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KVùTEN

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

Návrhy a pﬁipomínky ze 13. zasedání Zastupitelstva Mâ Praha 14
V minulých Listech jsme uveřejnili podstatnou část usnesení z posledního 13. zasedání zastupitelstva, konaného dne 17. 3. v Galerii 14. Dnes přinášíme podle ověřeného zápisu informaci o návrzích a připomínkách, které na tomto zasedání zazněly.
RNDr. Jiřina Nováková, CSc. vznesla připomínku, zda stávající nájemce Hostavického
zámečku dodržuje podmínky nájemní smlouvy a proč členům zastupitelstva nebyla tato
smlouva předložena. Na tyto podněty reagoval starosta Ing. Miroslav Froněk - Hostavický zámeček je pronajmut Vyšší odborné škole PALLESTRA, která umožňuje zpřístupnění přilehlé zahrady, má projekt na rozšíření sportovišť, konají se zde různé kulturní akce. Jelikož
nikdo jiný ze členů zastupitelstva neprojevil zájem o kopii nájemní smlouvy, bude tato předložena pouze RNDr. Novákové. Dále dr. Nováková připomínkovala kauzu nástavby na Obchodním domě Hloubětín. V odpovědi Ing. arch. Výborný z odd. územního rozhodování
konstatoval, že se stále čeká na rozhodnutí Magistrátu. Další připomínka dr. Novákové se týkala firmy APION. V odpovědi starosta připomenul četné soudní spory vedené Městskou
části Praha 14 s touto firmou a informoval, že byla podána žaloba na vyklizení. Poslední dotaz dr. Novákové se týkal obsazení pronajímaných garážových stání na Černém Mostě. V odpovědi starosta konstatoval, že od ledna roku 2005 jsou všechna garážová stání v provozu
a jejich pronájem zájemcům z řad občanů Černého Mostu je nadále řešen.
PhDr. Zuzana Jelenová přednesla podnět ohledně projektu komunitního plánování a navrhla, aby se timto projektem Zastupitelstvo MČ Praha 14 na svém příštím zasedání zabývalo. Tento návr byl zastupitelstvem schválen.
Ing. Vratislav Štěpař, CSc. vznesl připomínky k dodržování dopravních předpisů v ul.
Broumarská. Na tento podnět reagovali starosta a ředitelka MP Ing. Bc. Hetzlová, která seznámila zastupitelstvo s výsledkem kontroly, která již na Broumarské proběhla. Složitá dopravní situace na této komunikaci bude i nadále pravidelně kontrolována. Dále ing. Štěpař
vznesl připomínku k objasnění havárie ve společnosti Technoplyn Linde. Na minulém zasedání zastupitelstva byla k této záležitosti podána ústní informace vedoucím oddělení krizového řízení Jaroslavem Vučkem. V diskuzi k tomuto bodu vystoupil Ing. Václav Hollan, který připomněl, že se jednalo jak o informaci PČR o příčinách havárie (informace byla slíbena
po uzavření šetření PČR), tak o zprávu Technoplyn - Linde o vnitřním a vnějším havarijním
plánu ochrany dle zák. čl. 353/1999 Sb., v platném znění. Ing. Štěpař a Ing. Hollan obdrží písemnou zprávu, jakmile ji bude mít MČ Praha 14 k dispozici od vyšetřovacích orgánů. Dále
ing. Štěpař požádal o zápis z místního šetření týkajícího se výstavby 8 rodinných domů v lokalitě Šimanovská, který mu bude zaslán. Poslední připomínka ing. Štěpaře se týkala údržby
chodníků v ulici Rožmberská a jejím okolí v zimním období.
Poznámka: usnesení zastupitelstva a ověřené zápisy najdete na www.praha14.cz
podle ověřeného zápisu zpracoval: Jaroslav Šmíd

Na svém 55. jednání dne 15. 3.
Rada MČ mj.
● souhlasila se zrušením výběrového řízení
k zakázce „Program primární prevence sociálně patologických jevů na základních školách“ dle § 6 odst. 3 zák. č. 40/2004 Sb.
● souhlasila s uzavřením smlouvy o spolupráci se sdružením pro ochranu práv dětí, rodičů a prarodičů - Spravedlnost dětem
● souhlasila s převzetím chodníku na pozemku parc. č. 93, k. ú. Kyje, do správy městské části Praha 14 a s uzavřením dodatku k nájemní smlouvě
● souhlasila se zveřejněním adresného záměru na prodej pozemku parc. č. 73/3 o výměře 1200 m2 a části pozemku parc. č. 73/1

o výměře 310 m2, vše v k. ú. Černý Most, společnosti Sparta Černý Most, s. r. o., za cenu
750 Kč/m2, tj. 1 132 500 Kč celkem
● odvolala Věru Balounovou, na základě její
žádosti, z funkce vedoucí odboru sociálních
věcí a zdravotnictví ke dni 30. 6. 2005
● vzala na vědomí výsledky inventarizace
majetku a závazků ve vlastnictví a správě
městské části Praha 14 za rok 2004
● vzala na vědomí oznámení o zahájení
územního řízení na vydání územního rozhodnutí o změně umístění stavby „Bytového domu, Praha - Kyje, Světská ul.“ a neměla námitek k vydání územního rozhodnutí o změně
umístění této stavby
● sdělila, že umístění stavby autosalonu zn.
LAND ROVER na části pozemku parc. č.
1288/1 k. ú. Hloubětín při ul. K Hutím, který

je součástí polyfunkčního území - ostatního
bez specifikace funkční náplně (ZOS), je
možné. Souhlasila s napojením stavby areálu
autosalonu funkční plochou určenou územním plánem jako parkově upravená plocha
(PP) za předpokladu, že bude vyřešena i dopravní obslužnost pro navazující zbývající
plochu v území funkční náplně ZOS.
Požaduje:
1. územně dořešit napojení stavby na ulici K Hutím přes parkově upravenou plochu (PP)
2. odbočení z ul. Kolbenovy tak, aby byla
zajištěna bezpečnost a plynulost automobilové dopravy
3. zajištění bezpečného přechodu pro
chodce přes Kolbenovu k ul. K Hutím
4. doplnit dokumentaci o část akustika,
kde budou řešeny hygienické požadavky na
hladinu hluku ve venkovním a vnitřním prostředí pro bydlení
5. řešit v prostoru vlastního areálu autosalonu LAND ROVER parkoviště v kombinaci
s výsadbou stromů a keřů

Na svém 56. jednání dne 29. 3.
Rada MČ mj.
● souhlasila s návrhy ředitelů škol a odboru
školství na ocenění nejlepších pedagogů
u příležitosti Dne učitelů 29. března 2005
● souhlasila s vypsáním konkurzu na funkci
ředitele ZŠ Vybíralova a na funkci ředitele ZŠ
Chvaletická
● souhlasila s uzavřením dohody o spolupráci v oblasti kultury, společenského a sportovního života mezi městskou částí Praha 14
a městskou částí Praha - Dolní Počernice
● vzala na vědomí výsledky dohlídky provedené Magistrátem v oblasti hospodářských
opatření při krizových stavech
● souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo na
služby paušální technické podpory provozu
Informačního systému Sociálních agend, který byl instalován firmou GEOVAP, s. r. o.
● schválila finanční příspěvek člence Vysokoškolského uměleckého souboru Pardubice
Kateřině Amortové ve výši 15.000 Kč
● souhlasila s poskytnutím finančního příspěvku ve výši 5.500 Kč na akci „Předškoláček
2005“, která se uskuteční dne 4. a 5. května
v OKD GONG
● souhlasila s uzavřením dohody o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene na umístění kabelů telekomunikační sítě do pozemku
parc. č. 2800, k. ú. Kyje, za úplatu v částce 150 Kč/bm bez DPH
● souhlasila s uzavřením smlouvy o zřízení
věcného břemene umístění a provozu distribuční transformační stanice TS 796 na pozemku parc. č. 940/4, k. ú. Hostavice a kabelové smyčky 22kV kabelů nízkého napětí na
pozemku parc. č. 940/3, k. ú. Hostavice
● nesouhlasila se zveřejněním adresného záměru na pronájem části štítové stěny objektu
č. p. 670 v ulici Kardašovská, k. ú. Hloubětín,
za účelem umístění reklamního zařízení společnosti EUROPLAKÁT, s. r. o.
● souhlasila se záměrem OOA Magistrátu
hl. m. Prahy pronajmout nebo prodat pozemky parc. č. 1350/1, 1350/3, 1350/4, 1351/1,
1351/2, 1351/3, 1351/4, 1351/5, 1351/7,
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1351/8, 1351/13, 1351/15, 1352/1, 1352/2,
1352/3, vše v k. ú. Hloubětín, ve vlastnictví
Obce hl. m. Prahy, Českému zahrádkářskému
svazu
● souhlasila 1. se stanoviskem městské části
Praha 14 k návrhu koncepce „Plán odpadového hospodářství hlavního města Prahy“ včetně vyhodnocení vlivů této koncepce na životní prostředí, 2. se záměrem zřídit sběrný dvůr
pro odkládání odpadů na městské části Praha
14, 3. s vytipovaným pozemkem na sběrný
dvůr pro odkládání odpadů

Na svém 57. jednání dne 12. 4.
Rada MČ mj.
● souhlasila s umístěním sídla pro nově zakládající společnost v nebytových prostorách
o výměře 75,65 m2 v ulici Bryksova č. p. 742
● souhlasila se záměrem na úplatný převod
pozemku parc. č. 2717/5, k. ú. Kyje, o výměře 14 m2, ve vlastnictví hl. m. Prahy
● souhlasila s obsahem smluv o úhradě příspěvků na nákladech spojených s provozem
Lékařské služby první pomoci pro rok 2005,
uzavíraných mezi městskou částí Praha 14
a městskými částmi Praha 20, Praha 21, pro
které je LSPP zajišťována
● zrušila Pravidla pro poskytování odměn
ředitelům škol, předškolních zařízení a školských zařízení zřizovaných městskou částí
Praha 14, schválená usnesením Rady č.
71/R/2003 ze dne 7. 1. 2003 a schválila nová
Pravidla pro poskytování téhož
● zrušila Pravidla pro poskytování odměn
ředitelům škol a předškolních zařízení zřizovaných městskou částí Praha 14 schválená
usnesením Rady č. 785/R/2001 ze dne 13. 11.
2001 a schválila nová Pravidla pro poskytování odměn ředitelům škol a školských zařízení
zřizovaných městskou částí Praha 14 za zlepšený hospodářský výsledek

Z odborn˘ch komisí
Rady Mâ Praha 14
Komise regionálního plánování (21. 2.)
Komise byla seznámena zástupcem investora spol. Blumenbecker Prag, s. r. o. s připravovaným projektem administrativní budovy v Hloubětíně na poz. parc. č. 1059,
1060, 1060/1 a 1060/2. Komise upozornila
na nesoulad s územním plánem, kde v území
čistě obytném není administrativní stavba
ani výjimečně přípustná. Součástí žádosti by
měla být hluková studie, která vyhodnotí situaci a případně navrhne řešení na zajištění
akustické pohody bydlení v souladu s hygienickými předpisy. Dále doporučila přemístit
parkování na povrchu do vzdálenějšího místa od stávajících rodinných domků. Komise
doporučila návrh na umístění stavby autosa-
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lonu Land Rover při ul. Kolbenova. Komise
nesouhlasila s předloženým navrženým protihlukovým opatřením při ul. Českobrodské
v rámci plánované stavby Bytový areál Jahodnice. Požaduje kvalitní urbanisticko-architektonické řešení městotvorného charakteru z odpovídajících soudobých materiálů
pro doplnění vznikajícího hodnotného krajinného prostředí. Postrádá návrh opatření
na zmírnění negativních dopadů na stávající
zástavbu podél ul. Lomnické z provozu, který vznikne v souvislosti s realizací tohoto
projektu. Komise doporučila umístění inženýrských sítí pro komerční využití prostoru
pod tubusem metra při podchodu ul. Chlumecké.
ing. Jana Lebedová, tajemnice komise
Komise životního prostředí (7. 3.)
Komise vzala na vědomí plán odpadového
hospodářství hl. m. Prahy a doporučuje Radě
MČ zabývat se vytipováním místa pro zřízení
sběrného dvora pro odkládání odpadů na území Prahy 14. Komise nesouhlasila s navrženou změnou územního plánu č. Z 0973/06
(změna funkčního využití ploch z přírodní nelesní plochy na čistě obytné). Komise souhlasila se změnou č. Z 0979/06 u funkčního využití ploch, umístění zahrádek. Komise nesouhlasila s navrženou změnou funkčního využití
ploch z parků, parkově upravených ploch
a suchých poldrů na čistě obytné (změna č.
Z 1013/06). Komise souhlasila s navrženou
změnou funkčního využití ploch ze sadů a zahrad na čistě obytné, pro výstavbu 1 rodinného dumku (změna č. Z 1148/06).
ing. Pavel Dvoriak,
v zastoupení tajemníka komise
Letopisecká komise (9. 3. a 13. 4.)
Komise byla informována o stavu příprav
výstavy Letci v názvech ulic ČM v Galerii 14.
V diskusi k tomuto tématu vystoupil pan Slavětínský, který uvedl, že navštívil Vojenský
historický ústav, kde jednal o možnosti zapůjčení exponátů na tuto výstavu. Dále informoval o tom, že není reálné s letištěm ve Kbelích
domluvit zapůjčení historického letadla, které
by bylo umístěné v prostoru u Galerie 14. Pan
Šmíd uvedl, že se na ředitele Vojenského historického ústavu obrátí s písemnou žádostí
o zapůjčení několika modelů letadel a uniformy RAF na výstavu v Galerii 14. Komise souhlasila. Hlavním bodem jednání byla opět příprava naučné stezky Prahy 14. V průběhu jednání bylo zjištěno, že již bylo vyrobeno 11
dřevěných stojanů uložených v UNIPu. Komise se dohodla, že na příštím jednání se podle velikosti stojanů a jejich konstrukce projedná již konkrétní podoba panelů, jež se na stojany budou upevňovat s psanou legendou
(případně foto a schematické mapky). Upravené texty k legendám pro všech 14 stanovišť
připraví pan učitel Martin Platz ze ZŠ Hloubětínská. Komise souhlasila.

Na svém 4. jednání 13. 4. se seznámila
s tím, jak vypadají stojany pro naučnou stezku. Konstatovala, že se bude muset vyřešit
hlavně problém s jejich instalací kvůli stabilitě, neboť jsou opatřeny těžkou kovovou střížkou.
Jaroslav Šmíd
Školská komise (4. 4.)
Školská komise doporučila řešit bytovou záležitost žadatelek z řad pedagogických pracovníků Ing. Ivety Vávrové a Mgr. Radky
Houškové. Dále byla komise seznámena s průběhem akce „Ocenění pedagogů ke Dni učitelů“, která proběhla dne 29. 3. 2005 v SOU Za
Černým mostem. Přítomen byl zástupce PaedDr. Müllner, náměstek ministryně školství,
představitelé Magistrátu byli omluveni, za
městskou část Praha 14 byli přítomni členové
Rady m. č. Praha 14. Akce byla hodnocena
kladně a stává se již tradicí. Vedoucí odboru
školství podala informaci k I. rozpočtovému řízení týkající se přidělení finančních prostředků
na mzdy pedagogických a ostatních pracovníků, které školy obdrží prostřednictvím Magistrátu hl. m. Prahy z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Školská komise byla informována o vypsání konkurzu na místo
ředitele ZŠ Vybíralova a ZŠ Chvaletická. Zápis do MŠ proběhl, rozhodnutí o přijetí dítěte
do mateřské školy vydává ředitelka MŠ.
Alena Naidrová, tajemnice komise

Z jednání v˘borÛ
Zastupitelstva Mâ Praha 14
Výbor pro dopravu (24. 1.)
Výbor vzal na vědomí návrh změn
(Z 1525/00, Z 740/05, Z 740/05, Z 935/05,
Z 700/05) územního plánu hl. m. Prahy. Výbor nesouhlasil se změnou míry využití území
u obytného souboru Hloubětín - Hutě, neboť
stávající komunikační síť nevyhovuje dalšímu
zatížení. Výbor nesouhlasí s návrhem nástavby (návrh studie výstavby garáží Lehovec - ul.
Slévačská), neboť by se snížila další volná kapacita rezidentních parkovacích stání. Výbor
apeloval na vedení Městské policie, aby
v souvislosti s další etapou rekonstrukce
Broumarské věnovala zvláštní pozornost dodržování zákazu vjezdu nákladní dopravy nad
3,5 t do ul. Rožmberská.
Károly Pallagi, tajemník výboru
Finanční výbor (7. 3.)
Výbor projednal materiál Návrh na IV.
úpravu a změnu rozpočtu městské části Praha
14 za rok 2004 a materiál Plnění příjmů a výdajů městské části Praha 14 za rok 2004. Oba
doporučil zastupitelstvu ke schválení. Dále
projednal materiál Informace o vyúčtování
grantů v roce 2004 a vzal jej na vědomí.
ing. Petr Winkler, tajemník výboru
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Kontrolní výbor (7. 3.)
Výbor vzal na vědomí ústní informaci o závěrech provedené kontroly postupů při přidělování bytů v podmínkách MČ Praha 14. Bylo konstatováno, že nastavená pravidla dostatečně určují systém přidělování bytů, v němž
nebyly zjištěny nedostatky. Komise vzala na
vědomí informaci vedoucího odboru životního prostředí ing. Vyčichla o provedeném došetření otázky stížnosti ve věci zásahu do zeleně na pozemku MČ Praha 14 bytovým družstvem Kuttelwascherova. Komise vzala na
vědomí písemnou informaci paní Pecoldové o
výsledcích inventarizace majetku MČ Praha
14 za rok 2004. Při kontrole nebyla zjištěna
žádná pochybení odpovědných pracovníků,
zařazených do ÚMČ Praha 14. Komise vzala
na vědomí stanovisko odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra ČR
k oprávnění kontrolního výboru zastupitelstva
obce kontrolovat průběh zadávání veřejných
zakázek, je-li zadavatelem obec. Komise vzala na vědomí informaci Mgr. Koplíkové, vedoucí odboru interního auditu o novele zákona č. 238/1992 Sb., o střetu zájmů ve znění
pozdějších předpisů, účinné od 1. 3. 2005.
Mgr. Eva Koplíková, tajemnice výboru

CO SE DùJE V REGIONU
AKCE RADNICE
KVùTEN

60. v˘roãí ukonãení
druhé svûtové války
Obvodní výbor Českého svazu bojovníků za
svobodu v Praze 9 pořádá ve spolupráci s Úřadem MČ Praha 9 a Úřadem MČ Praha 14 slavnostní shromáždění občanů u příležitosti 60. výročí ukončení druhé světové války. Vzpomínkový akt se koná 5. května v 15 hodin u památníku
2. odboje v sadu na Novém náměstí v Hloubětíně.

Letci v Galerii 14
Ve čtvrtek 5. května v 17 hodin bude zahájena v Galerii 14 nám. Plk. Vlčka 686, Černý Most
výstava „Letci v názvech ulic Černého Mostu“.
Vystoupí ORIGINAL DIXILAND PRAHA.
Výstava se koná u příležitosti 60. výročí konce
druhé světové války. Podrobnosti naleznete na
protější straně Listů.

PísÀov˘ veãer

Existence - není úniku

Ve středu 11. května se v Galerii 14, nám. Plk.
Vlčka 686 uskuteční koncert „Písňový večer“.
Účinkují: Ivana Vlasáková - mezzosoprán, David Nykl - baskytara a Robert Fuchs-klavír. Na
programu jsou skladby P. I. Čajkovského, M.
Ravela, B. Brittena a dalších. Začátek koncertu
je v 18.15 hodin, vstup volný.

Kurzy pro dûti
Oddělení kultury a občanských záležitostí
oznamuje, že přijímá přihlášky na školní rok
2005/2006 do kurzů hudební výchovy s individuální výukou (klavír, flétna, housle, kytara), výtvarné výchovy (pro děti školního
i předškolního věku), pohybové výchovy
(cvičení s hudbou) a do dětského pěveckého
sboru Prahy 14 PUERI ET PUELLAE XIV.
Bližší informace a přihlášky přijímá pí. Pavlíčková, tel. 281 005 279.

V˘let pro maminky s dûtmi
Srdečně zveme maminky s dětmi předškolního věku na výlet parníkem, který se koná ve středu 25. května. Vyplouvat se bude lodí Vltava
v 10 hodin z Rašínova nábřeží (mezi Palackého
a Jiráskovým mostem, od Mánesa dolů k vodě).
Návrat cca ve 13 hodin na totéž místo. Bližší informace podává a přihlášky přijímá pí. Pavlíčková, tel. 281 005 279.

âERVEN

Dûtsk˘ den
Ve spolupráci se společností Coca-Cola srdečně zveme všechny děti a jejich rodiče na
oslavu Dne dětí. Oslava se koná v sobotu 4.
června od 10 do 14 hodin na fotbalovém hřišti
TJ Slavoj Hloubětín, v Hloubětínské ulici. Celý
den mohou děti soutěžit, vyšplhat na lezeckou
láhev, zahrát si vodní fotbal, zaskákat si ve skákacím hradu nebo zajezdit na ponících či na
elektrickém vláčku. Na pódiu budou probíhat
pohádky a zábavný program. Občerstvení a cukrovinky lze zakoupit na místě. Vstup zdarma.
Sponzor SAHNEBÖHM.

Dûtské rybáﬁské závody

Tradiční turnaj v tenisu o pohár starosty pořádají v sobotu 14. 5. od 8 hod. na tenisových kurtech u ZŠ Bří Venclíků 1140 na Černém Mostě
MČ Praha 14, Česká tenisová škola a Český tenisový svaz. Turnaj je pouze pro neregistrované
hráče. Prezence na místě od 7.30 do 7.50 hod.

Tato tradiční akce ve spolupráci s místní organizací Českého rybářského svazu je určená
dětem do patnácti let a uskuteční se v neděli 5.
června dopoledne u rybníčku v Centrálním parku na Černém Mostě, kam budou nasazeny čtyři metráky kaprů. Pro rybářskou veřejnost bude
rybníček uzavřen od 30. května včetně. Bližší
informace vyjdou v příštím čísle Listů Prahy 14.

Májování

Poznávací zájezd pro seniory

V sobotu 21. května od 13 do19 hod. vás zveme na přivítání jara nazvané Májování - druhý
ročník společné akce MČ Praha 14 a MČ Dolní
Počernice. Pro návštěvníky jsou obě místa propojena dopravou. Naše městská část připravila
program v zahradě hostavického zámečku, kde
bude stát velké pódium, na němž se budou střídat divadelní soubory, které budou hrát nejprve
pro děti pohádky a od 17 hod. budou následovat
představení pro dospělé. V areálu bude dětem
k dispozici horolezecká stěna, ponny jízdárna,
nafukovací skákadlo, ve stáncích přímo na místě najdete nabídku občerstvení.
A jaké bude Májování v Dolních Počernicích? Rovněž tam se máte nač těšit od 13 až do
22 hodin. To nejdůležitější z programu: Areál
U koní (od 13 hod. malý parkúr - ukázka dresúry koní), Špejchar (13.30 hod. Sněhurka a sedm
trpaslíků, 15 hod. loutkové představení Posvícení v Hudlicích - Malé divadlo Praha), Ledové
sklepy (13 - 17 hod. průběžná vystoupení skupiny historického šermu a společenství Molechet,
tančící anglické renesanční tance), výstava peruánského umění v budově ÚMČ Dolní Počernice,
Nádvoří (16 hod. Létající snoubenky v podání
Divadelního sdružení H. Počernice), Zámecký
park (16 - 17 hod. jízdy na huculských koních,
po celé odpoledne výtvarné dílny - Linhartova
nadace), Zámecká oranžérie (20 hod. Zahraj to

Společně s odborem sociálních věcí a zdravotnictví pořádáme ve středu 8. června jednodenní autokarový zájezd pro seniory do Babiččina údolí. Odjezd v 8 hodin od stanice metra Rajská zahrada, příjezd v cca 19.30 hodin tamtéž.
Účastníkům zájezdu je hrazena doprava a vstupné. Bližší informace a přihlášky až do naplnění
kapacity autobusu přijímá Marcela Pavlíčková,
tel. 281 005 279.

Tenisov˘ turnaj ve ãtyﬁhﬁe

Pod tímto názvem Veronika Hrubá
a Zbyšek Hrubý z Kyjí vystavují své keramické práce a grafiku v Galerii Vyšehrad
(nad Libušinou lázní). Výstava je otevřena
do 15. května denně od 9.30 do 18 hod.
Vstup volný. V. Hrubá vytváří objekty,
plastiky, bytové doplňky a užitkovou modelovanou keramiku s figurálními motivy,
její manžel ve své volné tvorbě upřednostňuje točenou, modelovanou stolní keramiku, v roce 1989 založil keramickou dílnu.

znovu... aneb Bořanovická královská opera). Po
celé odpoledne a večer výběr z občerstvení všeho druhu, moravská hospoda na Špejchaře. Přeprava mezi Černým Mostem a Hostavicemi terénními vozy Hummer.

Skateboardové závody
Rajčárna promotion pořádá společně s městskou částí Praha 14 pod záštitou starosty již třetí ročník oficiálních skateboardových závodů
pro nesponzorované jezdce. Akce se uskuteční
v sobotu 11. června ve skateparku v Bryksově
ulici na Černém Mostě. Zápis jezdců do 10 hodin, vyhlášení vítězů a předání cen cca ve 20 hodin. Startovné 50 Kč, pro příchozí vstup zdarma.
Bližší informace vyjdou v příštím čísle Listů
Praha 14.
POZNÁMKA: Akce z druhé poloviny
června (Šipkový turnaj, Žákovský koncert, Já a můj obvod, Rockový festival,
Duchovní hudba baroka) uveřejníme
v našem přehledu až v příštích Listech.
stranu připravil: jš, foto autor
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LETCI V GALERII 14
Sídliště Černý Most má jeden republikový
primát: na žádném jiném místě nenajdeme
pohromadě tolik ulic se jmény našich vojenských letců, hrdinů leteckých bitev druhé světové války. Důvod k tomuto pojmenování byl
dán i místopisně, neboť se Černý Most nachází nedaleko kolébky našeho civilního a vojenského letectví - Letňan a Kbel. Dnes je jen místopisnou raritou, že se většina těchto ulic měla jmenovat podle zahraničních funkcionářů
dělnického a komunistického hnutí, jejichž
jména nám už nic neříkají. Nebyla by tu ulice
Anderleho, ale Vargova nebo Kuzněcovova
místo Generála Janouška. K přejmenování
došlo v souvislosti se změnami po listopadové revoluci 1989.
Výstava Letci v názvech ulic Černého Mostu je věnována celkem 29 mužům, kteří bojovali ve druhé světové válce zejména v řadách
RAF či se podíleli na budování, výcviku a velení čs. vojenského letectva. Jejich jména
dnes v Praze 14 má 26 ulic a jedno náměstí.
Zbývající dva letci, Jaroslav Dobrovolný a Jaroslav Mareš, byli letos navrženi Radou MČ
Praha 14, aby jejich jména nesly nové ulice
na Černém Mostě.
Vystaveny budou životopisné medailony
letců a fotografie názvů ulic Černého Mostu,
dále zapůjčené osobní dokumenty, vyznamenání, knihy o letcích a makety bojových letadel s kamufláží (některé zhotovili členové
modelářského kroužku DDM Praha 9). Záměrem naší expozice je představit vám důstojně
a s úctou nesmrtelné činy našich letců u příležitosti 60. výročí konce druhé světové války.
Na výstavě budou promítány krátké dokumentární filmy režiséra Karla Forsta Ani sto-

py po hrdinovi (o Josefu
Bryksovi), Nepokořená
křídla a Cíl svoboda.
Pouze v Galerii 14 budete moci po dobu výstavy získat zdarma mimořádné číslo Listů
Prahy 14, celé věnované letcům a vydané na
křídovém papíře v rozsahu 56 stran.
Výstava Letci v názvech ulic Černého
Mostu se koná od 5. do 22. května a je otevřena: úterý, středa a čtvrtek od 14 do 18
hod. a v neděli od 14 do 17 hod., pro ZŠ
i v dopoledních hodinách po předchozí domluvě na hospodářské správě ÚMČ Praha
14.

60.

Jaroslav Šmíd, kurátor výstavy

Oslavy osvobození v Praze
U příležitosti 60. výročí konce druhé světové války zažije letos Praha po delší době velkolepé oslavy osvobození, které vyvrcholí
o víkendu 7. a 8. května. Na Letné proběhne
v neděli největší vojensko-historická přehlídka všech dob za účasti dvou tisíc dobrovolníků v historických uniformách a skoro tři sta
kusů vojenské techniky. Předpokládaných půl
milionu návštěvníků uvidí i přehlídku letadel
a seskok parašutistů. V Braníku svede na 350
dobrovolníků boje na hořících barikádách,
v Dejvicích se připravuje akce nazvaná Dej-

vická demarkační s bohatým kulturním programem a ochutnávkou národních kuchyní
v šesti zónách - československé, polské, francouzské, anglické, ruské a americké. Na Vinohradech budeme 5. a 7. května svědky rekonstrukce bojů o budovu rozhlasu v době
pražského povstání. Filmový festival válečných filmů bude probíhat v kinech Oko, Konvikt a Lucerna od 6. do 8. 5. Oslavy v metropoli završí večerní slavnostní koncert na Staroměstském náměstí 8. 5. a mohutný
ohňostroj.
stranu připravil: jš
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Komunitní centrum MOT¯LEK
Klub rodičů - Svépomocná skupina

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

Ná‰ program na kvûten
V dopoledních hodinách MC Klubíčko nabízí své aktivity zejména maminkám na mateřské dovolené a předškolním dětem, odpoledne školním dětem a dospívajícím, večery
a podvečery jsou zaměřeny na programy pro
celou rodinu.
Maminkám, babičkám
a předškolním dětem nabízíme :
Pá, St : volná herna 9.30 - 11.30 (není nutné ohlášení) vede K. Budzanowská, M. Kouklíková, Ing. Mgr. Marie Nováková
Čt: školička Beránek (domluva nutná) vede H. Hofmanová, K. Vavrušková 9.30 - 12.00
Út: křesťanské maminky s dětmi (volný
vstup) vede M. Černá 9.30 - 11.30
Pá: Multikulturní ženské skupiny 16.30 18.00 vede Parisa Zargi kontakt :605 514 881
Vhodné pro ženy, děti školní i předškolní
4.5. Jaro na statku - dopolední návštěva
Toulcova dvora
Školním dětem a dospívajícím
nabízíme:
St: Klub dospívajících 16.30 - 18.30 (vstup
volný) vede Dita Frantíková
Pá: Pěvecký a taneční kroužek 15.00 16.30 (přihlášení nutné) vede Petra Jelínková
Program pro ženy:
St: 20.4. Kavárnička pro ženy 20.00 22.30 vede MUDr. Markéta Knobová
Programy pro celou rodinu:
Po: Cvičení pro radost a dobrou náladu cvičení s prvky jógy, vede Jiří Purkyt 19.45 21.15
St: 4.5. Duchovní večery - povídání u kulatého stolu o aktuálních otázkách doby vede
RNDr. L. Souček 20.00 - 22.00
St: 11.5. Černá perla Afriky - večer s promítáním na téma Nigerie vede Mgr. Pavel
Trefný 20.00 - 22.00
Nově nabízíme zdarma možnost poradenství osobnostního rozvoje:
Zařazení podle typologie, enneagramy, kineziologie,blokády, poruchy učení, terapie vize - osobnostní rozvoj se zaměřením na hodnotovou orientaci, cíl (Objednání je nutné).
Zprávy: Velmi vítáme dobrovolnice,
všechny aktivní maminky s nápady a ochotou
spolupracovat. Pro program S úsměvem do
práce a do života nebylo přihlášeno dostatek
účastnic, proto na Praze 14 neprobíhá.
Omlouváme se za výpadek několika heren v době chřipkové epidemie, podlehly nejen děti, ale i vedoucí programů.
Kontakt: vedoucí Klubíčka:
Ing. Mgr. Marie Nováková 775 204 208
E- mail:kubickocernymost@seznam.cz
www. praha.ymca.cz/klubicko

V životě rodičů, jenž pečují o zdravotně postižené dítě, se občas vyskytnou problémy
a těžkosti, se kterými si nedokáží sami poradit.
Ve snaze podpořit tyto rodiče jsme připravili
pravidelná společná setkávání se zkušeným
psychologem. Rada odborníka může pomoci
v záležitosti, která se zdála být neřešitelná.
V případě zájmu kontaktujete Mgr. Evu Buchtelovou na telefonu 281 912 081. Službu poskytujeme zdarma.
KC Motýlek navázalo spolupráci s firmou
Mc Donald - Drive z Černého Mostu, a tak se
návštěvníci některých z našich akcí mohou těšit i na malé občerstvení, které obdrží zdarma.

NA MùSÍC KVùTEN
JSME PRO VÁS P¤IPRAVILI:
12.5. čtvrtek od 17.30 - Tři pohádky
pro tebe
S dalšími pohádkami přijede za dětmi do
Galerie 14 Divadélko Glans. Vstupné 30,- Kč
10. 5. Úterý - S klubem na boby
Nezveme vás na makrobiotický oběd, ale na
adrenalinovou jízdu na bobové dráze. Podrobnosti zjistíte v našem klubu.
14. 5. Sobota - Školení první pomoci II.
Druhou částí pokračuje kurs první pomoci.
17. 5. úterý 14 - 18 hod. - Výlet na prosecké
skály
Na další výpravu za objevováním krás Prahy
se vypraví klub na nedaleký Prosek. Nezapomeňte jízdenky, svačinu a povolenku od rodičů.
18. 5. středa od 17.30 hod. - Putování amazonským pralesem
Prostřednictvím krásných obrázků a poutavého vyprávění se přeneseme do místa, kterému se říká „Plíce světa“. O zážitky ze své cesty po brazilských pralesích se s námi přijde podělit František Baldrián. Vstup dobrovolný.

23.5. úterý - Za poznáním letní oblohy
Děti z klubu se vypraví opět do pražského
planetária, kde je čeká poutavé vyprávění o letní obloze. Potřebujete pouze lístek se souhlasem rodičů (k dostání v nízkoprahovém klubu),
20,-Kč na vstup a dva lístky MHD.
26. - 29.5. čtvrtek až neděle - Bambiriáda
Letos poprvé se připojíme k ostatním dětským organizacím, které se aktivně účastní
pražské Bambiriády. Dny plné her a zábavy
proběhnou tentokrát na Vítkově.
1. 6. Středa - od 14 do 17 hod Den dětí
Pro děti, jsme k jejich svátku připravili trochu sladkostí a hóóódně legrace a zábavy.
Pravidelné aktivity Komunitního centra
MOTÝLEK: (přehled heren a rekondičních
aktivit naleznete na vývěskách a internetových stránkách)
Děkujeme mnohokrát těm,
kteří přispěli Motýlku prostřednictvím dárcovské sms. Sbírka
stále probíhá a proto prosíme
nadále všechny, kterým není
lhostejný osud zdravotně postižených dětí o zaslání zprávy ze svého mobilního telefonu. Získané finanční prostředky budou použity na
uhrazení rekondičních aktivit a pomůcek pro
děti.Text Vaší zprávy bude: DMS MOTYLEK
a odešlete ho na číslo 87777. Hodnota zprávy
(bez DPH) je 30 Kč, z nichž 27 Kč jde na sbírkové konto.DMS zajišťuje Fórum dárců. Děkujeme
PhDr. Zuzana Jelenová, předsedkyně
Sdružení na pomoc dětem s handicapy
KC Motýlek
Vlčkova 1067
tel. 281 912 081
www.motylek.org

Nadšenci plastikového modelářství měli dostaveníčko na Proseku kde DDM
Praha 9 spolupořádal již 4. ročník Prosek model 2005.

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
NAŠE AKCE V KVĚTNU A ČERVNU
4. 5. Mazlík - pomalujte si textilní povlak svými oblíbenými motivy,
16-19 hod. Cena: 50 Kč (bavlněný povlak na malý polštářek v ceně)
13. 5. - 15. 5. Horovíkend I - Malešov
u Kutné Hory, víkendová akce pro děti
a dospělé.
Program: teorie lezení, bezpečnost při
lezení, první pomoc v horách a na skále,
uzlování, nácvik jištění a slaňování, stavba
stanoviště, lezení, týmové a jiné hry.
Cena: 330Kč
14. 5. Výlet do jarní ZOO, 10-15 hod.,
cena: 80 Kč. Sraz i návrat účastníků
v DDM Č.Most
27. 5. - 28. 5. Nocovka - klub Most,
19-07 hod., pro děti od 12 let, noc plná
deskových her, videa a zábavy, vstupné
40 Kč (přihlášky a bližší informace
v DDM). Maximálně 20 účastníků
10. 6. - 12. 6. Horovíkend II - Malešov
u Kutné Hory, víkendová akce pro dospělé, program: teorie lezení, bezpečnost při
lezení, první pomoc v horách a na skále,
uzlování, nácvik jištění a slaňování, stavba
stanoviště, lezení, týmové a jiné hry.
Cena: 330 Kč
23. - 26. 6. Šumburcup - Jizerské hory,
amatérský závod smíšených dvojic (18 let
a více), program: závod smíšených dvojic
o ŠUMBURSKÝ POHÁR noční orientační běh, MTBO (orientační závod na horských kolech), Šulíkova stezka (kross, slaňování, překážky...), sjezd řeky. Další aktivity: lanové centrum v Harrachově (nízké
a vysoké lanové překážky), týmové a jiné
hry, uzlování, teorie a bezpečnost lezení na
skalách, nácvik slaňování, cyklistický výlet na rozhlednu Štěpánku a spousta zábavy. Cena: 1650 Kč
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)
Divoký západ: 6-8 let ,18. - 29. 7.,
2600 Kč (Orlické hory)
Letní soustředění funky+aikido:
10-15 let (ostatní bude upřesněno)
Vodácký putovní tábor: 15-26 let
(ostatní bude upřesněno)
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Zahrádka stvoﬁená
k odpoãinku
Konec března, kdy ještě není na zahrádkách
moc práce, využili členové Českého zahrádkářského svazu - ZO Kyje-Hutě k poslechu zajímavé přednášky. Na svou výroční členskou schůzi
si pozvali odborníky na vytváření okrasné a odpočinkové zahrady, manžele Evu a Miroslava
Sedláčkovy, kteří jim během dvou hodin poskytli přemíru nových a podnětných informací.
Přednášku doplnili promítáním působivých fotografií nejrůznějších typů okrasných a odpočinkových zahrádek, které mohly mnohé inspirovat
a představili i vhodné druhy květin a dřevin.
„V poslední době se klade víc důraz na zahradu okrasnou, než užitkovou“, zhodnotila současný stav paní Sedláčková. „Zahrádky kolem našich domků se v průběhu let mění - z užitkových
se stávají okrasné, vytvářené tak, aby nám sloužily k relaxaci a krátkodobému odpočinku a přitom nevyžadovaly příliš mnoho práce. Když
máte zahradu užitkovou s ovocnými stromy, není nutné hned stromy kácet - dají se i v okrasné

JAHODOVÉ MENU
V květnu by nemělo uniknout vaší pozorností otevření nového nízkoprahového
klubu pro děti a mladé lidi:
18. května ve 14 hodin srdečně zveme
všechny obyvatele sídliště Černý Most
na slavnostní otevření nového klubu
DŽAGODA.
JAHODA zprovozněním dalšího klubu
rozšiřuje na Praze 14 své služby, tentokrát
pro starší děti a mladé lidi ve věku 12 až
18 let. Nový zrekonstruovaný klub nabídne v prostorách bývalé „vývařovny“ hned
několik místností jednoduše zařízených
nábytkem a vybavených např. stolním fotbálkem, elektronickými šipkami, počítači
s připojením na internet, hifi mini systémem nebo zajímavými žonglovacími potřebami. Vstup do klubu bude pro všechny
návštěvníky zdarma.
Klub DŽAGODA bude do konce školního roku otevřen prozatím každý pátek
odpoledne a v podvečer a jeho cílem bude
nabízet alternativu využití volného času
dětem a mladým lidem, kteří jinak své
volno tráví v ulicích sídliště mezi paneláky nebo v prostorách nákupních center.

zahradě účelně a vkusně využít. Například třešeň: pod ní můžete vybudovat krásné vřesoviště,
kterému v létě poskytne tzv. toulavý stín, na zimu opadá, takže vřesovištní rostlinky budou mít
dostatek světla a navíc na jaře krásně kvete.“
Zajímavé povídání se stočilo k velmi oblíbenému zahradnímu sezení, které má mezi majiteli zahrádek stále víc příznivců. Můžete si je vybudovat např. pod pergolou - buď otevřenou nebo zakrytou. Pochopitelně je výhodnější zakrytá
- využijete ji i za deštivého a větrného počasí. Jakýmsi kompromisem je přístřešek, ukotvený ke
zdi domu, zděného plotu apod., který se ovšem
při citlivém zakomponování do zahrady může
stát jejím nejpůsobivějším koutkem. Zahradní
sezení vybavená zahradním nábytkem, případně
grilem nebo dokonce malou kuchyňkou, jsou
využívána od prvních slunečných jarních dnů až
do babího léta na podzim. Chvíle strávené venku na zahradě jsou jedny z nejpříjemnějších. Ne
vždycky je dost času na to, abychom odjeli ven
z Prahy a tehdy nám naše zahrádka poskytuje
příjemný azyl. Manželé Sedláčkovi věnovali
část svého povídání i zahradním rybníčkům ,
které jsou prý také stále oblíbenější, neboť mnozí z nás už zjistili, že pohled na vodní hladinu,
osázenou lekníny a dalšími rostlinami kolem, je
zvlášť uklidňující.
Zmínili se také o úpravě atrií. Je-li atrium malé a ještě tam roste vzrostlý strom, který nechcete pokácet, je vhodným povrchem na zem - místo trávníku - tartan. Je to sice netypická záležitost pro zahrádku, ale velice praktická. Dobře se
udržuje, je měkký, přitom propouští vodu a pěkně vypadá. Navíc v zimě neklouže a snadno na
něm uklidíte spadané listí.
ves

Myšlenku na vybudování a otevření nového klubu v minulém roce přednesli JAHODĚ zástupci městské části Praha 14,
kteří po společném jednání poskytli
i vhodné prostory. JAHODA ve druhé polovině roku 2004 získala od sponzorů
a předních českých nadací finanční prostředky nutné k rekonstrukci a letos na jaře proběhly stavební práce, jejichž výsledek si můžete, kterýkoliv pátek odpoledne
prohlédnout.

AKTUÁLNÍ NABÍDKA
jahodových klubů tedy nyní vypadá
následovně:
Klub JAHODA má otevřeno od pondělí do čtvrtka. Každou sudou sobotu pořádáme výlet nebo jinou klubovou víkendovou aktivitu.
Klub JAHŮDKA má otevřeno od úterý do čtvrtka každé dopoledne.
Klub DŽAGODA má otevřeno zatím
každý pátek odpoledne od 16 do 20 hodin.

Vybíralova 969, Praha 9
tel. 281 91 63 52, 777 674 060
info@jahodaweb.cz
č.ú. 250969359/0800
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Poradna pro rodinu,
manÏelství
a mezilidské vztahy
Bezplatnû vám pomÛÏe
Šromova 861, Praha 14 - Černý most.
Tel.: 731 056 735, 731 056 738, 281 912 144
V naší poradně se velmi často setkáváme s
dotazy, které nám naši klienti kladou opakovaně. Možná podobné otázky mají v hlavě
i někteří z vás a proto jsme se rozhodli ve spolupráci s redakcí Listů Prahy 14 podělit se
s vámi právě o tyto nejčastější dotazy a naše
odpovědi na ně. V každém následujícím čísle
se můžete těšit na jiné téma. Naše odpovědi
jsou vždy kvůli prostorovým důvodům maximálně zestručněny, pro podrobnější věnování
se uvedeným, ale i jiným tématům se k nám
můžete objednat na tel.: 731 056 735. Téma na
tento měsíc zní: MATEŘSKÁ DOVOLENÁ
„Jsem na mateřské dovolené teprve první
rok a už jsem nešťastná. Nemám čas na sebe,
jsem unavená, mám pocit, že nic nestíhám.
Na to, abych se večer milovala s manželem
nemám ani pomyšlení. Asi bych měla být
šťastná, že mám zdravé dítě, ale jsem už hodně vyčerpaná, znamená to, že jsem špatná
máma?“
Pocity nespokojenosti na rodičovské dovolené si čas od času zažívá každá žena (mužotec). Samotné těhotenství, porod a odchod ze
zaměstnání je náročnou životní situací, změnou, na kterou si postupně musíme zvykat.
Přestože převážná většina péče o dítě zůstává
na rodiči, který je na rodičovské dovolené
(většinou tedy na matce), rovněž ten druhý
(otec) by se měl na péči podílet, i když ne úplně stejnou měrou. Každý rodič si potřebuje od
svého milovaného dítěte na chvíli odpočinout,
a to vůbec neznamená, že je špatným rodičem. Nezbytně nutná je proto dohoda s partnerem, jak se kdo bude na péči o potomka podílet. Alespoň jeden den v pracovním týdnu
a o víkendu by měla mít každá maminka možnost najít si chvilku pro sebe, kdy by mohla
doplnit novou energii. Možnost odpočinku se
pak většinou odrazí i v pozitivnějším vztahu
k partnerovi, odpočatá žena bude vstřícnější
a laskavější, a pokud má možnost obnovovat
své energetické zásoby, může si pak dovolit
investovat více do partnerského vztahu, ne jen
do péče o dítě. Pokud si to můžete finančně
dovolit, nebraňte se i placené profesionální
výpomoci s úklidem.
„Jsem již čtvrtým rokem s dcerou doma,
kdy je vhodné, abych se vrátila do zaměstnání, zatím se mi do práce moc nechce.“
Návrat po rodičovské dovolené (3 - 4 roky)
do zaměstnání je často spojen s obavami a nejistotou ze změny, strachem, že nezapadnete
do kolektivu, neorientujete se už dostatečně
v původní profesi, nebudete stíhat péči o dítě,
domácnost a manžela. Přesto návrat do zaměstnání vřele doporučujeme, a to i v případě,
kdy to vaše finanční situace nevyžaduje. Přínosem je nejen nová možnost setkávat se s jinými lidmi, a také jinými tématy hovoru než
jsou děti, ale i nutnost pravidelně vycházet
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z domu, lépe se oblékat a vůbec pečovat o sebe. Díky tomu můžete současně začít stoupat
v ceně u vašeho partnera. Samozřejmě obnova pracovního poměru sebou nese nutnost
přerozdělit dosavadní povinnosti ohledně domácnosti a péče o dítě a část toho delegovat na
partnera. Opětovný nástup do zaměstnání
a jeho načasování by měl být tématem dohody s partnerem a samozřejmě souvisí s vašimi
finančními možnostmi a zralostí dítěte, nicméně věk dítěte mezi 3 a 4 rokem je optimální.
„Je nutné, abychom dávali syna do školky
nebo je lepší zůstat s ním až do školy doma?“
Navštěvování předškolního zařízení typu
MŠ je pro většinu dětí velkým přínosem. Naučí se komunikovat s vrstevníky, hrají jiné typy her než doma s rodiči, seznamují se s jinou
než rodičovskou autoritou, učí se spolupráci,
samostatnosti a pravidelnému řádu aj. To vše
je téměř nezbytné a velmi jim usnadní následný přestup do školy. Opatrněji je nutné zacházet s dětmi velmi úzkostnými, i když i těm by
měla školka pomoci v odpoutávání se zejména od matky. Takové děti je však nutné postupně na skutečnost, že budou chodit do
školky připravovat, chodit se na školku dívat,
začínat s návštěvami na kratší dobu apod. Zejména poslední rok MŠ by měl připravovat
děti na nástup do školy.
Na závěr připojujeme ještě několik důležitých sociálně-právních poznatků souvisejících s rodičovskou dovolenou.
V souvislosti s porodem a péčí o narozené
dítě náleží zaměstnankyni mateřská dovolená po dobu 28 týdnů; porodila-li zároveň dvě
nebo více dětí nebo jde-li o zaměstnankyni
osamělou, náleží mateřská dovolená po dobu
37 týdnů. Mateřskou dovolenou zaměstnankyně nastupuje zpravidla 6 - 8 týdnů před očekávaným dnem porodu.
Zaměstnavatel je povinen poskytnout zaměstnankyni (i zaměstnanci) na žádost rodičovskou dovolenou. Rodičovská dovolená se
poskytuje matce dítěte po skončení mateřské
dovolené a otci od narození dítěte, a to v rozsahu, o jaký požádají, ne však déle než do doby, kdy dítě dosáhne věku tří let.
Vrací-li se zaměstnankyně po skončení mateřské dovolené zpět do práce, je zaměstnavatel povinen zařadit je na jejich původní práci a pracoviště. Vrací-li se žena nebo muž zpět
do práce po skončení rodičovské dovolené,
nemá již zaměstnavatel povinnost zařadit je
na stejnou práci a pracoviště a může mu přidělit jinou práci dle pracovní smlouvy.
Žena na mateřské dovolené pobírá tzv. peněžitou pomoc v mateřství, což je dávka nemocenského pojištění. Na tuto dávku má však
nárok pouze v případě, že byla v posledních
dvou letech před porodem minimálně 270 dní
nemocensky pojištěná. Výše dávky činí 69%
z denního vyměřovacího základu z předchozího platu. Po ukončení mateřské dovolené náleží rodiči rodičovský příspěvek (dávka státní
sociální podpory). Pokud před nástupem na
mateřskou dovolenou nebyla žena zaměstnána, náleží jí rovnou rodičovský příspěvek.
Rodičům pečujícím o dítě během mateřské
a rodičovské dovolené náleží také některé další dávky státní sociální podpory (porodné,

některé adresné dávky pro sociálně slabší rodiny).
Zaměstnavatel nesmí těhotnou ženu a také
ženu pečující o dítě do osmi let věku vysílat
na pracovní cesty mimo obvod jejího pracoviště nebo bydliště bez jejího souhlasu.
Ženě, která byla zaměstnavatelem z důvodu
těhotenství či mateřství převedena na jinou
práci než jakou vykonávala dosud a při níž dosahuje nižšího výdělku, náleží vyrovnávací
příspěvek v těhotenství a mateřství. Kojící
matce je zaměstnavatel povinen umožnit přestávky na kojení, jež se započítávají do pracovní doby (do 15 měsíců dítěte).Kromě toho jsou
těhotné ženy, stejně jako ženy čerpající mateřskou dovolenou a ženy/muži čerpající rodičovskou dovolenou a trvale pečující o dítě mladší
3 let, chráněny zákonem před výpovědí ze zaměstnání s výjimkou některých případů (tzv.
organizační důvody, nebo byla-li jí/mu výpověď předána již před nástupem na mateřskou
dovolenou pro některý z důvodů pro okamžité
zrušení pracovního poměru - pak výpovědní
doba končí s koncem mateřské dovolené).
Krásné jarní dny přejí pracovníci
Poradny Černý Most

·PERK
z dûtsk˘ch rukou
Ačkoliv bylo v pátek 15. dubna nádherné
počasí, lákající spíš k procházkám a dovádění
v přírodě, sešlo se v DDM na Černém Mostě
poměrně dost dětí. Měly se totiž vyrábět šperky. Metodou tzv. „skleněného smaltu“ vznikaly v dětských rukou náušnice a přívěsky různých tvarů a barev. Trpělivým učitelem jim při
tom byl externí spolupracovník DDM pan Pavel Tomek, který ač důchodce, dokáže lektorovat nejrůznější ruční techniky. Ukazuje dětem, jak si mohou samy vyrobit krásné věci,
které by v obchodě stály soustu peněz . A jak
probíhal celý proces výroby šperků? Nejdřív
si každý zvolil tvar budoucího šperku, ten vystřihl z měděného plíšku, obrousil, udělal dírku na zavěšení a už mohl do kapek vody nanášet barevný skelný prach. Když byl spokojen s barevným provedením, stačilo nechat
výrobek chvilku zaschnout a už mohl putovat na 5 minut do vypalovací do pece. Určitě si myslíte, že šperky
v DDM vyráběla jen
děvčata, že? Omyl, kupodivu
tam
byli
i chlapci!
ves

NEZISKOVKY & OBâANSKÁ SDRUÎENÍ
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Zpívalo se a tancovalo
Občanské sdružení CIKNE ČHAVE nás
pozvalo koncem března na Společenský večer
národnostních menšin do kulturního domu
v Šimanovské ulici v Kyjích. Přestože byl začátek až ve 20 hodin, moderování celého bohatého dvouhodinového programu se ujaly
děti. A byly to zase děti, které hrály prim i během programu: Sára, Dan, Tereza, Štefka
a další překrásně zazpívali, skupina chlapců
a děvčat předvedla perfektně choreograficky
zpracovaný tanec hip hop - až se divákům tajil dech. Jiní mladí hoši a dívky zatancovali
úchvatný cikánský tanec v původních cikánských krojích - na parketu to vířilo barvami,
cinkalo kovovými ozdůbkami a obecenstvo
tleskalo nadšeně do rytmu. Zpěváky a tanečníky doprovázela kapela pana Surmaje a k poslechu hrála také cimbálovka Mirka Kaleji.
Když po programu děti odešly spát, hrála dospělým k tanci ještě kapela Bengas, se kterou
zpívala jako host večera účastnice loňské soutěže Superstar Marta Balážová. Občanské
sdružení CIKNE ČHAVE, což překladu znamená „malé děti“, předvedlo vysokou úroveň
kulturnosti a dovednosti dětí všech věkových
kategorií. Tleskáme jim!
ves

Při hip hopu předvedli chlapci i nejeden artistický prvek

Na pódiu nechyběly při zpěvu vedle větších
dětí ani ty docela malinké

Letní dûtské tábory
Máte zájem o tábor s tématicky zaměřenou CTH (detektivní kanceláře)? Jeho termín je 13. -27. 8., cena 3310 Kč včetně výletů, pojištění atd. Ubytování v chatkách
a stanech s podsadami (starší chlapci), jídlo
5x denně. Součástí základny je dřevěná jídelna, dále sprchy, záchody a hřiště na fotbal a volejbal.
Petr Sedlák - „Pes“, tel.: 721982932,
http://web.telecom.cz/sathava.

Kouzlo cikánského tance děvčat v krojích všechny uchvátilo

Pozvánka na letní tábor
93. pionýrská skupina, Praha 14-Černý
Most, turistický oddíl Orion pořádá v termínu od 1. do 15. července 2005 pro děti ve
věku 7 - 14 let letní stanový tábor BUJESILY na Rokycansku. Ubytování: stany
s dřevěnou podsadou a podlážkou Stravování: plná penze
Cena: 3.000,- Kč (nutno uhradit do 15.
6.) Přihlášky: lze vyzvednout již nyní každé pondělí v klubovně oddílu na Černém Mostě, Kpt. Stránského 994, přízemí,
16.00-18.00 hod.
Program: celotáborová hra na motivy
středověkých rytířů, různé závody, soutěže,
táborová olympiáda, výlety za památkami
do okolí tábora poznávání přírody. Tábor je
umístěn do lesů u řeky Berounky, součástí
jeho vybavení je kuchyň, jídelna a marodka
- to vše v dřevěné budově. K dispozici je
umývárna a provizorní sprcha. Děti budou
ubytovány ve stanech s dřevěnou podsadou
a podlážkou.
Tábor zajišťuje zkušený tým vedoucích
a instruktorů, kteří se dětem věnují i během
roku, a na tábory jezdí již několik let. Děti
se samy podílejí na chodu tábora. Informace: vedoucí tábora - tel. 281862762 (večer),
e-mail: vydricka@atlas.cz

ZE ÎIVOTA SKAUTÒ
Chci se nejprve omluvit za kratší odmlku
těm čtenářů, kteří byli zvyklí si v každém novém čísle Listů Prahy 14 najít můj článeček
a přečíst si co dělají kyjští skauti. Důvodem
je především to, že díky dlouhé zimě byla naše činnost přenesena hlavně do klubovny.
V oddílech máme nyní převážně mladší děti,
takže jsme nepořádali žádné dvoudenní akce. Všechny oddíly našeho střediska se ale
zúčastnily „Zimního přechodu Brd“, který
byl letos zimní v pravém slova smylu. 65.
dívčí oddíl se byl podívat v Toulcově dvoře,
kde probíhala ukázka starých řemesel.
Všechny naše oddíly se scházejí každý týden
k pravidelným schůzkám a také již pilně připravujeme letní tábory. Vyřizujeme různá
povolení a vymýšlíme celotáborové hry.
A co náš čeká v nejbližší budoucnosti? 65.
dívčí oddíl pojede 30. dubna do Ronova nad
Doubravou na rej čarodějnic a 11. května budou děvčata z oddílu opět prodávat u stanice
metra Rajská zahrada žluté kvítky na pomoc
Lize proti rakovině

Pokud jde o mou osobu, tak já si na nedostatek akcí rozhodně nestěžuji. Byl jsem delegátem celostátního sněmu Junáka v Třebíči
a frekventantem 2. České instruktorské školy,
což obnášelo víkendové výjezdy plné přednášek zakončených zkouškami. Také jsem přednášel na vůdcovském kurzu budoucích vůdců
skautských oddílů. V březnu jsme v našem obvodě zahájili „Čekatelský kurs“ pro naše nejmladší pomocníky vůdců (od 15 let). Pro tento
kurs jedu v květnu vařit na závěrečný zkouškový víkend do Jilemnice. Takže všichni přátelé skautů, stále fungujeme a těšíme se, že to
na jaře a v létě zase rozjedeme na plno!
Zájemcům o skauting sdělujeme: skautské
oddíly v Praze 14 přijímají nové členy - dívky i chlapce od 7 let - horní věková hranice
neomezena. Uvítáme mezi sebou i dospělé,
zejména ty, kteří v mládí prošli skautským
oddílem. Informace na tel. 281 912 437
Karel Pospišil-Rikitan
vůdce 84. střediska

čtyřstranu připravila Alena Veselá, foto: autorka 5, jš 1, archiv 1
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Dobﬁí uãitelé,

V˘stava se líbila
Netypickou a půvabnou výstavu jste mohli
zhlédnout v Galerii 14 od 6. do 14. dubna.
Základní škola Chvaletická si ji rezervovala na
tuto dobu, aby předvedla výsledky práce svých
žáků. Téměř všechny vyučované předměty zde
byly zastoupeny v nejrůznějším pojetí - tak jak
k nim jednotliví žáci našli svůj vztah. Naše fotografie jsou z vernisáže výstavy, při níž nám

máme vás rádi!

Ocenění přebírali pedagogové z rukou zástupce starosty Jaroslava Jirouška

..a náměstka ministryně školství Jaroslava Müllnera
spolu s radní Jitkou Žákovou

Kulturní program všichni se zájmem sledovali
▼

„Učitel se má chovat ke svým žákům jako
otec. Sám nemá mít chyby a nemá chyby trpět. Ať mluví co nejčastěji o tom, co je čestné
a dobré, neboť čím častěji bude povzbuzovat,
tím vzácněji bude nucen trestat. Nejvíc úsilí
je třeba věnovat tomu, aby se učitel stal důvěrným přítelem svých žáků, aby ho při vyučování nevedla jen povinnost, ale i láska“.
(vyňato z citátu římského rétora Marca Fabia
Quintiliana).
Kolik pravdy a moudrosti je v myšlenkách antických filosofů! Určitě bychom si všichni přáli
mít samé takové dokonalé a ideální učitele pro
své děti. Všichni takoví bohužel nejsou, ale my
jsme měli možnost poznat se se 44 takovými,
kteří se mezi ty dobré určitě řadí. Bylo to koncem
března - jeden den po svátku Dne učitelů, kdy jak
již se v naší městské části stává tradicí, byli oceněni nejlepší pedagogové Prahy 14. O tom, že se
nerozhodovalo jen z pohledu „dospěláků“ hovoří fakt, že mezi oceněnými bylo i pět pedagogů vítězů žákovské ankety „AMOS“ o nejoblíbenějšího učitele: Hana Mikšíková (ZŠ Hloubětínská),
Jana Bartáková (ZŠ Chvaletická), Věra Drtinová
(ZŠ Vybíralova), Lucie Zubrová a Ernest Gejdoš
(ZŠ Bří. Venclíků).
Ve vyzdobeném sále SOU Pramen učitele přivítal místo pana starosty, který se omluvil pro
nemoc, jeho zástupce pro oblast školství Mgr.Jaroslav Jiroušek. Společně s milým hostem - náměstkem ministryně školství Paedr. Jaroslavem
Müllnerem všem předali poděkování Rady
městské části Praha 14 spolu s finančním oceněním. RMČ Prahy 14 na slavnostním odpoledni
zastupovali: Eva Dokonalová, zástupci starosty
ing. Miroslav Skala a Mgr. Daniel Rovan, předsedkyně školské komise Mgr. Jitka Žáková
a Miroslav Dvořák.
Za děti přišel písničkami poblahopřát pěvecký soubor ZŠ Generála Janouška „Ptáčata“ a milovníci klasické hudby ocenili malý koncert Dua
Schober Clasic ve složení: K.Schoberová - příčná flétna a E.Schober - violoncello. Novinkou
bylo moderování celého odpoledne mladou nadějnou dvojicí Vendula Kučerová a Jaroslav
Huss - jinak žáků devádého ročníku ZŠ G.Ja-

Sympatická dvojice moderátorů ze ZŠ G.Janouška

nouška, kteří se své milé povinnosti zhostili
s umem a elegancí. Příjemnou atmosféru dokreslil i přípitek, rudé růže a nabídka bohatého
občerstvení. Paní učitelka Marcela Vydrová ze
ZŠ Vybíralova pak jménem všech přítomných
pedagogů představitelům Městské části Praha
14 poděkovala.
Mezi oceněnými pedagogy byla i ředitelka
ZŠ Houbětínská Zdeňka Pacáková a ředitel ZŠ

Bří.Venclíků Jan Kunický, pro které bylo toto
ocenění poděkováním za jejich dlouholetou práci ve školství. S blahopřáním pro všechny oceněné učitele, ale i pro ty ostatní, kteří si zaslouží
uznání svých žáků a jejich obdiv se přidáváme
i my: dobří učitelé, máme vás rádi.
Pro žáky ještě jeden citát antického filosofa
Petronia na závěr: „Čemukoliv se učíš, učíš se
pro sebe“.
ves

děti ještě navíc předvedly nádherné kulturní
představení: divadelní scénky, tanec, step, recitaci, zpěv, hru na hudební nástroje, balet opravdu bylo na co se dívat a čemu tleskat. Není divu, že Galerie 14 doslova praskala ve
švech. Od 20. dubna se výstava přestěhovala do
prostor školy, kde bude přístupná i veřejnosti až
do 5. 5., vždy v úterý, středa, čtvrtek od 14 do
18 hod. a v neděli od 14 do 17 hod.
ves

Foto: ves 5, jš 3
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Z· Praha 9-Kyje, ·imanovská 16
Časopis Kyjáček vychází pravidelně od školního roku 1998/99, ale měl svého předchůdce v podobě zpravodaje „Praha očima dětí“. Šlo o projekt, který vytvořila ve spolupráci
s ostatními učiteli p. učitelka Libuše Kaisrlíková a který měl vést žáky k poznávání historických památek i méně známých míst v Praze. Žáci jednotlivých tříd měli své „vandrovníčky“, kam zapisovali, co zajímavého potkali na svých cestách Prahou. Nejlepší zápisy
byly pak vydávány a zveřejňovány na školní nástěnce.
Ve školním roce 1999/2000 jsme měli dokonce časopisy dva, neboť svůj vlastní si
začali vydávat také žáci 5. A pod vedením p. učitelky Jitky Vlčkové. Jmenoval se příznačně Páťák.
Období rozkvětu měl náš časopis v době, kdy jeho redakce pracovala s pomocí p. učitelky PaeDr. Jindřišky Ježkové. Tehdy vycházelo až 9 čísel ročně. Od té doby, co odešla na
odpočinek, nastala jistá „krize“ a od roku 2003 vznikají jednotlivá čísla obvykle po třech
až čtyřech měsících. Přesto se snažíme udržet pravidelné rubriky a publikovat to nejdůležitější, co se na škole děje, a také informovat o zajímavých akcích mimo školu. Náklad tvoří obvykle 15 výtisků.
Milí čtenáři, dostává se Vám do rukou první letošní číslo našeho legendárního školního časopisu. Je však zároveň číslem vánočním, neboť se dlouho nedařilo poskládat zbytky redakce
a být opět „akční“. Máte-li chuť a nápady, rozšiřte naše řady nebo doručte Vaše náměty a příspěvky - buď přímo členům redakce nebo p. učitelkám Kostrounové a Znamenáčkové.

Je každý začátek těžký???

Vtip týdne:

Při prvním čtvrtletí jsem se šla podívat do
první třídy a zeptat se prvňáčků, jak se jim zde
líbí a co se naučili...
1. Jak se vám vstává každý všední den do
školy a ne do školky?

Manželka se ptá svého muže: „Kam jsi dal
těch dvě stě korun, se kterými jsem tě poslala na
nákup?“ - „Dal jsem je jednomu staršímu muži.“
- „Ale, ty lidumile. A co vlastně dělal ten tvůj starší muž?“ - „Naproti v hospodě čepoval pivo...“
VYBRALI JSME PRO VÁS

Lovec sluneãního vûtru
Kosmická sonda Genesis sbírala 884 dní
vzorky „slunečního větru“ - nabitých částic,
které Slunce vyvrhuje do vesmíru. Jejich studium mělo odpovědět na řadu otázek kolem
vzniku naší sluneční soustavy. Náklad byl tak
vzácný a kapsle s 0,4 mg vzorků tak zranitelná, že se NASA nespoléhala pouze na padáky.
Kapsli měl 8. září zachytit za padák Vrtulník
a měkce s ní přistát. Ale padáky se neotevřely, kapsle prosvištěla atmosférou a rychlostí
320 km/h se zavrtala do pouště v americkém
Utahu. Většina vzorků byla zničena, několik
se jich ale naštěstí podařilo zachránit, takže
jedinečný projekt, který přišel na 264 milionů
dolarů, nevyšel úplně naprázdno. V polovině
října odhalila NASA příčinu tvrdého přistání.
Dva titěrné přepínače, které měly reagovat na
zbrzdění kapsle v atmosféře a propojit obvod,
jenž by otevřel padáky, byly zapojeny obráceně a nefungovaly! Ať už jde tato chyba na
vrub kohokoli, do životopisu si spolupráci na
projektu Genesis určitě dá.
O. Kopecký

V sobotu se nám vstávat nechce, ale v den,
kdy máme jít do školy, vůbec.
2. Líbí se vám tady?
Ano.
3. A co nejvíc?
Hraní si o přestávce s dominem, hrát dámu,
stavění puzzlí a hry v matematice. Také se
nám líbilo, když jsme byli v divadle Gong ve
Vysočanech na představení „Dlouhý, široký
a bystrozraký“.
4. Jaký předmět máte nejradši?
Marcelka: „Prvouku (Cestička do školy)“.
Monička a Jáchym: „Matematiku, baví mě
počítat“.

VZÁCNÁ ZNÁMKA
Obrázky dinosaurů se objevily i na poštovních známkách. Mezi těmi na obrázku
je vždy nepatrný rozdíl a jen dvě jsou úplně stejné. Pro bystrého pozorovatele však
nebude obtížné je najít.

5. Jaká písmenka už umíte napsat?
A, E, I, O, U...
6. Zlobíte paní učitelku?
Nevíme, ale dostáváme kočičku za to, když
se chováme dobře.
7. Jakou máte nejhorší známku? A dostáváte odměny?
Nejhorší známku máme dvojku, a když máme pět včeliček za pěkné čtení, dostaneme
jedničku.

Časopis KYJÁČEK vydává:
ZŠ Kyje - Šimanovská
Náklad: 3 - 4 x ročně 14 výtisků
Redaktoři: Lucie Wangová,
Nikola Černá, Zuzana Faltejsková,
Jakub Chochola, Markéta Březinová

To je zatím vše, děti v první třídě umějí
krásně zpívat, počítat a psát. Ve třídě je 27 dětí, z toho je jedna dívenka ve Francii. Přejeme
jim, aby se jim ve škole líbilo i nadále!
L. Wangová
Redakce Listů do stránky Lístků nezasahuje
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SPORTOVNÍ P¤EHLED
Radostná bilance

●

SPORTOVNÍ P¤EHLED

Už pátý ročník halové ligy a čtvrtý ročník
zimní venkovní ligy, obě soutěže o pohár starosty Prahy 14, má za sebou fotbalový oddíl
FC King z Černého Mostu. Bilancování je to
opravdu radostné. Považte, že v tělocvičně se
postupně představilo 12 a na venkovním hřišti ZŠ Vybíralova dokonce 14 klubů se svými
mladšími a staršími přípravkami. V každém
utkání se mohla vystřídat plná dvacítka ma-

lých fotbalistů a tento široký kádr mohl být
ještě obměňován. To aby si zahrálo co nejvíce
kluků. Každý tým odehrál minimálně pět zápasů, což i s nastavováním představuje asi 320
minut fotbalu. Podle slov Vojtěcha Krále, trenéra FC King a hlavního organizátora turnajů,
se každé utkání hrálo s nasazením jako při
mistráku (viz snímek z finále venkovní ligy
domácích s Vršovicemi) a úroveň jednotlivých týmů je rok od roku kvalitnější. Kromě
sportovních zážitků si kluci budou určitě celý
život pamatovat, že poháry a medaile jim předával i reprezentant Tomáš Jun (na snímku),
který k nim navíc přidal vlastní kartičky a také přívěsky, kalendáře a tašku sladkostí.
Celkově pátý ročník halové ligy pro hráče
narozené po 1. 1. 1994 vyhrál FC King před

Olympiáda
v Hloubûtínû

tin Dvořák z Aritmy a nejlepším hráčem domácí David Trčka.
Vítězi zimní venkovní ligy se stali mladí
borečkové FC King (na snímku), kteří po
dvou remízách porazili ve třetím finálovém
utkání poměrně přesvědčivě tým z Vršovic
3:0. Třetí místo si vybojovali hráči Staré Boleslavi vítězstvím nad FC Real. Mezi jednotlivci exceloval David Trčka, který se stal nejlepším střelce i hráčem, primát mezi brankáři
si vybojoval další žák z Černého Mostu, Jiří
Sobotka. Tomáše Juna s ligovými povinnostmi ve Spartě nahradil v tomto případě zástupce starosty Daniel Rovan (na snímku), který
předával poháry nejlepším. Pokud byste se

mezi nimi v příštím roce chtěli objevit i vy,
máte možnost. Stačí přijít v pondělí, středu
nebo v pátek vždy v 16 hodin na hřiště ZŠ Vybíralova, kde probíhá nábor mladých fotbalistů 1. až 8. tříd. Případné dotazy poskytne na
telefonních číslech 281 866 687 a 604 320
227 šéftrenér Vojtěch Král.

Nabídka
pro v‰echny
Krčí a Ďáblicemi, nejlepším střelcem se stal
Patrik Tomíček, brankářem Jan Chmelík (oba
z domácího FC King) a nejlepším hráčem krčský Tomáš Vala. Mezi fotbalisty narozenými
po 1. 1 1996 obsadily první místo Klánovice,
před FC King a Vlašimí. V této kategorii starší přípravky byl vyhodnocen nejlepším střelcem Filip Jeništa z Vlašimi, brankářem Mar-

a nezanedbatelné nejsou ani prvky sebeobrany. Také v tomto případě máte možnost zjistit
podrobnosti telefonicky na 605 743 834.

Další nábor nových členů, tentokrát ve
sportovním odvětví zvaném shaolin kung-fu,
je na programu v ZŠ Bří Venclíků každou
středu od půl sedmé do půl deváté večer. Zváni jsou nejen školáci, ale i jejich rodiče. Toto
tradiční cvičení asijské provenience je vhodné
pro začátečníky, přispívá k udržení fyzické
i duševní rovnováhy, k posílení organismu

Celoroční projekt ZŠ Hloubětínská „Lodí
k olympijským ideálům“, kdy tato škola se
svými plavčíky, kadety, důstojníky a kapitánem plula k myšlenkám řecké kalokagathie souhře těla a ducha a fair play nejen ve sportu, ale i v životě, se blíží k cíli. Tam dopluje
1. června a oslavou zdárné plavby bude Olympijský den. Soutěže proběhnou od 9 do 14 hodin ve sportovním areálu Slavoje Hloubětín
a na školním hřišti. Od 16 hodin se navíc mohou příchozí děti a rodiče zúčastnit sportovních soutěží, na které zve občanské sdružení
Lodička a klub Chapadlo. Přijďte oslavit Mezinárodní den dětí účastí na olympiádě.

Îenské ragby
Atraktivní ragbyovou podívanou v ženském provedení můžete navštívit ve Vysočanech. Tam se ve sportovním areálu RC Sparta
Praha uskuteční historicky první mezinárodní
ragbyový ženský turnaj, kterého se zúčastní
plný tucet států (Polsko, Bosna a Hercegovina, Německo, Rusko, Rakousko, Maďarsko,
Izrael, Litva, Norsko, Bulharsko, Malta a samozřejmě, že nebudou chybět ani naše reprezentantky). Mezinárodní kvalifikace na mistrovství Evropy žen v ragby o 7 hráčkách se
uskuteční ve dnech 14. a 15. května a záštitu
nad ní převzal pražský primátor. Přijďte se podívat, že ragby už není jen chlapským sportem.
Šišatý míč učaroval ve světě i tisícům žen.
Také v našich zeměpisných šířkách přicházejí
ženy tomuto sportu plnému napětí a dramatických zvratů stále více na chuť. Průlom nastal
v roce 2003 a od té doby je u nás ženské ragby na vzestupu. Uvidíme, jak si naše ragbistky povedou v mezinárodním měřítku.
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Double Z· Gen. Janou‰ka
Z historické herny stolního tenisu TJ Kyje se další ročník turnaje základních škol
o putovní pohár starosty m.č. Praha 14 přenesl na moderní stoly v hale vedle hloubětínského bazénu. Všestranně lepší podmínky urychlily průběh celého klání, ovšem výkony jednotlivých aktérů zůstaly zhruba na
úrovni předchozích ročníků. Že by se během školního roku v pěti zúčastněných školách málo trénovalo? V každém případě byly k vidění vyrovnané boje zejména v soutěži dívek, kterou vyhrála ZŠ Generála

Janouška před Hloubětínskou a Bří Venclíků. Soutěž kluků ze šestých a sedmých tříd
měla stejného vítěze, ZŠ Gen. Janouška tak
získala double, druhá skončila speciální
škola Mochovská a třetí ZŠ Bří Venclíků.
Hrálo se na šesti moderních stolech s kolečky a za necelé čtyři hodiny bylo hotovo.
Ovšem během této doby stoly ani na chvilku nezahálely, mladí tabletenisté stačili
odehrát řadu tréninkových setů a 64 zápasů
v soutěži družstev. A dalších 34 utkání
v turnaji jednotlivců. Mezi nimi bylo pořa-

dí nejlepších čtyř: Klára Zemjánková, Aneta Černá, Nghien Hai Yen a Lucie Vostálová (na snímku zleva) resp. Jan Kalaš, Josef
Šťastný, Jindřich Hůla a Allen Garuba (na
snímku rovněž zleva).

Velkolepá SHOW
Skutečně velkolepé představení nabídlo Fit
studio D při desátém ročníku Junior Aerobic
Master Class. Během více než čtyřhodinového soutěžního i exhibičního programu se v tělocvičně ZŠ Vybíralova vystřídalo více než
250 vyznavaček tohoto sportovního odvětví
od předškolních děvčátek až po slečny na vdávání. Vždyť jen ve věkové kategorii 11 - 13 let
se představily 104 dívky (první snímek). Tyrš
s Fügnerem dohromady by se nestačili divit,
jak dnes vypadá takové cvičení něžného pohlaví. Ohlušující hudba, tleskání, vřískot, vzájemné povzbuzování, šminky na všechny
možné způsoby (druhý snímek), prostě show
se vším všudy. Exhibičním vystoupením dominovaly domácí závodnice s úchvatnou
skladbou Carmen (třetí snímek) a talentovaná
Andrea z Kralup (čtvrtý snímek). A také mistr světa v kulturistice Vjačeslav Vinogradov.
Program gradoval a za jeho perfektní zvládnutí by se nemusel stydět ani renomovaný re-

žisér televizních show Jiří Adamec. Tady byla spokojenou režisérkou Dáša Zitová (pátý
snímek): „Podobně jako v televizi jde i tady
o týmovou práci, za všechny své spolupracovnice bych uvedla alespoň Lenku Vajsovou, Janu Šedovou a Sašu Hájkovou. A stejně jako
v televizi bychom se ani my neobešly bez
sponzorů a jejich cen (šestý snímek), konkrétně zlatnictví Monika, květinářství Puzza, papírnictví Linart, cukrárna U metra, CČM
a další. Všem patří dík, samozřejmě i závodnicím a nadšenému publiku.“

dvoustranu připravil: Pavel Vokurka, foto: autor (14) a archiv
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Rekonstrukce Broumarské a doprava v RoÏmberské
Po předchozí mnohaměsíční výluce Broumarské ulice v důsledku rekonstrukce křižovatky s Českobrodskou probíhá v letošním roce další část prací na Broumarské s další půlroční uzávěrou této ulice pro veškerý provoz.
Bohužel se nepovedlo spojit obě akce dohromady, takže občané, bydlící na Rožmberské,
jsou obtěžováni zesílenou dopravou po dvojnásobnou dobu. Podle rozhodnutí o dopravně inženýrských opatřeních, schválených policií,
byla objízdná trasa zvolena přes Rožmberskou, byly sejmuty zpomalovací prahy (loni
záhadně zničené pluhem), bylo ustanoveno, že
veškeré vyvážení materiálu nebude povoleno
přes Rožmberskou a zůstalo v platnosti ustanovení o zákazu vjezdu nákladních vozidel nad
3,5 t do Rožmberské.
Hned první den stavby se občané dozvěděli,
jak jsou tato nařízení plněna. V půlhodinových
intervalech projížděly Rožmberskou nákladní
vozy, těžce naložené zeminou, což bylo vhodně doplněno nákladními mixy s betonem pro
stavbu opěrné zdi na další stavbě na Broumarské. Situace byla vylepšena průjezdem těžkých
kamionů a cisteren s benzínem, o zahuštění
a zrychlení průjezdu osobních vozidel se zmiňovat netřeba. Stížnosti kompetentním činitelům starostou počínaje přinesly ujištění, že bu-

dou zajištěna opatření proti průjezdu těžké dopravy přes Rožmberskou. Situace se zlepšila
poté, co byla zemina vyvezena. Přesto průjezd
těžkých vozidel pokračoval a to i přes snahu
příslušníků městské policie o jejich kontrolu.
A tak bylo možno zaznamenat např. následující:
2.2.2005 - 4 nákladní vozy se zeminou během 15 minut, dále autojeřáb, stavební stroj,
kamion TIR, přepravník osobních aut a stavební jeřáb, dále mezi 13.45 a 14.15 průjezd 11
vozidel nad 3,5 t včetně 2 kamionů s přívěsem
22.2.2005 - mezi 13.30 a 15.30 průjezd
16 vozidel nad 3,5 t
23.2.2005 - mezi 12.30 a 13.00 průjezd
12 vozidel nad 3,5 t
11.3.2005 - silný provoz kamionů směrem
od Prahy, v tom kolona 4 kamionů a obří cisterna s nápisem Petrol. Samozřejmě se jedná
o výběr zajímavostí a běžný provoz za tímto
přehledem nezaostává. Rožmberská se stala
nejen objízdnou trasou pro uzavřenou Broumarskou, ale také pro přecpanou Průmyslovou,
zvláště pro řidiče kamionů. Vhodné podmínky
jim pro průjezd vytváří dodatková tabulka zákazové značky - Dopravní obsluze vjezd povolen - která eliminuje snahu policie něco pokutovat. A tak jsme svědky kuriozní situace, kdy
úřad městské části sám dopravním značením
porušuje dopravně inženýrská rozhodnutí, ke
stavbě vydaná.

Odstraněním prahů se radikálně zvýšila průjezdní rychlost v Rožmberské. V roce 1999
(před instalací prahů) provedla policie několik
kontrol rychlosti s následujícími výsledky:
9.6.1999 13.00 - 15.00 - 365 přestupků
pro vysokou rychlost
25.7.1999 8.00 - 10.00 - 263 přestupků
pro vysokou rychlost
15.10.1999 9.00 - 11.30 - 263 přestupků
pro vysokou rychlost
Dne 13.10. 2004 provedla policie kontrolu
rychlosti a konstatovala, že ze 463 vozidel překročilo povolenou rychlost pouze 5. Podle svědectví občana, zveřejněném na diskusním fóru
internetové adresy proběhla kontrola rychlosti
mezi zpomalovacími prahy. Policie z výsledků
kontroly usoudila, že není nutno realizovat další práh, navrhovaný občany mimo oblast mezi
instalovanými prahy. Domnívám se, že prokázala nutnost prahů pro zajištění alespoň přiměřeného nedodržování dopravních předpisů.
Zvláště nebezpečnou situaci vytvářejí řidiči
kamionů, projíždějící Rožmberskou zvýšenou
rychlostí. Zatímco na Průmyslové jsou částečně zbržďováni informačními tabulemi o měření rychlosti, na Rožmberské jim již nic nebrání ztracený čas dohnat. Nevadí jim, že od chodníku dělí bok jejich vozidla cca 20 cm, pokud
se strefí do středu dráhy. Pro občany na tomto
chodníku to představuje obzvláštní potěšení,
zvláště když jdou s dětmi. Snaha zamezit předjíždění vodorovným značením zákazu předjíždění, kterou požadovalo OS Rožmberská se
nesetkala u policie s pochopením a orgány
MÚ, v jejichž pravomoci rozhodnutí o místních úpravách je, se na toto vyjádření policie
odvolaly. Představa, že by mělo být plněno
opatření zákona o přednosti chodců na přechodech je spíše folklorem než reálnou pomocí
občanům, kteří se zoufale snaží přejít ulici.
Doplňujícím požitkem z této hustoty dopravy je hluková zátěž. Z iniciativy OS Rožmberská proběhlo měření hlukové hladiny, které
provedla v r. 2000 městská hygienická stanice.
Zjištění, že mez normy je překračována o cca
10 decibel nebylo překvapením. V současné
době uvádí hluková mapa úroveň 65 - 70 db,
tedy více než 10 db nad úroveň normy, což
ovšem platí pro období s normálním provozem, zatímco při současném dopravním režimu to bude ještě zajímavější.
Dopravní průzkum, provedený firmou DHV
v roce 1999 vyhodnotil provoz na Rožmberské
na úrovni 700 vozidel za hodinu po dobu zhruba desetihodinové špičky. Průjezd Broumarskou byl na úrovni podstatně vyšší. Jestliže
dnes je celý tento provoz veden Rožmberskou
s prakticky neomezeným průjezdem kamionů
a nákladních vozidel 3 staveb, může si každý

udělat obrázek o hlukové, prachové a exhalační zátěži obyvatel sám. Přitom se jeví tato zátěž jako zbytečná, neboť v loňském roce se konala výluka stejného rozsahu. Zdá se, že se na
Rožmberské podařilo úspěšně realizovat dopravní džungli. A to se hovoří o situaci v zimním období, kdy provoz byl výrazně nižší.
O nárůstu provozu v teplejším období svědčí
současné dny. Zřejmě je nutné, aby nastala nějaká dopravní katastrofa, která umožní, aby následně odpovědní činitelé řešili. Po zkušenosti
s desítkami intervencí u všech odpovědných
činitelů a jejich nulovém výsledku ani tomu
moc nevěřím.
Ing. Vratislav Štěpař, CSc.
člen zastupitelstva MČ Praha 14
za Sdružení nezávislých
O vyjádření k tomuto článku požádala redakce ředitelku Obvodního ředitelství městské policie v Praze 14, vedoucí odboru výstavby a dopravy ÚMČ Praha 14 a také starostu
naší městské části.
Ulice Rožmberská je z obou stran osazena
DZ B12 „Zákaz vjezdu vyznačených vozidel“
s dodatkovými tabulkami E 12 „ mimo zásobování a MHD“ a „mimo dopravní obsluhu“.
Tyto dvě dodatkové tabulky omezují platnost
DZ B12 na výčet vozidel, který je uveden ve
vyhlášce č. 30 /2001 Sb. a je velice rozsáhlý.
Vezmeme - li v úvahu, že některá vozidla navíc
požívají výjimky MHMP vztahující se na vjezdy na celém území hl.m.Prahy, je možné, že
člověku , který se zaměří na průjezdnost nákladních vozidel bez následné kontroly může
připadat, že všechna vozidla jsou zde neoprávněně. Ale v případě kontrol těchto vozidel lze
z 80% konstatovat, že se jedná o vozidla využívají možnosti stanovené dodatkovými tabulkami pod DZ. Během března jsme tady zjistili
200 přestupků, v dubnu se tento počet snížil.
V současné době a při stávajícím DZ nelze
v ul. Rožmberská zajistit neprůjezdnost pro
nákladní vozidla, pouze lze předpokládat, že
v době, kdy bude obnoven provoz v celé délce
ul. Broumarská, dojde ke snížení počtu projíždějících nákladních vozidel. Na závěr bych
chtěla zmínit vzhledem k šíři ul. Rožmberská
(nejsou zde odstavné pruhy apod.) fakt, týkající se nebezpečnosti stavění nákladních vozidel,
neboť tak snadno může dojít ke snížení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu při
projíždění touto oblastí.
Ing. Bc. Dana Hetzlová,
ředitel obvodního ředitelství MP Praha 14
Ve svém stručném vyjádření se omezím
pouze na fakta. Ano, objízdná trasa je vedena
přes Rožmberskou ulici, ale pro nákladní vozy
je trasa vedena ulicemi Kolbenova, Průmyslová a Českobrodská. Jiné dopravní řešení není
možné. Rožmberská ulice, jako komunikace
II. třídy, je součástí sítě ulic v hlavním městě,
a když se některé ulice opravují či rekonstruují, jsou jiné ulice užívány jako objízdné a zase
naopak. Zpomalovací prahy byly odstraněny
z toho důvodu, že dočasně zvýšený počet vozidel by pro obyvatele znamenal při přejíždění
prahů zvýšenou hlukovou a prachovou zátěž
a bylo by bráněno plynulosti silničního provozu. K poškození zpomalovacích prahů v loňském roce došlo opravdu při běžné zimní údržbě. A když nákladní vozidla ze stavby v prvních dnech vjížděla do Rožmberské ulice, bylo
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to vinou stavby a nepoučeností řidičů. OVD
a městská policie brzy zjednaly nápravu.
Pokud jde o uvedené dodatkové tabule, tak
při jednání na Úřadu městské části Praha 14
konaném dne 12. 9. 2000, kterého se zúčastnili zástupci odboru životního prostředí, hygienika hl.m. Prahy, odboru dopravy MHMP,
Dopravního podniku, občanského sdružení
Rožmberská a další, občanské sdružení mj. požadovalo, aby obě dodatkové tabulky byly zachovány. Nyní požaduje pro změnu odstranit
dodatkovou tabulku „mimo dopravní obsluhu“. Úřad tuto možnost zvažuje, ale pro občany, kteří zde bydlí, mají sídlo nebo garáž, by to
znamenalo, aby požádali odbor výstavby a dopravy o udělení výjimky z tohoto zákazu vjezdu. Pokud ovšem chtějí.
Ing. Věra Joudová,
vedoucí odboru výstavby a dopravy
Vážení čtenáři Listů Prahy 14,
považuji za nutné vyjádřit se k článku pana
ing. Štěpaře, CSc. a uvést některá jeho tvrzení
na pravou míru.
Investorem všech prací, které probíhají na
ulici Broumarská, je Technická správa komunikací hlavního města Prahy a potřebné finanční prostředky jsou uvolňovány přímo z rozpočtu hlavního města. Vlastní rekonstrukce
Broumarské byla původně připravena k zahájení již v roce 2001 a byla v té době plně finančně pokryta. Proti stavebnímu rozhodnutí
se odvolalo občanské sdružení „Zdravé Kyje“,
jehož členem je i pan ing. Štěpař, CSc. Odvolací řízení probíhalo až do roku 2003 a finanční prostředky byly pochopitelně převedeny na
jiné dopravní stavby, realizované na území
hlavního města. Proto je nyní rekonstrukce
Broumarské realizována po částech, v souvislosti s finančními možnostmi hlavního města
a vyžádá si skutečně více času, než bylo předpokládáno v roce 2001.Tato situace je však
pouze důsledkem iniciativy občanského
sdružení, na které jsem jeho zástupce, včetně
pana ing. Štěpaře, mnohokrát upozorňoval.
Výše uvedené skutečnosti pochopitelně neznamenají, že bychom se problematice dopravního zatížení ulice Rožmberská nevěnovali. Městská policie i příslušné dopravní orgány
věnují této oblasti mimořádnou pozornost
a jsem připraven podpořit všechny konkrétní
a realizovatelné návrhy, které by přispěly
k zlepšení situace. Ty jsem však zatím od pana
ing. Štěpaře ani od kohokoli jiného neobdržel.
Představu občanského sdružení, přenést část
dopravní zátěže v této oblasti na nově vybudovanou komunikací vedoucí přes přírodní park
Čihadla, za takový návrh považovat nemohu.
Ing.Miroslav Froněk (ODS),
starosta MČ Praha 14
A ještě několik čísel na závěr
Uvedeným úsekem jsem v době rekonstrukce projížděl nebo procházel několikrát, ovšem
bez statistických ambicí. Jelikož novinář bývá
zpravidla tvor zvídavý, napravil jsem to až
v době před uzávěrkou těchto Listů. A výsledek? V pondělí 18. dubna v době mezi 12.30 13.00 hod. jsem napočítal v obou směrech jedno nákladní vozidlo nad 3,5 tuny, o den později mezi 14.30 - 15.00 dvě a ke stejnému číslu
jsem se propočítal i ve středu 20. dubna ráno
od 8.00 do 8.30 hod. Jestli uvedená auta měla
oprávnění nebo ne, to se mi zjistit nepodařilo.
Poznámka: Redakce neodpovídá za číselné údaje z roku 1999 uváděné ing. Štěpařem.
připravil: vok
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UPOZORNùNÍ PRO MOTORISTY
Pokračujeme v přehledu květnového komplexního úklidu komunikací (KÚK) dle níže
uvedeného harmonogramu. KÚK se týká kromě uvedených komunikací rovněž všech
parkovišť při těchto komunikacích.
11. 5. Krylovecká, Kardašovská, Rochovská, Vizírská, Kukelská, Chvaletická, Žárská
12. 5. Šromova, Himrova, Gen. Janouška,
Šebelova, Jíchova, Smikova, Dygrýnova (část
vyznačená přenosným DZ)
13. 5. Doležalova, Dygrýnova (část vyznačena přenosným DZ), Anderleho, Irwingova,
Vašátkova, Breitcetlova, Pluk. Vlčka
16. 5. Fejfarova, Kuttelwascherova, Vybíralova (část vyznačená přenosným DZ) , Bryksova v úseku od křiž. Bobkova(pod cukrárnou) po křiž. Kpt. Stránského
18. 5. Bryksova úsek od křiž. Mansfeldova
po křiž. Ocelkova, Maňákova (část vyznačená
přenosným DZ), Kučerova (část vyznačená
přenosným DZ), Bobkova v úseku od křiž.
Kučerova po křiž. Bryksova v nové zástavbě
19. 5. Františkova, Maňákova (část vyznačená přenosným DZ), Kučerova (část vyznačená přenosným DZ), Mansfeldova, Bryksova
v úseku od křiž. Bobkova až po křiž. Mans-

feldova, Bobkova v úseku od křiž. Bryksova
po křiž. Kučerova
Úklid komunikací bude provádět Technická správa komunikací hl.m.Prahy za asistence
Policie ČR a Městské policie. Doba úklidu
bude od 7 do14 hodin a v týdenním předstihu
budou dotčené komunikace osazeny příslušnými dopravními značkami. Proto vyzýváme
všechny motoristy, aby respektovali toto dopravní značení a ve vlastním zájmu neparkovali v uvedených dnech na takto označených
komunikacích. V případě neuposlechnutí
rozhodnutí silničního správního úřadu je
vlastník komunikace oprávněn dle zákona
13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve
znění pozdějších předpisů, odstranit silniční vozidlo na náklady jeho vlastníka, pokud
vlastník silničního vozidla neprokáže závažné
důvody, které mu znemožnily, aby silniční vozidlo odstranil sám.
Odbor výstavby a dopravy

Velkoobjemové kontejnery na kvûten
ze systému hlavního města Prahy
V Humenci x Sadská
9. 5.
Mochovská x Zelenečská
Šestajovická x V Chaloupkách
Svépravická x Šestajovická
Poříčanská x Klánovická
11. 5.
Liblická x Klánovická
Hloubětínská x V Chaloupkách
Vaňkova x V Chaloupkách
Vírská x Branská
16. 5.
Jordánská x Svárovská
Babylonská x Jordánská
Světská x Lipnická
Nehvizdská x Zelenečská
18. 5.
Hejtmanská x Vranovská
Želivská x Metujská
Tálínská u čp. 15
Stropnická x Za Černým mostem
23. 5.
Vodňanská x Skorkovská
Spolská x Mílovská
Hamerská x Církvičná
Zvíkovská x Dářská
25. 5.
Rožmberská x Podlišovská
Herdovská x Bošilecká
Jednostranná
Upozornění: kontejnery ze systému hl.m.
Prahy budou v daný den přistaveny do 13 hodin. Po naplnění budou odvezeny.
ze systému MČ Praha 14
Vašátkova x Doležalova
Kpt. Stránského x Vybíralova
Bouřilova x Bojčenkova
Anderleho x Gen. Janouška
Lomnická x Staňkovská
Jezdovická x Froncova
Kukelská x Chvaletická
Mansfeldova x Kučerova
Cidlinská x Maršovská
Hodějovská x Za Rokytkou

2.-4. 5.
9.-11. 5.
11.-13. 5.
16.-18. 5.
18.-20. 5.

Doubecká x Baštýřská
23.-25. 5.
Lipenské náměstí
Ronešova x Volkova
25.-27. 5.
Dygrýnova x Breitcetlova
Kpt. Stránského x Bryksova
30.-31. 5.
Manželů Dostálových
Upozornění: velkoobjemové kontejnery
jsou určeny na odpad z provozu domácností,
který není možné pro jeho objem odložit do
nádob na směsný komunální odpad (popelnic). Jedná se především o části nábytku, podlahové krytiny (koberce, linolea, elektrospotřebiče neobsahující nebezpečné látky...).
Kontejnery nejsou určeny na stavební suť, výkopovou zeminu, živočišný a rostlinný odpad,
odpad z podnikatelské činnosti a nebezpečné
složky komunálního odpadu.

Harmonogram sbûru
nebezpeãného odpadu
Zastávky na sběrové trase
v pondělí 2. května
Zámečnická x Mochovská 15.00-15.20 hod.
Sadská x V Hloubětíně
15.30-15.50 hod.
Zastávky na sběrové trase
ve čtvrtek 19. května
Bouřilova x Bojčenkova
15.00-15.20 hod.
Volkova x Pospíchalova
15.30-15.50 hod.
Vašátkova x Dygrýnova
16.00-16.20 hod.
Smikova x Gen. Janouška 16.30-16.50 hod.
Himrova x Gen. Janouška 17.00-17.20 hod.
Vybíralova x Kpt. Stránského 17.30-17.50 hod.
Fejfarova x Bryksova
18.00-18.20 hod.
Kučerova x Mansfeldova 18.30-18.50 hod.
Odpady, které sbíráme: barvy, baterie
všech druhů, včetně olovných akumulátorů,
čistící prostředky, fotochemikálie, hydroxidy,
chemikálie, kosmetiku, léky, lepidla, nádoby
od sprejů, motorové oleje, pesticidy, rozpouštědla, teploměry, tuky, výbojky a zářivky.
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ZeleÀ má zelenou
Péče o životní prostředí, pořádek a zeleň
patří k prioritám práce ÚMČ Praha 14 v letošním roce. K tomu je duben z hlediska čistoty
z celého roku nejkritičtějším měsícem. Sněhová pokrývka lecjaký nepořádek milosrdně
přikryla, probouzející se zeleň zase ještě nestačila tu „schovávací“ štafetu pořádně převzít, a tak je vše více na očích. Navíc jarní
úklid v bytech, kolem domů a na zahrádkách
je nezřídka doprovázen zakládáním černých
skládek. Dost dobrých důvodů k rozhovoru
s vedoucím Odboru životního prostředí (OŽP)
ing. Vladimírem Vyčichlem. Jak je to vůbec
s úklidem na naší městské části?
„Zelené plochy v městské části a komunikace s chodníky patří hl. m. Praze, nám
a značnému množství soukromých subjektů.
My na údržbu zeleně najímáme zahradnické
firmy a na úklid využíváme stálé služby sedmi
klientů Armády spásy, jejichž počet byl na duben zdvojnásoben, dále jsou to někteří naši
spoluobčané evidovaní na Úřadu práce Prahy
9 a úklid veřejných ploch vykonávají i odsouzení k veřejně prospěšným pracím. K tomu si

a keře na sídlišti Hloubětín a v dělícím pásu
Ocelkovy ulice. Co chystáte letos?
„Konkrétně u komunikace Ocelkova to bylo 100 stromů, letos na podzim bude výsadba
dokončena. Představuje to dalších 57 stromů
a 215 keřů v celkovém nákladu před půl milionu korun. I nadále budeme obnovovat lavičky a koše na našich pozemcích, pokračovat
v tom budou i Lesy hl. m. Prahy nebo nákupní centra, kterým často patří i pozemky kolem
budov. Počítáme s dalším doplňováním atrakcí na dětská hřiště, podobných té provazové
v areálu mezi Mochovskou a Zelenečskou ulicí v Hloubětíně. Spolu s rybáři se průběžně
staráme o úklid a úpravy břehů kolem vodních

ploch, MHMP má zpracovanou i studii na
zvýšení hladiny Aloisovského rybníka, v minulosti jsme se podíleli na přípravě vybudování cyklostezky mezi Černým Mostem a Dolními Počernicemi, kterou v letošním bude realizovat Technická správa komunikací.
A máme i další aktivity.“
Vzhledem k omezené ploše na tento rozhovor vám zatím děkuji a podrobnější informace o nich si necháme na některé z příštích
vydání Listů Prahy 14.
připočtěte jarní komplexní úklid komunikací,
takže k zajištění čistoty je toho opravdu dost.“
Relativně ano, ale vzhledem k tomu, že výchova k pořádku a čistotě životního prostředí
nám není moc vlastní, tak je to pořád dokolečka. Jeden den se něco uklidí a druhý se může začít znovu. Třeba takové ulice Bryksova,
Bobkova nebo Doležalova na Černém Mostě
nebo podchod u metra v Hloubětíně by mohly vyprávět. Pořádkumilovný obyvatel naší
městské části ale nezkoumá, komu pozemek
patří, pro něj je nejblíže po ruce ÚMČ Praha
14 a váš odbor.
„Já se lidem ani nedivím, že se v tom nevyznají. Když nás upozorní na nepořádek našeho pozemku, je náprava poměrně jednoduchá.
Pokud jde o plochu jiného subjektu, pak je to
složitější. Musíme vyzvat vlastníka pozemku
k nápravě v souladu se zákonem o hl. m. Praze, aby “pozemek nenarušoval vzhled obce„.
Jsou tam jisté lhůty a množství agendy kolem.
Každé upozornění na konkrétní nepořádek,
černé skládky, přeplněné popelnice, zanedbanou zeleň a další nešvary pracovníci OŽP lokalizují a následně řeší. I tak ale naši zaměstnanci prostě nemohou být všude.“
Když už mluvíte o zeleni, která má obrazně
řečeno letos ještě víc zelenou než dosud, tak
v loňském roce byly nově vysázeny stromy

Lodiãka v lese

z lesního nepořádku mohli opékat k obědu
buřty. A co by vzkázali těm, po nichž uklízeli? Děti bezprostředně nadávaly a organizátor
akce Martin Pecka volil poněkud diplomatičtější tón:„Ať se k nám třeba za rok přidají.
Když uvidí ty malé caparty prodírat se křovím
pro odpadky, třeba už je tam nehodí. Ovšem
tihle vandalové mají hroší kůži, tak nevím.„

FotoreportáÏ
Do redakce nám zavolala paní z Kbelské
ulice, která nechce být jmenována. Poukázala na nepořádek kolem Průmyslové ulice,
kam chodí často se psem. Těžko říci, jestli jej
způsobují projíždějící automobilisté, „procházkáři“, pejskaři, cykloturisté, lidé cestující autobusem, zahrádkáři nebo sem odpadky
zanáší západní vítr ze sousední městské části. Komu asi tento pozemek patří? To v případě majitele tohoto bilboardu je viník jasný.
Hlavně, že z projíždějících automobilů je reklama pěkně vidět, ale barbarsky zkrácená
zeleň pod ní pláče.

Nevlídné počasí provázelo pravidelnou
jarní akci občanského sdružení Lodička ze ZŠ
Hloubětínská, ale i tak se při úklidu sešlo 16
dětí a 7 dospěláků. Společnými silami odstraňovali nepořádek od areálu zdraví na Lehovci
až po „prokopanou“ ulici. Nebo to je už Oborská? Široký pruh lesa skrýval různé harampádí, nárazník a kolo i s diskem. Plast různého
provedení, lahve, papír, sklo, igelit a další odpad, to vše naplnilo celkem 17 pytlů.
V pravé poledne se dokonce zlepšilo i počasí, takže si „lodičkáři“ ke spravení chuti

stranu připravil: Pavel Vokurka, foto: autor
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Co a jak v Dolních Poãernicích

Stepaﬁská plná
pÛvabu a elegance
Hlavní sál hotelu Svornost opět hostil již třetí ročník Stepařské přehlídky Pražské čtrnáctky,
pořádaný domácím oddílem Hanny dance ze ZŠ
Chvaletická. Diváků bylo o poznání méně než
loni, kdy se ve Svornosti tísnili, takže měli
všichni letos 9. dubna pohodlí a komfort při sledování stepařských vystoupení od těch nejmenších začátečníků až po skutečné stepařské mistry
a hlavně mistryně. Kdo viděl předchozí přehlídky, mohl srovnávat jak výkony, tak kostými a vynalézavost choreografie. Mezi diváky byli dva

zástupci starosty Prahy 14 - Jaroslav Jiroušek a Miroslav Skala,
který přijel rovnou ze
zlaté svatby v Galerii
14. Přehlídky se zúčastnily tyto stepařské
kluby: DDM Krynická, ZUŠ Velké Popovice, Top step studio,
Hanny dance, Zig-zag
studio, Andrea studio
a Kocour Modroočko Kolín. Jejich členové
během téměř dvouhodinového programu předváděli své stepařské
umění v 21 vystoupeních, z nichž jmenujme například zahajovací duo Moniky a Tomáše Shake
it Baby, dále Šak - tanec, Charleston a Carmen
show (Hanny dance), Stepujeme s rekvizitou
(Andrea studio), Irish inspiration (ZUŠ Velké
Popovice), Top Hat a Twist ( Zig-zag studio),
Sugar Girls (Kocour Modroočko). K vrcholu
přehlídky patřil bezesporu scénický tanec America ze slavného muzikálu West Side Story (viz
foto na titulní straně Listů) v podání souboru
Kocoura Modroočka z Kolína. Do programu
byla zařazena i vystoupení moderních gymna-

stek a exhibice skupiny Toxic pod vedení Tomáše Slavíčka. Závěr patřil porotě, která po poradě vyhlásila výsledky. Všichni zúčastnění obdrželi diplomy a drobné dárečky, vedoucí klubů
se mohli těšit z pohárů. Miss úsměvu se stala
Michaela Pařízková z Kocoura Modroočka,
Miss sympatie Kateřina Skálová z Hanny dance
a Missákem Jakub Vomáčka. Absolutorium si
plně zasloužili pořadatelé, zvukaři Petr a Mirek
Střížkovi, ředitelka soutěže Jarmila Hanzlíková
a zakladatelka a režisérka přehlídky Hana
Hanušová, spolumoderátorka Věra Kovářová
a org. tým Lenka Rajsová a Denisa Jandová.

O Rallye
PaﬁíÏ Dakar
Peruánské umûní
Městská část Praha Dolní Počernice, Linhartova nadace a Raúl Becerra Arana vás zvou
na výstavu Peruánské umění „Fiesta“. Výstava lidového umění Peru, krajinných i žánrových fotografií a obrazů mistra Alberta Quintanilla se uskuteční ve dnech 5. - 28. května
2005 v protorách Úřadu městské části, Stará
obec 10. Vernisáž bude zahájena ve čtvrtek 5.
května v 18 hod., v programu vystoupí peruánští tanečníci Marinera - Festejo a hudební
skupina Huaira. V ostatní dny bude výstava
přístupná: po - pá od 9 do 16 hod a v so a ne
od 10 do 16 hod. Vstup volný.

Poslední březnový čtvrtek
jste se v rámci cyklu cestopisných setkání mohli v Dolních
Počernicích zúčastnit besedy
o posledním ročníku dakarské
rally. Se svými zážitky a atraktivními digitálními záběry promítanými z notebooku se přišli
podělit publicista Míla Janáček z Kyjí a majitel jahodnického Hummer Centra Martin
Mikulenčák. 26. ročníku rallye Paříž - Dakar se oba zúčastnili jako cestovatelé a pozorovatelé,
kteří ujeli po vlastní ose cca 19 000 km na vozech toyota (Toyota Land Cruiser HDJ 80) a Nissan Patrol dalšího nadšence Tomáše Kačeny. Na snímku zleva: M. Mikulenčák, jeden z posluchačů Tomáš Tichý z Lehovce a M. Janáček.
stránku připravil jš, foto: autor
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Podnikatelé v Praze 14
alší pokračování seriálu anketního charakteru o podnikatelích naší městské části nás zaD
vádí do nádherného prostředí hloubětínské restaurace V Chaloupkách. Tady na člověka dýchne
poklidná atmosféra někdejšího spolkového života i pohoda tohoto centra kulturního vyžití
v předtelevizní době. Pamětníci si při těch nostalgických vzpomínkách určitě vybaví i neblaze
proslulého Beďara a jeho partu, oficiálně zvanou
uliční organizace KSČ. V minulém režimu tady
přes čtyřicet let nesmlouvavě kádroval lidi a podle každodenního promile alkoholu a vykouřených doutníků od Fidela poznamenával stovky
lidských osudů na dlouhá desetiletí.Leč nechme
vzpomínek, vejděme a položme šestadvacetiletému Petru Urešovi první ze tří anketních otázek.
Proč jste začal podnikat právě na území Prahy 14?
„Vyučil jsem kuchařem a číšníkem v hotelu
International, později jsem pracoval v Panoramě
a posléze jsem dělal kuchaře v hloubětínské Staré hospodě. Leč po sedmi letech tam jsem se chtěl
osamostatnit, když se tady naskytla možnost pronájmu, tak jsme doma probírali všechna pro i proti, no a nakonec jsme do toho šli. Myslím tím strejdu Pepika Vaňkáta a mojí mámu, která nám pomáhá hlavně s papírováním. Z předchozího

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

KNIHY V KVĚTNU
● Runer Jonsson - PRVNÍ KNIHA VIKIN-

GA VIKA Vik, malý syn náčelníka Halvara, se
dík svému důvtipu vyrovná surovým válečníkům a na dobyvatelské výpravě prokáže neocenitelné služby. Klasická zábava pro čtenáře od
9 let.
● Lloyd Alexander - KRONIKY PRYDAINU 2 Pokračování fantasy ságy, která čerpá
z velšských mýtů..
● Vlastimil Vondruška - VÝZNAMNÁ
SÍDLA ČESKÉ ŠLECHTY Autor, který je
znám především detektivními romány o Oldřichovi z Chlumu z cyklu Hříšní lidé Království
českého, podrobně popisuje 12 sídel: Bečov,
Bouzov, Český Štenberk, Houska, Konopiště,
Kost, Lemberk, Pecka, Pernštejn, Rožmberk,
Švihov a Trosky.
● I. Caldwell, D. Thomason - PRAVIDLO
ČTYŘ Kniha, kterou lze přirovnat k Ecovu
Jménu růže, či nyní diskutované Brownově Šifře mistra Leonarda. Dva studenti jsou na pokraji vyluštění záhady Hypnerotomachia Poliphii, renesančního textu proslaveného svou hyp-

působiště šla se mnou Christina Petříčková, která
na Staré hospodě pracovala plných třináct let jako
kuchařka. Ta vyvrací zažitou představu, že výborná kuchyně je jen mužskou záležitostí. A když
už jsem u té kuchyně, tak se musím pochlubit
i novým zařízením v ní, protože prostředí je strašně důležité. Ostatně i na to jsme kladli důraz při
rekonstrukci interiéru restaurace. Tu jsme celou
vymalovali, vygruntovali a rozšířili o nekuřácký
salonek. Do obou salonků jsme položili koberce,
které spolu se svíčkami a pohodlným sezením vytvářejí v hostech dojem domácího útulného prostředí. Tady je ideální místo pro různé oslav, promoce, svatby, setkání nebo pohřby.“
Co všechno z naší městské části jste už stačil
poznat a kam se naopak teprve chystáte?
„Od narození žiji pár desítek metrů odtud
v Hostavické ulici. Takže tuhle oblast jsem začal
poznávat už v kočárku, později asi na koloběžce
a určitě na občasných procházkách s rodiči. Na
kole ji mám projetou křížem krážem. Ovšem to
je všechno dětská minulost. Od čtrnácti let jsem
vstával ve čtyři a domů se vracel pozdě. Z doby
nedávno minulé se bohužel musím pochlubit jenom některými restauračními zařízeními a obchodními centry Prahy 14. Abych byl upřímný,
tak nad druhou částí otázky jsem se ani nezanotickou mocí nad těmi, kdo jej studovali.
Vražda jednoho z nich spustí řetěz násilí a překvapivých odhalení.
● Robert Ludlum - TRISTANOVA ZRADA
Na podzim 1940 se nacisté nacházejí na vrcholu své moci. Jedním z těch, kdo mohou významně pohnout dějinami, je syn významného
amerického podnikatele Stephen. Tento špion,
známý spíše jako lev salonů žijící v Paříži, se
musí vydat do Moskvy, aby zde našel a možná
i zradil svou bývalou lásku, primabalerinu Velkého divadla, která se mezitím stala milenkou
německého diplomata.

mýšlel. Máme otevřeno kromě pondělí denně od
15 do 23 hodin, o víkendu od 11 do 23 respektive 21 hodin v neděli. A jelikož to táhneme
s Christinou sami, tak na nějaké výlety není čas.
Mimochodem, nevíte o nějaké šikovné servírce?
Pak bych třeba mohl znovu oprášit kolo.“
A jaké jsou vaše další podnikatelské záměry?
„Částečně už jsem se zmínil o tom, co jsme dosud stačili předělat. Hlavní je, abychom sem opět
vrátili lidi. Kromě salonků nabízíme také klasický kulečník, stolní fotbal a sportovní přenosy.
Občas tu máme country hudbu. K tomu pivo desítku i dvanáctku, minutkovou a studenou kuchyni. Jsme na přání schopni připravit i různé delikatesy, třeba pečené koleno, husu nebo kachnu, případně ryby na různé způsoby. Ve velké místnosti
a výčepu je pro hosty asi 70 míst, teď s nástupem
teplejších dnů je připraveno i příjemné posezení
venku pod kaštany. Budeme reagovat na větší
množství maminek s dětmi na kolečkách různého
provedení. Vylepšíme pro ně pískoviště, uvažujeme o stojanech na kola pro stále se rozmáhající
cykloturistiku, rádi bychom lidem nabídli venkovní grilování. Jsme v pronájmu, takže nemůžeme mít bůhvíjaké podnikatelské záměry, ale spokojenost našich hostů zase není až tak málo.“
To určitě ne. Ostatně, nechť se naši čtenáři přesvědčí sami. Na čepu je pro ně připraveno kvalitně ošetřené pivo, řada nealkoholických nápojů
a též všechno ostatní, o čem už byla řeč.
text a foto: vok

● Benjamim Kuras - JAKO PSA KE KAN-

DELÁBRU Nová kniha fejetonů navazující na
knihu Sekl se Orwell o 20 let?
● Teresa Medeiros - KRÁLOVSTVÍ ZA
POLIBEK Connovo postavení sjednotitele Irska ohrožuje tajemná postava, která přemohla
i nejudatnější muže z královské družiny. Ke
svému překvapení odhalí na trestné výpravě,
že onou osobou je žena, jejíž divoká krása
a smaragdové oči jej přitahují. Hodlá si ji podrobit, ale ona usiluje o totéž. Žádný nechce
ustoupit a tak není do poslední chvíle jasné,
kdo bude vítěz.

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.
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V Nákupním i Zábavním
Pﬁijìte si otestovat
své miláãky
Centrum Černý Most přichází s novou službou pro vaše miláčky. Od
3. do 5. května si budete moci na parkovišti před Nákupním centrem nechat zkontrolovat tlak v pneumatikách
a tlumiče. Tak neváhejte a přijeďte!

Pro velk˘ úspûch
opakujeme!!!
Od 5. do 6. května si můžete opět
prohlédnout prezentaci společnosti
Domoswiss. Jedná se o speciální švýcarský žehlící systém. Takže zvláště
hospodyňky neváhejte a přijďte si
prohlédnout žehlení budoucnosti.

Jeníãek a Maﬁenka
v Centru âern˘ Most
Od 7. května si můžete zakoupit
v Nákupním centru některý z perníč-

PLACENÁ INZERCE

ků tradičního výrobce paní Lachmanové. A když budete mít štěstí, potkáte Jeníčka s Mařenkou.

Podpoﬁte dobrou vûc
Od 9. května bude v Nákupním
centru probíhat prezentace výrobků
ústavu sociální péče. Do 15. května
můžete zakoupením výrobků podpořit projekty ústavu.

Mezinárodní den
hypertenze v CâM
Vysoký tlak patří mezi stále častější civilizační problémy dneška.
Proto byl na 14. června vyhlášen
Mezinárodní den hypertenze. Na
parkovišti D před Nákupním
centrem si můžete v rámci Galén
Symposia přijít zdarma změřit
cholesterol, glukózu a krevní tlak.
Zdraví je důležité. Víte, jak jste
na tom?
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SoutûÏ: Kdysi a dnes podle kalendáﬁe
právná odpověď na otázku z minulého kola
soutěže je za c) 1986 - 1990. Z hrstky doS
šlých odpovědí byla nejzajímavější ta od paní Jiřiny Kollové na korespondenčním lístku, z níž
citujeme: „... Pracovala jsem v těchto končinách
a do práce jsme chodili ze stanice autobusu na
Chlumecké obuti v botech, přes které jsme měli
navlečené igelitové sáčky. Dnešní stav sídliště
Černý Most II by byl krásný, nebýt vandalů, kteří si neváží práce jiných a ničí kolem sebe, co se
dá a nebýt zákonů, které jim to umožňují (viz

ochrana -náctiletých).“ Paní Kollová dostane od
nás jednomyslně zvláštní cenu „poroty“ v podobě kalendáře a nástěnné mapy Prahy 14, a první
cenu, balíček věnovaný CČM, získává Tomáš
Mládek. Protože se dosavadní otázky ukázaly
být příliš náročné a od soutěžení spíš odrazovaly, od dnešního kola se už nebudeme ptát na dobu, kdy byl pořízen černobílý snímek v přetiskovaném kalendářním listě. Otázky se budou
výhradně týkat objektů nacházejících se na příslušné fotografii. Tentokrát je na obou snímcích

8X4 S ÎAKETEM POKRAâUJE
Kartografické vydavatelství Žaket pro nadcházející turistickou sezónu připravilo pokračování úspěšné soutěžní hry „8x4“, do které jste se
loni mohli prostřednictvím našich Listů také zapojit. Rovněž letos je tato soutěž zaměřena na
poznávání zajímavostí na území středních Čech
a Prahy. Tipy na výlety jsou určeny zejména pro
rodiny s dětmi, turisty, cykloturisty, milovníky
přírody, techniky a památek. Jednotlivá soutěžní
místa jsou rozdělena do osmi skupin podle jejich
typu (hrady, zříceniny, zámky, muzea a galerie,
církevní památky, přírodní zajímavosti, fauna
a flóra, věda a technika). Každá skupina obsahuje 4 lokality, proto 8x4. Účastníkem se stává každý, kdo si zakoupí soutěžní mapu v ceně 20 Kč,
která je k dostání rovněž v Praze 14 v knihkupectví Trávníček v Hloubětíně. Sbíráním soutěžních pohlednic získáte originální středočeské pexeso a kvarteto, případně vyhrajete některou
z věcných cen. To ale není zdaleka vše, neboť
vydavatelství Žaket vás zve rovněž k účasti v nové soutěži „8x4 po Praze“. Jejím cílem je nabídnout zajímavé tipy k návštěvě míst v naší metropoli, mezi nimiž naleznete i některé radnice

městských částí včetně Prahy 14. V každém soutěžním místě si lze zakoupit pohlednici, složenou
ze soutěžního kupónu a dvou kartiček pro hru
Pexeso. Sbíráním těchto pohlednic postupně získáte originální PRAŽSKÉ PEXESO. Seznam

pohled na čtvrť Hutě. jak vypadala kdysi (foto
Jan Břinek) a jaká je dnes (foto Petr Mazanec).
Kde dřív bývalo pole, dnes stojí, jak patrno, výšková novostavba. Soutěžní otázka zní: jedná se
o budovu, v níž sídlí a) Jednota Hutě b) SOU
Pramen, c) armádní umělecký soubor Práče,
d) plemenářský a šlechtitelský ústav Prahavýchod. Ze správných odpovědí, které nám zasílejte nejpozději do 15. května, vylosojume dva
výherce a za nejvtipnější odpověď udělíme opět
zvláštní cenu poroty.
jš, foto archiv

soutěžních míst naleznete v knižním plánu Prahy, který si lze zakoupit v knihkupectví Trávníček. Zahájení soutěže proběhne v sobotu 7. května 2005 v 15 hod. na stánku vydavatelství Žaket
na veletrhu Svět knihy 2005 na Výstavišti.
Veškeré informace, aktuality a pravidla obou
soutěží včetně losování věcných cen najdete na
internetových stránkách www.zaket.cz/8x4.
Přejeme vám mnoho radostných zážitků z objevování vašeho města a ještě více štěstí v závěrečném losování o hodnotné ceny.
jš

UZAV¤ENÍ
knihovny na âM
Místní pobočka Městské knihovny na Černém Mostě bude na přechodnou dobu uzavřena. Důvodem je přechod na automatizaci. Ve
dnech od 18. 4. do 31. 5. 2005 bude v obvyklou dobu otevřeno pouze na vracení zapůjčených knih. Po celou dobu uzavření knihovny
mají čtenáři možnost půjčovat si knihy v pobočce knihovny v Hloubětíně. Pro půjčování
platí čtenářům stávající čtenářský průkaz.
Předpokládaná doba znovuotevření knihovny
je 14. 6. 2005.
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VernisáÏ v Z· Gen. Janou‰ka
V předvečer 22. dubna, který je již přes 30 let nazýván Dnem
Země, byla v ZŠ Generála Janouška v rámci projektu „VODA“ zahájena výstava umělecké fotografie, jejíž autorkou je výtvarná fotografka Božena Procházková. Výstava je věnována vodě, jakožto kolébce života na Zemi a autorka ji na svých snímcích představuje
v nejroztodivnějších podobách. Výstavu si mohou do 15. 5. prohlédnout kromě dětí ze ZŠ Gen.Janouška a jejich rodičů i děti z ostatních
škol. ZŠ je nositelkou hrdého titulu Ekoškola 2004 a tento titul bude
chtít obhájit i pro letošní rok. Garantem výchovy ekologie je na škole učitelka PhDr. Eva Jiříková CSc., která se snaží mimo jiné i o to,
aby děti pochopily důležitost zachování zdrojů čisté pitné vody pro
další generace. I proto je součástí výstavy také blok fotografií s názvem „Živá voda pro obec“, které paní učitelka s dětmi pořídila v naší městské části. Během vernisáže jsme si poslechli i krátký koncert
ves
několika dětí ze školního souboru Ptáčata.
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PLACENÁ ¤ÁDKOVÁ INZERCE
●

Stěhování-nonstop, firma Petr Nykl, byty, kanceláře, trezory, pianina, klavíry, tel.: 274 868 772, mobil:
11/18
602 254 817, 602 377 616.
● Koupím byt nebo rodinný dům jakékoli velikosti, kategorie a vlastnictví, kdekoli v Praze. Nabídněte cokoli, možno i dekret - nájemní smlouvu,
i v domě s majitelem, podnikový apod. I zdevastovaný, IV. kateg., v soudní žalobě, neoprávněně obsazený, s nežádoucím nájemníkem, či s jakoukoli
právní vadou. Veškeré formality zajistím, zaplatím
stěhování i případné dluhy na nájemném, privatizaci apod. Mohu sehnat a zaplatit i náhradní byt, domeček mimo Prahu apod. a dát čas na vystěhování.
Seriózní jednání, platba ihned a v hotovosti,
tel.: 222 712 015.
12/15
● Čištění koberců, čalounění, mytí oken, tel.:
02/02
603 973 500.
● 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.
● Koupím byt v Praze 9, 2+kk-3+1. Platím hotově, 605 295 252.
05/07
● Služby PE.KR, parní a ruční žehlení, čištění koberců - wap, kosmetika „Oriflame“, dekorativní
svíčky, pro držitele ZTP - masáže u klienta, provo05/11
zovna Maňákova 746, 604 457 116.
● Fitness jen pro ženy. Profi stroje, trenér zdarma! Solárium, solárium Turbo - pravidelná výměna UV trubic, prodej solární kosmetiky, aerobic,
jóga, stolní tenis, masáže, příjemná obsluha a prostředí, nízké ceny, cenově výhodné permanentky.
Čihákova 2, Praha 9, tel.: 284 821 225.
05/16

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.
05/05

ELEKTRICKÉ
ELEK
TRICKÉ INSTALACE
INSTALACE
JAN ROHAN

❑
❑
❑
❑
❑
❑

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

UZÁVùRKA
LISTÒ ã. 6/2005
18. 5. 2005
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.
❖

Stříkané tapety - 190 Kč/m2
❖ Antické malby - 190-230 Kč/m2
OMYVATELNÉ, NA VŠE
602 374 431
Prodej, servis gastronomick˘ch
zaﬁízení, kompletní vybavení
provozoven, návrhy interiérÛ,
obchody - restaurace - cukrárny ‰koly - velkokuchynû

Telefon: 602 203 804

Nově otevřeno
půjčování svatebních šatů a doplňků
● šití svatebních šatů na míru
● značka svatebních šatů
● prodej korunek a bižuterie
● prodej snubních a zásnubních prstenů
● prodej svatebních oznámení
● kompletní svatební servis
● poradenství
Tel: 281 910 716, 776 011 178
e-mail: vstudio@seznam.cz
Maňákova 744, Praha 9 - Černý Most II.
Po - Pá 11.30 - 19.30, So - 10.00 - 13.00
●

JiÏ 5 let spravujeme
domy v Praze 14
Nav‰tivte prosím na‰i
webovou stránku

www.spravadomu.cz
Informace na telefonu
728 176 164, 233 552 554
nebo v kanceláﬁi na adrese:
Cafourkova 523, Praha 8
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Svatojiﬁská se povedla
etošní Svatojiřská pouť se od té loňské, kdy jsme žehrali na zimu a déšť
L
zásadně lišila. Už od rána svítilo 23. dubna sluníčko na blankytně modrém nebi
a rtuť teploměru stoupala výš a výš. Po
skončení mše svaté v kostele sv. Jiří zahájil oficiálně pouť zástupce starosty
Mgr. Jaroslav Jiroušek a už to mohlo začít. Po celý den se z pódia na náměstí
před obchodním domem v Hloubětíně
ozývala hudba nebo zpěv - vystoupil dětský pěvecký sbor Pueri et Puellae, Cimbálová muzika, Staropražská kapela,
Pražský pouťový orchestr a kapela Šarm.
Jako tradičně si pouť nejvíc užívaly děti
a také k tomu měly nesčetně příležitostí:
divadélko, houpačky, dětský a dva řetízkové kolotoče, autodrom, vláček pro mrňousky (ten tady byl letos poprvé), nafu-

kovací hrady a obří žirafa. Pro radost se prodávaly balónky, mohli jste si vystřelit ve střelnici, koupit perníkové srdce či cukrovou vatu.
Dospělí určitě přivítali nabídku stánků mnoha
různých řemesel ale i vína z Mikulova a pravé
medoviny. Komu tato nabídka nestačila, mohl
si zajít na vepřové hody na Starou hospodu,
kde navíc od osmi večer probíhala tradiční
pouťová zábava.
Text a foto ves

MÛj pﬁítel pes a aprílové poãasí
Letošní ročník už tradiční soutěže psů
a jejich dětských páníčků byl poznamenán
nefalšovaným aprílovým počasím. V sobotu
9. dubna již od rána ze zataženého nebe padaly kapky deště. To bylo hlavním důvodem
malé účasti závodníků - přišli jen ti nejodvážnější, kteří z nepřízně počasí strach neměli.
Pěkné a pro pejsky i chutné ceny se tak dostaly doslova na každého. A v čem se soutě-

Někteří soutěžící absolvovali překážky (na snímku je
tzv.„strachový tunel“) spolu se
svým pejskem

žilo? První kategorií byla přehlídka psů, v níž
se porotě nejvíc líbila dvojice Pavla Záluská
s ovčákem Bellou, druhou kategorii - překážkovou dráhu s přehledem vítězně překonala
Klára Buřilová s fenkou Caissy. Ve třetí kategorii s názvem „psí dovednosti“ nejvíc zazářila dvojice Iveta Pražáková a fenka boxera
Arga. Porota vyhlásila i dvě nejsympatičtější
dvojice dne - byla to Pavla Záluská s Bellou

a Karolína Kropáčová s Bárou. Než soutěžní
klání skončila, byl už trávník v prostoru rybníka Černý Most - Aloisov, kde se vše konalo, plný přihlížejících a jejich psích kamarádů, déšť, nedéšť. Všichni jsme se potom se zájmem podívali na artistické kousky, které
nám předvedli hosté - černí pudlíci René
a Charley pod vedením svého majitele Jana
Text a foto ves
Navrátila z Přezletic.

Ne každý pejsek měl hned chuť poslechnout páníčkův povel

Fenka německého ovčáka Bella se svou paničkou Pavlou Záluskou byly jednou ze dvou nejsympatičtějších dvojic

