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VzhÛru Vltavou po Vltavû

Do posledního místečka byla zaplněná výletní loď Vltava malými dětmi a jejich maminkami či babičkami při květnovém výletě,
který pro ně již potřetí pořádala městská část Praha 14. Děti byly úžasnými cestujícími - obdivovaly posádku lodi při práci, skleněným průzorem v podlaze paluby pozorovaly lodní strojovnu a kola pohánějící loď, zdravily se máváním s pasažery kolemplujících
lodí, fascinovaně sledovaly průjezd zdymadlem - zvlášť klesání a stoupání lodi bylo nejvíc zajímavé a v přístavu na Rašínově nábřeží se na ně připlulo podívat i několik labutí. Dospělí si zase se zájmem prohlíželi nádherně upravená pražská nábřeží, která byla
po povodních v roce 2002 kompletně zrekonstruována a využívali možnosti netypického pohledu na Prahu z vodní hladiny Vltavy,
text a foto: ves
který byl při slunečném počasí zvlášť poutavý.

■ ZDARMA

www.praha14.cz

redakce 281 005 581-2

inzerce 281 005 581
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âERVENEC–SRPEN

ZPRAVODAJSTVÍ
Z RADNICE

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

Co projednalo 14. zasedání zastupitelstva
Ke svému 14. zasedání se Zastupitelstvo
MČ Praha 14 sešlo dne 16. 6. 2005 v Galerii 14. Po schválení programu složil slib
nový člen zastupitelstva Josef Ťoupal a 29
přítomných členů zastupitelstva uctilo památku Doc. ing. Rotha. Dále zastupitelstvo projednalo mj.
● vzalo na vědomí informaci k plnění úkolu usnesení č. 21/ZMČ/2005 týkající se řešení situace se zásobováním potravinami v lokalitě Černý Most při ulici Kpt. Stránského
(prodejna potravin MAX)
● schválilo zapojení MČ Praha 14 do procesu komunitního plánování (KP) sociálních
služeb pro správní obvod Praha 14
● schválilo dohodu o spolupráci v oblasti
kultury, společenského a sportovního života
mezi MČ Praha 14 a MČ Praha - Dolní Počernice
● schválilo uzavření dohody o partnerství
a spolupráci mezi MČ Praha 14 a MČ Praha
- Satalice a MČ Praha 20
● zvolilo přísedící Obdovního soudu pro
Prahu 9 pana Jiřího Kubovce a pana Josefa
Levice
● schválilo plnění příjmů a výdajů MČ Praha 14 za rok 2004, plnění finančního plánu
zdaňované činnosti MČ Praha 14 za rok
2004 s hospodářským výsledkem ve výši 2
960 000 Kč a rozdělení zlepšeného výsledku
hospodaření a zisku z doplňkové činnosti za
rok 2004 právních subjektů zřízených MČ
Praha 14
● vzalo na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření MČ Praha 14 za rok
2004
● schválilo 1. úpravu a změnu rozpočtu MČ
Praha 14 na rok 2005. Rozpočet po této úpravě a změně k 31. 5. 2005 činí 226 426 200 Kč
● schválilo plnění příjmů a výdajů MČ Praha 14 za 1. čtvrtletí roku 2005, plnění finančního plánu zdaňované činnosti MČ Praha 14 za 1. čtvrtletí roku 2005 s hospodářským výsledkem ve výši 11 061 000 Kč
● souhlasilo se záměrem na prodej bytového
domu čp. 641 a obytného domu čp. 643 v k. ú.
Hloubětín
● schválilo uzavření směnné smlouvy mezi
MČ Praha 14 a paní H. Kovářovou na směnu
pozemků parc. č. 844 a 845 v k. ú. Kyje
● schválilo uzavření kupní smlouvy mezi
MČ Praha 14 a společností NH Car, s.r.o. na
prodej pozemku parc. č. 2599/66 o výměře
591 m2 v k. ú. Kyje za částku v celkové výši
1 359 300 Kč

● schválilo uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku parc. č. 864, k. ú. Hostavice
o výměře 70 m2 za částku o celkové výši
71 400 Kč
● schválilo uzavření kupní smlouvy na prodej pozemku parc. č. 1534, k. ú. Kyje
o výměře 85 m2 za částku v celkové výši
85 000 Kč
● schválilo uzavření smlouvy ve smyslu
ustanovení par. 51 občanského zákoníku zabývající se přechodem práv a závazků mezi
MČ Praha 14 a BD Zelenečská 211, 212
a 213
● schválilo vydání souhlasného prohlášení
MČ Praha 14 k vlastnictví části pozemku
parc. č. 2540/1, k. ú. Kyje ve prospěch paní
B. Jandečkové
● schválilo účast MČ Praha 14 na veřejné
dražbě pozemků parc. č. 2665/110
a 2665/103, k. ú. Kyje pod budovou MŠ
Kostlivého
● schválilo převedení pozemku parc. č.
1384/1, k. ú. Hloubětín ze svěřené správy nemovitostí ve vlastnictví státu do svěřené
správy nemovitostí MČ Praha 14
● schválilo uzavření kupní smlouvy na
úplatný převod plynovodů v k. ú. Hloubětín,
Hostavice a Kyje do vlastnictví Pražské plynárenské, a.s. za smluvní cenu ve výši
10 980 537 Kč, splatnou ve splátkách během
osmi let ode dne uzavření smlouvy
● souhlasilo s prominutím části smluvní
pokuty ve výši 206 580 Kč za podmínky
úhrady části smluvní pokuty ve výši 0,1 %
z ročního nájemného za každý započatý den
prodlení a za podmínky úhrady nákladů řízení ve výši 50 401 Kč s odkazem na rozsudek
Obvodního soudu pro Prahu 10

Poznámka: Přehled posledních i starších
usnesení zastupitelstva (včetně ověřených
zápisů) naleznete na webové stránce radnice - www.praha14.cz
znamujeme s velikou lítostí, že
O
dne 31. 5. 2005 zemřel ve věku nedožitých 78 let dlouholetý
člen
Zastupitelstva
MČ Praha 14 za
ČSSD Doc. Ing. Oto
Roth, CSc. Pracoval
jako předseda finančního výboru a byl
členem představenstva Správy majetku
MČ Praha 14, a.s. Čest jeho památce.

Na svém 60. jednání dne 24. 5.
Rada MČ mj.
● schválila smlouvu na provedení personálního auditu Úřadu městské části Praha 14
● schválila uvolnění finančních prostředků
ve výši 1.000 tis. Kč z fondu rezerv a rozvoje
na výstavbu městského kamerového systému
(MKS) na městské části Praha 14
● vzala na vědomí rezignaci Miluše Wolduové na členství v komisi životního prostředí
ke dni 31. 3. 2005 a rezignaci Mgr. Vojtěcha
Pavla Trauriga na členství v komisi pro prevenci kriminality ke dni 31. 3. 2005. Jmenovala pana Petra Kovandu členem komise pro
prevenci kriminality ke dni 1. 6. 2005
● nesouhlasila se snížením nájemného od 1.
12.2004 do skončení oprav střechy za užívání
nebytových prostor v objektu č. p. 1060 ulice
Gen. Janouška a nesouhlasila s uzavřením
podnájemní smlouvy na část nebytových prostor o výměře 10 m2 v ulici Gen. Janouška č.
p. 1060
● jmenovala pana DiS. Davida Beňáka do
funkce vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví ÚMČ Praha 14

Na svém 61. jednání dne 7. 6.
Rada MČ mj.
● doporučila Radě hlavního města Prahy
pojmenovat nové ulice na sídlišti Černý Most
po čs. letcích RAF - účastnících bojů 2. světové války - plk. Jaroslavu Dobrovolném
a pplk. Jaroslavu Marešovi
● schválila zapojení městské části Praha 14
do procesu komunitního plánování sociálních
služeb pro správní obvod Praha 14
● schválila směrnici č. 3/2005 - Postup při
zpracování a ochraně osobních údajů v podmínkách městské části Praha 14
● schválila Výroční zprávu obchodní společnosti Správa majetku Praha 14, a. s. za rok
2004 a Účetní závěrku obchodní společnosti
Správa majetku Praha 14, a. s. za rok 2004
● schválila zadání veřejné zakázky „Rekonstrukce stávající škvárové atletické dráhy
a sektorů na umělý povrch ZŠ Gen. Janouška
“ dle zákona č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách
● souhlasila se jmenováním Josefa Knepra
do funkce ředitele ZŠ Chvaletická na základě
konkurzního řízení od 1. 8. 2005
● souhlasila se jmenováním PaedDr. Petra
Skalského, CSc. do funkce ředitele ZŠ Vybíralova na základě konkurzního řízení od 1. 8.
2005
● 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
980 Kč/m2, tj. 1 479 800 Kč celkem
● souhlasila s odesláním žádosti Radě hlavního města Prahy na zařazení investiční akce
„Odbahnění Kyjského rybníka a opravy břehů, včetně vypouštěcího zařízení“ do plánu
akcí na rok 2006
● souhlasila se stanoviskem městské části
Praha 14 k zadání studie „Rekreační park
U Čeňku“ zpracované Útvarem rozvoje hl. m.
Prahy
● vzala na vědomí rezignaci doc. Ing. Oto
Rotha na mandát člena Zastupitelstva
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MČ Praha 14 a vznik mandátu člena Zastupitelstva MČ Praha 14 panu Josefu Ťoupalovi
● nesouhlasila s prominutím poplatků
z prodlení vyčíslených ke dni 25. 5. 2005
na částku 46.773 Kč váznoucích na bytě
v ulici Kardašovská 755
● nesouhlasila s povolením pevného stánku
pro „čistírnu peří“ při ul. Poděbradská na pozemku parc.č. 837/1 k. ú. Hloubětín
● doporučila koordinovat stavbu „Obnova
vodovodních řadů v ul. Morušové, Praha 9“
s akcí „Úprava komunikací a chodníků, dešťová kanalizace - Aloisov, Praha 9“, kterou
zajišťuje odbor městského investora MHMP
● seznámila se s akustickou studií na území
vymezené ulicemi Kolbenova, Slévačská, Poděbradská a Kbelská a uložila Ing. Miroslavu
Skalovi, zástupci starosty jednat o navržených protihlukových opatřeních s kompetentními zástupci hl. m. Prahy, Dopravního podniku hl. m. Prahy a zástupci TSK hl. m. Prahy

Z odborn˘ch komisí
Rady Mâ Praha 14
Komise regionálního plánování (23. 5.)
Zástupci Českého zahrádkářského svazu se
obrátili na MČ Praha 14 s žádostí o prodloužení trvání zahrádkářské osady Višňovka při
ul. Knínické i po roce 2010. Komise doporučuje zachovat platnost funkčního využití plochy stávajícího územního plánu a následně
nedoporučuje, aby v budoucnu byla provedena změna této plochy na čistě obytné území.
Občanské sdružení Jahodnice žádá o podání podnětu na změnu územního plánu, která
by spočívala v novém řešení trasy obslužné
komunikace. Její umístění by bylo při východním okraji plánované zástavby (bytový
areál Jahodnice), kde by došlo k posunutí připojení na ul. Českobrodskou, a trasa by pokračovala na jihu i u dalších rozvojových
ploch až k napojení na ul. Nedokončenou.
Komise podporuje žádost OS vzhledem k zachování bezpečného automobilového provozu
na Jahodnici a k následné výstavbě připravované firmou Gredeco, s.r.o. jižně od ul. Lomnické.
Komise neměla námitek k záměru na využití pozemku při ul. K Hutím pro administrativní budovu o třech nadzemních podlaží
a jednom podzemním (garáže s 33 stáními).
Komise doporučuje přeřešit zastavovací
a architektonickou studii „Rodinné bydlení
Jahodnice“ a to s ohledem na sousední plánovanou výstavbu společnosti Skanska, především prokázat dostatečnou kapacitu křižovatky Českobrodská x Lomnická, její technické
parametry, dále dostupnost lokality od MHD
a vliv na životní prostředí. Dále doporučuje
nahradit radiální komunikace navrženého
rozvojového území příčnými.
Komise neměla námitek k předložené studii autosalonu Toyota na pozemku parc.
č. 2590/9, 2590/25 při ul. Skorkovská, k. ú.
Kyje.
ing. Jana Lebedová, tajemnice komise

3
Komise pro prevenci kriminality (25.5.)
Členové komise byli seznámeni s rezignací
Mgr. Trauriga na členství v komisi pro pracovní zaneprázdnění a se jmenováním nového
člena komise (k 1. 6. 2005) pana Petra Kovandy, člena zastupitelstva MČ Praha 14. Komise navázala na seminář konaný 24. 5. 2005
v Galerii 14, který byl zaměřen na objasnění
principů komunitního plánování v oblasti poskytování sociálních služeb a možnost zavedení tohoto systému v podmínkách Prahy 14.
Členové komise prodiskutovali potřebné
aspekty a kritéria tohoto systému (inventura
finančních a personálních možností městské
části, politická podpora samosprávných orgánů MČ, získávání informací pro určení skupin
uživatelů, vyškolení a doškolení účastníků triády atd.) a doporučili Radě městské části,
aby:
1. se zapojila do projektu komunitního plánování v oblasti poskytování sociálních služeb
2. komunitní plánování bylo aplikováno také na cílové skupiny ohrožené sociálně patologickými jevy
3. jednala s městskou částí Dolní Počernice
o možnosti zavedení komunitního plánování
v oblasti sociálních služeb na území správního obvodu Praha 14
Dále byli členové komise seznámeni s finanční připraveností městské části podílet se
na dalším budování městského kamerového
systému (MKS) na území MČ Praha 14. Po
dohodě s PČR předloží tajemník komise na
příští jednání statistiku, která porovná míru
kriminality před a po umístění kamer v daných lokalitách (Bryksova, Vybíralova, Vašátkova).
Bohumil Sobotka, tajemník komise

Během prázdninového období proběhne I.
etapa rekonstrukce elektroinstalace na ZŠ Bří.
Venclíků, rekonstrukce kuchyně v MŠ Šebelova a další plánované opravy a údržba na jednotlivých školách. Školská komise od nového
školního roku postupně navštíví ZŠ, které zřizuje MČ Praha 14.
Alena Naidrová, tajemnice ŠK

Z jednání v˘borÛ
Zastupitelstva Mâ Praha 14
Kontrolní výbor ( 6. 6.)
Na 22. jednání vzali členové KV na vědomí
zprávu Petra Kovandy o provedené kontrole
zadávání veřejných zakázek a výsledků výběrových řízení a zprávu Ing. Vysloužila o provedené kontrole vyřizování stížností, doručených na ÚMČ Praha 14. Kontrolami nebyly
zjištěny nedostatky. Poté se členové KV seznámili s materiálem o výsledku přezkoumání hospodaření MČ Praha 14 za rok 2004, projednaným RMČ dne 24.5.2005.
Mgr. Eva Koplíková, tajemnice KV

O nástavbû obchodního
centra Hloubûtín

Školská komise (6. 6.)
Školská komise souhlasila s předložením
„Volebního řádu pro volby členů školské rady“ na jednání Rady m.č. Praha 14. Rada školy musí být ze zákona č. 561/2004 Sb. ustanovena na ZŠ do konce roku 2005. Mgr. Jiroušek, zástupce starosty vyzval členy ŠK, zda
mají zájem o členství v školských radách, které budou fungovat na školách zřízených MČ
Praha 14. V současné době není ze strany členů ŠK zájem.
Byla podána informace ke konkursnímu řízení na místo ředitele ZŠ Chvaletická a Vybíralova. Jmenování ředitelů škol bude schvalovat Rada městské části Praha 14 na svém jednání dne 7. 6. 2005.
ŠK byla seznámena s návrhem změn zřizovacích listin ZŠ a MŠ. Změny musí být provedeny v souladu s novým školským zákonem č. 561/2004 Sb., a souvisejících vyhlášek
Ministerstva školství. Nové znění zřizovacích
listin bude předloženo ke schválení Zastupitelstvu m.č. Praha 14 v září 2005.
Mgr. Jiroušek seznámil členy ŠK s poskytnutím účelové investiční dotace od Magistrátu v celkové výši 3 800 tis. Kč na zasíťování
škol atd.

P

o delších peripetiích, kdy bylo vydáno
rozhodnutí o vydání stavebního povolení na zastřešení obchodního centra Hloubětín, pak několika odvoláních, zrušení
rozhodnutí, doplnění dalších podkladů,
byla odborem výstavby a dopravy dne
16. 3. 2004 dodatečně povolena nástavba
a zastřešení obchodního centra Hloubětín
čp. 489 při Poděbradské ulici, v městské části
Praha 14. Proti rozhodnutí odboru výstavby a dopravy bylo podáno odvolání I. Občanským sdružením Hloubětín. Odvolání
bylo nadřízeným orgánem - stavebním odborem Magistrátu hl. m. Prahy zamítnuto
jako nepřípustné a tak následně rozhodnutí zdejšího odboru výstavby a dopravy dne
19. 4. 2005 nabylo právní moci. O povolení nástavby bylo požádáno z důvodu zatékání do původní ploché střechy. Nově získaný prostor nemá žádný účel užívání.
ing. Věra Joudová,
vedoucí odboru výstavby a dopravy
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CO SE DùJE NEJEN V REGIONU
Kulturní a sportovní
akce radnice

Jarní EKODEN na sídli‰ti âern˘ Most
práce s mikroskopem, výroba bylinkového
herbáře, sázení kytiček, kdo má přednost na
silnici?, poznávání hlasů zvířat atd. Kdo
všechno zdárně absolvoval, byl odměněn
malým dárečkem.

ČERVENEC

MALOVÁNÍ
na chodníku
Pro děti, které ještě neodjely na prázdniny,
pořádáme již tradiční Malování na chodníku.
Pro všechny účastníky jsou připraveny barevné křídy a odměny. Malovat budeme ve středu
13. července od 9 do 12 hodin před základní
školou Bří Venclíků na Černém Mostě - stanice metra Rajská zahrada

SRPEN

TURNAJ v nohejbalu
V sobotu 27. srpna od 9 hodin se uskuteční
turnaj amatérských hráčů v nohejbalu o pohár
starosty na hřišti ZŠ Bří Venclíků na Černém
Mostě. Registrace hráčů (trojic) na místě od
8.30 do 8.50 hodin. Při nepřízni počasí se turnaj odehraje v tělocvičně školy.

Sdružení Občanská inspirace v Kučerově
ulici opět připravilo v červnu pro malé i větší děti den plný her, soutěží a poznávání přírody. Pod vedením mistra řezbáře vznikaly
v dětských rukou nejrůznější výrobky, košíkáři z občanského sdružení DOM z Prahy 8
přijeli ukázat pletení košíků, což si mohl každý sám vyzkoušet a udělat si svůj vlastní košíček. To ale nebylo ještě všechno. Na děti
čekala další stanoviště se zajímavými úkoly:

ZÁŘÍ

Neobyãejn˘ Ïivot

TURNAJ v tenisu

Ve čtvrtek 26. května byla v knihkupectví
Academia na Václavském náměstí slavnostně
pokřtěna kniha pětaosmdesátileté Marie Magdalény Horňanové-Jodasové z Hloubětína,
nazvaná Neobyčejný život. Kniha je upřím-

Městská část Praha 14 společně s TJ Slavoj Hloubětín a Českým tenisovýn svazem
pořádají v sobotu 3. září od 8 hodin turnaj
pro neregistrované hráče v tenisu o pohár
starosty. Turnaj ve čtyhře se uskuteční na
kurtech TJ Slavoj Hloubětín, Hloubětínská
ulice. Prezence hráčů na místě od 7.30 do
7.50 hodin.
Poznámka: hlavním pořadatelem akcí
je oddělení kultury a občanských záležitostí ÚMČ Praha 14. Změna programu
vyhrazena.

Lumpík na prázdniny
Měsíc před prázdninami byl v Poděbradské
ulici otevřen second hand s dětským oblečením s přiléhavým názvem Lumpík. Ideální
příležitost k prodeji přebytečného ošacení
i k pořízení obnošených věcí pro prázdninové
dovádění vašich lumpíků. Nový obchod najdete přímo proti stanicí autobusů Sídliště
Hloubětín a podívat se do něj můžete každý
všední den od 9 do17 hodin.

V˘stava v Semilech
Až v Semilech v Podkrkonoší probíhala
v červnu reprezentativní výstava dvou umělců
z Prahy 14: Antonína Břicháčka, který se
představil svými artefakty z kovu a drahých
kamenů, a malíře Vladimíra Veselého, jenž se
prezentoval svými obrazy a grafikami.

FOTOGRAFIE
Malé Strany
V Muzeu hl. m. Prahy na Florenci probíhá
do 28. srpna výstava prací vynikajícího fotografa Vladimíra Sirůčka (nar. 1929) s tématem Malé Strany. Návštěvníci budou moci vidět tuto malebnou část Prahy v proměnách
všech ročních i denních dob na čb. fotografiích z let 1950 - 1970.

nou a realistickou výpovědí života autorky,
kterou tak osudově zasáhl její „židovský původ“ v období německé okupace a vzniku
Slovenského štátu. V Hloubětíně žije Marie
Magdaléna Horňanová-Jodasová od roku
1998. Na snímku je autorka (uprostřed),
nakladatelka Jaroslava Poberová a Ladislav
Horňan, který se stal kmotrem knihy své
matky.

Centrum
profesora âecha
Od 20. 6. 2005 bylo otevřeno Centrum
profesora Čecha s.r.o. poskytující zdravotní péči v oboru ortopedie a fyzioterapie
na nové adrese: Praha 9 - Černý Most,
Bobkova 736/26, tel. 266610450, www.ortopedie-fyzioterapie.cz
text a foto: vok, jš, ves, rud
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Kam smûﬁuje Obláãek

Děti z tanečního kroužku předvedly skvělé výkony podle reprodukované hudby

L

etos v dubnu jsme si připomněli 10. výročí
vzniku a otevření mateřské školy „Obláček“ v Šebelově ulici na Černém Mostě II. Naše devítitřídní mateřská škola je svým rozsahem největší na obvodě Prahy 14. Zařízena je
netradičním způsobem, neboť třídy jsou vybaveny variabilním nábytkem, který lze přestavovat podle potřeb dětí. Dalším netypickým
prvkem jsou velké nástěnné obrazy a dřevěné
plastiky, charakterizující název třídy. U nás nemáme 1., 2., atd. třídu, ale třídy nesou pro děti
lehce zapamatovatelná jména: Hospodářství,
Prales, Pravěk, Vesmír, Les, Louka, Indiáni,
Moře a Beruška. Obrazy a plastiky nejen
zútulňují prostor tříd, ale zároveň nám slouží
i jako velký obrazový dokument pro rozvoj
poznávání dětí.
V době svého vzniku patřila naše mateřská
škola k nejmodernějším v republice, o čemž
svědčí mnohé návštěvy učitelek a ředitelek MŠ
z celé republiky, aby zde načerpaly inspiraci

pro zařizování svých škol. V roce 1997 byla
u nás zřízena první speciální třída a v roce
1999 druhá pro děti vyžadující logopedickou
péči. Během uplynulých 10 let prošlo naší mateřskou školou celkem 2214 dětí.
Cílem programu „Svět očima dítěte“ je individuální rozvoj každého jedince a k tomu
jsou zaměřeny jak společné činnosti, tak i náplň zájmových kroužků - výtvarná a hudební
výchova, hra na zobcovou flétnu, keramická
dílna, cvičení na balančních míčích, tanec. Ve
spolupráci s jazykovou školou tady probíhá
i výuka anglického jazyka. V dětech rozvíjíme
citovou stránku a obohacujeme je o kulturní
zážitky - pravidelně každý měsíc shlédnou divadelní představení nebo se zúčastní hudebního koncertu. Společně s dětmi pořádáme vlastní kulturní akce: vánoční besídky, dětský karneval, oslavu MDD, rozloučení s předškoláky.
Práce učitelek s dětmi se zúročuje v pravidelné
účasti dětí v nejrůznějších soutěžích a v prezentaci jejich výtvarných a keramických děl
v dětském koutku v CČM na Černém Mostě.
Ve škole máme i vlastní saunu, kterou děti pravidelně navštěvují, čímž přispíváme k utváření
jejich imunity.

V souladu se zájmem a finančními možnostmi rodičů pořádáme i školy v přírodě. Jednak
v tuzemsku, ale byli jsme už i u moře. Zorganizovali jsme i společnou dovolenou rodičů
s dětmi. Stále hledáme nové způsoby a příležitosti, jak naše děti obohatit. Proto s nimi třeba
učitelky často jezdí na výlety - za zvířátky do
Horních Počernic, seznamují je s krásami Prahy, navštěvují různé výstavy apod.
V dohledné době připravujeme svatební obřady dětí, které k sobě inklinují, což povede
k posílení vzájemných sympatických citových
vztahů. Děti z jiné třídy budou mít zase možnost přespat přes noc v mateřské škole, aby poznaly toto prostředí i v nočním čase. Samozřejmostí bude i podvečerní diskotéka a další
bohatý program, završený společným spánkem
a společnou snídaní.
Pro příští školní rok 2005/2006 máme už
pro děti zajištěnu výuku plavání a nabídku zájmových kroužků budeme rozšiřovat i o turistický, jehož cílem bude poznávání krás Prahy
a dalších míst v naší republice.
Musíme se pochlubit, že o naši MŠ má zájem i televize, protože tady natáčela pořad pro
děti. Kvalita naší výchovně vzdělávací práce
byla podnětem k tomu, že jsme se stali od roku
2000 cvičnou mateřskou školou pro posluchačky Střední pedagogické školy v Praze. Naším krédem totiž není děti „hlídat“, jak si někdy myslí laická veřejnost, ale naopak je obohacovat a rozvíjet, aby rády vzpomínaly na
dobu, kdy do naší mateřské školy docházely.

Proběhlo i pasování dětí z nejvyšších tříd
z předškoláků na školáky
Na závěr musím ještě konstatovat, že všech
33 pracovnic naší školky považuje veškeré aktivity, kterými naplňují čas dětí, za naprostou
samozřejmost.
(Fotografie jsou z oslavy 10. výročí trvání
školky, spojené s oslavou Dne dětí, které proběhly na zahradě mateřské školy v červnu, pozn. red.)
PaeDr. Irena.Valentová,
ředitelka školy, foto: ves

OMLUVA

Malí hudebníci z kroužku veselých fléten
zahráli na zobcové flétny

Indiáni vybíhali z týpí

V dubnových Listech Prahy 14 jsem
v reakci na článek Ing. Vratislava Štěpaře
omylem uvedl, že jeho autor je členem Občanského sdružení „Zdravé Kyje“. Ve skutečnosti je členem OS Rožmberská. Tímto
se členovi našeho zastupitelstva na jeho
přání omlouvám.
Ing. Miroslav Froněk,
starosta MČ Praha 14
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Paprsek podává pomocnou ruku
Asi je hodně důležité pomoci v pravou chvíli těm, kteří to potřebují. Taková pomoc je
zvlášť ceněna. Pokud se rodičům narodí postižené dítě, jen těžko se s tím sami vyrovnávají a pomoc opravdu potřebují. Psychickou, fyzickou, potřebují poradit, vysvětlit co dál, jak
se o takové dítě starat, jak k němu přistupovat atd. Málokdo z ostatní běžné populace tuší, jak postižené dítě vnímá okolí, nakolik je schopno samo vstřebávat informace a učit se,
co všechno po něm rodič může chtít a co mu naopak může dát atd. Protože v naší městské
části má sídlo zařízení hlavního města Prahy pro děti s těžšími a kombinovanými postiženími „Paprsek“, sídlící v Hloubětíně v Šestajovické ulici, navštívili jsme jeho ředitele PhDr.
Jaroslava Šturmu a povídali jsme si s ním o problémech postižených dětí a jejich rodičů:
❂ Pane řediteli, vaší specializací je psychologie a za dobu vaší praxe vám „prošlo rukama“ bezpočet postižených dětí. Když se rodičům takové dítě narodí, jak by měli postupovat, co by si měli uvědomit a jaké zaujmout
stanovisko?
Především je třeba říci, že patří k charakteru lidské existence, že přes všechen pokrok lékařské vědy nás stále skličují nemoce a že se
rodí děti se zdravotním postižením. Není to
tedy něco, co bychom museli nějak speciálně
způsobit či zavinit anebo co bychom si museli vyčítat. Tak tomu prostě je a my se k tomu
musíme postavit jako ke skutečnosti, jež se
může stát součástí života našich rodin. Je to
nejen rána osudu, ale i jeho výzva. Nemá valného smyslu se uzavírat do sebe a spekulovat,
proč se to stalo právě nám. Neostýchejme se
spojit se s těmi, kteří by mohli pomoci. Nikdo
si přece nepořídil „schválně“ postižené dítě.
Měli bychom to vzít jako úkol, na kterém se
pravděpodobně napracujeme víc než ti, kteří
mají zdravé děti.Při plnění tohoto osudového
úkolu můžeme zažít věci nové a nečekané,
hodně poznat a třeba i zapracovat na své osobní zralosti, jíž bychom bez této specifické
okolnosti třeba nikdy nedosáhli. Jak ten úkol
plnit - v tom můžeme podpořit a doprovodit
možná právě my z Paprsku.
❂ To byla moc hezká slova, která budou určitě pro mnohé oporou. Přesto se vraťme k té
faktické pomoci, kterou nabízíte. Jak funguje Paprsek a pro jaké a jak staré děti jste zařízeni?
Paprsek je denní stacionář, kde pečujeme
o děti od 3 let věku až do 18 i více let. Děti
sem dochází podobně jako do školy, takže je
jim umožněno prožít své dětství v rodině, která jim dává zázemí, cit, lásku a přijetí, ale současně žije v kolektivu a dostává se mu odborné péče pod vedením lékaře, logopeda, fyzioterapeuta, speciálního pedagoga a dalších.
Děti, které sem docházejí, mají většinou hluboké nebo těžké mentální poškození a u většiny z nich se k tomu přidružilo ještě nějaké postižení další. Máme tu třeba děti, které jsou
pohybově postižené - nechodí, to vyžaduje intenzívní rehabilitaci. Jsou tu ale i děti postižené smyslově - třeba nevidí. Může být ale
i kombinace všeho dohromady. Některé trpí
duševní chorobou, autismem, epilepsií, Downovým syndromem atd. Tím, že se těmto dětem přes den věnujeme, odejmeme jeho rodině část toho těžkého úkolu, který má, takže
zatím může v klidu plnit své další úkoly. Pomáháme ale i rodinám s malými dětmi do tří
let. Protože pro ně je ideální být zatím v přirozeném prostředí rodiny (jako zdravé děti),
docházejí naši spolupracovníci přímo k nim
domů a poskytují svou pomoc a podporu
v pravidelných intervalech tam. Učí rodinu,
jak k dítěti přistupovat, a pro dítě je zase dob-

Otevírání nového oddělení v Paprsku se 20.
května zúčastnilo mnoho hostů. Byl mezi nimi
i zástupce starosty Mgr. Jaroslav Jiroušek
(stojící vlevo). Uprostřed stojí ředitel Paprsku
PhDr. Jaroslav Šturma, mezi nimi sedící je
radní MHMP Mgr. Hana Halová.
ré, že první nové podněty přijímá v prostředí
své rodiny.
❂ Pane řediteli, můžete na základě svých bohatých zkušeností říct, jestli se dá takto postiženému dítěti správnou péčí a vhodným programem léčby a rehabilitace pomoci natolik,
že se podstatně přiblíží zdravému jedinci?
Měli jsme tady několik takových dětí. Podle mínění rezignovaných rodičů již byly odepsané. Byly zařazeny do „škatulky“ těžce postižení a nikdo od nich už nic nečekal. U nás
v Paprsku se díky soustředěné práci podařilo
probudit je k tomu, že odtud mohly později
odejít do normální školky mezi zdravé děti
nebo do speciální školy, kde jsou děti s mírným poškozením. Postižené děti mívají často
problémy s chováním a okolí si k nim proto
neumí najít odpovídající přístup. Cílem naší
péče a jejím nejhodnotnějším výsledkem je
to, že se tyto děti socializují, že se stávají společenskými, jsou milé a oblíbené. Jsou to velké výsledky nesmírného významu. Jen si
představte, že se rodiče s takovým dítětem
mnohdy bojí vyjít na ulici nebo jít nakoupit neví nikdy, co by mohlo udělat a jak se zachová. Když se nám je „jen“ podaří zkultivovat, je to pro rodinu obrovský přínos a sejmeme s ní velké množství omezení, která s problémovým dítětem souvisela.

❂ Můžete trochu přiblížit metody práce, jimiž těchto úžasných výsledků dosahujete?
Samozřejmě. Je to v prvé řadě celý systém
rehabilitace a fyzioterapie, systém reflexní terapie podle prof. Václava Vojty - to všechno
podněcuje a aktivuje pohybové schopnosti
a dovednosti. Podobně se dá rozvíjet i vnímání - aby se dítě dokázalo orientovat v prostředí kolem sebe, aby bylo schopno rozlišovat
věci, předměty, tvary a barvy. Máme na to celý systém pomůcek a využíváme i počítačové
programy. S logopedkou se učí mimoslovně
dorozumívat se svým okolím i těžce postižené
děti, které zatím nemluví. Jsme rádi, když dítě dokáže sdělit své pocity pomocí obrázků či
signálů. Dokáže si tak říci, že má hlad, žízeň
apod. I tyto děti mají totiž určitý mozkový potenciál a my jen hledáme ty nejsprávnější cestičky k tomu, jak tento potenciál rozvinout.
Daří se nám to díky tomu, že máme odborníky mnoha profesí se znalostmi různých metod. Proto se nám povede, že to, co je jakoby
hodně zasunuto, probudíme, zaktivizujeme
a dítě tak přivedeme k rozvoji jeho možností.
Samozřejmě nemůžeme dělat zázraky, protože mozek je poškozený a my ho nevyměníme,
ale dokážeme vytvořit podmínky pro to, aby
dítě lépe fungovalo a využívalo možností, které má. Ke každému dítěti je třeba ovšem přistupovat individuálně. To znamená, že pro něj
odborníci spolu s rodiči vytvářejí na míru šitý
program na podporu jeho vývoje. Po určité
době se společně nad programem setkáváme,
vyhodnocujeme jej a hledáme nové cesty, jak
dál. Projeví se to potom i tím, že se dítě naučí
třeba péči o sebe - zachovávání čistoty, oblékání, spolupráci s dalšími dětmi, samo se nají
atd. Nejdůležitější na tom všem je fakt, že ono
samo i jeho rodina žije kvalitněji a šťastněji.
❂ V druhé polovině května se u vás otevíralo nové oddělení. Čím tyto další prostory obohatí Paprsek?
Naše zařízení existuje již přes 10 let. Za tu
dobu děti, které sem nastoupily jako malé, vyrostly a vzhledem k jejich postižení vznikl problém, kam je umístit. Ne u všech se podaří vývoj podpořit tak, aby byly schopné samostatného života. Tito jedinci přesáhli věk 18 let , jsou
dospělí, i když duševně na úrovni malých dětí.
V nových prostorách, které jsme v květnu otevřeli jsou právě tito mladí lidé. Tím se nám zase
uvolnila místa pro jiné menší děti.
❂ Je snadné v Paprsku získat místo a mají
občané z Prahy 14 nějakou přednost?
Kdo potřebuje v Paprsku umístit dítě, měl
by vedení co nejdřív kontaktovat, neboť situace se stále mění - někdy se některé dítě podaří umístit jinde, nebo - jako teď se uvolní najednou 10 míst apod. Jindy se musí nějaký čas
čekat, ale v zásadě se snažíme, abychom každému vyhověli. Proto je dobré, když je žadatel od začátku s námi v kontaktu, abychom na
něj mysleli a když se místo uvolní jej mohli
kontaktovat. Pokud jde o přednost občanů
z Prahy 14, řekl bych, že mají tak nějak přirozenou spádovou přednost. Je přece logické,
aby sem mohli ráno při cestě do zaměstnání
dítě přivézt a odpoledne vyzvednout. Ne kvůli tomu jezdit přes celou Prahu jinam.
❂ Pokud někdo z vás milí čtenáři potřebujete kontaktovat Paprsek, můžete zavolat
na tel. 281 866 654, nebo napsat na e-mail
dcpaprsek@seznam.cz . Vám pane řediteli
děkuji za rozhovor.
ves, foto vok
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Vûﬁte, nevûﬁte,

JAHODOVÉ MENU

V pondělí 6. června odjely děti naší
MŠ Sluníčko - Gen. Janouška 1005, na
jarní ozdravný pobyt na Moravskou
boudu ve Špindlerově Mlýně. O jaru
jsme si však mohli nechat jenom zdát.
Středeční ráno nás přivítalo sněhovou
pokrývkou. Nebyl to pouze poprašek,
sníh se udržel po celý den a děti si postavily sněhuláka i užily koulování. Další neuvěřitelné překvapení nás čekalo ve
čtvrtek v poledne, kdy byla v naší jídelně paní Lívie Klausová. S dětmi si mile
povídala a při loučení dostala keramické
sluníčko, které ve školce malí keramici
vyrobili. Kdo nezažil, neuvěří. Přesvědčte se sami ve fotogalerii na
www.slunicko-ms-wz.cz

Zdravíme vás na počátku prázdnin.
Tentokrát jen krátce, protože o prázdninách se budeme více věnovat práci „uvnitř“ v JAHODĚ. Čekají nás jako každý
rok drobné úpravy a opravy (malování
a jiné obnovovací práce) a budeme se připravovat na podzimní „jahodování“ v JAHŮDCE, JAHODĚ i DŽAGODĚ.
Děkujeme vám za vaše inspirativní
podněty, které k nám od června prostřednictvím internetu proudí. Jakékoliv vaše
připomínky a nápady, které nám ještě po
celé prázdniny můžete sdělovat prostřednictvím dotazníku umístěného na www.jahodaweb.cz, uvítáme. Nezapomeňte, že
některý z účastníků naší ankety vyhraje
zajímavou cenu!
Užijte si dovolené a prázdniny a v září
se těšíme v našem menu nebo některém
z klubů na shledanou.

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

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

Nevûra - konec
nebo zaãátek?
V poradně se často setkáváme s tématem
nevěry, vlastně bychom mohli říct, že tato tématika tvoří více než třetinu našich rozhovorů. Většina lidí, kteří o nevěře slyšeli od svého
okolí nebo je součástí jejich vlastní zkušenosti, hovoří o pocitech bolesti, zrady, ztráty,
ublížení, beznaděje apod. Mnohdy již samotné podezření na nevěru tyto pocity vyvolává.
A právě takové podezření může být mnohdy
základním spouštěčem, který nakonec nevěru
způsobí. Podezírání partnera často vychází
z dlouhodobější celkové nejistoty ve vztahu,
z pocitů, že druhý partner neuspokojuje dostatečně jeho potřeby, ale i z náhlé a mnohdy
nevysvětlitelné změny chování partnera, odmítání sexuálního života, pozdních příchodů
z práce apod. Výživným podhoubím pro
vznik podezírání z nevěry jsou v posledních
letech mobilní telefony - zejména SMS a Internet. Začne-li si jeden z partnerů náhle dávat

přehnaný pozor na mobilní telefon (často ho
nosí i na toaletu) nebo pravidelně v noci přicházejí SMS či tráví nezvykle více času na internetovém chatu, riskuje tím, že se jeho partner dříve či později začne trýznit pochybnostmi. Přitom se ještě nejedná o žádný důkaz
nevěry. V takovém případě, pokud pochybnosti přetrvávají delší dobu a postupně se
z nich stává každodenní trápení, doporučujeme s partnerem, jež je „v podezření“ situaci
v klidu probrat, hovořit otevřeně o svých pocitech strachu, aniž bychom obviňovali. Často se pak stává, že se celá věc vysvětlí jako nedorozumění a vztah se vyvíjí dál uspokojivým
způsobem. Bohužel velmi často lidé, jež mají
pochybnosti, volí strategii kontroly a „slídění“. Prohledávají kapsy, pátrají v mobilech
a emailech a někdy dokonce partnera sledují.
Taková cesta je zhoubná pro každý vztah, ať
už se jedná o podezření oprávněné či neoprávněné. I když se nakonec podezření na nevěru potvrdí, řada lidí pak stejně předchozího
pátrání lituje, dozví se totiž informace, které
jim v konečném důsledku mohou ublížit víc
než samotná nevěra a současně si komplikují
cestu k možnosti konstruktivního řešení dalšího soužití, zkrátka téměř vždy způsobí více
bolesti než užitku. Odhalená nevěra totiž nemusí znamenat rozpad vztahu. I v opačném
případě, kdy ve skutečnosti k žádné nevěře
nedochází, může takové chování vyvolat vážné potíže ve vztahu, naruší vzájemnou důvěru
a není úplnou výjimkou, že teprve následně
vyvolá skutečnou nevěru nebo i rozpad vztahu. Stává se však, že podezření na nevěru se

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

Klubíčko o prázdninách
Mateřské centrum je aktivitou řízenou
zdola - jeho náplň je dána zájmem a aktivitou maminek do něj docházejících. Protože
maminky konající služby během prázdnin
odjíždí, v činnosti pokračují pouze některé
pravidelně celoročně pracující skupiny.
Přes prázdniny nepokračují : herny, školička, přednášky a večery, cvičení.
Pravidelný program začíná od poloviny září.
S přesným programem mateřského centra se setkáte na stránkách zářijových listů.
U většiny aktivit bude termín realizace zachován. Výjimkou je multikulturní skupina,
jejíž program bude realizován v jiném odpoledni, podle možností a zájmu účastnic.
V případě zájmu se obracejte na vedoucí
jednotlivých aktivit:
Multikulturní skupina: Parisa Zagari
605 514 881 ● Školička Beránek: Kristina
Vavrušková 608 134 744 ● Herny: Kouklíková, Budzanowská, Nováková
Kontakt na vedoucí: Ing. Mgr. Marie
Nováková tel. 775 204 208
Email: klubickocernymost@seznam.cz,
www. praha.ymca.cz/klubicko
nakonec ukáže jako oprávněné. Podvedený
partner zažívá pocity hlubokého smutku, zrady, obává se ztráty, neví, co bude dál. I když je
to velmi těžké, přesto nedoporučujeme jednat
unáhleně, v afektu (vyhodit partnera, balit si
kufry a děti, rozhlásit zjištění po příbuzných
a známých atd.). Takového jednání pak většina lidí lituje, ale obtížně se bere zpět a opět
vytváří překážky pro další možné a jiné řešení než je definitivní ukončení vztahu. Dobře
zvládnutá nevěra může naopak vztah velmi
posílit a dokonce posunout k větší spokojenosti. Partner je při svých obavách ze ztráty
často motivován provést u sebe určité změny,
které dříve nepovažoval za nutné a nebo se
o tom vůbec nehovořilo. Otevřou se témata
potřeb obou partnerů ve vzájemném soužití.
Nakonec je vždy na každém z partnerů, jak
moc o vztah stojí, co jsou ochotni pro jeho
další pěstování udělat, co by na sobě mohli
změnit, co odpustit, zkrátka jak přispět k tomu, aby byli spokojeni nebo zda už nejsou
ochotni a schopni do dalšího soužití více investovat. Takové rozhodnutí by však mělo být
vždy na základě předchozího důkladného
zvážení.
Pokud se trápíte svými pochybnostmi nebo
jste již odhalili nevěru partnera a nevíte kudy
kam, neváhejte vyhledat pomoc odborníka, ne
vždy je totiž užitečné řídit se radami známých
a kamarádů, ty se totiž přirozeně odvíjejí od
jejich života a jejich zkušeností.
Slunečné léto přejí pracovníci Poradny
Černý Most
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DDM na âerném Mostû
Generála Janouška 1060,
tel. fax: 286 889 428
mail: praha9@ddmpraha9.cz
www.ddmpraha9.cz

AKCE v ČERVENCI a SRPNU
11. - 15.7. Prázdniny na Mostě (příměstský tábor): program od 8 do 16 hod. pro
děti 7 - 15 let, 65 Kč/den, po -Trója - ZOO,
út-Technické muzeum, stř -Pražský hrad +
Malá Strana, čt planetárium + Petřín, pá botanická zahrada Na Slupi (9 - 14 hod.)
18. - 21. 7 Cesta kolem Prahy za 8 dní
(příměstský tábor): 8- 18 hod., pro děti
7- 15 let, 85 Kč/den - po: Okoř, út -Karlštejn, stř -Průhonice, čt -Ostrá-Botanicus
25. - 28.7. Cesta kolem Prahy za 8 dní
(příměstský tábor): 8 - 18 hod., pro děti
7- 15 let, 85 Kč/den- po: Křivoklát , út: Lešany , stř: Konopiště, čt: Živohošť
15. - 19. 8. Klub Most - otevřený klub pro
děti a mládež, vstup do klubu je zdarma,
otevřeno pondělí - pátek: 10 - 17 hod.
Přejeme všem svým malým i velkým
příznivcům příjemné prožití letních prázdnin a těšíme se v září na shledanou. Přednostní zápisy pro stávající členy kroužků
DDM jsou 1. a 2.9. 13 - 19 hod., zápisy pro
ostatní zájemce 5. - 9.9. a 12.- 16.9. od 14
do 19 hod. Činnost kroužků bude zahájena
19.9.2005.

Chystané kroužky 2005/2006:
Sport: jóga, aerobic, kalanetika, bodyball, stěnolezení, florbal, volejbal, freesbee
Estetika: keramika - děti, keramika dospělí, šikovné ručičky, korálkování,
řezbář
Jazyky: AJ (různé úrovně - děti, dospělí), NJ (různé úrovně - děti, dospělí), čeština pro cizince
Modeláři: letecký, železniční, plastikový modelář
PC-kroužky: začátečníci, webaři, programátoři
Jiné: magie a kouzla, dívčí klub, turistický oddíl

II. ročník
Klánovického duatlonu
„Amatérský závod pro veřejnost“
Zveme vás na druhý ročník Klánovického duatlonu, který se uskuteční 1.října
2005 v Klánovickém lese. Závod je určen
pro amatérské závodníky.
Závodí se v BĚHU a MTB (jízda na horském kole)
Kategorie: Muži - 18 let a výš, ženy - 18
let a výš, páry (muž/žena) - 18 let a výš
Bližší informace o závodě najdete v srpnu na www.ddmpraha9.cz
Tato akce se uskuteční za finanční podpory MČ Praha 14 a Magistrátu hl. m.
Prahy.

Hurááá prázdniny!
P

od tímto názvem uspořádal DDM na Černém Mostě v polovině června odpoledne
plné her, soutěží a zábavy. Akci podpořil Magistrát hl.m. Prahy a vše probíhalo na hřišti
a zahradě ZŠ Gen.Janouška. S organizací pomáhali i kolegové z DDM Praha 9 na Proseku

a děti měly opravdu bohatou možnost výběru:
projížďku na koních, kteří za nimi přijeli z dolnopočernického oddílu Počin, skákání v obřím
nafukovacím skákadle, mohly si zastřílet z luku, pokusit se shodit míčkem plechovky, či zastřílet si vodní pistolí na PET lahve. Jiní se snažili naslepo ustřihnout zavěšený bonbón, chodili na chůdách, zdolávali nízké lanové
překážky atd. Jako generálka před prázdninaves
mi to bylo opravdu skvělé!

Taneãní krouÏek
z „domeãku“
Náš taneční kroužek při KD Domeček sice sídlí v Horních Počernicích a stejně jako
naše skvělá trenérka a kamarádka Soňa Fikejsová je i větší část party odtud, ale najdou se u nás sem tam i nějací „Černomosťáci“. Proto píši i já, jakožto obyvatel ČM
právě do těchto listů. Začátkem května jsme
se zúčastnili semifinále soutěže ve Slaném,
kde jsme vystoupili ve speciální kategorii
„originální sestavy“. Celá soutěž se týkala
vlastně aerobiku, takže jsme sem jeli tak
trochu v roli outsidera. Naposledy jsme vystupovali v Jinonické sokolovně a tak nás
toto nově zrekonstruované kulturní centrum
svým přepychovým vzhledem mile překvapilo. Za dvě hodiny jsme na parketu už
předváděli naši latinskoamerickou sestavu.
Po necelé hodince nervózního přešlapování
nám sdělili úžasné výsledky: s naším 8.
místem postupujeme do finále!
V Hostivaři se 15.května uskutečnilo to,
na co jsme se od soutěže ve Slaném celých
čtrnáct dní fyzicky i psychicky pečlivě připravovali. Šest hodin čekání na zahájení naší kategorie jsme s vypětím všech sil přežili. Dokonce jsme mezi diváky a pořadateli
našli i několik spřízněných duší, které nám

NEZISKOVKY & OBâANSKÁ SDRUÎENÍ
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I dûti mají své problémy
Rozhovor se speciální ‰kolní pedagoÏkou Mgr. Blankou Hrudkovou
Porucha čtení - dyslexie, porucha pravopisu
- dysortografie, porucha psaní - dysgrafie.
Každý rodič asi ví,
o čem je řeč. Někteří to
vědí velmi přesně, protože se některý z těchto
problémů týká jejich
dítěte, jiní třeba jen tuší, ale z neznalosti nedokáží tyto tzv. specifické poruchy učení sami identifikovat. Ve snaze
pomoci rodičům školních i předškolních dětí,
jsme požádali o rozhovor speciální pedagožku
Mgr. Blanku Hrudkovou z Poradenského centra
při ZŠ Bratří Venclíků na Černém Mostě, které
zde funguje od září loňského roku.
Mohla byste rodičům přiblížit, jak mohou
sami včas rozpoznat specifické poruchy učení u svých dětí - třeba už v předškolním věku
a potom v 1. třídě? Určitě je důležité co nejdříve je identifikovat.
Samozřejmě, každá porucha učení se odstraňuje tím snadněji, čím dříve se o ní dozvíme. Už
v předškolním věku dítěte lze pozorováním dojít k určitým důležitým zjištěním. Například
kresba, která je nejčastějším projevem předškoláka nám řekne, zda dítě správně rozlišuje barvy
a tvary, je dobré také sledovat, zda je motoricky
šikovné, jestli dokáže určitou dobu udržet pozornost, jestli k tvarům dokáže přiřadit i tvary
obrácené apod. U prvňáků je potom prvním signálem, že něco není v pořádku velké množství
poznámek. Dítě se nedokáže soustředit, tak zvaně stále „vyrušuje“, nedává pozor apod. Nic se
ale nesmí přehánět a není třeba hned panikařit
při každém zazlobení. Zvláště u chlapců pozornost dozrává až kolem 7. roku věku. Děti se specifickými poruchami učení například na konci
první třídy mnohdy nedokáží rozlišit tvary písmen a přiřadit k nim jednotlivé hlásky. Často
mají také potíže se sluchovým rozlišením některých hlásek, nebo nedokáží vyhláskovat jednoduché slovo.
doopravdy fandily. Díky nim se nám podstatně lépe nastupovalo před nemilosrdné
oko poroty. Byli jsme rozhýbaní, rozesmátí, no prostě připravení... Bylo nám to k ničemu... Skončili jsme sedmnáctí. Domů
jsme se vraceli trochu zklamaní, ale s vírou,
že jsme byli mnohem lepší, než nás porota
ohodnotila a s předsevzetím, že příští rok
určitě vyhrajeme! Když se to vezme kolem
a kolem, tak z celé republiky bylo lepších
jen šestnáct sportovně-tanečních klubů. To
není zas tak špatné, ne?
Poslední dvě věty patří právě té, která nás
připravila, stála za námi a držela nám palce,
až je měla celé omačkané: „Soňo, díky...!“
Na závěr ještě pozvánka mezi nás: jestli
znáte někoho, kdo rád tancuje a obětoval by
tomu dvě hodiny v týdnu, určitě nás doporučte. Co nabízíme? Bezva partu „náctiletých dětiček“, které se rády smějí. Něco se
přiučíte a určitě si i zatancujete před publikem. Co se chce od vás? Dobrá nálada,
úsměv, odhodlání a pohodlné boty. Ostatní
vás Soňa naučí...
Adam

Když rodiče u svého dítěte zjistí takovéto
odchylky od normálu, co by měli udělat?
Možností je samozřejmě víc, jednou z nich je
návštěva našeho Poradenského centra. Po telefonické domluvě mohou rodiče s dítětem přijít za
mnou a jejich podezření buď vyvrátíme, nebo
potvrdíme. Jako speciální pedagog udělám tzv.
depistáž, čili přibližné určení. Je to takový krok
před diagnostikou. Teprve potom - když je můj
závěr kladný, jim doporučím návštěvu pedagogicko-psychologické poradny či jiného zařízení
na Praze 14 či 9, kde se budou problémem dítěte zabývat do hloubky a určí další postup.
Vaše poradna sídlí ve škole Bratří Venclíků, mají u vás děti z této školy nějaká zvýhodnění?
Samozřejmě. Speciálního pedagoga financuje
škola pro své potřeby. Děti z naší ZŠ tedy navštěvují poradnu přednostně. Zabývám se mj.
včasným screeningem (prevencí) u prvňáčků.
Během první třídy se věnuji dětem, které vytipují učitelky na základě svých poznatků během
vyučování a v závěru školního roku, pak dělám
celkovou depistáž všech prvňáčků. Rodiče dětí,
u nichž najdu riziko nějaké vady, dostanou nabídku v žákovské knížce, že mohou přijít a poradit se co dál. Nabízím pak takovým dětem speciální reedukační hodiny (přecvičování omezené
funkce, pozn. red.). Je třeba si uvědomit, že specifické poruchy učení nesouvisí nijak s intelektem.
Dítě může mít průměrný i nadprůměrný intelekt
a přesto není schopno z různých důvodů správně
a rychle číst a psát - tak jak by to odpovídalo jeho věku. Jde o chybnou funkci určité části mozkového centra a u každého dítěte je nějak specifická. Proto i náprava vyžaduje individuální přístup. Konečná diagnostika je pak až ve 2. třídě,
kdy už dítě musí mít čtení a psaní vštípené.
Říkáte, že vás financuje škola a přednostně
se věnujete dětem z této školy. Musí tedy
ostatní, kteří přijdou odjinud, za poradenství
nebo služby platit?
Ne, nemusí. Všem poskytuji poradenské služby i případné hodiny reedukace zdarma, ovšem
jen do naplnění časové kapacity poradny: v pon-

P

ři příležitosti Dne
dětí uspořádalo občanské sdružení Cikne
Čhave 4.června v tělocvičně ZŠ Gen. Janouška
na
Černém
Mostě
Olympijské hry pro děti.
Pro nepřízeň počasí se
většina pozvaných nedostavila a tak si sportovních soutěží užily děti z klubu Cikne Čhave
a Černého Mostu. Soutěžilo se v kopané, vybíjené, hodu na koš, štafetovém běhu, běhu na
100 m. Ti nejmenší házeli létajícími kroužky,
míčkem do koše apod.
Nejvíce se soutěžící těšili na ceny a odměny,
které na ně čekaly. Největší počet medailí si
odnesl Patrik Čepelka, který trénuje box
v nízkoprahovém klubu Palaestra na Praze 2.
Zlatou medaili si za nejlepší sportovní aktivity odnesl Máťa Ščuka - nejmladší a nejmenší soutěžící. Odměnu dostaly ale všech-

dělí a ve středu od 14 do 15.30 hod. (po objednání na tel. 281 000 031).
Jak dalece se daří - obecně - tyto specifické
poruchy učení u dětí odstraňovat?
Nejen specifické poruchy učení, ale i specifické poruchy chování ( zlobivé, hyperaktivní,
nepozorné děti) mají zhruba stejné výsledky.
Pokud se s dítětem pracuje, chodí na nápravy,
rodiče mu pomáhají a jsou naklonění celému
procesu, tak se asi třetina dětí dokáže svého problému zbavit. Druhá třetina zůstane přibližně na
stejné úrovni celý život. I přes snahu nás všech
se mozek někdy nedá ovlivnit. Hraje v tom roli
moc faktorů - hloubka poškození, genetické
předpoklady atd. U poslední třetiny se může
stav i zhoršovat (např. rozvoj poruch chování či
jiných psychických poruch). Nejtěžší poruchy
učení by měly být klasifikovány jako zdravotní
postižení. Všechny tyto děti ale chodí do běžných škol, mají však individuální vzdělávací
program v některých předmětech. Mohou například používat speciální pomůcky, jiné učebnice,
lze pro ně upravit osnovy. Pochopitelně je to náročnější pro pedagogy. Podle nového školského
zákona má však dítě se zdravotním postižením,
ale i se zdravotním znevýhodněním nárok na jisté úlevy a na individuální vzdělávací program.
Dá se tedy říct, že dítě, které má specifickou poruchu učení nebo chování diagnostikovánu, má vedle nevýhod i určité výhody?
Je to tak. Nevýhod je dost - takové dítě musí
na veškeré učení vynaložit mnohem větší úsilí
než ostatní děti, aby dosáhlo stejných výsledků,
myslím tím známky. Výhodou je to, že by měly
být pedagogem zohledňovány - například by se
jim neměly počítat tzv. specifické chyby. I celková klasifikace by měla být s ohledem na jejich
poruchu učení. Musím ale doplnit, že pokud
chtějí nějaké úlevy od psaní (např. doplňovačky
místo diktátů), musí spolupracovat s poradenskými odborníky a docházet na nápravy (reedukace). Zajímavé také je, že tyto děti se většinou
velmi dobře uplatňují v praktickém životě.
Na závěr ještě shrnutí pro čtenáře, kteří by
měli o služby vaší poradny zájem: kontaktujte Mgr. Hrudkovou na tel. 281 000 031,
v rámci možností poradny vás objedná a určí
předběžnou diagnózu vašeho dítěte. Služby
Poradenského centra jsou zdarma.
Děkuji za rozhovor
ves

Cikne âhave & sport

ny děti, které se sportování zúčastnily. Dík
patří ZŠ Gen. Janouška, rodičům dětí za pomoc při soutěžích, paní Ivetě Demeterové
z Rádiarota a sponzorům, kteří akci podpořili: Agentura „ K “ Crocodile ČR, spol.
s.r.o a Coca Cola, Kliment Trade s.r.o.
julka

čtyřstranu neziskovek připravila Alena Veselá, foto autorka (4), vok (2) a archiv (2)
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Raãte vstoupit do DÏagody
Občanské sdružení Jahoda, o jehož programových aktivitách se pravidelně dočítáte na
stránkách našich Listů se rozhodlo pro zásadní krok: rozšířit nabídku sociálních služeb
a volnočasových aktivit, tentokrát ale pro starší děti a mladé lidi ve věku od 12 až do 18 let. Za
cíl si dali nabídnout těmto lidem novou alternativu využití volného času. Mnozí jej totiž tráví v ulicích sídliště mezi paneláky, v prostorách
nákupních center apod.

nabízí? Mohou tady poslouchat muziku, pracovat s internetem, zahrát si stolní fotbálek, zacvičit v malé posilovně, posedět s kamarády při čaji či kávě, nacházet nové přátele, ale i podnikat
různé výlety a víkendové akce. Klub Džagoda
bude pomocníkem v prevenci experimentů dětí
a mládeže s drogami, alkoholem, cigaretami
a vandalismem - bude hodnotným společníkem
pro všechny, kdo o něj projeví zájem.
Slavnostního otevření Džagody se zúčastnili

zástupci sponzorů, Ministerstva informatiky
a VÚ práce a sociálních věcí. Pásku, která oficiálně dělila klub od svých nových návštěvníků
přestřihli společně: Mgr. Daniel Rovan, zástupce starosty MČ Praha 14, Radomír Mervart za
sponzorující společnost DAMOVO a Ing. Alena
Šindlerová z odboru prevence kriminality Magistrátu hl.m.Prahy.
Nízkoprahový Klub Džagoda ve Vybíralově ulici 969 na Černém Mostě byl do konce
června ve zkušebním provozu a od září by
měl fungovat již v plném provozu minimálně
2 x týdně ( dny a hodiny upřesníme v zářijových Listech Prahy 14).

Povedlo se - díky podpoře MČ Praha 14 byl
18. května slavnostně otevřen nový klub Džagoda, který se řadí mezi kluby „nízkoprahové“, což
znamená, že je zdarma přístupný všem mladým
lidem v uvedené věkové kategorii. Prostory bývalé vývařovny ve Vybíralově ulici 969 na Černém Mostě se za přispění sponzorů a díky projektům finančně podpořených nadacemi a městskou částí Praha 14, během poměrně krátké
doby změnily v zařízení, svým standardem odpovídající běžným nízkoprahovým klubům pro
mládež, kterých je již v České republice několik
desítek. Co všechno klub svým návštěvníkům

Komunitní plánování pomÛÏe v‰em
Na důležité schůzce se sešli v Galerii 14 koncem května členové
zastupitelstva MČ Praha 14, zástupci některých komisí a zástupci organizací poskytujících sociální služby potřebným občanům naší
městské části. Úvodní slovo do diskuse přednesla pracovnice Městského centra sociálních služeb Lenka Omelková a námětem bylo komunitní plánování sociálních služeb, vycházející ze skutečných potřeb občanů naší městské části. Cílem je zjistit skutečný stav poskytování těchto služeb a současně absence služeb dosud chybějících.
Díky plánování, vycházejícímu z poznatků v základní úrovni, lze pak
vytvořit systém služeb podle existujících potřeb v odpovídající
kvalitě a v souladu s místními specifiky.

Podûkování bezpﬁíspûvkov˘m
dárcÛm krve
Galerie 14 byla 25. května již podruhé svědkem předávání opravdu vzácných ocenění. Pro plakety Prof. MUDr. Jana Jánského za
bezplatné dárcovství krve si mělo přijít celkem 51 našich spoluobčanů. Zástupce starosty Mgr.Daniel Rovan spolu s ředitelkou oblastního spolku Českého červeného kříže Ivanou Kadlečkovou a předsedkyní výkonné rady ČČK Mgr. Jarmilou Lhotkovou předali celkem 26
bronzových plaket ( za 10 odběrů krve), 20 stříbrných plaket (za 20
odběrů), čtyři zlaté plakety - Pavlu Danišovi, Oldřichu Lžíčařovi, Jiřímu Němečkovi a Ing. Janu Svobodovi (za 40 odběrů) a Zlatý kříž
III. třídy Miroslavu
Rydygerovi za 80 bezpříspěvkových odběrů
krve. I když se všichni
pro bronzové a stříbrné
plakety osobně nedostavili, bylo to příjemné setkání s úžasnými
lidmi, kteří dokáží nejcennějším darem projevit lásku a obětavost
všem ostatním. Pro radost všem přišla zahrát
ještě country kapela
Hopklubáci z Jižního
Zlatý kříž III. třídy za 80 odběrů krve
města.
převzal Miroslav Rydygr
stránku připravila Alena Veselá, foto autorka
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Komunitní centrum MOT¯LEK

Uběhlo to rychleji než voda - Komunitní
centrum Motýlek na Černém Mostě má šťastně za sebou už plné dva roky života. Z původních skromných začátků vzniklo fungující zařízení, zajišťující bohaté volnočasové aktivity
pro děti s postižením i pro děti zdravé. Protože v běhu nejrůznějších činností nebývá mnoho příležitosti k zastavení a ohlédnutí, chceme dnes toto místo využít k malému zhodnocení toho, co se nám z původních myšlenek
a vizí podařilo:
Největší úspěch zaznamenaly podle očekávání dopolední herny pro děti, které využívají
hlavně maminky, které jsou s dětmi doma. Naše
pozornost je upřena na děti s handicapem, proto
byla dvakrát týdně otevřená integrovaná herna
s programem, další dny rodiny využívaly školičku a volné herny. I znevýhodněné děti tak získaly možnost prožívat mezi kamarády podobné radosti, které ostatní děti zažívají v mateřské školce. Z rehabilitačních činností bylo velmi
úspěšné plavání, o kterém jsme více psali v květ-

novém čísle. Děti se zdravotním postižením už
získaly potřebné dovednosti (orientace ve vodě,
dýchání) a nyní se mohou soustředit na základy
pohybu ve vodě. Také o canisterapii je velký zájem a děti své trpělivé hafany, kteří jim pomáhají, upřímně milují. Program ministerstva informatiky podpořil výuku práce na počítači pro děti. Pro některé z nich nejde v prvé řadě o způsob,
jak trávit volný čas, ale o zásadní pomůcku k životu. Například jeden z našich školáčků, který
kvůli svému postižení nemůže dobře psát, začal
letos hrdě chodit do první třídy s notebookem
místo sešitů. Jiné děti s vážnějším postižením
zase po zvládnutí internetu získaly konečně nástroj ke komunikaci s vrstevníky. Žhavou novinkou je i zařazení do projektu Program podpory
fungující rodiny, pod jehož záštitou jsme zahájili kurzy pro maminky (keramika, počítače), výlety apod. A co nás čeká nového? Díky sponzorskému příspěvku GE Money Bank budeme moci rozšířit hlídání dětí přímo v rodinách
a dovybavit půjčovnu sportovních potřeb pro

nízkoprahový klub. Hlídání dětí v Motýlku
chceme rozšířit na čas úředních hodin většiny
institucí, tak abychom poskytli rodinám co nepraktičtější pomoc.
Závěrem snad zbývá jen poděkovat. Nejlépe
to vyjádřím slovy PhDr. Hany Urbanové, předsedkyně Sdružení na pomoc dětem s handicapy,
které Motýlek provozuje: „To, že jsme došli
tam, kde jsme dnes, je především zásluhou lidí,
kteří neberou svou práci v Motýlku jako pouhé
zaměstnání, ale přidávají i kus sebe sama. Velkou pomocí jsou pro nás také desítky dobrovolníků, bez jejichž obětavé práce by se mnohé naše akce vůbec neobešly. A velké poděkování
patří kromě sponzorů i rodičům, kteří nás podporují a sympatizují s námi. Věřím, že díky
všem, kteří se na práci našeho sdružení jakýmkoliv způsobem podílejí, bude Motýlek i ve
svém třetím roce pomáhat dětem, které pomoc
skutečně potřebují.”
PhDr. Zuzana Jelenová,
ředitelka KC Motýlek

Zahradní slavnost v Mot˘lku

Zahradní slavnosti, uspořádané 7. června v KC
Motýlek se zúčastnilo i přes nepřízeň počasí opravdu hodně dětí i jejich rodičů a mnoho dalších vzácných hostů, mezi nimiž byl i zástupce starosty Mgr.
Daniel Rovan. Slavnost byla tečkou za soutěží
„Namaluj motýlkovi kytičku“ a předávaly se tu odměny vylosovaným dětem, které věnovaly do soutěže svůj obrázek. Na slavnost přijely také mažoretky a roztleskávačky až ze Žamberka s krásným
vystoupením. Na druhém snímku je předsedkyně
Sdružení na pomoc dětem s handicapy PhDr.Zuzana Jelenová s ředitelem CČM ( je jedním ze sponzorů Motýlka) Ing. Milanem Klégrem, který byl také mezi pozvanými hosty.
text a foto: ves

KC Mot˘lek pﬁipravilo pﬁímûstsk˘ tábor pro dûti v dobû letních prázdnin
Kamarádi a kamarádky,
pokud budete od 4. července do 19. srpna v Praze, přijďte mezi nás a prožijeme spolu spoustu legrace a pohody. Čekají vás hry a soutěže, výtvarničení, trampolína, stolní tenis, stolní fotbal apod. Budeme chodit na výlety do letní přírody i na zajímavá historická a kulturní místa v centru Prahy. Každý
všední den bude pro vás MOTÝLEK otevřený od 9.00 do 16.00, s polední přestávkou mezi 12 - 13 hod. Tábor je pro děti zdarma, díky grantové finanční podpoře MČ Prahy 14, platit se budou pouze případné vstupy a jízdné. Na výlety mimo Motýlek budou děti potřebovat písemné povolení od rodičů,
v jiné dny je možné kdykoliv přijít a odejít. Na přání rodičů bude letos možné zůstat v Motýlku i přes poledne a ohřát si zde vlastní jídlo. Tato služba je
nad rámec dotace městské části a je zpoplatněna částkou 25,- Kč/denPro bližší informace volejte Mgr. P. Srokovou, tel. 281 912 081. Těšíme se na vás!
KC MOTÝLEK ,Vlčkova 1067, Praha 14
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Olympijsk˘ den

C

eloroční projekt ZŠ Hloubětínská „Lodí
k olympijským ideálům“ vyvrcholil
1. června olympijským dnem. Přesně po sto letech a jedenácti měsících, kdy byly v americkém Saint Louis zahájeny hry III. olympiády,
kam tehdy dopluly lodičky ze čtyř kontinentů,
na nichž se tísnilo 42 sportovců ze sedmi evropských zemí, šest Kubánců, jeden Australan
a tři Jihoafričané. I v Hloubětíně jsme byly
svědky velkolepého nástupu pod olympijskou
vlajkou, slibu závodníků i rozhodčích, zapálení olympijského ohně, projevů a slavnostního
zahájení. V zámoří se těchto oficialit zhostili
na výbornou americký prezident Theodor Roosevelt a český zástupce v Mezinárodním
olympijském výboru Dr. Jiří Stanislav GuthJarkovský, tady lze říci totéž o ředitelce školy
Mgr. Zdeně Pacákové a zástupci starosty Pra-

hy 14 Mgr. Jaroslavu Jirouškovi. V americkém
městě na soutoku Missouri a Mississippi se
soutěžilo celkem v 15 sportech, nad Rokytkou
to bylo sportů 9. Hloubětínští olympionici by
určitě kroutili hlavou nad šermem holí, neznámou hrou roque nebo nad skoky do vody se
splýváním na dálku, které se objevily vedle
tradiční atletiky, boxu, lukostřelby, plavání,
sportovní gymnastiky, veslování a dalších
sportů. Zajímavostí určitě je to, že už tehdy se
soutěžilo v lakrossu a golfu. Vlastenec GuthJarkovský, který pracoval v MOV plných 50
let, by měl určitě radost z atletiky, přehazova-

né, odbíjené, fotbalu a hodu kriketovým míčkem, na druhou stranu by těžko chápal, jak se
do hloubětínské kotliny dostaly ringo, softball,
kroket nebo petanque. Leč globalizace zasahuje i do sportovní oblasti. A také feminizace.
Považte, že před pouhými sty lety bylo mezi
569 startujícími pouze osm žen, které soutěžily v lukostřelbě. Na hřišti Slavoje a školních
sportovištích osoby ženského pohlaví převažovaly mezi olympioniky i v rozhodcovském
sboru. A ještě jeden významný rozdíl lze mezi
oběma olympijskými akcemi zaznamenat. Zatímco před stoletím byly sportovní soutěže
v Saint Louis rozloženy do co nejdelšího období a končily fotbalem až po pěti měsících

Kyjské louãení
Zajímavým způsobem se loučily se
školním rokem děti v kyjské ZŠ Šimanovská. Místo učení se přesně v polovině června věnovaly celý den soutěžení. První stupeň vyrazil do přírody

pod heslem Za sluníčkem. To ten den svítilo
ode časných hodin, a tak mu šla děcka jihovýchodním směrem naproti přes Hostavice až do
Dolních Počernic. Cesta to byla plná poznání
a zajímavých soutěží. Druhý stupeň si vystačil
se sportovišti v areálu školy. K vidění tady byly tradiční sportovní disciplíny, např. skok daleký nebo hod na basketbalový koš. Určitou
kombinací obou těchto dovedností pak byl
hod medicinbalem do dálky. Součtem metrů i

23. listopadu, v Hloubětíně si podobný přepych nemohli dovolit, tady se všechno muselo
zvládnout během jediného dne. Inu, žijeme
v uspěchané době.
přesných pokusů ze všech tří disciplín byly
vypočítávány výsledky tohoto kyjského
trojboje. Na programu se objevil také v posledních letech tolik oblíbený florbal. Bylo
zajímavé sledovat, jak tomuto sportu přišla
na chuť řada dívek. Loučení při sportovním
dnu se po všech stránkách vydařilo.
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Mistr svûta ve skateparku
Další ročník Salebra cupu pro nesponzorované jezdce byl zahájen 11. června ve skateparku na Černém Mostě. Počet závodníků zůstal zhruba na loňské úrovni, podobná byla
i jejich výkonnost. Pro diváky vyrostly v areálu dvě tribunky z lešenářských trubek, zlepšilo
se i další zázemí závodu, po celou dobu jeho
trvání tady vládla pravá „skejťácká“ pohoda.
Stejně jako u předchozích dvou ročníků ani

tentokrát nezůstali všichni přítomní ochuzeni o exhibiční vystoupení. Svůj streetbike
představil Viktor Plas a s velkým ohlasem
ovládli skatepark footbagisté. Čeští šampióni Tomáš Tyrpekl s Pavlem Červeným
a hlavně Václav Klouda (na snímku), čtyřnásobný mistr Evropy a trojnásobný mistr
světa ve freestylu, který své tituly získal
v San Francisku, Praze a Montrealu. Bylo až
neuvěřitelné, co všechno
s malým míčkem dokázali.
Akce, kterou organizovala
Rajčárna promotion spolu
s ÚMČ Praha 14, se setkala
s velkým ohlasem a bude zajímavé sledovat, jak budou
pokračovat další podniky Salebra cupu v Kolíně (16.7.),
Hrádku n. N. (30.7.) a v Praze na Smíchově (27.8.).
A jak si povedou vítězové
z domácí stáje, Nikolaj Tunturov v kategorii do 14 let
a Andrej Norenko nad 14 let.
řídil s menšími nepřesnostmi, písknul za stavu 6:4 naposledy do vypůjčené píšťalky a předal pohár domácím fotbalistům. Bylo to jejich
druhé vítězství v dosavadních třech utkání,
ovšem ta předchozí se hrála v letech 1995
(3:4) a 1996 (8:2). Pohár ČMFS je pro letošní
rok uložen v síni slávy ostravských fotbalistů.
Uvidíme, na jak dlouho bude putovní pohár
vystaven v kanceláři našeho starosty Miroslava Froňka. Dojde k další repríze souboje fotbalových týmů úřadů Prahy 9 a 14 zase až za
dlouhých devět let?

Pohár Praze 14
Dva dny po finále Poháru ČMFS v Olomouci, který pro letošní rok získal Baník Ostrava, se bojovalo o další významnou fotbalovou trofej na Černém Mostě. Do utkání o putovní pohár pro vítěze derby městských částí
Prahy 9 a 14 nastoupila obě mužstva po poctivé celoroční přípravě a krátkodobém soustředění, ze kterého se někteří borci z vysočanské radnice vrátili až těsně po plánovaném
úředním začátku. Rozhodčí Kastl navíc zapomněl píšťalku, a tak se začínalo s půlhodinovým zpožděním. I tak ale zbyl před prvním
fouknutím do vypůjčené píšťalky ještě čas na
společné foto. Hrálo se na hřišti ZŠ Generála
Janouška podle pravidel Hanspaulské ligy
a oba týmy nastoupily v nejsilnějších sestavách. Domácí začali drtivým náporem, jehož

výsledkem byl gól Lisého už ve 2. minutě.
Hosté se dostali do první šance až o tři minuty později, ale Svoboda jistou tutovku zázračně vyrazil. Za další tři minuty už to bylo 2:0,
když Rovan s jistotou proměnil penaltu (na
snímku). A v 10. minutě skóroval Sobotka po
nezištné přihrávce Hájkové. Jediná osoba
ženského pohlaví (na snímku) na hřišti (nepočítaje asistentku rozhodčího Joudovou na laj-

ně) byla žolíkem v sestavě domácího týmu
a hlavně v úvodu střetnutí dost nahlodala
sebedůvěru hostů. Ti snížili Važanským až
v 19. minutě po promarněných šancích domácích hráčů Sobotky a Froňka. Do konce poločasu se do listiny střelců zapsal ještě Kolpek
z Prahy 14.
Na začátku druhého dějství utkání částečně zdramatizoval svou druhou brankou Važanský, nicméně pak přišly dvě rozhodující
trefy v rychlém sledu. Nejprve ve 41. minutě
zvýšil Sobotka technickou střelou podél vybíhajícího brankáře na 5:2 a hned v další minutě tentýž hráč v rychlém brejku dvou na osamoceného brankáře přihrál Lisému, který
skóroval prakticky do prázdné branky. Za stavu 2:6 vyměnil Važanský brankáře Bachmanna. Ten mimochodem nastoupil v dresu se
státním znakem na prsou, nicméně Petr Čech
může být v klidu. Zato domácí gólman Svoboda (na snímku právě podruhé kapituluje)
chytal v dresu Pragovky, ovšem svým výkonem dokázal, že II. pražská třída by pro něj
byla určitě málo. Na tom nic nemění ani fakt,
že v 55. minutě ho ještě střelou bez přípravy
překonal Škoda a za další tři minuty Lisý polovlastním gólem, který byl nakonec připsán
Davídkovi. A pak už sudí Kastl, který zápas
dvoustranu připravil Pavel Vokurka, foto autor
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Z Rajské zahrady do zámoﬁí

olovinu sezóny mají za sebou softballisté
P
oddílu Spectrum, který sídlí v areálu ZŠ
Bří Venclíků. O dosavadní bilanci těch nejmladších kategorií, o prázdninovém programu a také o vyhlídkách pro podzimní vrchol
soutěží jsme si povídali s předsedou zdejšího
oddílu Danielem Pasinim a trenérem juniorské reprezentace Petrem Novákem.
„Už potřinácté jsme v dubnu organizovali
jeden z turnajů žákovské a kadetské ligy pod

Na snímcích jsou žáci a muži oddílu Spectrum.

názvem První jarní meta. V obou kategoriích
jsme zvítězili. Začátkem června obsadilo smíšené družstvo nejmladších žáků čtvrté místo
na mistrovství republiky v Brně. Hrál se teeball, v němž se bez nadhazovače odpaluje míč
ze stojanu. Pro začátečníky ideální. V kategorii do 13 let jsme rovněž v červnu byli zase úspěšní na mezinárodním mistrovství republiky
v Plzni. Značný podíl na těchto úspěších má
slečna Marta Kuklová, která v roli trenérky
nachází k dětem v tomto věku ten správný
vztah. Na mistrovství republiky mladších juniorů jsme skončili druzí po finálové porážce
5:8 s Havlíčkovým Brodem, v září nás čekají
další mistrovství republiky kadetů a starších
juniorů, tentýž měsíc absolvují svůj finálový
turnaj také mladší i starší juniorky. Všechna
tahle družstva se sejdou v srpnu na tradičním
soustředění v Kostelci n. O., kam jezdíme už
tucet let.O prázdninách budeme mít jako vždy
nabitý program. Juniory čeká MS v Kanadě,
kam odcestuje z našeho kádru pět borců, Jan
a Jiří Pospíšilové, David Kramář, Ondřej Maleček a Vojtěch Oliva. Šampionátu se zúčastní deset týmů, není tam žádný outsider, Austrálie, Kanada, Japonsko a Nový Zéland převyšují ostatní soupeře o třídu, je
tam Argentina, Mexiko, Venezuela a USA, Evropu zastupujeme
jen my a Dánové. Umístění na
šestém, sedmém místě by bylo
výrazným úspěchem.Muže čeká
koncem července ME v Holandsku, tam budou Spectrum reprezentovat Pavel Štoček, David
Mertl, Pavel Moravec a Jiří Brabec. Na tenhle šampionát pak navazuje významný turnaj klubových týmů v americkém státě Visconsinu, kde bude národní tým
startovat pod hlavičkou Pražského výběru. Rovněž tam se ve dvanáctidenní soutěži vedle nás představí z Evropanů pouze Dánové.

POHODOV¯ VÍKEND
Inspirující dopis s fotkami coby důkaz nám poslala Jarka Kozohorská
z kyjského odboru ZRTV. Vybrali jsme
z něj několik vět. „Sportujeme po celý
rok, neboť sport, jak je známo, udržuje
zdraví a dobrou náladu, což my můžeme
jen potvrdit. Hrajeme volejbal, jezdíme
na kolech, na vodu, v zimě lyžujeme,
pořádáme pochody do přírody a také si
rády zacvičíme.
A aby toho nebylo málo, vyjíždíme
také několikrát do roka na sportovní víkendy. V květnu jsme si to parádně užily ve
Stráži pod Ralskem. Počasí nám přálo, zahrály jsme si volejbal, posílily těla v posilovně, objely Ralsko na kolech, zacvičily si
v bazénu, pobyly v sauně. Některé hrdinky
si vyzkoušely i jízdu na vodních lyžích.
Všem příznivcům sportu proto přejeme prima letní zážitky a nezapomeňte, že sportovat se dá v každém věku. No, jen si nás hezky prohlédněte, jsme v pohodě a hlavně
FIT!“

No, a pak už přijde vyvrcholení domácí soutěže a play off 1. ČSL mužů, které startuje
v polovině září. Čtyři roky po sobě jsme skončili čtvrtí, letos si chceme alespoň o jedno
místo polepšit, což znamená nechat za sebou
někoho z trojice Chomutov, Krč nebo Radotín. Dost možná, že v těchto utkáních už nás
povzbudí některé nové tváře. Našich 120 členů čeká jako obvykle v září na další zájemce
o tenhle sport. Bližší podrobnost o našem
softballovém oddílu se dají vyhledat na
www.spectrumpraha.net.“

Letní bowling
Až vás v letních měsících začne unavovat horko z dlouhého pobytu na sluníčku,
až vás třeba začne ubíjet nuda z prázdninového nicnedělání, neklesejte na mysli
a využijte jednu z možností na zchlazení
organismu a zajímavé hraní v klimatizovaném prostředí J.R.Clubu Bowling v sousedství kyjského kostela sv. Bartoloměje.
Na zdejších čtyřech drahách si můžete zakoulet během prázdninových slev už za 99
korun na hodinu. Otevřeno je ve všedních
dnech od 16 do 02 hodin a během víkendu
od 13 do 24 hodin. V červnu se tady uskutečnilo několik akcí, zajímavé byly třeba
turnaje „deváťáků“, kteří se na nich povedeně loučili s povinnou školní docházkou.
A když nebudete mít chuť ani na srážení
kuželek, tak máte možnost věnovat se ve
zdejším sportbaru šipkám, stolnímu fotbalu případně kulečníku, nebo si jen tak posedět a dodržováním pitného i stravovacího režimu udělat něco pro své zdraví.
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De‰Èov˘ streetball

První červnový víkend patřilo parkoviště
u CČM streetballu. V sobotu se tady uskutečnilo pražské kolo, na které v neděli navazovalo celorepublikové finále už pátého ročníku
Českého poháru. Zejména sobotní turnaj byl
bohužel poznamenán nepříznivým počasím,

takže se hra musela kvůli
dešti několikrát odkládat.
Nicméně všechny zápasy věkových kategorií od 10 let po
veterány byly odehrány.
Však také všichni vyznavači
tohoto sportovního odvětví
měli po oba dny k dispozici
10 kurtů. Na finálový turnaj,
kam se kvalifikovali borci ze
soboty a z předcházejících
kol poháru v Děčíně a Brně,
připravili organizátoři bohatý doprovodný
program. Uveďme alespoň breakdance, flatland a taekwondo. Aktéři těchto exhibičních
vystoupení museli často čekat, až se přežene
déšť, který je ovšem z centrkurtu dokázal také vyhnat jako v případě ukázky taekwonda
oddílu Sonkal z Černého Mostu (na snímku)
pod vedením trenéra Šedy. Důležité bylo, že
povrch byl celkem suchý při soutěži ve smečování, takže účastníci téhle atraktivní podívané se do bojů o pohár ve Slam dunku mohli pustit naplno. Následující finálová utkání se
však opět odehrávala pod dešťovou hrozbou.
Když padl poslední koš, tak si určitě nejvíc
oddechl prezident České streetballové federace Igor Bayer:
„Mám radost, že se tenhle turnaj těší každým rokem většímu zájmu hráčů, diváků
i médií. Letos to byl moc deštivý ročník a poděkování po jeho ukončení určitě patří všem

Naplnûné obavy
Při podzimním hodnocení účasti fotbalových celků z Prahy 14 jsme vyjádřili pochybnosti nad záchranou kyjských týmů
v mistrovských soutěžích a naopak věřili
hloubětínským fotbalistům. Tyto obavy se

bohužel naplnily a předpoklady stoprocentně vyšly. V pražském přeboru neopustily
Kyje poslední místo, když k podzimním osmi bodům přidaly na jaře jen pouhých šest,
ze šestnácti družstev suverénně nejméně gólů daly a ještě suverénněji nejvíc dostaly.
S domácími fanoušky se asi na dva měsíce
rozloučili celkem důstojnou porážkou s postupujícím mužstvem Horních Měcholup
0:2 (na snímku), s přeborem pak zřejmě na
dlouho ostudným desetibrankovým přídělem v Přední Kopanině.
16. Kyje
30 3 5 22 22:94 14

Mnohem sympatičtěji bojovala o záchranu v I. B třídě kyjská rezerva, která na jaře
6x vyhrála a 2x remizovala. K sestupu ji odsoudila až porážka 1:2 v posledním zápase
s týmem Prosexu.
13. Kyje B
26 8 4 14 55:68 28
Po podzimu devátý Hloubětín (na snímku
v zápase s premiantem soutěže Fórem Ukrajinců) začal jaro rozpačitě, zoufalému stavu
trávníku odpovídaly také výkony fotbalistů
na něm. V polovině jarní části se zazelenala
tráva a částečně zlepšila i hra. Ostatně v šesti závěrečných kolech získal Slavoj 12 bodů
při skóre 22:14. To vzbuzuje určité naděje
před srpnovým zahájením II. třídy, zejména
když se vlády nad zdejším fotbalem opět
ujala parta bývalých fotbalistů.
9. Hloubětín 22 8 1 13 57:61 25

jeho aktérům i ÚMČ Praha 14, za jehož přispění se celá akce uskutečnila. Celkově jsem
v daných podmínkách maximálně spokojený
s pochopením všech hráčů i s tím, že se opět
podařilo odehrát soutěže všech věkových kategorií obou pohlaví.“

Tři nejlepší družstva
čtyř kategorií
smíšené 10 - 13 let
1. Bold boys
2. I love this game
3. Kdyby něco tak nic

muži 14 -17 let
Slaný atak
Chiki-liki-taa
Jen tak tak

muži 18 let a více
1. Torpédo
2. Fernet sport club
3. Uzun Arac

ženy 18 let a více
Mc Donald’s
Armáda špásy
SSB

Dramatické
vyvrcholení

Až poslední série dlouhodobého školního turnaje ve florbalu určila definitivně pořadí na prvních třech místech. Hrálo se od
začátku školního roku každý měsíc v tělocvičnách zúčastněných škol a drama vrcholilo při desátém turnaji 15. června v ZŠ Bří
Venclíků. První ročník turnaje nakonec vyhrála ZŠ Chvaletická (na snímku) s celkovým počtem 32 bodů. Zato o druhém místě ZŠ Bří Venclíků rozhodl až větší počet
vstřelených gólů, protože její hráči měli 28
bodů stejně jako reprezentanti ZŠ Vybíralova. Ovšem „Venclíci“ dosáhli celkem
115 branek, jejich konkurenti o jedinou
méně. Na čtvrtém místě se umístili hráči
z Běchovic, pátá příčka patří ZŠ Šimanovská. Přes prázdniny doznají kádry všech týmů značných změn, a tak od září může být
v dalším ročníku turnaje všechno jinak.

dvoustranu připravil Pavel Vokurka, foto: autor (7) a archiv
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Cestování je nejlepší zaměstnání na světě. Toulky nás
spřízňují s nebem. Jestliže se nám narozením dostalo
dosud neprokázaného štěstí, měli bychom alespoň poznat zemi.
K. Paustovskij

či se nespletl v datumu konání některé z cestopisných přednášek, které jsou pořádány
jednou za měsíc v komunitním centru Motýlek a v Klubíčku ve Vlčkově ulici na Černém
Mostě. Někdo může právem namítnout, že
přednášky tohoto typu jsou dnes v éře cestování bez zákazů, sledování domácího videa
a televizních cestománií překonané. Přesto se
konají, i když zájem o ně zdaleka neodpovídá
tomu, co všechno nabízejí. Jednodušší je zůstat sedět doma a dálkovým TV ovladačem si
třeba naladit některý z cestopisných či zpravodajských kanálů. Ani jeden z nich vám však
nenahradí bezprostřední kontakt s člověkem,
který podnikl zajímavou cestu do míst, kam se
třeba nikdy nedostanete, a on je ochoten vám
o všem bez obalu vyprávět a zároveň promítat
s vlastním komentářem podmanivé fotografie
či videozáznam. Je to jakási obdoba toho,
když si s přáteli prohlížíme rodinné fotografie
z poslední dovolené.
Původním záměrem Vladimíra Jelena, jenž
cyklus přednášek uvedl v září loňského roku
do života, bylo nabídnout dospívajícím dětem, docházejícím do Motýlka, setkávání
s lidmi, kteří něčeho dosáhli ve svém oboru
a svým příkladem by mohli děti pozitivně mo-

Do ‰irého svûta

z âerného Mostu

Dnešní doba přeje masovému cestování
a turismu jako snad žádná předtím. Výběr destinací je po celý rok obrovský, velká část
z nich je pro našince na cestách cenově dostupná a pokud máte hromadu peněz a nevíte,
co s nimi, žádná končina na zemském glóbu
pro vás není nedosažitelná. A to bez námahy
a strádání, jež podstupují při expedicích houževnatí dobrodruzi. Nejmovitější turisté si
klidně dopřejí výstup na vrcholek Mount Everestu, kam je doslova vynesou, či cestu k severní točně, kam je dopraví obří letadlo v rámci desetihodinového výletu, což vyjde na
čtvrt miliónu korun. Vraťme se však v reálu na
zem a v čase, kdy se chystáte na letní dovolenou, můžeme společně vychutnat atmosféru
dálek a exotiky. Toto povídání o cestování

Domorodci v amazonském pralese připravují českým turistům chutnou svačinku

Pozdrav z Jamajky

jsem zamýšlel delší dobu. Je zvláštní tím, že
jsem nemusel opustit Prahu 14, a přesto jsem
se ocitl v pralesích Jižní Ameriky či se prošel
napříč Tibetem až k Velké čínské zdi nebo
jsem se stal svědkem dobytí pólu. A ušetřené
koruny jsem si mohl ponechat na skvěle úročeném účtu v bance pro případ ztroskotání.
Pokud vás teď napadla otázka, jak se mi to
podařilo, odpovím narovinu: musel jsem být
jen trpělivý a dochvilný, abych nepřišel pozdě

tivovat v jejich dalším životě. Ukázalo se, že
tomuto pomyslnému kriteriu nakonec nejlépe
vyhovují cestovatelé, které zatím v Motýlku
v rámci tohoto cyklu, jenž je volně přístupný
veřejnosti, nikdo jiný nenahradil.
Zářijovou premiéru obstaral ing. Tomáš Jirsák povídáním o říši Středu, tedy o Číně, kde
dlouhodobě pobýval, v říjnu ing. Petr Košek
vzpomínal na své putování po Himaláji, listopad patřil Bulharsku, jak jej neznáme v podá-
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Nádherná krajina vnitřního Mongolska, kde by Evropan v drsných
podmínkách za normálních okolností nepřežil 24 hodin
ní Daniely Zavoralové a prosinec s ohledem
na tradici vánočních svátků završil izraelským
zastavením dr. Mojmír Kalus. Manželé Skakounovi se v lednu podělili o své zážitky ze
srdce Afriky a lednová přednáška o neznámém Mongolsku v podání geologa dr. Petra
Budila z Černého Mostu byla první, jíž jsem
se zúčastnil. Zachytil jsem se drápkem a už se
nepustil: absolvoval jsem všechny zbývající
čtyři setkání, a to s Petrem Kubíčkem, který
nás vedl napříč Tibetem až do Číny, se studentem Jiřím Ryzsawym, který se podělil
o čerstvé dojmy z rychlého cestování Japonskem, s Františkem Baldriánem, jenž podnikl

Tak utulno je v mongolské jurtě

zájezd po Brazílii a nakonec v červnu s Václavem Sůrou, který jako čtvrtý Čech dobyl s expedicí, nikoli jako turista, severní točnu letos
v dubnu. Byl bych se rád o nich podrobněji rozepsat, ale není na to více místa. Sám sobě
jsem si musel přiznat, jaké mezery obecně
máme ve znalostech o normálním životě ve
světě. Zmínil jsem se už o tom, že cestopisná
setkání probíhají taktéž v Klubíčku, rovněž
jednou za měsíc, ale začátek mají až ve 20
hod. Jejich pořadatelem je Pavel Trefný ze
střediska Církve Bratrské Rajská zahrada.
Absolvoval jsem zatím jen dvě, která byla navíc specifická tím, že při nich besedovali rodilí mluvčí: o Nigérii, přezdívané černá perla Afriky,
a o Jamajce, kde se jak známo zrodilo reggae, kterým
vyvrcholil náš červnový
rokový festival v Hostavicích.
jš, foto archiv redakce

Součástí všech cestopisných přednášek jak v Motýlku, tak v Klubíčku je ochutnávka jídla, připraveného
na místě podle receptů příslušné národní kuchyně

Václav Sůra u svého stanu během expedičního pochodu Arktidou a na
vedlejším snímku v Motýlku na Černém Mostě se speciálně upravenou botou, v níž stanul letos v dubnu na severní točně

Foto Petr Budil
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Podnikatelé v Praze 14

N

a začátku prázdnin se přímo nabízí věnovat pozornost v této anketě vodě
a odpočinku u ní i v ní. A jelikož v Hloubětíně za školou sídlí ve Svépravické ulic firma Sportakcent, která je výrobcem nejrůznějších typů bazénů, skluzavek, tobogánů
a dalších vodních atrakcí, vedly mé kroky
jednoho parnového červnového dne právě
sem. V klimatizovaném prostředí, obklopeni různými certifikáty, cenami, propagačními tiskovinami a zejména výraznými fotkami realizovaných zařízení, odpovídal na
otázky ředitel a jednatel společnosti ing.
Mojmír Urbánek. Proč jste začal podnikat
právě na území Prahy 14?
„My jsme jako firma bazénových technologií a atrakcí na trhu už patnáct let a když se
v roce 2005 naskytla možnost koupit tenhle
objekt, tak jsme tuto možnost využili, dům totálně zrekonstruovali a teď tady sídlíme vlastně už tři a čtvrt roku.Měl jsem to štěstí, že už
na škole jsem se stal blízkým spolupracovní-

kem docenta Sklenáře, což byl vlastně zakladatel oboru balneotechnika,
tenkrát bazény a lázně. S ním jsem
potom ještě pracoval osm let jako
projektant a vedoucí projekce Sportovních staveb. Po revoluci se mi podařilo v tomto oboru zůstat a vlastně
hned na konci roku 1990 založit privátní firmu. Ta je zaměřená na projekci, realizaci a servis bazénů, aquaparků, vodních tobogánů a skluzavek
pro jízdu po těle, na pneumatikách
i na raftech. Dále na vodní atrakce typu protiproudového plavání, kanály
s divokou vodou, umělá vlnobití, surfování na umělé vlně, vodní katapulty, vodní
masážní lůžka, dnové masážní rošty, stěnové
masážní trysky a chrliče štrěrbinové i paprskové. Také na doplňky pro interaktivní vodní
hrátky, plovoucí objekty a sítě, zvířátka, fontány, vodní hříbky nebo deštníky. Whirl-pooly, vířivé bazénky, sauny, parní kabiny, osvětlení bazénů podvodními svítidly či optickými
kabely.“
Co z naší městské části jste už stačil poznat a kam se naopak teprve chystáte?
„První jsem poznal hloubětínský bazén, protože mě zajímala nová technologie se slanou
vodou. Také další má exkurze měla profesní
podtext, protože jsem byl zvědavý na relaxační
centrum na Černém Mostě. Už jsem se seznámil i s hloubětínským kostelem, s nákupním
centrem na Černém Mostě, ale jinak znám Prahu 14 spíš z auta. Pomalu se tady rozkoukáváme, ovšem my vlastně působíme po celé republice, od Aše až po Ostravu, nejblíže zdejší
městské části je bazén Tesco v Letňanech.“

Jaké jsou vaše další podnikatelské záměry?
„Počítáme s dokončením rekonstrukce sousedního domu se vzorkovnou, kde bude možné vidět bazénové komponenty a wellness
programy, což je vlastně módní směr ve stylu
relaxačních center, kde jsou parní komory,
vodní lázně a různé relaxační prvky i posilovací stroje do vody, které nyní mají zelenou
ve vybavování hotelů i rodinných domů. Máme rozpracovaný projekt pro aquapark
v Čestlicích, připravujeme realizaci dalších
malých i velkých zařízení, kterých je za těch
patnáct let už určitě přes tisíc. Ale my o plánech dost neradi hovoříme, spíše se chceme
chlubit, když už je náš návrh v provozu. Určité aktivity máme rozjeté na Slovensku. Budeme i nadále nositeli nových myšlenek, snažíme se do každého projektu dostat nové atrakce, které nás posunou trochu výš k evropské
úrovni. Jsme členy světové asociace vodních
parků, naším cílem je, aby se v této oblasti naše města vyrovnala evropským standardům.
Chceme k tomu přispět vysokou technickou,
estetickou i architektonickou úrovní svých zařízení.“

Z deníku Policie âR
Až po uzávěrce minulých Listů jsme do redakce obdrželi statistiku od Policie České republiky s nápadem trestné činnosti na území
Prahy 14 v době od začátku roku do konce dubna. Za toto období zaregistrovalo místní oddělení Policie České republiky Kyje - Praha 9 se
sídlem na Černém Mostě celkem 790 trestných
činů, z nichž bylo objasněno 246, což činí
31,14 %. Pro zajímavost, ve srovnání s rokem
loňským se objasněnost zvýšila téměř o deset
procent. Šéfa oddělení pplk. Bc. Jaroslava Šimáčka jsme požádali o nějaký zajímavý případ
z jejich černé kroniky.
„Koncem dubna zadržela naše hlídka muže
V.B. při pokusu o vloupání do garáže ve Světské ulici. Při dalším šetření kriminalistů bylo
prokázáno, že se spolu s dalšími třemi pachateli dopustili od začátku roku až do svého zadržení v osmi případech krádeží měděných okapů, svodů a dalších věcí z novostaveb, čímž
způsobili škodu ve výši přes 270 000 korun. Takový rozsah trestné činnosti jim určitě umožnila i nevšímavost okolí.“
Pro pamětníky doby před rokem 1989 jsou
určitě zajímavé iniciály onoho pachatele, nicméně vaše denní činnost až tak zajímavá asi nebude.
„Zabýváme se převážně vloupáním do motorových vozidel na parkovištích zdejší obchodní
zóny, to už je takový evergreen. I přes veškerá
varování nechávají lidé v autech na očích drahé
věci (viz foto), čímž přímo lákají zloděje. Chtěl

bych znovu apelovat na řidiče, aby řádně zajišťovali svá vozidla a nenabízeli svůj majetek
různým nenechavcům. V letošním rovce totiž
došlo k dalšímu nárůstu krádeží motorových
vozidel na sídlišti Černý Most. Určitě bych lidem doporučil, aby více využívali podzemních
garáží a hlídaných parkovišť. Ty peníze navíc
jsou určitě dobrým vkladem. A ještě bych rád
apeloval na veřejnost, aby byla všímavější ke
svému okolí a veškerá svá podezření nám volala na číslo 158 nebo na pevnou linku 974 859
721, kde je dozorčí po celých 24 hodin.“
text a fot: vok

vok, foto: autor a archiv

V˘razné sníÏení ceny z 1000 Kã na 800 Kã (bez DPH)
v podzemních garáÏích na âerném Mostû
mimoﬁádná nabídka
Pro toho, kdo uzavﬁe nájemní smlouvu v období
1. 7.-31. 8. 2005 min. na 12 mûsícÛ - 2 mûsíce parkování zdarma
Pﬁihlásit se mÛÏete e-mailem, faxem, telefonicky, dopisem nebo osobnû na:
SMP14 a.s., Konzumní 640, Praha 9, p. N˘vlt
Tel./fax: 281 021 463
e-mail: k.nyvlt@spravamaj14.cz

vání
ny parko
vã. DPH
Kã / mû2s0íc05
od 1. 7.

Nové ce

952,-
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V Nákupním i Zábavním
Dûtská zábava v Mikilandu
Centrum Černý Most 16. 6. 2005 na
ploše téměř 1200 m2 otevřelo dětské zábavní centum pod názvem Mikiland.

PLACENÁ INZERCE

V těchto prostorech na vás čeká největší
džungle prolejzaček, šplhací stěna, spousta
her a výher, super hračky a restaurace s dětskými jídly.
Prolejzačky uchvátí děti od 3 do 11 let. Mohou v nich prozkoumat všechny skrýše, klouzačky a bazény s pestrobarevnými míčky, svézt
se na lanovce, vydat se na lov a prožít svoje dobrodružství v džungli.
Prostřednictvím desítek her si mohou vaše
děti procvičit svoje schopnosti i postřeh a navíc za odměnu vyhrát spoustu hraček.
Pokud vás v naší džungli přepadne hlad nebo jen chuť na něco dobrého, je ten správný čas
navštívit naši restauraci. V nabídce najdete široký výběr speciálních dětských jídel a k vybranému menu získáte i herní žetony zdarma.
Po občerstvení může celá hra dále pokračovat!
Zvažujete-li pro svou ratolest přichystat narozeninovou párty, dveře v MIKILANDu jsou
vám otevřeny. Oslava se stane pro vaše děti nezapomenutelným zážitkem.
Speciální dort s dětskými svíčkami, pozvánky pro kamarády oslavence, oslavenec i hosté
dostanou dárečky ve formě žetonů na hry MI-

KILANDu. Jako výhru si odnesou hračky podle svého výběru.
Další informace získáte na tel. čísle
272 651 276 nebo na www.mikiland.cz
Otevírací doba: po - ne 9.00 až 21.00 hod.
Těšíme se na vás.
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Velkoobjemové kontejnery na ãervenec a srpen
ze systému hlavního města Prahy
červenec
Kukelská x Chvaletická
Cidlinská x Maršovská
Lásenická x Lipnická
V Humenci x Sadská
Šestajovická x V Chaloupkách
Svépravická x Šestajovická
Poříčanská x Klánovická
Liblická x Klánovická
Hloubětínská x V Chaloupkách
Vaňkova x V Chaloupkách
Nehvizdská x Zelenečská
Hejtmanská x Vranovská
Tálínská x Oborská
Vírská x Branská
Splavná x Svárovská
Vodňanská x Skorkovská
Horusická x Osická
Hamerská x Církvičná
Babylonská x Jordánská
Stropnická x Za Černým mostem
Rožmberská x Podlišovská
Vlkovická x Dvořišťská
srpen
Kardašovská u obchod. střed.
Chvaletická x Vizírská (chodník)
Nedvědická x Žehuňská
V Humenci x Sadská
Mochovská x Zelenečská
Šestajovická x V Chaloupkách
Liblická x Klánovická
Vaňkova x V Chaloupkách
Konzumní x Na Obrátce

11. 7.

13. 7.

18. 7.

20. 7.

25. 7.

27. 7.

3. 8.

8. 8.

10. 8.

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

KNIHY NA PRÁZDNINY
● W.I.T.C.H. Letní deník Pětice čarodějek

radí svým fanynkám nejen jak se oblékat, ale
i jak mít kolem sebe prima kamarády.
● Nick Arnold - Děsivá věda - OHROMNÁ ARCHEOLODIE Další z řady netradičních knih zasvěcuje do tajů odkrývání
minulosti a kultů různých národností.
● Terry Pratchett - ZASLANÁ POŠTA
Další kniha z cyklu Úžasná zeměplocha,
v níž tentokrát zvěčněn i pan Ladislav Pelc,
který přispěl nejvyšší částkou na obnovu Divadla v Dlouhé po povodni roku 2002.
● David Walsh - TAJEMSTVÍ LANCE
ARMSTRONGA Pohled na kontroverzního šampiona v cyklistice očima jeho i nejbližších spolupracovníků.
● KNIHA O PRAZE 14 Dotisk knihy pojednávající o historii i současnosti naší měst-

Hejtmanská x Vranovská
15. 8.
Tálínská x Oborská
Vírská x Branská
Splavná x Svárovská
Babylonská x Jordánská
17. 8.
Borská x Rotenská
Vodňanská x Skorkovská
Horusická x Osická
22. 8.
Hamerská x Církvičná
Rožmberská x Podlišovská
Vlkovická x Dvořišťská
Upozornění: kontejnery ze systému hl.m.
Prahy budou v daný den přistaveny do 13 hodin. Po naplnění budou odvezeny.
ze systému MČ Praha 14
červenec
Vašátkova x Doležalova
Kpt. Stránského x Vybíralova
Dygrýnova x Breitcetlova
Anderleho x Gen. Janouška
Šromova x Gen. Janouška
Kpt. Stránského x Bryksova
Maňákova x Bobkova (parkoviště)
Bouřilova x Bojčenkova
Dygrýnova x Vašátkova
Mansfeldova x Kučerova
srpen
Jezdovická x Froncova
Lipenské náměstí
Doubecká x Baštýřská
9. května x Písčitá
Bobkova proti obj. č. 747

Bryksova proti obj. č. 949
17.-18. 8.
Lomnická x Staňkovská
22.-23. 8.
Ronešova x Volkova
24.-25. 8.
Doležalova u č. p. 1051
(chodník u trafostanice)
Bryksova x Fejfarova
29.-30. 8.
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.

11.-12. 7.
13.-14. 7.
18.-19. 7.
20. 21. 7.
25.-26. 7.
27.-28. 7.
8.-9. 8.
10.-11. 8.
15.-16. 8.

ské části z nakladatelství Milpo, jež se už řadu let zabývá vydáváním pragensií s tematikou městských částí Prahy.
● Ivana Mudrová - KAM ZNAČKY
NEVEDOU II. - Pokračování loňského úspěšného titulu, seznamujícího se zajímavostmi naší vlasti, které jsou málo známy,
ale bylo by chybou jejich návštěvu opominout.
● Václav Matoušek - JESKYNĚ ČECH,
MORAVY A SLEZSKA S ARCHEOLOGICKÝMI NÁLEZY Kniha, která potěší
speleology a apeleoarcheology. Nejrozsáhlejší soubor map a průřezů podzemních prostor.
● ČESKÁ REPUBLIKA TURISTICKÝ
ATLAS Soubor 148 vyjímatelných listů
map v měřítku 1:100 000. Přílohu tvoří
stručný průvodce s fotografiemi a rejstříkem
sídel.

Harmonogram sbûru
nebezpeãného odpadu
Zastávky na sběrové trase
ve čtvrtek 28. července
Horusická x Osická
16.00-16.20 hod.
Dářská x Zvíkovská
16.30-16.50 hod.
Zacharská x Velkoborská 17.00-17.20 hod.
Cidlinská x Maršovská
17.30-17.50 hod.
Dvořišťská x Vlkovická
18.10-18.30 hod.
Hejtmanská x Vranovská 18.40-19 00 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.

Trestní oznámení
na Montessori
Hlavní město Praha podalo v červnu
trestní oznámení z podezření ze spáchání
trestného činu pomluvy. Dne 14. 6. 2005
byl pracovníky odboru školství Magistrátu
na ZŠ Montessori, s.r.o. se sídlem ve Vybíralově ulici v Praze 14 objeven na nástěnce
dopis, ve kterém měl odbor školství konstatovat pochybení v přidělování dotací pro tuto ZŠ, které má být napraveno. Výše uvedený dopis na první pohled vykazoval známky falzifikátu a lze doložit, že odbor
školství žádný takový dipis nikdy nevydal.
Magistrát se proto distancoval od informací
uvedených v dopise a upozorňuje rodiče
i veřejnost, že škola dotaci ze státního rozpočtu nedostává a neobdrží ani v příštím
školním roce, neboť si o ni v souladu se zákonem nepožádala.

Prázdninová pauza na‰í soutûÏe
S ohledem na dovolené a letní prázdniny přerušujeme naši soutěž Kdysi a dnes podle kalendáře. Další panoramatické fotografie se soutěžní otázkou uveřejníme v zářijových Listech.
A nyní správná odpověď na otázku z posledního kola: snímky byly pořízeny z vrcholku Hlohovce. Ze správných odpovědí jsme vylosovali dva výherce: 1) Vladimíra Kohlíka (získává
dárkovou tašku z CČM) a 2) Tomáše Mládka (získává knihu z knihkupectví Trávníček).
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Co a jak v Dolních Poãernicích
Kdysi státní, dnes uÏ 10 let âesk˘ statek
Uvítání bylo stylové: každý příchozí
u vchodu s čp. 7 dostal od hostesky skleničku se šampaňským a plovoucí jahodou, při
loučení si každá žena odnášela krásnou růži. Na vysoké společenské úrovni, která zároveň nepostrádala domácí a mile pohostinnou atmosféru, probíhala ostatně celá
zahradní slavnost, uspořádaná 26. 5. 2005
v areálu Penzionu Český statek u příležitosti 10. výročí jeho otevření.
Neuškodí, když si připomeneme trochu více z místní historie, abychom pochopili, jak se
v Dolních Počernicích obecní samospráva
stará o historicky cenné objekty ve svém majetku: nezbavuje se jich, ale snaží se je účelně pronajímat, aby dál nechátraly a pokud
možno sloužily také k obecnímu prospěchu.
Nejlepším dokladem naplnění tohoto kréda
dolnopočernického starosty Zbyňka Richtera
je právě prosperující Penzion Český statek,
chlouba celých Dolních Počernic.

Objekt penzionu je nedílnou součástí historického jádra Dolních Počernic, které vznikalo už v ranném středověku jako zhluková
ves, jejíž základní urbanistický rámec přetrval staletí až do současnosti. Původně zde
stával selský dvorec, jenž byl ke svému hospodářskému účelu využíván ještě ve druhé
polovině 20. století, kdy zde hospodařil Státní statek Praha. Jeho působnost zanechala na
budovách statku odstrašující následky. A to
zde přitom na přelomu 80. a 90. let ještě bydleli nájemníci. Posléze byl zchátralý objekt
bytové funkce zbaven a po nějakou dobu
sloužil jako sklad materiálu pro stavbu kanalizace v Dolních Počernicích. Jeho dny se
zdály být sečteny. Leč v roce 1993 se obci
podařilo najít vhodného nájemce, jímž se
stala společnost Český statek, s.r.o. Po celkové rekonstrukci zde vznikl malebný penzion,
který v plné kráse funguje už deset let. Je
v něm umístěno ubytovací zařízení s třiceti

Bûh babího léta
Dětský domov v Dolních Počernicích
zve své příznivce 10. září na 7. ročník
Běhu babího léta - rovněž v zámeckém
parku. Začátek v 10 hodin, přihlášky
do 9.30 na místě.

PETANGUE
v zámeckém parku
Již 2. ročník petangue dvojic proběhl na
hřišti v areálu Dětského domova - v zámeckém parku v Dolních Počernicích v sobotu
18. června. Protože tomuto oddychovému
sportu fandí stále víc lidí, přihlásilo se do
soutěže celkem 16 dvojic, (z toho byly tři
děti z Dětského domova). První místo tentokrát vybojovaly ženy - matka s dcerou Jana a Michaela Lněničkovy. Gratulujeme!
text a foto: ves

lůžky, dále stylová restaurace s krbem a posezením na terase, stodola zařízená v selském stylu a atriová zahrada. Ve stodole se konají jak
folklorní
večery
s cimbálem na přání klientů či velké
svatební hostiny
a rauty, tak akce
pořádané obcí - např. velikonoční výstavy. A tradiční
masopust a dolnopočernické Babí
léto si nelze představit bez spoluúčasti Českého statku.
text a foto: jš

·eky od A l b e r t Û
Na snímku vidíte ředitele Dětského domova v Dolních Počernicích
Martina Lněničku jak nám spolu
s dětmi z domova ukazují symbolické šeky v celkové hodnotě přes 130
000 Kč, které dostali od AHOLD
Czech Republic v rámci projektu
„Albert pomáhá dětem“. Pod sloganem „S Bertíkem za dětským úsměvem“ akce probíhala v prodejnách
Albert od poloviny dubna do konce
května. (Za každých utracených 100
Kč v prodejně Albert dostal kupující
jednoho Bertíka-papírový penízeka ten mohl vhodit do prosklené urny
v prodejně. Na konci akce se Bertíky
spočítaly a za každý bylo 50 haléřů.)
Peníze byly určeny opuštěným nebo
postiženým dětem. Mezi prodejnami, které
přispěly Dětskému Domovu v Dolních Počernicích byla i prodejna Albert v Breitcetlově ulici na Černém Mostě, která získala

Bertíky v hodnotě 32.500 Kč. Děti z Dětského domova pojedou za darované peníze
na letní tábory a v zimě na hory.
text a foto: ves
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Lékaﬁská sluÏba první pomoci na Praze 14
Městská část Praha 14 je garantem LSPP nejen pro své občany, ale
i pro obyvatele správních obvodů Horní Počernice a Újezd nad Lesy.
Bohužel tato služba občanům se čím dál tím více dostává do nezájmu
státu a její financování je přenášeno na obce a jejich části. Každoročně se potýkáme při sestavování rozpočtu s nižší dotací na provoz
LSPP (v roce 2004 činila 1.772 tis. Kč, letos pouze 1.341 tis. Kč při
celkových nákladech cca 5 mil. Kč). A co je ještě horší, financování
LSPP není řešeno koncepčně, což např. znamená, že ani pro příští rok
nevíme, dostaneme-li vůbec nějakou dotaci.
Proto jsme, při snaze udržet chod pohotovosti, byli nuceni přistoupit k některým úsporným opatřením. Vycházeli jsme z analýzy návštěvnosti a efektivity jednotlivých služeb. Naši ordinaci na poliklinice Generála Janouška 902 (Parník, tel. pro dospělé 281 914 072
a pro děti 281 912 372) navštívilo v roce 2004 celkem 8 022 dospělých
a 4 920 dětských pacientů, což nám potvrdilo názor o potřebnosti této
služby. Vzhledem k tomu, že pacienti začínají chodit až po 19 hodině,
přistoupili jsme v rámci úspor k posunutí začátku ordinačních hodin

na tuto dobu (provozní doba v pracovních dnech je 19 až 7 hod. ráno
a v sobotu, neděli a o svátcích 7 až 7 hod. následujícího dne).
Druhá úspora spočívá ve zrušení návštěvní služby (od 1. 7. 2005),
jejíž součástí byla dopravní služba LSPP. Tato služba byla našimi občany využívána minimálně a sloužila spíše „přespolním“ pacientům,
kteří ji občas zneužívali, i když měli jiné zdravotnické zařízení blíže.
Dále vycházíme z faktu, že na poliklinice Parník sídlí i Záchranná
služba hl. m. Prahy, která je k výjezdům za pacienty lépe vybavena.
A v neposlední řadě, odjede-li lékař LSPP za pacientem, chybí ve
své ordinaci.
Věříme, že i přes snížení komfortu a jistá omezení, občané pochopí jak snahu radnice zachovat i při zhoršujících se finančních podmínkách tuto veřejnou službu, tak důvody, které nás k uvedeným
opatřením vedly.
Situaci kolem LSPP sledují všichni členové zastupitelstva a na posledním zasedání obdrželi informaci o přijatých úsporných opatřeních.
Mgr. Daniel Rovan, zástupce starosty

Blahopﬁání

Dne 16. 6. 2005 se dožila 85
let paní Věra Kůrková z Kyjí,
kde žije od roku 1939. Do dalších let přejeme vše nejlepší,
hlavně hodně zdraví a spokojenosti. Děkujeme mnohokrát
mamince za vše, co pro naši rodinu udělala a přejeme si, aby
s námi byla ve zdraví ještě
mnoho dalších let.
dcera Věra Nováková
s rodinou

V˘stava ve v˘loze
Galerie Dooka zve na výstavu Romana Franty, malíře z Prahy 14,
která probíhá do 1. srpna v Husově ul. 4, Praha 1. Její název
PRAGUEABNORMALE2005 aneb 5 výloh lehké ironie napovídá,
že se nebudete přinejmenším nudit. Výlohy si můžete prohlížet denně,
libovolně, prakticky kdykoli od 00.00 do 24.00 hod.

A je to tady!!! 15. června bude zahájena letní akce
Proštíhlující cvičení na stolech SLENDER YOU
10 hodin + 4 hod. zdarma
Proštíhlující skořicové zábaly, nabourávají celulitidu 10 % sleva
Rolletik proštíhluje, nabourává celulitidu - výhodné permanentky
Solárium výhodné permanentky - nedávná výměna trubic, při
zakoupení solární permanentky 10 % sleva na sol. kosmetiku
Můžete u nás ušetřit minimálně 480 Kč, ale i více,
záleží na Vašem výběru.
Tyto slevy můžete výhodně zakoupit od 15. 6.-31. 8. 2005

Praha 9, Hloubûtínská 1/38, tel.: 281 860 173
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Máme 22. automatizovanou knihovnu

etošní červen se do historie knihovnictví
ve zdejším regionu zapsal zlatým písL
mem: knihovna na Černém Mostě v ulici Gen.
Janouška se stala novou automatizovanou pobočkou Městské knihovny v Praze. Význam
této události podtrhlo slavnostní otevření pobočky za účasti médií, ředitele Městské knihovny Tomáše Řeháka a zástupce starosty

Prahy 14 Daniela Rovana.
Automatizovanou síť knihoven v Praze tvoří dnes
vedle Ústřední knihovny na
Mariánském náměstí celkem 22 poboček, k nimž
postupně budou přibývat
další, jako ta na Černém
Mostě. V budoucnosti by se
měly automatizovat všechny místní knihovny v Praze.
Co nového automatizovaná
pobočka oproti té původní
může nabídnout svým čtenářům? Je to především
zcela zásadní zkvalitnění
a rozšíření knihovnických
služeb. Zatímto postaru
mohla zdejší knihovna svým čtenářům nabídnout pouze cca 16 500 knižních jednotek ze
svého fondu, nyní má díky napojení na elektronickou bázi každý čtenář přístup k veškerému knižnímu fondu ústřední knihovny
a všech automatizovaných poboček, což dohromady představuje okolo 1 a půl milionu titulů! Vyhledávání z fondu je možné v elektro-

nickém katalogu z pracovních stanic datové
sítě umístěných ve všech automatizovaných
pobočkách a také prostřednictvím internetu
(www.katalog.mlp.cz).
Čtenáři, který neovládá práci na počítači,
vyhledá potřebné údaje knihovník. Pokud jste
jako čtenáři registrováni v pobočce Černý
Most, můžete využívat služeb i v ostatních automatizovaných knihovnách včetně ústřední
knihovny (závazky vůči všem automatizovaným knihovnám jsou chápány v jednom celku
- např. limit počtu výpůjček, paltnost čtenářského průkazu, jeho cena, poplatky, atd., podrobněji viz Knihovní řád Městské knihovny
v Praze).
Organizačně je pobočka Černý Most součástí Obvodní knihovny pro Prahu 8, 9 a 14,
jejíž vedení sídlí v Těšínské ul. v Praze 8 (tel.
233 555 745). Tel. do naší pobočky: 281 918
142, mail (informace): cernymost@mlp.cz.
Letní provozní doba pobočky na Černém
Mostě (platí od 4. 7. do 27. 8.): po zavřeno,
út 9 - 19 hod., st a čt 12 - 19 hod., pá 9 - 15
hod., so zavřeno, od 1. do 5. 8. bude knihovna zavřena.
text a foto: jš

Malí rybáﬁi a Ïelvy
Dětské rybářské závody na rybníčku Aloisov byly opět skvěle připraveny, zejména díky dobrovolníkům
z místní organizace rybářského svazu. Je potřeba vyzdvihnouti i organizační podíl pana Veselého z odboru
životního prostředí a pracovnic oddělení kultury. Účast se každoročně
v průměru pohybuje kolem dvou set
dětí do 15 let, letos jich v sobotu
5. června přišlo 226, k tomu nutno připočíst i hojný rodičovský doprovod
a rovněž diváky. Nejlepším dětským
rybářům bylo rozdáno 24 cen v hodnotě 4 000 Kč. Celkem bylo uloveno 41 kaprů (největší měřil 50 cm), 7 cejnů a 6 plotic.
Závodilo se na několika stanovištích v půlhodinových intervalech a do konečného pořadí se započítávala celková délka ulovených
ryb. Na prvních místech se umístili: 1) Daniel Kraus (úlovek v celkové délce 129 cm), 2)
Michal Hub (115 cm) a 3) Zuzana Kornelová (96 cm). Proměnlivé počasí pořád hrozilo děštěm, který kolem
poledne všechny přítomné vydatně pokropil. Což nijak nevadilo
želvám, které tu zdomácněly
a u protilehlého břehu zvědavě
vykukovaly z vody. Dík své dlouhověkosti lze předpokládat, že se
stanou svědky ještě mnoha dalších ročníků rybářských závodů,
pokud ovšem rybníček v budoucnu docela nevyschne. Pokles jeho
hladiny je velmi výrazný. Na jeho
záchraně se naštěstí pracuje.
text a foto: jš
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Anketa pro ﬁeditele ‰kol
Na závěr letošního školního roku jsme připravili pro ředitelky a ředitele našich
základních škol malou anketu, v níž jsme se chtěli dozvědět něco o právě uplynulém školním roce a také o tom, co se u nich bude dít o prázdninách. Všem jsme
položili dvě stejné otázky a tady jsou jejich odpovědi:
l. otázka: Co bylo pro vaši školu
v uplynulém školním roce nezapomenutelné a na co byste naopak nejraději
zapomněli?
2. otázka: Jaké aktivity budou na vaší škole probíhat o prázdninách?
●
ZŠ Generála Janouška 1006, Černý Most
ředitelka Mgr. Ilona Šťastná:
1. Uplynulý školní rok byl
pro nás rokem vzájemného poznávání a seznamování, přinesl nám mnoho
nezapomenutelných zážitků. Život školy obohatily různé zájmové a mimoškolní aktivity např.
sportovní turnaje, různé
vědomostní soutěže, přehlídky talentů, výstavy a vystoupení, společná výsadba stromů
prvňáčků a deváťáků na školní zahradě, ale
největším zážitkem byl pro všechny žáky
i učitele pohádkový zápis dětí do první třídy
s Harry Potterem,Všichni pomáhali s přípravou a organizací, usilovali o to, aby se dětem
ve škole líbilo a do školy se v září těšily.Vše
se povedlo, děti a rodiče si odnášeli mnoho
krásných zážitků, dárky a hlavně pocity uspokojení z dobrých výsledků a pozvání na další
jarní setkání při divadelním představení žáků
pro předškoláky.
Zapomenout bychom určitě chtěli na vše,
co se nepovedlo, pětky, poznámky, na nedostatečné ohodnocení a uznání náročné práce
učitelů a chápání důležitosti výchovy a vzdělávání pro život v naší společnosti.
2. O prázdninách se ve škole bude pracovat,
je potřeba opravit nábytek, vymalovat, uklidit, umýt okna, bude se rozšiřovat zasíťování
budovy a vybavení počítači. Na školním hřišti bude probíhat rekonstrukce běžeckých tratí
a umělého povrchu. Školní zahrada bude
k dispozici dětem, které o prázdninách zůstanou v Praze pro zájmové aktivity DDM.
Přeji všem dětem, pedagogům i ostatním
zaměstnancům školy krásné prázdniny, které
si zaslouží za celoroční práci, aby načerpali
mnoho sil do nového školního roku.
●
Speciální školy
Mochovská 570, Hloubětín
ředitelka Věra Simkaničová:
1. V nedávné době proběhla na škole anketa,
ve které měly děti hodnotit svoji školu. Naprostá
většina hodnotila kladně
pedagogický sbor. To je
pro mne opravdu potěšitelná a povzbuzující informace. Velice si vážím
soustavné, namáhavé a vyčerpávající práce
všech zaměstnanců školy. Především ve speciálním školství je nutné, aby byli lidé, kteří
práci dělají poctivě a práce s dětmi je baví. Ta-

dy opravdu platí: „Málo platné kantořina bez
srdce studí. Proto je tak vidět na každého, kdo
si stoupne za katedru omylem.“
A na co z uplynulého roku zapomenout?
Asi na nic! Všechno, co se stalo mělo nějaký
důvod a přineslo něco nového.
2. Na prázdniny se již opravdu těšíme. Po
dvou letech příprav se nám podaří zrealizovat
velkou investiční akci - přestavbu kanalizace
v celém objektu školy. Věříme, že se také
v době prázdnin dokončí a nový školní rok
budeme moci začít ve zrekonstruovaném prostředí. Držte nám palce!
●
ZŠ Vybíralova 964/8,
Černý Most II.
ředitel Mgr. Václav Killich:
l. Nejcennějším zážitkem
nejen pro ředitele školy,
ale i pro všechny učitele,
je jejich zhodnocení celoroční namáhavé pedagogické činnosti v podobě
úspěchu našich žáků při
přijímacích řízeních na
střední školy a odborná
učiliště. Dobrou úroveň školy potvrzuje i úspěšnost našich žáků v oborových olympiádách, pěveckých, recitačních a sportovních
akcích a soutěžích.
Nejraději bych zapomněl na permanentní
stížnosti z řad obyvatel sídliště na hlučnost,
která pochopitelně doprovází nejrůznější
sportovní aktivity, pořádané pro děti školou
a různými sportovními organizacemi, které
mají pronajatý tělovýchovný areál.
2. O prázdninách bude všem zpřístupněn
venkovní tělovýchovný areál. Tím chceme
umožnit všem dětem i jejich rodičům, kteří
budou trávit prázdniny v Praze, sportovní vyžití. V provozu bude též fitcentrum v budově
školy. Pedagogičtí pracovníci budou čerpat
řádnou dovolenou do 28.8.2005. Od 29. srpna
budou rodičovské veřejnosti k dispozici
všichni pracovníci školy.
V budově budou probíhat plánované opravy (malování, výměna podlahové krytiny ve
20 třídách, mytí oken, opravy ve školní jídelně, generální úklid, výměna sítí a basketbalových košů v TV areálu, oprava poškozené
omítky sprejery, obnovení nátěrů a lajnování
podlah v tělocvičnách).
●
ZŠ Hloubětínská 700, Hloubětín
ředitelka Mgr. Zdeňka Pacáková:
1. Velmi ráda budu vzpomínat na:
a) úspěšné akce celoročního projektu „Lodí
k olympijským ideálům“,
zejména na únorový Masopust a červnový Olympijský den
b) další velmi zdařilé akce: Slavnost slabikáře; Vánoční besídky; budoucími prvňáčky hojně navštívená Škola na

nečisto; příjemná beseda s rodiči budoucích
1. tříd; Den otevřených dveří a Zápis do 1. tříd.
c) účast a výsledky žáků ve školních a obvodních kolech různých soutěží a olympiád
d) pomoc rodičů při různých akcích školy
a zejména na celoroční činnost o.s. rodičů Lodička.
Pozitivní a aktivní přístup učitelů k přípravě na tvorbu ŠvP (školního vzdělávacího programu).
Velmi rychle bych chtěla zapomenout na
vulgární, agresivní, zákeřné a vandalské chování některých žáků a na arogantní a nevstřícné jednání některých rodičů.
2. V průběhu prázdnin bude v celé budově
školy budována počítačová síť s připojením na
internet a dvě multimediální učebny. Dále budou probíhat drobné údržbářské práce jako
malování školní jídelny, oprava oplocení areálu školy apod.
●
ZŠ škola Chvaletická 918,
Praha 9 - Lehovec
ředitelka Mgr. Jiřina Nováková
1. V tomto školním roce
pedagogičtí pracovníci
začali pracovat na vlastním školním vzdělávacím programu, což byl
velmi náročný úkol, který
předpokládal jak teoretickou, tak i praktickou
přípravu. Provedla se SWOT analýza, která
přinesla řadu námětů, připomínek a myšlenek pro vytvoření komunitního charakteru
školy, o který škola usiluje. Další skutečnost,
která by potěšila každého pedagoga, byla
charitativní činnost dětí , které pořádaly sbírky, navázaly ještě pevnější vztahy s dětským
domovem v Přestavlkách, pokračují v příspěvku na indickou holčičku a podpořily Asociaci dětských domovů příspěvkem na letní
pobyt dětí. Děti byly úspěšné v soutěžích vědomostního charakteru a i ve sportovních
soutěžích. Na přelomu dubna pracovníci
školy spolu s dětmi instalovali výstavu
„Školní rok ve Chvaletické.“ Vystavovaly se
práce projektového charakteru, které byly
vytvořeny většinou týmovou spoluprací
v jednotlivých předmětech. Na stěnách chodby v přízemí školy mohli návštěvníci zhlédnout další část keramického projektu „Pohádkový les“. Největším potěšením pro pedagogy, ale i pro rodiče, byla chuť většiny
dětí do školní práce a velká míra samostatnosti a osobní angažovanosti v činnostech,
které děti dělaly.
2. V tomto školní roce jistě každého ředitele zaskočilo financování škol. Výše finančního příspěvku na žáka (normativ) pro naši
školu v tomto roce je o 500 Kč nižší, než
v minulém roce. Normativ na žáky, kteří přecházejí na gymnázia v 5.a 7. ročnících je
podstatně vyšší. Domnívám se, že dochází
k finanční diskriminaci žáků základních
škol. Dalším problém je finanční podpora integrace žáků se zdravotním znevýhodněním
a dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí.
Podpora integrace a kompenzace znevýhodnění a umožnění rovných příležitostí ke
vzdělávání akcentují všechny významné dokumenty. Praxe je jiná. Pokud se nedostanou
peníze k těmto skupinám žáků, nemůžeme
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hovořit o rovných příležitostech ke vzdělání.
U řady dětí hrozí, že nedokončí vzdělání
a v pozdějších letech dojde k jejich sociálnímu vyloučení. Situace není dobrá ani u tělesně postižených. MŠMT hradí část pedagogické asistence a finanční prostředky na osobní
asistenci nejsou dosud zákonem řešeny. Školy, které mají žáky, jež potřebují pedagogickou a i osobní asistenci musí shánět peníze
z různých zdrojů. Ale v podstatě jde zase
o rovné příležitosti ke vzdělání, které by měly
být uplatňovány především ve školství.
●
ZŠ Bří. Venclíků 1140, Černý Most
ředitel Jan Kunický:
1. V uplynulém školním
roce se neuskutečnila
v naší škole žádná mimořádná akce, která by byla
nezapomenutelná
ať
v kladném či záporném
smyslu. Proběhlo však
množství akcí, ve kterých
si mnozí našli ten svůj zážitek, který pro ně nezapomenutlený byl. Pro
některé to byl třeba úspěch v krajském kole
soutěže mladých zdravotníků (2. místo), pro
další např. úspěch v turnaji ve stolním tenisu,
mnozí mají nezapomenutelné zážitky ze škol
v přírodě či lyžařském zájezdu, pro vedení
školy každá úspěšně dotažená větší akce pro
zlepšení podmínek ve škole apod.
Na druhé straně nás mrzí stále se zvyšující
vandalismus dětí ve škole. Prostředky, které
vynakládáme na úmyslně a zbytečně zničené
věci nebo zařízení, bychom mohli investovat
daleko účelněji. Rovněž nás netěší stále menší zájem žáků o učení, což se bohužel, stává
celospolečenským problémem. Žáci mají

25
mnoho jiných zájmů než získávat vědomosti
a špatné známky jim ani jejich rodičům nevadí.
2. V průběhu prázdnin nebo jejich bezprostřední blízkosti budou probíhat ve škole akce
především technického rázu. Z větších akcí to
bude: 1. etapa rekonstrukce elektroinstalace
asi za 3 mil. Kč, rekonstrukce výměníkové
stanice tepla - asi 200 tis. Kč, vybudování odborné učebny fyziky a zeměpisu - 200 tis. Kč,
zasíťování IVT školy a vybudování PC učebny- 700 tis.Kč + 200 tis. Kč nábytek, rekonstrukce sportovní podlahy v tělocvičně - 600
tis. Kč. Rekonstrukce elektroinstalace a zasíťování školy bude hrazeno z prostředků, které
zajistila MČ.
Mimo těchto technických akcí se již tradičně organizuje „Malování na chodníku“ v červenci a v srpnu pak nohejbalový turnaj na našem víceúčelovém hřišti. Obě akce organizuje odbor kultury ÚMČ Praha 14. V průběhu
prázdnin pak mohou zájemci o sportování využívat našeho hřiště kdykoliv - po dohodě se
školníkem.
●
ZŠ Šimanovská 16, Kyje
ředitelka Mgr. Jana Novotná:
1. Na první otázku jsem
nechala odpovědět žáky
naší školy. Ze všech akcí,
které u nás v tomto školním roce proběhly, je nejvíce zaujaly tyto: Výlet na
hrad Točník s vystoupením šermířů, hrad Bezděz, projížďka na Máchově jezeře, výlet do
Prokopského údolí a mnoho dalších poznávacích akcí. Dětem se také líbil tradiční vánoční
Jarmark, který naše škola pořádá a kde děti

Gratulaci starosty MČ Praha 14 přijali spolu s maturitním vysvědčením všichni maturanti
z Česko-italského gymnázia (vpravo) a ze Soukromého gymnázia Arcus, kteří svá vysvědčení
přebírali v Galerii 14.

Vykroãení k dospûlosti v Galerii 14
Převzít maturitní vysvědčení, gratulace od starosty městské části Praha 14 nebo jeho zástupce, od předsedy maturitní komise, třídního profesora a ředitele školy.. Ani nevíme, kolikrát se tento akt v květnu v Galerii 14 opakoval, ale pro každého ze studentů, jimž právě skončila jedna etapa života, bude nezapomenutelný. Zůstane zapsán v jejich duších i srdcích ve
spojení právě s naší Galerií 14, kterou si ředitelé středních škol vybrali pro tento slavnostní
okamžik. Za zvuků studentské hymny zde putovala vysvědčení z rukou pedagogů ke svým
majitelům - studentům Česko-italského gymnázia z Hloubětína a studentům Soukromého
gymnázia Arcus z Černého Mostu. Ač byli všichni radostně naladěni, zahlédli jsme v očích
mnohých slzičky. Klasická školní léta jim tímto skončila a teď už je čeká tvrdý život - ať už
v zaměstnání nebo na vysokých školách. Postavte se k tomu čelem, držíme vám palce!
ves

samy prodávají své výrobky - o nejhezčí výrobek se soutěžilo. Děti dále vzpomínají i na
řezbářské dny, pořádané na škole ve spolupráci s Toulcovým dvorem. Žáci si vyzkoušeli
různé řezbářské práce a zkusili si práci s nářadím. Velký ohlas měla návštěva Afričanů - děti bubnovaly na afrických bubnech a dozvěděly se různé zajímavosti o africkém kontinentu.
Velmi oblíbené jsou akce, související environmentální výchovou, která děti učí vztahu
k přírodě. Děti navštívily Krkonošský národní
park, ti nejmenší měly radost z Vítání podzimu a projektu Vesmír. V anketě, kterou jsem
na naší škole zadala, mě velmi dojalo, když
děti z II. třídy na otázku, z čeho mají ve škole
největší radost, odpověděly: „.no přece že máme vás, paní učitelko, že vás máme rádi a že
vy nás taky!.“ Takto se totiž snažím naši školu směrovat - jako místo, kde panují přátelské,
téměř rodinné vztahy mezi žáky a učiteli
a mezi žáky navzájem. Těmto vztahům jistě
napomáhá také ta skutečnost, že jsme menší
škola a všichni se mezi sebou znají. Proto na
škole také úspěšně čelíme různým sociálně
patologickým jevům (drogy apod.). Pro využívání volného času u nás funguje 12 bezplatných kroužků.
To všechno je asi důvodem, že ani není na
co zapomenout. Ne že bychom neměli problémy. Jsou, jako všude jinde. Ale řešíme je hned
na místě, aktuálně.
2. V budově školy se budou v době prázdnin provádět rozsáhlejší rekonstrukce - oprava střechy, klempířské, natěračské, malířské
a elektrikářské práce, opravy podlah. Škola
o prázdninách vybuduje novou multimediální
učebnu. Při této příležitosti bych ráda poděkovala ÚMČ Praha 14 za finanční podporu,
díky které se mohla naše škola za posledních
13 let rozvinout ve všech směrech.

Já a mÛj obvod

S

tejnojmenná výtvarná soutěž, vyhlašovaná každoročně oddělením kultury
a občanských záležitostí MČ Praha 14 pro
školy naší městské části, měla 21. června
své vyvrcholení v Galerii 14. Soutěže se zúčastnily ZŠ Gen. Janouška, ZŠ Chvaletická
a SŠ Mochovská. Z nejlépe hodnocených
prací byla v Galerii 14 otevřena výstava
a autoři vystavených prací byli oceněni Diplomy a malými odměnami. Až do 23.
června si mohl každý výstavu v Galerii 14
prohlédnout. Nám se velmi líbily vitráže,
které namalovali děti ze ZŠ Gen. Janouška
( na fotografii vlevo vzadu).
ves

dvoustranu připravila A. Veselá, foto autorka (8), vok (1), archiv (1)
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V‰echno je tu Babylon
aneb za rok pﬁijdem zase

Ahoj, až do konce života si to všichni užijte, loučila se s publikem, polehávajícím či postávajícím na louce jedna z kapel na velkém pódiu. - Jestli se nezvednete, tak jděte do ..., hecoval posluchačstvo z momentální letargie frontman další skupiny s dovětkem: Velice sympatické publikum. A na samotný závěr „fesťáku“ to rozbalilo Švihadlo: - Mám pro vás špatnou zprávu, všechno je tu Babylon a pohupovalo se a tleskalo se v rytmu reggae (Na Jamajce půl srdce mám)
až po hit hitů Zelený list - ba jó, kouzelný list...

L

etní sluníčko se usmívalo na všechny, kteří přišli v sobotu 18. 6. 2005 na louku
u Hostavic. A bylo na co se dívat, tedy spíše,
bylo co poslouchat. Městská část Praha 14
zde společně s Rajčárna promotion uspořádala již druhý ročník hudebního festivalu. Na
dvou pódiích se vystřídala od 14. do 22. hodiny více než desítka účinkujících. Mladší část
publika se věrně vlnila u toho menšího, kde
kraloval hip-hop a rap v čele se Super Croo,
k zaslechnutí byl i beatbox. K hlavní scéně si
tito fanoušci odskočili jen na vystoupení Notes From Prague, hip-hopové formace s prvky
minimalismu. Pak se zase přelili ke „svému
a svým“ LA 4, Each, Poem, Meon a Deron.
Vystoupení na velké scéně charakterizovala
žánrová pestrost. Přímočarý punk prezentovaný Apple Juice a Lucky Punch se střídal s funky rytmy Sly Rabbits, soulové motivy prolínaly muziku brněnských Gulo Čar. Mimochodem, tato romsko - moravská formace dělala
předskokana veleslavným Gypsy Kings
a možná ještě slavnější soulové ikoně Jamesu
Brownovi, a to nadmíru úspěšně. Vyvrcholením pak nesporně byl reggae nářez Švihadla.

Tato v současnosti nejlepší česká reggae skupina vyčarovala (i díky teplému podvečeru)
s mírnou nadsázkou jamajskou atmosféru.
Formace hraje od roku 1983 a je to znát. Má
za sebou několik desek a exotická vystoupení
v daleké Číně. Profesionální výkony hudebníků, dobrý kontakt s publikem a skvělá muzika, tak to je Švihadlo. Co dodat? Kdo tam byl,
jistě mi potvrdí, že šlo o příjemné letní pro-

dloužené odpoledne s dobrou muzikou. Takže
nezapomeňte příště přijít.
P.S. Ve chvíli, kdy jsem psal tento článek,
přišla e-mailem stížnost na hluk a vulgární
texty, které nikdo nezkontroloval. Stěžovatel
se v případě konání dalšího koncertu chce obrátit na TV Nova. I to je názor na současnou
mladou hudbu.
Bohumil Sobotka,
foto a popisky: jš

Malé pódium, stejně jako loni umístěné v pozadí u rákosí, skýtalo jak podívanou na hip-hopující a repující omladinu, tak prezentovalo takřka univerzální vzorek současného hovorového projevu a myšlení mladé generace, jen ho odnésti ke studiu do Ústavu pro jazyk český. Díky malému zápisníčku v ruce jsem si stačil, jak pan profesor lingvistiky v komedii My Fair Lady, poznamenat pár slovních obratů, hlášek, fráziček, rýmovaček či průpovídek dýdžejů či dýdžejek,
a pravda je, že mnohé byly silně vulgární až nepublikovatelné, stejně jako jsou mnohé hovory
v hospodě u piva: Pojď sem s dětským snem, mi tě protáhnem byznysem, Jsi pedofil, jak ten típek v KFC, Bůh na to mr..., poslouchej Gotta, Nejsou tady žádný vyvalený huby, Není rep, jako
rep, to už bys měl znát, Nemusíš žrát tyčinky müsli, nad tím se zamysli, Užívej si pohlavní plodnosti, nikdy nevíš, co je pod postelí, Ve čtyřech navštěvovat jesle a v osmdesáti zemřít v klidu doma v křesle. Čau, jsem rád, že jste to vydrželi, zdravím Kyje!
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PRAVIDLA pro uzavírání
nájemních smluv na zahrádky
1. Při stanovení výše nájemného bude postupováno v souladu s Cenovým věstníkem
Ministerstva financí, platným pro příslušný
kalendářní rok, kde je stanoven seznam zboží
s regulovanými cenami:
■ pokud se zahrádka nenachází na území
zahrádkové osady, bude částka za nájemné
stanovena maximální cenou, uvedenou v citovaném věstníku
■ pokud se zahrádka nachází na území zahrádkové osady, bude částka za nájemné stanovena maximální cenou, uvedenou v citovaném věstníku
2. Záměr na pronájem bude ve smyslu § 36
zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze zveřejněn minimálně po dobu 15 dnů. V návaznosti
na potřebu zveřejnění záměru v Listech Prahy
14, popř. v denním tisku, bude záměr zveřejněn po dobu 30 dnů, popř. více dnů tak, aby
mohly být respektovány předkládací lhůty na
zveřejnění v těchto tiskovinách.
3. Z doručených nabídek bude zájemce vylosován z osudí a návrh na uzavření nájemní
smlouvy bude předložen Radě MČ Praha 14
ke schválení.
4. Nájemní smlouvy budou uzavírány na
dobu neurčitou, budou vypověditelné v tříměsíční výpovědní lhůtě. Pokud výpovědní lhů-

ta začne plynout ve vegetačním období (březen až říjen), její běh neskončí dříve, než
skončí toto vegetační období.
5. Na žádost nájemce je možno převést nájemní smlouvu (s přihlédnutím k důvodům např. zdravotní stav nájemce, finanční důvody, atp.) na rodinného příslušníka: manžel,
manželka, syn, dcera, vnuk, vnučka, druh,
družka nebo na osobu dlouhodobě pečující ve
společné domácnosti o nájemce (min. 3 roky,
tuto skutečnost je třeba doložit). Po zveřejnění adresného záměru na pronájem (ve smyslu
§ 36 zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze)
po dobu 15 dnů bude při posuzování nabídek
upřednostněna nabídka zájemce, který je uveden v záhlaví záměru.
6. Umístění drobných staveb (zahr. domek
nebo chatka, kůlna na nářadí, atd.) a oplocení
pozemku na těchto pronajatých pozemcích je
možné pouze se souhlasem vlastníka.
V opačném případě může být vlastníkem podán návrh na odstranění této nepovolené stavby. Ke dni ukončení nájmu je nájemce povinen pozemek vyklidit a uvést do původního
nebo dohodnutého stavu. Veškerá činnost
spojená s uvedením pozemku do požadovaného stavu bude provedena na náklady nájemce.
V případě, že nájemce v dohodnutém termínu
neupraví pozemek do požadovaného stavu,
může pronajímatel zajistit vyklizení pozemku
odbornou firmou a náklady předepsat k úhradě nájemci.
7. V nájemní smlouvě jsou upraveny
smluvní sankce pro případ nesplnění smluvních povinností:
§ 0,5 % z dlužné částky ( v případě neplacení nájmu)
§ smluvní pokuta ve výši 20 Kč za každý den (za užívání pozemku v rozporu se
smlouvou nebo pro případ, že nájemce po
ukončení nájmu pozemek řádně nevyklidí
a nepředá).

Kam s bioodpadem?

V letním období je na zahradách, zahrádkách i kolem domů značné množství bioodpadu a většině kompostů tak nestačí jim vyhrazený prostor. Kam s ním? Otázka klasic-

kého fejetonu Jana Nerudy z konce devadesátých let 19. století je tak stále aktuální už
ve třetím století. Ale vážně, kam tedy s ním?
V malém množství je asi možné bioodpad

přisypávat do popelnic nebo kontejnerů, pro
likvidaci větví lze využít štěpkovač.
V dubnu organizoval odbor životního prostředí ÚMČ Praha 14 zkušebně sběr bioodpadu na území naší městské části a s jeho
opakováním se počítá opět na podzim.
V současném meziobdobí lze využít bezplatnou likvidaci tohoto odpadu v kompostárně Malešice, kde byl v říjnu roku 2004
zahájen zkušební provoz. Tato kompostárna
je umístěna v Dřevčické ulici 803/25 (tel.
274 772 694) a je tam možné uložit biologicky rozložitelný odpad, jako je tráva, listí,
pařezy, větve apod. Provozní doba tohoto
zařízení s technologií aerobního kompostování je ve všední dny od 8.30 do 18 hodin,
v sobotu pak od 8.30 do 15 hodin. Navíc si
přímo na místě můžete koupit kompost, rašelinu, kůru, substráty a další výrobky.
text a foto: vok

8. Výše uvedenými pravidly se ruší dosud
platná pravidla pro uzavírání nájemních
smluv na zahrádky ze dne 27. 5. 2003,
která byla upravena v souladu s usnesením
Rady MČ Praha 14 č. 331/R/2003 ze dne
27. 5. 2003
Ing. Marie Mezenská, odbor ekonomiky
a správy majetku ÚMČ Praha 14

Záměr na prodej pozemků
v Hostavicích
Městská část Praha 14 ve smyslu § 36,
odst. 1, zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m.
Praze zveřejňuje záměr na prodej pozemků parc. č. 228/2, o výměře 1 829 m2
a parc. č. 228/6, o výměře 660 m2, k. ú.
Hostavice.
Cena za m2 minimálně 1 040 Kč. Využití pozemku:
● oba pozemky jsou vedeny v KN jako
ostatní - jiná plocha
● z hlediska ÚPN hl. m. Prahy lze pozemek parc. č. 228/2 využít k výstavbě
v souladu s daným funkčním územním plánem - smíšené městského typu - SVM,
● pozemek parc. č. 228/6 lze využít pro
sady a zahrady - PSZ - nelze zastavět
● oba pozemky jsou v ochranném pásmu železnice
Nabídky je nutné zaslat doporučeně nebo
předat do podatelny Úřadu městské části
Praha 14 v uzavřených obálkách označených „prodej pozemků parc. č. 228/2
a 228/6 v k. ú. Hostavice„ Při posuzování
nabídek bude přihlédnuto k výši nabídnuté
ceny a k záměru zájemce k využití pozemků.
Bližší informace k tomuto záměru obdržíte na telefonním čísle: 225 295 239, 225
295 406, nebo osobně, po předchozí telefonické dohodě, na odboru ekonomiky a správy majetku, oddělení majetkových dispozic
Úřadu MČ Praha 14, Bří. Venclíků 1073,
Praha 9 (u stanice metra Rajská zahrada).
Vyhlašovatel si ponechává právo nevybrat
žádného zájemce a vyřadit nabídky, které
nebudou obsahovat výše uvedené náležitosti.
První den zveřejnění: 10. 6. 2005, doba
zveřejnění: 30 dnů, poslední den zveřejnění: 11. 7. 2005.
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Letci v názvech ulic âerného Mostu
Genmjr. v.v. Otmar Kučera, DFC
eden z těch, kteří si svou důstojnickou hodJvence
nost doslova vystříleli, se narodil 13. čer1914 v Brně-Juliánově v rodině klempíře. K otcovu řemeslu však netíhl, již v dětství mu učarovala letadla. Po měšťance se sice
v Brně vyučil strojním zámečníkem, ale dobrovolně se přihlásil k letectvu. Protože neměl
maturitu, čekala jej poddůstojnická dráha.
Nejprve v letech 1933-1935 prodělal výcvik
ve Škole pro odborný dorost letectva v Prostějově, kde získal kvalifikaci pilota dvoumístných letounů. Po absolvování jej přidělili
k 8. pozorovací letce Leteckého pluku 2
Dr. Edvarda Beneše do Olomouce. Dále si
zvyšoval leteckou kvalifikaci, absolvoval
kurz nočního létání a nakonec ještě úspěšně
završil stíhací výcvik. Jako četař délesloužící
poté až do okupace létal u 36. stíhací letky.
✈ Okupovanou vlast opustil 29. prosince
1939. Složitou cestou přes Slovensko, Maďarsko, Jugoslávii, Turecko, Řecko a Sýrii se dostal do libanonského Bejrútu, který byl pod
francouzskou správou. Na lodi Providence se
pak přes Egypt a Alžírsko přeplavil do metropolitní Francie. Po déle nežli dvouměsíčním
útěku byl 3. března 1940 konečně prezentován na československém konzulátu v Marseille. Přeškolení na francouzskou techniku však
již nestihl, neboť Francie se záhy zhroutila. Na
palubě polské uhelné lodi se mu 18. června
1940 podařilo opustit francouzské břehy a odplul do Velké Británie. Do přístavu Falmouth
dorazil 22. června 1940. Byl přijat do svazku
RAF VR a povýšen do hodnosti Sergeant.
Krátce poté, 18. září 1940 odjel k 6. OTU do
Sutton Bridge, kde absolvoval operační výcvik na Hurricanech. Poté zamířil 5. října
1940 ke své první bojové jednotce, britské
111. stíhací peruti, operující ve Skotsku. Společně s ním u ní sloužila i celá řada dalších
Čechoslováků, kteří se v budoucnu měli - stejně jako on - stát stíhacími esy.
✈ Se slavnou Treble One se zúčastnil závěrečné fáze bitvy o Británii a dobyl u ní svá
první vítězství - dva sestřely jisté a jeden letoun poškozený. Po půlroce, konkrétně 15.
dubna 1941 jej přeložili k 312. čs. stíhací peruti, k jejímuž tehdejšímu věhlasu přispěl nemalou měrou. Nejlépe se to projevilo v červnu
a červenci 1941 v rámci ofenzivních operací,
které prováděla na Hurricanech Mk.IIB
v rámci Kenleyského křídla. U Třistadvanáctky zvýšil své skóre o další tři sestřely jisté
a jeden pravděpodobný. Již tehdy jeho pilotní
schopnosti, agresivní styl boje a dosažené výkony vzbuzovaly pozornost a respekt britských nadřízených. U Třistadvanáctky setrval
téměř na den přesně rok a 14. dubna 1942 jej
- již jako novopečeného Pilot Officera - přemístili k Třistatřináctce, bojující nad okupovanou Evropou na Spitfirech Mk.VB ve svazku elitního a značně vytíženého Hornchurchského křídla. Jeho příchod k této jednotce,
která při sweepech získala již značnou proslulost, znamenal její kvalitativní posílení. I zde
zakrátko zvýšil své skóre. Po absolvování předepsaného dvousethodinového operačního
turnusu odešel 22. června 1942 na zasloužený
odpočinek. Strávil jej na výcvikovém oddělení Inspektorátu čs. letectva v Londýně. V té
době jej také zastihla zpráva o povýšení do
hodnosti Flying Officer (září 1942) a přede-

vším o udělení prestižního Záslužného leteckého kříže (DFC). V návrhu na jeho udělení
velitel 313. perutě Jaroslav Himr napsal:
✈ „Tento důstojník je vynikající denní i noční
stíhač a vždy prokazuje vynikající statečnost
a schopnost vedoucího roje při útočných operacích nad okupovaným územím. V průběhu
35 sweepů zničil tři nepřátelské letouny, další
dva zničil pravděpodobně a jeden poškodil.
Dlouhodobě prokazuje konzistentní oddanost
službě a nadšení pro akce proti nepříteli.“
✈ Ve Velké Británii vyspěl ve vynikajícího
stíhače s vrozenými velitelskými vlohami.
V důsledku absence formálního velitelského
školení byl proto odeslán do příslušného kurzu u Fighter Leaders School v Milfieldu (17.
květen až 8. červen 1943). Po návratu byl povýšen do hodnosti Flight Lieutenant a ke dni
1. září 1943 byl pověřen velením nad B-letkou. Vedl ji obdivuhodným stylem a v nové
funkci dobyl i své poslední vzdušné vítězství,
když 27. září 1943 v utkání v okolí letiště
Conches ve Francii sestřelil stíhací Fw 190.
Druhý operační turnus završil před invazí,
konkrétně k 1. květnu 1944. Mezitím se ještě
stačil v Paddingtonu oženit s elegantní dvacetiletou Alexandrou Olmerovou, dcerou předválečného československého pracovníka britského velvyslanectví v Praze a v té době zaměstnance kanceláře prezidenta Dr. Edvarda
Beneše.
✈ Do operační činnosti, tedy do svého třetího
turnusu, se znovu zapojil po půlroce, 15. listopadu 1944. Tehdy byl jmenován velitelem
313. peruti, kterou na Spitfirech Mk.IX do akcí nad hroutícím se Německem vodil až do
konce války. Byl tak jedním z hrstky těch, kteří se veliteli peruti stali bez dosažení maturity.
Předepsané vzdělání, nezbytný předpoklad
pro výkon velitelských funkcí u poválečného
letectva, si však posléze doplnil. Dne 25.
března 1945 úspěšně odmaturoval na československé státní reálce v Llanwrtyd Wellsu.
Do osvobozené vlasti se vrátil 13. srpna 1945,
kdy svou 313. peruť přivedl na pražskou Ruzyni. Českoslovenští letci z Velké Británie byli tehdy uvítáni jako národní hrdinové. Jeho
válečná činnost byla úctyhodná. Nalétal bez-

mála tři operační turnusy, konkrétně 550 operačních hodin, z toho 231 při celkem 130 sweepech nad nepřátelským územím. Jeho osobní
skóre se vyšplhalo na sedm jistých sestřelů
(z toho dva ve spolupráci), jeden sestřel pravděpodobný a jeden letoun poškozený. Za svou
dlouhodobou a mimořádně úspěšnou bojovou
činnost byl vyznamenán pětkrát Československým válečným křížem, třikrát Československou medailí Za chrabrost, dále Československou medailí Za zásluhy I. st., Pamětní medailí čs. zahraniční armády (se štítky F a VB);
kromě již zmiňovaného DFC obdržel od Britů ještě další vyznamenání.
✈ Po skončení války byly čs. letecké jednotky, které se vrátily z fronty, reorganizovány
do nově ustavené struktury poválečného letectva. Kučerova 313. peruť se stala organizačním fundamentem pro postavení 3. letecké
divize v Brně. Kpt. Otmar Kučera byl k 16.
lednu 1946 ustanoven do funkce zástupce velitele Leteckého pluku 7 Invasního. Současně
zastával funkci důstojníka pro osobní záležitosti u 3. letecké divize (9. červenec až 4. listopad 1946) a od 15. listopadu 1946 vedl výcvik pilotů 3. letecké oblasti jako velitel její
cvičné letky. Dnem 6. září 1948 - již v hodnosti majora - byl ustanoven do funkce velitele leteckého pluku 7 Invasního. Ani jemu se
však nevyhnuly poúnorové čistky a perzekuce, které postihly západní letce jako celek.
Dne 15. ledna 1949 byl pod záminkou služební cesty na osvětové oddělení Hlavního štábu
v Praze zatčen a uvězněn v neblaze proslulém
„domečku“ na Loretě, tj. ve vyšetřovací věznici 5. odd. (ObZ) v Kapucínské ulici č. 2/214
v Praze na Hradčanech. Po několikaměsíční
vyšetřovací vazbě stanul 3. června 1949 před
senátem Státního soudu v Brně. Byl sice pro
nedostatek důkazů osvobozen, ale přesto byl
k 1. listopadu 1949 z armády propuštěn
a o rok později i degradován. Poté následovala dlouhá kalvárie, společná pro naprostou
většinu letců, kteří za války bojovali v RAF.
Přes noc byl s rodinou exekučně vystěhován
z Brna a dlouhou dobu pak musel vzít zavděk
nekvalifikovanou, manuální, špatně placenou
prací. Nejprve kopal štěrk u Stavebních závodů Brno (u „lopaty“ se zde setkal i s dalšími
spolubojovníky od 312. peruti, Janem Čermákem a Janem Truhlářem), poté pracoval také
jako závozník a řidič. Po incidentu s „kádrovákem“ přešel jako izolatér do družstva Izola.
✈ V roce 1963 byl částečně rehabilitován
a byla mu navrácena hodnost. V roce 1990 byl
povýšen na plukovníka a o dva roky později
byl vyznamenán nově zřízeným Řádem M. R.
Štefánika III. tř. Dne 7. března 1993 byl povýšen na generálmajora. V té době byl však již
velmi vážně nemocen. Ani lékařská péče, ani
péče rodiny nestačily na zákeřnou rakovinu.
V ranních hodinách 6. června 1995 generál
Otmar Kučera ve své poslední bitvě podlehl.
Bylo mu 81 let. Odešel tak vynikající stíhač,
učitel mladých pilotů a skromný a neselhávající kamarád, charakterní a nezlomený muž,
jenž prožil tolik příkoří a přece se na ně dokázal dívat s nadhledem, člověk, jenž do posledních chvil svého života překypoval vírou ve
spravedlnost. Poslední rozloučení s ním proběhlo za velké účasti válečných i aeroklubových pilotů a široké brněnské veřejnosti 16.
června 1995 v brněnském krematoriu.
Jiří Rajlich, vojenský historický ústav
připravil: vok
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V jednoduchosti je krása
Již od prosince loňského roku tento slogan uvádí do života firma IKEA i v naší
městské části, neboť na Černém mostě
otevřela svůj dosud největší obchodní dům
u nás. Charakteristickou modrou funkční
stavbu se žlutým logem nelze přehlédnout.
Kde se vlastně IKEA vzala a čím je tak přitažlivá?
Historie firmy sahá do roku 1943, kdy její
zakladatel Švéd Ingvar Kamprad zahájil zásilkovou službu drobného zboží - název vznikl
z iniciál jména zakladatele a místa narození,
kterým je statek Elmtaryd ve vesnici Agunnaryd v jižní části Švédska. Nábytek se v nabídce objevil v roce 1950, první katalog v roce
1951 a v roce 1953 byla v blízkém městě
Älmhult otevřena první výstava nábytku
a prodejna. Toto město je dodnes centrem vývoje sortimentu. Ingvar Kamprad se snažil vytvořit postupně takovou vlastnickou strukturu
a organizaci IKEA, která by jí zaručovala
dlouhodobou nezávislost a bezpečnost. Dnes
je vlastníkem IKEA Group nadace registrovaná v Holandsku.
U nás IKEA vstoupila na zdánlivě riskantní trh, ale brzy se ukázalo, že byť se zdálo, že
je u nás hlad po přebujelých tvarech a barokizujících ornamentech, dřímal pod povrchem
zájem o účelnost, krásu a jednoduchost, kterou si už vštěpovala
naše starší generace
v třicátých letech
minulého století.
Tehdy byla kultura bydlení u nás
progresivní
i v mezinárodním měřítku
a byla velmi

aktuálním tématem i pro naše architekty. Proslulost výroby účelného sektorového nábytku
z třicátých let (připomeňme např. UP závody
Rousínov) přivedla I.Kamprada v roce 1956
při navazování obchodních kontaktů i k nám.
Avšak teprve v roce 1991 u nás IKEA začala
také prodávat - v pronajatých prostorách DBK
Praha - a konečně v říjnu 1996 otevřela svůj
vlastní obchodní dům. Ten nejnovější na Černém mostě je již čtvrtým obchodním domem

v České republice. Zákazníci zde najdou nejen nábytek, ale i bytový textil, svítidla, ložní
prádlo, podlahové krytiny, kancelářské potřeby, koberce, nádobí, potřeby pro zahrádky,
květiny, dekorační předměty - tedy nejen
účelné a praktické věci, ale i věci pro potěchu
oka a duše. Všechno zboží je prezentováno
přehledně a inspirativní formou. Jedná se zejména o kompletně a do všech detailů zařízené, stylově, barevně i materiálově sladěné
prostory, které odpovídají reálným interiérům
bytů s jejich běžným rozdělením na společenskou část, ložnici, pracovnu, dětský pokoj,
kuchyni, koupelnu, jídelnu, dílnu a předsíň. Nejsou nedotknutelné, naopak se předpokládá, že si každý vše
nejen prohlédne, ale také
vyzkouší. Vybrané zboží
pak najde pod příslušným
označením v samoobslužném skladě většinou v rozloženém stavu umožňujícím praktické ploché balení,

které se dobře transportuje i osobním vozem.
Samotná montáž je jednoduchá a dle přiloženého návodu lze nábytek velmi jednoduše sestavit. S nabídkou je možné se seznamovat
i prostřednictvím katalogu, který je bezplatně
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k dispozici a který sám o sobě je
návodem pro tvorbu komplexního
obytného prostoru.
IKEA věnuje velkou pozornost
nejen nabídce sortimentu, ale i pohodě návštěvníků. Vítán je každý
a tak se také cítí, neboť není problém se do IKEA dostat - buď bezplatnou autobusovou linkou od stanice metra nebo vlastním vozem,
neboť je k dispozici velké bezplatné parkoviště. Pro pěší je upravena
pěkná přístupová cesta přímo
z blízké bytové zástavby. I rodiče
dětí mohou vybírat v klidu, neboť
děti si mohou mezitím hrát v dětském koutku s dozorem, který dohlíží na jejich bezpečnost. Tím to
ale nekončí, místa pro hry jsou
i v oddělení pro děti a v restauraci,
kde nechybí ani zázemí pro přebalování a kojení dětí.Samoobslužnou restauraci doplňuje ještě rychlé občerstvení a obchod se švédskými potravinovými specialitami.
Ani složité otázky světa nenechává IKEA
bez povšimnutí - chová se šetrně k životnímu
prostředí, pomáhá přes UNICEF dětem z rozvojových zemí.
Jak již bylo uvedeno, mozek IKEA sídlí
v Älmhultu - centru těch, kteří přemýšlejí
o nábytku. Jistě není bez zajímavosti fakt, že
dlouhá léta zde byl šéfdesignerem Tomáš Jelinek, rodák z Moravy a že dnes v týmu návr-

Vybavení klubovny v DDM na Černém Mostě

Komunitní centrum Motýlek

nové relaci, aby si je mohla dovolit
koupit většina lidí. Instinkt firmy
pro praktické detaily snad nemá
konkurenci, navíc jej doplňují hluboké znalosti z oblasti designu
a výroby nábytku. A samozřejmě
nechybí dokonalá znalost zákazníkovy duše.
Existence IKEA obohatila prostředí naší městské části, doufejme, že bude inspirovat ke komplexní kultivovanosti, tedy i ve
vztahu k veřejnému prostředí kolem nás.
Jitka Kiková
hářů - designerů pracuje i jeho dcera Johana.
Důkladně propracovaná filozofie firmy se drží vize zakladatele firmy I.Kamprada: „Vytvořit lepší každodenní život pro co
nejvíce lidí“, která v praxi znamená,
že se IKEA snaží zajistit, aby zde každý návštěvník našel to, co potřebuje.
Proto se snaží nabídnout širokou škálu neokázalých bytových výrobků
s dobrým designem a funkcí a v takové ce-

Ikea darovala Motýlku také hračky
Pozn. red.: Ikea vybavila zdarma nábytkem
a bytovými doplňky (včetně projektů) dvě
místnosti v Domě dětí a mládeže na Černém
Mostě a dvě místnosti v Komunitním centru
Motýlek. Je připravena i nadále spolupracovat
s naší městskou částí a podporovat zařízení
neziskových organizací.
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●

Stěhování-nonstop, firma Petr Nykl, byty, kanceláře, trezory, pianina, klavíry, tel.: 274 868 772, mobil:
602 254 817, 602 377 616.
11/18
● Koupím byt nebo rodinný dům jakékoli velikosti, kategorie a vlastnictví, kdekoli v Praze. Nabídněte cokoli, možno i dekret - nájemní smlouvu,
i v domě s majitelem, podnikový apod. I zdevastovaný, IV. kateg., v soudní žalobě, neoprávněně obsazený, s nežádoucím nájemníkem, či s jakoukoli
právní vadou. Veškeré formality zajistím, zaplatím
stěhování i případné dluhy na nájemném, privatizaci apod. Mohu sehnat a zaplatit i náhradní byt, domeček mimo Prahu apod. a dát čas na vystěhování.
Seriózní jednání, platba ihned a v hotovosti,
tel.: 222 712 015.
12/15
● 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.
03/04

Tenisová školička, Tk Sj Tesla Hloubětín
otevírá od září 05 tenis. školičku pro děti
od 5 do 8 let, kontakt paní Škochová, tel.:
724 074 000.
Výprodej skladových zásob, elektro, nádobí-smalt, litina, nerez, umělá hmota, bižuterie
a jiné, sleva 10 až 50 %, Potřeby pro domácnost, A. Chládková, ul. Travná-Doubecká,
otevřeno 14 až 19 hod., tel.: 281 93 26 69.
PRODEJNA TV, SAT. TECHNIKY
DIGITÁLNÍ PŘÍJÍMAČE
prodej, montáže, měření signálu
Bryksova ul. 772, ČM II.
(vchod zevnitř bloku) Tel.: 603 466 370

●

Hotovost ihned, koupím Váš byt Praha 9, OV nebo DR. Volejte 605 295 252.
06/17
● Kompletní péče a o Vaše ruce a nehty, manikúra, p-shine, modeláž UV gel, Bobkova 777, Černý
Most, tel.: 777 899 301, 605 985 418.
07/10
● Nabízím bankovní a nebankovní úvěry a půjčky. Hledám zájemce o spolupráci v oblasti peněž07/05
nictví. Tel.: 776 092 676.
● Fa J. Macháč - rekonstrukce umakartových
koupelen obkladovými panely - bez bourání, nepořádku v bytě, rychle (3-5 dní) a levně (od 25 000) výměny van, baterií, klozetů, kuch. desek, instalace
sprch. koutů, pokládka dlažby, PVC, pl. podlah, koberců, lepení podhledů, malování, drobné zednické
a jiné práce na zvelebení vašeho bytu. Tel.: kdykoliv - 777 325 466.
07/04
● Mladá dvojice koupí byt na Praze 14, nejlépe
v blízkosti metra. Upřednostníme 2+kk a větší, ale
v případě dobré nabídky může být i 1+1. Platba
v hotovosti možná. Tel.: 608 880 677.
07/15
● Vyměním 2+kk, 45 m2, obecní, Odolená Voda,
za státní podobný v Praze, pouze panelák. Tel.:
721 442 317.
07/11

Nabídka hudebních a taneãních kurzÛ
‰kolní rok 2005/2006
1. zobcová flétna 30 Kã za hodinu - 1 x t˘dnû
2. klavír
50 Kã za hodinu - 1 x t˘dnû
3. zpûv
30 Kã za hodinu - 1 x t˘dnû
4. kytara
40 Kã za hodinu - 1 x t˘dnû
5. taneãní skupina Crazy dance
60 Kã za hod., tréninky 2-3x t˘d. dle zaﬁazení do skupin
Zápisy 5. 9. a 7. 9. od 15 do 18 hod.
Talentové zkou‰ky: do v˘b. tﬁíd 12. 9. od 16 do 17 hod.
Z· Vybíralova
Hudební a taneãní umûlecká ‰kola
Tel.: 606 850 515, 608 051 697

VILADOMY NAD ROKYTKOU
Praha 9 - Hrdlořezy
BA
AV NA
ST ÁJE
H
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CENY INZERCE
¤ÁDKOVÁ INZERCE
1 gr. znak = 1 Kã (bez DPH 19%)
Elektrické instalace Jan Rohan

! AKCE !

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

REKONSTRUKCE PLOCHÝCH STŘECH

●

ZATEPLENÍ PLOCHÝCH STŘECH

●

PLOCHÉ STŘECHY NA KLÍČ

●

IZOLACE PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI A RADONU

●

ZATRAVNĚNÉ STŘECHY, ZAHRADNÍ JEZÍRKA

Materiály: asfaltové pásy, PVC, EPDM folie

1 cm2 = 45 Kã (bez DPH 19%)
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Praha 9-Kyje, Oborská 1468
Tel.: 281 865 533, 603 112 248

Budovatelská 287, 190 15 Praha 9, sikop@atlas.cz, www.sikop.wz.cz

PLO·NÁ INZERCE

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

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

Cena 31.000,- Kč/m2
www.qndomov.cz
tel.: 267311673

Salon Stefani - kadeřnictví, kosmetika,
turbo solárium, manikúra, pedikúra, masáže, Hamerská 514, Kyje, zastávka Jiráskova
čtvrť, bus 208, 181, 110, tel.: 266 610 017,
604 947 172 (608 413 422). Letní akce:
pedikúra 135 Kč, gelové nehty 500 Kč,
masáže 220 Kč, solárium 10 Kč/min., kosmetika 300-360 Kč a kadeřnické slevy.
Těšíme se na vaší návštěvu.

BEZPLATNÉ OZNÁMENÍ
MŠ Jahodnice Praha 9-Kyje, Kostlivého 1218, přijme učitelku na plný úvazek. Tel.: 281 93 08 22,
281 93 27 52.

Nav‰tivte prosím na‰i
webovou stránku

AUTOSERVIS ·KARDA
seﬁizování a opravy motorÛ
opravy pﬁevodovek
celkové opravy vozidel
di@gnostika
autoelektrika
Ba‰t˘ﬁská 70
pﬁíprava a zaji‰tûní STK 198 00 Praha 9
tel.: 603 414 767
tel.: 603 804 764
tel.: 281 931 734

JiÏ 8 let spravujeme
domy v Praze 14

UZÁVùRKA

www.spravadomu.cz

LISTÒ ã. 9/2005
16. 8. 2005

Informace na telefonu
728 176 164, 233 552 554
nebo v kanceláﬁi na adrese:
Cafourkova 523, Praha 8
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âtyﬁi ve dvou

Počasí je dominantou každoročního dilema, zda Den dětí slavit
1. června nebo během předchozího či následujícího víkendu. Letos
jsme navštívili s fotoaparátem čtyři svátky dětí ve dvou dnech a jako
obvykle bylo počasí zcela odlišné. Zatímco 1. června dětem i pořadatelům přálo, o tři dny později provázely oslavy déšť, vítr a chlad.
Ve středu došlo po několika soutěžích v areálu ZŠ Gen. Janouška dokonce i na opékání buřtů, takže premiérový dětský den DDM na Černém Mostě vyšel maximálně. To v sobotu 1. června bylo všechno
jinak. Pořadatelé z tělovýchovných jednot v Kyjích a Jahodnici
přesunuli operativně soutěžní disciplíny pod střechu svých sportovních areálů, ale i tak při nich napočítali 120 resp. 100 dětí, nadšených pestrostí soutěžního programu i zaslouženou odměnou od
sponzorských firem Sahne Böhm a Coca Cola. Nejtěžší situace nastala v Hloubětíně, kde kvůli vodě nebyly vůbec instalovány nafukovací atrakce a omezen byl i další program. Ani tady ale asi 150 dětí
nezůstalo ošizeno o zajímavou podívanou, soutěže a dobroty od výše uvedených sponzorů. Celkově na čtyřech místech Prahy 14 oslavilo ve dvou dnech svůj svátek přes půl tisícovky spokojených dětí.
Řadu z nich vám nabízíme na snímcích, spravedlivě vybraných po
dvou z uvedených akcí. A vy si o prázdninách můžete tipovat, kde
byl který z nich pořízen.
text a foto: vok

