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MùSÍâNÍK OBâANÒ âERNÉHO MOSTU, HLOUBùTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC

4/2005

Hola, hola, hola,
jaro opût volá!

Kuliãkyáda
P

opeleční středou 23. března skončil čtyřicetidenní předvelikonoční půst a věřícím tak začaly několikadenní největší svátky v roce. O Velikonocích se vedle biblických motivů naučili naši předkové říkat, že jsou také svátkem opravdového jara. Letos tedy přišly jen s dvoudenním zpožděním za jarem astronomickým. Na den přesně ale přivítal jaro turistický oddíl Orion turnajem ve hře zvané kuličky. Vím, že
proti Velikonocům je tento další symbol jara významově i historicky okrajový, ale málo platné, kuličky k jaru neodmyslitelně patřily. A je
jen dobře, že v Kyjích se snaží tuto tradici zachovat. Však se také kuličkyáda (nad tímto novotvarem by určitě zaplesalo srdíčko našim obrozencům předminulého století - pozn. aut.) letos konala už podesáté. Hrálo se pouze na jeden důlek a jednu kuličku, vedle hliněných už
látkové pytlíky obsahovaly jen pár skleněnek a cíněnky nebyly k vidění vůbec. Inu, doba si žádá úsporná opatření. Dětem to ale v žádném
případě na náladě neubralo, na obloze se navíc během hodinové soutěže neobjevil jediný mráček, a to jistě také přispělo k báječné atmosféře. Navíc sepětí jarních symbolů bylo dokonalé, protože na vítěze čekala odměna v podobě ručně malovaného vajíčka. Velikonoce
i první kuličky už jsou tedy v Praze 14 za námi, takže můžeme s radostí zvolat: Hola, hola, hola, jaro opět volá! vok, foto: autor a ves

■ ZDARMA

www.praha14.cz

redakce 281 005 580-2

inzerce 281 005 581
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DUBEN

ZPRAVODAJSTVÍ
Z RADNICE

Informační kancelář a podatelna (Bří Venclíků 1073, Černý Most): po a st 7.30–18 hod.,
út a čt 7.30–15 hod., pá 7.30–14 hod., tel. 281 005 270, 281 005 269, ústředna:
281 005 111, fax podatelna: 281 912 861, sekretariát starosty: tel. 281 005 235, fax:
281 912 855, e-mail: mupraha14@p14.mepnet.cz, www.praha14.cz

Na svém 13. zasedání, konaném
17. 3. v Galerii 14 na Černém Mostě,
Zastupitelstvo MČ Praha 14 mj.
● schválilo IV. úpravu a změnu rozpočtu MČ

Praha 14 na rok 2004
● schválilo záměr MČ Praha 14 na poskytnu-

tí bytového domu čp. 1087 - 1090 v Cíglerově ulici k vybudování střešní nástavby a na jeho případnou následnou privatizaci
● schválilo podání žádosti o svěření pozemku parc. č. 2574/9 v k. ú. Kyje do svěřené
správy nemovitostí MČ Praha 14 prostřednictvím odboru správy majetku Magistrátu k projednání orgány hl. m. Prahy
● schválilo uzavření kupní smlouvy na prodej pozemků parc. č. 708/20, 708/21, 708/22,
708/23 a 708/24 o celkové výměře 720 m2 v k.
ú. Hloubětín mezi MČ Praha 14 a vlastníky
jednotek čp.726 až 730 v Horoušanské ul.
a SBD Praha za kupní cenu 280,50 Kč/m2
● schválilo uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku parc. č. 2051/3 o výměře 14 m2,
k. ú. Kyje se společností Pražská energetika,
a. s. za kupní cenu 2 340 Kč/m2
● schválilo uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku parc. č. 292/3 o výměře 1146
m2, k. ú. Hostavice s M. Mikulenčákem za
celkovou kupní cenu 390 500 Kč
● vzalo na vědomí zprávu o činnosti Rady
MČ Praha 14 za II. pololetí roku 2004
● vzalo na vědomí informaci k vyúčtování
grantů MČ Praha 14 v roce 2004 a schválilo
jejich přidělení
● vzalo na vědomí informaci o návrhu změn
Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy
(změna č. Z 0700/05, Z 0740/05 a Z 0935/05)
a upozorňuje u změny Z 0700/5 (na části pozemku parc. č. 1372/17 k. ú. Hloubětín), že
v další přípravě je nutné nejdříve prověřit geologické podmínky pro výstavbu rodinných
domů, pro napojení inženýrských sítí a doložit způsob dopravní obsluhy. Dále požaduje
u změny Z 740/05 urychlit výstavbu mimoúrovňových křižovatek Kbelská x Poděbradská
a Kbelská x Kolbenova před urbanizací území
vymezeného urbanistickou studií Vysočany
● vzalo na vědomí projednávání návrhů zadání změn 06 Územního plánu sídleního útvaru hl. m. Prahy (změna č. Z 0972/06,
Z 0973/06, Z 0974/06, Z 0979/06, Z 1013/06,
Z 1029/06 a Z 1148/06). Nesouhlasilo s návrhem změny Z 1384/06, nemělo námitek k návrhu zadání změny Z 1159/06, Z 1428/06,
Z 1477/06 a Z 1000/00
Aby bylo čtenářům jasné, jaké změny se za
výše uvedenými čísly skrývají, citujeme z důvodové zprávy vedoucí odboru územního rozvoje ing. Jany Lebedové:
- návrh zadání změny č. Z 0972/06,

Z 0973/06, Z 0974/06 je pro pozemky ve
vlastnictví společnosti SIKO spol. s r.o. Jedná se o využití celého stávajícího areálu na
východě a severu a dále pozemku při ul.
Blatské pro výstavbu domů pro bydlení, k.ú.
Kyje - zastupitelstvo doporučuje
- návrh zadání změny č. Z 0979/06 se týká
rozšíření zahrádkářské lokality Bažantnice,
k.ú. Hloubětín, ul. K Hutím - zastupitelstvo
doporučuje
- návrh zadání změny č. Z 1013/06 se týká výstavby rodinných domů, k.ú. Hostavice ul.
Pilská - zastupitelstvo souhlasí
- návrh zadání změny č. Z 1029/06 se týká využití všech pozemků pro podnikání v souvislosti se sídlem firmy, příjezd z ul. Broumarské - zastupitelstvo doporučilo
- návrh zadání změny č. Z 1148/06 se týká výstavby rodinného domu při ul. Oborská, k.ú.
Kyje - zastupitelstvo se seznámilo s podnětem
- návrh zadání změny č. Z 1384/06 se týká výstavby rodinných domů, k.ú. Hostavice- zastupitelstvo neodsouhlasilo, neboť se jedná
o umístění výstavby do zelených ploch přírodní lokality Čihadla-Klánovice
- návrh zadání změny č. Z 1159/06 se týká
rozšíření golfového hřiště k.ú. Horní Počernice a Dolní Počernice a možnosti vybudování přírodního parku „V Čeňku“ k.ú. Hostavice
- návrh zadání změny č. Z 1428/06 se týká vytvoření lesního porostu jižně od Štěrboholské radiály, kde dojde k dotčení pozemků
k.ú. Hostavice - vlastnictví Pozemkového
fondu a navazujících pozemků v k.ú. Štěrboholy a Dolní Počernice
- návrh zadání změny č. Z 1477/06 se týká napojení rozvojového území ležícího jižně od
stávající „oblasti služeb a nerušící výroby“
k.ú. Satalice na prodlouženou komunikaci
Ocelkova (Lipnická).
- návrh zadání změny Z 1000/00 se týká
systémových úprav popisných a výkladových částí dokumentů územního plánu (regulativů, limitů) ke zjednodušení postupu
při získávání informací o směrné části území, včetně výkresové části, aby byly přehledné, srozumitelné a použitelné pro rozhodovací činnost.
● stanovilo měsíční odměny za výkon funkce
neuvolněným členům Zastupitelstva MČ Praha 14 s účinností od 1. 1. 2005 v následující
výši: členům rady 2100 Kč, předsedům výborů a komisí 1920 Kč, členům výborů, komisí,
zvláštních orgánů 1640 Kč, ostatním členům
zastupitelstva 700 Kč
● souhlasilo se záměrem odprodat bytový
dům č. p. 905 v ulici Slévačská, Praha 9 na pozemku parc. č. 2681 o výměře 1342 m2 a pozemku parc.č. 2681 o výměře 1342 m2 vše

v k. ú. Hloubětín v souladu se „Zásadami postupu pro prodej domů ve vlastnictví
hl. m. Prahy, svěřených do správy nemovitostí městské části Prahy 14“ schválenými usnesením č. 33/ZMČ/2004 ze dne 29. 6. 2004
● souhlasilo se záměrem prodat pozemek
parc. č. 73/3 a část pozemku parc. č. 73/1, vše
v k. ú. Černý Most společnosti Sparta Černý
Most, s. r. o. za kupní cenu 750 Kč/m2
● vzalo na vědomí zprávu o činnosti kontrolního výboru za rok 2004 a schválilo plán
práce kontrolního výboru na rok 2005
● seznámilo se se zprávou předloženou zástupcem starosty ing. Miroslavem Skalou
k problematice prodejny MAX a s podklady
předloženými přímo na jednání vlastníkem této prodejny panem Milošem Masarem osobně, uložilo Radě předložit na příští zasedání
Zastupitelstva: 1.) návrh možných variant vedoucích k vyřešení situace se zásobováním
potravinami v lokalitě Černý Most při ul. Kpt.
Stránského a 2.) záměr na svěření pozemku
v této lokalitě do správy MČ Praha 14
● uložilo Radě zařadit do programu příštího
zasedání Zastupitelstva bod týkající se komunitního plánování

Na svém 54. jednání dne 10. 3.
Rada MČ mj.
● schválila žádost o dotaci na podporu terén-

ní sociální práce v roce 2005
● schválila doplnění Zásad pronajímání bytů

městské části Praha 14
● schválila úpravu Zásad pro přidělování
a provoz mobilních telefonů ÚMČ Praha 14
● schválila přidělení grantových prostředků
MČ Praha 14 v roce 2005
● souhlasila s prominutím smluvní pokuty ve
výši 37.620 Kč za nepředání garážového stání
po skončení nájmu v objektu č. p. 777 v ulici
Bobkova
● souhlasila s uzavřením dohody o skončení
nájmu bytů v ulici Slévačská 905 mezi městskou částí Praha 14 a Světovou odborovou federací
● souhlasila s využitím části pozemku parc.
č. 2886/1 v k. ú. Kyje, společností Eshel Prague, a. s. za účelem výstavby chodníku, veřejné zeleně, trávníku, stromořadí a 5 parkovacích míst dle zpracované studie a se zveřejněním adresného záměru (příloha č. 4) na
pronájem předmětné části pozemku
● souhlasila s umístěním reklamního zařízení na pozemcích parc. č. 2756/11 v k. ú. Kyje
a parc. č. 2541/6 v k. ú. Hloubětín, společnosti EUROPLAKÁT, s.r.o.
● souhlasila s návrhem smlouvy na zajištění
LSPP (lékařské služby první pomoci)
v roce 2005
● nesouhlasila s prodloužením nájemní
smlouvy na pronájem části pozemku parc. č.
84/1 v k. ú. Kyje za účelem umístění dvou kusů reklamních zařízení o dva roky, tj. do 31. 3.
2007 za celkové nájemné ve výši 40 000 Kč
ročně společnosti EuroAWK, s. r. o.
● nesouhlasila se zveřejněním adresného záměru na pronájem pozemku PK parc. č. 805,
k. ú. Hloubětín o výměře12 m2 za cenu 12 000 Kč/rok společnosti MOKITABA,
s. r. o.
● jmenovala konkursní komise pro konkursní řízení na obsazení místa ředitele ŽS Chvaletická a ZŠ Vybíralova.
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Z odborn˘ch komisí
Rady Mâ Praha 14
Komise kultury a aktivit volného času (21. 2.)
Komise doporučila publikovat v Listech
Prahy 14 měsíční přehled kulturních a volnočasových akcí konaných v MČ Praha 14 chronologicky seřazených dle data, aby občané
Prahy 14 měli ucelený přehled o akcích, které
jsou pro ně pořádány v daném měsíci.
Hostem komise byla paní PhDr. Hana Urbanová, která seznámila její členy s možností
zapojení naší městské části do komunitního
plánování. Smyslem tohoto plánování je rozšíření potřebných služeb pro občany. Zapojením se do tohoto projektu vznikne městské
části možnost čerpání finančních prostředků
z evropských fondů. Proto komise doporučuje RMČ zapojit se do tohoto programu komunitního plánování a využít jej jako důležitý
nástroj zlepšení života v obci.
Marcela Pavlíčková,
tajemnice komise
Komise pro prevenci kriminality (23. 2.)
Předsedkyně komise informovala o realizaci akce STOP 24 s tím, že úřadu Dolní Počernice bude poskytnuto 200 samolepek pro motoristy. Předsedkyně komise dále informovala
o vývoji výběru dodavatele jednotné a dlouhodobé primární protidrogové prevence na
školách v Praze 14. Výběrová komise konstatovala, že nabídky finančně překročily rozpočtované prostředky a řízení doporučila Radě
zrušit. Následně bude jednáno o navýšení
těchto protředků.
Bohumil Sobotka,
tajemník komise

INFORMACE
ze zdravotnictví
Dermatovenerologická ordinace MUDr.
Šárky Škorpíkové byla přemístěna do Mochovské ulice č. 38/53 (objekt Havana).
Ordinační hodiny a telefon zůstávají beze
změny (tel. 281869309).
Ke dni 31. 3. 2005 se ruší rehabilitační
zařízení ve společnosti Bioregena s.r.o.,
Vajgarská 1141. Rehabilitační lékařka
MUDr. Sylva Gilbertová,CSc. nadále poskytuje zdravotní péči v oboru rehabilitace
a má zajištěného smluvního partnera pro
rehabilitační procedury v oblasti Černého
Mostu.

LSPP v roce 2005
Městská část Praha 14 zajistila i přes značné
finanční náklady provozování LSPP (lékařská
služba první pomoci) v roce 2005 společností
M.DELTA, s.r.o. pro dospělé a děti s bydlištěm
na území MČ Praha 14, MČ Praha 20 a MČ Praha 21. Provozovatel zajistí provozní dobu LSPP
na poliklinice Generála Janouška 902 (Parník),
Černý Most v rozsahu: pracovní dny od 19 do 7
hod. následujícího dne, sobota, neděle a státní
svátky od 7 do 7 hod. následujícího dne.
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Vyhodnocení ãinnosti Komise
pro prevenci kriminality v roce 2004
Komise pro prevenci kriminality (KPPK) vyvíjela v roce 2004 činnost
v souladu se svým plánem práce, rozpracovaným do konkrétních úkolů.
Bylo dosaženo následujících cílů:
1. KPPK v roce 2004 doporučila Radě
rozdělení prvních grantových prostředků
pro neziskové organizace zabývající se prevencí kriminality na území naší městské
části. KPPK bude i v roce 2005 posuzovat
nové grantové projekty a navrhovat přidělení konkrétních finančních částek Radě městské části Praha 14. Celkový objem finančních prostředků určených pro tuto oblast činí 300.000,- Kč.
2. Ke dni 5. 1. 2005 byl spuštěn projekt
STOP 24. Samolepky jsou k bezplatnému
odběru na podatelně a v informační kanceláři ÚMČ Praha 14, na obvodním ředitelství
Městské policie, dále v pobočce pojišťovny
Kooperativa na Černém Mostě, v prodejně
NH Car při Broumarské ulici a v objektu
státní technické kontroly firmy RW TÜV.
3. KPPK doporučila výstavbu Městského
kamerového systému i na území Prahy 14.
Byly realizovány 3 kamery, čtvrtá bude instalována v březnu 2005.
4. KPPK doporučila Radě, aby zajišťovala stálou finanční podporu nízkoprahovým
klubům na území Prahy 14 přímo z rozpočtů.
5. KPPK doporučila Radě, aby převzala

garanci a zabezpečila jednotnou a dlouhodobou primární protidrogovou prevenci na
základních školách zřizovaných MČ Praha
14. Rada tento návrh následně schválila
a v současné době probíhá výběrové řízení
na tento pětiletý projekt.
6. KPPK prostřednictvím svých členů realizovala v rámci sociální prevence na školách zjišťovací, přednáškovou, osvětovou
a ukázkovou činnost.
7. O své činnosti KPPK pravidelně informovala v Listech Prahy 14.
Renata Hušková, předsedkyně komise
pro prevenci kriminality
Poznámka: Dle zákona o hl. m. Praze
jsou návrhy výborů a komisí pouze doporučující pro Radu a Zastupitelstvo MČ
Praha 14. Přehled posledních i starších
usnesení Rady a Zastupitelstva (včetně
ověřených zápisů) najdete na internetové
stránce MČ Praha 14. Na webové stránce
radnice naleznete množství aktualizovaných informací o činnosti úřadu, o dění
a akcích na městské části, zapojit se můžete do populárního diskusního fóra svými dotazy a připomínkami.

Zmûna úﬁedních hodin úﬁadu
Od 1. dubna. 2005 dochází na Úřadě
městské části Praha 14 k úpravě pracovní
doby. Jejím cílem je zejména nabídnout občanům městské části Praha 14 možnost vyřídit si svoje záležitosti na úřadě před nástupem do zaměstnání.
Pro všechny odbory úřadu je pracovní
doba v úřední dny stanovena takto:
Pondělí
7.30 - 18 hod.
Středa
7.30 - 18 hod.
Úřední hodiny pro veřejnost v pokladně úřadu:
Pondělí
7.30 - 12 a 13 - 18 hod.
Úterý
13 - 15 hod.
Středa
7.30 - 12 a 13 - 18 hod.
Čtvrtek
13 - 15 hod.
Pátek
7.30 - 12 hod.
Úřední hodiny pro veřejnost v oddělení osobních dokladů (pasy a občanské
průkazy) občanskosprávního odboru:

Pondělí
7.30 - 18 hod.
Úterý
7.30 - 12 hod.
Středa
7.30 - 18 hod.
Čtvrtek
7.30 - 12 hod.
Ověřování:
Pondělí
7.30 - 18 hod.
Úterý:
7.30 - 14 hod.
Středa
7.30 - 18 hod.
Čtvrtek:
7.30 - 14 hod.
Pátek
7.30 - 12 hod.
V podatelně úřadu a v informační
kanceláři je pracovní doba bez uzavření
přes poledne každý den takto:
Pondělí
7.30 - 18 hod.
Úterý
7.30 - 15 hod.
Středa
7.30 - 18 hod.
Čtvrtek
7.30 - 15 hod.
Pátek
7.30 - 14 hod.
Ing. Luděk Lisý
tajemník ÚMČ Praha 14
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CO SE DùJE NEJEN V REGIONU
AKCE RADNICE
DUBEN

·kolní rok
ve Chvaletické
Ve středu 6. dubna bude v Galerii 14, náměstí Plk. Vlčka zahájena výstava základní
školy na Lehovci z Chvaletické ulice nazvaná
„Školní rok ve Chvaletické“. Výstava potrvá
do čtvrtka 28. dubna.

MÛj pﬁítel pes
Sobotní dopoledne 9. dubna bude patřit dětem a jejich pejskům, kteří budou soutěžit ve
svých dovednostech. Akce se uskuteční jako
každý rok v prostoru rybníčka Černý MostAloisov v ulici Pospíchalova. Na programu,
který začíná v 9 hod., bude rovněž ukázka
sportovní kynologie záchranářských psů a vystoupení cvičených pudlíků. Prosíme páníčky,
aby zajistili pro své psy košíčky a vodítka
a vzali s sebou očkovací průkazy.

Koncert
komorního dua
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.

Svatojiﬁská pouÈ
Srdečně zveme všechny na tradiční Svatojiřskou pouť v Hloubětíně, která se koná v sobotu 23. dubna. Pouť bude zahájena v 10 hodin
Mší svatou v kostele sv. Jiří. Pouťový program
uvede v 11.15 hod. starosta Prahy 14 na pódiu
před obchodním domem na bývalém Vetiškově
náměstí (naproti stanici metra). Uprostřed pouťových atrakcí tu bude k vidění a slyšení Cimbálová muzika, Staropražská kapela, divadélko
pro děti, Pražský pouťový orchestr, kapela
Šarm, divadlo Trakař. Na Staré hospodě budou
po celý den vepřové hody a večer bude patřit
od 20 do 24 hod. pouťové zábavě.

KVùTEN

Letci v Galerii 14
Ve čtvrtek 5. května bude v 17 hod. v Galerii 14 zahájena výstava „Letci v názvech ulic
Černého Mostu“. Výstava
se koná k 60. výročí vítězství ve druhé světové válce, o které se zasloužili
i naši letci. K výstavě vyjde mimořádné číslo Listů
Prahy 14, celé věnované
letcům, jejichž medailony
na pokračování zveřejňujeme.

60.

Tenisov˘ turnaj
ve ãtyﬁhﬁe
V soboru 14. května se uskuteční na kurtech ZŠ Bří. Venclíků tenisový turnaj ve čtyřhře pro dospělé neregistrované hráče. Bližší
informace v květnovém vydání Listů.

Májování
V soboru 21. května se bude konat v zahradě zámku v Hostavicích společné kulturní setkání městských částí Praha 14 a Dolní Počernice. Na programu bude dětské zábavné odpoledne se spoustou atrakcí a na velkém
pódiu bude probíhat po celé odpoledne přehlídka divadelních souborů. Bližší informace
v květnovém vydání Listů.

Zájezd pro
maminky s dûtmi
Oddělení kultury a občanských záležitostí kanceláře starosty uspořádá výlet parníkem pro maminky s dětmi. Termín zájezdu
a bližší informace budou v květnovém vydání Listů.

Dûtsk˘ ‰ipkov˘ turnaj
Podrobné informace o chystaném dětském
šipkovém turnaji, pořádaném ve spolupráci s
šipkovými týmy Plzeňka - A a B a panem
Františkem Jindrou v restauraci Plzeňka, Hamerská 170, se dozvíte v příštím čísle.
Poznámka: hlavním pořadatelem akcí je
oddělení kultury a občanských záležitostí,
změna programu vyhrazena

Poetické setkání
V březnu hostila Galerie 14 účastníky obvodního kola v recitaci žáků základních škol.
V soutěži, organizované naším oddělením kultury a občanských záležitostí, vystoupilo ve
čtyřech kategoriích celkem 48 děti (z toho 13
chlapců) ze ZŠ Vybíralova, ZŠ Gen. Janouška,
ZŠ Hloubětínská, ZŠ Klánovická, ZŠ Spojenců (Horní Počernice) a ZŠ Ratibořická (Horní
Počernice). Do obvodního kola, které proběhne ve dnech 23. - 24. dubna v DDM Praha 8,
postoupili: Sabina Bažantová, David Žampach
a Petra Burdová (ZŠ Gen. Janouška), Adam
Kotyza a Kateřina Štulíková (ZŠ Klánovice),
Martin Sochor (ZŠ Ratibořická), Laura Bonnerová a Filip Bojič (ZŠ Vybíralova).

PraÏská ãtrnáctka
V sobotu 9. dubna od 11 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, stepařské hvězdy a pořádající Hanny
Dance ze ZŠ Chvaletická.

Vlastivûdná vycházka
V pondělí 25. dubna bude od 14 hod. pro
veřejnost otevřen kostel sv. Václava na Proseku. Poutavým výkladem doprovodí prohlídku oblíbená průvodkyně našich toulek
po historických památkách ing. Věra Pelzbauerová. Srdečně jsou zváni zejména senioři z Kyjí, Hostavic, Černého Mostu, Hloubětína a širokého okolí, pro něž tuto akci pořádá občanské sdružení Stará zástavba.
J. Mikulíčková

K prodejnû potravin MAX
Na základě článků uveřejněných v celostátním tisku a několika televizních reportáží musím reagovat na problémy kolem prodejny potravin MAX, kterou na Černém
Mostě provozuje pan Masare.
Ten původní stánek postavil v roce 1993
bez řádného stavebního povolení. Tehdejší
příslušný odbor výstavby Obvodní úřad Praha 9 mu stánek dodatečně povolil na dobu
dočasnou do roku 1996. Pan Masare však
mezitím koupil dvě jiné buňky (okaly), udělal bez povolení kanalizační a vodovodní
přípojku. Úřad, konkrétně zdejší odbor výstavby a dopravy, aby vyhověl obyvatelům
zdejší oblasti, vše dodatečně povolil. S tím,
že stavba byla povolena jako dočasná do roku 2003. Pan Masare byl několikrát upozorňován, že tato stavba se nikdy nemůže stát
trvalou, protože nesplňuje současné právní
normy a bylo mu doporučováno, aby si pronajal v té době volný některý nebytový prostor v této lokalitě, aby mohl i nadále sloužit
občanům, jak on tvrdí. Pan Masare však neučinil nic, nevyužil ani další možnosti požádat o změnu územního plánu, upravit současný objekt a vyřešit dopravu v klidu.

Vzhledem k tomu, že stavba byla povolena
do roku 2003, žádné doklady k změně užívání stavby nebyly provozovatelem doloženy, nezbylo stavebnímu úřadu, než stavbu
nařídit odstranit.
Věřte, že mi celá záležitost leží na srdci
a snažíme se ji vyřešit ku prospěchu občanů, ale vše záleží na druhé straně, zda dodatečně doloží vše potřebné. Petice, místní referenda, televize a denní tisk nejsou ty
správné prostředky, které používá. Je nutné,
aby vyvinul aktivitu v jiné oblasti, v oblasti
našich současných zákonů.
Ing. Miroslav Froněk, starosta
stránku připravil: jš, foto vok
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Dvíﬁka do dûtské fantazie

Z atelieru a z knih
Pod tímto názvem vystavuje v Galerii 9 ve
Vysočanské radnici Jaroslav Šerých průřez
svým malířským a grafickým dílem, jež je zastoupeno v mnoha veřejných a soukromých
sbírkách doma i ve světě. Výstava potrvá do
14. dubna, otevřena je pondělí - čtvrtek od 10
do 19 hod.

Flétna a meã
V Muzeu hl. m. Prahy na Florenci je do 17.
dubna otevřena výstava Flétna a meč (Harmonie a napětí v japonské kultuře). Výstava se
koná v rámci Roku občanské výměny mezi
EU a Japonskem.

Pokud v době od 6. do 28. dubna
přijdete do Galerie 14 na Černém
Mostě II, žáci ZŠ Chvaletická vám
ručí za to, že nebudete mít pocit ztraceného času. Ba naopak! Strávíte příjemný čas na výstavě Školní rok ve
Chvaletické, která vás možná na
chvíli vrátí do školních let. Vypovídá
hodně o naší škole, o šikovnosti našich žáků, pracovní náplni vyučovacích hodin i volného času.
A co všechno uvidíte? Každý si tu
jistě najde to své: od výtvarných prácí nejmladších dětí tvořených ještě
nejistou rukou, ale o to s větším nadšením, až po projektové práce starších žáků.
První keramické pokusy vedle
těch, které mohou směle konkurovat
výtvorům profesionálů.
Tajná dvířka do dětské fantazie
otevřete prostřednictvím slohových
prací a projektů.
I my jsme vykročili do Evropy
prostřednictvím prací z výuky zeměpisu, dějepisu a anglického jazyka.
Zajímáme se o historii, současný
způsob života, tradice, krajové speciality a čerpáme přitom i ze
svých cestovatelských zkušeností.
Především naše rodiče,
ale možná i ostatní návštěvníky bude zajímat, jakým směrem se bude ubírat
moderní výuka v příštích
letech na naší škole. Necháme vás nahlédnout pod
pokličku rodícího se školního vzdělávacího programu, který zanedlouho odstartujeme.
Zdaleka jsme neprozradili vše, co je na naší výstavě k vidění, ale přesto dou-

foto: vok
Z vernisáže výstavu Čtyři v Galerii 14, která trvala do 31. března. Na snímku vystavující
výtvarníci: Jiřina Černá, Hana Hořáková, Pavel Tomeš a Miroslav Vodička.

foto: jš (2)

fáme, že tyto řádky probudí zvědavost poznat naši školu blíže.
Přejeme příjemné zážitky a těšíme se na vaši návštěvu.
Žáci a pracovníci
ZŠ Chvaletická
Výstava Školní rok ve Chvaletické je otevřena: úterý, středa a čtvrtek od 14 do 18 hod.,
v neděli od 14 do 17 hod., pro
základní a mateřské školy na
požádání na hospodářské
správě ÚMČ i v dopoledních
hodinách.

Hynek Tomm z Černého Mostu nazpíval s Valerií Zawadskou svůj v pořadí třetí duet. Hudbu k písni Láska, to je věc, složil Otto Solčány, rovněž z Černého Mostu, a otextoval ji Eda
Krečmar. První duet zpíval Hynek se svojí patronkou Evou Pilarovou (byl to známý Montyho Čardáš), loni následoval druhý s Ivetou
Blanarovičovou jako ústřední melodie k Troškově filmu Kameňák III.
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Poradna pro rodinu,
manÏelství
a mezilidské vztahy
Bezplatnû vám pomÛÏe
Doba v níž žijeme je stále náročnější, mezilidské vztahy složitější. Duše mnohého z nás
není vybavena pro každodenní stres a řešení
těžkých situací, natož pak když přijde nečekaná životní zkouška, nemoc, úmrtí či neštěstí
v rodině. Právě pro takové a podobné situace
je tu pro vás poradna pro rodinu, manželství
a mezilidské vztahy, která nabízí odbornou
a bezplatnou poradenskou a psychoterapeutickou pomoc v závažných životních situacích, do nichž se může dostat každý díky nečekaným změnám a zvýšeným nárokům života. Poradna zaručuje diskrétnost a povinnou
mlčenlivost. Chcete-li můžete vystupovat
i anonymně.

Poskytované sluÏby:
Psychologické služby (tel.: 731 056 738,
281 912 144)
Stěžejní náplní Poradny je psychologické
poradenství a krátkodobá, střednědobá i dlouhodobější psychoterapie. Klient může přijít
sám, s partnerem nebo i celou rodinou. Poskytujeme tedy psychoterapii individuální,
párovou a rodinnou. Dále nabízíme možnost
pomoci při uzavírání partnerských dohod,
předrozvodové, rozvodové i porozvodové dohody, upravující vztahy mezi jednotlivými
členy rodiny, dohody ohledně péče o děti, mediace vztahů.
Rozšířené sociálně právní poradenství
(tel.: 731 056 164, 731 056 735)
Zejména v oblasti rodinného práva (vztahy
mezi manžely, rozvody, svěření dětí do péče,
spory ohledně otcovství, zúžení společného
jmění manželů, předmanželské smlouvy...)
a občanského práva. Poradíme při sepisování
návrhů a podání k soudu. Poskytujeme pora-

denství v oblasti dávek státní sociální podpory. Zprostředkováváme kontakty na další
odborníky pro otázky týkající se rodinného,
manželského, partnerského a osobního života.
Poradenství pro tzv. sexuální menšiny
(tel.: 731 063 278, glbti_poradna@centrum.cz)
Nabízíme bezpečné prostředí pro všechny,
kdo mají individuální, partnerské, rodinné nebo obecně mezilidské potíže spojené s homosexuální či bisexuální orientací, transvestitismem ( crossdressingem, transexualitou )
transgenderismem, intersexualitou (fyzickou
pohlavní nejednoznačností). Navštívit nás
mohou nejen tito lidé samotní, ale také jejich
partneři, rodiče, sourozenci či jiní lidé, kteří
mají někoho takového ve svém okolí a potřebují si o tom promluvit, získat informace
apod., (v případě potřeby též konzultace
v anglickém jazyce). Dále nabízíme sexuologické poradenství.
Individuální relaxačně emancipační terapie (tel.: 731 056 738, 281 912 144)
Přístup vychází ze vztahu mezi duševním
a tělesným napětím, když se podaří uvolnit
jedno, uvolní se i druhé, skládá se z 10 sezení.
Cílem je posílit klienta natolik, aby byl schopen samostatně a kompetentně řešit své problémy.
Autogenní trénink (tel.: 731 056 735)
Patří mezi léčebné psychoterapeutické metody využívající relaxaci. AT navozuje dokonalé uvolnění, intenzivní odpočinek tělesný
i duševní, rychlé osvěžení a obnovení sil. Napomáhá k rychlému usnutí, vydatnému spánku a okamžitému probuzení v určený čas v plné svěžesti. Pomáhá ke zklidnění a uvolnění
při stresových situacích.

Jednou z hlavních událostí minulého
měsíce bylo slavnostní udělování ceny
„KŘESADLO“ - Cena pro obyčejné lidi,
kteří dělají neobyčejné věci, kterou po
druhé za sebou získala dobrovolnice nominovaná JAHODOU. Tentokráte byla
oceněna Jindřiška Kozáková, která s JAHODOU spolupracuje již několik let.
Nejdříve docházela za dětmi do bývalého
Domova integrované pomoci (dnes Dům
tréninkového bydlení) ve Šromově ulici
a po té od otevření Klubu JAHODA vede
pondělní kroužek keramiky a ještě
každé úterý dopoledne Klub JAHŮDKA,
protože je už sama také maminka a už brzy dvojnásobná. Moc Jindřišce i všem
ostatním dobrovolníkům, kteří na Černý
Most za dětmi pravidelně docházejí děkujeme.
V dubnu bychom rádi především rodiče
nebo prarodiče s menšími dětmi pozvali
některé dopoledne do klubu JAHŮDKA,
protože jeho aktivity jsou stále pestřejší od
např. Karnevalu, který si maminky pro sebe a děti pořádají samy, přes přednášku
o kojeneckém plavání nebo dětských masážích, které pro JAHODU připravují externí odborníci.

Kde nás najdete?
Šromova 861, Praha 14 - Černý Most
tel.: 281 912 144, 731 056 738, 731 056 735,
731 063 278, 731 056 164
e-mail: sromova@mcssp.cz

Dûti, chcete rybaﬁit?
Další pokračování již pátého ročníku DĚTSKÉHO RYBÁŘSKÉHO kroužku při ZŠ Hloubětínská 700 pod vedením MO ČRS Kyje
Dětští zájemci o rybaření si loni od 6.dubna
do 23. června přišli opravdu na své díky dětskému rybářskému kroužku, který funguje
pod vedením MO ČRS Kyje. Kroužek probíhal v prostorách ZŠ Hloubětínská 700, přírodního areálu Hloubětínská 55/5 a dále v okolí
Rokytky a Kyjského rybníka vždy v pondělí,
úterý a ve středu. Děti byly rozděleny do tří
skupin: začátečníci, pokročilí a závodníci. Náplní kroužku bylo naučit děti pracovat s rybářským náčiním, přiblížit jim nauku o rybách,
rybolovné techniky, navazování udic, slušné
chování u vody, ale především šlo o lov ryb
a účast na Pražském kole v plavané.

JAHODOVÉ MENU

Na závěr kroužku bylo přezkoušení z rybářského řádu, poznávání ryb, rybolovné
techniky a závod v plavané o pěkné ceny, jako například pruty, navijáky apod. Po úspěšném přezkoušení dostal žák možnost získat
rybářské oprávnění k lovu ryb.Kroužek byl
pro děti zcela zdarma, k jeho sponzorování
se totiž přihlásila internetová prodejna
www.rybarina.com.
Letos opět již od začátku dubna bude mít
tato bohulibá činnost v rybářském kroužku
pokračování. Případní zájemci se mohou
hlásit u vedoucího kroužku Miroslava Žižky
na tel. čísle - 603283763.

Pečujete o dítě do 3 let a chcete získat
nebo vyměnit si zkušenosti s jeho výchovou? Přijďte kdykoliv (od úterý do čtvrtka
dopoledne) zazvonit na zvonek JAHŮDKY. Moc rádi vás přijmeme mezi sebe
a máte-li nějaký nápad, jak pro sebe a své
dítě udělat něco bezvadného, pomůžeme
vám ho zrealizovat.
A nyní novinka: V dubnu nás čeká kolaudace rekonstruovaných prostor nového
nízkoprahového klubu DŽAGODA pro
dospívající děti a mládež, který slavnostně
otevřeme počátkem května. Máte doma
teenagera a chcete, aby netrávil většinu
svého volného času v ulicích Černého
Mostu nebo v prostorách obchodních center? Pošlete ho ve druhé polovině dubna
podívat se do DŽAGODY. Co že je to nízkoprahový klub? Stručně můžeme napsat,
že „nízký práh“ = „bez kartičky, bez peněz
a bez pruzení“. Oficiálně nízkoprahová
zařízení pro děti a mládež poskytují své

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

CO SE BUDE DÍT V DUBNU

služby tak, aby byla umožněna maximální
přístupnost, tedy ve snaze odstranit časové, prostorové, psychologické a finanční
bariéry, které by bránily cílové skupině
vyhledat prostory takového zařízení či využit nabídky poskytovaných služeb.
Podrobné informace o novém klubu
DŽAGODA a termín slavnostního otevření zveřejníme v květnových Listech
Prahy 14.
Klub JAHODA má otevřeno od pondělí do čtvrtka a každou sudou sobotu
odpoledne.
Klub JAHŮDKA má otevřeno od
úterý do čtvrtka každé dopoledne.

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

V DDM se malovaly
KRASLICE
Nejen kraslice, ale i děti hrály všemi
barvami! Bylo to 9. března v DDM na Černém Mostě, kde se sešlo víc než 20 dětí při
malování velikonočních kraslic. Zkoušely
se i takové zajímavé techniky jako například vosková batika a barvení do nastříhaných krepákových papírků pomocí octa.
Není tedy divu, že ruce nezůstaly čisté.
Hlavní byl ale samozřejmě výsledek a ten
stál určitě za to. Protože práce to byla nejen krásná, ale i dost náročná, tak zástupkyni ředitele DDM Jitce Šulcové s dětmi
pomáhaly i některé maminky.
ves

9. 4. Klub Most - turnaj Scrable a turnaj
ve stolním hokeji, 13-18 hod.
Startovné: 10 Kč
15. 4. Šperk - vyrobte si náušnice a brož
technikou skleněného smaltu, 16-19 hod.
Cena: 150 Kč
Nutná rezervace míst, maximální počet
účastníků 15
16. 4. Kurz pletení z pedigu, 10- 16 hod. přijďte si vyzkoušet pletení košíčků
Cena: 50 Kč + spotřebovaný materiál
(cca 20-30Kč)
Nutná rezervace míst, maximální počet
účastníků 15
26. 4. Obrázky ke Dni matek - malba na
sklo, 15-18 hod.
Cena: 30 Kč
22. 4.-24. 4. Výprava - centrum ekolog.
výchovy Mikulov - pro členy turistického
kroužku
V dubnu pořádáme pro ZŠ tyto soutěže:
vybíjená, minifotbal, biologická olympiáda, matematická olympiáda, pythagoriáda
Malujte čarodějnice! A noste nebo zasílejte do DDM Praha 9-pobočka Černý
Most do 25.4. 2005 své výtvory na téma
„čarodějnice“ (libovolná technika - i trojrozměrné objekty a fotografie), vernisáž
výstavy se uskuteční - 29.4. v 15 hod.
Klub Most - otevřený klub pro děti
a mládež, vstup do klubu je zdarma, otevírací doba:
Po 16-19 hod., Út 14-19 hod., Stř 17-19
hod., Čt 14-19 hod., Pá 14-18 hod.

LETNÍ TÁBORY:
Gandalf v Roškopově, aneb:
2.-16.7., 2600 Kč, 6-12 let (Podkrkonoší)
Zážitkový tábor pro mládež:
2.-9.7., 2100 Kč, 15-19 let (Posázaví)
Sportovní tábor:
3.-17.7., 3100 Kč, 11-18 let (Jizer.hory)
Prázdniny na Mostě (příměstský tábor):
11.-15.7., 65 Kč/den
Cesta kolem Prahy za 8 dní (příměstský
tábor):
18.-21.7. a 25.-28.7., 85 Kč/den
Kozojedy:
25.-29.7., 900 Kč, 7-12 let
Letní putovní tábor:
13.-20.8., 1990 Kč (Jeseníky)
Malý tábor pro malé děti:
6-8 let (ostatní bude upřesněno)
Letní soustředění funky+aikido:
10-15 let (ostatní bude upřesněno)
Vodácký putovní tábor:
15-26 let (ostatní bude upřesněno)

HLEDÁME
b˘valé ãleny Orionu!
Turistický oddíl Orion z 93. pionýrské skupiny letos slaví již 25 let nepřetržité činnosti. Připravujeme setkání všech bývalých i současných
členů oddílu. Prosíme tedy všechny Orioňáky,
aby se pokud možno ozvali a zadali svoji současnou adresu, na kterou jim můžeme poslat podrobnosti o připravovaném setkání, které chceme uskutečnit v polovině května.
Kontaktní adresa: e-mail: HYPERLINK
„mailto:vydricka@atlas.cz“vydricka@atlas.cz, telefon: 281 862 762 (záznamník)

Pozvánka na
Pﬁedmájovou veselici
Výbor I. Občanského sdružení Hloubětín
a pražská rada Odborového sdružení ČMS vás
zvou na Předmájovou veselici, která bude 22.
dubna od 18 hodin v restauraci Havana. Hrát
bude country skupina Trosky. Jste srdečně
zváni.

POMOZTE
s úklidem lesíka!
Občanské sdružení Lodička zve všechny
děti a rodiče na jarní úklid hloubětínského lesíka v sobotu 9. 4. od 9 hodin. Sraz účastníků
je na louce u garáží v ul.V Chaloupkách.
Hygienické pomůcky a pytle jsou zajištěny.
Po skončení práce bude opékání buřtů!

Velikonoãní nadûlení

Ve sdružení Občanská inspirace si letošní Velikonoce opravdu užili. Už 17. března
se tu sešly děti s maminkami i babičkami
při výrobě velikonočních věnečků košíčků.
Pod vedením majitelky květinářského atelieru paní Zýkové se tu pracovalo se samým
přírodním materiálem: skořápky, sláma, peříčka, cibulky, větvičky apod.
ves
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V¯ZVA v‰em
neziskov˘m organizacím
Listy Prahy 14 jsou vaší platformou ke
zveřejňování akcí, které pořádáte a chcete,
aby se o nich dozvěděli naši občané. Zasílejte nám informace o nich s předstihem do
redakce. Budeme je umisťovat jak do časopisu, tak i na webové stránky MČ Prahy 14.

Mateřské centrum
Klubíčko YMCA Praha
KLUB MAMINEK Černý Most -YMCA
Vlčkova 1067, Praha 14 nabízí:

Kroužky pro maminky na mateřské dovolené.
A také pro babičky a ostatní, kteří mají chuť něco společně prožít...
PONDĚLÍ

9.30 - 11.30
19.45 - 21.15

Volná herna dočasně uzavřena - hledá se služba
Cvičení pro zdraví a veselou náladu /J. Purkyt/

ÚTERÝ

9.30 - 12.00
19.30 - 21.30

Setkání křesťanských maminek /Míla Černá/
S úsměvem do práce a do života /M. Nováková/

STŘEDA

9.30 - 11.30
16.30 - 18.30
20.00 - 22.00
20.00 - 22.00

Volná herna /M. Nováková, K. Budzanowská/
Klub dospívajících /Dita Frantíková/
Přednášky /2. týden/, Duchovní večery /1. týden/
Kavárna maminek /3.týden/ /Markéta Knobová/

ČTVRTEK

9.00 - 12.00
14.00 - 20.00

Školička Beránek /Kristina Vavrušková/
Poradenství osobnostního rozvoje, kineziologie,
typologie /objednání nutné/

PÁTEK

9.30 - 11.30
15.00 - 16.30
16.30 - 18.00

Herna / Marie Kouklíková/
Pěvecký a taneční kroužek / Petra Jelínková/
Multikulturní skupina / Parissa Zagari/

DALŠÍ NABÍDKA PROGRAMU:

TRIANGL pomáhá
rodiãÛm i dûtem
Terapeutické středisko pro dítě a rodinu - to
je Triangl. Věnuje se pomoci dětem, ohroženým škodlivými návyky, jejich rodinám a institucím, přicházejícím s nimi do kontaktu.
Cesta k závislosti může být u každého jiná, co
je však stejné, je průběh závislosti samotné ať už jde o drogy, alkohol, hrací automaty či
cokoliv jiného:
1. etapa: návyk, který se stále zintenzivňuje a rodině to začíná vadit. V této fázi má rodina největší šanci do osudu dítěte či mladého
člověka vstoupit a úspěšně problém zvládnout.
2. etapa: jediný kdo má moc nad mladým
člověkem je droga, případně jiné návykové
látky. Rodina nemá již možnost situaci zvládnout a jedinec sám si svůj problém ještě neuvědomuje.
3. etapa: mladému člověku dojdou peníze,
spáchá přestupek, má problémy s Policií. Většinou až tehdy sám vyhledá pomoc.
Lidé v Trianglu si uvědomují složitost závislostí a proto pracují s věkově neomezenou
kategorií klientů. Důležité je podchytit závislost co nejdřív, nejlépe už v její první fázi,
a také to, aby rodina měla na dítě vliv - ekonomický, vztahový atd. Jen v takové rodině
jsou možnosti situaci zvrátit.

30. 3. Jarně krásná - prodejní výstava
výtvarnice a návrhářky Marcely Ptáčkové
18. 4. 15.00-17.30 hod. Čtvrtá burza
hraček, oblečení, sportovních potřeb
(prodávají děti i dospělí, vstup pro prodejce
10 Kč, vezměte si deku, prostěradlo atd.)
4. 5. Jarní vycházka Jaro na statku
v Toulcově dvoře. Sraz: Vysočanská 9.00
hod. autobus 177
Ostatní akce budou oznamovány v Listech Prahy 14, na vývěsce MÚ Prahy 14
a v Klubíčku.
Vstup do heren 20 Kč / dopoledne. Kontakty: Míla Černá: 737 355 543
Vedoucí:
Ing. Mgr. Marie Nováková: 775 204 208,
E-mail: klubickocernymost@seznam.cz
Je vám něco mezi 10 - 15 lety a nevíte, co
dělat ve středu od 16.30 - 18.30?
V Klubu dospívajících je ještě místo pro
i vás.
Zvou Dita a Maruška
Protože Triangl oslovují nejčastěji právě
rodiče dětí, rozhodli se jeho pracovníci zavést
novou terapii nazvanou rodičovské skupiny.
Výhodou této terapie je mnohem nižší práh
přijímání informací. Kromě toho je anonymní, klienti se oslovují třeba jen křestními jmény, nemají zavedenou žádnou kartu, mohou
sem jen tak přijít se podívat a zjistit, zda jim
tato forma vyhovuje. Je to jakýsi mezistupeň
pro ty, kteří si nejsou jisti, zda by měli vyhledat pomoc či ne a přitom se cítí bezradně.
Terapii rodičovských skupin nabízí Triangl
zdarma.
V čem vám tato terapie pomůže?
● posílí vás při zvládání rodičovské role
● poskytne podporu v rodičovské péči

Přejete si získat nové přátele? Nudíte se
doma? Jste v nové zemi a vnímáte bariéru jazyka? Neznáte dobře zvyklosti této země,
bojíte se, jak vás ostatní přijmou? Právě pro
vás je tu multikulturní skupina v pátek. Zajímavý program i obyčejné popovídání, pomoc v nezvyklém prostředí, nové přítelkyně.
Zve Vás Parissa Zagari
Skupinu vedou ženy se zkušenostmi
s přijímáním nové země a nového prostředí,
s výbornou jazykovou vybaveností.
Jste na mateřské dovolené? Býváte sama
doma? Zkuste najít pro sebe a své dítě nové
přátele. Naučte ho novým dovednostem
a sžívání se s kolektivem dětí. Herny ve středu a v pátek mají otevřený vstup.
Zvou vás Maruška a Kateřina
JAKÉ JE KLUBÍČKO?
TAKOVÉ, JAKÉ JSME MY!!
Metro: stanice Rajská zahrada
(3-5 minut pěšky)
SRDEČNĚ VÁS ZVEME MEZI NÁS !!
●
●
●

pomůže při překonávání stresu
řeší a zlepšuje rodinnou komunikaci
informuje o projevech vyzrávání a ohrožení dítěte

Kde se objednat a kam přijít?
Od začátku dubna se můžete objednávat
na tel. 604 252 887 nebo na emailové adrese: triangl@volny.cz. Rodičovské skupiny
budou probíhat vždy v úterý od 18 do 19
hodin. Objednat se můžete i jeden den předem.
Máte-li s vaším dítětem problémy, nečekejte až bude pozdě, řešte je! Nic vás to
nebude stát.
ves

NEZISKOVKY & OBâANSKÁ SDRUÎENÍ
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Komunitní
centrum
MOT¯LEK
NA MùSÍC DUBEN
JSME PRO VÁS P¤IPRAVILI
Putování po Praze (pátek 1. 4.)
Při poznávání Prahy se nízkoprahový
klub tentokrát vydá na Letnou. Navštíví
současně i Národní technické muzeum s jeho zajímavými exponáty. Zveme všechny
zvídavé kluky a holky. Potřebujete pouze
lístek se souhlasem rodičů (k dostání v nízkoprahovém klubu) a dva lístky MHD.
Ježibaba Rancajda a její skřítkové
(čtvrtek 7. 4. v 17:30 hodin)
Pohádku o veselých skřítcích jsme pro
naše nejmenší připravili opět v Galerii 14
(Nám. plk.Vlčka 868). Vstupné 30,-Kč
Barevné čarování (úterý 12. 4.)
Již třetí návštěvu Národní galerie jsme
připravili pro děti, které rády malují a také
mají chuť dozvědět se něco zajímavého
o obrazech a jejich tvůrcích. Vydejte se
s námi na výtvarnou dílnu v NG pod vedením odborného lektora! Přihlášky v nízkoprahovém klubu. Vstupné 20,- Kč
Japonská zastavení
(středa 13. 4. v 17:30 hod.)
Po pobytu na „střeše světa“, kam jsme se
prostřednictvím zajímavého vyprávění
a krásných fotografií přenesli při naší březnové cestopisné přednášce, se tentokrát vydáme ještě více na východ. Pokusíme se
i tentokrát pro vás připravit nějakou dobrotu, na které si pochutnávají v „zemi vycházejícího slunce“. Vstupné dobrovolné.
Výlet do ZOO (středa 27. 4.)
Potěšit se pohledem na gorily a jejich
mládě a krátce na to se ocitnout v indonéské džungli. to a mnoho jiného můžete zažít,
pokud se s námi vypravíte do pražské ZOO.
Slet čarodějnic (sobota 30. 4.)
Všechny malé čarodějnice, ale i čarodějové se už nyní chystají na svůj slet, který,
jak se proslýchá, se má konat někde na druhém konci Prahy. Další informace k této nebohumilé akci získáte v nízkoprahovém
klubu.
Dovolte mi, abych se s vámi podělila o radost, kterou mi udělala zpráva, že naše
Sdružení na pomoc dětem s handicapy
bylo zařazeno mezi neziskové organizace, které mohou využívat tzv. dárcovskou
sms. Více se dozvíte na zadní straně Listů Prahy 14. Předem od srdce děkuji
všem, kteří touto formou přispějí.
PhDr. Zuzana Jelenová, předsedkyně
Sdružení na pomoc dětem s handicapy
KC Motýlek
Vlčkova 1067
tel. 281 912 081
www.motylek.org

9

Máte doma alergické dítû?
Jestli jste si na tuto otázku
odpověděli kladně, pak vás budou zajímat následující řádky.
V naší městské části funguje
Klub alergiků a astmatiků, jejímiž členy jsou rodiny s alergickými dětmi. Za odbornou garanci odpovídá alergoložka
MUDr. Bartošová a vedoucí
Klubu je zdravotní sestra paní
Jana Koutníková, která se drží
zásady, že alergické a astmatické děti chtějí žít stejně plnohodnotný a bohatý život jako děti
zdravé a podle toho organizuje Za koňmi na farmu Heroutice se děti pokaždé moc těší
program v Klubu.
Jano, řekněte mi, o jaké akce jde a o které
členský poplatek je 300 Kč. Čím dřív se přihláje největší zájem?
síte, tím víc jej využijete!“
„Rodiče i děti mají nejraději letní 14 denní
Ještě mám jeden aktuální dotaz. Je jaro,
tábor. Vzhledem k tomu, že alergikům nejvíc
přichází nepříjemné pylové období. Co byste
prospívá pobyt na horském vzduchu, bývá táporadila rodičům alergických dětí pro začátek sezóny?
bor většinou v Jizerských nebo Lužických horách. Na programu jsou rehabilitační cvičení,
● Jakmile rozkvetou kočičky a jehnědy nenoste
jóga, vycházky, etapové soutěže atd. O zájmu
je domů. Jsou to velmi agresívní břízovité pyly,
nejlépe svědčí to, že tábor je už od loňského
které mohou nastartovat první potíže. Někdy
listopadu obsazen.
stačí jarní kytička kočiček na stole paní učitelky
Další oblíbenou aktivitou je jízda na koni.
ve třídě a několik dětí už má zaděláno na proPřed třemi roky jsme objevili farmu Heroutice,
blémy. Pak učitelka děti posílá domů s tím, že
jejíž majitelka nám vyšla vstříc. Pravidelně
jsou nachlazené, protože kýchají a smrkají.
sem jezdíme a děti se učí jezdit na koni. Ani
● Nečichat k pampeliškám! Vysvětlete holzdaleka to není jen takové to pohoupání se na
čičkám, které mají problémy, že věneček
koni - děti trénují pod dozorem odborné cvičiz pampelišek na hlavě není dobrý nápad.
telky, která je učí správně sedět s narovnanou
● Preventivně dejte dětem sluneční brýle.
páteří, což umožňuje rozšířit hrudník a dobře
Ochrání oči před pyly. I tak je dobré oči
dýchat. Z alergologické stránky to považujeme
2x denně vyplachovat Ophtalem.
za hypposenzibilizaci. Na farmě jsou i další
● Dobré je po příchodu domů vše svléknout
zvířata - kočky, psi, slepice atd. Děti, které jsou
a osprchovat se. Jen tak, bez mýdla, prostě
doma většinou ochuzeny o kontakt se zvířaty
smýt se sebe pyl zvenku.
jsou úplně unesené. Navíc, protože jsou s nimi
● Nevětrejte venku peřiny - nasají do sebe pyl
v kontaktu venku na vzduchu, nemají žádné
a dítěti tím jen přitížíte.
potíže. Pobyt na farmě je víkendový, letos
● Nenechávejte přes noc otevřené okno v poproběhne 10. až 12. června a ještě jsou volná
koji kde dítě spí. Mezi 4. a 5. hodinou ranní je
místa!
největší rozptyl pylu v ovzduší. Větrejte přes
Pravidelně také jezdíme plavat do bazénů
druhou místnost.
v Neratovicích, Příbrami a na Kladně. Vybíráme si totiž ty, které mají teplou vířivku, tu
● Pojedete-li autem kolem rozkvetlého řepděti milují. Bývá to jednodenní výlet - dopokového pole, neotvírejte okénka. Řepkový pyl
ledne plaveme, odpoledne si uděláme proje rovněž dost agresivní.
cházku po městě a prohlédneme si zajímavá
● Zachovávejte nosní hygienu. Stačí pravimísta. Letos pojedeme plavat 16.4., 14.5.
delně zvlhčovat nosní sliznici Vincentkou ve
a 18.6. do Kladna.“
spreji, či přípravkem z mořské vody Stérimar
Kromě těchto zajímavých výletů a pobytů
(obojí je volně v prodeji v lékárnách.) Nosní
jezdí děti v zimě lyžovat, v březnu byly
sliznice je pak odolnější, nezduří ani nerozv ZOO a spousta dalších operativně organizopraská a neusazují se na ní pyly. Uvědomte si,
vaných akcí - o nichž se členové dozvědí pože jakmile přestane fungovat nos, jde všechno
mocí SMS probíhá celoročně.
ze vzduchu přímo na průdušky.
Jano, vysvětlete prosím našim čtenářům
● Nepodceňujte dechové potíže u dítěte. Má-li
kdo se může stát členem Klubu alergiků
někdo v pylové sezóně záchvat ztíženého dýcháa astmatiků a co má pro to udělat?
ní, musí se to urychleně řešit. Někdy stačí jen
„Členy klubu jsou celé rodiny - dnes je to 44
pomocný lék - Ventolin, který může předepsat
rodin s alergickými dětmi, čili faktických členů
i obvodní lékař. Pomůže průdušky roztáhnout
je něco přes 200. Mnoha akcí se mohou zúčastpřed námahou (sportovní výkon, pěší túra atd.)
nit s dětmi i rodiče a sourozenci. To je myslím
a zamezí tak stažení průdušek, vzniku zánětu
úžasná věc. Ale teď k tomu členství. Uchazeči
a astmatickému záchvatu. Když už k záchvatu
z Prahy 14 (není podmínkou) se musí léčit buď
dojde, je léčba vždy složitější. Snažte se onena jakékoliv alergologii, na oddělení ORL či
mocnění podchytit hned v začátku. Sledujte své
kožním. Když se rodina bude chtít stát členem
děti a srovnávejte jejich výkonnost s ostatními.
klubu, stačí zavolat buď mobil 724 238 701, neJe to věc vás rodičů a samozřejmě i učitelů,
abyste problémy u dítěte objevili včas.
bo 274 860 577 večer, nebo 281 923 147 přes
S Janou Koutníkovou rozmlouvala ves
den. Domluvíme se na převzetí přihlášky. Roční
čtyřstranu připravila: Alena Veselá, foto autorka a archiv
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Granty na rok 2005

Městská část Praha 14 vyhlásila pro letošní rok podporu grantových projektů v oblastech sportu a tělovýchovy, sociální péče a zdravotnictví , kultury a volného času a pro oblast prevence kriminality. Z rozpočtu MČ Praha 14 bylo na granty vyčleněno 1.454.520,- Kč, tedy o více než 150.000,- Kč více než loni. Při vyplňování grantových formulářů mohli žadatelé opět využít pomoci konzultantů pro jednotlivé oblasti. Uzávěrka pro podání grantových projektů byla 31. 1. 2005. O udělení grantů rozhodla Rada MČ Praha 14 a v některých případech Zastupitelstvo. Přehled schválených grantů je rovněž na úřední
desce a na webových stránkách Prahy 14. Jednotliví žadatelé obdrží schválené grantové částky prostřednictvím smlouvy.

GRANTY SCHVÁLENÉ ZASTUPITELSTVEM Mâ PRAHA 14
Sdružení na pomoc dětem s handicapy
Nízkoprahový klub
85.200,Prázdninový příměstský tábor
60.250,Motýlek dětem - kulturní akce
10.000,Podpora rodin se zdravotně
handicapovanými dětmi
70.000,celkem:
225.450,Jahoda
Klub Džagoda pro děti a mládež (12-18)
84.500,Klub Jahoda pro děti
25.000,Klub Jahůdka pro rodiče s dětmi
25.000,celkem:
134.500,YMCA Praha
Mateřské centrum Klubíčko

15.000,-

Herny - Klubíčko
Školička Beránek
Dny tvořivosti
celkem:

10.000,5.000,30.000,60.000,-

Oblastní spolek Český červený kříž
Služby domácí péče pro seniory
a zdravotně postižené
30.000,Sociální péče - provoz ubytovacích
zařízení pro občany se zdravotním
postižením
70.000,celkem:
100.000,Unie rodičů ČR - sdružení při
ZŠ Hloubětínská
Vybavení klubu Chapadlo PC+IT

10.000,-

Časopis Kachlíkárna
15.000,Kulturní kontakt s Evropou vyhlazovací tábor Oswietim - Krakow paměť Evropana
15.000,Doprovodní asistenti péče o děti
s postižením
10.600,celkem:
50.600,
Asistence, občanské sdružení
Středisko asistence - služby osobní
asistence občanům MČ Praha 14
74.000,Andrea Matoušová
Osobní asistence

81.000,-

MUDr. Kateřina Boudová
Osobní asistence

81.000,-

GRANTY SCHVÁLENÉ RADOU Mâ PRAHA 14
Hana Hanušová
3. stepařská přehlídka O pohár
pražské čtrnáctky:
Škola Taekwon-do Dan - Gun
Pronájem tělocvičen a hřišť
SK Neptun Praha
Pronájem tělocvičen a bazénu
Vánoční cena Prahy, 24. ročník
mezinárodních závodů
v synchronizovaném plavání
Spektrum Praha
Pronájem hřiště
Softballové turnaje

Křesťanské centrum pro rodinu
Heřmánek
Dětský pěvecký a taneční
klub 2005

32.000,15.000,-

Klub orientačního běhu Tretra Praha
Velikonoční a letní sportovní pobyt
v přírodě spojený s tréninkem
orientačního běhu:
10.000,-

20.000,-

30.000,10.000,20.000,-

Ornita
Sovy do škol

10.000,-

Humanitární sdružení PROTEBE
Šach Protebe, šach pro každého
20.000,Integrované aktivity dětí a mládeže 10.000,-

Mgr. Jiřina Břicháčková - Olivová
Nákup výtvarných potřeb a materiálu
pro děti z výtvarného
ateliéru ARS PUERIS
10.000,-

TJ Kyje
Doplnění vybavení sportovním náčiním:
8.000,-

Divadlo Kámen
Příspěvek na celoroční činnost

7.000,-

Česká tenisová škola
Nákup stolů pro stolní tenis a potřeb,
pořádání turnajů
40.000,-

Občanská inspirace
Rekonstrukce prostor pro práci
s dětmi a provoz bezplatné
sociálně právní poradny

20.000,-

Aqua Blues
Nákup potápěčských potřeb

45.000,-

SK Prosek Praha
Basketbal dívky, při ZŠ CHvaletická
35.000,FC King
Zimní fotbalová liga
Pronájmy a vybavení hřišť
a tělocvičen ZŠ Vybíralova

5.000,20.000,-

18.000,-

Cikne Čhave
Volnočasové aktivity dětí
a mládeže Prahy 14

20.000,-

Pionýr, 93. skupina, Praha 14 - Kyje
Akce ve volném čase
15.000
Nájem, provoz, vybavení prostor
pro činnost
5.000,Pražská organizace vozíčkářů
Osobní asistence:

40.400,-

Centrum pro zdravotně postižené
Kraje Praha
Centrum pro zdravotně postižené
občany MČ Praha 14

5.000,-

Církev bratrská
BB klub

30.000,-

DDM Praha 9
Táborová a víkendová činnost
Otevřený klub

15.000,10.000,-

Jiřina Drnovcová
Na vydání knihy o drogové závislosti.
Příběh, který se udál
na Černém Mostě.
30. 000,Integrační centrum Zahrada
Osobní asistence

42.570,-

PROSAZ
Doma je doma (asistenční služba)

50.000,-

Poznámka: Podle zákona o hlavním městě
Praze rozhoduje o přidělení finančních
darů do 50 000 Kč Rada a nad 50 000 Kč
Zastupitelstvo.
zpracovala: ves, foto: jš
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který si v loňském roce přivezl z Japonska stříbro
a bronz, se nedá ani na vteřinku pochybovat.
„Mezi pěti ženami jednoznačně vynikala paní Kuchařová, která ve čtyřech utkáních neztratila ani set. Druhá
skončila paní Joudová a třetí
byla Rangotisová. U mužů
byla konkurence vyrovnanější, 17 přihlášených hrálo ve
čtyřech skupinách, pak už
vyřazovacím systémem osmi
nejlepších, ale do semifinále
postoupili opravdu ti nejkvalitnější hráči. Třetí skončil výhrou 3:0 nad
Novosadem Dvořák, ve finále porazil obhájce
loňského prvenství Sedlák Adáška rovněž
3:0. Je zajímavé, že ani vítěz mužské dvouhry
neztratil v průběhu turnaje jediný set. Atmosféra byla vynikající, bylo vidět, že si všichni
přišli zahrát a ne se dohadovat, takže jsem nemusel řešit jediný protest. I proto jsme ode-

Exhibice ﬁeditele

P

ři letošním druhém ročníku turnaje neregistrovaných hráčů ve stolním tenisu o pohár starosty Prahy 14 měli všichni aktéři možnost vyzkoušet si nové stoly značky Joola, na
kterých probíhají i význačné mezinárodní
soutěže. Spád našeho turnaje a dramatičnost
některých utkání se věhlasnějším soutěžím
určitě vyrovnaly. Ke spokojenosti všech určitě přispělo i nové místo konání. Zatímco
při loňské premiéře si většina amatérských hráčů i hráček stěžovala na nedostatečné osvětlení kulturního domu
v Kyjích, hloubětínská univerzální sportovní hala dovolovala maximálně tak
stížnosti na vlastní výkony. Ostatně, velké nadšení nad prostředím a přátelskou
atmosférou celého turnaje vyjádřil jeho
ředitel, zapisovatel i hlavní rozhodčí
v jedné osobě, nestor stolních tenistů
v naší městské části, osmasedmdesátiletý Lumír Ruzha, dosud stále ještě aktivní
hráč TJ Kyje. Nad hodnocením účastníka řady světových šampionátů veteránů,

Jahodnick˘ SOKOL
nezahálí
Ani v zimě nezahálí malá tělovýchovná
jednota v Jahodnici, o jejíž činnosti nás informoval jednatel Jiří Slavětínský. Opět bylo zahájeno cvičení maminek s dětmi, pro velký
zájem se cvičí dokonce dvakrát týdně. Kromě
toho se asi třicet dětí i se svými rodiči vydalo
ulicemi Jahodnice na novoroční lampiónový
průvod, minimálně padesát dětských masek
a asi třicet dospělých se v tělocvičně Sokola
zúčastnilo dětského karnevalu se zdejší mateřskou školkou, kde se kromě soutěží dostalo
i na tombolu. A když tenisté nemohou ještě
hrát na venkovních dvou kurtech, připravili
alespoň v tělocvičně tři stoly a na nich uspo-

hráli také malé finále osmičky vyřazených ze
skupin, ve kterém zvítězil Djakov 3:2 nad
Muzikou. Nejlepší tři ženy i muži dostali
krásné poháry, diplomy a věcné ceny obdrželi i čtvrtí v pořadí a vítěz malého finále. Hrálo
se na šesti stolech, soutěž měla hladký průběh
a každý si určitě zahrál dost a dost.“
Každý, až na mistra Ruzhu. Ten po slavnostním předávání cen a splnění všech svých
povinností vyzval k exhibičnímu střetnutí
o třiadvacet let mladšího vítěze turnaje Josefa
Sedláka, někdejšího kyjského spoluhráče.
Strhující bitvu sledovala řada těch, co se chtěli ještě něčemu přiučit. A výsledek? Lumír
Ruzha zvítězil 3:2 na sety, v tom rozhodujícím 13:11. Bylo se opravdu na co dívat a učit
se v pětapadesáti letech stále ještě musí i dvojnásobný vítěz turnaje o pohár starosty Prahy
14. Klobouk dolů, pane Ruzho!

řádali turnaj v tenisu, ale stolním, za účasti
dvou desítek hráčů. Průběh byl vynikající,
ovšem i tak se tady všichni už těší na venkovní sportoviště.

ale byl to velmi vyrovnaný boj. Po zápase jsme si podali ruce a soupeř nás ještě
pozval do své tělocvičny k odvetě na začátek
dubna.“

Pﬁátelák

Pozvánka na aerobik

Pod stejným titulkem nám do redakce poslal referát z významného přátelského utkání
ve florbalu Lukáš Harviš z 9.A ZŠ Chvaletická. Za jeho strhující popis by se nemuseli stydět ani renomovaní sportovní žurnalisté.
„Proti sobě nastoupila družstva starších žáků ZŠ Pošepného náměstí z Prahy 11 a ZŠ
Chvaletická. Utkání pískal náš pan učitel tělocviku Josef Formánek. Po tradičním nástupu
obou týmů a po předání pamětního listu, který zpracovala ZŠ Chvaletická, si oba soupeři
zvolili a sestavili první čtyřky a mohlo se začít hrát. Zápas byl od samého začátku až do
konce velice vyrovnaný a občas jsme měli veliké potíže, protože jsme často inkasovali
a prohrávali. Přestože jsme často prohrávali,
náš dobře sestavený tým se nedal a pokaždé
jsme vyrovnali a dokonce i vedli. Původně
jsme se dohodli, že budeme hrát třikrát dvacet
minut, ale nakonec jsme hráli čtyřikrát dvacet,
protože jsme měli spoustu času a utkání mělo
ráz a všechny přítomné ta podívaná bavila.
Odbíjí posledních pár sekund a pan rozhodčí
píská konec. Náš tým nakonec vyhrál 19:11,

Junior Aerobic Master Class, to je název
jubilejní, desáté přehlídky pestré činnosti
Fit studia D. Odpoledne plné pohybu, mládí, krásy a hudby můžete navštívit i vy. Stačí jen udělat si čas v úterý 19. dubna od 15
hodin a přijít do tělocvičny ZŠ Vybíralova,
vše ostatní už přijde samo. Tak hezký sportovní i umělecký zážitek.

VÍTùZOVÉ
z âerného Mostu
Zdařilou tečkou za V. ročníkem halové ligy
a IV. ročníkem zimní venkovní ligy na Černém Mostě bylo finálové střetnutí ročníků
1996 mezi domácími hráči FC King a hosty
z SK Vršovice. V rušném utkání na hřišti
ZŠ Vybíralova zvítězili po dvou předchozích
plichtách hostitelé 3:0. (K oběma turnajům
se podrobněji vrátíme v květnovém vydání
Listů.)

stranu připravil: Pavel Vokurka, foto: ves (3), archiv a autor
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Bilance od A do Î
Na začátku druhé poloviny volebního období je ten správný čas bilancování se starostou Prahy 14 ing. Miroslavem Froňkem. Každý ze čtenářů Listů má jistě jinou prioritu rozvoje naší městské části, takže jak
v rozhovoru postupovat? A jak na nic podstatného nezapomenout? Vezměme to tedy pěkně od začátku, přesně podle titulku, čili v abecedním
pořadí. Co se dosud podařilo, na čem se momentálně pracuje, na co se ve
zbývajícím období můžeme ještě těšit, s čím jsou naopak problémy. Před
námi je 26 témat a ještě pár otázek navíc.

A

čili automobilismus. „Na základě nespokojenosti naší městské části s využíváním
garážových stání na Černém Mostě bylo hl. m.
Prahou předáno do naší správy 1 101 podzemních parkovacích míst, z nichž je momentálně
obsazena asi čtvrtina. V podzemních garážích
jsme vytvořili podmínky k bezpečnému parkování vozidel a tím věříme, že dosáhneme uvolnění prostoru v přilehlých ulicích. Dalších 160
parkovacích míst bylo zprovozněno uvnitř vnitrobloků tohoto sídliště. V oblasti Hloubětína
jsme podpořili výstavbu garážových stání při
Slévačské ulici, tento záměr byl zamítnut vlastníkem pozemku, což je hl. m. Praha, se kterým
ale opakovaně jednáme o podmínkách pro investora na výstavbu garážového domu.
Jako první v Praze jsme se připojili k projektu
STOP 24 na ochranu vozidel.“
čili bezpečnost. „Tahle priorita těsně souvisí s předchozí odpovědí. Navíc zástupci
Městské policie Praha 14 i Policie ČR jsou členy komise pro prevenci kriminality, kterou se
nám podařilo prosadit jako samostatnou grantovou oblast. V současné době na OŘ MP Praha 14 slouží 59 strážníků. Zajistili jsme pro ně
jízdní kola, digitální fotoaparáty, svítilny aj.
Podařilo se nám rozšířit městský kamerový
systém o další 4 kamery, minimálně další dvě
budou instalovány ještě v letošním roce. V žádném případě nejde o omezování osobní svobody občanů, naopak vycházíme vstříc jejich požadavkům. A rád bych čtenáře Listů ujistil, že
bezpečnost občanů a prevence kriminality je
jednou z hlavních priorit naší radnice. I proto
jsme vytvořili celkovou koncepci protidrogové
politiky naší městské části pro období 2003 2006, jejíž součástí je i funkce koordinátora
prevence sociálně patologických jevů a funkce
terénního pracovníka pro romskou komunitu.“
čili cyklostezky. „Podařilo se nám dokončit tabulkové označení stávající cyklostezky na území Prahy 14 a koncem října loňského
roku bylo vydáno povolení na další cyklostezku, která by měla vést od skateboardového hřiště na Černém Mostě směrem k Dolním Počernicím. Finanční dotaci ve výši cca 3, 7 milionů
korun na její vybudování máme přislíbenou od
hl. m. Prahy na letošní rok. Rekreační cyklistika je možná módní záležitostí, ale v každém
případě tyhle stezky přispějí i k bližšímu poznání naší městské části. A navíc je určitě využijí i pěší turisté a maminky s kočárky nebo tříkolkami.“
čili České dráhy. „V současné době je
zpracována projektová dokumentace rozsáhlého dopravního uzlu na Rajské zahradě, jehož základem je vybudování železniční zastávky Českých drah na trati ve směru Lysá nad Labem a Všetaty. Konkrétní architektonické
a provozní řešení vychází z koncepce stávající
stanice metra Rajská zahrada. Železniční zastávka by se měla stát pilotním projektem nové
generace příměstské železnice s financováním
hl. m. Prahy a Evropské unie.Vzhledem
k umístění zastávky na frekventované Chlu-

B

mecké ulici je navržené řešení pojato zároveň
i jako symbolická vstupní brána do města.“
čili doprava. „O dopravě už jsem částečně
hovořil v předchozí odpovědi. Pro motoristy je asi nejdůležitější ta informace, že v současné době probíhají jednání o změně územního plánu ve smyslu urbanistické studie Velké
rozvojové území Vysočany, na která bude navazovat zpracování projektové dokumentace
k mimoúrovňovému křížení Kbelské ulice
s ulicemi Poděbradská a Kolbenova. Částečně
se už podařilo zlepšit průjezdnost rozšířením
Kolbenovy ulice o jeden jízdní pruh v úseku
Zálužská - Kbelská a vybudováním nového odbočovacího pruhu ve směru na Teplice. V současnosti probíhá rozsáhlá rekonstrukce Broumarské ulice v Kyjích. Pokud jde o městské dopravní prostředky, tak na základě žádostí
občanů momentálně jednáme o možnosti přímého autobusového propojení Jahodnice a části Kyjí s konečnou metra Černý Most.“
čili ekonomika. „Ekonomika, to je věčný
boj o zajišťování dostatku finančních prostředků, zejména pro prioritní akce. Podařilo se
nám zajistit nejdůležitější investiční akce (nové
komunikace na Jahodnici, Hutích, v Rajské zahradě, Jiráskově čtvrti a pro letošní rok rekonstrukce Tálínské ulice včetně dešťové kanalizace), i když víme, že je to stále málo. Podporujeme své příspěvkové organizace (školy),
nemalými částkami přispíváme neziskovým organizacím, dále finančně podporujeme protidrogovou prevenci a asistenci zdravotně postižených osob.“

D

E

C

Č

Starosta má městskou část při pohledu ze své
kanceláře jako na dlani.

F

čili finanční politika. „I v tomto případě dochází k částečnému překrývání s předchozím bilancováním. Finanční politika vychází ze
zajišťování patřičné míry stability příjmové
části rozpočtu naší městské části. Podařilo se
nám zařadit Prahu 14 mezi městské části, které
mohou získat účelové investiční dotace z rozpočtu h. m. Praha, což jen v roce 2004 představovalo částku téměř 35 milionů korun. Důsledným dodržováním kontrolních mechanismů zabraňujeme nehospodárnému vynakládání
finančních prostředků. I proto jsme vedle kontrolního výboru zastupitelstva a kontrolního
oddělení úřadu zřídili odbor interního auditu
a každoročně žádáme o provedení auditu kontrolní skupinou Magistrátu hl. m. Prahy.“

G

čili granty. „V tomto volebním období se
nám podařilo zajistit několik grantů organizovaných hl. m. Prahou. Naše městská část
vyhlásila pro letošní rok podpory grantových
projektů v oblastech sportu a tělovýchovy, sociální péče a zdravotnictví, kultury a volného
času a pro oblast prevence kriminality. Právě
v tomhle vydání Listů na straně 10 se mohou
čtenáři seznámit s přesnými částkami konkrétním zájemcům. V celkovém součtu je to 1 454
520 korun z našeho rozpočtu.“
čili psí exkrementy. „Když už se na to
ptáte, tak samozřejmě musím odpovědět,
protože spory mezi pejskařskou a nepejskařskou veřejností často přerůstají v dramatické
konflikty. Bohužel nemáme takové mechanismy, které by donutily majitele psů po svých miláčcích uklízet jejich exkrementy. Můžeme jen
apelovat na jejich slušnost, o což jsme se snažili i poněkud razantními plakáty na bilboardech
v naší městské části. Myslím, že máme stále nedostatek stojánků s papírovými sáčky a lopatkami, ale jde o finančně dost náročnou záležitost, totéž platí o eventuálním úklidu. Tady jsou
stále ještě rezervy, za které jsme oprávněně kritizováni, rezervy má jistě i městská policie, neboť při chybějící ohleduplnosti asi bude muset
nastoupit represe.“
čili Chlumecká. „Nesmírně vytížená
dopravní tepna, po níž do Prahy přijíždějí jednak vozidla z hradecké a mladoboleslavské silnice dálničního charakteru, jednak
slouží i jako hlavní přivaděč do nákupní zóny.
A právě na vybudování dalšího podjezdu mezi
obchodními centry na jižní i severní straně od
Chlumecké ulice se v současnosti soustředíme.
Tato plánovaná stavba zvýši bezpečnost dopravy a určitě zlepší i dost zkoušené životní prostředí v celé této oblasti. Podle posledních informací z hl. m. Prahy bude už letos na jaře vybrán dodavatel.“
čili informovanost. „V téhle oblasti se máme
čím pochlubit, ale pokusím se i tady omezit
na maximální stručnost. Podařilo se nám zvýšit
náklad Listů Prahy 14 na 18 500 výtisků, rozšířili jsme i rozsah v letošním roce na 10 x 24
a jednou 32 stran. Mnohem více informací zveřejňujeme internetovou cestou. Rozšířili
a upravili jsme stránky diskusního fóra, zveřejňujeme všechny důležité informace, zápisy
z jednání zastupitelstva i jeho hlasování, dále
jsou na www stránkách k dispozici letecké pohledy na Prahu 14, interaktivní mapa naší městské části, odkaz na Městskou policii Prahy 14,
na akce neziskových organizací a další informace. V roce 2004 jsme získali první místo
v hl. m. Praze v kategorii Nejlepší webové
stránky. Rozšířili jsme informační vývěsky pro
veřejnost, zřídili novou informační kancelář na
radnici, zavedli poradenskou službu i mimo návštěvní hodiny. A od 1. dubna rozšiřujeme
úřední hodiny. Snažíme se občanům vyjít maximálně vstříc.“
čili junioři. „Děti a mládež, to je další priorita naší práce. Jsem moc rád, že se nám v loňském roce podařilo místo někdejší vojenské
správy v ulici Generála Janouška otevřít Dům
dětí a mládeže. Junioři zejména z Černého Mostu, ale i z dalších oblastí naší městské části tak
mají další pestrou nabídku na využívání svého
volného času. Bohatý program umožňuje každému z nich vybrat si to, co ho baví a zajímá.“
čili kultura. „V této oblasti se stále potýkáme s tím, že nám chybí vlastní sál pro
kulturní akce. Ty se převážně odehrávají v naší
Galetrii 14, jejíž kapacita je ale dost omezená,
nebo využíváme prostory škol a restauračních
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provozů. Divadlo Kámen, které má sídlo na
Černém Mostě, momentálně hraje v Žižkovském divadle Járy Cimrmana. Veřejnost v Galerii 14 na náměstí Plk. Vlčka může pravidelně
každý měsíc sledovat zajímavé výstavy umělců
i dětí z Prahy 14, koncerty hudebních těles
a další kulturní programy.“
čili lékárny. „Na sklonku minulého roku
byla u hloubětínského zámečku otevřena
další lékárna, plocha celé naší městské části je
pokryta optimálně. Bohužel se nám ale nepodařilo zajistit nepřetržitou lékárenskou službu,
a to zejména proto, že jsme od provozovatelů
lékáren nezaznamenali žádný ohlas na naše žádosti. Budeme se je ale snažit i nadále přesvědčovat.“
čili majetek obce. „Důsledně dbáme na
zlepšování kvality bydlení. Postupně je
realizováno zateplování bytových objektů.
Opravujeme vstupní dveře, aby se zabránilo
vykrádání sklepů a devastaci obecního majetku, dále balkóny a výtahy, ve střednědobém
plánu oprav je mimo jiné zahrnuta i výměna
oken za plastová. Byty přidělujeme na základě
průhledných a veřejnosti přístupných pravidel.
Daří se nám snižovat celkový počet dlužníků
i celkový dluh na nájemném, jehož výše od roku 2002 klesla o cca 3,5 mil. korun, i když jsme
třeba v loňském roce od hl. m. Prahy převzali
do své správy 400 bytů na Černém Mostě včetně nemalých pohledávek. Finanční prostředky
z nájmu jsou přednostně využívány na opravy
a údržbu bytového fondu. Jen v loňském roce to
bylo přes 51 mil. korun. Dokončili jsme až na
jeden bytový objekt s nevyřešenými majetkoprávními vztahy pozemků jejich privatizaci
v Hloubětíně, teď připravujeme k privatizaci
oblast Lehovce a Černého Mostu.“
čili neziskové organizace. „Motýlek, Klubíčko, Jahoda, Cikne Čhave. Asi se nepustím do vyjmenování všech neziskových organizací, které z našeho rozpočtu dotujeme, abych
na některou nezapomněl. K nim musíme ještě
připočítat řadu občanských sdružení, se kterými spolupracujeme zejména na pořádání kulturních a sportovních akcích.“
čili obydlí. „Byla dokončena 4. stavba
Černý Most, 5. stavba je zatím utlumena
pro nedostatek finančních prostředků ze strany
hl. m. Prahy. Pokračujeme v nástavbách na
Černém Mostě, bohužel jsme nemohli zahájit
projektovou přípravu na nástavby a celkovou
asanaci bytových objektů na sídlišti Poděbradská, protože nám zatím nevyšel záměr se stavbou garážového domu ve Slévačské ulici, o kterém jsem již hovořil hned v úvodu našeho rozhovoru. Ale na dobré cestě je výstavba
obytného souboru v Broumarské ulici. A podpora individuálních staveb rodinných domů je
samozřejmostí.“
čili podnikání. „Obchodním areálem IKEA
byl dokončen komplex na Černém Mostě
dle územního plánu. Podpora drobným podnikatelům a službám vychází z potřeb veřejnosti.
Nebytové prostory proto přednostně pronajímáme pro chybějící sortiment a služby. A stánkový prodej i podle přání občanů omezujeme
na nezbytnou míru. Minulý měsíc byl hodně
medializován problém se stánkem ve Vybíralově ulici, na který reaguji vysvětlením v tomto
čísle Listů na straně 4. Bohužel ztroskotala jednání s Českou poštou o poskytování poštovních
služeb v oblasti Černého Mostu II. Další možné prostory se nabízejí České poště v uvažované administrativní budově, která by mohla být
vybudována u konečné metra Černý Most.“
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čili rekonstrukce. „O rekonstrukci některých ulic jsem se už zmínil v souvislosti
s dopravou. Takže už jenom stručně. Rekonstrukce komunikací na Jahodnici, Rajské zahradě, Hutích a v Jiráskově čtvrti bude dokončena letos, stejně jako ulice Tálínská. Na Broumarské teď probíhá rekonstrukce mezi ulicemi
Českobrodskou a Rožmberskou a také zpevňování úseku mezi kostelem a mostem přes železnici. Jsem rád, že se nám podařilo prosadit do
projektu střední části v okolí kostela celou řadu
zklidňujících prvků. Bohužel se nám zatím nedaří zajistit finanční prostředky na vybudování
chodníků v Jiráskově čtvrti.“
čili sociální oblast. „V téhle oblasti nabízíme celou škálu služeb. Pečovatelská služba, kterou jsme schopni při další poptávce rozšířit. Rozvoz stravy, kde jsme zařídili možnost
výběru ze dvou jídel pro potřebné občany. Dům
s pečovatelskou službou v Bojčenkově ulici.
Zajištění nebytových prostor pro neziskové organizace. Naším záměrem je zřízení azylového
bydlení na přechodnou dobu pro osamělé ženy
a muže, pro mládež opouštějící dětské domovy.
V současné době probíhá výběr vhodné lokality pro realizaci tohoto záměru.“
čili školství. „Na ZŠ Bří Venclíků máme
novou střechu, u ZŠ Vybíralova jsme zajistili projektovou dokumentaci na její zateplení
a v současné době máme podanou žádost na
Ministerstvu financí o dotaci ve výši cca 70 milionů korun. Je velká škoda, že se nám nepodařilo zajistit samofinancovatelné projekty na snížení energetické náročnosti školních zařízení
vzhledem k nepřiměřeným požadavkům dodavatelských společností. Na druhou stranu můžeme být spokojeni s tím, že v současné době
mají všechny ZŠ hřiště s bezprašnými povrchy,
že letos budou už všechny školy vybaveny počítačovou sítí, že se nám daří z oceňování vybraných pedagogů koncem března vytvářet už
určitou tradici.“
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Společné foto s nejlepšími stolními tenisty při
březnovém turnaji o pohár starosty Prahy 14.

T

čili tělovýchova a sport. „O trasách pro
cyklisty jsem již v našem rozhovoru mluvil, stejně jako o řadě sportovních turnajů, na
kterých se naše městská část podílí nebo je sama organizuje. I tahle oblast je podporována
granty (viz str. 10 - pozn. aut.). Rozšířili jsme
skateboardový park na Černém Mostě, zrekonstruovali hřiště ZŠ Hloubětínská, letos přijde na
řadu hřiště ZŠ Vybíralova. Navíc všechna školní hřiště jsou mimo vyučování přístupna i veřejnosti. Podporujeme rómský fotbalový turnaj
na Černém Mostě i účastí našeho týmu na něm.
A pořád jsme ještě nevzdali vybudování mobilní ledové plochy.“
čili úklid. „V loňském roce jsme využili
nabídky Armády spásy na úklid jejich klienty a v této spolupráci budeme pokračovat i le-

U

tos. Totéž platí o některých našich spoluobčanech vedených na Úřadu práce Praha 9. A úklid
veřejných ploch vykonávají i odsouzení k veřejně prospěšným pracem. I díky obyvatelům
naší městské části se nám daří likvidovat černé
skládky hned v zárodku. Chtěl bych touto cestou veřejnost požádat, ať nás i nadále upozorňuje na neuklizená místa a znečištěné plochy.“
čili výročí. „V loňském roce jsme si připomínali desáté výročí existence Prahy 14.
Nepořádali jsme žádné velkolepé oslavy, kulaté výročí mapovaly tři podzimní výstavy v Galerii 14 pod názvy Našich deset let, Z historie
Prahy 14 a Překročit práh budoucnosti. Akcí
k desátému výročí proběhlo v průběhu celého
roku tolik, že si je ani netroufl nikdo přesně
spočítat. Bylo jich kolem dvou stovek. Nic se
neslavilo okázale pro pár vyvolených, každý,
kdo měl chuť a čas, se mohl zapojit se svými
dětmi, rodinou či známými.“
čili zdravotnictví. „V první polovině volebního období nedošlo k omezení základní
zdravotní péče, naopak jsme poskytli volné
prostory pro ortopedii na Černém Mostě II. Nadále podporujeme pořádání Dnů zdraví, kalmetizaci, akci Dětský úsměv, odvykání kouření
a drogových závislostí i další preventivní zdravotní programy pro děti, mládež i dospělé. I nadále však přetrvávají problémy se zajištěním
nepřetržité pohotovostní lékařské služby, zatím
se nám povedlo ji ve zdravotnickém zařízení
Parník udržet do konce letošního roku. Jednáme dál, situace je složitá, ale určitě se nějaké řešení najde.“
čili životní prostředí. „Péče o životní prostředí, pořádek a zeleň, to jsou priority letošního roku. Plochy veřejné zeleně jsou udržovány na standardní úrovni, nově byly vysázeny
stromy a keře na sídlišti Hloubětín a v dělícím
pásu komunikace Ocelkova. Zvyšuje se počet
laviček a košů z přírodního materiálu, které
jsou ale trnem v oku různým vandalům. S těmi
máme ostatně problémy stejně jako Český rybářský svaz i při zajišťování úklidu a úpravy
břehů podél vodních ploch. Mimochodem, máme zpracovány studie na zvýšení hladiny Aloisovského rybníku na Černém Mostě.“
To je asi vzdálenější budoucnost. Co ta nejbližší? Na co se může už bezmála 40 000 obyvatel naší městské části těšit?
„Je toho tolik, že pouhý výčet by zabral
možná další stranu Listů. A mohli bychom
jet klidně abecedu v obráceném pořadí od
Ž po A. Navíc, každý se určitě těší na něco
jiného. Přiměřeně ke svému věku i zájmům.
Takže uvedu jen připravovanou výstavu
k 60. výročí ukončení druhé světové války
v naší Galerii 14, která bude věnována stíhačům a letcům, po nichž jsou pojmenovány některé ulice a náměstí na sídlišti Černý
Most. Bude tam k vidění opravdu hodně zajímavého. Navíc připravujeme také vydání
monotématického čísla Listů Prahy 14
o těchto hrdinech druhé světové války, které bude mít na křídovém papíru rozsah plných 56 stran.Zájemci se mohou vše o naší
činnosti včas dozvědět z internetových stránek naší městské části, z informačních vývěsek pro veřejnost, z Listů Prahy 14, v naší informační kanceláři případně přímo od
jednotlivých zaměstnanců úřadu. Rád bych
ujistil naše občany, že i po poměrně tuhé zimě určitě nepropadneme jarní únavě, že
i v druhé polovině volebního období jsme tu
hlavně pro ně a pro jejich ratolesti.“
Za rozhovor poděkoval Pavel Vokurka,
foto: autor a archiv
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Speciální ‰koly Mochovská, Hloubûtín

âasopis BOB¤I
Časopis Bobři vychází již čtvrtým rokem.
Nejedná se o první časopis na naší škole,
před lety již podobný časopis existoval.

Logo školy tvoří pětilistá květina
(učení, sport, hudba, výtvarné umění, příroda).
Vydávat časopis byl nápad chlapců tehdejší 7. třídy, kteří měli chuť psát a tvořit.
Chlapci měli různé návrhy na název a nakonec vybrali „Bobři“. A proč zrovna
„Bobři“? Protože bobr patří mezi chráněná zvířata a tento název se jim líbil ze
všech nejvíce. První číslo vyšlo před Vánocemi a mělo ve škole velký úspěch.
Příspěvky do dalších čísel začali dodávat
i žáci ostatních tříd a časopis se tak stal celoškolní záležitostí. Do časopisu dnes píší
nebo kreslí nejen starší, ale i mladší žáci.
Hodně příspěvků dostáváme i od žáků
z Pomocné školy.

A jaké dnes máme pravidelné rubriky?
●
●
●
●
●

Naše úspěchy - výsledky v různých soutěžích (sportovní, umělecké aj.)
Z akcí školy - zprávy o akcích, které třídy navštívily, z kroužků školy
Pro bystré hlavičky - velmi oblíbená rubrika, hádanky, kvízy, rébusy, křížovky, vtipy; většina dětí sama tvoří hádanky a tajenky pro tuto rubriku
Anketa - redaktoři zjišťují odpovědi od spolužáků a učitelů na aktuální téma
Další rubriky - na základě aktuálních událostí - státní a jiné svátky, významná výročí, zajímavosti ze světa atd.

Časopis BOBŘI vydávají: Speciální školy
Mochovská ● Náklad: 21 výtisků zdarma
● Redaktoři: žáci 4. 5. 8. a 9. třídy
Časopis dostává každá třída zdarma. Jeho obsah bývá využíván i při výuce. Zpravidla vychází 8 čísel za školní rok.
Časopis doplňuje i pravidelné páteční vysílání školního rozhlasu. Náš časopis se za ty čtyři roky stal nedílnou součástí školy, žáci se na každé
nové číslo těší. Redakce by se neobešla bez pomoci ze strany učitelů, kteří nám hodně pomáhají.
Redakce Listů do stránky Lístků nezasahuje
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Co a jak v Dolních Poãernicích
STARÉ V NOVÉM
Možná, že teď s přibývajícím jarním sluníčkem vás nasměrují nohy, kočárek nebo
kolo k sousedům do Dolních Počernic.
A vězte, že se budete ubírat tím správným
směrem, protože v této městské části je toho
k vidění opravdu hodně. Navíc čisté fasády
a probouzející se zeleň vytvářejí spolu s odcházející zimou v člověku ty nejlepší pocity.
My vám v pozvánce k návštěvě dolnopočernických pamětihodností nabízíme fotografie
alespoň čtyř z nich. Kostel s farou, rekon-

Kostel Nanebevzetí Panny Marie je nejstarší stavbou v Dolních Počernicích - stojí už
zhruba 800 let. Poslední velká přestavba, která mu vtiskla dnešní podobu, probíhala v neorománském duchu roku 1887. O sedm let později byl znovu povýšen na farní kostel a téhož roku tady byla postavena i budova fary.
Rekonstruovaný mlýn (na horním snímku)

pochází z druhé poloviny 19. století a ve druhé světové válce byl na Rokytce posledním
mlýnem v provozu. Zajímavostí budovy hostince Na Barborce je zase fakt, že kromě formanů a jejich vozů sloužila před postavením
zdejší školy nějaký čas i jako jednotřídka, která byla umístěná do prvního patra. To byly časy, mít školu v hospodě.
vok, foto: Karel Vosátka

struovaný mlýn a někdejší formanský hostinec. Co mají tyto stavby společné? Patří
k nejstarším budovám v obci a v poslední
době byly obdařeny novým hávem. Ve skutečnosti jsou ještě hezčí než na fotografiích.
Ostatně, přesvědčte se sami.

Bulharsko, jak ho neznáme
V dolnopočernickém radničním klubu organizuje každý poslední čtvrtek v měsíci občanské sdružení Počin cestopisné besedy. Tato tradice trvá již několik let. Jedna z posledních besed v letošním roce byla o salesiánské
misii v bulharském městě Kazanlaku, o níž
vyprávěl bývalý dolnopočernický salesiánský novic Jaroslav Fogl. V Bulharsku pobýval v letech 2002 až 2004. Bylo pro mne zajímavé si porovnat jeho zážitky a zkušenosti
s těmi, jež mi utkvěly v paměti z mého
dětství, kdy jsem před třiceti lety Bulharsko navštívil několikrát s rodiči
v rámci začínající masové turistiky, spočívající v krátkodobých rekreačních pobytech v černomořských letoviscích.
Mladík Jaroslav Fogl v rámci svého
dvouletého pobytu měl možnost procestovat křížem krážem zejména bulharské
vnitrozemí, kde navštívit některé z klášterů, obdivoval přírodní krásy hor i úrodných údolí, a co bylo pro něho nejcennější,
že důvěrně poznal život Bulharů (vyznačuje

se mimo jiné relativní chudobou, nízkým
průměrným věkem a velmi bídnou lékařskou
péčí) a rovněž cikánů (živí se žebráním a nepracují), čítajících nemalých 8 % obyvatel,
většinou vyhnaných na okraje měst. Hlavním
jeho posláním však nebylo cestování, byť by
přinášelo sebevíc zážitků, ale působení v salesiánském středisku a domě v Kazanlaku,

zvaném město růží. Bylo překvapivé se dozvědět, že česká salesiánská misie původně
směřovala do pravoslavného Ruska, ale shodou okolností nakonec skončila a zakotvila
v Bulharsku. Salesiáni působí ve většině zemí světa, kde provozují střediska mládeže.
To v Kazanlaku bylo budováno svépomocí
a tvoří jej dům pro hosty, obytný dům pro
členy misie a kostel, v němž se slouží liturgie
ve staroslovenštině. Středisko navštěvuje přibližně 30 dětí a dospívajících, pro něž naši
salesiáni připravují programy, organizují hry,
kroužky a tábory, poskytují jim sociální
a zdravotní výpomoc. Pokud byste chtěli
na tuto činnost přispět, můžete na konto:
16844021/0100, var. symbol 29.
Poznámka: Pravidelná cestopisná setkávání se konají také v Praze 14 v komunitním centru Motýlek. Ve středu
13. dubna se můžete zúčastnit vyprávění české studentky, která z vlastních
úspor našetřila na tříměsíční charitativně misijní pobyt v Ugandě a Sudánu.
Začátek ve 20 hod. v mateřském centru
Klubíčko, Vlčkova 1067, Černý Most.
jš, foto archiv
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UPOZORNùNÍ PRO MOTORISTY
Úřad m. č. Prahy 14, odbor výstavby a dopravy, jako příslušný silniční správní úřad upozorňuje na průběh jarního komplexního úklidu komunikací (KÚK)
v dubnu a květnu (zbytek května v Listech č. 5) dle níže uvedeného harmonogramu. KÚK se týká rovněž všech parkovišť při těchto komunikacích.
7. 4. Hloubětínská v úseku od křiž. Vaňkova
po křiž. V Chaloupkách, Vaňkova, V Chaloupkách, Kyjská, Svépravická, Šestajovická,
Hostavická, Postřižínská, Litošická, Čertouská v úseku od křiž. Vaňkova po křiž. V Chaloupkách
12. 4. K Mototechně, Anny Čížkové, Chvalská, Horoušanská, Klánovická, Poříčanská,
Soustružnická, Liblická, Štolmířská, Čertouská v úseku od křiž. Klánovická po křiž. Vaňkova, Hloubětínská v úseku od křiž. Poděbradská po křiž. Vaňkova
13. 4. Zámečnická, Zálužská, Nehvizdská,
Mochovská v úseku od křiž. Pod Turnovskou
tratí po křiž. Zelenečská, Zelenečská v úseku
od křiž. Nehvizdská po křiž. Slévačská
14. 4. Na Obrátce, Konzumní, Kbelská, Milovická, V Novém Hloubětíně, V Humenci,
Sadská, Pod Turnovskou tratí, Mochovská
v úseku od křiž. Kbelská po křiž. Pod Turnovskou tratí, Zelenečská v úseku od křiž. Kbelská po křiž. Nehvizdská
15. 4. Cíglerova, Bří. Venclíků, Vlčkova,
Bouřilova, Bojčenkova, Trytova, Paculova,
Ronešova, Volkova, včetně parkoviště u školy
při ul. Bří. Venclíků a parkoviště při metru
18. 4. Kpt. Stránského, Bryksova od křiž. Ocelkova po křiž. Kpt. Stránského, Vybíralova (část
vyznačena přenosným DZ)
6. 5. Pospíchalova
Úklid komunikací bude provádět Technická správa komunikací hl. m. Prahy za asistence Policie ČR a Městské policie. Doba úklidu

bude od 7 do 14 hodin a v týdenním předstihu
budou dotčené komunikace osazeny příslušnými dopravními značkami. Proto vyzýváme
všechny motoristy, aby respektovali toto dopravní značení a ve vlastním zájmu neparkovali v uvedených dnech na takto označených
komunikacích. V případě neuposlechnutí
rozhodnutí silničního správního úřadu je
vlastník komunikace oprávněn dle zákona
13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve
znění pozdějších předpisů, odstranit silniční vozidlo na náklady jeho vlastníka, pokud vlastník silničního vozidla neprokáže
závažné důvody, které mu znemožnily, aby
silniční vozidlo odstranil sám.
25. 4. oblast: JAHODNICE Pasecká, Staňkovská, 9.května, Panenská, Písčitá, Doubecká, Bezdrevská, Baštýřská, Loužecká, Zalinská, Holenská, Kamencova, Radovská, Kaňovská, Nedokončená-část, Travná, Stružná,
Manž. Dostálových, Kostlivého, Bajgarova,
Slavatova, Tovarova, ul. Lomnickou v celé
délce mohou občané využít k odstavení
svých vozidel (tato ulice bude dočištěna dodatečně bez osazení přenos. DZ )
26. 4. oblast: HOSTAVICE - 1. část Vidlák,
Osetá, Včelničná, Nežárská, Čeňkova, K luhu, Novozámecká, Lipenské nám., Vokřínská,
Malšovské nám., Hruškovská-část, Záblatská-část, Jana Bílka, V Ráji-část
27. 4. oblast: JIRÁSKOVA ČTVRŤ 1. část
Zvíkovská, Dářská, Sýkovecká, Hvozdecká,
Medlovská, Páv. náměstí, Církvičná, Hradeč-

kova, Kališťská, Horusická, Osická, Hamerská, Mílovská, Morušová, Lednická
28. 4. oblast: JIRÁSKOVA ČTVRŤ - 2.
část Bošilecká, Herdovská, Matenská, Vlkovická, Třešňová-část, Švestková, Těšínská,
Koberkova, Podedvorská, Dvořišťská, Podlišovská, Velkoborská, Dřítenská, Zacharská
29. 4. oblast: NAD RYBNÍKEM Zdobnická, Tálinská - 1. část, Černičná, Želivská, Metujská, Sklenská, Vranovská, Hejtmanská,
Vajgarská, Hůrská
2. 5. oblast: LEHOVEC + HUTĚ - 1. část
Cidlinská, Jaroslavická, Maršovská, Žehuňská, Knínická, Nedvědická, Vodňanská, Svatojánská, Koclířova, Kačínská, Skorkovská,
Blatská K Viaduktu-část,
3. 5. oblast: HOSTAVICE - 2. část + STARÉ KYJE Pilská, Dřínovská, Jakubovská,
Froncova, Plumlovská, Farská, Jezdovická,
Hodějovská, Oborská, Lánská, Tálinská - 2.
část, Hlinská, Šimanovská, Za školou, Prelátská, Krčínovo nám., Stupská, Za Rokytkou
4. 5. oblast: HUTĚ - 2. část Nad Hutěmi,
Za Černým Mostem-v úseku od Jamské po
křiž. Nad Hutěmi, Stropnická, Branská, Burdova, Vizovická, Světská, Vírská, Cvrčkova,
Jamská, Lipnická, U Jamské, Skryjská, Svárovská, Okrouhlíkova, Sádovská, Splavná,
Stružky, Peluškova, Stulíkova, Hajní, K Hutím, K Viaduktu-část, Babylonská, Jordánská,
Borská, Těrlická, Rotenská, U Járku. Úklidy
v této oblasti budou prováděny s ohledem
na probíhající výstavbu inženýrských sítí
s následnou úpravou povrchů komunikací
a chodníků.
Úklid komunikací bude provádět Úřad
Městské části Praha 14 prostřednictvím firmy
PREKO spol. s r. o., za asistence Městské policie. Doba úklidu bude od 7 - 14 hodin a v týdenním předstihu budou dotčené komunikace
osazeny příslušnými dopravními značkami.
Odbor výstavby a dopravy

Velkoobjemové kontejnery na duben
1. ze systému hlavního města Prahy:
Poříčanská x Klánovická
Liblická x Klánovická
Hloubětínská x V Chaloupkách
Vaňkova x V Chaloupkách
V Humenci x Sadská
Mochovská x Zelenečská
Šestajovická x V Chaloupkách
Svépravická x Šestajovická
Konzumní x Na Obrátce
Zámečnická x Mochovská
Nehvizdská x Zelenečská
Hejtmanská x Vranovská
Želivská x Metujská
Tálínská x Oborská
Vírská x Branská
Cvrčkova x Burdova
Splavná x Svárovská
Jordánská - obchod. středisko
Borská x Rotenská
Koclířská x Vodňanská
Spolská x Mílovská
Horusická x Osická
Hamerská x Církvičná
Zvíkovská x Dářská
Rožmberská x Podlišovská
Dřítenská x Velkoborská
Vlkovická x Dvořišťská
Herdovská x Bošilecká
Jednostranná
Šimanovská x Za Školou

4. 4.

6. 4.

11. 4.

13. 4.

18. 4.

Upozornění: kontejnery ze systému hl.m.
Prahy budou v daný den přistaveny do 13 hodin. Po naplnění budou odvezeny.
2. zajištěné MČ Praha 14:
Kardašovská obchodní středisko
6.-8. 4.
Himrova x Gen. Janouška
Žehuňská x Nedvědická
11.-13. 4.
Bryksova zad. trakt č.p. 762
Bří Venclíků x Vlčkova
13.-15. 4.
Doležalova u č.p. 1051
9. května x Písčitá
18.-20. 4.
Chvaletická x chodník k ul. Vizírské
Dygrýnova x Vašátkova
20.-22. 4.
Bryksova x Fejfarova
Trytova x Paculova
25.-27. 4.
Šromova x Gen. Janouška
Lomnická x Zalinská
27.-29. 4.
Včelničná x Nežárská

20. 4.

Nová sluÏba - sbûr BIO (bioodpadu)
25. 4.

27. 4.

Na základě průzkumu provedeným OŽP
(odbor životního prostředí) a na četné dotazy
občanů, zřizujeme zkušebně (pro rok 2005)
sběr BIO (bioodpadu) na území městské části
Prahy 14. Sběr proběhne v jarních a podzimních měsících formou stanovišť na sběrné trase. Pro jaro je počítán svoz v měsíci dubnu
a pro podzimní měsíce říjen a listopad. Pod-

zimní trasy sběru BIO budou uveřejněny
v Listech Prahy 14, na vývěskách ÚMČ Prahy 14 a serveru ÚMČ Prahy 14 v měsíci září.

Rozpis pro mûsíc DUBEN
Trasa A, 23. 4.
Zahrádkářská kolonie ul. Na Hutěmi
za č. 320
8.00-9.30 hod.
Branská x Bodláková
9.45-11.15 hod.
Svárovská x Splavná
11.30-13.00 hod.
Borská x Rotenská
13.15-14.45 hod.
Trasa B, 24. 4.
Metujská x Sklenská
8.00-9.30 hod.
Tálinská x Oborská
9.45-11.15 hod.
Vlkovická x Dvořišťská
11.30-13.00 hod.
Sýkovecká x Hradečkova 13.15-14.45 hod.
Trasa C, 30. 4.
Manželů Dostálových
8.00-9.30 hod.
naproti školce u zahrádek
Zálinská x Písčitá
9.45-11.15 hod.
Froncova x Jezdovická
11.30-13.00 hod.
Novozámecká x Vidlák
13.15-14.45 hod.
Upozorňujeme: Velkoobjemové kontejnery
na bioodpad jsou určeny pouze na rostlinný
odpad (dřeviny, listí, travní odpad apod.) prosté od PVC, papíru, látek apod. Listí a travní
odpad musí být do kontejneru vysypáno z přinesených nádob (PVC pytlů). Kontejnery nejsou určeny na odpad z provozu domácností,
dřevěný nábytek a chemicky ošetřované dřevo
a podnikatelským subjektům.
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V Nákupním i Zábavním
âedok otevﬁel novou poboãku v CâM
Cestovní kancelář Čedok vstupuje do své již 85. sezóny a rozšiřuje prodejní síť do významných nákupních center, tak aby byla blíže svým klientům. Jedno z nových prodejních míst se nachází v přízemí nákupního CENTRA ČERNÝ MOST naproti hypermarketu
Baumarkt. Provozovna je koncipována v novém designu, který vyjadřuje vstup cestovní kanceláře do 21. století.
Klienti zde najdou kompletní nabídku zájezdů do více jak 50 zemí 5 kontinentů včetně dovolené v tuzemsku či na Slovensku.
Na výběr mají zájezdy autokarové, vlastní dopravou a samozřejmě
letecké včetně dovolené na míru.
Novou pobočku můžete navštívit od každý den včetně sobot a nedělí od 10 do 22 hodin.
Aktuální informace o zájezdech naleznete na www.cedok.cz nebo
volejte zdarma na: 800 112 112

PLACENÁ INZERCE

První obchod Tchibo v Praze
Od 17. března je
v Centru Černý Most
otevřen první obchod
Tchibo v Praze. Obchod je navržen podle
jednotné koncepce,
kterou společnost úspěšně realizuje v různých zemích. Vedle
kávového baru, kde je
možné v klidu posedět a vychutnat šálek
lahodné voňavé kávy,
nabízí obchod Tchibo prvotřídní výběr sedmi druhů čerstvé zrnkové
kávy z celého světa a každý týden nový sortiment spotřebního zboží
pod vlastní značkou TCM. Týdně je v nabídce zhruba 20 nových výrobků zaměřených na určité téma. Nabídka zahrnuje všechny oblasti:
od kuchyně, přes textil, elektroniku, hračky až po zahradu.
Aktuální seznam výrobků v podobě nabídkového katalogu je připraven buď přímo v obchodě nebo na internetových stránkách www.tchibo.cz. „Pro zákazníky je určitě velmi zajímavé, že kromě pestré nabídky, kterou měníme každý týden, jsme schopni díky globální obchodní
politice nabídnout výrobky za velmi příznivou cenu,“ říká k novému
projektu Artur Starek, generální ředitel společnosti Tchibo Praha.
Tchibo začalo nabízet spotřební zboží v České republice již v březnu loňského roku ve vybraných prodejnách hypermarketů. V současné
době Tchibo provozuje více než 60 prodejních míst po celé České
republice.
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Podnikatelé v Praze 14

rofese se dědí z otce na syna zpíval kdysi
Jaroslav Wykrent v písničce, na kterou
P
jsem si vzpomněl při návštěvě Centra Kámen
v Broumarské ulici. Už třetí generace Kovačů
totiž pracuje s kamenem. Začal to v roce 1938
děda v Sadské u Poděbrad, pokračoval syn
a nyní jsou na řadě vnuci. Dvaačtyřicetiletý
Radovan Kovač absolvoval sochařsko - kamenickou školu v Hořicích a v tomto oboru to
dotáhl až na mistra u podniku Průmysl Kámen
v Pečkách u Prahy. Teď je majitelem prosperující společnosti v těsné blízkosti kyjského
kostela sv. Bartoloměje. Proč jste začal podnikat právě na území Prahy 14?
„Tenhle objekt původně sloužil jako sklad
obilí Státního statku Praha. Když byl v roce
1997 na prodej, měl jsem o tohle atraktivní místo zájem a vyšlo to. O rok později už jsme otevírali. Naše nabídka je opravdu pestrá. Prodáváme
mramory, žuly a pískovce z celé republiky, ale
také třeba z Indie nebo Brazílie. Desky o velikosti 270 x 160 cm naformátujeme a upravíme

podle přání zákazníků. Náš sortiment je určen
velko i maloodběratelům. Značný zájem je nyní
o obklady krbů a krbových vložek, stejně jako
o pečící a grilovací kameny. Ty jsme přiřadili
k tradiční nabídce, ze které uvádím alespoň kamenné fasády, zahradní a hřbitovní architekturu,
parapety, kuchyňské a koupelnové desky, dlažby, obklady, schody nebo pískovcové portály.
Vše pochopitelně dodáváme i usazujeme.“
Co všechno z naší městské části jste už stačil
poznat a kam se naopak teprve chystáte?
„Nepatřím k bůhvíjakým turistům, ale staré
Kyje mám zmapované pořádně. Neustále obdivuji zdejší kostel, vzhlížím k němu s určitou
úctou lidskou i profesní, ostatně i proto jsem při
loňské rekonstrukci přizpůsobil portál našeho
objektu materiálem a celkovým řešením původnímu rámci a technologii stavby kostela sv. Bartoloměje. Další perlou zdejší architektury je viadukt, vytvářející při západu slunce nad rybníkem až kýčovité obrázky. Samozřejmě, že znám
Černý Most i komerční zónu na něm, ale procházkám kolem Kyjského rybníka nebo podél
Rokytky se nic nevyrovná. Nechápu, jak někdo
může trávit volné chvíle v nákupních centrech.
Ale říkám - každého věc.Doufám jen, že původní ráz starých Kyjí zůstane i nadále zachován, že
se tady nedočkáme nějakých komerčních šíleností. A ještě kam se chystám? Asi přes kopec
do Hloubětína.“
A jaké jsou vaše další podnikatelské záměry?
„Důsledně dbám na čistotu prostředí, vždyť
náš sklad slouží i jako galerie s největším výbě-

Č

tvrtek 3. února se stal slavnostním
dnem v naší mateřince. Dnem, na který se každoročně naše děti moc těší, neboť
se promění v princezničky, víly, zvířátka
a další roztomilé pohádkové postavičky.
Krom toho si zatančily při diskotéce a navzájem si prohlédly všechny masky v jednotlivých třídách. Nechybělo ani malé pohoštění a předání sladkostí dětem. Všechny
děti v naší MŠ Vybíralova 967 prožily překrásné dopoledne plné radosti, smíchu
a nezapomenutelných zážitků.
Jarmila Smolíková, ředitelka

MATE¤INKY
jako dvojãata

Bude to asi i tím, že všechno, co potřebuju
znát, jsem se nestihl naučit v mateřské školce (viz půvabná knížka Roberta Fulghuma),
takže si tyto dvě mateřinky, stojící vedle sebe
ve Vybíralově ulici, budu nadosmrti plést.

rem materiálu směrem k centru Prahy. Pochopitelně, že bych byl rád, aby se tu lidé jako v galerii také cítili. I proto jsou všechny naše řezací
a brousící nástroje bezhlučné. Nejen zpracovatelské procesy, ale celé výrobní prostředí je navrženo tak, aby nerušilo okolí. Takže, chci i nadále pracovat na tom, aby tady zákazníci měli
příjemné pocity z naší bohaté nabídky a slušného prostředí. Vedu k tomu i šest zaměstnanců,
převážně kameníků. Až se teď bude otevírat rozšířený hřbitov v Kyjích, tak bychom tam rádi
umístili ukázky naší hřbitovní architektury, tedy
pomníky, desky s nápisy, kolumbária a jiné prvky. Aby si k nám eventuálně našli cestu další zákazníci. Možná, že už budou moci obdivovat novou střechu naší haly, na kterou se chystáme.
Veškeré další podnikatelské záměry budou záležet na tom, jakým směrem se bude ubírat schvalování územního plánu v této části Broumarské
ulice.“
text a foto: vok

Je‰tû jednou Kámen

Podstatné je, že si je nepletou rodiče, děti,
učitelky, ani na odboru školství. A tak, když
jsem dostal pozvání, abych se přišel podívat
na práci keramického kroužku, nebyl jsem si
vůbec jistý, zda mám jít do horní nebo dolní
MŠ, neboli do MŠ Vybíralova 967 či MŠ
Vybíralova 968. Ono únorové odpoledne
jsem kroužek nakonec vypátral v budově
s číslem 968 a zastihl uprostřed pilné práce
na velikonočních zajících do květináče, které
se dělají podle šablonky. Štětečkem
se nabarví a otřou houbičkou a fousky se dělají párátkem do barvy.
A pusinka je navíc, ne všem se povede. Dělá se vyloženě bílou barvou,
tzv. „ksichtovkou“... A byl jsem
svědkem, jak pětileté děti radí rodičům, jak se to dělá. A rodičů chodí
do kroužku čím dál víc, přibývá i tatínků. Společně se pak všichni těší,
až se jejich keramické výrobky vrátí
z dílny, kde se vypálí a pokryjí glazurou.
text a foto: jš a archiv

Divadlo Kámen z Černého Mostu, jehož
činnost podporuje také ÚMČ Praha 14, zakončí úspěšnou sezónu strávenou v Žižkovském divadle Járy Cimrmana 22. 4. a 4 .5.
hrou Mlejnek (neprůhledný drsný příběh
o kožené bundě, červené helmě a pronikavě
bílých sametových šatech). První představení 22. dubna je benefičním představením
Divadla Kámen a je věnováno na podporu
Programu pro mládež Cena vévody z Edinburghu (Edie-www.edie.cz). Předprodej
vstupenek probíhá v Žižkovském divadle,
v síti Ticketstream, na internetové adrese
www.divadlo.cz/kamen nebo na telefonu
606 167 399.

OMLUVA
V článku Stručná prezentace mateřinek
v minulém čísle Listů jsme nedopatřením
uvedli nesprávné jméno ředitelky MŠ Sluníčko Generála Janouška 1005. Správně mělo
být Ivana Jandová, nikoli Lenka Kavková. Paní ředitelce i čtenářům se omlouváme.
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SoutûÏ: Kdysi a dnes podle kalendáﬁe
O

tázka z minulého čísla se ukázala být velmi těžkou (kdy byl pořízen čb. snímek se
staveništěm sídliště při Poděbradské ulici).
Z došlých odpovědí byla správná pouze jedna
(v letech 1976 - 1980) od paní Ivany Myšákové. Získává od nás první cenu - dárkový balíček CČM. V dnešním třetím kole otázka zní,

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

kdy autor Jan Břinek pořídil čb. snímek (v levém horním rohu se siluetou paneláků Černého Mostu) místa, kde dnes vede tubus metra
(viz barevné foto Petra Mazance). Oba snímky nejsou foceny, jak patrno, ze stejného místa. Tipovat můžete z těchto možností: a) 1976
- 1980, b) 1981 - 1985, c) 1986 - 1990. Ze
● Sidney Sheldon - BOJÍŠ SE TMY? Z celého světa přichází zprávy o tajemných vraždách. Brzy se zjistí, že všechny oběti pracovaly pro organizovanou skupinu, zabývající se
vojenskou strategií. V zápětí uniknou smrti
o vlásek i dvě čerstvé vdovy. Kdo a proč je
chce zabít?

správných odpovědí, které nám zasílejte nejpozději do 15. dubna, vylosujeme dva výherce (první obdrží dárkový balíček věnovaný
Nákupním a Zábavním Centrem Černý Most),
druhý knihu z hloubětínského knihkupectví
Trávníček.
jš, foto archiv
● Ken McClure - DIAGNÓZA Na palubě
letadla je jeden z pasažérů postižen prudkým
krvácením. Nemoc se rychle šíří mezi kontaminovanými. Pátráním po zdrojích nákazy je
pověřen doktor Dunbar. Když už začíná
o svých lékařských schopnostech pochybovat,
přiblíží se k nečekané a hrůzné pravdě!

KNIHY V DUBNU

● Bonnie Bryantová - DÍVKY V SED-

LECH 15 a 16 Další dívčí příběhy z jezdeckého prostředí.
● Ludmila Vaňková - OREL A LEV Nové
vydání šestidílného cyklu o Karlu IV. Obsahuje knihy: Cval rytířských koní, Dvojí trůn,
Orel a had, Od moře k moři, Druhá císařovna, Dotkni se nebe.
● Catherine Coulterová - V SEDMÉM
NEBI Spenser si užívá Heleniny přízně jako
pověstný záletník a zapřísáhlý starý mládenec, kterému takový život vyhovuje. Když
mu Helen oznámí, že nechce milence ale
manžela, vše se začne vyvíjet jinak, než si
oba představovali..
● Marry Higgins Clarková - KAM SE
PODĚLY DĚTI Nancy si prošla peklem. Její obě děti byly nalezeny utopené. Je obviněna a málem i odsouzena. Odstěhuje se, po čase i znovu vdá. Drtící kolotoč zoufalství se
ale roztáčí znovu..

Pozvánku na autogramiádu s malířem Ivanem
Svatošem v knihkupectví Trávníček, kterou
jsme uveřejnili v Listech dvakrát po sobě, využila jen hrstka lidí, kteří by se dali spočítat
na prstech jedné a druhé ruky. Že by z téměř
40 000 obyvatel Prahy 14 byl o kvalitní knížky tak mizivý zájem?
text a foto: jš
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Letci v názvech ulic âerného Mostu
Druhou desítku životních příběhů našich hrdinů leteckých bitev
druhé světové války, po nichž jsou pojmenovány některé ulice
na Černém Mostě, začíná podle abecedního řazení

Plk. in mem. Jaroslav Himr, DFC
✈ „... byl naposledy viděn 100 yardů za jedním
Me 110, který šel k zemi a kouřilo se z něj. Tento byl uznán jako sestřelený...,“ čteme v pravidelné suché úřední svodce Inspektorátu československého letectva referující o výsledcích
operace Ramrod 87, provedené 24. září 1943.
Kromě dvou dalších pilotů se z ní nevrátil šestadvacetiletý velitel 313. československé stíhací
perutě Jaroslav Himr, DFC. Po Jindřichu Breitcetlovi, jenž padl při operaci nad Atlantikem
o měsíc dříve, se tak stal již druhým velitelem
peruti, jenž v tomto roce zahynul v boji. Jaroslav Himr byl typickým představitelem nejmladší generace leteckých důstojníků z povolání, kteří dostali své poručické hvězdičky těsně
před Mnichovem. Byl z domova vlastenecky
vychovaný a sportovně založený, civilní střední
školou solidně vzdělaný, v armádě akademicky
vyškolený, ve službě respektovaný nadřízenými, kamarádský k podřízeným, osobně zdravě
ctižádostivý, v boji nesmlouvavý a mladistvě
agresivní. Především však patřil k mužům, pro
něž kapitulace bez boje nepřicházela v úvahu.
Nebylo tedy divu, že i on našel svou cestu do
zahraničního odboje.
✈ Narodil se 17. června 1917 v obci Věrovany
v okrese Přerov. Vystudoval čtyřletou obchodní akademii v Prostějově, kde dostal i dobrou
průpravu v angličtině, čímž později ve Velké
Británii získal určitý předstih před svými kolegy. Po maturitě se rozhodl pro dráhu vojáka
z povolání a v letech 1936-1937 studoval na
Vojenské akademii v Hranicích na Moravě.
Získal zde kvalifikaci pilota a po příslušném
aplikačním kurzu pro poručíky letectva v Prostějově (1937-1938) následovala řadová služba
u útvaru. Dne 22. září 1938, pouhý den před vyhlášením všeobecné mobilizace, byl přidělen
na Slovensko k Leteckému pluku 3 Generálaletce M. R. Štefánika, konkrétně k jeho 49. stíhací letce ve Spišské Nové Vsi.
✈ Z okupované vlasti odešel ilegálně v únoru
roku 1940. Do Francie směřoval tzv. balkánskou cestou, tedy přes Maďarsko, Jugoslávii
a Střední východ; po dobrodružném putování
dorazil do přístavu Marseille 27. března 1940.
Byl prezentován v táboře čs. armády v Agde
a zařazen do letecké skupiny, ale k vlastnímu
leteckému výcviku se již prakticky nedostal.
Francouzská žádost o příměří jej společně s početnou skupinou československých letců zastihla na letišti Bordeaux-Mérignac. Zatímco naprostá většina našich letců se z Francie dostala
na britské ostrovy na palubách evakuačních lodí, on patřil k těm nemnohým, jimž se poštěstilo dostat se do letadla. Po přijetí do řad RAF
VR v hodnosti Pilot Officer se jako kvalifikovaný stíhací pilot stal již 12. července 1940 jedním ze zakládajících členů 310. československé stíhací peruti RAF, formující se v Duxfordu. Ta však měla záhy pilotů takový přebytek,
že její výcviková kapacita přesahovala její
možnosti. Společně s dalšími byl proto 17. srpna 1940 odeslán na přeškolení a bojový výcvik
k 6. OTU do Sutton Bridge. Po třech týdnech
cvičného létání na Hurricanech Mk.I následo-

valo bojové nasazení v bitvě o Británii, a to
v řadách britských jednotek. Tou první se 10.
září 1940 stala 79. stíhací peruť, operující ze základny Pembrey u Swansea. Od ní 8. října 1940
přešel do svazku více operačně vytížené 56. stíhací peruti, u níž sloužil téměř devět měsíců.
✈ Největší věhlas si však vydobyl v řadách
601. stíhací peruti, u níž tehdy sloužila velmi
silná skupina československých stíhačů. Operovala tehdy na Hurricanech Mk.IIB z Manstonu v Kentu, kam dorazil 13. června 1941.
Vzhledem ke svým dosavadním bojovým zkušenostem, bojovému zápalu a v neposlední řadě
i perfektní znalosti angličtiny se zde stal velitelem její A-letky. V jejím čele absolvoval další
řadu sweepů nad okupovanou Evropou. Do období jeho půlročního působení u Šestsetjedničky spadá i velice zajímavá epizoda operačního
použití nekonvenčně konstruovaných amerických stíhacích strojů Bell Airacobra Mk.I v rukách pilotů RAF. Peruť County of London byla
totiž jedinou britskou jednotkou, vyzbrojenou
touto technikou. Stroje obdržela na letišti Matlaske v Norfolku a 10. srpen 1941, kdy Jaroslav
Himr usedl za řízení Airacobry Mk.I sériového
čísla AH576, je datem historicky prvního vzletu československého letce na tomto typu letounu. S novými Airacobrami se 601. peruť přesunula z Matlasku do Duxfordu a po dokončení
výcviku byl malý detašmán přemístěn do Manstonu. Jeho úkolem bylo provádění operací
Rhubarb nebo Roadstead, namířených většinou
proti lodní dopravě nepřítele v blízkosti francouzského pobřeží. I v tomto případě byl Jaroslav Himr prvním z Čechů, kdo tak učinil (konkrétně na stroji AH583 UF-J). Pozdě odpoledne 9. října 1941 společně se svým číslem,
Britem Sgt Briggsem společně zaútočili na nepřátelské lodě u francouzského pobřeží poblíž
Dunkerque. Výsledkem byla jedna poškozená
dvousettunová loď.
✈ Dnem 15. prosince 1941 Jaroslav Himr dokončil svůj operační turnus a musel odejít na
předepsaný šestiměsíční odpočinek. V jeho
rámci působil u operačně výcvikové jednotky
56. OTU. Měla sice hlavní základnu v Sutton
Bridge, ale Himr byl jmenován velitelem jedné

z jejích výcvikových letek, sídlících na letišti
Tealing poblíž Dundee ve Skotsku. Bylo to již
jeho druhé velitelské místo u jednotky, sestávající převážně z Britů a příslušníků Commonwealthu. Himrovu další kariéru ovlivnily události,
které se odehrály daleko na jihu Anglie. Dne
23. června 1942 padl ve vzdušném boji nad pobřežím velitel československého křídla Alois
Vašátko, DFC. Novým wing leaderem byl o tři
dny později jmenován Karel Mrázek, jenž dosud velel 313. peruti. Tím se uvolnilo jedno velitelské místo, které převzal právě Jaroslav
Himr. Pro mnohé to bylo překvapující, zvláště
proto, že při jmenování do velitelských funkcí
se zpravidla přihlíželo k tzv. služebnímu stáří.
Jaroslav Himr před několika dny oslavil své
teprve pětadvacáté narozeniny a stal se tak dosud nejmladším československým velitelem
perutě v RAF. Důležitý však byl jistě i názor
britských velitelů, a to nejen kvůli jeho perfektní angličtině. Dokonce ani služebně i věkově
starší českoslovenští kolegové na adresu mladšího důstojníka nešetřili superlativy. Jeho pozdější nástupce ve funkci velitele 313. peruti,
o pět let starší František Fajtl, DFC, soudil, že
Himr je „... veselý, obětavý, kamarádský, výborný pilot, rázný, statečný a spravedlivý velitel. Perfektně mluví anglicky, takže všem anglickým důstojníkům, včetně hodnostářů, dokáže všechno precizně a jasně vyložit, eventuálně
“vytmavit„, když něco neklape, a ještě přidá
sem tam vtip, ryze domácím stylem i domorodým žargonem. Velitel stanice si ho nesmírně
oblíbil.“
✈ Československou Třistatřináctku pak Himr
vedl plných patnáct měsíců - až do své smrti
v boji. Jakkoliv působil uvolněně a nenuceně
na zemi, ve vzduchu proslul agresivitou a touhou dostat se do křížku s nepřítelem. Při nedostatku soupeřů na obloze se neváhal zúčastňovat krajně nebezpečných Rhubarbů, tedy útoků
na dobře bráněné pozemní cíle na západoevropském pobřeží. Nebál se riskovat a hrozící
nebezpečí vnímal s vrozeným fatalismem:
„když vidím nechráněný přejezd, zavřu voči
a šlápnu na plyn.“ Nebylo tedy divu, že za nějaký čas se dostavila odezva v udělení velice
ceněného Záslužného leteckého kříže (DFC).
Obdržel jej za dvě dosažená vzdušná vítězství,
dále za zničení jedné a poškození tří lokomotiv,
poškození trawleru a za zničení jednoho plynojemu a tří transformátorů. Vzhledem k poněkud
zdlouhavé proceduře se však Jaroslav Himr
vlastní dekorace DFC nedočkal. Dne 24. září
1943 se totiž nevrátil z boje s dvoumotorovými
Messerschmitty Bf 110 v prostoru Brestu. Zcela v duchu svého bojového zápalu se v čele svého roje utrhl od peruti, jednoho nepřítele sestřelil, ale sám to nakonec zaplatil životem. Jeho tělo nebylo nikdy nalezeno.
✈ Kromě vysoce ceněného britského DFC byl
vyznamenán třikrát Československým válečným křížem, dvakrát Československou medailí
Za chrabrost, dále obdržel Československou
medaili Za zásluhy I. st., Pamětní medaili čs.
zahraniční armády (se štítky F a VB); od Britů
obdržel ještě The 1939-1945 Star with Battle of
Britain Clasp, Air Crew Europe Star a Defence
Medal. Po válce, v roce 1946, byl povýšen na
štábního kapitána a v červnu 1991 na plukovníka in memoriam.
Jiří Rajlich, vojenský historický ústav
připravil: vok
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Nabídka motoristÛm
Chcete vědět v jakém stavu je po zimě
vaše auto? Pak máte jedinečnou šanci v sobotu 2. dubna od 8 hodin v STK (společnost RWTÜV) na Černém Mostě, kde vám
zdarma vozidlo prohlédnou. Nemusíte se
bát, že by vám tady technický průkaz zadrželi, naopak v případě potřeby vám ho vystaví. V rámci tohoto Dne otevřených dveří mají navíc tělesně postižení občané možnost nechat si změřit emise za symbolickou
cenu deset korun. Tahle nabídka se určitě
vyplatí.
vok

GRANTY

k Ïivotnímu prostﬁedí
Hlavní město Praha vyhlašuje grantové
řízení na podporu projektů ke zlepšení stavu
životního prostředí hl. m. Prahy pro rok
2005 s ukončením realizace v roce 2006.
Ukončení přijímání žádostí je 15. dubna do
12 hod. Tématické oblasti: a) městské zeleně, b) ochrany přírody, c) odpadového hospodářství, d) ekologické výchovy, e) obecné
tématické okruhy. Úplný text vyhlášení
grantového řízení včetně přihláškových formulářů je k dispozici na Úřadě MČ Praha 14
v informační kanceláři, na odboru životního
prostředí a na webových stránkách:
www.praha14.cz,www.praha14.cz
www.praha-město.cz

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA
Praha 9, Ratibořická 30, tel. 281 925 304
vypisuje

TALENTOVÉ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY
do hudebního oboru.
Talentové zkoušky jsou rozloženy do tří
termínů:
středa 20. duben, úterý 17. květen,
čtvrtek 16. červen 2005
Uchazeči se mohou dostavit vždy mezi
15.30-18.00 hodinou. Přijímáme žáky školního věku - především děti, které půjdou od
září 2005 do první nebo druhé třídy ZŠ.
Pokud se budou hlásit starší žáci přímo
na hru na nástroj nebo zpěv, můžeme je po
úspěšném vykonání zkoušky přijmout pouze na jednotlivá uvolněná místa v příslušných třídách. Vyučujeme hru na klavír,
housle, dechové nástroje (flétny příčné
i zobcové, hoboj, klarinet, saxofon), kytaru,
akordeon, violoncello, zpěv sborový i sólový a bicí nástroje.
Talentová zkouška obsahuje přezkoušení
hudebního sluchu a rytmu. Každé dítě také
zazpívá jednu píseň. Žádná speciální předchozí průprava se nevyžaduje. Hodnocení
zúčastněných dětí bude provedeno až po
ukončení všech tří termínů talentových
zkoušek.
Bližší informace obdržíte během zkoušek přímo u zkušebních komisí nebo u zástupkyně ředitelky I. Likiny.
Seznamy přijatých dětí budou zveřejněny 23. 6. 2005 odpoledne na nástěnce
školy a na našich webových stránkách.
Další informace o studiu na naší škole
najdete na http://sweb.cz/zus.hp
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NOVINKY
v místních knihovnách
Černý Most, Gen. Janouška 1060, tel. 281 918 142
Hloubětín, Poděbradská 489, tel. 281 869 082

KNIHY PRO DOSPĚLÉ
❍ Elfiede Jelinek: Pianistka Román od
nositelky Nobelovy ceny za literaturu rozebírá intimní svět stárnoucí učitelky klavíru.
❍ Jack Higgins: Klíče k peklu Špionážní
román známého autora
❍ Robert Ludlum: Altmanův zákon Špionážní román z 90. let 20. století
❍ Robin Cook: Kořeny zla Napínavý román z lékařského prostředí
❍ Louise Simard: Řeka snů Dobrodružný
román o kolonizaci Severní Ameriky
❍ Milan Nakonečný: Psychologie téměř
pro každého
❍ Vanna De Angelis: Hon na čarodejnice
Publikace o evropském čarodějnictví
KNIHY PRO DĚTI
❍ Meg Cabotová: Princeznám sluší růžová Další pokračování humorných příběhů
❍ Martina Drijverová: České pověsti pro

malé děti Druhá desítka nejznámějších českých pověstí
❍ Lenka Lanczová: Lásky a nálezy Příběh pro dospívající dívky
❍ Jiří Tomek: Faraoni a kouzelníci Soubor staroegyptských mýtů a bajek
❍ Thomas Brinx: Kluci jsou machři Příběh první lásky pro starší děti
❍ Alena Kýrová: Keramika pro malé
a větší umělce Třetí díl obrazové publikace
❍ Jane Chisholm: Ilustrované dějiny
v datech
Do akce „Seznamte se s internetem“, která
probíhala v pobočce Městké knihovny na Černém Mostě v měsíci březnu, se zapojili čtenáři všech věkových kategorií. Pro řadu z nich,
především seniory, se stala první příležitostí
zbavit se nedůvěry k internetu a seznámit se
s možnostmi jeho využití k vyhledávání informací. Přínosem byla i pro děti. Téměř každý
den se v knihovně střídali žáci ze školních
družin ZŠ Bří. Venclíků a ZŠ Gen. Janouška
a zábavnou formou poznávali základy ovládání internetu. V březnu proběhla také řada besed pro 2. a 3. třídy ZŠ Gen. Janouška na téma
české pohádky a 1. třídy měly možnost se seznámit s provozem knihovny.

5. roãník Poãernického duatlonu
V letošním roce připravuje triatlonový oddíl TRI SKI HP již 5. ročník Počernického duatlonu. První závod byl především pro děti z oddílu a blízkého okolí. Během pěti let ale děti vyrostly
do dorosteneckého věku a s nimi postupně vyrůstal i náš závod. Letos už to nebude pouze duatlon pro žáky a benjamínky, ale bude se soutěžit i v kategorii dorostenců a juniorů. Počernický
duatlon tak zahájí letošní pohárovou duatlonovou sezónu a vítězové si připíší první body ve
svých kategoriích v soutěži o Český pohár 2005 ČSTT v duatlonu. Závod bude opět otevřený.
Mohou se ho tak zúčastnit všichni malí i velcí sportovci, kteří budou chtít poměřit své síly jak
v tradičních žákovských kategoriích, tak na dorostenecké trati o délce 5 km běh - 20 km kolo 2 km běh.
Počernický duatlon se bude konat v neděli 1. května opět u Svépravického rybníka na rozhraní Horních Počernic, Dolních Počernic a Černého Mostu. Bližší informace o závodu je možné získat na internetových stránkách pořádajícího oddílu TRI SKI HP http://www.volny.cz/triskihp. Na stejných stránkách můžete nalézt i mnoho informací ze života triatlonového oddílu
včetně fotografií ze závodů. Zájemci, kteří nemají přístup na internet, mohou požádat o propozice a více informací na telefonních číslech 605 115 068 , 281 911 025 nebo na e-mailové
adrese: vanandrs@volny.cz.
vok

Z březnového vystoupení Pražského dechového kvinteta v Galerii 14.

foto: archiv
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SLENDER YOU JARNÍ SUPERSLEVY
Proštíhlující cvičení 10 hodin + 2 hod. zdarma + 1 hod. Rolletiku
Proštíhlující skořicové zábaly, nabourávají celulitidu
Rolletik proštíhluje, nabourává celulitidu - nové výhodné permanentky
Solárium výhodné permanentky - nedávná výměna trubic
K permanentkám 15 nebo 30 min. zdarma, sleva 10 % na sol. kosmetiku

V dubnu ušetříte 515 Kč nebo 590 Kč
28. 4. proběhne testování vlasů a pleti diagnostickou kamerou
zcela zdarma, je nutné se předem objednat

Praha 9, Hloubûtínská 1/38, tel.: 281 860 173
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PLACENÁ ¤ÁDKOVÁ INZERCE
●

Stěhování-nonstop, firma Petr Nykl, byty, kanceláře, trezory, pianina, klavíry, tel.: 274 868 772, mobil:
602 254 817, 602 377 616.
11/18
● Koupím byt nebo rodinný dům jakékoli velikosti, kategorie a vlastnictví, kdekoli v Praze. Nabídněte cokoli, možno i dekret - nájemní smlouvu,
i v domě s majitelem, podnikový apod. I zdevastovaný, IV. kateg., v soudní žalobě, neoprávněně obsazený, s nežádoucím nájemníkem, či s jakoukoli
právní vadou. Veškeré formality zajistím, zaplatím
stěhování i případné dluhy na nájemném, privatizaci apod. Mohu sehnat a zaplatit i náhradní byt, domeček mimo Prahu apod. a dát čas na vystěhování.
Seriózní jednání, platba ihned a v hotovosti,
12/15
tel.: 222 712 015.
● Čištění koberců, čalounění, mytí oken, tel.:
603 973 500.
02/02
● Zasklívání lodžií přímo od výrobce, certifikováno, nejnižší ceny, volejte zdarma tel.: 800 158 746.
S tímto inzerátem sleva 5 %. Balkonsystém, s.r.o.

Náchodská 2094/80
PRAHA 9, Horní Poãernice
Po - Pá 9.00 aÏ 18.30
So 9.00 aÏ 12.00
Tel/fax: 281 928 897

www.cyklopocernice.cz

KOLA

- PRODEJ A SERVIS
- DÍLY A DOPL≈KY
- PRODEJ NA SPLÁTKY

03/04
●

Na HPP přijmeme elektrikáře - vyhl. 50 §7, samostatnost, čistý TR, bývalý živnostník výhodou.
03/14a
Volejte 281 861 922 nebo 731 160 533.
● Stavební pozemky na RD Praha-východ, obec
2
2
Škvorec, od 796 m , cena od 1190 Kč/m , včetně IS,
tel.: 776 841 504, 608 409 333.
04/02
● Masáže v Bryksově ul. na Černém Mostě, provádíme masáže: klasické, rekondiční, reflexní, baňky,
Reiki, proti celulitidě. Provozní doba dle dohody se
zákazníkem. Cena: 1 hodina = 320 Kč, 1/2 hodina = 160 Kč, objednávky na tel. čísle: 732 663 315.
Těšíme se na Vás.
04/03
● Zpracuji vaše účetnictví a daňovou evidenci, spolehlivě, kvalitně, kancel. Budínova 23/1, P-8, Bulovka,
nebojte se volat: 602 770 967, 283 840 550. 04/05a
● Finanč. rychlé půjčky a kreditní kartu znáte?
Hypotéky, staveb. spoř., penzij. připojišť. pomůžu vám
zdarma, Budínova 23/1, 602 770 967, 283 840 550. 04/05
● Kopírování - černobílé i barevné, ofsetový tisk
- formuláře, letáky, vizitky, laminování, kroužková
vazba, sběrna foto - i digitální (od 3,90 Kč/ks): Tiskárna PRINTEA, Horní Počernice, Náchodská 754,
tel/fax 281 922 590.
04/06

ZNALECKÉ OCENĚNÍ
NEMOVITOSTÍ, POZEMKŮ,
BYTŮ A STAVEB PROVEDE
Ing. Lacina Jaroslav
Praha 9-Kyje, Oborská 1468
Tel.: 281 865 533, 603 112 248
● Salon Stefani, kosmetika, kadeřnictví, manikúra, pedikúra, turbosolárium, masáže, masáže proti
celulitidě, Eva Vitverová, Hamerská 514, Praha 9Kyje, tel.: 266 610 017, 604 947 172. Od 1. 4. otevřeno po-pá 8-20 hod., so 10-14 hod., kadeřnické
slevy.
04/10
● Pronajmu levně Praha 9-Jahodnice nebytové
2
2
prostory 50 m nebo 100 m na kanceláře, dílnu,
sklad. Tel.: 606 122 394.
04/13

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

Slapy-pronajmu chatky u lesa, plně vybavené pro 4 os., kuchyň, obývák, ložnice,
veranda. vl. wc. Zdarma loďka, bazén. Cena
od 4200 Kč/týden/chata. Tel.: 777 121 663.

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

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

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

Prodej, servis gastronomick˘ch
zaﬁízení, kompletní vybavení
provozoven, návrhy interiérÛ,
obchody - restaurace - cukrárny ‰koly - velkokuchynû

Telefon: 602 203 804

04Listy/Obálka

22.3.2005 16:55

Stránka 24

