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MĚSÍČNÍK OBČANŮ ČERNÉHO MOSTU, HLOUBĚTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC

Zcela nov˘ pohled na kostel sv. Bartolomûje
v Kyjích. (Podrobnûji o promûnách na str. 18–19.)

foto: Pavel Vokurka
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Den první pomoci v CČM
eto‰ní svûtov˘ den první pomoci pﬁipadl na 9. záﬁí a Praha ho slavila právû v na‰í mûstské
ãásti – pﬁed obchodním centrem âern˘ Most. Hlavním organizátorem této propagaãnû –
motivaãní akce, která je zamûﬁena tradiãnû na v˘uku poskytování první pomoci je kaÏdoroãnû
âesk˘ ãerven˘ kﬁíÏ. Ta leto‰ní byla pod zá‰titou starosty Prahy 14 a pod patronací CâM. V‰echny pﬁítomné pﬁivítala ﬁeditelka oblastního spolku ââK Praha 9 Ivana Kadleãková a bohat˘ program se rozjel na plné obrátky. Na úvod jsme si poslechli Hynka Tomma – zpûváka z Prahy 14,
kter˘ vystoupil bez nároku na honoráﬁ a uÏ zaãaly praktické ukázky první pomoci – resuscitace a d˘chání z plic do plic na figurínû i masáÏ srdce. V‰echno si zájemci mohli v praxi vyzkou‰et pod odborn˘m dohledem. Potom pﬁi‰li kynologové se sv˘mi cviãen˘mi svûﬁenci, kteﬁí v‰em
pﬁedvedli, jaké dokáÏí plnit pﬁíkazy. Nechybûly ani ukázky akcí hasiãského záchranného sboru a bûhem celého programu si pﬁítomní mohli nechat zmûﬁit krevní tlak a poradit se se zdravotníky o svém zdravotním stavu. Vzhledem k bohatosti programu a krásnému poãasí to bylo
pﬁíjemnû i uÏiteãnû strávené odpoledne.
text a foto: ves
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Úřad městské části Praha 14
Bﬁí VenclíkÛ 1073, âern˘ Most, 198 21 Praha 9
ústﬁedna: 281 005 111, 225 295 111 (místo 111 moÏno volit linku), fax podatelna: 281 912
861,
sekretariát starosty: fax 281 912 855 a tel. 281 005 235, fax místostarostové: 281 005 380
Informaãní kanceláﬁ: informace@p14.mepnet.cz
Elektronická adresa úﬁadu:
podatelna@p14.mepnet.cz, posta@p14.mepnet.cz
Webové stránky úﬁadu: www.praha14.cz

•

seznámila se s situací v plnûní
pojistn˘ch událostí v roce 2006 a souhlasila s ukonãením smluvních vztahÛ vypl˘vajících z pojistn˘ch smluv
uzavﬁen˘ch dne 30. 12. 2005 mezi
Mâ Praha 14 a âeskou poji‰Èovnou,
a. s. ke dni 31. 12. 2006

Úřední hodiny:
všechny odbory
pondûlí a stﬁeda
pokladna ÚMČ
pondûlí a stﬁeda
a 13–18 hod.
úter˘ a ãtvrtek
pátek

7.30–18 hod.

ověřování
pondûlí a stﬁeda
úter˘ a ãtvrtek
pátek

7.30–18 hod.
7.30–14 hod.
7.30–12 hod.

informace a podatelna
pondûlí a stﬁeda
úter˘ a ãtvrtek
pátek

7.30–18 hod.
7.30–15 hod.
7.30–14 hod.

7.30–12
13–15 hod.
7.30–12 hod.

pasy a OP, ohlašovna pobytu
pondûlí a stﬁeda
7.30–18 hod.
úter˘ a ãtvrtek
7.30–12 hod.

Na svém 88. jednání dne
28. 8. Rada mj.
se zveﬁejnûním zámû•ru souhlasila
na prodej bytového domu ã. p. 905
vãetnû zastavûného pozemku parc.
ã. 2681, v‰e v k. ú. Hloubûtín, za cenu
stanovenou podle vyhlá‰ky MF âR
ã. 540/2002 Sb. tj. 47 836 820 Kã
souhlasila se zveﬁejnûním zámûrÛ na prodej pozemku parc. ã. 2145
o v˘mûﬁe 731 m2 a pozemku parc.
ã. 2161 o v˘mûﬁe 693 m2 v k. ú. Kyje
za cenu minimálnû 3 000 Kã/m2
souhlasila s uzavﬁením smlouvy
o smlouvû budoucí na zﬁízení vûcného bﬁemene uloÏení vodovodního
potrubí do pozemku parc. ã. 2668/3,
k. ú. Kyje, uloÏení kanalizace do
pozemku parc. ã. 2668/3, k. ú. Kyje
a zﬁízení chodníku na pozemku parc.
ã. 2668/3, k. ú. Kyje
schválila V. rozpoãtové opatﬁení
Mâ Praha 14 na rok 2006. Rozpoãet
po tomto opatﬁení k 16. 8. 2006
ãiní 288.125,20 tis. Kã
schválila poskytnutí finanãního
pﬁíspûvku reprezentantÛm âR ve sportovním aerobiku ve v˘‰i 15.000 Kã
schválila znûní smûrnice o zadávání veﬁejn˘ch zakázek
schválila znûní smûrnice o zadávání veﬁejn˘ch zakázek malého rozsahu pﬁíspûvkov˘mi organizacemi
schválila nav˘‰ení ceny díla
„rekonstrukce stﬁechy M· ·tolmíﬁská“ o ãástku 417.948 Kã s DPH za
dodateãné práce i posunutí termínu
dokonãení díla do 24. 9. 2006
vzala na vûdomí informaci o moÏnosti jednostranného zvy‰ování
nájemného z bytu dle zákona
ã. 107/2006 Sb. a odloÏila rozhodnutí o nav˘‰ení nájemného do doby
schválení koordinovaného postupu
mûstsk˘ch ãástí v rámci hl. m. Prahy
vzala na vûdomí dokumentaci pro
územní ﬁízení na umístûní stavby
„Bytov˘ dÛm Zeleneãská – Nehvizdská, Praha – Hloubûtín“

•
•

•
•
•
•
•
•

•

vzala na vûdomí pﬁedloÏenou
•dokumentaci
pro územní rozhodnutí na umístûní stavby „Lipnická –
Ocelkova“. Mûstská ãást Praha 14
poÏaduje:
1) zahrnout do ﬁe‰ení i kﬁiÏovatku
novû budované komunikace Lipnická-Ocelkova s ulicí Skorkovskou,
aby souãástí bylo svûtelné signalizaãní zaﬁízení a byla provedena synchronizace s dal‰í kﬁiÏovatkou Ocelkova – Chlumecká.
2) ﬁe‰it protihluková opatﬁení pﬁi jiÏní stranû novû budované komunikace Lipnická- Ocelkova smûrem ke
stávající bytové zástavbû Na Hutích
tak, aby byly dodrÏeny hygienické
limity pﬁi uvaÏovaném hluku nejen
z provozu této nové komunikace, ale
i z Vysoãanské radiály
3) doplnit do textu i situace koordinace tras pro cyklisty dle v˘kresu ã. 5
Územního plánu hl.m. Prahy
Mûstská ãást Praha 14 dále upozorÀuje:
1) na nedostatky v situaci 1:1000 B.2,
C.1.2 pﬁi napojení na Vysoãanskou
radiálu – jedná se o smûrové znaãení pﬁímého pruhu mezi ul. Lipnickou
a pokraãování na Budovatelskou
a odboãení z ul. Budovatelské na
Ocelkovu
2) na nedoﬁe‰ené ukonãení levého
chodníku pod mostem CD traÈ Praha-Vysoãany-Lysá nad Labem
3) u spoleãné komunikace – pásu pro
chodce a pruhu pro cyklisty s obousmûrn˘m provozem na vyznaãení
bezpeãnostního odstupu – hmatn˘
pás – ﬁez
4) na koordinaci s pﬁipravovanou
v˘stavbou areálu u ul. Skorkovské
vzala na vûdomí informaci
o schválen˘ch dotaãních vztazích pro
rok 2007. Konstatovala, Ïe je tﬁeba
uãinit opatﬁení ke sníÏení v˘dajové
ãásti bûÏného rozpoãtu. UloÏila tajemníkovi sníÏit poãet zamûstnancÛ
Úﬁadu Mâ Praha 14 a zamûﬁit se
zejména na útvary, které zaji‰Èují
podpÛrné a provozní ãinnosti

•

Na svém 89. jednání dne
11. 9. Rada mj.
schválila zru‰ení pracovních míst
•a sníÏení
poãtu zamûstnancÛ ÚMâ
Praha 14

• schválila uzavﬁení smlouvy o dílo
s firmou INMES, s. r. o., na realizaci termoregulace topné soustavy
v budovû polikliniky „Parník“, ul.
Generála Janou‰ka ã. p. 902, k. ú.
âern˘ Most
schválila v souladu s doporuãením hodnotící komise nabídku na
rekonstrukci komunikace ul. Prelátské a ãásti ul. ·imanovské, Praha 14
– Kyje od obchodní spol. PraÏské silniãní a vodohospodáﬁské stavby, a. s.,
Dubeãská ã. p. 3238, Praha 10 jako
nejvhodnûj‰í
souhlasila s uzavﬁením smlouvy
se spol. PraÏská plynárenská, a. s.,
o zﬁízení vûcného bﬁemene uloÏení
plynárenského zaﬁízení do pozemku
parc. ã. 8/12, v k. ú. Hostavice – ulice Lucinková
seznámila se s návrhem integrovaného krajského programu sniÏování emisí a zlep‰ení kvality ovzdu‰í na území aglomerace hlavního
mûsta Prahy
vzala na vûdomí informaci o problematice spojené s vydáváním ovûﬁen˘ch v˘pisÛ z KN pracovníky odd.
majetkov˘ch dispozic OESM. Souhlasila s pﬁeru‰ením této sluÏby do
vydání metodiky hl. m. Prahou
vzala na vûdomí ústní informaci o situaci na Z· Generála Janou‰ka a souhlasila se zmûnou
zástupce zﬁizovatele v radû ‰koly.
Místo Josefa Ëoupala bude vykonávat funkci ãlena rady ‰koly za zﬁizovatele Ing. Miroslav Fronûk s úãinností od 6. 9.

•

•
•
•
•

Co projednalo
Zastupitelstvo
MČ Praha 14
Na svém 19. jednání dne
21. září, které bylo
poslední v tomto volebním období, ZMČ Praha 14:

•

vzalo na vûdomí informaci o plnûní úkolÛ ZMâ Praha 14 a zprávu
o ãinnosti RMâ Praha 14 za I. pololetí roku 2006

•
•

vzalo na vûdomí III., IV., V. a VI.
rozpoãtové opatﬁení na rok 2006
vzalo na vûdomí informaci ke
zveﬁejnûní zámûru na prodej bytového domu ã. p. 905 vãetnû zastavûného pozemku parc. ã. 2681, v‰e v k. ú.
Hloubûtín, za cenu stanovenou podle vyhlá‰ky MF âR ã. 540/2002 Sb.,
tj, 47 836 820 Kã
vzalo na vûdomí návrh na zmûnu
Územního plánu hl. m. Prahy funkãního vyuÏití pozemku parc. ã.
2671/34 a 2671/36 kat. území Kyje
z monofunkãní plochy pﬁírodní nelesní – ZN na polyfunkãní území sluÏeb a neru‰ící v˘roby – VN
vzalo na vûdomí návrh zadání
zmûn Z 1384, Z 1715, Z 1716,
Z 1717 a Z 1879 Územního plánu
sídelního útvaru hl. m. Prahy. Nemûlo námitek k návrhu zadání zmûn
Z 1696 a Z 1845.
nesouhlasilo s návrhem zadání
zmûn územního plánu Z 1891, Z 1910
a Z 1918 a tento nesouhlas Mâ Praha 14 povaÏuje za zásadní z dÛvodÛ
nadmûrného dopravního nav˘‰ení
automobilového provozu na komunikaãní síti procházející jejím územím
vzalo na vûdomí pﬁedloÏen˘
závûreãn˘ protokol urbanistické studie „Velké rozvojové území Vysoãany“. PoÏaduje: v návaznosti na
rozvoj území Vysoãan urychlenû
ﬁe‰it dopravní obsluÏnost v ‰ir‰ích
vztazích tak, aby nedocházelo
k nadmûrnému zatûÏování stávající
komunikaãní sítû ul. Podûbradská,
Kolbenova, Kbelská, aby byly vybudovány mimoúrovÀové kﬁiÏovatky
na ul. Kbelské a pokraãovalo se ve
v˘stavbû Vysoãanské radiály aÏ k ul.
Balabenka
schválilo
1. plnûní pﬁíjmÛ a ãerpáním v˘dajÛ
Mâ Praha 14 za I. pololetí roku
2006 (pﬁíjmy 130.034,30 tis. Kã,
v˘daje 120.287,63 tis. Kã, z toho:
kapitálové 5.178,06 tis. Kã, bûÏné
115.109,58 tis. Kã, financování
9.746,67 tis. Kã)
2. plnûní finanãního plánu zdaÀované ãinnosti Mâ Praha 14 za I. pololetí
roku 2006 s kladn˘m hospodáﬁsk˘m
v˘sledkem ve v˘‰i 25.534 tis. Kã
schválilo zaﬁazení bytov˘ch domÛ
ã. p. 1047, 1048, 1049, 1050, 1051,
1052 a 1053, ul. DoleÏalova na
pozemcích parc. ã. 221/35 aÏ 221/41
a 221/330 aÏ 221/332 v k. ú. âern˘
Most do privatizaãního procesu
schválilo poskytnutí finanãního
pﬁíspûvku organizátorovi soutûÏe
Romsk˘ talent 2006 ve v˘‰i 25.000 Kã
schválilo profinancování projektu „Centrum vzdûlávání a veﬁejného
internetu Praha 14“
schválilo odepsání nedobytné
pohledávky ve v˘‰i 457.959 Kã
odpovídající poplatkÛm z prodlení
vyãíslen˘ch ke dni úmrtí nájemce

•

•
•

•

•

•
•
•
•
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bytu v ulici Rochovská 762 dle usnesení 13D 263/2006
schválilo uzavﬁení kupní smlouvy
na pozemek parc. ã. 206/5, k. ú. âern˘ Most o v˘mûﬁe 930 m2 se spoleãností LIPNICKÁ, spol. s r. o. , za
cenu 1820 Kã/m2, tj. za celkovou
kupní cenu ve v˘‰i 1 692 000 Kã
schválilo uzavﬁení kupní smlouvy
na prodej pozemkÛ parc. ã. 228/2
o v˘mûﬁe 1 829 m2 a parc. ã. 228/6
o v˘mûﬁe 660 m2, v‰e v k. ú. Hostavice, s O. ·lechtou a K. ·lechtovou
za celkovou kupní cenu ve v˘‰i
2 501 000 Kã
schválilo prodej bytového domu
v ulici DoleÏalova ã. p. 1041-1046
na pozemcích parc. ã. 221/47,
221/46, 221/45, 221/44, 221/43,
221/42 jin˘ch vlastníkÛ v‰e v k. ú.
âern˘ Most, za kupní cenu
38.478.840 Kã se závazkem nabyvatele, Ïe neprodlenû po nabytí
majetku tento rozdûlí na jednotky dle
zákona ã. 72/1994 Sb., a ty pﬁevede
do vlastnictví jednotliv˘ch fyzick˘ch
osob
schválilo prodej bytového domu
v ulici Kbelská ã. p. 645 na pozemku parc. ã. 814/2 jiného vlastníka
v‰e v k. ú. Hloubûtín za kupní cenu
1.778.040 Kã právnické osobû zaloÏené stávajícími nájemci
schválilo prodej bytového domu
v ulici Rochovská ã. p. 759 – 763 na
pozemcích parc. ã. 566/11, 566/12,
566/13, 566/14, 566/15 a pozemkÛ
parc. ã. 566/11, 566/12, 566/13,
566/14, 566/15 v‰e v k. ú. Hloubûtín
za kupní cenu 40.698.740 Kã právnické osobû zaloÏené stávajícími
nájemci se závazkem nabyvatele, Ïe
neprodlenû po nabytí majetku tento
rozdûlí na jednotky dle zákona ã.
72/1994 Sb., a ty pﬁevede do vlastnictví jednotliv˘ch fyzick˘ch osob
schválilo prodej bytového domu
v ulici Rochovská ã. p. 757–758 na
pozemcích parc. ã. 566/9, 566/10
jiného vlastníka v‰e v k. ú. Hloubûtín za kupní cenu 5.963.880 Kã právnické osobû zaloÏené stávajícími
nájemci se závazkem nabyvatele, Ïe
neprodlenû po nabytí majetku tento
rozdûlí na jednotky dle zákona ã.
72/1994 Sb., a ty pﬁevede do vlastnictví jednotliv˘ch fyzick˘ch osob
schválilo
1. uzavﬁení kupní smlouvy mezi Mâ
Praha 14 a spoluvlastníky jednotek
ã. p. 923 aÏ 927 v ul. Kukelská
a SBD SEVERNÍ MùSTO, na prodej spoluvlastnického podílu na
pozemcích parc. ã. 2693 o v˘mûﬁe
431 m2, parc. ã. 2694 o v˘mûﬁe
385 m2 a parc. ã. 2695 o v˘mûﬁe
383 m2 v k. ú. Hloubûtín za kupní
cenu ve v˘‰i 280,50 Kã/m2, tj. za celkovou kupní cenu 261 264,50 Kã
2. uzavﬁení individuálních kupních
smluv mezi Mâ Praha 14 a spoluvlastníky jednotek ã. p. 923 aÏ 927
v ul. Kukelská na prodej spoluvlastnického podílu na pozemcích parc.
ã. 2693 o v˘mûﬁe 431 m2, parc. ã.
2694 o v˘mûﬁe 385 m2 a parc. ã.
2695 o v˘mûﬁe 383 m2 v k. ú. Hloubûtín za kupní cenu ve v˘‰i 280,50

•
•

•

•
•

•

•

Kã/m2, tj. za celkovou kupní cenu 75
055 Kã
schválilo
1. uzavﬁení kupní smlouvy mezi Mâ
Praha 14 a spoluvlastníky jednotek
ã. p. 919 aÏ 922 v ul. Kukelská
a SBD SEVERNÍ MùSTO na prodej
spoluvlastnického podílu na pozemcích parc. ã. 2685 o v˘mûﬁe 412 m2,
parc. ã. 2686 o v˘mûﬁe 376 m2, parc.
ã. 2687 o v˘mûﬁe 376 m2 a parc. ã.
2688 o v˘mûﬁe 412 m2 v k. ú. Hloubûtín za kupní cenu ve v˘‰i 280,50
Kã/m2, tj. za celkovou kupní cenu 375
028 Kã
2. uzavﬁení individuálních kupních
smluv mezi Mâ Praha 14 a spoluvlastníky jednotek ã. p. 919 aÏ 922
v ul. Kukelská na prodej spoluvlastnického podílu na pozemcích parc.
ã. 2685 o v˘mûﬁe 412 m2, parc. ã.
2686 o v˘mûﬁe 376 m2, parc. ã. 2687
o v˘mûﬁe 376 m2 a parc. ã. 2688
o v˘mûﬁe 412 m2 v k. ú. Hloubûtín
za kupní cenu ve v˘‰i 280,50 Kã/m2,
tj. za celkovou kupní cenu 67 040 Kã

•

Bilance Komise pro
prevenci kriminality
v tomto volebním období
Její práce pﬁinesla ﬁadu v˘sledkÛ.
K zásadním lze ﬁadit zﬁízení funkce
koordinátora prevence sociálnû patologick˘ch jevÛ a funkci terénního
pracovníka. Jeho mzdové náklady
jsou z ãásti kryty z grantov˘ch prostﬁedkÛ získan˘ch prostﬁednictvím
Kanceláﬁe rady vlády pro záleÏitosti
romské komunity. KaÏdoroãní zaãlenûní finanãních prostﬁedkÛ na prevenci kriminality do rozpoãtu mûstské ãásti a na doporuãení komise byla
tato prevence zavedena jako samostatná grantová oblast. Na rok 2006
se podaﬁilo z projektu Partnerství prostﬁednictvím neziskov˘ch organizací
získat 854.00,–Kã. Komise pracovala
podle plánu práce, kter˘ pravidelnû
vyhodnocovala a aktualizovala. Podaﬁilo se zmapovat v˘voj patologick˘ch jevÛ v na‰í mûstské ãásti, coÏ
pomÛÏe úãelnûji smûﬁovat ãinnost
komise a finanãní prostﬁedky urãené
na prevenci. V roce 2004 se podaﬁilo spustit projekt STOP 24 (prevence proti noãním krádeÏím vozidel),
zavést a roz‰iﬁovat mûstsk˘ kamerov˘ systém na území na‰í mûstské ãásti. Dále byl spu‰tûn pûtilet˘ projekt
s názvem „Dlouhodobá jednotná primární prevence patologick˘ch jevÛ“
na základních ‰kolách. Jednotliví ãlenové komise aktivnû pÛsobili pﬁi
pﬁedná‰kové ãinnosti na základních
‰kolách, nebo se podíleli na mapování sociálnû patologick˘ch jevÛ
mezi dûtmi a mládeÏí. S pﬁispûním
komise a grantové podpory pÛsobí
dnes na mûstské ãásti nûkolik dobﬁe
zaveden˘ch nízkoprahov˘ch klubÛ
pro „náctileté“. Je to v˘sledek dobré
spolupráce s neziskov˘mi organizacemi. Touto formou byly také organizovány dûtské letní pﬁímûstské
tábory. V oblasti situaãní prevence
poÏádala komise o vyhodnocení

dostateãnosti veﬁejného osvûtlení na
mûstské ãásti, o roz‰íﬁení na potﬁebn˘ch místech jednají orgány s provozovatelem. Komise dále doporuãila prostﬁednictvím Rady mûstské
ãásti orgánÛm hl.m.Prahy ﬁe‰it problematiku bezdomovectví, mimo jiné
formou tzv. sociálního podnikání.
Nûkolik ãísel na závûr:

Poznámka: informace o odborn˘ch
komisích a v˘borech jsou zpracovány redakcí podle ovûﬁen˘ch zápisÛ
z jednání tûchto orgánÛ. Zápisy
naleznete na www.praha14.cz.
Usnesení odborn˘ch komisí Rady
Mâ Praha 14 jsou pouze doporuãující a nejsou pro Mâ Praha 14
závazné.

rok

krádeže
motorových
vozidel

krádeže
vloupáním

2003
2004
2005

409
376
306

376
306
332

Co je InfoKanál
Od ﬁíjna se na‰e mûstská ãást stala poskytovatelem sluÏby InfoKanál. SMS
InfoKanálsm je nová sluÏba nejen pro mûstské úﬁady, umoÏÀující levnou a efektivní komunikaci s obãanem pomocí krátk˘ch textov˘ch zpráv (SMS) na
mobilní telefon. SMS InfoKanál lze pﬁirovnat k mûstskému rozhlasu „do kapsy“, kter˘ umoÏÀuje zejména pﬁímou informovanost obãanÛ (upozorÀování
na dÛleÏité informace formou v˘bûru atd.), krizovou komunikaci (Ïivelné
pohromy, ekologické havárie, terorismus…), ankety, referenda a soutûÏe
(máme postavit ka‰nu nebo radûji zlep‰it chodník? ...), ãi elektronickou podatelnu (obãané mohou zasílat zprávy, námûty a dotazy pﬁímo odpovûdn˘m pracovníkÛm ...). SMS InfoKanál je kvalitním komunikaãním doplÀkem ti‰tûn˘ch
zpravodajÛ, internetov˘ch stránek mûsta, televizního infokanálu, obecního
rozhlasu apod. Jeho v˘hodou je pﬁím˘ a osobní charakter zpráv s moÏností
reakce pomocí anket a nízké investiãní a provozní náklady. SMS InfoKanál
je pro úﬁady provozován firmou Qbizm technologies, a.s. (SMS operátor).
Velmi podrobné informace o tom, co je InfoKanál, naleznete na www.infokanal.cz. V Listech se k této novince vrátíme obsáhlej‰ím materiálem aÏ po
vyhodnocení zku‰ebního provozu InfoKanálu na na‰í radnici.

Připomínky MČ Praha 14
k Integrovanému krajskému
programu snižování emisí
a zlepšení kvality ovzduší
na území hl. m. Prahy
Integrovan˘ krajsk˘ program sniÏování emisí zahrnuje pouze komunikace ve správû TSK hl. m. Prahy.
âást komunikací je ve správû jednotliv˘ch Mâ a tûmto Mâ by mûly b˘t
poskytovány dotace na zv˘‰ení ãetnosti úklidu komunikací v jejich
správû. Dále by se v letních mûsících
mûlo pravidelnû provádût kropení
vût‰iny komunikací (ne jenom ve
správû TSK), které sníÏí v˘skyt suspendovan˘ch ãásti PM 10 (pra‰nost).
V této souvislosti je dÛleÏité podotknout, Ïe jistû v˘znamn˘m zdrojem
pra‰nosti jsou velké zpevnûné i nezpevnûné plochy, a je tedy nutné se
zab˘vat i ve‰ker˘mi parkovacími
a odstavn˘mi plochami u nákupních
center.
PﬁedloÏen˘ materiál zmiÀuje Ïelezniãní dopravu pouze okrajovû.
V Praze jsou vytvoﬁeny obchodní
zóny a nûkteré by mohly vyuÏívat
zásobování po Ïeleznici. Vhodn˘mi
dotacemi a zákonn˘mi prostﬁedky lze
tuto formu dopravy roz‰íﬁit.

V˘stavbu kapacitní komunikaãní
sítû, která je hodnocena jako nejefektivnûj‰í opatﬁení programu je tﬁeba realizovat komplexnû, tzn. vãetnû
v˘sadeb vegetaãních bariér a protihlukov˘ch clon. Protihluková opatﬁení je tﬁeba realizovat s pﬁedstihem
v tûch úsecích, kde komunikace sousedí s plochami, které jsou územním
plánem urãeny k bytové v˘stavbû
(v souãasné dobû je tato protihluková
opatﬁení nucen zaji‰Èovat aÏ následnû
investor této bytové v˘stavby).
V˘sadba vegetaãních bariér (pﬁípadnû i protihlukov˘ch clon) by
mûla b˘t neprodlenû zahájena na
pﬁíjezdov˘ch komunikacích se silnou dopravní zátûÏí, které procházejí bytov˘mi oblastmi a kde nelze
pﬁedpokládat moÏnost ﬁe‰it situaci
jin˘mi opatﬁeními. Je tﬁeba zaãít realizovat kompenzaãní opatﬁení na stávajících dopravních stavbách, nikoli pouze na novû budovan˘ch.
dvoustranu pﬁipravil: j‰
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Kulturní a sportovní akce radnice
¤ÍJEN

Krajina v G14
Dne 4. ﬁíjna v 17 hodin bude zahájena v Galerii 14, nám. Plk. Vlãka
686 v˘stava akademického sochaﬁe,
malíﬁe a keramika âestmíra Hlavinky – Horáka nazvaná „Krajina“.
V˘stava potrvá do 25. 10. a bude
otevﬁena vÏdy v úter˘, stﬁedu a ãtvrtek od 14 do 18 hod. a v nedûli od
14 do 17 hod. Vstup voln˘.

Turnaj
v bowlingu
V pondûlí 9. ﬁíjna probûhne od
18.30 do 23 hodin v J. R. Clubu –
Bowling, Prelátská 12 v Kyjích
(naproti kostelu sv. Bartolomûje) na
zdej‰ích ãtyﬁech drahách turnaj
v bowlingu. Pﬁihlá‰ky na telefonu
281 005 278 do 9. 10. do 12 hodin.
Vstup voln˘ do naplnûní kapacity
herny.

Koncert komorní
hudby
Srdeãnû zveme na koncert smyãcového kvarteta UNI QUARTET do

Galerie 14. Koncert se uskuteãní
11. ﬁíjna od 18.30 hodin. Na programu jsou díla A. Vivaldiho, W. A.
Mozarta, A. Dvoﬁáka aj. Vstup voln˘.

Turnaj ve stolním
tenisu
V sobotu 14. ﬁíjna se uskuteãní
v tûlocviãnû plaveckého areálu Hloubûtín turnaj ve stolním tenisu o pohár
starosty pro neregistrované hráãe ve
vûku od 15 let. Prezence 8.30–8.50
hodin. Zaãátek turnaje v 9 hodin.
VSTUP POUZE V SÁLOVÉ
OBUVI!

Pochod kolem
Prahy 14
Tradiãní turistick˘ pochod „14 km
kolem Prahy 14“, kter˘ se dosud
konal vÏdy v listopadu, se letos
mimoﬁádnû odstartuje uÏ v sobotu
21. ﬁíjna. Start na mal˘ i velk˘ okruh
je pﬁed restaurací Club Slavoj
v Hloubûtínské ulici 88 v dobû od
8.30 do 11.30 hodin. Pﬁi pochodu
budete mít pﬁíleÏitost zastavit se na
trase na nûkolika zajímav˘ch místech na‰í mûstské ãásti:

V kostele sv. Bartolomûje v Kyjích mÛÏete absolvovat prohlídku
této krásné starobylé kulturní památky. Prohlídky budou v 9, 10, 11 a 12
hodin.
Náv‰tûva spoleãnosti Coca Cola,
kde bude v kinosále probíhat prezentace tohoto nápojového giganta,
a úãastníci budou moci shlédnout
video o v˘robû známého nápoje.
Tento program bude zaãínat vÏdy
v 10, 11 a ve 12 hodin.
Dûti i dospûlí se mohou svézt na
huculsk˘ch koních v jezdeckém klubu Poãin v Ráji v Dolních Poãernicích. Tuto moÏnost budou mít od
10.30 aÏ do 15.30 hodin.
Poslední zastavení bude v Galerii 14, nám. Plk. Vlãka 686, kde
úãastníci pochodu mohou shlédnout
do 14 hodin zajímavou v˘stavu akademického malíﬁe âestmíra Hlavinky – Horáka nazvanou „Krajina“.
Pﬁi náv‰tûvû shora uveden˘ch
míst se prokaÏte platnou vstupenkou
zakoupenou na startu pochodu. Startovné je 10 korun pro dûti a dvojnásobek pro dospûlé.

Oslava vzniku
Československé
republiky
U pﬁíleÏitosti 88. v˘roãí vzniku
âeskoslovenské republiky se uskuteãní ve ãtvrtek 26. ﬁíjna od 15 hodin
u pomníku padl˘ch z 1. svûtové války v Hloubûtínû slavnostní shromáÏdûní za úãasti pﬁedstavitelÛ Mâ
Praha 14, Prahy 9 a âeského svazu
bojovníkÛ za svobodu.

LISTOPAD

Výstava v G14
Dne 8. listopadu v 17 hodin bude
zahájena v Galerii 14 v˘stava soch,
obrazÛ a grafiky Mileny Bla‰kové.
BlíÏe k v˘stavû v pﬁí‰tích Listech.

Písňový večer
Srdeãnû zveme do Galerie 14, kde
se 15. listopadu v 18.30 hod. uskuteãní
„PísÀov˘ veãer“. Program upﬁesníme
v pﬁí‰tím vydání ListÛ Prahy 14.

Poznámka: hlavním poﬁadatelem akcí je oddûlení kultury a obãansk˘ch záleÏitostí ÚMâ Praha 14. Zmûna programu vyhrazena.

Krajina v tvorbě Čestmíra Hlavinky – Horáka
V letech 1968
aÏ 1969 Ïil, pracoval a vystavoval ve ·v˘carsku
v Bernu – v˘stava
v Galerii V. Müller
aj. a v roce 2000 ve slovinské Ljubljani (Mûstském
muzeu). Zúãastnil se téÏ vícer˘ch malíﬁsk˘ch plenérÛ (sympozií) v âR i v zahraniãí. V posledních
letech ﬁídil nejstar‰í ãs. spolek JUV (Jednota umûlcÛ v˘tvarn˘ch), jehoÏ ãlenové v „Galerii 14“ také
vystavovali.

V Galerii 14 na âerném Mostû vystavuje bûhem
ﬁíjna své obrazy a kresby, pﬁeváÏnû s krajináﬁskou
tématikou, malíﬁ a sochaﬁ âestmír Hlavinka –
Horák, pÛvodem z jiÏní Moravy, dnes Ïije na Rajské zahradû v Praze 14.
Tento autor zaãínal jako modeláﬁ – vyuãil se
v nejstar‰í ãs. porcelánce H & C v Horním Slavkovû. Poté absolvoval na Vysoké ‰kole v˘tvarného umûní v Bratislavû sochaﬁství (u prof. J. Kostky, R. Pribi‰e) a malbu a grafiku (u prof. Millého).
Na závûr studií mûl je‰tû 2 roky stáÏe (tehdy tzv.
ãestn˘ rok) na Vysoké ‰kole umûlecko-prÛmyslové u prof. Eckerta (keramika a porcelán). Na základû úãastí v soutûÏích a v˘stavách se brzy po studiích stává ãlenem Svazu ãs. v˘tvarn˘ch umûlcÛ
a pracuje jako nezávisl˘ v˘tvarník. Vûnoval se pﬁes
30 let (1960–1990) pﬁeváÏnû monumentálnímu
sochaﬁství a keramice, v souãasnosti – ale i pﬁedtím – hlavnû maluje obrazy.
¤adu sv˘ch dûl realizoval v architektuﬁe. Od
keramick˘ch reliéfÛ v Îiaru nad Hronom, pﬁes
kamenné plastiky (mramorovou Evu pro fontánu
v Havíﬁovû a Orlové), keramické reliéfy a sochy
v ostravském a karvinském regionu (krematorium
v Ostravû), kovanou mﬁíÏ pro Hotel NHKG, ale téÏ
v˘zdobu âs. spoﬁitelny v Hodonínû. Realizoval také
60 keramick˘ch reliéfÛ pro experimentální dÛm
v Praze Bohnicích. Jeho díla se nacházejí ve státních sbírkách – Slovenská NG v Bratislavû, Oblastní galerie v Bojnicích, v Praze na Ministerstvu kultury, obrany, v galeriích UHMP (Trojsk˘ zámek)
a jin˘ch oblastních galeriích.
Po autorsk˘ch a spoleãn˘ch v˘stavách SâVU se
nachází jeho obrazy v soukrom˘ch sbírkách ve ·v˘carsku, NSR, Rakousku, Itálii, Norsku a v USA /NY/.

O radosti ještě jednou
V Galerii 14 jste mohli od 6. do 26. záﬁí
shlédnout zajímavou v˘stavu s názvem
„O radosti“, na níÏ vystavovali ãtyﬁi v˘tvarníci – Miroslava Randová, Antonín Bure‰,
Leona ·Àupárková a Miroslav Vodiãka obrazy a keramiku.

Poslanecká kancelář
V ulici Bﬁí VenclíkÛ 1070 (I. patro) je kaÏdé pondûlí mezi 16–18 hodinou otevﬁena poslanecká kanceláﬁ Mgr. Daniela Rovana, poslance Parlamentu âR (tel.: 281 005 356).
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5. ROČNÍK LETNÍ AKADEMIE
Letní akademie je intenzivní,
desetidenní kurz kresby a malby pro
veﬁejnost, kter˘ se koná jiÏ tradiãnû
o prázdninách, vÏdy koncem srpna,
na Akademii v˘tvarn˘ch umûní
v Praze. Vedoucím celého kurzu byl
opût akademick˘ malíﬁ Roman Franta z âerného Mostu. Vûková hranice
uchazeãÛ je neomezená, ale nejvíce
se hlásí studenti stﬁedních ‰kol, kteﬁí se pﬁipravují k pﬁijímacím zkou‰kám na vysoké umûlecké ‰koly.
Úãastní se ale i mlad‰í a star‰í generace a posluchaãi ze zahraniãí. V˘uka je zamûﬁena na kresbu a malbu
figury dle modelu, portrét, záti‰í,
tématické úkoly a volnou tvorbu.
Snahou pedagogÛ je seznámit posluchaãe se základními v˘tvarn˘mi
pojmy, jako jsou proporce figury, per-

spektiva, kompozice, modelace tvarÛ svûtlem a stínem, základy anatomie, barevná skladba obrazu apod.
Tyto teoretické poznatky posluchaãi
aplikují postupnû do sv˘ch prací.
Posluchaãi mají k dispozici nejrÛz-

Země krásná neznámá – ještě do konce října
Je‰tû do konce ﬁíjna si mÛÏete na
vlastní oãi prohlédnout unikátní
v˘stavu fotografií nazvanou Zemû
krásná neznámá, instalovanou na
praÏské Kampû. 120 velkoformátov˘ch fotografií které jejich autor
Francouz A. Bertrand poﬁídil z vrtulníku, ukazuje souãasnû umûlecká díla
pﬁírody i její ohroÏení. Fotografie jsou
umístûné venku v parku a skuteãnû
stojí za shlédnutí.

Změna adresy
Z Proseka se obvodní soud pro
Prahu 9 pﬁestûhoval do Vr‰ovic, do
nového Justiãního areálu Na Míãánkách. B˘valá ubytovna v ulici Na
Vyhlídce, která byla témûﬁ po 30 let
jeho sídlem, pﬁi‰la o své soudce,
administrativní pracovníky, Ïalované i obÏalované. Od ﬁíjna je pro
v‰echny pﬁipraveno nové justiãní pro-

stﬁedí, které se od pÛvodního podstatnû li‰í. Na nové adrese je pﬁichystán zbrusu nov˘ justiãní areál,
kter˘ se stane sídlem ãtyﬁ praÏsk˘ch
soudÛ a státních zastupitelství (pro
Prahu 4, 8, 9 a 10). Justiãní palác by
mûl b˘t klíãovou budovou praÏské
justice, a v˘raznû tak pﬁispût ke zlep‰ení podmínek soudnictví v hlavním
mûstû.

Velkocirkus na Letné
Od 4. ﬁíjna do 26.listopadu 2006 hostuje na Letenské pláni legenda nejen ãeského, ale i svûtového cirkusového umûní. V cirkusovém paláci se pﬁedstaví celá
plejáda skvûl˘ch artistÛ a drezerÛ. Bude to na nûkolik
let naposledy, kdy obãané Prahy budou mít moÏnost
shlédnout velkocirkus. Na Letenské pláni bude probíhat v˘stavba mûstského obchvatu a tím Praha ztratí tradiãní místo pro umístûní cirkusov˘ch atrakcí. Národní cirkus pﬁislíbil 100 voln˘ch vstupenek pro
sociálnû slabé obãany z Prahy 14 v hodnotû 20.000 Kã a pro obãany, kteﬁí se
prokáÏí u pokladny cirkusu v˘stﬁiÏkem cirkusového loga z ListÛ Prahy 14, slevu 10 procent na zakoupené vstupenky.

nûj‰í v˘tvarné publikace, monografie a dal‰í odborné materiály, úãelovû vybrané z knihovny AVU. V prÛbûhu celého kurzu jsou konzultovány
domácí práce úãastníkÛ a zadávány
individuální úkoly.
Leto‰ního roãníku se zúãastnilo
na 50 uchazeãÛ, coÏ je nejvût‰í poãet
od doby zaloÏení Letní akademie
v roce 2002. Tvoﬁilo
se v pûti ateliérech za
úãasti pûti pedagogÛ.
Tato ãísla jsou pro jubilejní 5. roãník více
neÏ symbolická… Konkrétní informace a fotografie z letní ‰koly
jsou
uvedeny
na
www.avu.cz. Pro stoupající zájem veﬁejnosti
je uvaÏováno do budoucna o roz‰íﬁení Letní akademie.

Akce pořádané
I. Občanským
sdružením Hloubětín
Dne 4. 10. zve toto obãanské
sdruÏení od 17 hod. na besedu ve
‰kolní jídelnû základní ‰koly
Mochovská ulice. Na programu
bude: 1. pﬁíprava investiãních
akcí v Hloubûtínû (referovat bude
zástupce ÚMâ), 2. diskuse.
Dne 6. 10. od 18 hod. poﬁádá
I. Obãanské sdruÏení Hloubûtín
Václavskou veselici v ãínské restauraci (pavilon Havana v Hloubûtínû u stanice metra). Pﬁijìte se
pobavit, pﬁijìte si zazpívat, hrát
budou kamarádi. Dobrovoln˘
pﬁíspûvek na reÏii a na tombolu
vítán.
Za v˘bor sdruÏení
ing. Václav Hollan

tiãek a ‰esti kadeﬁníkÛ, kteﬁí ten
den plnili jejich pﬁání. Beauty studio tím chtûlo prezentovat ‰íﬁi své
nabídky a kvalitu práce zamûstnancÛ, kteﬁí se tû‰í na nové zákazníky. Ceny tady ani zdaleka nejsou
tak vysoké jako v centru Prahy
a pﬁitom pouÏívají renomovanou
kosmetiku Babor a Schwarzkopf.
Udûlejte si radost a zajdûte do
Beauty studia!

Správná odpovûì na soutûÏní
otázku z minulého ãísla: celková délka PraÏského kola (cyklotrasa, která obepíná celé území
hl. mûsta) je a) cca 130 km.
Z do‰l˘ch odpovûdí odpovûdûli
správnû Markéta Volhejnová ze
Îacléﬁe a nestor na‰ich soutûÏí
Tomá‰ Mládek z Prahy 14. Oba
získávají kompletní sadu ãtyﬁ
cyklomap Z Prahy na kole.
Îhavou novinkou z vydavatelství Îaket (www.zaket.cz) je
Praha Mûstská doprava.
Tento oboustrannû ti‰tûn˘ plán zachycuje podstatnou ãást
sítû praÏské
veﬁejné dopravy, s popisem v‰ech
zobrazen˘ch
zastávek autobusÛ, tramvají a metra
a samostatn˘m schématem noãního provozu.
Dne‰ní soutûÏní otázka zní:
Od ledna 2006 pﬁibyla v rámci
PraÏské integrované dopravy
moÏnost koupû 30 denní jízdenky pro pﬁepravu a) kola, b) psa, c)
kufru. Odpovûdi nám zasílejte
nejpozdûji do 15. 10. Trojice
vylosovan˘ch v˘hercÛ obdrÏí
plán Praha Mûstská doprava.
Navíc máme pro ‰est vylosovan˘ch soutûÏících pﬁipravenu atraktivní prémii. Jedná se
o pozvánku (pro dvû osoby) na

Drakiáda
na Černém Mostě
Nad‰enci pro pou‰tûní drakÛ
nepﬁijdou o tuto podzimní kratochvíli
ani letos, kdy v sobotu 7. 10. poﬁádá
OVV âSSD Praha 14 jiÏ tradiãní
drakiádu na travnaté pláni nad zastávkou autobusu Gen. Janou‰ka.
Pﬁijìte se podívat a uÏít si zábavné
odpoledne spojené s bohat˘m doprovodn˘m programem pro dûti, soutûÏemi a opékáním buﬁtÛ.

Beauty studio otevřelo dveře
Vlasové a kosmetické poradenství,
sestﬁih vlasÛ, líãení, lymfatická masáÏ, porada s vizáÏistou – to v‰e nabízelo 27. srpna Beauty studio Ellivisage v Centru âern˘ Most v budovû
Cinema Village zdarma sv˘m náv‰tûvníkÛm bûhem jiÏ druhého leto‰ního dne otevﬁen˘ch dveﬁí. Zájem byl
skuteãnû velk˘, takÏe ani nestihli
uspokojit v‰echny zájemce – ãi spí‰e zájemkynû o sluÏby dvou kosme-

Soutěžíme
s Žaketem

Hynek Tomm se svojí pianistkou
Zuzanou Dubnovou
VIP akci (koncert s rautem), která se uskuteãní 24. 10. v klubu
Novotného lávka. Akci poﬁádá
zpûvák z âerného Mostu Hynek
Tomm s pﬁáteli (E. Pilarovou, M. Dobrodinsk˘m, J. Krytináﬁem, P. Messanym a dal‰ími
kum‰t˘ﬁi).

dvoustranu pﬁipravili: j‰, ves,
foto archiv a ves
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JAHODOVÉ MENU
30 dní pro neziskový sektor
Po nûkolika letech „navzdory tradici“ se leto‰ní kampaÀ „30 dní“ pﬁesunula z mûsíce února na ﬁíjen. I nadále v‰ak platí, Ïe jde o akci, která má
v prvé ﬁadû pﬁispût k informovanosti veﬁejnosti âR o neziskov˘ch organizacích. Kolik asi
znají obyvatelé Prahy 14 neziskov˘ch organizací z vlastní mûstské ãásti? To je otázka, která nám v JAHODù uÏ del‰í dobu vrtá hlavou.
Proto jsme se v rámci kampanû 30 dní rozhodli
uspoﬁádat soutûÏ pro vás, co mají chuÈ si zahrát.
Nav‰tivte od 1. do 31. ﬁíjna internetové stránky www.jahodaweb.cz a vyplÀte ná‰ soutûÏní
lístek resp. vyjmenujte v‰echny „neziskové
organizace“, které z pÛsobení na Praze 14 znáte. A nezapomeÀte, Ïe nejde o to vyhrát, ale
zúãastnit se.
KampaÀ 30 dní si JAHODA pﬁipomene v ﬁíjnu hned 2x. V sobotu 7. ﬁíjna na pﬁedná‰ce kurzu pro pracovníky neziskov˘ch organizací t˘kající se ﬁízení lidsk˘ch zdrojÛ v organizaci a dále pak
na akci, na níÏ je poﬁádajícím partnerem tj. „MoÏnosti internetové prezentace v neziskovém sektoru aneb jak oslovit nové dárce a udrÏet si stávající“, kterou 13. 10. poﬁádá Centrum volného ãasu Praha 9. BliÏ‰í informace na http://www.cvcpraha9.info

Komunitní plánování

Komunitní centrum MOTÝLEK
Pomáháme dětem i dalším neziskovkám
S neuvûﬁitelnou rychlostí se na podzim zaplnily v‰echny mot˘lkovské aktivity. Tento zájem nás velice tû‰í.
Pouze pro dûti s postiÏením nabízíme je‰tû poslední volná místa v dopoledních integrovan˘ch hernách. Kromû
toho, Ïe v nich dûti spolu s rodiãi zpívají, cviãí a tvoﬁí,
mají pﬁíleÏitost najít si nové kamarády. Integrované herny jsou otevﬁeny
vÏdy v pondûlí a ãtvrtek dopoledne a mÛÏete se do nich pﬁihlásit na telefonu 281 912 081.

A co je v Motýlku nového?
* Reklamní kampaň
S podporou agentury Bison & Rose se nám na konci srpna podaﬁilo rozvûsit po Praze mnoÏství billboardÛ na téma integrace dûtí s postiÏením. Tato
kampaÀ navazuje na setkání, které jsme v Mot˘lku iniciovali v ãervnu
s cílem nabídnout na‰e know-how dal‰ím nad‰encÛm. Hlavním smyslem
kampanû je ovlivnit postoj veﬁejnosti k lidem s postiÏením a zmûnit tak
situaci, kdy v âeské republice zbyteãnû mnoho dûtí vyrÛstá v ústavech.

* S pomocí EU školíme neziskovky Prahy 14
Máme radost, Ïe jsme získali grant z Evropského sociálního fondu pro
‰kolení ostatních poskytovatelÛ sociálních sluÏeb na Praze 14. Hlavním
cílem je zv˘‰ení kvality tûchto sluÏeb v na‰í mûstské ãásti. Celoroãní projekt je pro v‰echny úãastníky zdarma.

* Výstava
fotografií

Vzhledem k tomu, Ïe v záﬁí pokraãovala práce ﬁídící skupiny komunitního plánování, jíÏ je JAHODA ãlenem, rádi bychom vám touto cestou
pﬁipomenuli, Ïe máte-li jakékoliv nápady nebo poznámky k fungování sociálních sluÏeb na území Prahy 14, máte moÏnost je sdûlit napﬁ. prostﬁednictvím emailové adresy info@jahodaweb.cz. V‰echny obdrÏené emaily
rádi za vás pﬁedloÏíme pﬁi jednání ﬁídící nebo pracovní skupiny i kdyÏ
samozﬁejmû bude je‰tû lep‰í, pokud se procesu komunitního plánování sami
aktivnû zúãastníte podle moÏností a instrukcí ÚMâ Praha 14.

Na ﬁíjen, kter˘
je mûsícem neziskového sektoru,
jsme pﬁipravili ve
spolupráci s Centrem âern˘ Most
v˘stavu fotografií
„Svût v bledûmodrém“. Jejich autory jsou v˘hradnû
dûti s postiÏením.
V‰echny srdeãnû
zveme na vernisáÏ
v úter˘ 10. ﬁíjna od
15 hodin, kde
vystoupí hudebník
ze skupiny KOA
Mário Biháry.

Říjnové jahodové plány
Klub JAHODA si pﬁipravil pro své pravidelné i dosud neznámé náv‰tûvníky kromû své klasické odpolední nabídky následující akce:
7. 10. so. – v˘let moÏná za poznáním, moÏná s pou‰tûním drakÛ, moÏná s opékáním buﬁtÛ, a moÏná s úplnû jinou nabídkou. Zkuste tﬁeba sami
vymyslet kam bychom mûli jet!
17. 10. út. – S JAHODOU mezi indiány. Nejen chrabr˘ a ãestn˘ náãelník ApaãÛ, ale i jeho stateãn˘ a siln˘ bíl˘ bratr, zavítají mezi nás bledé tváﬁe z âerného Mostu.
31. 10. út. – Jahodov˘ Helloween aneb duchaﬁská párty na jahodov˘
zpÛsob.
Klub DÎAGODA v leto‰ním ‰kolním roce posílí pﬁedev‰ím v kulturních a spoleãensk˘ch aktivitách:
6. a 20. 10. pá – kulturní program pro mladé a neklidné. Kultura je slovo,
které kaÏd˘ z nás popí‰e sv˘mi slovy úplnû jinak. Jak˘ pohled na soudobou kulturní scénu mají na‰i teenageﬁi zjistíme pﬁímo na páteãním klubu.
12. 10. ãt. – po loÀském legálním a vydaﬁeném setkání pﬁátel grafitti,
kdy se v DÎAGODù sprejovalo na dﬁevûné desky, si dáme letos repete,
protoÏe mlad˘ch umûlcÛ je na sídli‰ti âern˘ Most opravdu hodnû. (Samozﬁejmû i vandalÛ, ale myslíme, Ïe je dobré tyhle dvû skupiny od sebe odli‰ovat, protoÏe vyjádﬁit se barvou, ‰tûtcem nebo sprejem, jedno jest. Prostor pro takové vyjádﬁení by ale vÏdy mûl b˘t poskytnut se souhlasem
vlastníka omítky ãi plátna. Proto se v DÎAGODù snaÏíme takov˘ prostor
vytváﬁet.)
26. 10. ãt. – jelikoÏ jsme vstoupili v kontakt s opravdov˘mi ãesk˘mi
mistry stolního fotbálku, bude se v ﬁíjnu pod jejich zá‰titou konat dal‰í fotbálkov˘ turnaj.
Kluby otevﬁeny:
Klub JAHODA – pondûlí, úter˘ a ãtvrtek 14–18 hod.
Klub DÎAGODA – úter˘, ãtvrtek a pátek 15–20 hod.
Klub JAHÒDKA – úter˘, stﬁeda, ãtvrtek 9–11 hod.
JAHODA
Vybíralova 969, Praha 9
mobil 777 674 060
+ klub DÎAGODA 774 674 060
ã. ú. 127528689/0300 veﬁejná sbírka
www.jahodaweb.cz

Mimořádné akce Motýlku
3. 10. út. 17–19 hod. – Klub rodiãÛ peãujících o dítû s handicapem, hlídání dûtí po pﬁedchozím objednání.
5. 10. ãt. 17.30 hod. – Divadélko v Galerii 14 „Draãí pohádka“
7. a 21. 10. so. 9–16 hod. – Hlídání dûtí s handicapem, pﬁihlá‰ky nejpozdûji. do úter˘ 3.10.
10. 10. út. 15 hod. – VernisáÏ fotografií a vyhlá‰ení fotosoutûÏe v Centru âern˘ Most.

Akce Pacifiku
3. 10. út. 14–18 hod. – „Poznáváme Prahu“ – v˘let do petﬁínského bludi‰tû a na rozhlednu, sraz ve 14 hod. u Mot˘lku. Vstupné hradí Mot˘lek, dûti
potﬁebují pouze lístky MHD.
31. 10. út. 14–18 hod. – V˘let do Lanového centra v Libni, sraz ve 14 hod.
u Mot˘lku.
Vstupné hradí Mot˘lek, dûti potﬁebují pouze lístky na MHD.
24. 10. út. 15–17 hod. – Multikulturní program o Brazílii v Pacifiku.
Vstup zdarma.
26.–29. 10. âtyﬁdenní v˘jezd klubu Pacific do Zbraslavic, spojen˘
s náv‰tûvou Kutné Hory. Informace o akcích Pacifiku na tel. 777 964 754
u Pavlíny Srokové.
Zuzana Jelenová
Pﬁedsedkynû SdruÏení na pomoc dûtem s handicapy
KC Mot˘lek, Vlãkova 1067
Tel. 281 912 081,
www.motylek.org
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Občanská inspirace
Program na říjen

Podzimní EKODEN pro sídlištní děti
SdruÏení Obãanská inspirace poﬁádá opût podzimní EKODEN pro dûti
i rodiãe v sobotu 14. ﬁíjna od 10 do 16 hod. v Kuãerovû ulici 14 (asi
100 m od koneãné metra B smûrem k CâM). Tentokrát bude EKODEN
o tom, co to jsou biopotraviny, jak Ïít ekologicky a jak vyrábûli na‰i pﬁedkové. Pro dûti budou probíhat tradiãní soutûÏe a hry s ekologickou tématikou, drobné odmûny pro dûti poskytla Nadace Terezy Maxové.Pro rodiãe bude pﬁipraven prodej zajímav˘ch bioproduktÛ.
Tû‰í se na vás poﬁadatelé ze sdruÏení Obãanská inspirace i spolupracující organizace. Za grantovou podporu EKODNE dûkujeme Úﬁadu mûstské ãásti Prahy 14. V‰echny vás srdeãnû zveme a samozﬁejmû i sluníãko,
aby nám celou podzimní sobotu 14. ﬁíjna svítilo a pomáhalo vytvoﬁit tu
správnou dobrou náladu!
sdruÏení Obãanská inspirace
Kuãerova 14, âern˘ Most, www.obcanskainspirace.cz
tel. 774707744, 281918473

Pozvánka na tréninkový cyklus pro ženy:

Jak uspět při hledání zaměstnání
SdruÏení Obãanská inspirace zahajuje v rámci projektu Inspirace pro
rovné ‰ance dal‰í cyklus bezplatn˘ch tréninkov˘ch akcí – Sebeprosazení
na trhu práce urãen˘ch Ïenám, které si po návratu z rodiãovské dovolené
hledají novou práci. První akce se koná v pátek 27. ﬁíjna od 9 do 13 hod.,
pokraãujeme v pátek 3. listopadu od 9 do 13 hod. Projekt je spolufinancován Evropsk˘m sociálním fondem a státním rozpoãtem âR a je pro
úãastnice zdarma.
Omezen˘ poãet míst – pﬁihlá‰ky a informace na tel.: 776 046 112,
281 918 473 nebo e-mail.: info@obcanskainspirace.cz.

Bezplatné sociálně právní poradenství
Nadále se mÛÏete objednávat do bezplatné právní poradny, která probíhá v kanceláﬁi sdruÏení v Kuãerovû 14 a v Praze 6 – Bﬁevnovû (právníci JUDr. J. Janatová, D. Hovorka). Pro Ïeny, které mají problémy se zamûstnavateli, potﬁebují poradit se v‰ím, co se t˘ká právní a sociální problematiky
Ïen peãujících o dûti – je k dispozici na‰e bezplatná sociální poradna –
Mgr. ·. Kláp‰tová.
Objednat se mÛÏete na tel.: 776 046 112 nebo 281 918 473.

Tiskovka v KC Motýlek
Komunitní centrum Mot˘lek uspoﬁádalo v polovinû záﬁí tiskovou konferenci, jejímÏ cílem bylo seznámit ‰ir‰í praÏskou i mimopraÏskou veﬁejnost s tím, jak toto sdruÏení na pomoc dûtem s handicapy pracuje a podpoﬁit tak zakládání podobn˘ch center i jinde. Pozvání pﬁijal i námûstek
ministra práce a sociálních vûcí a ãlen zastupitelstva MHMP MUDr. Marián Ho‰ek. Mimo jiné hovoﬁil i o pﬁijetí nového Zákona o sociálních sluÏbách, kter˘ zaãne platit od ledna pﬁí‰tího roku a mûl by rodinám s handicapovan˘mi dûtmi ulehãit Ïivot. „Mûla by skonãit doba, kdy rodiny peãující
o handicapované dítû doma, jsou v˘raznû znev˘hodnûny proti tûm, jejichÏ
dítû je umístûno v ústavu. Kromû toho má nov˘ zákon umoÏnit ãlovûku
s postiÏením – nebo jeho nejbliÏ‰ím – svobodnû si vybírat nejlep‰í sociální sluÏby a neb˘t odkázán na zastaral˘ systém, kter˘ mnohde pﬁetrvává“, ﬁekl mimo jiné MUDr. Ho‰ek.
– ves –

Biojarmark
v Toulcově dvoře
Biojarmak ekofarem a DoÏínkové slavnosti – tyto dvû velké akce probíhaly o víkendu 15. a 16. záﬁí v Toulcovû dvoﬁe v Hostivaﬁi. ToulcÛv dvÛr je
Stﬁedisko ekologické v˘chovy hl. m.Prahy, kam se jezdí dívat na zvíﬁátka
i dûti z na‰í mûstské ãásti. Pro obyvatele Prahy 14 je to nejbliÏ‰í centrum ekologické v˘chovy a zpÛsobu Ïivota, kter˘ mnozí z nás stále víc berou za svÛj.
Biojarmarku se zúãastnily tﬁi desítky ekozemûdûlcÛ a obchodníkÛ s biopotravinami. Pﬁi nákupech a ochutnávkách se náv‰tûvníci dozvûdûli víc také
o zpÛsobu hospodaﬁení ekozemûdûlcÛ, o v˘robû biopotravin a zpÛsobu zpracování nabízen˘ch produktÛ. Bylo opravdu z ãeho vybírat a chutnalo to skvûle!
text a foto: ves

Tři tvoří spolek
Potﬁetí za sebou se tﬁi partneﬁi se‰li 19. záﬁí na zahajovacím koncertu
hudebního festivalu EuroART v praÏském Lichten‰tejnském paláci a potﬁetí spoleãnost DAMOVO vûnovala symbolick˘ ‰ek z rukou svého zástupce Radomíra Mervarta, urãen˘ na podporu znev˘hodnûn˘ch dûtí ze sídli‰tû âern˘ Most a pﬁedev‰ím klubÛ JAHODA a DÎAGODA.
¤editel festivalu Vladimír Leixner s radostí uvedl, Ïe tradice, se kterou
DAMOVO a JAHODA pﬁedstavují své aktivity a dal‰í spolupráci, mÛÏe
b˘t inspirací i pro jiné organizace, které se v prÛbûhu sedmého roãníku na koncertech pﬁedstaví. Za JAHODU podûkoval
v‰em zúãastnûn˘m Jan Dolínek,
kter˘ zmínil, jak s darovan˘mi
penûzi JAHODA naloÏí a zároveÀ podûkoval v‰em, kteﬁí pﬁispûli do jahodové sbírkové
kasiãky umístûné v prÛbûhu
koncertu v pﬁedsálí.

Turistický oddíl Orion – 93. pionýrská skupina
Nabídka na podzimní prázdniny
O podzimních prázdninách 25.–29. ﬁíjna se oddíl Orion chystá do Postoloprt u Loun. âekají nás jednodenní v˘lety za zajímavostmi v okolí a ﬁada
her a soutûÏí. Vaﬁit si budeme vlastními silami, ubytování nám poskytne
zdej‰í DÛm dûtí a mládeÏe. Nabízíme tuto akci i ostatním dûtem, které
nemají kam jet a nechtûjí zÛstat v Praze. Podrobnosti najdou na webov˘ch stránkách www.oddil-orion.cz nebo se mohou informovat v klubovnû Kpt. Stránského 994 kaÏdé pondûlí a stﬁedu od 16 hod.
Pozvánka na v˘let do Hoﬁovic
V sobotu 21.ﬁíjna poﬁádáme jednodenní v˘let na zámek do Hoﬁovic na
Berounsku a zveme na nûj i dal‰í zájemce. âeká nás prohlídka zámku
a ﬁada her v lese. Podrobnosti buì na webov˘ch stránkách nebo v klubovnû oddílu.
JAN

stránky 8 – 11 pﬁipravila Alena Veselá
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Mateﬁské centrum
Klubíãko YMCA Praha
Klub maminek âern˘ Most – YMCA
Vlãkova 1067, Praha 14
Dopolední aktivity:
pro maminky a pﬁed‰kolní dûti, tatínky i babiãky…
Pondûlí: 9.30–11.30 Volná herna K. Budzanowská tel. 606 340 251
Úter˘: 9–12 hod. Angliãtina pro maminky – nutné pﬁihlá‰ení – M. Adamcová tel. 774 224 977
Stﬁeda: 9.30–11.30 Herna s programem a cviãením pro maminky a dûti
– M. Nováková tel. 775 204 208, K. Zlatohlávková tel.732 348 550
âtvrtek: 9.30–12 hod. ‰koliãka Beránek – pﬁihlá‰ení nutné – K. Vavru‰ková tel. 608 134 744, H. Hofmanová tel. 736 264 057
Pátek: Volná herna – I. Benediktová tel.776 577 845
Do heren je moÏn˘ voln˘ vstup BEZ P¤IHLÁ·ENÍ, poplatek 25 Kã
maminka za dopoledne, dûti vstup ZDARMA. V rámci heren probíhá stálá burza. Program je tvoﬁen podle zájmu a aktivity maminek – kreslení,
cviãení, zpívání atd.
Odpolední programy:
POZN. DO KROUÎKÒ VâETNù CVIâENÍ JE P¤IHLÁ·ENÍ NUTNÉ !!
Úter˘: Taneãní a pohybov˘ krouÏek 16.30–17.30 pro pﬁed‰kolní dûti –
J. ·indeláﬁová tel. 739 034 435 – nutné pﬁihlá‰ení
âtvrtek: Klub hledaãi pokladu – Machová tel. 603 206 614
Pátek: Pûveck˘ a taneãní krouÏek 15–16.30 mlad‰í dûti od 5 let
16.30–18 hod. star‰í dûti od 10 let. Kapacita naplnûná.
Programy pro Ïeny:
Stﬁeda: vÏdy tﬁetí v mûsíci – Kavárniãka pro Ïeny 20– 22.30 vede MUDr.
Markéta Knobová – vstup voln˘
Programy pro celou rodinu:
Pondûlí a ãtvrtek: Cviãení pro radost a dobrou náladu 19.45–21.15 cviãení s prvky jógy, vede Jiﬁí Purkyt 777 066 942 nutné pﬁihlá‰ení
Stﬁeda: vÏdy první v mûsíci Duchovní veãery – vstup voln˘, vede
RNDr. L. Souãek 20–22 hod.
Jednorázové akce:
Za koníãky do Ctûnic
v sobotu 21. ﬁíjna zveme dûti i rodiãe na procházku z Vinoﬁe do Ctûnic
– prohlídka zámku, koãárovny, moÏnost jízdy na welch pony.
Sraz v 9.30 u fontány u metra âern˘ Most (bus 386 odjezd 9.43 hod!).
S sebou jídlo, pití, plá‰tûnku, pﬁíp. peníze na vstup do zámku a jízdu na
ponících.
INFO NA TEL. 608 134 744

DDM na Černém Mostě
Program na říjen

Generála Janou‰ka 1060,

4. 10. st. 2. narozeninotel.fax.: 286 889 428
vá zahradní party – odpoinfo-cm@ddmpraha9.cz
ledne her a soutûÏí, od
www.ddmpraha9.cz
16 hod. na zahradû DDM.
Vstup zdarma.
14. 10. so. Cesty za poznáním, aneb nikdy není pozdû – celodenní
v˘let s prohlídkou zámkÛ Orlík a Zvíkov, projíÏìka lodí z Orlíku na Zvíkov. Akce urãena pﬁedev‰ím pro seniory a jejich vnouãata. Odjezd v 8 hod.
od DDM. Nutná rezervace míst pﬁedem. Akci finanãnû podpoﬁila Mâ Praha 14. Cena: 120 Kã
20. 10. pá. Volné odpoledne v Klubu Most – deskové hry. Pﬁijìte si
vyzkou‰et hry, které doma nemáte. 14–17 hod.Vstup zdarma.
25.–29.10. st.–ne. Podzimní tábor: „Expedice Kairos, aneb jedeme
do pravûku...!“ Vítkovice v Krkono‰ích. Cena: 800,– Kã Vûk: 7–14 let.
První poprázdninová v˘prava a putování tajné expedice Kairos do hlubin
ãasu.. Îivot v pﬁírodû, dobrodruÏství a kamarádství – i v pravûku...
26. 10. ãt. Aquapark Kladno. Celodenní prázdninov˘ v˘let, pﬁihlá‰ky
a bliÏ‰í informace v DDM. Cena: 75 Kã
27. 10. pá. Co nového v ZOO? Celodenní prázdninová vycházka, pﬁihlá‰ky a bliÏ‰í informace v DDM. Cena: 60 Kã
30. 10. po. Halloweenská party v klubu Most. 16–18 hod. Dlabání
d˘ní, stra‰idelná cesta zahradou. Nutná rezervace míst pﬁedem.
31. 10. út. Lampióny. Vyrobte si s námi podzimní lampión, 16–18 hod.
Cena: 10 Kã. Nutná rezervace míst pﬁedem.
Klub Most – otevﬁen˘ klub pro mládeÏ, hry, hudba, soutûÏe.
Po –ãt. 14–19 h, pá. 14–17 hod.
Vstup zdarma.

Kontakt:
Vedoucí: Ing. Mgr. Marie Nováková 775 204 208
Zástupce: Ing. K. Vavru‰ková 608 134 744
E- mail:klubickocernymost@seznam.cz
www. praha.ymca.cz/klubicko

Bezpečí nacházejí v azylu
ObûÈmi domácího násilí se v âR nejãastûji stávají Ïeny ve vûku 30–44
let. Nejvíce jsou mezi nimi zastoupeny Ïeny s dûtmi ‰kolního vûku nebo
Ïeny na mateﬁské dovolené. Vypl˘vá to ze statistiky Informaãního a poradenského centra ROSA, které pomáhá obûtem domácího násilí. Zastavit
násilí a zachránit si Ïivot pro obûti domácího násilí bohuÏel stále je‰tû znamená opustit alespoÀ na ãas domov. Za osm let existence zachránilo azylové
bydlení Rosa s utajenou adresou Ïivot 111 Ïenám a 122 dûtem. Azylové
bydlení, které obãanské sdruÏení Rosa provozuje, není jen stﬁecha nad hlavou, ale zaji‰tûní bydlení se v‰ím v‰udy. DÛm má utajenou adresu a kaÏdá Ïena má vypracován vlastní bezpeãnostní plán, aby se minimalizovalo riziko napadení násiln˘m partnerem. NejdÛleÏitûj‰í je ale následná
pomoc: v tomto specializovaném domû, kter˘ v kvûtnu pro‰el rekonstrukcí,
mohou Ïeny – obûti domácího násilí bezplatnû vyuÏívat psychosociální
poradenství, prostistresová cviãení, je jim poskytována pomoc pﬁi zahájení
nového Ïivota. Dûti, které b˘vají svûdky násilí podle statistik aÏ v 95 procentech pﬁípadÛ, zde také dostávají odbornou pomoc, protoÏe ne svoji
vinou se ocitají bez kamarádÛ, zázemí, v cizím prostﬁedí a traumatizované proÏit˘m násilím.
Kontakt na azylov˘ dÛm s utajenou adresou pro Ïeny –
obûti domácího násilí:
ROSA tel. 241 43 24 66,
SOS krizová linka 602 246 102,
www.rosa-os.cz

AlespoÀ fotografií se vracíme k leto‰nímu krásnému létu, jeÏ nûkteré dûti
z Prahy 14 mohly ãásteãnû strávit v pﬁímûstsk˘ch táborech. Ná‰ snímek je
z jednoho z nich – ve skanzenu Kouﬁim a poﬁádal jej DDM âern˘ Most.

Kurzy angličtiny a práce na PC
KﬁesÈanské centrum pro rodinu Heﬁmánek poﬁádá vzdûlávací semináﬁe pro matky na mateﬁské dovolené a Ïeny po mateﬁské dovolené, které se pﬁipravují na vstup do zamûstnání. Jedná se o kurz anglického jazyka pro zaãáteãníky a mírnû pokroãilé a kurz práce na PC. Kurzy jsou
poﬁádány ve 3 cyklech po 4 mûsících. První zaãíná v ﬁíjnu 2006, lekce AJ
trvají 45 minut se zaji‰tûn˘m hlídáním dûtí.
Lekce kurzu práce na PC jsou v blocích po tﬁech vyuãovacích hodinách. Kurzy budou probíhat v MC Klubíãko Praha 14 a KCR Heﬁmánek
Satalice.
Kurzy jsou pro úãastnice, které absolvují cel˘ cyklus, bezplatné.
BliÏ‰í informace a pﬁihlá‰ky na telefonním ãísle 776 305 228 nebo
286 850 152 ãi na kcr.hermanek@seznam.cz.
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Co se dělo v létě u Amazonek
letních mûsících se u nás stalo
spousty zajímav˘ch vûcí a tak
ve struãnosti uvedu jen ty nejdÛleÏitûj‰í. Kvûten byl velmi pestr˘: 10.5.
jsme se zúãastnily 10. roãníku Kvûtinového dne, kter˘ kaÏd˘m rokem
poﬁádá Liga proti rakovinû. Prodejem symbolick˘ch kvítkÛ Mûsíãku
lékaﬁského a rozdáváním letáãkÛ se
snaÏíme varovat lidi pﬁed závaÏností této nemoci a hlavnû upozornit na
vãasnou prevenci. Celé dopoledne
jsme rozdávaly kolem 800 kvítkÛ na

V

V blízkém lese na palouku probûhlo
‰ermíﬁské pﬁedstavení a ukázka místních hasiãÛ. V areálu kolem klubovny jsme my – skautky uspoﬁádaly
doprovodn˘ program: prodej ruãních
v˘robkÛ za mírné ceny, tombolu –
jenÏ byla rychle rozprodaná, odlévání sádrov˘ch stop, navlékání korálkÛ, procházení provázkovou pavuãinou, chytání papírov˘ch rybiãek na
pruty a opékání tûstov˘ch hadÛ nad
ohnûm. Obãerstvení bylo ve velikém
vojenském stanu zdarma. Akce se

To jsme my v‰echny

Pﬁed obﬁím kamenem s názvem Husova kazatelna
vydaﬁila a dokonce jsme získaly do
oddílu dal‰ího nováãka.
V ãervnu jsme vyrazily na jednodenní v˘let na kolech. Metrem jsme
se pﬁiblíÏily na Chodov a pak jsme
se projíÏdûly Kunratick˘m lesem,
pﬁes PrÛhonice, skrz Milíãovsk˘ les
aÏ na Háje. Ujely jsme celkem kolem
30 km. Byl to krásnû stráven˘ sportovní den. Leto‰ní skautsk˘ rok jsme
ukonãily závûreãnou tﬁídenní v˘pravou pod stany na Sázavû. V sobotu
jsme ‰ly na celodenní v˘let na Stvoﬁidla a uÏívaly si koupání v Sázavû.
Na veãer jsme si zapálily slavnostní
oheÀ, pﬁi kterém se konalo vyhodnocení celoroãní etapové hry „Pán
prstenÛ 2“. Zvítûzil rod DobráãkÛ.
V nedûli jsme vyrazily do Pavlova

do Záchranné stanice pro handicapovaná zvíﬁata – pﬁedev‰ím dravce.
Náv‰tûva to byla velmi zajímavá, jen
kdyby nebylo takové vedro. A tak se
pozdûji chladíme v ledovém potoce
a mraÏenou zmrzlinou.
Poslední teãkou a takovou tﬁe‰niãkou na dortu na‰eho skautského
roku je samozﬁejmû TÁBOR!! UÏ
tradiãnû jezdíme na 14 dní do Trkova u Sedlãan a letos tomu nebylo
jinak. Letos naposledy se ná‰ tábor
nesl v duchu Tolkienova Pána prstenÛ. Loni se tábor promûnil v Hobitín
a 3 hobití rody ve Spoleãenstvo prstenu. Bûhem skautského roku od záﬁí
do ãervna jsme bojovaly se Sarumanem a skﬁety o Dvû vûÏe a tentokrát
jsme se ocitly pﬁímo v Mordoru
a snaÏily jsme se o zniãení jednoho
prstenu moci a posléze jsme oãekávaly Návrat krále. Po dlouhé a strastiplné cestû k Hoﬁe osudu nakonec
zvítûzil rod Pelí‰kÛ. Poãasí nám letos
vy‰lo opravdu skvûle, jen druh˘ táborov˘ den nás pﬁíroda po‰kádlila bouﬁkou a de‰tûm s kroupami. Poãet odváÏn˘ch Amazonek na táboﬁe se opût
zmen‰il, ale pﬁesto jsme si to poﬁádnû uÏily. Tak jako loni nás hlídal ná‰
oddílov˘ pes Jurá‰ek. Bûhem tábora
holky získávaly body do celotáboro-

vého bodování a za urãit˘ poãet bodÛ
byly pasovány meãem a obdrÏely
rÛzné pocty – hodnosti: 1. Hobit,
2. Trpaslík, 3. âlovûk, 4. Elf, 5. âarodûj, coÏ mûlo své celodenní v˘hody (napﬁ. chodit na jídlo jako první,
nemuset si uklidit ve stanu, nejít
na rozcviãku, nemuset si m˘t e‰us
sama), ale také i jednohodinové
nev˘hody (napﬁ. chodit bosa, b˘t
v plá‰tûnce, nosit na hlavû helmu ãi
pﬁilepené elfí u‰i, opírat se o hÛl).
Program byl jako kaÏd˘ rok nabit˘ sam˘mi zajímav˘mi vûcmi. Pﬁi
pû‰ích v˘letech jsme se podívaly
do Sedlãan a Vrchotov˘ch Janovic
(zámek byl v‰ak nepﬁístupn˘ a tak
jsme obdivovaly alespoÀ krásu zámeckého parku, kde pob˘vala Sidonie Nádherná). Dále jsme se pro‰ly
z Trkova do Petrovic pﬁes pﬁírodní
zajímavost nazvanou Husova kazatelna (kamenn˘ viklan). Uskuteãnily jsme také dva v˘lety na kolech:
Nejprve pﬁes Vysok˘ Chlumec do
vesniãky Solopysky, kde mûla b˘t
zﬁícenina hradu, ale nebyla tam
a napodruhé pﬁes LibíÀ na kopec
·ebrn˘ k pomníãku T.G.M. Celkem
jsme najely kolem 50 km. Tábor se
vydaﬁil opravdu skvûle.
vedoucí oddílu Rusalka

Letní pohoda s Jurá‰kem
Rajské zahradû. Také jsme se zajely
podívat na jednodenní v˘let do Plznû. Nav‰tívily jsme zdej‰í Zoologickou a Botanickou zahradu, místní
Dinopark a 3D kino. Na‰e oddíly
z 84. stﬁediska v Kyjích uspoﬁádaly
akci u klubovny zvanou „Skautsk˘
jarmark“ v rámci Dne dûtí. Dûti si
zde mohly zasoutûÏit: hod do Balúa,
trasa na chÛdách, stﬁelba z luku, lanová lávka a Ïebﬁík, skoky pﬁes lano
a v pytlích apod. Také se prodávaly
rÛzné ruãní v˘robky a napeãené dobrÛtky. Ke konci se konaly turnaje ve
vybíjené a opékání vuﬁtÛ u oh˘nku.
Akce se zdaﬁila a nav‰tívilo jí i pﬁes
chvilkov˘ de‰tík docela dost lidí.
Ná‰ oddíl, jelikoÏ sídlí v Satalicích, poﬁádal akci na Den dûtí spoleãnû s MÚ u satalické klubovny.

BB Klub Církve bratrské nabízí:
* B–B Anglick˘ klub pro teenagery
stﬁeda 16.30–18 hod. hry, písniãky, diskuse v angliãtinû s rodil˘mi
mluvãími.
PTH – Areál CB Chvaly. Pavel Trefn˘ 775 024 742,
pavel.trefny@cb.cz
* B–B Fotbalov˘ krouÏek pro kluky 10–14 let
pondûlí 16–18 hod. kvalitní a zábavn˘ trénink, soutûÏe a turnaje.
200 Kã/ pololetí.
tûlocviãna PTH – Areál CB Chvaly. Aaron 775 683 244, Jan 732 147 847,
asoby@ambassadors.cz

Ranní nástup v táboﬁe v Trkovû
u Sedlãan

* Dûtsk˘ klub Hledaãi pokladÛ pro dûti z 1.stupnû
ãtvrtek 15–16.30 hod. hry, soutûÏe, v˘tvarné vyrábûní, písniãky
a povídání pﬁíbûhÛ z bible.
Klubíãko. Blanka 603 206 614,
blonka@centrum.cz
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tenisové metodiky i údery samoukÛ.
Tﬁeba poraÏení finalisté Hájek, Zdrubeck˘ se prezentovali obrann˘m stylem, hráli tzv. do kopce, ale byli to
srdcaﬁi a bojovníci, kteﬁí dokázali
pﬁekousnout i kanára v závûreãném
utkání turnaje. Ten hodnotím po

v‰ech stránkách jako velice zdaﬁil˘.
Jako trenér vidím u v‰ech hráãÛ jakéhokoliv vûku moÏnost dal‰ího zlep‰ování, coÏ je velkou v˘hodou tenisu. A z pohledu technického zaji‰tûní
turnaje oceÀuji hlavnû pohodu, pohodiãku po cel˘ den.“

Šťastná třináctka
al‰í dÛkaz toho, Ïe tﬁináctka není
ne‰Èastn˘m ãíslem, pﬁinesl závûreãn˘ podnik tenisové série Praha 14
Tour 2006, na kter˘ se pﬁihlásilo právû tﬁináct neregistrovan˘ch deblÛ.
Zdaﬁil˘ turnaj o pohár starosty na‰í
mûstské ãásti se hrál první záﬁijovou
sobotu za ideálního poãasí na ãtyﬁech
kurtech Slavoje Hloubûtín. Zdej‰í
správce a trenér David Bare‰ (na
snímku), na turnaji navíc v roli technického vedoucího a hlavního rozhodãího, jej hodnotil jen v superlativech.
„Hrálo se ve tﬁech skupinách kaÏd˘ s kaÏd˘m, nejlep‰ích osm párÛ
pak pokraãovalo uÏ klasick˘m
pavoukem. ÚroveÀ byla na neregist-

D

rované hráãe dost vysoká, zápasy
byly celkem vyrovnané, jen vítûzn˘
debl TÛma, Zvoniã pro‰el turnajem
pomûrnû hladce. Za cel˘ den jsem
nezaregistroval jedin˘ protest, hrálo
se v takové rodinné atmosféﬁe, bylo
vidût, Ïe v‰ichni si chtûjí hlavnû
zahrát. Na rozdíl od pﬁedchozích turnajÛ ‰lo tentokrát vyloÏenû o pánskou
jízdu, Ïeny asi pﬁipravovaly sv˘m
ratolestem pastelky do ‰koly. A nejmlad‰ím párÛm bylo kolem pûtatﬁiceti, takÏe bych mohl turnaj smûle
nazvat uÏ veteránsk˘m, byÈ v té dobû
se s profesionální kariérou louãící
Martina Navrátilová tuhle mou smûlost ráznû vyvrací. Na kurtech byly
k vidûní rÛzné styly, technika podle

Domácí oddíl reprezentovali Mamica, Kla‰ka, Holeãek a Skorunka (zleva).

Tradiãní foto s cenami, poháry a starostou.
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Kanonýři v Kyjích

Tenisov˘ turnaj o pohár starosty
se hrál první záﬁijovou sobotu
v Hloubûtínû a hned o t˘den pozdûji byl v Kyjích na programu dal‰í tur-

naj, tentokrát v malé kopané. Zúãastnilo se jej devût t˘mÛ, z na‰í mûstské ãásti tﬁeba borci z Jahodnice, FC
Lehovec, RFC Hrádek, All Stars
nebo radniãní t˘m Praha 14 a pﬁátelé, startovala i druÏstva Senátu a také
sponzora turnaje âeské spoﬁitelny.
K vidûní byl kvalitní fotbal s mimoﬁádnou stﬁeleckou produktivitou
a divok˘mi v˘sledky 7:4, 8:1 nebo
tﬁeba 6:3. ·utéﬁi se na umûlé trávû
opravdu snaÏili, zaslouÏili se o nevídan˘ prÛmûr témûﬁ sedmi gólÛ na
zápas a chvílemi vyvolávali vzpomínky na ãleny Klubu Ligov˘ch
kanon˘rÛ ãasopisu Gól. Po zápasech
ve skupinách pak v souboji o tﬁetí

místo prohrála âeská spoﬁitelna
s muÏstvem Green teamu 1:2 a ve
finálovém utkání zvítûzil t˘m All
stars (ostatnû jak jinak – pozn. aut.)

nad uÏ unaven˘m Senátem v˘raznû
5:1. Snad by se stﬁeleckou potencí
úãastníkÛ turnaje mohli v I.A tﬁídû
inspirovat i zdej‰í fotbalisté TJ Kyje.

Medaile na Černý Most
O prázdninách se v bulharském
hlavním mûstû Sofii uskuteãnilo 7.
mistrovství svûta juniorÛ v taekwondu. Své zastoupení tam mûl i oddíl
Taekwon-do Sonkal z âerného Mostu. Linda Deutschová v technické
sestavû (tul) získala v konkurenci 28
závodnic bronzovou medaili. PﬁeráÏecí technika (t-ki) byla u dûvãat
doplnûna o kopy v otoãce a Lindû se
nakonec podaﬁilo vyskákat stﬁíbrnou
medaili, kdyÏ v celkovém skóre zaostala za první závodnicí z ¤ecka
o jedin˘ bod. V taekwon-du se soutûÏí v divizi jednotlivcÛ i pûtiãlenn˘ch t˘mÛ, ve kter˘ch na‰e závodnice dosáhly rovnûÏ na medaile,

Závody nejmenších
Dvacát˘ záﬁijov˘
den mûl svátek Oleg
a tohle staroruské jméno v˘znamovû charakterizuje ãlovûka zdravého a silného. Nevím,
kolik OlegÛ nebo Oleg
pﬁi‰lo na uÏ tradiãní
závody tﬁíkolek, kolobûÏek a bruslí in-line,
ale pû‰í promenáda na
tubusu metra u stanice

Rajská zahrada byla
slu‰nû zaplnûna závodníky i jejich poãetn˘m doprovodem.
A soudû podle v˘konÛ a pﬁekonan˘ch pádÛ, byla silná i zdravá
zároveÀ kompletní padesátka tûch nejmen‰ích a desítka bruslaﬁÛ k tomu. Ke zdaﬁilému prÛbûhu závodÛ

a aby se to nepletlo, tak hodnota kovÛ
byla stejná jako v individuální soutûÏi. Tedy bronz z t˘mov˘ch sestav
a stﬁíbro z t˘mov˘ch speciálních pﬁeráÏeních technik. Poslední den soutûÏe byla na programu disciplína
s názvem sebeobrana (hosinsool).
V dívãím provedení se dívka brání
dvûma útoãníkÛm a Lindû se podaﬁilo se sv˘mi partnery probojovat do
finálového kola.

jistû pﬁispûlo pﬁíznivé poãasí a také
Coca Cola se sv˘mi
nápoji. Maximálnû
spokojena byla i roztomilá holãiãka ve
vaku na zádech své
maminky (na snímku), která se uÏ moÏná tû‰ila, jak si za
rok také stoupne na
start.
dvoustranu pﬁipravil: Pavel Vokurka,
foto: vok (3), ves (4), David Bare‰ (5) a archiv
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Prvňáčci poprvé ve škole
elkem 353 prvÀáãkÛ z Prahy 14
se 4. záﬁí poprvé vydalo do ‰koly.
C
63 jich bude chodit do Z· Vybíralova,
94 do Z· Gen. Janou‰ka, 35 do Z· Bﬁí
VenclíkÛ, 46 do Z· Hloubûtínská, 86
do Z· Chvaletická a 23 do Z· ·imanovská. Do Z· Tolerance (b˘valá
S· Mochovská) nastoupilo 6 dûtí
do první tﬁídy. Na zahájení ‰kolního
roku prvÀáãkÛ se pﬁi‰li do Z· Gen.
Janou‰ka podívat i zástupce starosty
Mgr. Jaroslav Jirou‰ek a ãlenka rady Eva Dokonalová. Na fotografiích
vidíte leto‰ní první ‰kolní den v na‰ich
‰kolách i vzpomínku na doby dávno
minulé ze Z· Hloubûtínská.
ves, foto autorka (3)
a archivy ‰kol

Paní uãitelka musela své budoucí prvÀáãky pﬁed ‰kolou shromáÏdit podle seznamu a potom uÏ se ‰lo do tﬁídy. (Z· Vybíralova)

Spolu s ﬁeditelkou ‰koly Mgr. Ilonou ·Èastnou dohlíÏel na shromaÏìování nov˘ch
prvÀáãkÛ pﬁed ‰kolou Gen. Janou‰ka i zástupce starosty Mgr. Jaroslav Jirou‰ek
(oba uprostﬁed)

Tentokrát mûli noví ‰koláci s sebou rodiãe a s
uÏ chodili do ‰koly sami. (Z· Bﬁí VenclíkÛ)

DeváÈáci uÏ pﬁed ‰kolou pﬁipínali prvÀáãkÛm stuÏky – symbol nov˘ch ‰kolákÛ (Z·
Gen.Janou‰ka)

PrvÀáãci v roce 1946, pouh˘ch 5 let od otevﬁení ‰koly a na stejném místû letos – 65 let od otevﬁení ‰koly (Z· Hloubûtínská)

První minuty ve tﬁídû (Z· Gen. Janou‰ka)

Poprvé v Ïivotû v lavi
tická)
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Vzpomínka ze školičky Beránek
S nástupem podzimu, kdy je sluníãko stále vzácnûj‰í, rádi vzpomínáme, jakou radost jsme mûli z teplého poãasí a nebe bez mráãkÛ
zaãátkem léta. ·koliãka Beránek
(MC Klubíãko YMCA Praha) uspoﬁádala svÛj Dûtsk˘ den na louce
„u bﬁízy“ na âihadlech. Letos nás

‰koláci s sebou rodiãe a sourozence, ale od druhého dne
sami. (Z· Bﬁí VenclíkÛ)

Pozvánka na koncerty
ZUŠ
Základní umûlecká ‰kola
Horní Poãernice
vás zve na koncerty ÏákÛ ‰koly:
23. ﬁíjna, pondûlí v 18 hod. –
Galerie 14 (koncert ke 100.
v˘roãí narození Jaroslava JeÏka)
30. ﬁíjna, pondûlí v 18 hod. – sál
ZU· Horní Poãernice,
Ratiboﬁická 30 (Hudební veãer)
koncert uãitelÛ ‰koly bude
9. listopadu, ãtvrtek v 18 hod.
v divadle Pohoda

velice mile pﬁekvapil poãet dûtí, které pﬁi‰ly i se sv˘mi rodiãi – se‰lo se
nás pﬁes 70! Dûti si nejdﬁív zasoutûÏily – lezly po lanû, strefovaly se do
letícího draka, jenom hmatem poznávaly pﬁedmûty v pytlíãku, pﬁekonávaly obratnû rÛzné pﬁekáÏky a hledaly i kovov˘ poklad. Takov˘ v˘kon

si zaslouÏil odmûnu – drobn˘ dárek
od Beránka. A protoÏe jim po tom
v‰em vyhládlo, pﬁi‰el na ﬁadu táborák, buﬁtíky a …. pohoda. Dûkujeme
v‰em – dûtem i rodiãÛm, Ïe k pohodû a hezkému prÛbûhu Dûtského dne
pﬁispûli i oni sv˘m dílem.
text a foto: VAV

Zveme v‰echny b˘valé Ïáky, uãitele a zamûstnance

Z· Hloubûtínská 700

na DEN OTEV¤EN¯CH DVE¤Í
24. ﬁíjna 2006 od 14.30 do 17 hod.
Chceme vzpomenout na den, kdy byla zahájena v˘uka v budovû ‰koly.
Bylo to pﬁed 65 lety – 20. ﬁíjna 1941

Srdeãnû zvou souãasní Ïáci a zamûstannci Z· Hloubûtínská

Hledáte školu pro své dítě?

û (Z· Gen. Janou‰ka)

Poprvé v Ïivotû v lavici opravdové ‰koly (Z· Chvaletická)

Pﬁijìte se podívat k nám do Soukromého gymnázia ARCUS.
Ukazatele od stanice metra Rajská Zahrada vás dovedou do budovy
‰koly v ulici Bratﬁí VenclíkÛ, kde sídlí gymnázium od roku 1995, do sítû
‰kol bylo zaﬁazeno jiÏ v roce 1992.
V leto‰ním ‰kolním roce má ‰kola
215 ÏákÛ v deseti tﬁídách. Gymnázium je zamûﬁeno na pﬁírodovûdné
pﬁedmûty – biologii, chemii, informatiku a v˘poãetní techniku, která
se uãí nadstandardnû jiÏ od primy aÏ
do septimy po dvou hodinách t˘dnû.
Po celou dobu studia se Ïáci uãí anglick˘ jazyk, jako druh˘ jazyk si vybírají nûmãinu, francouz‰tinu nebo ‰panûl‰tinu.
Odpoledne mohou nav‰tûvovat
pﬁírodovûdn˘ a dramatick˘ krouÏek,
jehoÏ ãlenové pﬁipravují programy
na imatrikulaci ÏákÛ primy, která
b˘vá tradiãnû v Galerii 14, stejnû jako
slavnostní pﬁedávání maturitních
vysvûdãení. Vzhledem k pﬁátelské
atmosféﬁe se v‰ichni Ïáci znají a zúãastÀují se spoleãnû rÛzn˘ch akcí
poﬁádan˘ch ‰kolou. KaÏdoroãnû je

velk˘ zájem o lyÏaﬁsk˘ a ozdravn˘
pobyt na horách, tﬁídy niÏ‰ího stupnû
gymnázia vyjíÏdûjí pﬁed koncem
‰kolního roku na ‰kolu v pﬁírodû. Îáci
‰koly se pravidelnû v dubnu úãastní
jazykového pobytu v Anglii. Dûti
bydlí v rodinách, nav‰tûvují mezinárodní jazykovou ‰kolu, poznávají
pamûtihodnosti Anglie a jeden den
vûnují prohlídce Lond˘na. V loÀském
‰kolním roce jsme pro velk˘ zájem
uspoﬁádali dokonce dva tyto zájezdy,
a to do Cambridge a Brightonu.
¤ada ÏákÛ dosáhla dobr˘ch v˘sledkÛ v obvodních kolech olympiád,
zvlá‰tû v biologii a chemii se umístili na pﬁedních místech. Dobré vztahy mezi studenty se projevily na ‰kole v pﬁírodû v Orlick˘ch horách, kde
nejstar‰í z kvarty pﬁipravili program
pro své mlad‰í spoluÏáky. Pﬁed koncem ‰kolního roku jsme zorganizovali v pﬁekrásném prostﬁedí pﬁírodního parku Podvinn˘ ml˘n ‰kolní
akademii. Program pﬁipravili nejen
Ïáci ‰koly, ale vystoupila i ‰ermíﬁská
a divadelní skupina.
·kola je vyzdobena mnoha v˘tvar-

n˘mi pracemi vytvoﬁen˘mi pﬁi hodinách v˘tvarné v˘chovy. PﬁestoÏe
vyuãování zaãíná v 8 hodin, mnoho
ÏákÛ pﬁichází do ‰koly dﬁíve a vyuÏívá volného pﬁipojení k internetu
a poãítaãovou uãebnu.
·kolu a její vybavení si mÛÏete
spolu se sv˘mi dûtmi prohlédnout na
dnech otevﬁen˘ch dveﬁí 13. prosince
2006 a 10. ledna 2007 vÏdy od 15 do
18 hod. Uvidíte novou posluchárnu
se stupÀovit˘m sezením, laboratoﬁ
chemie, uãebny s data projektory,
interaktivní tabuli a dvû poãítaãové
uãebny.
V ãervnu 2005 získala ‰kola mezinárodní certifikát ISO 9001:2001.
V bﬁeznu 2006 jí jako jedinému gymnáziu v Praze pﬁedala ministrynû ‰kolství Zlat˘ certifikát kvality. MoÏná, Ïe
ve va‰em okolí bydlí nûkter˘ z na‰ich
ÏákÛ. Zeptejte se ho, jak se mu u nás
líbí. ·kolu mohou nav‰tûvovat odpoledne i dﬁíve narození – chodí do poãítaãov˘ch kurzÛ pro seniory.
Na vidûnou pﬁi „Dnech otevﬁen˘ch dveﬁí“ se tû‰í ﬁeditelka a pedagogick˘ sbor.
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PŘÍPRAVA A REALIZACE INVESTIC V LETNÍM
ãláncích o investiãní ãinnosti na
území mûstské ãásti jsem se
v minulosti pﬁeváÏnû zab˘val v˘stavbou komunikací a inÏen˘rsk˘ch sítí.
Zaãátek nového ‰kolního roku v‰ak
pﬁímo provokuje k napsání informace o právû realizovan˘ch ãi bezprostﬁednû pﬁipravovan˘ch ‰kolních
akcích.
V ãervenci a srpnu se v mateﬁské
‰kolce v ulici Kostlivého v Kyjích
rekonstruovaly rozvody vody. Vodovodní potrubí bylo jiÏ ve ‰patném stavu, a tak byl kompletnû proveden
nov˘ rozvod teplé a studené vody,
vymûnûny vodovodní baterie a dal‰í zaﬁizovací pﬁedmûty. V dûtsk˘ch
um˘várnách, WC a v pﬁípravnách
jídel byly pﬁi této pﬁíleÏitosti provedeny nové keramické obklady stûn
a poloÏena nová dlaÏba. Náklady na
rekonstrukci ãinily necel˘ch 1,4 miliónÛ korun.
V mateﬁské ‰kolce ve ·tolmíﬁské
ulici v Hloubûtínû se od ãervence aÏ
do konce záﬁí intenzivnû pracovalo na odstranûní havarijního stavu
stﬁechy. Z dÛvodu zatékání de‰Èov˘ch
vod stﬁe‰ním plá‰tûm do prostor ‰koly musela b˘t na konci ‰kolního roku
z provozu zcela vyﬁazena jedna tﬁída.
Nápravu poru‰eného stﬁe‰ního plá‰tû bylo moÏné ﬁe‰it pouze celkovou
rekonstrukcí stﬁechy. Ta spoãívala
v odstranûní ve‰ker˘ch vrstev stávající skladby stﬁechy aÏ na nosnou konstrukci stropu a v provedení nové
skladby stﬁe‰ního plá‰tû. Vzhledem
k tomu, Ïe pÛvodní dokumentace
stavby chybí a sloÏení stﬁechy bylo
odhadováno na základû provedené
sondy, byla realizace po odkrytí stávající konstrukce stﬁechy provázena
urãit˘mi komplikacemi. Pﬁedev‰ím
bylo nutné urãit zpÛsob vyrovnání
stropní konstrukce a zpÛsob kotvení
nového stﬁe‰ního plá‰tû. Dodavatel
stavby ale postupoval ohleduplnû,
a tak mohla b˘t ‰kolka jiÏ od zaãátku záﬁí opût v provozu. Rekonstrukce stﬁechy stála 1,35 miliónÛ korun.
JiÏ v roce 1999 byla v areálu
základní ‰koly v ulici Bratﬁí VenclíkÛ na âerném Mostû I upravena ãást
existující asfaltové plochy na víceúãelové hﬁi‰tû s umûl˘m povrchem.
V leto‰ním roce se jiÏ od záﬁí pﬁipravuje vyuÏití dal‰í ãásti této plochy
o rozmûrech 42m x 20m na hﬁi‰tû
s povrchem z umûlé trávy, s vyuÏitím pro malou kopanou, volejbal,
odbíjenou a tenis. Nové hﬁi‰tû by
mûlo slouÏit jiÏ od listopadu leto‰ního roku - jak pro ‰kolu pﬁi hodinách
tûlesné v˘chovy, tak pro veﬁejnost
v mimo‰kolních hodinách. Náklady
na vybudování hﬁi‰tû jsou rozpoãtovány na 1,7 miliónÛ korun.
V ãasovém soubûhu s budováním
hﬁi‰tû v Z· Bratﬁí VenclíkÛ se zaãala rekonstrukce volejbalov˘ch kurtÛ
v areálu základní ‰koly v ulici Vybíralova na âerném Mostû II. Podstata rekonstrukce povrchu kurtÛ o rozmûrech 20m x 40m spoãívá

V

v odtûÏení souãasné vrstvy antuky
a podkladních vrsteva následnû v provedení nov˘ch vodopropustn˘ch vrstev ze ‰tûrku a ‰tûrkodrti a poloÏení
umûlé trávy s kﬁemiãit˘m vsypem.
Budoucí uÏivatele moÏná bude zajímat, Ïe se jedná o flexibilní pogumovanou tkaninu ze skeln˘ch vláken, do které je v‰it travní vlas.
Nehrozí Ïádné deformace, protoÏe
koberec je pruÏn˘ a sná‰í jakékoliv
zatíÏení pﬁi promûnliv˘ch teplotách.
Rok 2006 byl ve ‰kolství po stránce investiãní s necel˘mi 7 mil. Kã
podprÛmûrn˘m rokem. Naopak z prÛmûru v˘raznû vyboãil rok 2005, kdy
za v˘znamného pﬁispûní hl. m. Prahy
realizovala mûstská ãást ‰kolské
investice ve v˘‰i témûﬁ 20 mil. Kã.
V uplynulém ãtyﬁletém volebním období bylo do ‰kolsk˘ch zaﬁízení na
Praze 14 vloÏeno celkem 40 miliónÛ
korun. V této ãástce nejsou zahrnuty
drobné opravy hrazené pﬁímo z rozpoãtÛ jednotliv˘ch ‰kol.
Pozornost obyvatel i náv‰tûvníkÛ
âerného Mostu II budí stavba lávky
pro pû‰í klenoucí se nad Ocelkovou
ulicí a propojující bytové objekty tzv.
2. stavby se zelen˘mi plochami na
jihu, kde se bude rozkládat v budoucnosti atraktivní rekreaãní park o rozloze více neÏ 70 ha. Lávka, kterou
navrhli architekti Vladimír ·tulc
a Jan Vrána, vytváﬁí souãasnû charakteristick˘ prvek usnadÀující orientaci pﬁi pohybu sídli‰tûm. Pylon se
zavû‰enou ãástí mostu pﬁi chodníku
podél jiÏní strany Ocelkovy ulice,
bude v budoucnosti po dotvoﬁení
celého prostoru nepﬁehlédnuteln˘m
orientaãním bodem.
PﬁibliÏnû v polovinû záﬁí byla opût
zprÛjezdnûna pravá polovina Chlumecké ulice ve smûru z centra, a to
v místû, kde se buduje podjezd, kter˘m se spojí jiÏní a severní ãást
obchodní zóny na âerném Mostû.
V dal‰í etapû, která bude zahájena
na jaﬁe 2007 se opût omezí provoz,
av‰ak na opaãné stranû ulice. V˘stavbu podjezdu organizuje odbor mûstského investora MHMP, kter˘ pﬁedpokládá ukonãení akce v podzimních
mûsících pﬁí‰tího roku. K pﬁesnûj‰ímu termínu dokonãení se pﬁíslu‰ní
pracovníci odmítli zavázat.
Pomûrnû ãasto dostávám dotazy
na dal‰í dûní vztahující se k v˘stavbû integrovaného uzlu veﬁejné dopravy na Rajské zahradû. Pﬁíprava této
neobyãejnû nároãné akce s pﬁedpokládan˘mi náklady 500 miliónÛ
korun probíhá aÏ pﬁekvapivû úspû‰nû. Na financování projektu se bude
podílet hl. m. Praha, Státní fond dopravní infrastruktury a pﬁíslu‰n˘
strukturální fond Evropské unie. JiÏ
bylo vydáno a vstoupilo v platnost
územní rozhodnutí a pﬁipravuje se
dokumentace pro stavební povolení.
V podstatû je jiÏ pﬁipraveno a prodiskutováno zdÛvodnûní Ïádosti
o dotaci z EU. Vlastní Ïádost bude
oficiálnû podána v 1. pololetí pﬁí‰-

Vrchní vrstva stﬁechy M· ·tolmíﬁská pﬁed rekonstrukcí

âásteãné odkrytí horní vrstvy stﬁechy M· ·tolmíﬁská v prÛbûhu rekonstrukce

Zahájení prací na odvodnûní víceúãelového hﬁi‰tû pﬁi Z· Bratﬁí VenclíkÛ
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A PODZIMNÍM OBDOBÍ 2006

Vyšlo, vychází, vyjde

v knihkupectví
Havana
Mochovská 38, Hloubûtín,
pavilon Havana –
u stanice metra,
tel. 281 866 125, 777/906 295.
Otevírací doba:
pondûlí aÏ pátek 8–18 hod.

Architektonická studie Ïelezniãní zastávky Rajská zahrada s lávkou pﬁes Chlumeckou ulici od Ing. arch. Kotase.

Budování podjezdu pod Chlumeckou ulicí
tího roku. Pﬁedmût projektu integrovaného uzlu veﬁejné dopravy nebudu v tomto pﬁíspûvku popisovat,
vzhledem k tomu, Ïe bych pouze
opakoval informace z ãlánku „Rajská zahrada s Ïelezniãní zastávkou“
v Listech Prahy 14, roã. 2005, ã. 2,
str. 14 (viz téÏ www.praha14/Listy
Prahy 14 ).
18. záﬁí se rozbûhla 2. etapa úpravy stávajících a v˘stavba nov˘ch
chodníkÛ v Jiráskovû ãtvrti s pﬁedpokládan˘m termínem ukonãení prací v prosinci 2006. Investice se bude
t˘kat pouze chodníkÛ v ulicích Osická, Horusická, Mílovská, Dáﬁská,
Zvíkovská a téÏ Pávovského námûstí. Cílem stavby je zaji‰tûní vhodného a bezpeãného pû‰ího provozu ve
ãtvrti. Nezanedbatelná je i vzhledová stránka pû‰ích komunikací a proto povrchy chodníkÛ i vjezdy do
nemovitostí budou provedeny ze
zámkové dlaÏby. ZpÛsob v˘stavby
i dopravní opatﬁení budou vycházet
ze stejn˘ch zásad podle nichÏ se
postupovalo v 1. etapû. âtenáﬁi proto mohou najít podrobnûj‰í informace v Listech Prahy 14, ã. 12 z roku
2005, str. 6, v ãlánku „Jiráskova ãtvrÈ
nepﬁi‰la zkrátka“ (téÏ www. praha14.cz/Listy Prahy14). Po zku‰enostech z pﬁedchozích investiãních
akcí zpracoval odbor územního rozvoje ÚMâ Praha 14 informaãní letáãek urãen˘ pro vlastníky pﬁilehl˘ch

nemovitostí tak, aby mûli vãasnou
a podrobnou informaci o harmonogramu a rozsahu stavby. Rozsáhlej‰í
ãlánek o této akci v listech Prahy 14
by proto byl nadbyteãn˘.
Pﬁipomínám, Ïe v souãasné dobû
je‰tû probíhá investiãní ãinnost
v Centrálním parku na âerném Mostû, kde se revitalizuje místní rybníãek. Na Aloisovû se dokonãuje
rekonstrukce komunikací Talínská
a Oborská. Probíhající komplexní
rekonstrukci Broumarské ulice a související budování tlakové kanalizace
mezi Lednickou a RoÏmberskou ulicí
snad ani nemusím uvádût. Je tﬁeba
zmínit pﬁípravu podkladÛ pro revitalizaci hloubûtínského sídli‰tû a pﬁípravu pro zpracování projektÛ pro
stavební povolení na úpravy komunikací ve ãtvrtích Nad rybníkem a na
Starém Lehovci.
Ing. Miroslav Skala
zástupce starosty

Lávka pﬁes Ocelkovu ulici

Minulostí svûta 8 (osídlení
Nového svûta,vznik Spojen˘ch
státÛ, dûjiny Latinské Ameriky
a Austrálie), kolektiv autorÛ,
cena 399 Kã,v ydavatel Via facti
Toto mûsto je ve spoleãné péãi
obyvatel, Hrabal, fotografie
Peterka, cena 199 Kã, vydala
Paseka.
Poetick˘ HrabalÛv text o krásách
Prahy a jejich roztodivn˘ch obyvatelích
Povídání o pejskovi a koãiãce,
Josef âapek, cena 189 Kã,
vydal Albatros
Vûtviãka jívy, Seifert, cena
185 Kã, vydavatel Náboru.
Dárkové vydání v˘boru Seifertovy milostné poesie, vázáno v koÏence, doplnûno ilustracemi Oty
Janeãka
KníÏka pro blázny, Jiránek, cena
169 Kã, vydala Paseka.
Freud, psychoanal˘za, erotika, to
v‰e najdete v této humorem nabité knize známého kreslíﬁe
Náﬁek vlkÛ, Smith, cena 249 Kã,
vydal Alpress.
Nov˘, napínav˘ román z autorem
milované Afriky, opírající se o historická fakta a reálie Etiopie roku
1935, kdy italská vojska vtrhla do
Habe‰e
Obãansk˘ prÛkaz, ·abach, cena
189 Kã, vydala Paseka.
I tato ·abachova kniha je plná
humorn˘ch situací z éry reálného
socialismu
Palác na jezeﬁe âu-an, Lenormand, cena 219 Kã, vydal Garamond.
JiÏ z podtitulu (Nové pﬁípady
soudce Ti) je patrno, Ïe autor
navazuje na skvûlé historické
Gulikovy detektivky ze staré âíny
Pod habsbursk˘m orlem, Pernes, cena 218 Kã, vydala Brána.
âeské zemû a Rakousko-Uhersko
na pﬁelomu 19. a 20. století, fakta, mapky, fotografie...
âerná rÛÏe, Robertsová, cena
229 Kã, vydavatel Alpress.
Kniha o Ïenách pro Ïeny, dal‰í
osudy hrdinek, které jiÏ znáte
z knih Modrá jiﬁina
Tajemství Chimneys, Christie,
cena 189 Kã, vydal KniÏní klub.
Dosud nepﬁeloÏená detektivka
z pera královny tohoto Ïánru,
v níÏ na scén není sleãna Marplová ani Poirot, ale Anthony Cade
– nechtûn˘ detektiv amatér
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Okolí kostela
včera
a dnes

O

d leto‰ního jara jsme
svûdky zásadní promûny
okolí kostela sv. Bartolomûje
v Kyjích. JiÏ od minulého století byla jednou z dominant
tohoto prostranství, které je
historick˘m jádrem obce,
a souãasnû pﬁekáÏkou v roz‰íﬁení Broumarské ulice stará
budova na rohu Prelátské ulice, která uÏ v roce 1947 byla
adaptována pro ‰kolní úãely.
V poslední dobû byla jiÏ ve
velmi ‰patném technickém
stavu a její demolice byla jen
otázkou ãasu. KdyÏ se letos
v bﬁeznu zaãala bourat, nûkdo
nostalgicky vzpomínal na staré ãasy, kdy se v budovû vyuãovala, nûkdo se tû‰il, Ïe uÏ
nebude bránit v˘stavbû moderní komunikaci bez dûr ve
vozovce, a dal‰í, Ïe se otevﬁe
nov˘, neotﬁel˘ pohled na kostel, kter˘ je nejcennûj‰í historickou památkou v na‰í
mûstské ãásti. Souãástí celkové rekonstrukce byla oprava
mostu pﬁes Ïelezniãní traÈ,
vybudování opûrné zdi, nov˘ch komunikací a chodníkÛ
vãetnû nového napojení Broumarské s Hodûjovskou a Prelátskou
ulicí, instalace moderních prosklen˘ch zastávek MHD a také pískov-

cové obloÏení zdi kolem objektÛ,
v nichÏ dnes sídlí nûkolik firem. Do
konce ﬁíjna by mûla b˘t kompletní

rekonstrukce dokonãena i s v˘sadbou zelen˘ch ploch. TakÏe se mÛÏeme tû‰it, Ïe se okolí kostela sv. Bar-

tolomûje zazelená, je‰tû neÏ napadne
první sníh.
red
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Se svou ‰kolou se pﬁi‰ly rozlouãit se skleniãkami v rukách b˘valé i souãasné
kyjské uãitelky. BohuÏel dorazily právû v den, kdy uÏ bagr zarovnával po ní
poslední stopy.
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Babí léto s novou perspektivou
eto‰ní Zahradní slavnost Babí léto probûhla sice je‰tû „postaru“,
ale kdo pﬁi‰el v sobotu
16. záﬁí do Dolních Poãernic, nemohl si nev‰imnout stavebních prací, které tu fini‰ují a po
jejichÏ dokonãení bude
v areálu zámeckého parku
stát nov˘ amfiteátr, jenÏ se stane centrem dal‰ích roãníkÛ této
mimoﬁádné akce. Více se o realizovan˘ch projektech v Dolních Poãernicích z fondÛ EU dozvíte na následující stránce. Organizátory leto‰ního
Babího léta potû‰ilo jak vydaﬁené
poãasí, tak hojn˘ poãet náv‰tûvníkÛ,
kteﬁí se díky terénnímu vozidlu hummer mohli pﬁesunovat od zámeckého parku, kde je tradiãnû centrum
probíhajících akcí, do Hostavic, kde
u zámeãku byl pﬁipraven program
na‰í mûstskou ãástí, opût zamûﬁen˘
hlavnû na men‰í dûti. V budovû radnice tentokrát chybûla v˘stava obrázkÛ dûtí z ateliéru Ars-Pueris, kterou
jeho vedoucí Jiﬁina Olivová-Bﬁicháãková uspoﬁádala u sebe doma na
Jahodnici. I tato milá v˘stava na
zahradû nemûla nouzi o náv‰tûvníky.
text a foto: j‰

L

Jednodenní v˘stava obrázkÛ dûtí z v˘tvarného ateliéru Ars-Pueris (nahoﬁe), dvojice kum‰t˘ﬁÛ – Antonín Bﬁicháãek a Václav Nykl u sv˘ch dûl na v˘stavû bûhem Babího léta (dole).
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Projekty v Dolních Počernicích
za podpory
fondů EU
Rekonstrukce velkého Počernického rybníka

Investor: Hlavní mûsto Praha – odbor
ochrany prostﬁedí MHMP
Projektant: Vodní díla TBD a.s.
Dodavatel: Lesy hl. m. Prahy – stavební ãást;
Pas plus s.r.o. – odbahnûní
Doba realizace: ﬁíjen 2004 – ãerven
2006
Celkové náklady: 56,3 mil. Kã
Stavba je ukonãena, v nejbliÏ‰í
dobû dojde k pﬁedání stavby, na podzim budou provedeny je‰tû dosadby
zelenû.
Úãelem stavby bylo odstranûní
celkového havarijního stavu rybníka, rekonstrukce v‰ech jeho zaﬁízení
a jeho odbahnûní. Rybník v nové
podobû se stane v˘znamn˘m krajinotvorn˘m a protipovodÀov˘m
prvkem ve v˘chodní ãásti Prahy,
hnízdi‰tûm ptactva a biokoridorem
ÏivoãichÛ, kteﬁí jsou svázáni s vodním prostﬁedím. Upravené okolí rybníka bude slouÏit spolu s pﬁilehl˘m
zámeck˘m parkem k procházkám
a relaxaci obyvatel hl. m. Prahy.
Vybudování přírodního
amfiteátru v rámci rehabilitace
zámeckého parku

Investor: Mûstská ãást Praha – Dolní Poãernice
Dodavatel: FASS s.r.o., Îìár nad
Sázavou
Projektant: ing. arch. Magdalena
Dandová
Doba realizace: listopad 2004 – listopad 2006
Celkové náklady: 11,6 mil. Kã
Stavba je pﬁed dokonãením. Úãelem stavby bylo vytvoﬁit dÛstojné
a bezpeãné podmínky pro poﬁádání
tradiãních kulturních akcí Mâ Praha
Dolní Poãernice a umoÏnit jeho vyuÏití ostatním subjektÛm v rámci hl. m.
Prahy. Amfiteátr bude funkãnû navazovat na novû budované pﬁilehlé kulturní centrum v b˘valém pivovaru
vãetnû pﬁístupov˘ch cest a komunikaãních prostor
Společné kulturní centrum MČ
Praha – Dolní Počernice a MČ
Praha 14

Investor: Mâ Praha – Dolní Poãernice
Dodavatel: FASS s.r.o., Îìár nad
Sázavou
Projektant: ing. arch. Miroslav Kopáãek
Doba realizace: ﬁíjen 2005 – ãerven
2007
Celkové náklady: 27,3 mil. Kã
Stavba se nachází ve fázi dokonãování 1. etapy projektu, ve které se
provádûjí stavební práce. Ve 2. etapû bude realizováno vnitﬁní vybavení objektu, fasáda a úpravy jeho oko-

lí. Úãelem stavby je vybudování kulturního centra rekonstrukcí hlavní
budovy b˘valého pivovaru. Prostory
budou pﬁipraveny pro víceúãelové
vyuÏití – kulturní a spoleãenské akce,
klubové, vzdûlávací, galerijní a gastronomické aktivity zejména pro obyvatele Mâ Praha – Dolní Poãernice
a Prahy 14 a jejího sídli‰tû âern˘
Most. Pﬁedpokládá se i s vyuÏívání
objektu jin˘mi subjekty formou pronájmu novû rekonstruovan˘ch prostor.
Regionální informační centrum
s veřejně přístupným internetem

Investor: Mâ Praha – Dolní Poãernice
Dodavatel: Vodomont – VS a.s.
Projektant: ing. Franti‰ek Smetana
Celkové náklady: 10,2 mil. Kã
Stavba je ve fázi rozestavûnosti
1. etapy, která bude ukonãena v prosinci leto‰ního roku. Ve 2. etapû bude
objekt vybaven vnitﬁním zaﬁízením,
budou provedeny dokonãovací práce a úpravy okolí. Zámûrem tohoto
projektu je vybudování informaãního
centra, které bude poskytovat informace obãanÛm Mâ a tuzemsk˘m
i zahraniãním náv‰tûvníkÛm Mâ.
Souãástí projektu je i ubytovací kapacita a umístûní malého poãernického
muzea. Cel˘ zámûr je realizován formou celkové rekonstrukce objektu
ãp. 6 ve Staré obci.

Poãernick˘ rybník

Pﬁírodní amfiteátr

Revitalizace skládky v Dolních
Počernicích

Investor: Hlavní mûsto Praha –
Odbor správy majetku MHMP
Dodavatel: Gabriel s.r.o.
Projektant: ing. V. Gabriel
Doba realizace: srpen – prosinec
2006
Celkové náklady: 9,03 mil. Kã
Úãelem stavby je odstranûní letité ãerné skládky za místním hﬁbitovem a její pﬁemûna na parkovou plochu vãetnû umístûní men‰ích objektÛ,
které budou slouÏit k odpoãinku obyvatel Dolních Poãernic a jejich
náv‰tûvníkÛ. Projekt je ve fázi rozestavûnosti a bude ukonãen v závûru
roku 2006 v˘sadbou zelenû.
Vedení Mâ Praha – Dolní Poãernice se cílenû zamûﬁilo na vyuÏití
moÏností, které poskytují programy
s podporou finanãních zdrojÛ EU
pro hl. m. Prahu od samého zaãátku
jejich zveﬁejnûní. V˘sledkem na‰í
snahy je kvalitní a vãasná realizace
v‰ech v˘‰e uveden˘ch projektÛ. Na‰ím zámûrem je v této snaze pokraãovat i v pﬁípadû dal‰ích moÏností,
které se v této oblasti v pﬁí‰tích letech
naskytnou a dále ji rozvíjet i pro nové
pﬁíleÏitosti, které pﬁinese budoucí
programové období.

Spoleãné kulturní centrum

Regionální informaãní centrum
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Z Černého Mostu na Ještěd a zpátky (na kolech)
K

do vyuÏil pozvánky Gigasportu âern˘ Most, kter˘ uspoﬁádal
16.záﬁí spolu s CK Trip cyklistisk˘
v˘let Ralskem od Je‰tûdu k Bezdûzu, ten opravdu neprohloupil. Organizaãnû dokonale pﬁipraven˘ v˘let
byl lahÛdkou pro v‰echny zúãastnûné cyklisty. V 9 ráno se odjíÏdûlo od
Gigasportu dvûma autobusy se speciálními kryt˘mi pﬁívûsy pro uloÏení
kol, a za hodinku uÏ jsme byli ve

Kopeãek nûkdo vy‰lápl na kole, nûkdo pû‰ky, nûkdo si dal svaãinku v trávû…

I takové krásné pohledy se nám cestou naskytly

Ve V˘pﬁeÏi pod Je‰tûdem nám vyloÏili kola z pﬁívûsÛ a vyrazili jsme na
cestu
V˘pﬁeÏi – sedlo 3 km pod vrcholkem
Je‰tûdu. Sedmikilometrov˘ sjezd aÏ
do obce KﬁiÏany byl pﬁíjemnou úvodní projíÏìkou. Pﬁes vesniãky DruÏcov a Oseãná jsme jeli poklidnou krajinou, za zády je‰tû siluetu Je‰tûda
a kolem vonící lesy. Kilometry rychle ubíhaly a za nedlouho jsme vjíÏdûli do obory Îidlov, pﬁipomínající
americkou prérii, kde nás ãekaly skuteãné cyklostezky bez aut. Od roku

Kdo mûl chuÈ mohl se cestou obãerstvit jablky a ‰vestkami ze stromÛ
podél silniãky

Konec cesty – Kuﬁívody. Pﬁed motorestem to vypadalo spí‰
jako pﬁed „cyklorestem“
2000 tu Ïijí jeleni, mufloni a daÀkové – ty se nám ale bohuÏel spatﬁit
napo‰tûstilo. Za to jsme ale vidûli
staré betonové bunkry – vzpomínky
na minulost tohoto vojenského území. Nádherná krajina se rozprostﬁela na vrcholu stoupání a nabídla nám
pohled na vrcholek Ralsko po pravé
stranû a na Bezdûz pﬁed námi. Cyklostezka nás dovedla aÏ do mûsteãka
Kuﬁívody, dosud stále zdecimovaného pobytem vojsk ve 2. polovinû
20. století, kde na‰e cesta po 34 km
jízdy konãila. âekalo nás uÏ jen dobré jídlo ve zdej‰ím motorestu a dárek
od spoleãnosti Aktive Wellness, která v˘let podpoﬁila – rekondiãní
masáÏ pro zájemce. Potom uÏ jen
naloÏit kola, sednout do autobusu
a v 18.30 jsme vystupovali opût na
âerném Mostû.
Budete-li mít napﬁí‰tû zájem,
Gigasport chce podobné v˘lety poﬁádat i nadále. Staãí jen sledovat jeho
nabídku na www.gigasport.cz. NejbliÏ‰í dal‰í akce má název „Na desítku s Gigasportem“ a v Praze 14 to
obná‰í desetikilometrovou procházku „Cestou podél Rokytky“ v sobotu 28. ﬁíjna. Start je v 10 hod. pﬁed
Gigasportem!
text a foto: ves

Dárkem od spoleãnosti Aktive Wellness byla na závûr
masáÏ jízdou zmoÏeného tûla

Houbařům léto přálo
Leto‰ní houbaﬁská sezóna se opravdu vydaﬁila.
Dokonce i cyklisté si
mezi sebou vyprávûli,
Ïe tolik hub jako letos
nikdy kolem cyklostezek v lesích nevidûli,
hor‰í pro nû bylo, Ïe je
nemohli sbírat. Praha 14
není v˘jimkou – i tady

jsme koncem léta nacházeli spousty hub,
které obohatily ná‰
jídelníãek. Ani nevadilo, Ïe nebyly
tak krásné jako ty
od na‰í ãtenáﬁky
Dany Chmelové,
která je nasbírala
u Nové Paky.
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VOLEBNÍ PŘÍLOHA
Informace pro voliče
• Volby se konají dne 20. ﬁíjna 2006 od 14.00 hod. do 22.00 hod. a dne 21. ﬁíjna 2006 od 8.00 hod. do 14.00 hod.

• Oprávnûn˘m voliãem je kaÏd˘ obãan âeské republiky, jenÏ nejménû dru-

h˘ den voleb (21.10.) dosáhne vûku 18 let, není zbaven zpÛsobilosti k právní úkonÛm a je v den voleb pﬁihlá‰en v pﬁísl. mûstské ãásti k trvalému
pobytu.(Pro úplnost: Volit mÛÏe rovnûÏ obãan jiného státu, splÀující dané
podmínky.)
• Voliã jej povinen se ve volební místnosti prokázat volební komisi platn˘m obãansk˘m prÛkazem nebo cestovním pasem, jak stanoví volební
zákon. Zásadnû se v‰ak doporuãuje obãansk˘ prÛkaz, ve kterém je uveden
i trval˘ pobyt.
• Voliã, jenÏ se nemÛÏe ze zdravotních dÛvodÛ dostavit do volební místnosti,
vyrozumí o této skuteãnosti pﬁíslu‰nou okrskovou volební komisi (OVK)
nebo Úﬁad m.ã. Praha 14, kter˘ jí informaci pﬁedá a OVK vy‰le dva své
ãleny s pﬁenosnou volební schránkou za tímto voliãem do jeho bydli‰tû. Ti
pak zajistí, aby i zde mohl dle volebních zásad uplatnit své volební právo.
• Po oba dva dny voleb bude v sídle Úﬁadu m.ã. Praha 14 stálá sluÏba obãanskoprávního odboru, která bude voliãÛm v pﬁípadû potﬁeby poskytovat
poradenskou sluÏbu, a to na telefonu 281 005 237.
Upozornûní: V obecních volbách lze volit pouze ve volebním okrsku
v místû trvalého pobytu. Proto nejsou vydávány voliãské prÛkazy.

POZOR: Zmûna v umístûní volebních okrskÛ:

• OVK ã. 702 pﬁemístûn z restaurace U Kamila do SOU obchodu a sluÏeb
(Pramen), Za âern˘m mostem 362/3
• OVK ã. 707 pﬁemístûn ze Sokola Jahodnice do restaurace Na Ba‰tû,
Ba‰t˘ﬁská 67

Ulice a čísla popisná ve volebních
okrscích m. č. Praha 14
Volební okrsek č. 681
volební místnost:
restaurace
Za Horou,Českobrodská 49
Aloisovská 106, 107, 108, 109,
110, 111, 112, 113, 114, 117,
118, 869/53, 871/48, 887/41
Českobrodská 1
Jednostranná 138, 139, 140,
146, 147, 148, 149, 150, 152,
153, 154, 158, 840/20, 856/22,
863/12
Morušová 211/19, 212, 696/2
Okrajová 31, 32, 34, 785/9
Švestková 793/1, 833/3, 834/5,
845/7, 1471, 1472, 1473, 1474
Třešňová 37/1, 40/8, 42/12,
43/14, 47/15, 49/20, 51/24,
54/23, 55/28, 656/25, 731/17,
777/4, 789/1a, 810/13, 813/7,
859/6, 861/16, 883/22 1475,
1476, 1477, 1478, 1479, 1480,
1481, 1482, 1483, 1484
Za Horou 13, 14, 15, 18, 19,
779/1, 849/9, 860/11

Volební okrsek č. 682
volební místnost:
ZŠ Hloubětínská 700
Čertouská
11/1, 278/17,
279/19, 280/21, 281/23, 302/20,
303/22, 308/13, 309/11, 332/9,
333/7, 335/12, 353/8, 663/16a,
745/15a, 796/7a
Hloubětínská 371/4, 372/6,
373/8, 374/10, 375/12, 376/14,
387/20, 388/18, 389/20a,
390/22, 747/16
Horoušanská 726/22, 727/24,
728/26, 729/28, 730/30
Hostavická
33/39, 39/12,
40/16, 44/37, 265/27, 266/25,
267/23, 268/21, 364/11, 366/7,
367/5, 399/6, 419/19, 420/17,
421/15, 422/13, 613/8, 688/4,
742/3, 746/2
Klánovická 283/6, 285/10,

286/12, 287/14, 288/16, 289/18,
290/20, 291/22, 292/24, 304/38,
305/28, 306/30, 307/32, 327/26,
451/48, 452/50, 453/52, 454/54,
455/56, 456/58, 457/60, 458/62,
459/64, 460/66, 461/68, 463/70,
694/41, 702/37, 717/35, 741/39
Kyjská 35/17, 37/19, 61/13,
107/15, 264/24, 277/10, 395/12,
396/14, 397/16, 398/18, 418/22,
436/9, 437/7, 438/5, 703/6,
812/8
Liblická 293/7, 295/3, 323/2,
325/6, 326/8, 360/4, 652/14,
653/12, 712/11
Litošická 363/1, 378/9, 408/8,
409/10, 410/4, 737/11, 832/3
Poříčanská
462/5, 465/3,
716/8, 722/6, 732/4, 736/2
Postřižinská 797/1
Svépravická 424/4, 425/6,
426/8, 427/10, 428/12
Šestajovická 25/6, 27/4, 28/1,
31/1a, 43/2, 45/3, 57/18, 252,
324/16a, 339/12, 340/14,
341/16, 430/13, 431/11, 432/9
Štolmířská
314/7, 315/3,
331/5, 448/2, 602/4
V Chaloupkách 10/76, 23/56,
26/50, 32/78, 68/68, 86/35, 158,
256/2, 257/60, 258/58, 275/95,
334/51, 336/47, 337/45, 338/43,
344/59a, 349/59, 350/57,
351/55, 352/53, 357/18, 358/20,
359/22, 361/26, 370/1, 379/17,
380/15, 382/11, 383/9, 384/7,
385/5, 400/33, 401/31, 402/29,
404/25, 405/23, 406/21, 407/19,
411/30, 412/32, 413/34, 414/36,
415/38, 416/40, 417/42, 435/37,
443/10, 466/12, 467/89, 468/87,
469/85, 471/81, 472/79, 473/77,
474/75, 475/73, 476/71, 583/16,
615/91, 617/14, 637/6, 646/4,
662/13, 667/3, 687/49, 733/83,
738/41, 739/8, 740/24, 803/62,
852/82
Vaňkova 296/11, 297/9, 298/7,
299/5, 300/3, 316/27, 317/25,
318/23, 319/21, 320/19, 321/17,
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322/15, 342/12, 343/14, 345/18,
346/20, 347/22, 348/28, 368/1,
434/4, 447/6, 605/26, 679/10,
709/24, 735/16, 743/8

Volební okrsek č. 683
volební místnost:
ZŠ Hloubětínská 700
Anny Čížkové 210/7, 248
Hloubětínská 5/28, 14/9, 16/11,
17/13, 55/5, 60/7, 78/26, 80/32
Horoušanská 143/3, 144/5,
145/9, 146/11, 682/15, 695/7,
699/17
Chvalská 624/6, 704/2, 704/4,
718/10, 719/12
Klánovická 499/13, 567/43,
591/1, 596/1a, 604, 705/5,
706/7, 707/9, 708/11, 711/17,
734/15, 889/8
Poděbradská 1/110, 18/104,
19/106, 141/122, 142/124,
592/102, 634/98, 638/134,
676/96, 689/120, 720/126,
721/128, 723/130, 724/132
Soustružnická 486/3
Šestajovická 87/25, 114/23,
184/21, 488/20

Volební okrsek č. 684
volební místnost:
ZŠ Mochovská 570
Kbelská
192/14, 193/16,
214/12, 216/20, 217/22, 218/24,
245/32, 246/34, 250/30, 584/36,
594/62, 607/38, 618/44, 622/11,
644/5, 645/3, 647/7, 648/1
Konzumní
138/9, 139/11,
140/13, 156/33, 157/35, 175/15,
190/25, 253/14, 255/18, 256/20,
270/23, 271/21, 272/19, 444/27,
445/29, 446/31, 620/3, 621/5,
639/2, 640/4, 641/8, 642/6,
643/10, 654/17, 853/22
Milovická 197/9, 198/7, 199/5,
200/6, 201/8, 202/10, 251/3,
270/1, 673/4
Mochovská 155/20, 171/14,
172/12, 174/7, 180/26, 183/13,
194/2, 195/4, 196/6, 204/10,
205/28, 215/8, 225/3, 227/17,
228/19, 269/21, 439/22, 464/9,
559/24
Na Obrátce 619/10, 635/2,
636/4
Pod Turnovskou tratí 131/5,
148/7, 149/12, 153/10, 160/9,
161/8, 162/15, 163/17, 166/6,
167/4, 170/3, 441/11, 632/22,
633/14, 677/26, 714/19
Poděbradská 597/67, 598/69,
599/71
Sadská 219/2, 220/4, 234/6,
244/1, 479/7, 480/9, 481/11,
482/13, 483/15, 484/17, 530/20,
571/5, 631/3, 674/8,
675/8a, 678/12, 680/16, 804/14
V Humenci 230/4, 231/6,
232/8, 233/10, 235/16, 236/18,
237/20, 238/22, 239/5, 612/9,
614/11, 655/1, 698/5a

V Novém Hloubětíně 221/9,
222/7, 223/5, 224/3, 240/18,
241/19, 242/17, 243/15, 589/22,
610/23, 611/21, 657/14, 697/16
Zelenečská 328/14, 329/16,
330/18, 354/20, 355/22, 356/24,
519/44, 608/2, 609/4, 616/12,
627/9, 628/7, 629/5, 630/3,
778/1

579/146, 582/148, 586/138,
587/140, 588/142,
Slévačská 494/3, 495/5, 496/7,
497/9

volební místost:
ZŠ Chvaletická 918
– dolní budova ZŠ

Volební okrsek č. 695

Volební okrsek č. 685

Kardašovská 670/15, 753/17,
754/19, 755/21, 756/23, 773/8,
774/10, 775/12, 776/14
Rochovská
757/1, 758/3,
759/5, 760/7, 761/9, 762/11,
763/13, 764/22, 765/20, 766/18,
767/16, 768/2, 769/4, 770/6,
771/8, 772/10

Cíglerova 1087/26, 1088/28,
1089/30, 1090/32, 1091/34,
1092/36
Pospíchalova 1129/3, 1130/1
Ronešova 1133/2, 1134/4,
1135/6
Volkova 1124/2, 1125/4,
1126/6, 1127/8, 1128/10,
1131/3, 1132/1

volební místnost:
ZŠ Mochovská 570
Mochovská 310/23, 521/31,
522/33,
523/35,
524/37,
525/39,
526/23,
527/25,
528/27, 529/29
Zálužská 116/10, 179, 262, 276
Zelenečská 103/11, 104/13,
105/15, 111/17, 112/19, 113/21,
120/23, 121/25, 122/27, 125/26,
126/28, 127/30, 128/32, 129/34,
130/36, 211/29, 212/31, 213/33,
311/35, 312/37, 313/39, 516/38,
517/40, 518/42, 520/46

Volební okrsek č. 689

Volební okrsek č. 690
volební místnost:
ZŠ Chvaletická 918

Volební okrsek č. 686

Chvaletická 918/3
Kukelská 749/7, 750/9, 751/11,
904/3
Slévačská 870/13, 902/11,
905/32, 906/34

volební místnost:
ZŠ Mochovská 570

Volební okrsek č. 691

Mochovská 531/30, 532/32,
533/34, 534/36, 570
Poděbradská 536/87, 537/89,
538/91, 539/93, 540/97, 541/99,
542/101, 543/103, 544/105,
545/107, 546/109, 547/111,
548/113, 549/115, 550/117,
551/119, 555/121, 557/123,
558/125, 560/127, 561/129,
562/139, 563/137, 564/135,
565/133, 566/131, 590/95
Zelenečská 500

Volební okrsek č. 687
volební místnost:
ZŠ Mochovská 570
K Hutím 265, 266, 267, 283,
298, 302, 305, 660/3, 664/7,
665/5, 666/9, 690, 855/5a,
855/5b, 873/10
Kolbenova 862/27
Nad Hutěmi 391, 392/22
Slévačská 744 /1
Zelenečská 501/41, 502/43,
503/45, 504/47, 505/49, 506/51,
507/53, 508/55, 509/57, 510/59,
511/61, 512/63, 513/65, 514/67,
515/69, 684/71, 685/73, 686/75

Volební okrsek č. 688
volební místnost:
ZŠ Chvaletická 918
– dolní budova ZŠ
Kardašovská 490/11, 625/3,
668/7
Krylovecká
491/6, 492/4,
493/2
Poděbradská
572/156,
573/158, 574/160, 575/154,
576/152, 577/150, 578/144,

volební místnost:
ZŠ Chvaletická 918
Kukelská 903/1, 919/2, 920/4,
921/6, 922/8, 923/10, 924/12,
925/14, 926/16, 927/18, 928/20,
929/22, 930/24
Za Černým mostem 362/3,
381/19, 865/17

Volební okrsek č. 692
volební místnost:
ZŠ Bratří Venclíků 1140
Bouřilova 1106/7, 1107/5,
1108/3, 1109/1
Bratří Venclíků 1070/2, 1071/4,
1073/8, 1074/10, 1140/1
Cíglerova 1075/2, 1076/4,
1077/6, 1078/8
Vlčkova 1062/2, 1063/4,
1064/6, 1065/8, 1066/10,
1067/12, 1068/3, 1069/1

Volební okrsek č. 693
volební místnost:
ZŠ Bří Venclíků 1140
Bojčenkova 1094/2, 1095/4,
1096/6, 1097/8, 1098/10,
1099/12, 1100/3, 1101/1
Bouřilova 1102/2, 1103/4,
1104/6, 1105/8
Cíglerova 1079/10, 1080/12,
1081/14, 1082/16
Trytova 1121/5, 1122/3, 1123/1

Volební okrsek č. 694
volební místnost:
ZŠ Bří Venclíků 1140
Cíglerova 1083/18, 1084/20,
1085/22, 1086/24

Paculova 1110/2, 1111/4,
1112/6, 1113/8, 1114/10,
1116/3, 1117/1
Ronešova 1136/3, 1137/1
Trytova 1118/2, 1119/4, 1120/6

volební místnost:
ZŠ Bratří Venclíků 1140

Volební okrsek č. 696
volební místnost:
ZŠ Generála Janouška 1006
Doležalova 1022/3, 1023/5,
1036/2, 1037/4, 1038/6, 1039/8,
1040/10, 1041/12, 1042/14,
1043/16, 1044/18, 1045/20,
1046/22, 1047/7, 1048/9,
1049/11, 1050/13, 1051/15,
1052/17, 1053/19, 1054/21,
1055/23, 1056/25, 1057/27,
1058/29, 1059/31
Dygrýnova 822/19, 823/17,
824/15, 825/13, 826/11, 827/9,
828/7, 829/5, 898/16, 899/14,
1006/21

Volební okrsek č. 697
volební místnost:
ZŠ Generála Janouška 1006
Anderleho 837/14, 838/12,
839/10, 840/8, 841/6, 842/4,
843/2, 858/1, 859/3, 860/5
Breitcetlova 876/1, 877/3,
878/5, 879/7, 880/9, 881/11,
882/13, 883/15
Generála Janouška 844/18,
845/16, 846/14, 847/12, 848/10,
849/8, 850/6, 872/9, 873/11,
884/46, 885/44, 886/42, 887/40,
888/38, 889/36, 890/34, 891/32,
892/30, 893/28, 894/26, 895/24,
896/22, 897/20, 900/15, 901/13,
902/17, 965/7, 966/5
Smikova 830/14, 831/12,
832/10, 833/8, 834/6, 835/4,
836/2
Šebelova 875/4
Šromova 862/3, 863/18,
864/16, 865/14, 866/12, 867/10,
868/8, 869/6, 870/4, 871/2

Volební okrsek č. 698
volební místnost:
ZŠ Generála Janouška 1006
Dygrýnova 814/12, 815/10,
816/8
Jíchova 851/14, 852/12,
853/10, 854/8, 855/6, 856/4,
857/2
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Vašátkova 819/28, 820/30,
821/32, 1007/24, 1008/26,
1009/22, 1010/20, 1011/16,
1012/18, 1013/14, 1014/12,
1015/10, 1016/8, 1017/6,
1018/4,
1019/2,
1020/1,
1025/25, 1026/23, 1027/21,
1028/19, 1029/17, 1030/15,
1031/13, 1032/11, 1033/9,
1034/7, 1035/5

Volební okrsek č. 699
volební místnost:
ZŠ Vybíralova 964
Kpt.Stránského
977/11,
978/13, 979/15, 980/17, 981/19,
982/21, 983/23, 984/25, 985/27,
986/29, 987/18, 988/20, 989/16,
990/14, 991/10, 992/12, 993/8,
994/6, 995/4, 996/2, 997/1

Volební okrsek č. 700
volební místnost:
ZŠ Vybíralova 964
Kpt. Stránského
958/41,
959/39, 960/37, 961/35, 962/33,
963/31, 1000/7, 1001/9
Kuttelwascherova
921/1,
922/3, 923/5, 924/7, 925/9,
926/11, 927/13, 928/15, 929/17
Vybíralova 930/15, 931/17,
932/19, 933/21, 934/23, 935/25,
936/27, 937/29, 938/31, 964/8,
967/6, 968/4, 969/2, 970/13,
971/11, 972/9, 973/7, 974/5,
975/3, 976/1

Volební okrsek č. 701
volební místnost:
ZŠ Vybíralova 964
Bryksova 772/47, 773/45,
774/43, 775/41, 776/39, 778/63,
779/61, 780/59, 781/57, 939/37,
940/35, 941/33, 942/31, 943/29,
944/27, 945/25, 946/23, 947/21,
948/19, 949/17, 950/15, 951/13,
952/11, 953/9, 954/7, 955/5,
956/3, 957/1
Fejfarova 912/1, 913/3, 914/5,
915/7, 916/9, 917/11, 918/13,
919/15, 920/17
Františkova 903/1, 904/3,
905/5, 906/7, 907/9, 908/11,
909/13, 910/15, 911/17

Volební okrsek č. 702
volební místnost: SOU
obchodu a služeb,
Za Černým mostem 362/3
Babylonská 310, 552, 576,
756, 811, 1333, 1543
Blatská 216, 222, 666, 1167,
1200, 1430
Borská 29, 227, 337, 386, 595,
610, 699, 714, 717, 805, 817,
837, 859, 891, 946, 947, 949,
971, 973/39, 981, 993, 1059,
1060, 1224, 1282, 1335, 1460

Branská 223, 267, 268/20,
331, 348, 360, 361, 362, 363,
377, 378, 379, 388, 390, 406,
432/19, 472, 563, 655, 716,
956, 1180, 1183, 1223/29,
1258, 1429, 1549
Burdova 257, 258/13, 308,
309, 326, 338, 342, 343, 344,
347/22, 352, 365, 366, 407/33,
434, 441/35, 449, 495, 603,
775, 893, 939, 1173, 1227
Cvrčkova 633, 866, 1432,
1459
Hajní 1351, 1352, 1356, 1357,
1358, 1359, 1360, 1361, 1362,
1363, 1364, 1365, 1366, 1367,
1368, 1370, 1372
Chlumecká 368, 397, 444/17,
527, 628, 637, 650, 819, 821,
912, 913, 1231, 1339, 1539
Jamská 128, 226, 274, 311,
336, 355, 461, 462, 678, 704,
767, 793/30, 995, 1145, 1225,
1234, 1276, 1413
Jordánská 291, 354/10, 380,
382, 523/30, 593, 608, 614,
670, 701, 706, 757, 758, 768,
779, 781, 810, 862/18, 869,
894, 938, 955, 1147, 1189,
1221, 1228, 1237, 1434, 1496
K viaduktu 46/14, 426, 672,
802, 899, 1057, 1143, 1149,
1151, 1323, 1336, 1412, 1494,
1495, 1517, 1562
Kačínská 636, 667, 671, 715,
791, 822, 823, 1320, 1325,
1505, 1518
Koclířova 616, 625, 631, 705,
750, 771, 778, 824, 825, 877,
908/25, 953, 990, 1056, 1148,
1150, 1252, 1314, 1319, 1322,
1427
Lásenická 1512, 1513, 1514,
1542
Lipnická 306/17, 327, 349/30,
367/12, 408, 409, 568, 579,
647, 688, 984, 1256, 1438,
1447, 1448, 1449, 1450, 1540,
1560
Okrouhlíkova 369, 692, 707,
777, 943, 1170, 1171, 1242
Pelušková 1341, 1342, 1343,
1344, 1345, 1346, 1347, 1348,
1350, 1393, 1396, 1408/75,
1441, 1442, 1443, 1444
Rotenská 574, 1274
Sádovská 214, 546, 676, 679,
769, 773, 852/5, 880/7, 911/13,
950, 1186, 1280, 1313
Skorkovská 208, 627, 643,
653, 654, 673, 712, 867, 884,
940, 958, 1168
Skryjská 1311, 1469
Splavná 447, 571, 578, 594,
596, 597, 609, 832/10, 914,
996, 1250, 1315, 1489
Stropnická 330, 350, 357, 435,
502, 547, 611, 623, 897, 1197,
1239
Stružky 446, 448, 453, 544,
612, 629, 646, 662, 1421
Stulíková 1377, 1378, 1380,
1381, 1382, 1384, 1385, 1386,
1387, 1388, 1389, 1390

Svárovská 124, 471, 492, 580,
632, 702, 721, 803, 868/20,
872, 937, 951, 972, 992, 1232,
1327, 1330, 1490
Svatojánská 431, 942, 954,
1238, 1254
Světská 222, 295/10, 351/4,
410, 530, 621, 630, 835/7,
863/9, 864, 901, 936, 986,
1187, 1230, 1424
U Járku 804
Vírská 224/11, 225, 278, 292,
526, 1172, 1182
Vizovická 486/9, 525, 589, 700,
1199, 1334
Vodňanská 31, 339, 638, 659,
661, 677, 681, 690, 691, 713,
718, 719, 723, 739, 760, 770,
785, 818, 887, 889, 909, 910,
933, 945, 974, 975, 980, 982,
1179, 1184, 1185, 1191, 1194,
1196, 1198, 1308, 1309, 1437,
1485, 1498, 1501, 1508, 1530
Za Černým mostem 100, 139,
140, 266/2, 1275, 1519, 1521,
1522, 1526, 1527

Volební okrsek č. 703
volební místnost:
restaurace
U Eriky, Tálínská 1312
Borečkova 783, 1422
Cidlinská 455/4, 458/7, 463/3,
469/9, 474/15, 478/1, 479/14,
503/2, 509/17, 518/10, 520/21,
531/12, 559/19, 696/5, 788/8,
976, 1175
Černičná 93/8, 94/6, 104/4,
105, 490/5, 491/3, 838/12, 987,
1058, 1144, 1169, 1226, 1423
Hejtmanská 177/14, 182/1,
183/3, 190/23, 210/9, 211, 242,
243, 251/20, 252/21, 253/19,
262/14, 263/11, 270, 281/8,
286/5, 346, 371, 402, 551,584,
598, 607, 634, 635, 644, 669,
740, 827, 883/7, 885, 886/18,
888, 991
Hůrská 189, 227, 228, 264,
279, 289, 312, 381, 384, 389,
424, 460, 496, 528, 533/27,
541, 550, 558, 600/35, 601,
606, 615, 641, 697, 698, 782,
784, 834, 853, 1241
Jaroslavická 465/1, 820/2,
856/4
Knínická 200/9, 485/3, 931,
932, 944, 977
Lánská 62/2, 63/5, 65/8, 67/6,
68/1, 69/4, 70/11, 73/9, 75/10,
84/3, 116/7, 1032
Maršovská 470/14, 566/10,
649/12, 790/8, 800, 890, 900
Metujská 86/8, 244, 294/11,
394/18, 395/7, 745, 878, 907
Nedvědická 494/16, 519/14,
648/12, 860/18, 1506
Oborská 61/3, 64/4, 71/8, 72/7,
74/6, 76/9, 772/1, 1251, 1468
Sklenská 78/31, 79/3, 81/14,
82/35, 85/7, 95/15, 97/5, 98/27,
99/23, 101/37, 102/9, 108/11,
109/21, 110/29, 111/33, 193/12,

219/8, 245, 293, 302, 303, 304,
335, 364, 396/19, 532, 549,
807/1, 855, 1255
Slévačská 473/26, 484/20,
498/24, 562/28, 567/22, 573/18
Tálínská 809, 997, 998, 999,
1000, 1001, 1003, 1005, 1008,
1009, 1010, 1011, 1012, 1013,
1014, 1015, 1016, 1018, 1019,
1020, 1023, 1024, 1025, 1028,
1029, 1030, 1031, 1033, 1035,
1036, 1037, 1038, 1039, 1040,
1041, 1042, 1043, 1044, 1045,
1046, 1047, 1048, 1049, 1050,
1051, 1052, 1053, 1055, 1278,
1428, 1433, 1464, 1465, 1466,
1467, 1486, 1515, 1528, 1544
Vajgarská 184, 269, 328, 329,
512, 658, 983, 988, 1141, 1176,
1415
Vranovská 229, 287/9, 288, 305,
353/5, 385/12, 401, 414, 429,
438, 440, 599, 725, 744, 839
Zdobnická 77/10, 87/7, 112/6,
590/2, 1253
Žehuňská 483/10, 524/8, 842,
843, 844, 845, 846, 847, 941,
1499
Želivská 80/30, 83/8, 89/34,
90/6, 91/16, 92/12, 103/10,
106/5, 107/14, 113/32, 334/13,
373/20, 398/11, 420/22, 421/21,
422/15, 423/17, 534/24, 537/26,
560/19, 840/7, 848/6, 849/4, 915

Volební okrsek č. 704
volební místnost:
ZŠ Kyje, Šimanovská 16
Bošilecká 199, 451, 548, 588,
640, 645, 680, 1509
Broumarská 25, 114/41,
118/39, 197, 241/37, 370, 387,
430, 475/31, 539, 813/33,
1545/35
Dřítenská 1266, 1267, 1268,
1455
Dvořišťská 735, 797, 957, 959,
960, 961, 962, 963, 964, 965,
966, 967, 968, 1244, 1245,
1246, 1247, 1248, 1249, 1281,
1435, 1487, 1488
Herdovská 476, 482, 733, 806,
935, 1195
Hlinská 53
Hodějovská 1, 2, 3/7, 18, 26/5,
32, 34, 117/3, 313
K Rokytce 753, 1524
Koberkova 619, 660, 689, 727,
732, 741, 764, 765, 766, 794,
828, 854, 948, 985, 1061, 1146,
1177, 1192, 1219, 1235, 1259,
1260, 1261, 1262, 1263, 1264,
1265, 1283, 1316, 1318, 1411,
1507, 1510
Krčínovo náměstí 11, 24/16,
865, 1504, 1552
Lednická 17
Matenská 751, 1317
Podedvorská 620, 682, 687,
734, 736, 737, 748, 749, 752,
755, 759, 761, 763, 831, 892,
952, 979, 1178, 1181, 1229,
1240, 1420, 1470, 1493
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Podlišovská 622, 624, 703,
776, 989, 1222, 1284
Prelátská 28
Šimanovská 16, 21, 49, 52,
54, 55, 56, 57, 58, 617
Velkoborská 1188
Vlkovická 88, 96, 196, 506,
517, 553, 555, 569, 570, 587,
668, 683, 722, 729, 762, 1142,
1317
Za Rokytkou 19, 20, 22, 23,
36, 66/28, 120/12, 121/14,
123/18, 125/24, 127/30, 708,
709, 710, 711, 871, 1461,
1462,
Za Školou 27, 39/16, 40/14, 41,
42, 43, 44, 45, 48, 50, 51, 137,
726, 1554/3, 1555/5, 1556/7,
1557/9, 1558/11
Zacharská 1269, 1270, 1271,
1451, 1452, 1453, 1454

792, 796, 801, 808, 812, 815,
816, 829, 833, 841, 861, 875,
895, 1272, 1279, 1431, 1492
Spolská 418, 464, 468, 480/8,
500, 582
Sýkovecká 147/19, 159/21,
168/13, 178/23, 194, 196/7,
234, 235, 236/3, 250/11, 284,
296/16, 297/14, 298, 300, 318,
319, 323, 404, 433
Zvíkovská 142, 144, 158/8,
162/27, 175/18, 181/24, 185/16,
198/10, 212, 215, 221, 238/23,
239/7, 249, 260/12, 272, 282,
427, 437, 535/3, 896, 1190,
1337, 1500, 1564/27

Volební okrsek č. 705

Bajgarova 1153, 1154, 1156,
1158, 1160, 1161, 1163, 1164,
1165, 1166, 1214, 1216
Kostlivého 1218
Manželů Dostálových 1207,
1208, 1209, 1210, 1213, 1215,
1301, 1302, 1303, 1304, 1305,
1306
Slavatova 1205, 1206
Stružná 1299, 1300
Tovarova 1211, 1212
Travná 1201, 1202, 1203, 1204,
1285, 1286, 1287, 1288, 1289,
1290, 1291, 1292, 1293, 1294,
1295, 1296, 1297, 1298

volební místnost:
restaurace Pohoda,
Hamerská 1207
Broumarská 1338
Církvičná 339, 376, 403, 419
Českobrodská 1174
Dářská 153, 186/23, 187/22,
188, 202, 209, 213, 217,
248/19, 259/21, 261, 265/3,
271, 275, 324, 374, 416, 439,
443, 450, 466/50, 501, 516,
529, 583, 665, 685, 693, 694,
720, 742, 780, 795, 799, 858/8,
873, 874, 898/30, 1152, 1328,
1340, 1426, 1463
Hamerská 143, 148/12, 160,
161/2, 180/20, 192/22, 203,
231/6, 273, 301, 316/17, 317,
321/5, 325, 341, 359, 383, 393,
405, 412, 442, 477, 504, 514,
536, 554, 934
Horusická 149, 150/6, 151,
154/1, 166/3, 170/9, 173/14,
174/12, 176, 179, 199/10, 230,
256, 314, 315
Hradečkova 299/3, 320, 332,
333
Hvozdecká 358, 459, 481,
487/4, 585
Kališťská 155/8, 165, 340,
372, 399
Medlovská 163/1, 207, 208,
356/4, 375/6, 774
Mílovská 400, 428, 436, 493,
497, 505, 511, 513, 561, 586,
684, 738, 754, 789, 798
Osická 141/3, 152/21, 167/17,
169/19, 171/25, 172/23, 200/5,
201, 220/9, 221/7, 277, 411,
413, 415, 457, 467, 489, 507,
521, 538, 581
Pávovské náměstí
157/3,
216, 246/4, 247, 283/6
Rožmberská 145/34, 146,
164, 191/16, 204, 205, 206,
213, 214, 233, 237, 254/12,
255/8, 285, 392, 425, 508, 556,
557, 604, 613/10, 626, 642,
695, 724, 728, 730, 731, 743,

Volební okrsek č. 706
volební místost:
Sokol Jahodnice,
Bezdrevská 26

Volební okrsek č. 707
volební místnost:
restaurace Na Baště,
Baštýřská 67
9. května 63, 64, 65, 69, 71, 72,
73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80,
81, 82, 83, 84, 95, 108, 109,
121, 122, 143, 335, 433, 514,
522, 576
Baštýřská 70, 96, 110, 136,
138, 142, 204, 207, 429, 458,
463, 466, 467, 484, 536, 541,
543, 555, 557, 563, 564, 569
Bezdrevská 68, 124, 125, 129,
144, 145, 150, 153, 154, 156,
200, 265, 376, 380, 392, 418,
462, 469, 475, 482, 499, 531,
532, 549, 559, 578, 579
Českobrodská 370, 516
Doubecká 111, 112, 113, 117,
118, 119, 120, 176, 186,
187/18, 192, 193, 203, 217,
218, 393, 412, 479, 528, 537,
553, 556, 570, 577
Holenská 115, 327, 397, 399,
400, 409, 552
Kamencová 58, 59, 66, 197,
210, 212, 213, 243/9, 533, 551
Kaňovská 208, 209, 236, 237,
239, 523, 574
Lomnická 5, 116, 252, 253,
260, 261, 264, 296, 363, 382,
391, 434, 477, 481, 503, 504,
508, 529, 542, 545, 550, 560

Panenská 89, 90, 92, 93, 94,
398, 439, 440, 562
Pasecká 408, 511
Písčitá 97, 98, 99, 102, 103,
104, 105, 107, 196, 199, 331,
465, 470, 498, 512, 518, 520,
544, 548, 575
Radovská 244, 347
Staňkovská 114, 369, 378,
383, 385, 387, 419, 426, 438,
443/24, 451/26, 460, 480, 513,
521, 525
Travná 60, 61, 160, 161, 162,
163, 222, 373, 384, 386, 406,
415, 416, 472
Zalinská 101, 127/3, 184, 194,
449, 483

Volební okrsek č. 709
volební místnost:
ZŠ Vybíralova 964

Volební okrsek č. 708

Bobkova
683/21, 700/45,
701/43, 702/41, 713/1, 714/3,
715/5, 716/7, 717/9, 718/11,
719/13, 731/18, 732/16, 733/14,
734/12, 755/34, 766/10, 777/2,
786/4, 787/6, 794/8
Kučerova 724/9, 725/7, 726/5,
727/3, 735/1, 767/16, 768/14,
769/12, 770/10, 785/19, 798/6,
799/8, 806/17, 807/15, 808/13,
809/11
Mansfeldova 782/17, 783/15,
784/13, 788/11, 789/9, 790/7,
791/5, 792/3, 793/1, 800/2,
801/4, 802/6, 803/8, 804/10,
805/12

volební místnost:Zámeček
Hostavice, Pilská 9

Volební okrsek č. 710

Čeňkova 350, 413, 417, 423,
424, 425, 442, 502
Dřínovská 295, 308, 309, 310,
311, 312, 317, 318, 321, 374,
524
Farská 320, 381
Froncova 268, 270, 271, 272,
273, 279, 297, 298, 300, 301,
302, 303, 304, 305, 306, 307,
323, 364, 375, 403, 410,
446/27, 454/22, 476, 558
Hruškovská 32, 57, 325, 332,
358, 368, 414
Jakubovská 278, 280, 281,
282, 283, 286, 287, 288, 289,
290, 291, 292, 293, 388, 389,
441, 515, 534, 591
Jezdovická 313, 314, 315,
316, 322, 530
K Luhu 430, 431, 435, 453,
455, 457, 473, 474, 478, 506,
526, 527
Lipenské náměstí 348
Lucinková 583/2, 584/4, 585/6,
587/1, 588/3
Malšovské náměstí 6, 334,
346, 401, 497
Nežárská 190, 365, 395, 427,
428, 432, 437, 445, 459, 496,
547, 567, 568
Novozámecká 3, 27, 36, 55,
299, 324, 326, 329, 330, 338,
339, 341, 343, 344, 345, 349,
366, 377, 411, 421, 456, 461,
464, 505, 507, 510, 580
Pilská 5, 7, 8, 10, 11, 19, 24,
25, 86, 87, 88, 371, 372, 379,
404, 422, 571, 572
Plumlovská 21, 41, 535
V Ráji 30, 33, 38
Včelničná 328, 336, 342, 402,
436, 517, 554
Vidlák 4, 16, 23, 26, 42, 43, 44,
47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 56,
353, 354, 355, 356, 360, 361
Vokřínská 340, 352, 396, 420
Záblatská 28, 31, 35, 37,
39/5, 40

volební místnost:
ZŠ Vybíralova 964
Bobkova 665/19, 703/39,
704/37, 705/35, 706/33, 707/31,
708/29, 709/27, 710/25, 711/23,
736/26, 737/24, 738/22, 739/20,
747/32, 748/30, 749/28
Bryksova 720/65, 728/67,
729/69, 730/71, 740/74, 741/72,
742/70, 750/68, 756/66, 757/64,
758/62, 759/60, 761/42, 762/44,
763/46, 1061/40
Maňákova 721/5, 722/3, 723/1,
743/9, 744/11, 745/13, 746/15,
751/16, 752/18, 753/20, 754/22,
795/2, 796/4, 797/6, 810/8,
811/10, 812/12, 813/14

Volební okrsek č. 711
volební místnost:
Galerie 14,
nám. Plukovníka Vlčka 686
Arnošta Valenty 668/35,
669/33, 670/31
Bryksova 666/4, 667/6, 680/2
Dygrýnova 687/1, 688/3
Hlaďova 671/2, 672/4, 673/6,
674/8, 675/10
Irvingova 689/1, 690/3, 691/5
nám.PlukovníkaVlčka 684/9,
685/10, 686/11, 692/5, 693/6,
694/7, 695/8, 696/4, 697/3,
698/2, 699/1
Ocelkova 676/30, 677/32,
678/34, 679/36
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podruhé
Kandidátní listina
Vážení spoluobčané,
po čtyřech letech mám opět tu čest vás
oslovit v rámci kampaně do komunálních
voleb. Náš tým, tým Občanské demokratické strany, chce a je připraven pro vás pracovat i v dalším volebním období. Víme,
že je to práce odpovědná, která se dá
nazvat službou. My se této služby občanům nebojíme, sil, zkušeností, znalostí
a ochoty máme dost.
Vaši důvěru nemůžeme a nechceme získat ani ztratit nereálnými nebo planými sliby. S tím, co jsme pro vás zatím mohli vykonat a co bychom v příštím volebním období
mohli společně s vámi dokázat, se seznámíte v našich volebních materiálech. Spolupráci s vámi odvíjíme od vzájemné komunikace. Chceme vás slyšet, chceme pro vás
pracovat, a proto za vámi také přijedeme.
Volte zkušeného a osvědčeného partnera pro vaši radnici. Volte ODS!
Ing. Miroslav Froněk
starosta Prahy 14

Kdy a kde se
můžeme ještě
do voleb setkat:
3. října – squashcentrum PRO 6
na Hutích
5. října – stanice metra Hloubětín
10. října – park Čsl. legionářů
v Jahodnici
12. října – stanice metra Rajská
zahrada
16. října – stanice metra Černý Most
17. října – stanice metra Hloubětín
18. října – kostel sv. Bartoloměje
v Kyjích

Setkání občanů s ODS bude
vždy mezi 16 a 18 hodinou.
(více informací na www.odspraha14.cz)

pro volby do zastupitelstva
městské části Praha 14
Občanská demokratická strana
1. Ing. Miroslav F r o n ě k (46 let),
starosta MČ Praha 14
2. Mgr. Jitka Ž á k o v á (54 let),
středoškolská učitelka
3. Renata H u š k o v á (37 let),
dispečer mezinárodní dopravy
4. Mgr. Daniel R o v a n (42 let),
poslanec PČR
5. Ing. Eva B a ž i l o v á
(45 let), ekonom
6. MUDr. Kateřina P a v l í č k o v á
(54 let), lékařka
7. Bohumil S o b o t k a (42 let),
úředník
8. Vladimíra P e t z o l d o v á
(61 let), technik – důchodce
9. Rudolf M i k e š (53 let),
nástrojař
10. Eva D o k o n a l o v á (73 let),
ekonom – důchodce
11. PhDr. Eva N o v á k o v á (46 let),
učitelka VŠ
12. Mgr. Dana N á l e v k o v á
(42 let), učitelka ZŠ

13. Ing. Josef V o s e č e k (59 let),
podnikatel
14. Vojtěch Š e b e k (20 let), student
15. PaedDr. Vladimíra K o h o u t o v á
(50 let), středoškolská učitelka
16. Jaroslav B á č a (22 let), student
17. Ing. Miroslav S k a l a (65 let),
místostarosta MČ Praha 14
18. Ing. Miroslav V y s l o u ž i l
(72 let), projektant
19. Antonín V a c e k (21 let), student
20. Jan Č e r n í k (71 let), hasič
21. Miroslav Ž á k (22 let), student
22. Marek Z e m a n (39 let), policista
23. Irena Č e r n í k o v á (51 let),
úřednice
24. RNDr. Jiří K o p a l (45 let),
živnostník
25. Jana K r a t o c h v í l o v á (39 let),
úřednice
26. Jaromír B o h á č (42 let),
podnikatel
27. Josef Č e r n ý (43 let), podnikatel
28. Vlastimil B a r n a t (47 let),
živnostník
29. Milada S e d l a k o v á (80 let),
důchodce
30. Josef L e v i c (53 let), úředník
31. Vladimír S v o b o d a (55 let), řidič
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KOMUNÁLNÍ VOLBY 2006
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 14
VáÏení spoluobãané,
v roce 2002 jsme Vám pﬁedstavili ná‰ volební program „14 bodÛ pro âtrnáctku“. Celé volební období jsme se
pak snaÏili tento program naplÀovat. Nûkdy jsme v‰ak museli v nûkter˘ch bodech reagovat na okamÏitou situaci a v zájmu rychlosti nebo vÛbec realizovatelnosti korigovat ménû ãi více ná‰ program. Jindy se ukázalo, Ïe
úkol stanoven˘ v programu pﬁesahuje celé volební období. I proto se v na‰em volebním programu komunálních voleb 2006 mûstské ãásti Prahy 14 nûkteré programové body opakují.
Je na Vás, posoudit do jaké míry jste byli spokojeni s prací na‰ich místních zastupitelÛ, radních ãi místostarosty a také do jaké míry Vás zaujme ná‰ nov˘ program a na‰e nová kandidátní listina, kde se vedle osvûdãen˘ch místních politikÛ objevují i nové tváﬁe.

VOLEBNÍ PROGRAM
1. PROVOZ OSOBNÍ A NÁKLADNÍ DOPRAVY
NA PRAZE 14, ROZVOJ MHD
Z minulého volebního období nám pﬁechází úkoly vybudování podjezdu a podchodu pod Chlumeckou ulicí a také
zlep‰ení provozu na Kolbenovû ulici. Stavba podchodu pod
Chlumeckou ulicí se jiÏ realizuje a chceme, aby byla dokonãena v novém volebním období. Vybudování podjezdu
Dr. Ing. Otakar Hork˘
povede k v˘raznému zklidnûní a usnadnûní provozu mezi
komerãními oblastmi na obou stranách Chlumecké ulice. Dal‰ím kritick˘m místem je Kolbenova ulice. Je extrémnû zatíÏená jak nákladní tak osobní dopravou. Do té doby je v‰ak potﬁeba co nejdﬁíve vyﬁe‰it problémy s moÏností pﬁecházení chodcÛ, zejména v oblasti hloubûtínského hﬁbitova. Také kvalita vozovky
vede k nadmûrnému hluku a otﬁesÛm, proto bychom chtûli, aby do‰lo k její
opravû. Nesnesitelné jsou rázy pﬁi projíÏdûní nákladních automobilÛ pﬁes kanalizaãní ro‰ty. Proto budeme vyvíjet maximální snahu o co nejrychlej‰í dokonãení etapy vnûj‰ího okruhu tzv. Vysoãanské radiály. Uvûdomujeme si, Ïe jakákoliv omezení provozu hlavních pozemních komunikací (jako je Chlumecká,
Kolbenova, Podûbradská a Broumarská), vedou ke zhor‰ování provozu v ostatních ulicích. Dochází ke vzniku kolon vozidel, které hlukem a zplodinami obtûÏují okolní obyvatele. Proto chceme, aby jakékoliv úpravy byly dokonãovány
v co nejkrat‰ím ãase a zejména ve vhodnû zvoleném dopravním reÏimu. Daleko více chceme spolupracovat s dopravními projektanty jiÏ pﬁi plánování zmûn
v dopravû. Dal‰ím z v˘znamn˘ch témat kter˘m se v oblasti dopravy chceme
vûnovat je roz‰iﬁování PID, pﬁiãemÏ jako perspektivní vidíme rozvoj Ïelezniãní dopravy na Praze 14.
2. SNÍÎENÍ KRIMINALITY
Aby byl v ulicích Prahy 14 vût‰í pocit bezpeãí, chceme
zvy‰ovat poãet mûstsk˘ch stráÏníkÛ a policistÛ, kteﬁí by
v ulicích skuteãnû byli. Kromû toho se chceme zasadit o roz‰íﬁení kamerového systému na území mûstské ãásti jako
dÛleÏitého nástroje bezpeãnosti a prevence kriminality. Proto chceme získat kromû vlastních penûz z rozpoãtu mûstské ãásti také dotaãní investiãní prostﬁedky z MHMP.

pozemcích, tak jako to dûlají jiné mûstské ãásti? Proto budeme prosazovat, aby
takové domy rostly i na Praze 14, napﬁíklad na pozemcích v oblasti Broumarské ulice. I v oblasti údrÏby bytového fondu chceme pﬁidat na tempu. Zde klademe zejména dÛraz na ãinnost Správy majetku Prahy 14.
5. ZP¤ÍSTUPNùNÍ Ú¤ADÒ OBâANÒM
KOVANDA
Z minulého volebního programu se podaﬁilo prodlouÏení
provozní doby na po‰tû âern˘ Most. Dále budeme podporovat vybudování nové po‰ty pro obãany - pﬁedev‰ím v lokalitû âern˘ Most III. a IV. Chceme ale také, aby ná‰ úﬁad tak
jako napﬁíklad na Praze 9 poskytoval urãité omezené sluÏby i v sobotu.

Petr Kovanda

6. CO D¯CHÁME A POSLOUCHÁME
Velkou ãást po‰kozování Ïivotního prostﬁedí ovlivÀuje doprava. Zneãi‰Èuje ovzdu‰í, zvy‰uje hladinu hluku a tím sniÏuje kvalitu Ïivota v této oblasti.
Mimo to, Ïe budeme vyvíjet maximální snahu o co nejrychlej‰í dokonãení etapy vnûj‰ího okruhu tzv. Vysoãanské
radiály chceme daleko více dbát pﬁi dopravních opatﬁeních
Jaroslav Jen‰ík
na moÏné dÛsledky jejich provádûní. Jakákoliv omezení provozu na pozemní komunikaci Chlumecká, vede ke zhor‰ování provozu, aÈ uÏ na Kolbenovû tak i na Podûbradské ulici. Situace, kdy stojí na tûchto komunikacích dlouhé kolony vozidel kvÛli opravám musí b˘t daleko
více minimalizovány.
Doplnit o národní protihlukov˘ program
7. SPORT A ZÁBAVA
Chceme v kaÏdé ãtvrti nová nebo zrekonstruovaná dûtská hﬁi‰tû a stejnû tak
více otevﬁít ‰kolní hﬁi‰tû pro celou veﬁejnost. Budeme plnû podporovat v˘stavbu v‰ech pﬁipravovan˘ch sportovních i rekreaãních zaﬁízení.

Miroslav Dvoﬁák

3. CHCEME ÎÍT V PùKNÉM A âISTÉM PROST¤EDÍ
Stejnû tak jako Vy, chceme ãisté chodníky, ulice a travnatá prostranství. Víme,
Ïe kromû problému s drobn˘mi odpadky v trávû, jsou také velmi nepﬁíjemné psí
exkrementy. Proto bychom chtûli zv˘‰it poãet pracovníkÛ, kteﬁí by zaji‰Èovali
úklid. Dal‰í bod z na‰eho minulého programu, kter˘ spûje k vyﬁe‰ení a také doufáme i k brzké realizaci, o coÏ se budeme zasasovat, je vyãi‰tûní Kyjského rybníka a jeho vyuÏití pro voln˘ ãas. Dále bychom pak chtûli prosadit pﬁemûnu
Lehoveckého kopce v oblasti Na Chaloupkách v místo pro vyÏití zejména na‰ich
nejmen‰ích dûtí, resp. celé rodiny. Chceme zde postavit kvalitní dûtské hﬁi‰tû
s pískovi‰tûm. V rámci podpory pﬁátel sdruÏen˘ch v zahrádkáﬁsk˘ch osadách na
území mûstské ãásti chceme b˘t nápomocni pﬁi likvidaci biologického odpadu.
4. BYDLENÍ VE VLASTNÍM NEBO V NÁJMU
Tak jako dﬁíve, chceme se i do budoucna ﬁídit zásadou, Ïe
dostupnost jak privátních tak nájemních bytÛ má b˘t vyváÏená. V‰em nájemníkÛm, kteﬁí ãekají na to, aby si mohli
„svoje byty“ koupit, chceme privatizaci usnadnit. Jsme v‰ak
proti privatizaci nucené a pﬁekotné, která by postihovala ty,
co na ni nemají a jsou odkázáni na bydlení v nájmu. BohuLubomír VÛjtûch
Ïel mûstská ãást Praha 14 nemá dostatek sv˘ch vlastních
nájemních bytÛ, se kter˘mi by mohla operativnû disponovat. Proã by si je ale nemohla pro své obãany postavit sama na sv˘ch vlastních

8. ·KOLSTVÍ
V rámci nového obytného souboru na Jahodnici budeme
prosazovat vybudování mateﬁské ‰kolky. Podpoﬁíme
zájemce o sluÏby, umoÏÀující hlídání dûtí (nahrazující
jesle) získáním nebytového prostoru. Pro zkvalitnûní ‰kolních zaﬁízení budeme prosazovat maximální získání investiãních prostﬁedkÛ.
Zuzana Mikulíãková, DiS

9. ZDRAVOTNÍ PÉâE
Chceme udrÏet chod Lékaﬁské sluÏby první pomoci, ale i zlep‰it rozsah její péãi
10. PÉâE O SENIORY
V‰ichni se jednou dostaneme do vûku, kdy budeme více potﬁebovat pomoc svého okolí. Stále máme na zﬁeteli, Ïe pro mûstské starousedlíky je pﬁi ztrátû sobûstaãnosti nejhor‰í, kdyÏ jsou ve snaze poskytnout jim péãi vytrÏeni ze svého prostﬁedí a musejí Ïít daleko od sv˘ch rodin, pﬁátel ale i znám˘ch míst. Proto
neopou‰tíme my‰lenku, Ïe moderní péãe o málo sobûstaãné obãany by mûla
b˘t v dostateãné míﬁe dostupná i ve mûstech a nejen jak je zvykem ve star˘ch
vesnick˘ch objektech a zámcích odﬁíznut˘ch od svûta. Zatím jsme se k tomu
v minulém období pﬁiblíÏili otevﬁením sídli‰tního Domu sluÏeb pro seniory,
kter˘ je v‰ak zaﬁízen jen pro denní pobyt a kromû toho je málo vyuÏit˘ pro
vysoké poplatky. Z uveden˘ch dÛvodÛ jsme zaﬁadili do na‰eho programu jednak ﬁe‰ení zmínûn˘ch nedostatkÛ dosavadního Domu sluÏeb a kdyÏ to bude
moÏné perspektivnû i zﬁízení penzionu seniorÛ pﬁímo na sídli‰ti. Kromû toho se
budeme snaÏit o získání prostﬁedkÛ na rekonstrukci objektu vedle kostela v Hloubûtínû, kter˘ by mohl slouÏit pro klubovou a zájmovou ãinnost dosud aktivních
sobûstaãn˘ch seniorÛ a zároveÀ i ostatním obãansk˘m klubÛm z okolí..
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Máme ﬁe‰ení
Vám pﬁedstavuje nûkteré z kandidátÛ

Z na‰eho volebního programu pro volby do
Zastupitelstva m. ã. Praha 14, vyjímáme nûkolik námûtÛ:

•
•

zachování stávajícího nájemného v obecních bytech
usilovat o vybudování domova s peãovatel. sluÏbou pro vûkovû
star‰í obyvatele na‰í m. ã., kdy stávající kapacita podobn˘ch
zaﬁízení nedostaãuje

•

znovuobnovení provozu nûkteré z M·, vzhl. k narÛstajícímu
poãtu rodin s mal˘mi dûtmi

•
•

usilovat o rekonstrukci podchodu u stanice metra Hloubûtín

•

pro zv˘‰ení bezpeãnosti obãanÛ a majetku dokonãit vybudování
kamerového systému u Havany

•

pro zlep‰ení Ïivot. prostﬁedí vybudovat moderní ekolog. garáÏe,
napﬁ. typu Kama s pﬁíspûvkem EU

•

pomûrné zastoupení polit. stran ve v‰ech orgánech zastupitelstva

Jitka Krátká
uãitelka

Franti‰ek KﬁíÏek
tajemník OS âMS

Ing. Václav Hollan
ekonom

Petr Zubec
operátor

postupnou rekonstrukci ulic v sídli‰tích na‰í m. ã., napﬁ.
v Hloubûtínû, Jahodnici a dal‰ích

Toto jsou na‰e zámûry. Neváhejte volit lep‰í budoucnost s KSâM!
více na www.kscm.cz
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VOLBY DO ZASTUPITELSTVA Mâ PRAHA 14 – 2006
Strana SNK ED vznikla spojením SdruÏení nezávisl˘ch kandidátÛ (SNK) a Evropsk˘ch demokratÛ (ED) v lednu leto‰ního roku.

Jiﬁí ·EBEK

Zuzana GRIGAROVÁ

Ing. Vladimír VOJTA, CSc.

Franti‰ek âUCHAL

a dal‰í kandidující ãlenové strany a její pﬁíznivci nabízejí pokraãování v zapoãaté práci obou pÛvodních subjektÛ a zúroãení dosaÏen˘ch v˘sledkÛ druhého nejsilnûj‰ího uskupení v Zastupitelstvu mûstské ãásti Praha 14.

Jde nám pﬁedev‰ím o
•
•
•
•

pﬁednostní ﬁe‰ení kritické dopravní situace a její zlep‰ení vzhledem k intenzivní bytové v˘stavbû v jednotliv˘ch ãástech Mâ Praha 14
péãi o Ïivotní prostﬁedí, zkvalitnûní úklidu komunikací, údrÏby zelenû, chodníkÛ a dûtsk˘ch hﬁi‰È
roz‰íﬁení provozních hodin pro veﬁejnost na Úﬁadû Mâ Prahy 14 na v‰echny pracovní dny v t˘dnu
oblast ‰kolství a zdravotnictví, kde je tﬁeba jiÏ s pﬁedstihem pﬁipravovat potﬁebné zázemí v souvislosti s jiÏ zapoãatou
ãi plánovanou bytovou v˘stavbou na území pod správou Mâ Praha 14

Dûkujeme Vám za Va‰e hlasy – volte

ãíslo 6.
Více na http://www.Praha.SNKED.cz

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY na ZÁŘÍ
Ze systému hl. m. Prahy
V Humenci x Sadská
·estajovická x V Chaloupkách
Svépravická x ·estajovická
Liblická x Klánovická

4.10.

Hloubûtínská x V Chaloupkách
VaÀkova x V Chaloupkách
Zámeãnická x Mochovská
Nehvizdská x Zeleneãská

9.10.

Îelivská x Metujská
Tálínská x Oborská
Jordánská x Svárovská
Cvrãkova x Burdova

11.10.

Babylonská x Jordánská
Svûtská x Lipnická
Stropnická x
Za âern˘m mostem
Koclíﬁova x VodÀanská

16.10.

VodÀanská x Skorkovská
Koclíﬁova x Kaãínská
Spolská x Milovská
Horusická x Osická

18.10.

Zvíkovská x Dáﬁská
RoÏmberská x Podli‰ovská
Dﬁítenská x Velkoborská
Vlkovická x Dvoﬁi‰Èská

23.10.

Herdovská x Bo‰ilecká
Jednostranná
Karda‰ovská u obch. stﬁediska

25.10.

Kukelská x Chvaletická
Cidlinská x Mar‰ovská
Lásenická x Lipnická

30.10.

16.10.
17.10.
18.10.
19.10.
23.10.
24.10.
25.10.
26.10.

Harmonogram mobilního sběru

Ze systému MČ Praha 14
Lomnická x StaÀkovská
Lipenské námûstí
Doubecká x Ba‰t˘ﬁská
Jezdovická x Froncova

ManÏ. Dostálov˘ch ã.p. 1303
Trytova x Paculova
Himrova x Gen. Janou‰ka
Va‰átkova x DoleÏalova
Bryksova u zad. traktu ã.p. 762
Bryksova x Fejfarova
Anderleho x Gen. Janou‰ka
Bobkova proti ã.p. 747

9.10.
10.10.
11.10.
12.10.

Upozornění:
Velkoobjemové kontejnery jsou urãeny na odpad z provozu domácností, kter˘ není
moÏné pro jeho objem odloÏit do nádob na smûsn˘ komunální odpad (popelnic). Jedná se pﬁedev‰ím o ãásti nábytku, podlahové krytiny (koberce, linolea, pﬁípadnû elektrospotﬁebiãe neobsahující nebezpeãné látky, apod.). Kontejnery nejsou urãeny na
stavební suÈ, v˘kopovou zeminu, Ïivoãi‰n˘ a rostlinn˘ odpad, odpad z podnikatelské
ãinnosti a nebezpeãné sloÏky komunálního odpadu. Velkoobjemové kontejnery jsou
pﬁistavovány do 11 hod. dle rozpisu a odváÏeny následující den.

NEBEZPEČNÉHO ODPADU
Odpady, které sbíráme:
barvy, baterie v‰ech druhÛ,
vãetnû olovnat˘ch akumulátorÛ, ãistící prostﬁedky, fotochemikálie, hydroxidy, chemiká-

lie, kosmetiku, kyseliny, léky,
lepidla, nádoby od sprejÛ,
motorové oleje, pesticidy, rozpou‰tûdla, teplomûry, tuky,
v˘bojky a záﬁivky.

Zastávky na sbûrové trase ve ãtvrtek 5. ﬁíjna
kﬁiÏovatka ul. Koclíﬁova x Kaãínská
kﬁiÏovatka ul. Vírská x Burdova
kﬁiÏovatka ul. Splavná x Okrouhlíkova
kﬁiÏovatka ul. Svûtská x Jordánská
kﬁiÏovatka ul. Za ‰kolou x ·imanovská
kﬁiÏovatka ul. Jezdovická x Froncova
kﬁiÏovatka ul. Vidlák x Novozámecká
Lipenské námûstí
V uveden˘ch dnech je obsluhována celá sbûrová trasa se
v‰emi zastávkami.

15.00–15.20 hod.
15.40–16.00 hod.
16.10–16.30 hod.
16.40–17.00 hod.
17.10–17.30 hod.
17.40–18.00 hod.
18.10–18.30 hod.
18.40–19.00 hod.

Nebezpeãné odpady odevzdávejte v˘hradnû obsluze
sbûrového vozidla!
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78 druhů imitace dřeva
8 druhů dýhy
zrcadlové dveře v pěti barvách
ratanové dveře, žaluziové dveře
Předváděcí střediska:
Praha 2

Bělehradská 36,
tel.: 222 563 026
Praha 8 Sokolovská 377/141 (Palmovka)
tel.: 731 106 521, tel./fax: 266 310 739
Praha 9 Breitcetlova 771, (Černý Most)
tel.: 603 242 133
Praha 10 Měcholupy, Kutnohorská 425
tel.: 603 242 133, 271 960 649
Praha 10 Nad Vršovskou horou 4 (OKAY)
tel.: 267 107 307, fax: 281 914 758
Brandýs-Stará Boleslav (OD LABE)
Masarykovo nám. 1778,
tel.: 606 376 728,
tel./fax: 326 903 081,
e-mail: l.spilka@volny.cz

e-mail:
e

l.s

Parkování na âerném Mostû
« akce – od 1. 7. 2006 »

věrnostní bonus – ,,pětiletá smlouva“
Zájemce, kter˘ uzavﬁe podnájemní smlouvu na dobu urãitou (5 let), získává bonus,
dle kterého se mu vÏdy po uplynutí 1 bûÏného placeného roku odeãítá 5% z ãástky placené v pﬁede‰lém bûÏném roce.
Nájemné v prvním roce ãiní:

952,– Kã/mûs vã. DPH
,,rodinné parkování“
parkovné pro 1. vÛz ............ cena: 800,– Kã/mûs + 19%DPH
parkovné pro 2. vÛz ............ cena: 600,– Kã/mûs + 19%DPH
BliÏ‰í informace na:
Správa majetku Praha 14, a.s.
Metujská ul., Praha 9
p. N˘vlt

Tel: 281 021 463
Fa : 281 021 476
e-mail: k.nyvlt@spravamaj14.cz

Podmínkou trvání zv˘hodnûné sazby pro druh˘ vÛz je platnost obou smluv.
(zv˘hodnûná sazba pro druh˘ vÛz je urãena pro nejbliÏ‰í ãleny rodiny, uÏívající spoleãnou domácnost – manÏel, manÏelka, syn, dcera)
Jedná se o parkování v podzemních garáÏích, které jsou elektronickyhlídané za pouÏití kamerového systému, s vjezdy v ulicích:
Kuãerova, Bobkova, Bryksova, nám. plk.Vlãka, Irvingova.
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MEZONETOV¯ BYT
5+kk, 127 m2
VILADOMY nad Rokytkou
Praha 9 – Hrdloﬁezy

 byt je ﬁe‰en jako oddûlená ãást domu
se samostatn˘m vstupem z terasy
garáÏ za 170 tis. Kã
spoleãná zahrada
dokonãení jaro 2007

Cena: 34.000,– Kã/m2
vã. pozemku a 5% DPH
QN DOMOV s.r.o.
V Ol‰inách 2, Praha 10
tel/fax/zázn.: 267 311 673, 267 312 321, 272 732 380

www.qndomov.cz
POSLEDNÍ MOÎNOST KOUPù SE SNÍÎENOU SAZBOU DPH!

Poradna TARO
pro zdravotně a sociálně handicapované
V prosinci to budou jiÏ dva roky co zaãala provozovat své sluÏby
Poradna pro zdravotnû a sociálnû handicapované – TARO. Poradna slouÏí pﬁedev‰ím zdravotnû a sociálnû znev˘hodnûn˘m skupinám obyvatel
v rámci celé âR. Poskytuje své poradenské sluÏby v oblastech sociálního zabezpeãení, dÛchodového i nemocenského poji‰tûní, sociální péãe,
státní sociální podpory, zamûstnanosti, pracovnû právní problematiky,
ale i v dal‰ích oblastech. Kromû vyuÏívání poradensk˘ch sluÏeb mohou
zájemci z ﬁad zdravotnû znev˘hodnûn˘ch prostﬁednictvím TARO najít
pracovní uplatnûní, ale i firmy a organizace, které takto znev˘hodnûné
chtûjí zamûstnat, zde mohou inzerovat v kategorii Práce. Na‰im cílem není
práci hledat, n˘brÏ nabídnout zprostﬁedkování. Vycházíme z filozofie
rovn˘ch pﬁíleÏitostí. Nechceme na‰im klientÛm poskytovat péãi, ale asistenci a podporu.
Na webu poradny je rovnûÏ Seznamka pro zdravotnû znev˘hodnûné,
ale i pro ty, jimÏ nevadí zdravotní omezení pﬁi navázání partnerského
vztahu. ZájemcÛm o informace ze Ïivota zdravotnû handicapovan˘ch je
urãen Internetov˘ Zpravodaj, ve kterém ãtenáﬁi najdou uÏiteãné informace a tím si roz‰íﬁí povûdomí o této tématice a v pﬁípadû potﬁeby mohou
na základû získan˘ch poznatkÛ handicapovan˘m pomáhat.
V‰echny sluÏby poskytované poradnou TARO jsou bezplatné a je moÏné jich vyuÏít prostﬁednictvím Internetu, telefonu, Skype i ICQ.
BliÏ‰í informace o poradnû najdou zájemci na Internetové adrese:
http://www.taro.cz.
Pﬁejeme celé spoleãnosti, aby sluÏeb poradny TARO bylo co nejménû
zapotﬁebí. Pro ty, kteﬁí v‰ak tuto pomoc potﬁebovat budou, chceme udûlat maximum moÏného pro zmírnûní nepﬁízniv˘ch dopadÛ a tím napomoci k ﬁe‰ení obtíÏn˘ch situací, do kter˘ch se obãané na‰í republiky
mohou dostat.
Pavol Halaj
poradna TARO
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PLACENÁ ¤ÁDKOVÁ INZERCE
Koupím byt nebo rodinn˘ dÛm jakékoli velikosti,
•kategorie
a vlastnictví, kdekoli v Praze. Nabídnûte
cokoli, moÏno i dekret – nájemní smlouvu, i v domû
s majitelem, podnikov˘ apod. I zdevastovan˘, IV.
kateg., v soudní Ïalobû, neoprávnûnû obsazen˘, s neÏádoucím nájemníkem, ãi s jakoukoli právní vadou. Ve‰keré formality zajistím, zaplatím stûhování i pﬁípadné dluhy na nájemném, privatizaci apod. Mohu sehnat
a zaplatit i náhradní byt, domeãek mimo Prahu apod.
a dát ãas na vystûhování. Seriózní jednání, platba ihned
a v hotovosti, tel.: 222 712 015.
12/15
kobercÛ,
•tel.:âi‰tûní
603 973 500.

ãalounûní, mytí oken,
2/15

•

Fa J. Macháã – rekonstrukce umakartov˘ch koupelen obkladov˘mi panely – bez bourání, nepoﬁádku
v bytû, rychle (3–5 dní) a levnû (od 25 000) – v˘mûny
van. baterií, klozetÛ, kuch. desek, instalace sprch. koutÛ, pokládka dlaÏby, PVC, pl. podlah, kobercÛ, lepení
podhledÛ, malování, drobné zednické a jiné práce na
zvelebení va‰eho bytu. Tel.: kdykoliv – 777 325 466.
3/10
Koupím staré obálky se známkami, korespon•denãní
lístky, pohledy, sbírky po‰tovních známek.
Tel. 606 926 045.

5/14

Koupím byt v této lokalitû druÏstevní nebo v os.
•vlastnictví,
na velikosti a patﬁe nezáleÏí. Platba hotovû. Tel. 775 053 379.

9/13

AUTO F a B, Horusická 256, Praha 14 – kon•trola,
ãi‰tûní, plnûní klimatizací, VAG-test, mechanické práce. Tel. 281 867 406, mobil 602 322 556
a 777 802 322.
9/05
Opravy ‰icích strojÛ v‰ech znaãek a typÛ se
•zárukou
i v domácnostech a prodej náhradních dílÛ.
Tel. 281 960 146, mobil: 602 251 828.

10/03

Agentura TNS AISA s.r.o., pﬁední spoleãnost
•v oblasti
v˘zkumu trhu, hledá spolupracovníky pro
dotazování v domácnostech a podnicích pomocí
papírov˘ch dotazníkÛ nebo pﬁenosného poãítaãe.
Dotazování s papírov˘mi dotazníky se provádí
zejména v místû bydli‰tû a spolupráce je na dohodu o provedení práce. Dotazování s pﬁenosn˘m PC
je moÏné na dohodu o pracovní ãinnosti nebo na
ÎL. U tûchto uchazeãÛ poÏadujeme znalost práce
na PC, pevnou telefonní linku, ochotu cestovat
v okruhu asi 10 km od místa bydli‰tû, komunikativnost, zodpovûdnost a spolehlivost. Nabízíme
zajímavou práci podle Va‰ich ãasov˘ch moÏností
a dobré finanãní ohodnocení. BliÏ‰í informace:
Kamila SyrÛãková, tel. 272 177 325, 606 778 002.
10/06

ZNALECKÉ OCENùNÍ
NEMOVITOSTÍ, POZEMKÒ,
BYTÒ A STAVEB PROVEDE
Ing. Lacina Jaroslav
Praha 9 – Kyje, Oborská 1468
Tel.: 281 865 533, 603 112 248

AUTOSERVIS ŠKARDA
PEUGEOT – CITROËN
celkové opravy – kontroly
opravy a seřizování motorů
opravy převodovek
diagnostika
autoelektrika
příprava a zajištění STK

Bastýřská 70
Praha – 9, Jahodnice
tel.: 603 414 767
tel.: 603 804 764
tel.: 281 931 734
e-mail:
auto-skarda@volny.cz

Fa Šmíd a Syrový
– přestavby bytových jader
na klíč, do 7 dnů
– přestavby a rekonstrukce
– obklady a dlažby
– ostatní stavební práce
tel. 606 903 561, 606 318 139

Direct Marketing s.r.o. se sídlem v Pra•ze Admass
9 hledá schopné, zruãné pracovníky na vkládání
dopisÛ do obálek. Vhodné pro dÛchodce, maminky
na MD ãi studenty V·. PrÛmûrn˘ v˘dûlek 60 – 100
Kã/hod. Místo v˘konu práce je v âakovicích. Kontakt: 283 930 957.
10/04
byt k pronájmu v Praze, Gars. – 1+1
•doHledáme
9000 Kã nebo 2+kk – 3+1 do 13000 vã. popl.
T. 220 806 245, 605 845 088.

10/08

Kácení, ﬁez a o‰etﬁení vzrostl˘ch stromÛ,
•rizikové
kácení stromolezeckou technikou. Tel:
606 527 091, e-mail. arborista@centrum.cz. 10/09
SEDMIKRÁSKA–http://sedmikraska.pasaz.cz•obchÛdek
s kosmetikou-drogérií-parfémy-bylinné
ãaje a masti Dr. Popov – http:kosmeticka.kvalitne.cz-kosmetické celkové o‰etﬁení pleti 350 Kã,
Bobkova 777, âern˘ Most–Praha 9, telefon
777 899 301, 605 985 418.
10/16

Poptávka po zaměstnání

Je‰tû jste se nerozhodli, jak vyplnit svÛj voln˘ ãas?

ALLKAMPF-JITSU Praha Haciman Team

 „Pﬁíjemná nekuﬁaãka pro vás ledacos
za(vy)ﬁídí, z(a)jistí a vymyslí,
postará se.
 Pomoc a péãe: dítû, rodina, mazlíci;
byt, ﬁemeslníci.
 Aktivní optimistka. Empatie,
Kreativita a flexibilita. PC, internet,
¤P a dal‰í. 603 209 949“

Uzávûrka inzerce do ã. 11

je 16. 10. 2006

provádí nábor nov˘ch ãlenÛ !
Tak neváhejte a pﬁijìte si vyzkou‰et
tento sebeobrann˘ bojov˘ styl.
Pro Ïeny i muÏe od 15 let!

Kde: Z· Chvaletická 918, Hloubûtín, sídli‰tû
Lehovec, objekt Rochovská ulice
Kdy: pondûlí 18:00 – 19:00
a ãtvrtek 19:00 – 20:00
Spojení: metro B Hloubûtín, tram i bus sídl.
Lehovec do 200 m
Informace: trenér Jan Rychnovsk˘
tel. 604 704 252
e-mail: jan.rychnovsky@allkampf-jitsu.cz
www.allkampf-jitsu.cz
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Premiéra na Černém Mostě
sobotu 9. záﬁí se uskuteãnil na parkovi‰ti
A vedle CâM historicky první turnaj v âR
ve stále více se rozvíjející variantû streetballu
s názvem 5 on 5. Hrálo se podle platn˘ch pravidel basketbalu v pûti na kaÏdé stranû na hﬁi‰ti se dvûma konstrukcemi a hrací doba byla
stanovena na 2 x 10 minut. V kategorii muÏÛ
14–17 let od prvních zápasÛ vynikal t˘m Sokolí let. Jeho spanilou jízdu nebo spí‰ let tabulkou nedokázal nikdo zastavit, a tak zvítûzil bez
ztráty jediného utkání a s vynikajícím skóre
213:80. Druhé bylo druÏstvo Tekut˘ch chlebákÛ a tﬁetí skonãil t˘m Nightmares.
V hlavní kategorii muÏÛ 18+ se o vítûzi prakticky rozhodlo jiÏ v prvním zápase, ve kterém se utkal favorit turnaje Uzun Arac s hráãi Vy‰áku. V divácky atraktivním utkání plném ‰piãkového streetballu se nakonec po v˘sledku 28:22 radovali kluci z Uzun Arac. A jelikoÏ oba t˘my
v‰echna dal‰í klání vyhrály, bylo o pﬁadí na prvních dvou místech jasno, tﬁetí pak skonãili Banditos. Vítûz si odnesl putovní pohár, spoustu
cen a navíc 10 tisíc korun.
Cel˘ den se na speciálnû pﬁipraveném kurtu odehrávala soutûÏ v hodu
trojek, v níÏ mûli soutûÏící 40 sekund na 15 trojkov˘ch pokusÛ. Své
‰tûstí zkusilo pﬁes dvû stovky soutûÏících. Nechybûl ani dal‰í bohat˘
doprovodn˘ program pro diváky, kter˘ch se díky pûknému poãasí se‰el
velmi slu‰n˘ poãet.
Zejména ti nejmen‰í si vyzkou‰eli
bungee jumping na
trampolínû, vystoupila pﬁední ãeská
breakdancová formace
Saigon,
kouzla s míãkem
pln˘m fazolí zvan˘m „hakis“ pﬁedvedl Fanda Hájek,
se skvûlou beatboxovou show dostali pﬁihlíÏející do
varu Fany a Johny
T˘pek i roztleskávaãky z JNS Cheerleaders. Premiéra Czech open 5 on
5 to byla i pﬁes jazykolomn˘ název
vskutku velice vydaﬁená.
vok,
foto: ves
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Nohejbal pro všechny

Z

trampsk˘ch osad a chatov˘ch oblastí uÏ nohejbal
pomalu zmizel, z na‰í mûstské ãásti na‰tûstí zatím
ne. A tak jsme mohli na dal‰ím turnaji trojic o pohár starosty pﬁivítat pln˘ tucet druÏstev prakticky z celé Prahy.
Hrálo se ve tﬁech skupinách na dva sety, vítûzové skupin si dali finálové koleãko, druzí bojovali o poﬁadí na
ãtvrtém aÏ ‰estém místû, ostatní závûreãn˘m bojÛm
zÛstali pﬁihlíÏet. A bylo se na co dívat. Tﬁeba rozhodující souboj na dva vítûzné sety mezi t˘my Náhoda
a hostavickou trojicí s názvem Matou‰ pﬁinesl nesmírnû vyrovnan˘ souboj, ve kterém se obû trojice tahaly
doslova o kaÏd˘ bod. První set skonãil 10:9 pro Náhodu, pak zaãalo pr‰et a dé‰È pﬁinesl ‰tûstí Matou‰Ûm
v podobû vítûzství 10:7. Rozhodující set pak stejn˘m
pomûrem vyhrála Náhoda, jejíÏ kapitán Pavel Soukal se
o turnaji dozvûdûl z ListÛ Prahy 14 a pozval na nûj i své
parÈáky z práce v Praze 4. Ti si pochvalovali nejen vítûzství, ale i pﬁátelskou atmosféru a pohodu pﬁi turnaji, kde
mezi nejstar‰ími a nejmlad‰ími úãastníky byl vûkov˘
rozdíl asi ãtyﬁi desítky let. Opût se ukázalo, Ïe nohejbal
je skuteãnû sport pro v‰echny.
text a foto: vok

Oporou radniãního t˘mu
byl zástupce starosty Daniel
Rovan (uprostﬁed).

Starosta Miroslav Fronûk stﬁídal
role hráãe a zapisovatele.

Trojice StodÛlek, vítûzná Náhoda a druh˘ Matou‰ (zleva).
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Obecní volby 2006
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¤ÍJEN 2006

VOLEBNÍ PŘÍLOHA
Informace pro voliče
• Volby se konají dne 20. ﬁíjna 2006 od 14.00 hod. do 22.00 hod. a dne 21. ﬁíjna 2006 od 8.00 hod. do 14.00 hod.

• Oprávnûn˘m voliãem je kaÏd˘ obãan âeské republiky, jenÏ nejménû dru-

h˘ den voleb (21.10.) dosáhne vûku 18 let, není zbaven zpÛsobilosti k právní úkonÛm a je v den voleb pﬁihlá‰en v pﬁísl. mûstské ãásti k trvalému
pobytu.(Pro úplnost: Volit mÛÏe rovnûÏ obãan jiného státu, splÀující dané
podmínky.)
• Voliã jej povinen se ve volební místnosti prokázat volební komisi platn˘m obãansk˘m prÛkazem nebo cestovním pasem, jak stanoví volební
zákon. Zásadnû se v‰ak doporuãuje obãansk˘ prÛkaz, ve kterém je uveden
i trval˘ pobyt.
• Voliã, jenÏ se nemÛÏe ze zdravotních dÛvodÛ dostavit do volební místnosti,
vyrozumí o této skuteãnosti pﬁíslu‰nou okrskovou volební komisi (OVK)
nebo Úﬁad m.ã. Praha 14, kter˘ jí informaci pﬁedá a OVK vy‰le dva své
ãleny s pﬁenosnou volební schránkou za tímto voliãem do jeho bydli‰tû. Ti
pak zajistí, aby i zde mohl dle volebních zásad uplatnit své volební právo.
• Po oba dva dny voleb bude v sídle Úﬁadu m.ã. Praha 14 stálá sluÏba obãanskoprávního odboru, která bude voliãÛm v pﬁípadû potﬁeby poskytovat
poradenskou sluÏbu, a to na telefonu 281 005 237.
Upozornûní: V obecních volbách lze volit pouze ve volebním okrsku
v místû trvalého pobytu. Proto nejsou vydávány voliãské prÛkazy.

POZOR: Zmûna v umístûní volebních okrskÛ:

• OVK ã. 702 pﬁemístûn z restaurace U Kamila do SOU obchodu a sluÏeb
(Pramen), Za âern˘m mostem 362/3
• OVK ã. 707 pﬁemístûn ze Sokola Jahodnice do restaurace Na Ba‰tû,
Ba‰t˘ﬁská 67

Ulice a čísla popisná ve volebních
okrscích m. č. Praha 14
Volební okrsek č. 681
volební místnost:
restaurace
Za Horou,Českobrodská 49
Aloisovská 106, 107, 108, 109,
110, 111, 112, 113, 114, 117,
118, 869/53, 871/48, 887/41
Českobrodská 1
Jednostranná 138, 139, 140,
146, 147, 148, 149, 150, 152,
153, 154, 158, 840/20, 856/22,
863/12
Morušová 211/19, 212, 696/2
Okrajová 31, 32, 34, 785/9
Švestková 793/1, 833/3, 834/5,
845/7, 1471, 1472, 1473, 1474
Třešňová 37/1, 40/8, 42/12,
43/14, 47/15, 49/20, 51/24,
54/23, 55/28, 656/25, 731/17,
777/4, 789/1a, 810/13, 813/7,
859/6, 861/16, 883/22 1475,
1476, 1477, 1478, 1479, 1480,
1481, 1482, 1483, 1484
Za Horou 13, 14, 15, 18, 19,
779/1, 849/9, 860/11

Volební okrsek č. 682
volební místnost:
ZŠ Hloubětínská 700
Čertouská
11/1, 278/17,
279/19, 280/21, 281/23, 302/20,
303/22, 308/13, 309/11, 332/9,
333/7, 335/12, 353/8, 663/16a,
745/15a, 796/7a
Hloubětínská 371/4, 372/6,
373/8, 374/10, 375/12, 376/14,
387/20, 388/18, 389/20a,
390/22, 747/16
Horoušanská 726/22, 727/24,
728/26, 729/28, 730/30
Hostavická
33/39, 39/12,
40/16, 44/37, 265/27, 266/25,
267/23, 268/21, 364/11, 366/7,
367/5, 399/6, 419/19, 420/17,
421/15, 422/13, 613/8, 688/4,
742/3, 746/2
Klánovická 283/6, 285/10,

286/12, 287/14, 288/16, 289/18,
290/20, 291/22, 292/24, 304/38,
305/28, 306/30, 307/32, 327/26,
451/48, 452/50, 453/52, 454/54,
455/56, 456/58, 457/60, 458/62,
459/64, 460/66, 461/68, 463/70,
694/41, 702/37, 717/35, 741/39
Kyjská 35/17, 37/19, 61/13,
107/15, 264/24, 277/10, 395/12,
396/14, 397/16, 398/18, 418/22,
436/9, 437/7, 438/5, 703/6,
812/8
Liblická 293/7, 295/3, 323/2,
325/6, 326/8, 360/4, 652/14,
653/12, 712/11
Litošická 363/1, 378/9, 408/8,
409/10, 410/4, 737/11, 832/3
Poříčanská
462/5, 465/3,
716/8, 722/6, 732/4, 736/2
Postřižinská 797/1
Svépravická 424/4, 425/6,
426/8, 427/10, 428/12
Šestajovická 25/6, 27/4, 28/1,
31/1a, 43/2, 45/3, 57/18, 252,
324/16a, 339/12, 340/14,
341/16, 430/13, 431/11, 432/9
Štolmířská
314/7, 315/3,
331/5, 448/2, 602/4
V Chaloupkách 10/76, 23/56,
26/50, 32/78, 68/68, 86/35, 158,
256/2, 257/60, 258/58, 275/95,
334/51, 336/47, 337/45, 338/43,
344/59a, 349/59, 350/57,
351/55, 352/53, 357/18, 358/20,
359/22, 361/26, 370/1, 379/17,
380/15, 382/11, 383/9, 384/7,
385/5, 400/33, 401/31, 402/29,
404/25, 405/23, 406/21, 407/19,
411/30, 412/32, 413/34, 414/36,
415/38, 416/40, 417/42, 435/37,
443/10, 466/12, 467/89, 468/87,
469/85, 471/81, 472/79, 473/77,
474/75, 475/73, 476/71, 583/16,
615/91, 617/14, 637/6, 646/4,
662/13, 667/3, 687/49, 733/83,
738/41, 739/8, 740/24, 803/62,
852/82
Vaňkova 296/11, 297/9, 298/7,
299/5, 300/3, 316/27, 317/25,
318/23, 319/21, 320/19, 321/17,

