poplatků z prodlení ve výši 26 410 Kč v souladu s vykonatelným rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 9 za pozdní úhradu dluhu na nájemném za
užívání bytu v ulici Rochovská č. p. 763
● schválila Pravidla pro poskytování informací členům Zastupitelstva MČ Praha 14
● schválila uvolnění finančního příspěvku
ve výši 10 000 Kč pro sdružení Šance pro pořádání Miss Gypsy World
● vzala na vědomí rezignaci Ing. Milana Tůmy na členství v komisi životního prostředí ke
dni 31. 1. a jmenovala Ing. Simonu Ďoubalovou
členkou této komise s účinností od 1. 2. 2005

Na svém 53. jednání dne 15. 2. Rada
MČ mj.
● souhlasila se zveřejněním záměru na pronájem části pozemku parc. č. 1760 o výměře 480 m2, k. ú. Kyje, díl 11, za cenu
7 Kč/rok/m2 (lokalita Borská)
● souhlasila s uzavřením kupní smlouvy na
prodej panelů ze stavby „TV Jahodnice - komunikace III“ do celkového počtu 300 ks mezi MČ Praha 14 a panem Františkem Jansou
za kupní cenu ve výši 300 Kč/ks
● souhlasila s podáním přihlášky MČ Praha
14 do výběrového řízení „Pivovary Staropramen městům“ a uložila Ing. Miroslavu Skalovi, zástupci starosty, zajistit odeslání registračního formuláře a dokumentace 2. části výsadby doprovodné zeleně komunikace
Ocelkova - Praha 14 do výběrového řízení
● nesouhlasila s úpravou směrné části územního plánu na pozemku p. č. 1389/1 v k.ú.
Hloubětín z koeficientu B 9 na D 9

Z odborn˘ch komisí
Rady Mâ Praha 14

Komise regionálního plánování (26. 1.)
● Komise vzala na vědomí:
a) změnu územního plánu, jež zahrnuje pozemek parc. č. 1372/17 v k. ú. Hloubětín, kde se
z přírodní nelesní plochy předpokládá změna na
čistě obytné území pro výstavbu rodinných domů. Komise upozorňuje, že je třeba nejdříve
prověřit, zda kapacita stávajících komunikací
bude vyhovovat i budoucí intenzitě dopravy.
b) změnu územního plánu, jež se týká odstranění velkého rozvojového území Vysočany s novým využitím v rozsahu urbanistické
studie Vysočany. Předpokládá se přestavba
Kolbenovy a Průmyslové.
c) změnu územního plánu, týkající se nového vedení trasy propojení Ocelkovy a Lipnické ul. s přímým napojením na křižovatku
s Vysočanskou radiálou.

Školská komise (31. 1.)
Komise projednala žádosti o byt ve veřejném zájmu z řad pedagogických pracovníků
Mgr. Radky Houškové /ZŠ Vybíralova/ a Ivety Vávrové /ZŠ Bří Venclíků/. Doporučila doplnit žádosti. Komise byla seznámena s plánovanou bytovou výstavbou v lokalitě Jahodnice a Hutě, která by měla být realizována
během dvou let. Počet dětí do ZŠ a MŠ je
v současné době stabilizován, ale vzhledem
k plánované výstavbě komise upozorňuje na
nedostatek kapacit ZŠ a MŠ v těchto lokalitách. Dále proběhla diskuse k novém školskému zákonu č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. Poplatek v mateřských školách MČ Praha 14 činí 450,- Kč. V současné
době jsou postupně vydávány další vyhlášky
MŠMT, které upřesňují školský zákon v oblasti základních škol, středních škol, školních
jídelen atd.
Zástupce starosty Mgr. Jiroušek informoval
o akci, která proběhne 29. března ke Dni učitelů. Při této příležitosti bude oceněno 40 nejlepších pedagogů a 3 ředitelé ZŠ a MŠ zřizovaných MČ Praha 14. Dále byla komise informována o připravovaném konkursu na místo
ředitele ZŠ Vybíralova a ZŠ Chvaletická, který bude vypsán během měsíce března 2005.
Alena Naidrová, tajemnice komise

03Listy/02_20

22.2.2005 15:41

Stránka 3

B¤EZEN
Letopisecká komise (2. 2.)
Na svém druhém jednání se komise zabývala připomínkami a doplňujícími návrhy k chystané Naučné stezce Prahy 14.
Z hlediska pozemků bylo upřesněno umístění čtrnácti stanovišť naučné stezky a bylo
dohodnuto, jak budou vypadat a co budou
obsahovat jednotlivé informační tabule.
Komise byla seznámena se záměrem pojmenovat nové dvě ulice na Černém Mostě
po čs. letcích v RAF Jaroslavu Dobrovolném a Jaroslavu Marešovi a doporučila, aby
byl tento návrh předložen na jednání Rady
MČ Praha 14. Komise se zabývala přípravou květnové výstavy v Galerii 14. Expozice k 60. výročí konce II. světové války bude

3
věnována čs. letcům, po nichž byly pojmenovány ulice na Černém Mostě.
Jaroslav Šmíd

Z jednání v˘borÛ

Zastupitelstva Mâ Praha 14
Vývor pro správu majetku (26. 1.)
Výbor souhlasil:
a) s odprodejem pozemku parc. č. 844 o výměře 265 m2 v k. ú. Kyje za kupní cenu 2 200
Kč/m2 s tím, že MČ Praha 14 zveřejní neadresný záměr.
b) se záměrem na odprodej bytového domu

Pﬁehled správních poplatkÛ (ãást II.)
V únorových Listech jsme na tomto místě uveřejnili první část přehledu správních
poplatků za úřední úkony prováděné Úřadem MČ Praha 14. Připomínáme, že od letošního roku došlo dle zákona č. 634/2004 Sb. k zavedení nových správních poplatků
a ke zvýšení poplatků za některé stávající úřední úkony.

Matrika a státního obãanství
- nahlédnutí do matriční knihy nebo sbírky listin
(za každou matriční událost)
20,– Kč
- vydání stejnopisu rodného, oddacího nebo
úmrtního listu
100,– Kč
- vydání osvědčení nebo potvrzení o státním
občanství ČR
100,– Kč
- udělení státního občanství ČR 10 000,– Kč
- přijetí žádosti o vydání výpisu z evidence
Rejstříku trestů
50,– Kč
vydání povolení změny:
a) příjmení hanlivého, výstředního, směšného,
zkomoleného, cizojazyčného nebo na dřívější
příjmení
100,– Kč
b) jména nebo příjmení v ostatních případech
1 000,– Kč
- uzavření manželství mezi snoubenci, nemají-li
trvalý pobyt na území ČR
3 000,– Kč
- uzavření manželství mezi snoubenci, z nichž
pouze jeden má trvalý pobyt na území ČR
2 000,– Kč
- vydání povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou
místnost
1 000,– Kč
- vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině nebo s cizincem
500,– Kč

Obãanskosprávní odbor

Oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel
TRVALÝ POBYT
- přihlášení k trvalému pobytu
50,– Kč
- vydání potvrzení občanovi o jeho trvalém
pobytu
50,– Kč
- vydání přehledu bydlících osob majiteli
objektu
50,– Kč
(poplatek za každou započatou stránku výpisu)
VYDÁNÍ OBČANSKÉHO PRŮKAZU
- vydání nového občan. průkazu za ztracený,
odcizený, nebo zničený
100,– Kč
- vydání duplikátu za ztracený náhrad. doklad
100,– Kč

VYDÁNÍ CESTOVNÍHO PASU
- ve lhůtě do 30 dnů: dospělý občan 200,– Kč
občanům mladším 15 let
50,– Kč
- ve lhůtě do tří dnů: jednotně pro všechny
občany
600,– Kč
- zapsání údajů do stávajícího pasu (dítě, titul)
za každý zápis nebo změnu
50,– Kč
Ostatní
OVĚŘOVÁNÍ
- za každý podpis
30,– Kč
- za každou stránku
30,– Kč

Odbor sociálních vûcí
a zdravotnictví
Oddělení sociální péče
- vydání průkazu mimořádných výhod občanům
s těžkým zdravotním postižením, včetně vydání tohoto průkazu náhradou za průkaz poškozený, zničený, ztracený nebo neupotřebitelný
30,– Kč

Odbor v˘stavby a dopravy
Položka 17
1. vydání stavebního povolení
a) ke stavbě pro bydlení s nejvýše 3 byty
300,– Kč
b) s více než 3 byty
1 000,– Kč
c) ke stavbě pro individuální rekreaci,
zemědělské účelové stavby do 70m2 300,– Kč
d) stavba garáže nejvýše se 3 stáními
300,– Kč
e) stavba řadových garáží
300,– Kč a 150,– Kč
za čtvrté a každé další stání, nejvýše
2 500,– Kč
f) ke změně stavby a)-e), studny, čistírny
odpadních vod, přípojek
300,– Kč
g) k drobným stavbám a jejich změnám
300,– Kč
h) k dočasným stavbám zařízení staveniště
300,– Kč
i) ke stavbě výše neuvedené
3 000,– Kč

čp. 905 na pozemku parc. č. 2681 o výměře
1 342 m2 v k. ú. Hloubětín podle nových
„Zásad postupu pro prodej domů ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených do správy nemovitostí městské části Praha 14“, které byly
schváleny Zastupitelstvem MČ Praha 14 dne
29. 6. 2004.
c) s odprodejem pozemku parc. č. 2051/3
o výměře 14 m2 v k. ú. Kyje Pražské energetice, a. s. za cenu 2 340 Kč/m2.
d) s pronájmem části pozemku parc. č.
2886/1 společnosti Eshel Prague, a. s. za účelem výstavby chodníku, pěti parkovacích
míst, výsadby zeleně, trávníku a stromořadí.
JUDr. Jana Bašná, tajemnice výboru
- k její nástavbě a přístavbě
2 500,– Kč
- k její staveb. úpravě a přípojkám
1 000,– Kč
2. Vydání rozhodnutí o změně stavby před dokončením, prodloužení platnosti SP
300,– Kč
3. Vydání povolení informačního, reklamního
nebo propagačního zařízení
1 000,– Kč
4. Vydání povolení terénních úprav 1 000,– Kč
Předmětem poplatku není písemné sdělení
k ohlášení drobné stavby, její změny ani k ohlášení RZ. Osvobození - od poplatku 1f) je osvobozena změna stavby pro bydlení držiteli průkazu ZTP a ZTP/P, má -li zde trvalé bydliště
Položka 18
a) vydání územ. rozhodnutí a umístění stavby
nebo využití území
1 000,– Kč
b) dělení nebo scelování pozemků 500,– Kč
Předmětem poplatku není a), je-li sloučené stavební a územní řízení
Položka 19
a) Vydání povolení ke změně užívání stavby
500,– Kč
b) Povolení odstranění stavby
100,– Kč
Položka 36
a) vydání povolení ke zvláštního užívání dálnice, silnice a místní komunikace
- na 10 a méně dní
100,– Kč
- 6 měsíců a měně
500,– Kč
- delší než 6 měs.
1 000,– Kč
b) Vydání povolení k připojení
soused. nemovitosti na silnici II, III tř. a místní
komunikaci
500,– Kč
Osvobození dle a) ke zřízení parkovacího místa
pro držitele průkazu ZTP a ZTP/P

Oddûlení místních daní
a poplatkÛ

Loterie a hrací přístroje
Položka 20
Povolení k provozování výherních hracích
přístrojů za každý přístroj
- nejdéle na tři měsíce v kalendářním roce
10 000,– Kč
- nejdéle na šest měsíců v kalendářním roce
16 000.– Kč
- nejdéle na kalendářní rok
30 000,– Kč
Povolení změny stálého umístění výherního
hracího přístroje
1 000,– Kč
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CO SE DùJE NEJEN V REGIONU
AKCE RADNICE
BŘEZEN

âtyﬁi v Galerii 14
Ve středu 2. března bude v 17 hodin zahájena v Galerii 14, náměstí Plk. Vlčka
686, Černý Most výstava čtveřice kumštýřů: Jiřina Černá - obrazy - krajka - zátiší,
Hana Hořáková - krajky, Pavel Tomeš - kožená bižuterie, Miroslav Vodička - obrazy akt - zátiší - krajina. Výstava končí ve čtvrtek 31. 3. V tento den od 14 - 18 hodin bude pro veřejnost předvádění výroby krajek
a kožené bižuterie.

Stepaﬁská pﬁehlídka
PraÏská ãtrnáctka

Koãárky v muzeu

V sobotu 9. dubna od 10 hod. si nenechte
ujít již třetí ročník stepařské přehlídky a exhibice moderní gymnastiky v hotelu Svornost v Dolních Počernicích. V nabitém programu se představí několik stepařských klubů včetně pořádajícího Hanny Dance ze
ZŠ Chvaletická.

MISS GYPSY

Turnaj ve stolním tenisu
V sobotu 5. března se uskuteční turnaj ve
stolním tenisu o pohár starosty pro neregistrované hráče od 15 let. Místem konání turnaje je sportovní hala plaveckého areálu
v Hloubětíně. Prezence v 8.30 - 8.50 hod.,
začátek turnaje v 9 hodin. Vstup pouze v sálové obuvi.

Muzeum hlavního města Prahy představuje do 6. března v hlavní budově na Florenci historické kočárky soukromé sběratelky Miloslavy Šormové. Na výstavě je
k vidění více než šest desítek jak klasických, tak tzv. loutkových kočárků, určených pro panenky. K jejich výrobě se používalo např. vrbové proutí, španělský rákos,
dřevo, koženka i papírové provázky. Doby
dávno minulé dýchnou na návštěvníky
i prostřednictvím dobových oděvů, módních doplňků a fotografií. Nudit by se ale
neměli ani pánové, které by mohla zaujmout móda kočárků inspirujících se dopravními prostředky, zejména auty.

Koncert komorní hudby
Ve středu 9. března v Galerii 14, náměstí
Plk. Vlčka 686 vystoupí Pražské dechové
kvinteto. Na programu budou skladby W.
A. Mozarta, P. Hindemitha, A. Rejchy aj.
Začátek v 18 hodin, vstup volný.

DUBEN

V˘stava ·kolní rok
ve Chvaletické
Základní škola z Chvaletické ulice bude
prezentovat výtvarné práce svých žáků
v Galerii 14. Výstava s názvem „Školní rok
ve Chvaletické“ bude zahájena 6. dubna
v 17 hodin.

Únorového finále prvního ročníku soutěže
Miss Gipsy se v Kongresovém centru zúčastnilo devět romských krásek včetně Rosali
Bockové z Černého Mostu, držitelky titulu
Miss Roma Praha z loňského roku. Tentokrát
se jí nepodařilo prosadit se mezi první tři
missky. Na snímku stojí (s číslem dvě) vedle
vítězky, Sandry Ferkové, která postoupila do
Miss Gypsy World, jež se uskuteční na podzim v Praze.

V˘stava pro koãku
Chodovská tvrz v Horních Počernicích bude v neděli 3. dubna od 10 do 17 hod. patřit
výstavě opuštěných koček. Vstupné: konzerva krmení pro kočky (lze nakoupit na místě).
K vidění bude též expozice dalších domácích
zvířat s programem pro děti. Více se dozvíte
na www.KOCKY-online.cz.

Komorní duo
Ve středu 13. dubna od 18 hodin se
uskuteční v Galerii 14 koncert komorního
dua K. Chudobová - flétna a B. Kürstenová
- klavír. Na programu budou skladby
J. S. Bacha, W. A. Mozarta, C. Debussyho
a F. Poulence. Vstup volný.

MÛj pﬁítel pes
Sobotní dopoledne 16. dubna bude patřit
dětem a jejich pejskům, kteří budou soutěžit ve svých dovednostech. Tato populární
akce se uskuteční v prostoru rybníčka Černý Most - Aloisov u ulici Pospíchalova. Začátek je v 9 hodin.

Svatojiﬁská pouÈ
V sobotu 23. dubna srdečně zveme na tradiční Svatojiřskou pouť do Hloubětína. Součástí poutě budou vepřové hody a večerní
pouťová zábava na Staré hospodě. Program
bude zveřejněn v příštím vydání Listů.
Poznámka: hlavním pořadatelem je
oddělení kultury a občanských záležitostí, změna programu vyhrazena

Sto let V + W
ž do 29. března potrvá na Staroměstské
radnici, nebude-li prodloužena, mimořádA
ná výstava V+W = 100 aneb Vždy s úsměvem
ke stému výročí narození Jana Wericha a Jiřího Voskovce . Mezi tisícem exponátů ale nenajdete zdánlivě obyčejnou fotku, jež je nejcennější součástí kroniky, kdysi měšťanské
újezdní školy v Kyjích u Prahy, psané v letech
1940 až 1962. Fotografií Jana Wericha jsou
stovky, ale jen tato jediná z kroniky kyjské školy má na zadní straně toto půvabné věnování:
Vážená družino, nejen že jste mě potěšily, ale
vy jste mě také poctily a trochu polekaly,
kdyžtě jsem zjistil, že sedm ženskejch si na mě
najednou dělá nárok. Děkuju vám a přeju
vám všem, tak Ottové, tak Vackové, jak
Šroubkové, tak Kramlové, jakož i Krukové,
Antošové a Černé, abyste byly zdravé a sobě
věrné. Váš Jan Werich.
Z textu není jasné, při jaké příležitosti se
Jan Werich ocitl, patrně v roce 1962, v „zajetí“ sedmi družinářek ze ZŠ Šimanovská.
Budeme rádi, když se nám některá z nich do
redakce ozve.
stránku připravil: jš, foto archiv
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Sobû pro radost
Ve středu 2. března 2005 v 17 hodin bude v Galerii 14 zahájena výstava čtyř umělců,
z nichž se veřejnosti představí dva malíři: Jiřina Černá (obrazy, krajina, zátiší)
a Miroslav Vodička (obrazy, akt, zátiší, krajinomalba) a dva výtvarníci - Hana Hořáková
(paličkované a frivolitkové krajky) a Pavel Tomeš (kožená bižuterie). Na vernisáži zahraje na klavír Simona Adamčová. Výstava potrvá až do 31. března, kdy bude zájemcům
předvedena výroba krajek a kožené bižuterie od 14 do 18 hodin. Výstavu můžete shlédnout ve dnech úterý, středa, čtvrtek od 14 do 18 hodin a v neděli od 14 do 17 hodin.

S

obě pro radost je ústředním tématem této ojedinělé a zajímavé výstavy. Všichni
vystavující umělci by si zasloužili samostatnou výstavu. Rozdílná konstelace tvorby
jednotlivých výtvarníků zcela určitě neujde
pozornosti bedlivému návštěvníkovi naší galerie, a poskytne mu dostatečný prostor pro
kvalitní zážitek. Lidská kreativita a činorodost vedou všechny umělce k nepřehlédnutelným počinům a nutí je nezahálet i objevovat třeba i dávno zapomenuté techniky...
Zajímáte se o paličkovanou či frivolitkovou krajku? Jaký je mezi nimi rozdíl? Víte,
co je vřeteno a kolovrat či jak vypadala přeslice? Jak se tká na karetkách? Umíte si sami

vyrobit originální kožený šperk pro radost
i zhotovit si vlastní potisk na tričko? Tak na
tyto otázky vám pomůže odpovědět první
dvojice zabývající se lidovou tvorbou - Hana
Hořáková či Pavel Tomeš. Oba jsou autory
zajímavých knih: Hana Hořáková (Frivolitková krajka), Pavel Tomeš (Vyrábíme z kůže a jiných materiálů).
Jiřina Černá a Miroslav Vodička pro změnu potěší třeba pomyslnou procházkou do
přírodních zákoutí v podobě krajinomalby
i melancholických zátiší plných pestrobarevných květin, na kterou jste všichni srdečně
zváni.
rr, foto archiv

Pavel Tomeš - kožená bižutérie

Pavel Tomeš

Jiřina Černá - květiny zátiší

Hana Hořáková - krajky

Miroslav Vodička - akt ženy, zátiší
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Mateřské centrum
Klubíčko YMCA Praha

Co se v lednu a únoru podařilo:
a) Malování na sklo pro děti a maminky,
b) Malování na textil - vyjma jednoho trika,
propáleného v mikrovlnce, c) Dramatizace
asertivní techniky v semináři S úsměvem do
práce a do života, d) Opravit tekoucí topení
poškozené při noční invazi mladistvých do
Klubíčka /za to patří obdiv panu Řezníčkovi, který zajistil okamžitý zásah/, e) Dokončit výměnu linolea a koberce v předsíni,
f) Uskutečnit večer s tématem Misie, g) Setkání týmu realizátorů programu pro návrh
koncepce, h) Přípravnou schůzku pro práci
Multietnické skupiny, ch) Uskutečnit výjezd na hory pro školičku Beránek,
i) a mnoho jiných věcí o kterých vědí účastníci našich programů.

na vás: Věra Roubalová, tel. 737 757 718
a Parisa Zargari, tel. 605 514 881.
V případě zájmu bude otevřen nový cyklus seminářů S úsměvem do práce a do života. Jde o prožitkový seminář využívající
psycho-sociální metody práce, dotazníky, testy, psychohry, práci s hudbou atd. (7 volně navazujících setkání po 2 hodinách). Témata:
komunikace, sebepoznání, sebepřijetí, práce
s emocemi, empatie, asertivní techniky, řešení konfliktů, obrana před manipulací, tvořivost a iniciativa v oblasti vztahů a života (rozdílné role mužů a žen, uplatnění v práci,
angažovanost ženy a rodina). Kontakt: M. Nováková, tel. 775 204 208, nutno se přihlásit
(pracovní skupina 10 - 15 žen).
Ostatní program: dopolední herny, školička atd. 9.30 - 11.30 hod.
Odpolední kroužky, kluby, cvičení i večery zůstávají nezměněny podle programu.
Setkáte se s ním na vývěskách MČ Praha 14
a v Listech Prahy 14. Stále ještě funguje burza, půjčování knih. Ve středečních hernách
se zaměříme na vývoj dítěte - krátká teorie,
vaše zkušenosti. Pokračuje zpíváníčko, pohybové programy, výtvarné tvoření.

Březen a Mateřské centrum Klubíčko
Nově začíná pracovat Multikulturní
ženská skupina
Každý pátek od 18. února v 16.30 do cca
18.30 zveme ženy (migrantky, azylantky,
žadatelky o azyl a další) stejně jako české
ženy na společná setkání a sdílení toho, co
máme společné i odlišné - našich denních
problémů a radostí, poznávání kultur a tradic našich rodných zemí, společné stolování s ochutnávkou tradičních jídel, výtvarné
aktivity atd. Všechny ženy jsou vítány i se
svými dětmi, jejich hlídání je zajištěno.
Veškeré informace rádi sdělíme a těšíme se

Velikonoce
v Heﬁmanovû Mûstci
Turistický oddíl Orion nabízí tento zájezd
všem zájemcům v termínu od 23. do 28. března. Přihlášky do 20. března. Cena 800 Kč (doprava, ubytování, strava, výlety atd.). Na programu budou výlety, zdobení velikonočních
vajíček, pletení pomlázek, různé hry, turistické znalosti a dovednosti.
Případné podrobnosti k oddílovým akcím
na tel. 281 262 762, nebo každé pondělí
od 16 - 18 hod. v klubovně, Kpt. Stránského
994, Černý Most.
Jana Jandová, oddílová vedoucí

Orion na horách
Turistický oddíl Orion z 93. PS uspořádal
o jarních prázdninách zimní tábor v Jizerských horách za zúčasti 18 dětí především
z Prahy 14 s jejich vedoucími. Děti byly ubytovány v chatě Javor v Jindřichově u Jablonce
nad Nisou. Výborně nám vařili, na vzdálenější sjezdovku do Lučan, kam jsme se museli
dopravit MHD, nám pan správce obětavě denně přepravoval lyže. V chatě jsme měli k dis-

A protože slavíme deset let činnosti, občas bývám vyzvána, abych se ohlédla za
tím, co je za námi. Mé malé ohlédnutí: Jaké je vlastně mateřské centrum Klubíčko
po deseti letech?
Takové, jaké jsme my, převážně ženy,
pracující v něm, jaké jsou naše děti. Jsme
hravé a výtvarně tvořivé - Dny tvořivosti,
veselé a půvabné - Cvičení pro radost
a dobrou náladu, krásné a přitažlivé - vizážistika, pohybově nadané - opičí dráha,
krásně zpívající - zpíváníčko pro děti, povídavé, ale i zvídavé - Kavárničky pro ženy, realizující se a úspěšné - semináře
S úsměvem do práce a do života, hloubavé a přemýšlivé - Duchovní večery. Jsme
skvělé matky a manželky - přednášky
a diskusní večery, strategicky plánující schůzky týmu realizátorů programu,
skromné - realizující program bez nároku
na odměnu, ale také: někdy melancholické, když nevychází rozpočet, někdy uhoněné a uštvané, když je venku bláto a toho
uklízení je prostě moc, někdy nervózní,
když dítě křičí a křičí a my nevíme proč,
někdy smutné, když nám všechna ta práce
a starosti přerůstají přes hlavu, někdy snící
o placené uklizečce a aspoň nějaké stálé
službě, ale vcelku jsme strašně báječné obdivuhodné a nezdolné. MC Klubíčko má
nejspíš mnoho poslání, učí nás být dobrými
matkami, otci, sdělovat si zkušenosti, spolupracovat, osvojit si nové dovednosti, najít
své schopnosti a naučit se je realizovat a také mít domov v místě, ve kterém žijeme,
měnit prostředí kolem sebe a budovat vztahy přátelství. Učí nás být šťastní teď a tady. A hlavně - učí to i naše děti.
Marie Nováková - vedoucí MC Klubíčko
kontaktní tel. 775 204 208,
mail: novakpm@ volny.cz

pozici hernu na stolní tenis, dále jídelnu ke
hrám, společenskou místnost s televizí. Moc
se nám v chatě líbilo. Převážnou část programu tvořilo lyžování na sjezdovce, zkušená vedoucí „Volavka“ Katka Štolcová se věnovala
především lyžařským začátečníkům. A komu
se nechtělo zrovna lyžovat nebo neměl lyže,
vydával se na túry do okolí, zejména na nějaký kopec (Bramberk, Špičák u Tanvaldu). Na
závěr pobytu se uskutečnila tradiční malá
zimní olympiáda - sjezd a slalom na kluzáku
a sjezd a slalom na lyžích. Absolutně nejlepších časů v jednotlivých disciplínách dosáhla
děvčata - Bára Rutnerová, Karolína Krpačová
a Klárka Kopřivová. Večerní program vyplňovaly zejména stolní a deskové hry - nejvíce si
všichni oblíbili Carcassone, Pipeline a Cink.
Proběhl i turnaj ve skládání puzzlí a v pexesu
(vítězi v kategoriích v obou soutěžích byli
shodně Katka Šimková, Martin Janda a Gábina Lustigová), dále pro zájemce i turnaj ve
stolním tenise, který vyhrál Marek Balcar.
Byl to vydařený tábor. Při odjezdu nám správce sliboval, že by již příští rok měl jezdit ski-

bus. A protože se nám tam opravdu líbilo, rádi přijedeme zase.

Kuliãkyáda
Akce oddílu Orion na uvítání jara, pro všechny děti, které by měly chuť si kuličky zahrát.
Sraz v pondělí 21. března v 16 hod. v parčíku
u kostela sv. Bartoloměje v Kyjích. Vybavení:
alespoň tři kuličky, stačí hliněné (kdo je nemá,
budou mu zapůjčeny). Opékání buřtů na ohni.

Josefská veselice

Výbor 1. Občanského sdružení Hloubětín a iniciativní skupina zastupitelů zvou na
Josefskou veselici, která se v pátek 18.
března uskuteční v restauraci „Havana“ na
bývalém Vetiškově náměstí v Hloubětíně.
Začátek v 18 hod., hrát budou přátelé. Dobrovolný příspěvek na režii a na tombolu (do
tomboly) vítán.
Za pořadatele ing. Václav Hollan

NEZISKOVKY A
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DDM na âerném Mostû

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

AKCE V BŘEZNU
9. 3. Kraslice (zdobení voskem i netradičními technikami a materiály, děti 16 17.30 hod., dospělí 17.30 - 19 hod., cena
30 Kč), 4. 3. Chemická olympiáda, 15. 3.
Zeměpisná olympiáda, 17. 3. Jarní osení
(dekupáž na květináč, výsev osení, 16 - 19
hod., cena 30 Kč), 18. 3. Matematický
klokan, 22. 3. Chyť si velikonočního beránka (orientační závod v okolí DDM pro
děti ve věku 7 - 15 let, 15 - 18 hod.), 24. 28. 3. Velikonoční tábor (výlety, hry, sportovní aktivity pro děti ve věku 7 - 15 let, cena 1040 Kč), 30. 3. Fyzikální olympiáda
Vyhlašujeme výtvarnou soutěž na téma Čarodějnice (libovolná technika i trojrozměrné objekty a fotografie). Přineste
nebo zašlete do DDM do 25. dubna. Vernisáž výstavy se uskuteční 29. dubna v 15
hod.).
Klub Most (otevřený klub pro děti
a mládež): po 16 - 19 hod., út 14 - 19 hod.,
st 17 - 19 hod., čt 14 - 19 hod. a pá 14 - 18
hod. (v době velikonočních prázdnin 24.
a 25. 3. mimořádně otevřen 10 - 17 hod.).
NOVĚ OTEVŘENÉ KROUŽKY
keramika - po 14.30-16 hod., cena 500
Kč, věk 6-11 let,
astronomie - pá 17 - 18.30 hod., cena
400 Kč, vě: 8-15 let,
sportovní hry - st 15.30 - 16.30 hod.,
cena 350 Kč, věk 8-15 let,
basketbal - po 16.30 - 18 hod., cena 500
Kč, věk12-14 let,
frisbee - stř 16.30-18 hod., cena 450 Kč,
věk10-15 let,
kalanetika - cvičení na overball, pilates
- út 19.30 -20.30 hod., cena 500 Kč, věk od
18 let,
bodyball - cvičení na míčích - st 18-19
hod., cena 500 Kč, věk od 18 hod.

Jarní prázdniny
s DDM
Během jarních prázdnin, které na našem
obvodě byly v druhém únorovém týdnu,
jsme na lyžařském táboře v Jizerských horách v Českém Šumburku zažili spoustu legrace a odvezli si mnoho krásných zážitků.
Počasí a sněhové podmínky byly ideální.
Děkujeme vedoucím Karlovi, Gábině,
Frantovi, Martinovi a všem dětem, kterým
dle jejich slov se letošní prázdniny moc líbily a těší se již na příští rok, až se opět
v Českém Šumburku všichni setkáme.

7

Komunitní centrum Mot˘lek
Pravidelné aktivity
(viz přehled v minulých Listech
nebo na www.motylek.org)

NA MĚSÍC BŘEZEN
jsme pro vás připravili
Putování po Praze
(4. 3., odchod ve 14 hod.)
V pořadí již pátá poznávací výprava za
historií a zajímavostmi Prahy. Tentokrát
s nízkoprahovým klubem navštívíme Muzeum hraček a Zlatou uličku na Pražském hradě. Potřebujete pouze lístek se souhlasem rodičů (k dostání v nízkoprahovém klubu),
15 Kč na vstup a dva lístky MHD.
Napříč Tibetem (středa 9. 3. v 17.30 hod.)
Tentokrát se na našich cestopisných toulkách vydáme až na „střechu světa“. S cestovatelem a horolezcem Josefem Kubíčkem se
v přednášce seznámíme s životem a krásnou
přírodou této malé asijské země. I tentokrát
se můžete navíc těšit na specialitu místní kuchyně. Vstupné dobrovolné.
Život v tmavomodrém světě
(čtvrtek 10. 3., 14 - 17.30 hod.)
Chcete si vyzkoušet pocity nevidomých?
Víte, jak se k nim správně chovat a jak jim
pomáhat? Poučné, ale i zábavné odpoledne
jsme pro děti připravili v nízkoprahovém
klubu.

dyslexie (porucha čtení), ale také
dysgrafie (porucha psaní), dysortografie (porucha pravopisu), dyskalkulie (porucha počítání) a další. Některou z těchto poruch možná má
i vaše dítě. Mnohé se dá trpělivou
prací napravit a dítěti tak pomoci zvládat
problémy, do kterých se zákonitě dostává při
plnění školních povinností. Pokud chcete poradit, jak nejlépe poznat a zvládat různá úskalí těchto poruch, pak vás srdečně zveme na
přednášku a besedu se speciálními pedagogy
Mgr. K. Kracíkovou a Mgr. P. Radovou.

Plavání
Službu plavání dětí se zdravotním postižením poskytuje Sdružení na pomoc dětem
s handicapy již od svého založení, a to v dětském bazénu se slanou vodou v plaveckém
areálu v Hloubětíně. Každý týden sem přicházejí malí klienti Motýlku s některým z rodičů a za odborného vedení speciálního pedagoga a s pomoci dobrovolníků zde získávají často první zkušenosti z pobytu
v bazénu. Plavání má pro ně mnohostranný
význam. Děti s mentální retardací mají v důsledku svého postižení zpravidla i poruchy

Barevná pohádka
(čtvrtek 10. 3. v 17.30 hod.)
S další hezkou pohádkou pro nejmenší
přijede tentokrát Divadélko Rolnička. Představení se uskuteční opět v Galerii 14, nám.
Plk.Vlčka 868.
Vstupné 30,-Kč
Velikonoce s Motýlkem
(sobota 19. 3., 14 - 17 hod.)
Již popáté si budete moci společně s dětmi
vyrobit velikonoční dekoraci, kraslice nebo
uplést vlastní pomlázku. Po malém koncertu
dětí, které se u nás učí hrát na zobcovou flétnu, se všichni vypravíme na také již tradiční
vynášení smrtky a jejím utopením v rybníku
se rozloučíme se zimou. Vstupné dobrovolné.
Zábavné odpoledne s počítači
(datum bude upřesněno)
Všechny zvídavé děti zveme na akci připravenou studenty vysokých škol. Společně
odjedeme do sídla Studentské unie na Strahově, kde budou dětem k dispozici počítače
a také studenti, kteří jim poodkryjí tajemství
PC programů a her.
Jak pracovat s dětmi s poruchami učení?
(úterý 29. 3. od 17 hod.)
U stále většího počtu dětí je v současnosti
diagnostikována některá z forem specifických poruch učení. Není to pouze známější

motoriky. Těm, které trpí postižením dolních
končetin a nemohou se volně pohybovat, poskytuje pobyt v bazénu často silný emoční
zážitek. Pohybové činnosti ve vodě jsou ideální možností pro rozvoj motorických dovedností a přispívají k celkovému zlepšení
pohybové koordinace. Rozvíjejí také správný způsob dýchání. Nezanedbatelný význam
má plavání i pro otužování a zvýšení obranyschopnosti organizmu proti infekčním chorobám. Pro děti byl vypracován speciální
program, který samozřejmě dbá na jejich individuální potřeby a možnosti.
PhDr. Zuzana Jelenová
předsedkyně Sdružení
na pomoc dětem s handicapy
Komunitní centrum MOTÝLEK
Vlčkova 1067
Tel :281 912 081
www.motylek.org

OBâANSKÁ SDRUÎENÍ
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JAHODOVÉ MENU
Od 12. února má Klub JAHODA otevřeno i v sobotních odpoledních hodinách.
Zatím každý sudý týden! Takže v březnu
je to 12. 3. a 26. 3. Další informace jsou
k dispozici v klubu JAHODA nebo na našich internetových stránkách.
V neděli 13. března na ČT 1 po odpolední pohádce sledujte dokument České
televize „Kde peníze pomáhají“.
Je natočen o projektu Jahody podpořeného z veřejného sbírkového projektu
České televize a Nadace rozvoje občanské
společnosti Pomozte dětem!
V sobotu 26. března odpoledne pořádá JAHODA nejen pro děti v rámci sobotního klubu orientační hru sídlištěm Černý Most s překvapením
Účastníci budou mimo jiné řešit základní otázku: Znám dobře místo, kde bydlím?
Přesný začátek bude upřesněn, např. podle počasí v den konání akce. Prostě přijďte za námi do klubu a dozvíte se všechno
důležité.
Dále nabízíme dětem nový kroužek
pohybového cvičení s prvky bojového
umění.
Velká událost pro JAHODU je i právě
probíhající rekonstrukce nebytových prostor, které připravujeme jako nový níz-

koprahový klub DŽAGODA, tentokráte
pro dospívající děti a mládež. Navíc s napětím očekáváme, zda některý z dobrovolníků z klubu JAHODA uspěje při udělování ceny „KŘESADLO“ - Cena pro
obyčejné lidi, kteří dělají neobyčejné
věci. Výsledky budou známy koncem
března, kdy bude nominované dobrovolníky vybírat hodnotící komise. Rádi v některém z příštích vydání Listů zveřejníme
příběh dobrovolníků - lidí, kteří už několik let pravidelně docházejí za dětmi na
Černý Most do klubu JAHODA a jsou jim
oporou a kamarádem nejen při řešení jejich každodenních starostí, ale i radostí.
Kdy máme otevřeno?
Klub JAHODA: pondělí až čtvrtek odpoledne a každou sudou sobotu odpoledne. Klub JAHŮDKA: úterý, středa a čtvrtek dopoledne. Už jste navštívili www.jahodaweb.cz? Aktualizujeme je každý
den. Jsme rádi, že s námi komunikujete.
Jsme tu pro vás a vaše děti.

Vybíralova 969, Praha 9
tel. 281 91 63 52, 777 674 060
info@jahodaweb.cz
č.ú. 250969359/0800

Mimořádná byla jak vernisáž, tak samotná únorová výstava prací výstarného ateliéru ARS-PUERIS vedeného Mgr. Jiřinou Břicháčkovou - Olivovou. Snad žádná vernisáž
neměla v Galerii 14 tak hojnou návštěvnost
jako právě tato. Obdiv na otevřené scéně si
získala jak dlouholetá práce paní Břicháčkové s dětmi (její ateliér byl na Jahodnici založen před 11 lety), tak vystavená dílka od
nejmenších dětí, až po ty, které už nyní v dospělosti pokračují ve výtvarné činnosti. Bylo
to krásné, pestré, mnohotvárné výtvarné
představení, atmosféra na vernisáži byla
jedním slovem báječná a hřejivá.
Jmenný seznam všech vystavujících:
Klára Aronová, Jiřina Břicháčková ml.,
Barbora Daušová, Marie Dvořáková, Julie
Efrimová, Jan Holub, Martin Jahoda, Barbora a Kristýna Kollmanovy, Michal a Tereza Kozlovi, Pavlína Kučerová, Jan Lejsek, Josefa Marková, Jan Minařík, Karolína a Lucie Michálkovy, Barbora Novotná,
Adéla Šatová, Dita a Lucie Šimánkovy,

NOVINKY
v místních knihovnách

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

KNIHY PRO DOSPĚLÉ
❍ Phillip Margolin - Krutá spravedlnost
Kriminální thriller z právnického a lékařského prostředí
❍ Jack Kerouac - Zjevení Orfea Novela
klasika beatnické literatury
❍ Wilbur Smith - Oko tygra Nový dobrodružný román známého autora bestsellerů
❍ John Irving - Pitná kúra Román z prostředí americké bohémy konce 60. let 20.
století
❍ Věra Procházková - Frišta Románová
novela české novinářky
❍ Helena Farská - Maryša naruby Psychologicky laděný román pro ženy

Benjamin Šulc, Václav Tvrdek, Vratislav
Vrška, Adam Rössler, Nina Záhorová a Tereza Zemanová (na snímku je jen 17 z 27
vystavujících).
foto: jš

P¤IJÍMACÍ ¤ÍZENÍ
na Z· Gen. Janou‰ka
ZŠ Černý Most II., Gen. Janouška 1006
otevírá ve školním roce 2005/6 třetí třídy
s výukou angličtiny, němčiny a ruštiny. Přijímací řízení se bude konat v pátek 8. dubna
v 9 hod. (změna oproti původně ohlášenému
termínu v pondělí 18. dubna). Přihlášení žáci se dostaví 8. 4. v 8.45 hod. do ZŠ Gen Janouška. Náhradní termín přijímacího řízení
pro řádně omluvené žáky je 19. května. Přihlášky podávejte do 31. března. Tel. 281 912
168, mail: zsjanousek@volny.cz. Výsledky
přijímacího řízení budou rodičům oznámeny
písemně do 7 dnů po vykonání zkoušek a na
webových stránkách školy.

KNIHY PRO DĚTI
❍ Astrid Lingrenová - Kluci darebáci
a pes Příběh dvou chlapců, kteří jsou svědky
loupeže. Pro čtenáře od 9 let
❍ Walt Disney - Medvědí příběhy Kniha
pro malé děti
❍ Tony Wolf - Zoubek se vrací Příhody
myšáka Zoubka pro předškolní děti.
❍ Joachim Friedrich - Čtyři a půl kamaráda a ukradený diamant Další případ Kallovy detektivní kanceláře
❍ Olga Provatníková - Rum s příchutí
Coca-Coly Román o první lásce a zklamání.
Pro starší dívky
Březen je považován nejen za měsíc knihy,
ale letos byl vyhlášen také měsícem internetu.
Knihovna na Černém Mostě připravila akci,
kterou chce seznámit především seniory, ale
také další zájemce se základy a přednostmi
využívání internetu. Bližší informace získáte
přímo v knihovně v obvyklých výpůjčních
hodinách nebo na tel. 281 918 142
tři strany neziskovek připravil: jš
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SoutûÏ: Kdysi a dnes podle kalendáﬁe
S

právná odpověď z minulého čísla je za b)
1976 - 1980 (v rozpětí těchto let byl pořízen čb. panoramatický snímek bývalého Vetiškova náměstí). Ze správných odpovědí, kterých byla většina, jsme vylosovali: 1) paní
Evu Kučerovou (vyhrává dárkový balíček
CČM), 2) pana Petra Čekala (získává historickou detektivku věnovanou knihkupectvím
Trávníček v Hloubětíně). Oběma výhercům
gratulujeme, výhry mají připraveny k vyzvednutí v naší redakci. Paní Kučerová nám ke
správné odpovědi ještě mj. napsala: Vaše sou-

těž mě zaujala, neboť se taky pokládám za pamětnici Hloubětína. Narodila jsem se tady
a doposud zde žiji (letos to bude 40 let). Někteří z vás si všimli, že u sochy Malé plavkyně
jsme nesprávně uvedli, že stávala pod křižovatkou Kolbenova x Kbelská (správně je Poděbradská x Kbelská).
V dnešním druhém kole soutěže se opět ptáme, kdy byl Janem Břinkem pořízen čb. snímek:
a) 1969 - 1975, b) 1976 - 1980, c) 1981 - 1985.
Je na něm zachyceno mj. staveniště sídliště Lehovec (foceno z haldy vyvezené zeminy). Dané

místo fotografoval ještě jednou (dolní čb. snímek, na němž je vidět za holou plání Hloubětín),
přičemž v levém rohu je část už postavené
budovy plánovaného učiliště ČKD (budova byla
zbourána, učiliště postaveno nebylo). Jak tato
část Lehovce vypadá dnes, vidíte na bar. snímku
Petra Mazance z roku 2004. Ze správných odpovědí (zasílat je můžete poštou, mailem nebo
osobně doručit do podatelny nejpozději do 15.
března) vylosojeme dva výherce (první obdrží
dárkový balíček CČM, druhý knihu z knihkupectví Trávníček).
jš, foto archiv
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Chvála fotbalu
J

eden z největších zimních fotbalových turnajů v naší republice začal 8. ledna na hřišti s umělým povrchem v Kyjích. Ve dvou skupinách po osmi týmech se nejprve hrálo systémem každý s každým, poté se podle umístění
pokračovalo v soutěži v dalších čtyřech skupinách. Do konce února tak každé mužstvo
odehrálo devět utkání v rozdílných teplotách
od jarních třinácti stupňů v polovině ledna až
po stejný počet stupňů mrazu začátkem února.
Ale vždy na výborně připraveném povrchu,
což si pochvalovala i šestice oslovených hos-

tujících trenérů. Asi nejdál to na hřiště TJ Kyje měl z Lužce u Mělníka Ladislav Kurucz,
někdejší ligový spoluhráč Viktora, Samka,
Gelety nebo Štrunce v pražské Dukle: „Zdejší nově vybudovaný areál viděl na podzim náš
sponzor a s přihláškou na turnaj jsme neváhali ani minutu., byť startovné ve výši 16 000
korun je dost. Ale je to tady ve všech směrech
ideální, snad účast zúročíme i v jarních bojích
o postup ze středočeské I. B třídy, kde jsme
zatím na třetím místě.“
Z dost velké vzdálenosti dojíždí na turnaj
vedoucí tým středočeského přeboru ze Stříbrné Skalice s trenérem Zdeňkem Šaldou: „My
jsme do Kyjí dali na roční hostování jednoho
hráče, takže v rámci vyrovnání tady startujeme zdarma. Jsme maximálně spokojeni, povrch je vždy kvalitní, takže se na něm dá nacvičovat i řada herních prvků.“

Z Březí u Ríčan přijížděl k Rokytce se svými svěřenci asi nejimpulzivnější trenér z oné
šestnáctky lodivodů. Také Ladislav Chlapec
pěl na turnaj samou chválu: „Ze všech účastníků hrajeme suverénně nejnižší soutěž, a to
III. třídu. Pohár je pro nás obrovskou zkušeností, hráči tady mohou hodně okoukat.
Všechno je super, hra, podmínky, pořadatelé.
Když si představím, že bychom u nás běhali
v té slotě přes kořeny, pak je to ještě větší
nádhera.“

Dalším oddílem s postupovými ambicemi
ze středočeské I. B třídy je Botanicus Ostrá.
A trenér Josef Balog neskrývá rovněž nadšení: „Je to tady perfektní, jsem mile překvapen
úrovní, herní i pořadatelskou. S trénováním
na blátě nebo ledu se to nedá vůbec srovnat.
Svou účast bereme nesmírně vážně, zkoušíme
i nový herní systém, neboť šestibodová ztráta

na Lysou v mistrovské soutěži je pro nás výzvou.“
V okresním přeboru Praha - východ startuje Sokol Zeleneč, který trénuje Pavel Homolka: „Jsme tradičními účastníky tohoto zimního turnaje. A přechod ze škváry na „umělku“,

to je bomba. Pro nás je to vynikající příprava,
jsme tady maximálně spokojeni. A určitě to
neříkám proto, že s Kyjemi máme dlouholetou spolupráci.“

Kromě dvou domácích výběrů se v Kyjích
mohli cítit skoro jako doma fotbalisté z Dolních Počernic, jejichž hřiště je jen pár kilometrů proti proudu Rokytky. Trenér Libor Vizingr bral přípravu na jarní část I. A třídy rovněž zodpovědně: „Po podzimu jsme třetí,
čtyři body za prvním. Samozřejmě, že se
o postup do pražského přeboru pokusíme.
A kyjský turnaj je k tomu výbornou přípravou. Na kvalitním terénu můžeme zkoušet nové herní prvky. Jsem tu na výsost spokojen.“

První březnový víkend je před námi posledních osm z celkového počtu osmdesáti zápasů. Ty rozhodnou definitivně o celkovém
pořadí na 1. až 16. místě a předchozí trenérská
slova chvály a díků jsou asi tou nejlepší pozvánkou čtenářům Listů k návštěvě zimního
fotbalu na umělé trávě. Po oba dny se hraje
stejně jako od začátku ledna, tedy v 9.30,
11.20, 13.30 a v 15. 20 hod.
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I v bﬁeznu za snûhem

Hokej je jeden
V hokejové extralize začíná 4. března play
off. Fanoušci jsou před vyvrcholením sezóny nažhaveni a dva pražští zástupci vstupují
do čtvrtfinále s těmi nejvyššími ambicemi.
Realizační týmy jsou v pohotovosti, připraveny své ovečky chránit a hýčkat, pro postup
do dalších kol často dělají i nemožné. To na
rybníku v Kyjích už je pomalu po sezóně.
Letos byla přes všechny prognózy o globálním oteplování poměrně dlouhá. Bruslilo se
od těch prvních krůčků na ledě až po zápasy

těch nejlepších. Hokej tady nehrála žádná
neznámá jména. V akci byl vidět třeba dres
Viktora Ujčíka. Hokejoví příznivci si určitě
pamatují jeho ne moc slavný odchod ze
Sparty po havárii na motocyklu. K zápasům
na Kyjském rybníku jezdili někteří aktéři
dokonce na kolech a vedení týmů jim to tolerovala. Nebo takový Zdeno Chára. Hokejista vysoký 204 cm, vyžadující speciální kanady, Tady válel v jeho dresu čiperný klučina na bruslích, které seženete v kdejakém
bazaru. I když atmosféra nebyla zdaleka tak
vyhecovaná jako v extralize, nasazení a chuť
do hry by se daly srovnávat. Hokej, alespoň
ten lední, je prostě jeden.

Dorostenci záchranou?
Při pohledu na současnost hloubětínského
fotbalu převažuje rozčarování z herního projevu i umístění mužů ve II.B třídě, nicméně
mládežnická družstva Slavoji ostudu určitě
nedělají. Dorostenci v loňské sezóně postoupili do I.A třídy, kde jsou před jarní částí na
krásném čtvrtém místě z dvanácti týmů. O podrobnější informace jsem požádal pětatřicetiletého trenéra Karla Jelínka, někdejšího hráče
Slavoje a hloubětínského patriota.
„V kádru máme 18 hráčů ve věkovém rozptylu 16 - 18 let, pět z nich má střídavý start.
Jsou to Stuchlík, Jeřábek, Hell, Kratochvíl a J.
Šafránek. Letos nám do týmu dospělých věkově doroste dalších pět fotbalistů. A právě
současní dorostenci jsou zárukou budoucnosti zdejšího fotbalu. Je to parta, jakou jsem naposledy zažil během svého vlastního hraní
v dorostu. Oceňuji, že nechtějí odejít, když vidí současný stav. Problémové zázemí, vedení
téměř žádné. Hloubětínských patriotů je tu
celkem dost, když je brigáda, nestačí pomalu
nářadí. Jsou tady srdcaři na práci rukama, ale
na organizační záležitosti, sportovně technické úkoly a další administrativu prostě nejsou
lidi. Dorostenci tyhle problémy vidí, ale možná o to víc je to stmeluje. Znovu jsem se o tom
přesvědčil třeba při týdenním pobytu na horách, kde se kolektiv ještě více utužil, není
v něm ani náznak nějakého dělení na staré
a mladé. Teď kluci makají třikrát týdně na tré-

Momentka je z utkání dorostenců Slavoje s vedoucím Braníkem.
ninku a už se těší na mistrovská utkání. Chtějí ukázat, že podzimní výsledky nebyly náhodné. A já věřím, že zdejší fotbal opravdu
zachrání.“
Postřehy a víru Karla Jelínka doplňme ještě o stručnou vizitku jediného žákovského
družstva v Hloubětíně, a to starší přípravku,
která pod vedením Jaroslava Špaňhela dosahuje celkem solidních výsledků. Kluci trénují
dvakrát týdně, o víkendu je čekají zápasy, které občas narušují rodiče odjezdy na chaty
a chalupy. Proto by pod hloubětínským hradem kádr družstva rádi rozšířili, přihlásit se
mohou všichni fotbalumilovní borečkové ročníku 1995 a mladší, nejlépe na hřišti během
tréninku ve středu a v pátek po šestnácté hodině.

Značný zájem byl během jarních prázdnin
školáků z Prahy 14 o každodenní zájezdy za
lyžováním do Herlíkovic. Odjíždělo se každý
den v 6.45 hod. z Černého Mostu, kam se kolem osmnácté hodiny i vracelo. Některé dny
musely být vypraveny dokonce autobusy dva.
Tahle poptávka a dostatečný sněhový příděl
sněhu v Krkonoších přivedly společnost Snowhill k zopakování této nabídky i během jarních prázdnin v Praze 1 až 5, protože i tam
studuje mnoho zdejších mladíků a slečen.
Před Velikonocemi se opět bude jezdit za stejných podmínek z Černého Mostu každý den,
celý měsíc také pokračují večerní a víkendové
zájezdy. Bližší informace ochotně sdělí na tel.
737 222 456, případně svrcek@snowhill.cz.

Fit studio D
Dalším výrazným úspěchem se může
pochlubit kolektiv z naší městské části,
Fit studio D s trenérkou Dášou Zitovou.
Na mistrovství republiky v aerobic team
show obsadil páté místo, což je vzhledem
k velké konkurenci výrazný úspěch.
A před sebou mají závody v Českých
Budějovicích a další ze seriálu mistrovských podniků v Luhačovicích. I tam
chtějí potvrdit své kvality. Fit studio
D ovšem nezapomíná ani na širokou veřejnost. Každé pondělí od 17 do 18 hodin
se mohou přihlásit zájemci o cvičení rodičů a dětí, dále je to všestranná příprava
dětí a připravena jsou rovněž cvičení zaměřená na formování postavy i speciální
pro dospívající mládež. A 15. března ve
20 hodin zahajuje v tělocvičně ZŠ Vybíralova tříměsíční redukční kurz. Bližší informace o něm a také o dalších aktivitách
Fit studia D se dozvíte na telefonech
281 910 996 a 605 935 980 nebo na fitstudiod@seznam.cz.

dvoustranu připravil: Pavel Vokurka, foto: autor (13), jš a archiv
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V

čele masopustního průvodu si vykračoval
ten „největší“ kašpárek, jakého se podařilo v Praze a okolí sehnat, následován čtyřmi
švarnými jezdkyněmi na huculských koních,
mažoretkami ve žlutých sukničkách a hlavním průvodem dospěláckých a dětských masek (myslivec, medvědář, turecký paša, pan
král, gejša, pradlena, automobilová závodnice
s kuklou a brýlemi a řada dalších, neméně
fešných). Fantazie s humorem se mohla plně
vyřádit. K rituálu průvodu patří rovněž rýmované hlášky předřečníka s megafonem, jako
např.: Já, pan pronobus, vinšuju krásný masopust... Ať žije nejmíň do sta, náš pan starosta...Ukažte, ukažte, copak tam máte, jestli
nám něco dobrého dáte... Za všechno dobrého, co nám dáte, ať celý rok výborné obchody
máte! Zastávek v tom zimomřivém únorovém
odpoledni se dalo napočítat kolem patnácti
(takový malý průvodce po živnostech a institucích v celé obci), s kolovými tanečky (Kdo

Dolnopoãernick˘

MASOPUST

hodně tancuje, muzice platí,
přijmou ho do nebe, andělé
svatí), občerstvením (dejme tomu domácí štrůdl, vdolky či pečivo) a nezbytnými „štamprlátky“ něčeho ostřejšího pro
zahřátí. A když už doprovodnou kapelu Žižkovanku ve stylových mexických sombrérech
zjevně bolely nohy, nasedla na americké vozidlo hummer a vyhrávala do závěrečného pochodu, bumtarata, bum, bum, bum. Za takovéto ukázkové spojení Žižkova s Mexikem
a Amerikou v Dolních Počernicích by se nemusel věru stydět ani věhlasný a vynalézavý
Evropský parlament...
Závěrem malé přáníčko, aby příště nezůstalo jen u symbolického podání ruky našimi
sousedy, ale aby masopustní rej byl opravdu
společný i pokud jde o angažmá naší radnice.
Že by to hravě dokázala, o tom svědčí jak
společné Babí léto, tak i loni premiérové
Májování.
text a foto: jš

Lidičky, kouknou, z okna ven, z okna ven. Myslejí, myslejí, že jdu s mědvědem. Lidičky, pojďte sem, jak už jsem pravil:
Není to medvěd, je to náš Kamil! (říkanka z „Dolního Počernicka“).

Obecní zřízenec se šatlavou obsazenou dětmi, které se rády na cestě
směrem k Jahodnici nechaly tu a tam povozit. Obecní šatlava však během průvodu slouží k tomu, že se do ní na zastávkách „zavřou“ místní živnostníci, kteří se pak štědře vykupují nejen občerstvením, ale
i příspěvkem do obecní pokladničky skryté v kočátku tlačeném chůvou.

Paní Jiřinku Břicháčkovou - Olivovou přivádí k průvodu, jenž právě
překročil „hraniční čáru“ Prahy 14, turecký paša, alias paní Václavková. Milé uvítání na půdě „čtrnáctky“ komentuje výmluvný pronobus: „Milí páni a pánové, umění se učí u paní Břicháčkové ...“
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Není masopust jako Masopust
O

dva dny později jsme se za dalším masopustním veselím přesunuli před ZŠ
Hloubětínská. Pestrobarevný průvod zamířil
nejprve do mateřské školy a Dětského centra
Paprsek v Šestajovické ulici, poté se vydal do
další školky ve Štolmířské. Bylo až dojemné
sledovat radostné setkání personálu obou zařízení s někdejším osazenstvem, o radosti dětiček z mateřinek ani nemluvě. Hlučný průvod masek přilákal i značné množství dospělých, kteří si tak zpříjemňovali čekání na
listonošku. Na náměstí v Hloubětíně, kde
školáci předvedli některé tanečky a hry, možná někteří z přihlížejících zapomněli, co
vlastně chtěli koupit nebo zařídit. Pár z nich
navíc odpovídalo na anketní otázky do školního časopisu Kachlíkárna. Včetně autora
těchto řádek, který by touto cestou své odpovědi ještě rád doplnil.

Holky a kluci,
buďte rádi, že máte
masopust. Já měl to
štěstí, že jsem jako
dítě jezdil poměrně
často k příbuzným
do jižních Čech, kde
tyhle tradiční zvyky
přežívaly všechny
režimy.
Naše
„kachlíkárna“, které
už jsme tak říkali na
přelomu padesátých
a šedesátých let, byla v té době školou
národního hrdiny Jana Švermy. A v únorových dnech jsme
mohli tak maximálně očekávat zasloužilého milicionáře
a jeho báchorky
o vítězství pracujícího lidu nad reakcí
v roce 1948. Masopust se tehdy ve škole zmiňoval pouze ten
s velkým M, křestním jménem Josef, který se
stal v roce 1962 držitelem Zlatého míče, trofeje pro nejlepšího fotbalistu Evropy. Takže,
není masopust jako Masopust.
text vok, foto autor a jš (3)
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Slovo k zápisÛm do M·

Vážení rodiče,
přiblížilo se období přihlášek vašich dětí do mateřských škol. Termíny
jsou následující: 16. - 17. března (vydání přihlášek na jednotlivých
MŠ), 30. března (vrácení přihlášek) a 4. května (vydání rozhodnutí).
Rozhodnutí o přijetí, případně nepřijetí vašeho dítěte do mateřské školy vydá paní ředitelka příslušné mateřinky. Vzhledem k pokračující
bytové výstavbě na Černém Mostě nedochází na Praze 14 k úbytku
dětí navštěvujících jak mateřské, tak základní školy. Situace je stabilizovaná. Není tedy žádný důvod ke snižování počtu pedagogických
pracovníků, ani k rušení školských zařízení. Naše městská část patří
k několika málo pražským čtvrtím, kde nedojde v příštím školním roce k žádným podstatným změnám v počtu tříd a škol. Tato informace
je podložena počty zapsaných dětí do 1. tříd základních škol a počty
odcházejících žáků 9. tříd. Oba tyto údaje jsou v souladu.
Co se týká placení školkovného, bude částečně dotováno tak, aby platba rodičů nebyla vyšší
než 450 Kč za měsíc. Podle nového školského zákona sice ředitelky mateřských škol mají určit
školkovné podle skutečných neinvestičních výdajů v tom kterém roce, ale pokud by toto bylo
realizováno, poplatek v jednotlivých mateřských školách by se velmi lišil podle výše neinvestičních nákladů, z nichž mohou rodiče platit až 50% (mimo jiné různé opravy a úpravy, které
jsou v tom kterém roce v jednotlivých zařízeních prováděny). Při platbě 450 Kč pro děti v mateřských školách za měsíc a při poslední třídě mateřské školy zdarma, nedojde k navýšení poplatků.
Předpokládáme-li, že většina dětí dochází do mateřské školy tři roky, tak při částce 300 Kč,
která byla v minulém školním roce, by zaplatili rodiče za 3 roky docházky celkem 9 000 Kč. Při
současné platbě 450 Kč za měsíc vzhledem k tomu, že poslední ročník MŠ je zdarma, zaplatí
rodiče celkově tutéž sumu.
Pro usnadnění výběru vhodné mateřské školy uvádíme níže přehled všech deseti MŠ v Praze 14 včetně jejich priorit.
Mgr. Jaroslav Jiroušek (ČSSD), zástupce starosty

Struãná prezentace mateﬁinek
MŠ Chvaletická 917/1, Lehovec
ředitelka PaedDr. Blanka Borová,
tel. 281 867 290
mail: ms.chvaleticka@seznam.cz
Ve čtyřech věkově heterogenních třídách je
místo pro 104 dětí. Programová nabídka vychází ze zájmu dětí i jejich rodičů - program
pro přípravu na školní docházku i množství
zájmových činností: plavání, sportovní kroužek, taneční kroužek, keramika a tvořivé činnosti, základy hry na flétnu a základy angličtiny. Program je během školního roku doplněn o kulturní a sportovní akce, jako např.
výlety, putovní hry, divadelní představení,
karneval, vánoční setkání s rodiči a rozloučení s předškolními dětmi. Ke konci školního
roku se děti těší na sportovní olympiádu, pohádkový les a výstavu - letos s názvem „ Vesmír“. Zpravidla ve čtvrtek se setkávají maminky s dětmi, které ještě nechodí do mateřské školy, na program plný her a společných
činností. Den otevřených dveří bude pro zájemce 8. března od 13 do 16. hod. Zápis
16. a 17. března od 13 do 16 hod.

MŠ „Korálek“ Bobkova 766, Č. Most II.
ředitelka Jitka Kubátová, tel. 281 918 535
mail: koralek@cmail.cz
www.koralek.unas.cz
Kapacita 208 dětí v osmi třídách. MŠ pro 36leté děti s možností zvykací doby na začátku
docházky. Šest tříd je věkově smíšených a dvě
jsou věkově homogenní - pro předškoláky
a děti s odkladem školní docházky. Kvalitní
výchovný program - podpora individuality všestranná příprava na vstup do ZŠ - logopedická péče. Volnému režimu dne nebrání aktuální změny činností - plavání, návštěvy divadel, planetária, divadlo a výchovné koncerty na škole, polodenní a celodenní výlety aj.
Aktivita a seberealizace dětí je rozvíjena

v kroužku tanečním, výtvarném, pracovním,
sportovním, dále cvičení jógy, angličtina pro
nejmenší, keramika hrou. Zimní škola v přírodě s výukou lyžování a letní zaměřena na turistiku. Velmi kvalitní kuchyně, stravné 25 Kč
na den. Péči o děti zajišťuje stabilní kolektiv
plně kvalifikovaných 16 učitelek, vedoucí
školní jídelny s 5 kuchařkami, školník s 6
uklízečkami. „Našim cílem je snaha vytvořit
vhodné podmínky pro každé dítě k prožití
klidného, radostného a na poznatky bohatého
období této důležité výchovné etapy. Těšíme
se na vaši osobní návštěvu i s dítětem při zápise, kdy pořádáme Den otevřených dveří.
Budete mít možnost seznámit se s prostředím
naší a jak doufáme i vaší školičky.“

MŠ Kostlivého 1218, Jahodnice
ředitelka Jana Tůmová, tel. 281 932 752
mail: msjahodnice@volny.cz
Kapacita 54 dětí, třídy jsou věkově smíšené. „Dle možností se snažíme zařazovat do
běžného provozu i děti integrované.“ Nedílnou součástí MŠ je odloučené pracoviště MŠ
Osická, postavené ve starší vilové zástavbě
v nedalekých Kyjích s kapacitou 25 dětí. Obě
MŠ spolupracují na tvorbě celého programu,
mají společné výchovně vzdělávací cíle. Činnosti se odlišují pouze ve specifickém pojetí
pedagogických pracovnic a v prostředí jednotlivých MŠ. Společné akce: návštěvy divadelních představení, výlety, škola v přírodě.
Kroužky: plavání, keramika, taneční a pohybová výchova, výuka anglického jazyka a základy hry na zobcovou flétnu. „Filozofií naší
práce je vytvářet dobré podmínky pro spokojené a radostné dítě, které prožívá období
krásného dětství a bezstarostný život. Tvorba
koncepce vychází ze základů lidové tvořivosti, s přihlédnutím na roční období a s tím související lidové zvyky a tradice.“

Letošní první zápis do prvních tříd školního
roku 2005/06 proběhl v naší městské části 19.
ledna, a to v ZŠ Generála Janouška. Děti i jejich rodiče si při něm museli připadat jako
v pohádce, protože po celé odpoledne je provázel čarodějnický učedník Harry Potter
s dalšími postavami tohoto fenoménu současné doby. Nápaditý a povedený zápis ocenili
všichni, spokojeni byli tatínkové a maminky se
svými ratolestmi i přítomný zástupce starosty
Prahy 14 Jaroslav Jiroušek.
foto: vok

MŠ „Obláček“ Šebelova 874, Č. Most II.
ředitelka PaedDr. Irena Valentová,
tel. 281 912 741
mail: ms.oblacek@volny.cz
MŠ je umístěna v sousedství ZŠ Gen. Janouška. Pro školní rok 2005/6 bude mít zapsáno 210 dětí, které budou docházet do 7 homogenních tříd a do 2 speciálních heterogenních, se zaměřením na logopedickou péči
a děti s LMD. „Ve výchovně vzdělávacím programu Svět očima dětí se zaměřujeme na
dlouhodobý všestranný rozvoj dítěte, opřený
o estetickou výchovu. Filozofií naší školy je
rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti
cestou přirozené výchovy, položit základy celoživotního vzdělávání všem dětem podle jejich možností, zájmů a potřeb.“ Kroužky: výtvarné a hudební výchovy, taneční, hry na
zobcovou flétnu, keramická dílna, balanční
míče. Každým rokem se děti představují řadou soutěží a výstavou výtvarných a keramických prací v dětském koutku v CČM. Výtvarné a prostorové práce dětí byly vystaveny i na
světové výstavě v Hannoveru a ve Francii.
„V roce 2003 a 2004 vyhrály naše děti celonárodní výtvarnou soutěž pořádanou firmou
Nivea, pravidelně 2x měsíčně shlédnou divadelní představení nebo se zúčastní hudebního
koncertu. Zdravotní stav si upevňují pravidelnou návštěvou sauny v prostorách školy. Dle
zájmu a finančních možností rodičů pořádáme školy v přírodě, jak v tuzemsku, tak i společný pobyt rodičů s dětmi v zahraničí u moře. Od roku 2000 jsme cvičnou mateřskou
školou pro posluchače SPgŠ v Praze. V roce
2004 na základě inspekce byla práce našich
učitelek vyhodnocena jako velmi dobrá až vynikající.“

MŠ Paculova 1115, Černý Most I.
ředitelka Eva Douchová, tel. 281 864 326
mail: ms.paculova@volny.cz
www.mspaculova.euweb.cz
„Jsme typická sídlištní mateřská škola, ve
čtyřech třídách máme děti rozděleny podle
věku a spolu se svými učitelkami postupují od
první třídy až do třídy pro předškoláky.“ Výchovný program je zaměřen na rozvíjení
osobnosti dítěte a k tomu jsou směřovány
všechny činnosti MŠ. Kolektiv učitelek
a správních zaměstnanců je již mnoho let sta-
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bilní a plně kvalifikovaný. Kroužek angličtiny, taneční a hry na flétnu vedou docházející
lektoři, hudební, výtvarný kroužek a němčinu
vedou zkušené učitelky. Do MŠ dojíždí pravidelně 1x za měsíc divadélko, 1x ročně ji navštíví malý cirkus se šaškem a kouzelníkem.
Každoročně v květnu vyjíždějí děti na ozdravný pobyt do hotelu Borný u Máchova jezera.
Každý rok v únoru je pořádán karneval s tancem a tombolou, děti jsou během školního roku několikrát fotografovány profesionálními
fotografy. Balíčky s cukrovinkami přináší dětem v prosinci Mikuláš a v červnu je pořádáno ke Dni dětí dopoledne plné soutěží s odměnami. 4x ročně probíhají třídní schůzky
s ukázkami práce učitelek s dětmi (v květnu,
kdy děti popřejí maminkám ke Dni matek,
v červnu, kdy děti předvedou vše, co se naučily, rozloučí se s předškoláky a všichni se podívají na ukázku tanečního a hudebního
kroužku, v září, kdy se seznámí rodiče s učitelkami svých dětí, a v prosinci, kdy společně
s dětmi oslaví i rodiče Ježíška v mateřské
škole).

15
a rozmanité vybavení zahrady. K nejhezčím
okamžikům v roce patří oslava nejrůznějších
svátků: Vánoce, karneval, Velikonoce, Den
matek, Den dětí, Loučení se Sluníčkem. Děti
se aktivně zapojují do výzdoby třídy a školky,
připravují dárečky a společně s rodiči pak vychutnávají atmosféru nevšedních dní.
Několikrát ročně vyjíždějí děti na školku
v přírodě, nejméně jednou za měsíc se uskutečňuje divadelní představení a různé další akce. „Stále pracujeme na zkvalitňování vybavení tříd i školní zahrady. V naší školní kuchyni pro děti připravují paní kuchařky pestrá
jídla s respektováním zásad zdravé výživy
s každodenní dávkou ovoce a zeleniny. Pitný
režim je zajištěn po celý den, děti si samy volí velikost porce a zvykají si na správné stolování.“
Pro nově příchozí děti je zaveden postupný
adaptační režim, který jim pomáhá překonat
těžké chvíle prvního odloučení od rodičů.
„Mnoho našich žáčků, teď již samostatných
školáků, se za námi chodí podívat, pochlubit
se svými školními úspěchy a zavzpomínat na
dny u nás strávené. Snažíme se, aby se naše
škola stala v dnešní uspěchané době „oázou“
klidu a pohody. Byly bychom rády, kdyby se
děti do Sluníčka těšily a čas v něm strávený
považovaly za příjemnou součást svého života. Chceme dětem nabízet pocit bezpečí, stát
se místem, na které si i v dospělosti rády
vzpomenou.“

MŠ Štolmířská 602/4, Hloubětín

MŠ „Sluníčko“ Generála Janouška 1005,
Černý Most II.
ředitelka Lenka Kavková, tel. 281 913 402
mail: slunicko-ms@volny.cz,
www.slunicko-ms.wz.cz
Motto: Sluníčko svítí všem dětem
MŠ Sluníčko - škola plná pohody - má čtyři třídy, z nichž ve dvou jsou děti 3 - 4,5 leté
a v dalších jsou nejstarší děti - předškoláci
a děti s odkladem školní docházky. S dětmi
pracuje stabilní kolektiv zkušených kvalifikovaných učitelek, které si neustále prohlubují
a rozšiřují svoje pedagogické vzdělání a využívají při práci nejnovějších metod. Hlavním
cílem naší práce je, aby se zde děti cítily spokojeně a šťastně, úspěšně se zapojily do života v kolektivu dětí. Nemalý důraz je kladen na
respektování osobnosti dítěte při společných,
skupinových i individuálních činnostech.
V letošním roce byl úspěšně integrován chlapec s Downovým syndromem.
Celý den probíhají ve všech třídách nejrůznější aktivity, které rozvíjí děti v oblasti pohybové, jazykové, hudební, výtvarné a rozumové. Kromě těchto pravidelných činností je nabízeno dětem mnoho zájmových kroužků výtvarný, hra na flétnu, angličtinka, Tuláček
a keramický kroužek. Kroužky probíhají v dopoledních hodinách. Velký zájem je také o tanečky, které vede velmi profesionálně pan
Dostál. Ve školce pracují logopedické asistentky, které dokáží včas zachytit vadu řeči
a doporučit vhodnou nápravu. I při takto bohatém programu dětem zbývá spousta času na
volnou hru, která je pro ně v předškolním věku nejdůležitější pro rozvoj sociálních vztahů
mezi vrstevníky. Děti mají k dispozici mnoho
hraček, naučných her /velmi oblíbené jsou hry
a hračky ze dřeva/, tělovýchovných pomůcek

ředitelka Zuzana Králová, tel. 281 862 911
mail: skolstol@volny.cz
Mateřská škola s odloučeným pracovištěm
MŠ Šestajovická. V každé budově jsou dvě třídy s počtem dětí 25 - 28. Obě školy jsou umístěny v klidné vilové čtvrti, blízko lesoparku. Zahrady jsou vybaveny herními prvky pro rozvíjení pohybových aktivit, MŠ Štolmířská má navíc
venkovní bazén. Malý kolektiv umožňuje rodinný styl výchovy. Provoz školy je od 6.30 do 17
hod. Akce: návštěvy divadel, výlety, škola v přírodě. Kroužky: angličtina, plavání, flétna, keramika, tanečky. Více na webových stránkách:
www.volny.cz/skolstol.

MŠ Vybíralova 967/6, Černý Most II.
ředitelka Bc. Jarmila Smolíková,
tel. 281 911 722
mail: ms.svehlova@quick.cz
Motto: Připravujeme se na život podle ročních období.
MŠ je sídlištní se 4 třídami, je moderně vybavená s velkou zahradou. V letním období
využívá dva bazény k velké radosti dětí. „Našim cílem je dovést děti k tomu, aby na konci
předškolního období získaly přiměřenou fyzickou, psychickou a sociální samostatnost
pro svůj další rozvoj, základy pro zdravé sebevědomí a sebejistotu.“ V průběhu roku pořádané akce: Mikulášská nadílka, vánoční besídka, karneval s diskotékou, oslava Dne matek, Dne dětí na zahradě, rozloučení
s předškoláky, školní výlety, škola v přírodě,
divadelní představení. MŠ navštěvuje kouzelník, je zajištěno cirkusové představení, děti
navštěvují ekologické centrum Toulcův dvůr
se zvířaty, MŠ se také zapojila do programu
péče o chrup Dětský úsměv. Zájmové kroužky: tělovýchovný, výtvarný, taneční, výuky
angličtiny, jóga pro děti, keramický, výuka na
zobcovou flétnu. Celý kolektiv MŠ se snaží,
aby děti prožily krásné a radostné dětství s nezapomenutelnými zážitky na celý život.

MŠ Vybíralova 968/4, Černý Most II.
ředitelka Zoja Černá, tel. 281 911 723
Středně velká MŠ se čtyřmi třídami a kapacitou 120 dětí, o něž pečuje 8 učitelek, 3 kuchařky a 4 provozní zaměstnanci. Provoz je
zajištěn od 6.30 do 17 hod. „Hlavním úkolem
naší MŠ je výchova dětí ve vztahu k přírodě,
tzv. ekologická výchova a kladné rozvíjení sociálních vztahů. To se prohlubuje zvlášť při integraci zdravotně handicapovaných dětí do
běžného kolektivu. Děti jsou vedeny k samostatnosti a sebedůvěře, což jim napomáhá
k lehčímu vstupu do života.“ Plně kvalifikovaný tým učitelek, průběžně se vzdělávající
ve svém oboru, vytváří v MŠ adekvátní prostředí přizpůsobené věku a požadavkům dětí
s důrazem na individualitu v souladu s duševní hygienou. „Naši nejmenší si sami volí z výběru denních činností a her, které prolínají celým dnem.“ Atypické vybavení rozlehlé zahrady (kovové průlezky byly vyměněny za
přírodní materiál) přibližuje děti přírodě
a umožňuje více kreativity při hrách. V odpoledních hodinách místo spánku je zařazen široký výběr zájmových kroužků: angličtiny,
keramiky, taneční, tělovýchovný, výtvarný,
logopedický a hry na flétnu. „Zajišťujeme řadu kulturních a divadelních představení na
škole, jsou pořádány tematické výlety
a ozdravné pobyty v ekologicky čistých oblastech. Spolupráce s rodiči je pro MŠ prvořadá. Naší snahou je být plnohodnotným doplňkem rodinné výchovy a péče.“

MŠ Zelenečská 500, Hloubětín
ředitelka PaedDr. Eva Cífková,
tel. 281 863 943
mail: zelenecska@volny.cz
Mateřská škola středního typu s kapacitou
87 dětí, je zaměřena na individuální přístup
k dětem, což se projevuje i tím, že jedna ze tříd
se specializuje na děti s poruchami a nedokonalostmi řeči. Školka je obklopena krásnou zahradou se vzrostlými stromy, kde mají děti
k dispozici pískoviště, průlezky a skluzavky.
Ve vlastní kuchyni jsou připravovány pokrmy
podle zásad racionální výživy pro děti. MŠ zahájila prodloužený provoz až do 18 hod. Do 1.
třídy chodí děti ve věku 3-4 let, v dalších dvou
jsou chlapci a děvčata od 4 do 7 let, ve 4. třídě
jsou soustředěny děti s vadami řeči, s nimiž
pracuje paní učitelka s logopedickou specializací. MŠ se zaměřuje na estetický, mravní i citový vývoj dítěte. „Důraz klademe na pracovní
a tělesnou výchovu. Záleží nám na rozvoji
osobnosti dítěte, jeho individuality. Snažíme se
rozpoznat jeho talenty a předpoklady a upozornit na ně rodiče.“ Děti se mohou přihlásit do
pracovního, výtvarného, hudebního kroužku,
hry na zobcovou flétnu, angličtiny, logopedie
a saunování. „Ve své práci vycházíme z koncepce zdravé školy. MŠ se zapojila do programu péče o chrup Dětský úsměv ve spolupráci
se stomatology Prahy 9. Věnujeme se i pravidelnému otužování sprchováním chladnou vodou, s čímž máme dobré zkušenosti pokud jde
o snížení nemocnosti dětí zejména v zimních
měsících.“ Každoročně škola pořádá celodenní výlety do Hořátve a na statek do Vestce spojené s jízdou na koni, kde mají městské děti báječnou příležitost k seznámení s chovem domácích zvířat. MŠ spolupracuje s rodiči
formou třídních schůzek, prostřednictvím Klubu rodičů či dle potřeby i individuálně. Rodiče
a zájemci se mohou seznámit s každodenním
provozem školy na Dnech otevřených dveří.
dle podkladů MŠ zpracoval: jš
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V

minulém čísle Listů jsem si povídal
s ředitelkou městské policie Praha 14,
která si pochvalovala mimo jiné i spolupráci s Policií ČR. A tak jsem se vydal metrem
na Černý Most, kde má sídlo místní oddělení Policie České republiky Kyje - Praha 9,
což je přesný název. A tak jsem hned na
úvod požádal jeho vedoucího, pplk. Bc. Jaroslava Šimáčka, o přesné vymezení působnosti tohoto oddělení.

„Svou činností pokrýváme území městské
části Praha 14, tedy Černý Most, Kyje, Hloubětín, Hostavice a také Dolní Počernice. Zabýváme se převážně vyšetřováním vloupání do motorových vozidel a jejich krádeží hlavně na par-

B¤EZEN

Policie dûkuje
kovištích zdejší obchodní zóny, dále šetříme
násilnou trestnou činnost, což jsou loupeže
a přepadení, zabýváme se krádežemi zavazadel
opět zejména v nákupních centrech a vloupáním do různých objektů, hlavně sklepních kójí.
Od ledna loňského roku přešlo vyšetřování nehod pod Správu hl. m. Prahy, my zajišťujeme
bezpečnost do jejich příjezdu. A máme řadu
dalších úkolů.“
Pro představu, uveďte nám počet těch případů, které v loňském roce prošly vašima rukama. A můžete nám nějaký zajímavý přiblížit?
„V roce 2003 bylo zjištěno 2 534 případů
trestné činnosti, v loňském roce jsme zaznamenali pokles o 250 na 2 284 případů. Z téhle svodky černé kroniky vám uvedu dva příklady, které by mohly čtenáře zajímat. Od října nám bylo hlášeno několik případů krádeže
kanálových vpustí. V průběhu šetření jsme
zjistili, že krádeží se dopouštějí pachatelé se
Škodou 120 L. Dne 13. ledna naše autohlídka
využila tohoto poznatku a zkontrolovala podezřelé vozidlo a jeho posádku. Oba pachatelé těsně předtím ukradli tři poklopy, prokázány jim byly ještě krádeže dalších 38 kanálových vpustí v obvodu městské části Praha 14
a 12 kusů v obvodu MO PČR Ďáblice. Celkově vzniklá škoda činila 111 945 korun. Nebo

další případ, kdy nám 21. ledna
v 02.40 hod. občanka domu
v Maňákově ulici č. 723 nahlásila
na linku 158 podezřelý hluk ze sklepa. Na
místo se neprodleně dostavila naše hlídka
a zadržela tam dva pachatele při vloupání do
sklepních kójí. Vyloupili jich celkem deset,
jednomu z nich jsme navíc prokázali dvě krádeže v bytech. Jsou podezřelí i z další trestné
činnosti majetkového charakteru.“
Je to náhoda, že jste si vybral zrovna příklady spolupráce policie s veřejností?
„Je to záměr. Neboť bych touto cestou rád
poděkoval všem bdělým občanům, kteří se nestarají pouze o vlastní majetek, a kterým nejsou
lhostejné osudy druhých. Třeba jedna paní se
mi omlouvala, že nás svým telefonátem zbytečně otravovala, že služba kvůli ní vyjížděla nanic. Ale mně je milejší deset telefonátů, z nichž
pouze jeden povede k zadržení pachatele, než
lidská lhostejnost. Proto bych znovu rád připomněl známé číslo 158 nebo pevnou linku k dozorčímu po celých 24 hodin, a to 974 859 721.
Každý nás nemusí mít rád, chápu, že jsme bráni jako represivní orgán, takže s eventuální
averzí musíme trochu i počítat, ale rád bych veřejnost ujistil, že jsme tady hlavně pro ni.“
Za rozhovor poděkoval vok, foto: autor

Nebojte se, on nekou‰e!?
Kdo by neznal podobnou situaci. Odněkud
se vyřítí ňafající psisko, páníček v nedohlednu
a jen z dáli se ozývá: „Nebojte se, on nekouše!“
Se zatajeným dechem pokračujeme v chůzi,
smířeni s potlapkaným kabátem a hlavou se
nám honí hrůzné záběry agresivních pejsanů
z večerních zpráv. Přestože se většina takovýchto setkání obvykle obejde bez následků,
sporů mezi pejskařkou a nepejskařskou veřejností ohledně volného pobíhání psů stále přibývá. Pojďme si proto připomenout základní práva a povinnosti, které z držení psa a jeho pohybu na veřejném prostranství vyplývají a jaké
sankce za jejich porušení hrozí. Právo vlastnit
majetek, tedy i psa, nám stanoví článek 11) Listiny základních práv a svobod. Ten ale také stanoví, že vlastnictví nesmí být zneužito na újmu
práv druhých anebo v rozporu se zákonem
chráněnými zájmy. Jeho výkon nesmí poškozovat lidské zdraví, přírodu a životní prostředí
nad míru stanovenou zákonem.
Také § 127 obč.zák. stanoví, že vlastník věci
(psa) se musí zdržet všeho, čím by nad míru
přiměřenou poměrům obtěžoval jiného, nebo
čím by vážně ohrožoval výkon jeho práv. To
znamená, že nejsme povinni snášet ani takové
projevy psích kamarádů, jako jsou skákání
a olizování, inspekce nákupních tašek, znečišťování dětských kočárků, nebo dlouhodobé štěkání a vytí .Ovšem kvalifikovat takové projevy
jako přestupek je možné pouze v případě, jednal-li pes na přímý příkaz vlastníka.Vždy se
však můžeme soudní cestou domáhat náhrad za
případné materiální škody. Žádný zákon nám
však obecně nepřikazuje povinnost upoutání
psa na vodítku. Majitel psa je povinen počínat
si tak, aby chováním jeho psa nedocházelo ke
škodám na zdraví, na majetku, na přírodě a na
životním prostředí. K omezení volného pohybu
psů na veřejných prostranstvích mohou jednot-

livé obce, tj. i hl. m. Praha, vydávat své závazné vyhlášky. Takto
je na území hl.m.Prahy vyhláškou č. 6/2001 Sb.HMP, zakázáno
volné pobíhání psů ve veřejné zeleni a zeleni, která je součástí zahrad a parků, a dále jejich vstup
na dětská hřiště a pískoviště. Na
naší MČ jsou tyto plochy označeny příslušnými piktogramy. Za
porušení této vyhlášky může být
uložena bloková pokuta do výše
1 000 Kč, ve správním řízení pak až do 30 000
Kč. S volným pobíháním psů, ale i ostatních
domácích zvířat souvisí i § 13, odst.1) novely
zákona 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti
týrání, který ukládá povinnost každému v zájmovém chovu učinit opatření proti únikům
zvířat. Porušení této povinnosti je přestupkem,
za který může být uložena pokuta do výše 20
000 Kč. Ovšem spíše než potrestání za nekontrolovaný pohyb psa je zde smyslem samotná
ochrana zdraví zvířete, které bez dohledu svého
pána může dojít k závažné zdravotní úhoně.
Stejně jako v případě vodítka, žádný zákon
nenařizuje povinnost opatřit psa na volném
prostranství náhubkem. Ovšem dojde-li k pokousání člověka psem, může se jednat v lehčím
případě o přestupek (§ 49 ods.1 písm. b, c,
přest.zák.), za který může být uložena bloková
pokuta do výše 1 000 Kč (v ústním řízení do
3000 Kč) a náhrada materiální škody (§ 50
ods.1 písm. a, přest.zák.), závažnější poranění
může být posouzeno jako trestný čin ublížení
na zdraví z nedbalosti (§ 223 a 224 tr.zák.). Zákon o veterinární péči č.166/1999 Sb, v § 4,
písm. f) pak ukládá povinnost zajistit očkování
psa proti vzteklině poprvé ve stáří šesti měsíců
a poté vždy jednou za rok a v bodě g) neprodleně zajistit veterinární vyšetření zvířete, kte-

foto: vok
ré poranilo člověka Za nesplnění těchto povinností může být příslušnou veterinární správou
uložena pokuta do výše 10 000 Kč.
Univerzální rada, jak se v běžném životě vyhnout útoku psa, neexistuje. Pokud nás tato nepříjemná událost potká, nebojme se požádat
o pomoc městskou policii. Ta nám bude nápomocna při zjištění vlastníka psa, pomůže nám
zajistit naše ošetření, sepsaný protokol budeme
potřebovat v případném dalším řízení. Zavolat
můžeme na linku 156, nebo přímo na služebnu
naší městské části - 281918886. Závažnost poranění pak nejlépe posoudí praktický lékař, který také rozhodne o dalším postupu léčby.
Pes patří k lidské společnost od nepaměti. Je
báječným společníkem člověka, v našem životě si vydobyl své místo.Ale každý by měl mít
na paměti, že i tomu největšímu psímu mazánkovi koluje v žilách krev divokých předků, že
oslintaný kabát se snadno vyčistí, stopy po
kousnutí však zůstanou celý život. A slušný
„páníček“ ví, že připnutím psa na vodítko ve
společnosti neznámých lidí, při setkání s dětmi
nebo rekreačními běžci může předejít konfliktu s možnou nepříjemnou soudní dohrou.
Ing. Zuzana Urbánková,
odbor životního prostředí
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Ring voln˘
Když jsem loňského roku psal v červnových Listech o nový lavičkách na dětském
hřišti v Hostavické ulici, zapochyboval jsem
o tom, zda přežijí prázdniny. Kupodivu je vandalismus v létě minul, o vánočních prázdninách už bohužel nikoliv. Aby se onen škodič,
ale spíš škodiči, protože tahle likvidační činnost je tlupovou záležitostí, nemuseli na místo činu vracet, poradili si rovnou také s nedalekou dopravní značkou. Ať mají motoristé
trochu zamotanou hlavu, a kdyby se náhodou
srazili, tím lépe. Zase trochu adrenalinu. Vandalové si pro své adrenalinové řádění nevybírají jen relativně klidná místa, ostatně náměstí v Hloubětíně a některé ulice na Černém
Mostě i Lehovci by mohly vyprávět. Akční
rádius těchto stále mladších tlup je obdivuhodný, stejně pestrá je i škála jejich destruktivních zájmů. Dopravní značky, dětská hřiště, auta, popelnice, lavičky, fasády, veřejná
zeleň, odpadkové koše, informační tabule
a výlohy, to jsou nejčastější cíle řádění v anonymitě noci, proti kterému snad ani nelze bo-

Vyšší poplatky za komunální odpad
jovat. Policie na vše nestačí, lidé se bojí, vandalismus a hulvátství vítězí vysoko na body
nad pořádkem a slušností. Chtělo by to odvetu na „férovku“ za bílého dne někde v ringu.
Určitě by se přihlásilo dost vyzývatelů.V naší
městské části byly na podzim investovány statisíce do výsadby zeleně a obnovy dětských
hřišť, objevily se nové informační tabulky, lavičky a koše z přírodních materiálů. Nenechme si je zničit. Životní prostředí, pořádek
a zeleň přece stojí za to, abychom kvůli nim
šli do ringu. Poraďte, jestli víte, jak tyhle hodtext a foto: vok
noty chránit.

Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo
usnesením č. 24/32 dne 27. l. 2005 obecně
závaznou vyhlášku č. 2/2005 Sb. hl. m. Prahy, kterou se stanoví poplatek za komunální odpad. V souladu s ustanovením § 45
odst. 4 zákona č.131/2000 Sb., o hlavním
městě Praze, z důvodu naléhavého obecného zájmu, spočívajícího v zajištění návaznosti vybírání poplatku za komunální odpad, byla účinnost obecně závazné vyhlášky stanovena ke dni 1. 2. 2005. Vyhláška
stanoví poplatek za komunální odpad, ohlašovací a registrační povinnost plátce poplatku, výši a splatnost poplatku.

Měsíční poplatek za komunální odpad (dle par. 3 odst. 1 vyhl. č. 2/2005 Sb. hl. m. Prahy)
ãetnost
obsluhy
70 l
80 l
110 l
120 l
240 l
360 l
660 l
1 100 l

1x za
2 t˘dny
86
87
103
102
163
234
425
592

1x za
t˘den
153
154
186
186
303
427
768
1 068

2x za
t˘den
287
283
349
335
586
792
1 454
2 001

3x za
t˘den
421
422
513
504
829
1 156
2 140
2 952

4x za
t˘den
555
555
675
679
1 101
1 536
2 825
3 892

5x za
t˘den
689
689
831
802
1 285
1 908
3 511
4 550

6x za
t˘den
823
823
1 005
995
1 593
2 281
4 197
5 737

Velkoobjemové kontejnery na bﬁezen
1. ze systému hlavního města Prahy:
V Humenci x Sadská
7. 3.
Šestajovická x V Chaloupkách
Svépravická x Šestajovická
Liblická x Klánovická
Hloubětínská x V Chaloupkách
Vaňkova x V Chaloupkách
9. 3.
Konzumní x Na Obrátce
Hejtmanská x Vranovská
Želivská x Metujská
14. 3.
Tálinská u č.p. 15
Vírská x Branská
Jordánská x Svárovská
Splavná x Svárovská
16. 3.
Babylonská x Splavná
Stropnická x Za Černým mostem
Koclířova x Kačínská
Horusická x Osická
21. 3.
Hamerská x Církvičná
Zvíkovská x Dářská
Rožmberská x Podlišovská
Dřítenská x Velkoborská
Vlkovická x Dvořišťská
23. 3.
Herdovská x Bošilecká
Jednostranná
Šimanovská x Za školou
Upozornění: kontejnery ze systému hl.m.
Prahy budou v daný den přistaveny do 13 hodin. Po naplnění budou odvezeny.

2. zajištěné MČ Praha 14:
Vašátkova x Doležalova
7.-9. 3.
Kpt. Stránského x Vybíralova
Bouřilova x Bojčenkova
9.-11. 3.
Anderleho x Gen. Janouška
Vidlák x Novozámecká
11.-14. 3.
Travná x Kostlivého
Kukelská x Chvaletická
14.-16.3.
Mansfeldova x Kučerova
Lomnická x Staňkovská
16.-18. 3.
Jezdovická x Froncova
Cidlinská x Maršovská
18.-21. 3.
Hodějovská x Za Rokytkou
Kpt. Stránského x Bryksova
21.-23. 3.
Manželů Dostálových čp. 1303
Ronešova x Volkova
23.-25. 3.
Dygrýnova x Breitcetlova
Doubecká x Baštýřská
29.-31. 3.
Lipenské nám.
Upozornění: velkoobjemové kontejnery
jsou určeny na odpad z provozu domácností,
který není možné pro jeho objem odložit do
nádob na směsný komunální odpad (popelnic). Jedná se především o části nábytku, podlahové krytiny (koberce, linolea, elektrospotřebiče neobsahující nebezpečné látky...).
Kontejnery nejsou určeny na stavební suť, vý-

kopovou zeminu, živočišný a rostlinný odpad,
odpad z podnikatelské činnosti a nebezpečné
složky komunálního odpadu.

Sbûr kovového odpadu
Na území MČ Praha 14 proběhne v měsíci
dubnu sběr kovového odpadu od občanů, zajišťovaný odborem životního prostředí ÚMČ
Praha 14. Občané mohou připravit kovový
odpad k nakládce nejdříve 1 den před odvozem odpadu dle níže uvedených termínů a lokalit.
Odvezeny budou pouze kovové předměty. Ostatní odložený materiál bude muset odstranit jeho původce na vlastní náklady nebo
bude na náklady původce odstraněn.
Případné dotazy a připomínky mohou občané volat na telefonní čísla 281 932 382 nebo 606 225 827.

Termíny sbûru kovového odpadu:
Hutě, Rajská zahrada

2. 4. 2005

Aloisov, Lehovec,
Nad Rybníkem, Hloubětín

3. 4. 2005

Staré Kyje, Jiráskova čtvrť

9. 4. 2005

Jahodnice, Hostavice,
Černý Most I, II

10. 4. 2005
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Podnikatelé v Praze 14

a cestu k dalšímu pokračování ankety, v níž
dáváme slovo podnikatelům z naší městské
N
části, jsem si měl vzít na nohy holinky nebo
pracovní obuv. Restauraci U Vazačů totiž najdete na samém konci Jordánské ulice na Hutích, kde už téměř rok probíhá plynofikace
a s ní spojené úpravy silnice a chodníků, takže
cesta sem je pro pěší složitá a pro motoristy vyloučená. Nicméně manželé Marcela a Vratislav
Vazačovi mě i přes současné podnikatelské mínusy přijali vlídně a ochotně odpovídali na naše anketní otázky. Takže, proč jste začali podnikat právě na území Prahy 14?

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

KNIHY V BŘEZNU

● Zdeněk Svěrák - TATÍNKU TA SE TI
POVEDLA Nové vydání knížky o tatínkovi,
který se musel naučit vymýšlet pohádky pro
své děti.
● Vojtěch Steklač - PEKELNÁ TŘÍDA
ŘÁDÍ Další příběhy Boříka a jeho kamarádů,
tentokrát to budou „lapálie“ s nově příchozím
třídním Hamáčkem.
● ZACHRAŇTE RYTÍŘE KRÁLE ARTUŠE Kniha, v níž se z čtenáře, který dovede
vyřešit nastražené překážky a úkoly, může stát
rytíř Kulatého stolu.
● Diana Kimpotonová - FANTASTICKÉ
FILMOVÉ TRIKY Další kniha z cyklu Děsivé umění odhaluje efekty a triky používané od
starověkého divadla po počítačové animace
současných filmů.
● Pavel Frýbort - A PO NÁS POTOPA Další
příběhy Michala Najmana, bývalého veksláka.

„Bydlíme tady vlastně od roku 1980,
kdy jsme začali přestavovat náš dům,
který tu stojí od roku 1938. Pak jsme
zakládali několik čínských restaurací,
třeba v Hostivicích nebo v Toušeni,
a tak nás napadlo, že bychom mohli podobné zařízení vybudovat i ve vlastních
prostorách. Otevírali jsme v roce 1992,
náš podnik má vyloženě rodinný charakter, jsme tu sami dva na všechno,
úklidem a topením počínaje, přes vaření a obsluhu až po provozní záležitosti.
Otevřeno máme od úterý do soboty večer, ale v případě zájmu vyjdeme třeba
svatebčanům, pozůstalým, rodinným
oslavám, rautům a firemním akcím
vstříc i během dne. Kapacita naší restaurace je
třicet lidí a my jsme schopni vyhovět každému
kulinářskému přání. Kromě čínských specialit
nabízíme totiž bohatou škálu mezinárodní kuchyně, dále staročeská jídla, masa pečená na
přírodním kameni nebo na rožni, sladká jídla,
archivní vína, prostě vše ke spokojenosti lidí.“
Co všechno z naší městské části už jste stačili poznat a kam se naopak teprve chystáte?
„Za to čtvrtstoletí tady jsme prošli téměř
vším. Máme dvě dcery, takže většinou to bylo
s nimi. Teď už jsou ve věku, kdy nás moc nevyhledávají, jedna studuje střední školu na
Lehovci, druhá v Horních Počernicích, takže
díky ní máme akční rádius rozšířen ještě
o sousední městskou část. A kam se chystáme? V minulých Listech jsme se dočetli
o uvažované železniční stanici u metra Rajská
zahrada, tak se na to místo chceme jít podívat.“
A jaké jsou vaše další podnikatelské záměry?
„Teď se těšíme, až bude hotovo okolí
a k nám se opět vrátí zákazníci, kteří na nás
doufáme nezapomněli. Pak chceme během
provozu přejít na plynové vytápění, celý interiér postupně rekonstruovat a dát mu nový ka● Wilbur Smith - NÁŘEK VLKŮ Jake
a Gareth vidí svou šanci v dodání opravených
starých tanků z první války císaři Hailé Sellasieovi. Proti nim však stojí italská armáda, vybavená nejmodernější vojenskou technikou.
● Jeffery Deaver - ŽHAVÉ ZPRÁVY Ctižádostivá dokumentaristka Rune se rozhodne
urychlit svoji kariéru očištěním neprávem odsouzeného vraha bývalého šéfa jejího pořadu.
Hledaný skutečný vrah je jí však blíže, než sama tuší!
● Henry Denker - LÉČITELÉ Student medicíny David se v roce 1848 zapojí do bojů ve
Vídni a následně je donucen emigrovat do Spojených států, kde poznává svou budoucí ženu.
Ačkoli oba berou své zaměstnání za poslání,
osudové zvraty, neštěstí a nepochopení se nevyhýbají ani jim.
● Nora Roberts - KLÍČ KE SVĚTLU Tři
rozdílné ženy se po vyslechnutí tajuplného příběhu vydávají za pokladem. Spojuje je touha
finančně se osamostatnit a společný cíl vytváří
přátelské pouto.
● Nicole Jordan - MILENEC Niall je
okouzlující svůdník, který doposud uprchl ze
všech dívčích náručí. Z rodových důvodů se
však musí oženit se Sabrinou Duncanovou.
Podaří se mu ji přesvědčit, že si ji bere
z čisté lásky?

bát, aby si naši hosté připadali jako v původním prostředí, ale s novými prvky. Než k nám
bude opět snažší přístup nebo lépe řečeno příjezd, mohou si čtenáři Listů vyzkoušet sami
doma třeba jednu specialistu, kterou je medové kuře. Prsíčka nakrájíme na kousky, osolíme
a osmažíme na oleji, poté je scedíme na teplo.
Připravíme vývar s pórkem, olejem, chilli papričkou, čerstvým zázvorem, s polovinou vymačkaného citronu, sojovou omáčkou a se
dvěma lžícemi medu, který zahustíme máčeným škrobem. Poté přidáme maso a podle
chuti podáváme s rýží, hranolkami nebo s pečenými brambory. Podobně si můžou čtenáři
připravit i kachní prsíčka, která se ale pečou
celá a teprve potom krájejí. No, a pak mohou
zájemci přijít k nám ochutnat, jak má tohle jídlo opravdu vypadat. My totiž připravujeme
všechno postaru, všechno originál a poctivě
tak, jak na to byly za někdejších dobrých mravů zvyklé dřívější generace. Takže u nás třeba
nic instantního opravdu nenajdete. Ostatně,
čtenáři Listů se mohou přesvědčit sami.“
Jste zváni, můžete si zavolat na 281 940
883 a 602 322 534, případně se objednat na
www.volny.cz/vazac nebo vazac@volny.cz.
text a foto: vok

Kartografické vydavatelství Žaket
právě vydalo tři lyžařské mapy (Krkonoše
západ, Krkonoše východ a Jizerské hory),
které jsou mimořádné tím, že jsou na voduvzdorném papíře, jenž se navíc netrhá.
Což je skvělé
pro všechny turisty a lyžaře, že
mohou zapomenout na trápení
s věčně potrhanými mapami.
Vydavatelství
Žaket pořádalo
v loňském roce
soutěž 8x4, do
níž jste se mohli
prostřednictvím
našich
Listů
rovněž zapojit.
Ani letos nebudou turisti o nic
ošizeni, neboť
Žaket pro ně
chystá obdobnou soutěž, do
jejíž
pravidel
vás zasvětíme
v příštích Listech.
Na čtvrtek 10. března jsme pro vás od 17 do
18 hod. připravili v knihkupectví Trávníček
autogramiádu Ivana Svatoše k jeho knize
Malířova zpověď aneb mé lásky. (Zároveň se
omlouváme za chybně uvedený čas autogramiády v minulém čísle Listů).
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Již druhým rokem vydáváme na ZŠ Hloubětínská, pravidelně každý měsíc, časopis
Kachlíkárna. Snažíme se smysluplně využít
peněz získaných prodejem výtisků (bývá jich
až 70). Například sponzorujeme v pražské
ZOO klokánka králíkovitého. Za to jsme na
rok získali dvě permanentní vstupenky. Jsou
plně využívány dětmi naší školy a často se nedostane na všechny zájemce. Věnujeme také
peníze na charitativní účely - např. na pomoc
Vysokým Tatrám či obětem přírodní katastrofy v Asii. Co se můžete dočíst v Kachlíkárně?
Rádi, tiskneme práce našich žáků, rádi se pochlubíme našimi úspěchy ve sportu a v olympiádách. Nedílnou součástí je mnoho fotografií z dění ve škole (při výuce, o přestávkách
nebo třeba i na obědě).

Redakce časopisu

âasopis Z· Hloubûtínská
Kachlíkárna

Titulní strana lednového čísla

Školní parlament

Budova naší školy

V učebně informatiky

Řada čtenářů se nemůže dočkat dalšího dílu oblíbeného komiksu:

Krédo naší školy

Proč máme ve znaku loď?

●

Základní škola je loď, která poskytuje klid, pohodu
ale také vědomosti, znalosti a dovednosti úspěšnému
vyplutí do dalšího života a součastně je útočištěm
oporou při řešení problémů, které ho na této plavbě
čekají.

nikdo není lepší, každý jsme jiný
demokracie je nechat druhého mluvit, umět naslouchat jeden druhému
● argumentovat, a ne se hádat
● fyzickou silou se konflikt neřeší !!!
● učením a sportem proti drogám
●

Více informací o naší škole najdete na webových stránkách: www.zshloubetinska.cz
Matěj Lehovec, Irena Myšáková, Foto: Ivana Braunová
Redakce Listů do stránky Lístků nezasahuje.
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„GENERÁLNÍ OPRAVA stoupacího
vedení v domech na Praze 9 a 14“
Vážení družstevníci, vážení majitelé a správci domů,
dovolujeme si Vás tímto oslovit s nabídkou na generální opravu
elektrorozvodu hlavního stoupacího vedení ve Vašich domech.
Zakázka zahrnuje demontáž stávajícího stoupacího vedení, stávajících elměrových skříní, montáž nových elměrových skříní a nového
stoupacího vedení, včetně výměny starých Al rozvodů od elměrových
skříní k bytům, provedení v Cu.
Součástí zakázky je výměna stávajících rozvodnic v bytech včetně
moderních jističů. Se zakázkou zajistíme kompletní servis - od jednání na PRE po opravu malování v objektech.
Zařídíme za vás veškeré nezbytné formality, během realizace je
možno provést i navýšení stávajícího příkonu do bytových jednotek.
Po ukončení akce je provedena revize a vystavena revizní zpráva.
Bližší informace, dotazy a kontakt na reference lze získat v kanceláři fy na tel. čísle 281 86 19 22, 731 160 533, 603 443 927, lze se s námi spojit i elektronickou poštou: elektricke.instalace@seznam.cz.
Elektrické instalace Jan Rohan

SLENDER YOU SUPER SLEVA
Cvičení na proštíhlujících stolech Slender You
Skořicové zábaly proštíhlují postavu a nabourávají celulitidu

při zakoupení 10 zábalů dalších 5 zábalů 60 % sleva
Rolletik nabourává celulitidu a tvaruje postavu
Solárium - zdravé opalování - nedávná výměna trubic
Každý může volit mezi velkou nabídkou permanentek

Praha 9, Hloubûtínská 1/38, tel.: 281 860 173

INFORMACE ze zdravotnictví
MUDr. Jaroslav Hanzl, CSc. poskytuje zdravotní péči v oboru pracovního lékařství (závodní preventivní péče) na Poliklinice Černý
Most, Gen. Janouška 902, tel. 606 422 046.
Psychiatrická ambulance MUDr. Miroslavy Hainové je přemístěna
do Mochovské čp. 38/53 (objekt Havana). Ordinační hodiny a telefon
(281 868 445) zůstávají beze změny. Na stejné adrese bude poskytovat zdravotní péči v oboru klinické psychologie Mgr. Kamila Martinová (tel. 281 868 451).

OZNÁMENÍ
Do návrhu koncepce ministerstva životního prostředí, nazvané
„Plán odpadového hospodářství hlavního města Prahy“ včetně
vyhodnocení vlivů této koncepce na životní prostředí lze nahlédnout, činit si výpisy, opisy, popřípadě kopie v době od 21. 2. 2005 do
31. 3. 2005 včetně na odboru územního rozvoje Úřadu m.č. Praha 14,
Bří Venclíků 1073, dveře č. 407. Písemné vyjádření k oznámení může každý zaslat nejpozději do 5-ti dnů ode dne konání veřejného
projednání návrhu koncepce (veřejné projednání nemůže být konáno dřív než 11. 3. 2005), a to na adresu: Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, 100 10 Praha 10.
Ing. Jana Lebedová, ved. OÚR

ELEKTRICKÉ
ELEK
TRICKÉ INSTALACE
INSTALACE
JAN ROHAN

❑
❑
❑
❑
❑
❑

elektromontáÏe
opravy elektroinstalace v bytech
revize elektro, vãetnû PRE a hromosvodÛ
stavební práce
sádrokartony
pro obãany Prahy 9 a 14 sleva 10% na práci
Podûbradská 124, Praha 9, metro Hloubûtín
Tel./fax: 281 86 19 22, 731 160 533
elektricke.instalace@seznam.cz

UZÁVùRKA
LISTÒ
ã. 4/2005
16. 3. 2005
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●

Stěhování-nonstop, firma Petr Nykl, byty, kanceláře, trezory, pianina, klavíry, tel.: 274 868 772, mobil:
11/18
602 254 817, 602 377 616.
● 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,
12/15
tel.: 222 712 015.
● Čištění koberců, čalounění, mytí oken, tel.:
603 973 500.
02/02
● Zkoušky z myslivosti. Chcete získat lovecký lístek a rozšířit řady myslivců? Bližší informace získáte každé úterý od 17 do 19 hodin na tel: 284 680 336
nebo kdykoliv na tel.: 606 227 417.
03/01
● Zasklívání lodžií přímo od výrobce, certifikováno, nejnižší ceny, volejte zdarma tel.: 800 158 746.
S tímto inzerátem sleva 5 %. Balkonsystém, s.r.o.
03/04

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

●

Pronajmu 1+1 v rod. domku u metra, možno i celý
r. d. RK nevolejte. Tel.: 281 868 549, 607 219 600.
03/05
●

Středoškolačka 41 let hledá práci v administrativě, zásobování, sport. zařízení aj. Tel.: 607 933 733.
03/10

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

●

Na HPP přijmeme elektrikáře - vyhl. 50 §7, samostatnost, čistý TR, bývalý živnostník výhodou.
Volejte 281 861 922 nebo 731 160 533.
03/14a
● Počítačové školení: Windows, Word, Excel. Naučíme ovládat počítač v pohodlí vašeho domova na
přenosném počítači školitele. Tel.: 606 361 102.
03/17
●

Zahranické práce - údržba zeleně, kácení, prořezy rizikových stromů pomocí horolezecké techniky, tel.: 605 789 346.
03/19

●

Přenechám k užívání pozemek 309 m2 v zahr.
osadě v H. Počernicích. Majetek obce, úz. rozhodnutí - zeleň. Na pozemku je skleník a základy pro
zahradní domek. „Dohoda“. Tel.: 775 204 130.
03/13

Parkování v podzemních garáÏích

VILADOMY NAD ROKYTKOU
Praha 9 - Hrdlořezy

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.

Cena 29.000,- Kč/m2
www.qndomov.cz
tel.: 267311673
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louho bylo na vážkách, zda letos přijde paní
D
zima se vším všudy. Koncem ledna nám ale
předvedla, co stále ještě umí, navzdory strašení
klimatologů s globálním oteplováním a mírnými
zimami. Rybníky nám pěkně zamrzly, pokud
ovšem nebyly vypuštěny, jako ten dolnopočernický. A protože zpočátku bylo v Praze sněhu
málo, dalo se na Kyjáku bruslit po celé ploše,
což je pro rekreační bruslaře to nejbáječnější.
Kvalita ledu byla ucházející, hladké plochy se
střídaly s mírně hrbolatými, takže ti nejzdatnější
bruslařili v plné rychlosti. O klucích hrajících na
rybníku hokej píšeme uvnitř Listů, na této zadní
stránce vám v několika momentkách chceme přiblížit, co všechno se dá dělat na ledě. Asi málokteří si budou pamatovat, že tu byl kdysi i rychlobruslařský ovál a ne tak dávno si po zamrzlém
rybníku zkrátil cestu trabant, pod nímž se probořil led, naštěstí pro posádku těsně u břehu, kde
býval kiosek s občerstvením.
Po krátké oblevě přišla v únoru sněhová kalamita a sníh zasypal i Prahu, takže se dalo vyrazit i na běžky do Klánovic, případně za dvacetikorunu vlakem na hřebeny Brd. Pokud nám
zimy vydrží s teplotami pod nulou i v příštích
letech, zimní radovánky by se daly na Praze 14

Zimní radovánky
zpestřit i sáňkováním a lyžováním z vrchu Čihadel, což by si
ovšem vyžádalo pořízení přinejmenším jednoho sněžného děla.
jš, foto autor a vok (2)

