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V JahÛdce na âerném Mostû se malovaly velikonoãní kvûtináãky
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Setkání seniorů

Letos poprvé se senioﬁi-jubilanti setkali spoleãnû v Galerii 14. Pozváni
byli ti, kteﬁí od ledna do bﬁezna oslavili pûtaosmdesáté a osmdesáté narozeniny. Slavnostní ráz spoleãného narozeninového posezení umocnilo nûkolik
skladeb v podání ãlenÛ orchestru Národního divadla UNIQUARTET i vﬁelá slova starosty Prahy 14 ing. Miroslava FroÀka. Dal‰í premiérou bylo udûlení ãestného obãanství na‰í mûstské ãásti, které spolu se starostou pﬁedal
tajemník ing. Ludûk Lis˘ manÏelÛm Ludmile a Josefu Odehnalov˘m a plk.
Jaroslavu Dobrovolnému in memoriam. Josef Odehnal (roãník narození 1920)
vedl v Hloubûtínû 35. skautské stﬁedisko a po likvidaci skautského hnutí
v roce 1949 zaloÏil spolu s o pût let mlad‰í manÏelkou Ludmilou oddíl mlad˘ch turistÛ. Jejich rukama pro‰ly za desítky let stovky dûtí, ovlivnûn˘ch
skautskou v˘chovou na cel˘ Ïivot. Plukovník Jaroslav Dobrovoln˘ byl jedin˘ z ãeskoslovensk˘ch letcÛ bojujících bûhem druhé svûtové války v britské RAF, kter˘ pﬁímo Ïil na území Prahy 14, a to v Hloubûtínû od roku 1961
aÏ do své smrti v roce 1996. Byl nositelem ãtyﬁ ãs. váleãn˘ch kﬁíÏÛ, tﬁí
ãs. medailí za chrabrost a dal‰ích na‰ich i zahraniãních vyznamenání. Je zajímavé, Ïe manÏelé Odehnalovi, Ïijící v Hloubûtínû uÏ skoro ‰edesát let, se
s paní Vûrou Dobrovolnou poznali aÏ pﬁi slavnostním udûlení ãestného obãanství.
vok, foto: j‰

Paní Vûra Dobrovolná (vlevo) s Ludmilou a Josefem Odehnalov˘mi

Vědomostní soutěž § 11/55
První – ‰kolní kolo vûdomostní postupové soutûÏe § 11/55 probûhlo zaãátkem bﬁezna ve dvou na‰ich základních ‰kolách – Z· Gen.Janou‰ka a Z·
·imanovská. Cílem celého projektu je zv˘‰it povûdomí dûtí a mládeÏe o novele zákona 37/1989Sb.(zakazuje prodej tabákov˘ch v˘robkÛ mlad˘m lidem
do 18 let), ale také prohloubit jejich základní znalosti ãesk˘ch zákonÛ a legislativních systémÛ. V prÛbûhu soutûÏe jsou Ïáci stavûni pﬁed problémy, které musí vyﬁe‰it na základû vlastní invence. SoutûÏila pûtiãlenná druÏstva, za
která odpovídal vÏdy vybran˘ jedinec, kter˘ tlumoãil názor celé skupiny.
Vítûzná druÏstva z obou ‰kol (shodou okolností v obou zvítûzilo druÏstvo
bíl˘ch), které se v na‰í mûstské ãásti této celostátní soutûÏe zúãastnily, ‰la
bojovat 29.bﬁezna do druhého – oblastního kola, které probûhlo v Gongu
v Praze 9. ProtoÏe to bylo jiÏ po uzávûrce tohoto ãísla, v˘sledky vám pﬁineV hodnotící komisi byli mj. Ing. Eva BaÏilová, ãlenka rady ‰koly (druhá
zleva) a Vladimír Jelen z Komunitního centra Mot˘lek
seme v kvûtnovém vydání ListÛ.
KdyÏ probíhala oblastní kola, byli
jsme pozvání do Z· Gen. Janou‰ka,
odkud jsou i na‰e fotografie. Zástupkynû garanta soutûÏe pro Prahu 9,
jímÏ je DDM Praha 9, pochválila
publikum, tedy ostatní, nesoutûÏící
Ïáky, kteﬁí pﬁi‰li fandit, za aktivní
a vﬁel˘ pﬁístup, s nímÏ se na jin˘ch
‰kolách v takové míﬁe nesetkala.
text a foto: ves
Pﬁed zahájením soutûÏe pﬁi‰la zatanãit dûvãata ze 7.A

Takhle odpovídali zástupci jednotliv˘ch druÏstev
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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

Úřední hodiny:
všechny odbory
pondûlí a stﬁeda

7.30–18 hod.

pokladna ÚMČ
pondûlí a stﬁeda
úter˘ a ãtvrtek
pátek

7.30–12 a 13–18 hod.
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.

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
7.30–18 hod.
úter˘ a ãtvrtek
7.30–15 hod.
pátek
7.30–14 hod.

● schválilo uzavﬁení smûnné smlou-

vy na smûnu pozemkÛ parc.
ã. 2889/3 o v˘mûﬁe 72 m2 a parc.
ã. 2889/56 o v˘mûﬁe 177 m2 v k. ú.
Kyje vãetnû staveb komunikací na
pﬁedmûtn˘ch pozemcích, ve vlastnictví ing. M. Horáãka za pozemek
parc. ã. 2262 /1 o v˘mûﬁe 213 m2
v k. ú. Kyje ve svûﬁené správû
nemovitostí Mâ Praha 14

Co projednalo březnové jednání
Zastupitelstva MČ Praha 14
Na svém 17. jednání
dne 23. 3. 2006
za přítomnosti 26 členů
Zastupitelstvo
MČ Praha 14:
vzalo na vûdomí zprávu o ãinnosti Rady Mâ Praha 14 za II. pololetí
2005
● vzalo na vûdomí zprávu o ãinnosti
kontrolního v˘boru za rok 2005
a schválilo plán práce kontrolního
v˘boru na rok 2006
● vzalo na vûdomí informaci o vyúãtování grantÛ pﬁidûlen˘ch v roce
2005
● stanovilo mûsíãní odmûny za v˘kon
funkce neuvolnûn˘m ãlenÛm Zastupitelstva Mâ Praha 14 s úãinností od
1. 3. 2006
● zvolilo pﬁísedící Obvodního soudu
pro Prahu 9. K 17 kandidátÛm, kteﬁí
jiÏ funkci vykonávají, pﬁibyla Mgr.
Renata Netrvalová
● neschválilo zmûnu Jednacího ﬁádu
Zastupitelstva Mâ Praha 14
● schválilo pﬁidûlení grantov˘ch prostﬁedkÛ v roce 2006
● schválilo IV. úpravu a zmûnu rozpoãtu Mâ Praha 14 na rok 2005. Po
této úpravû a zmûnû k 31. 12. 2005
rozpoãet ãiní 283 909 90 tis. Kã
● schválilo plnûní pﬁíjmÛ a ãerpání
v˘dajÛ Mâ Praha 14 za rok 2005
a plnûní zdaÀované ãinnosti Mâ Praha
14 za rok 2005
● nesouhlasilo s návrhem na zmûnu
Územního plánu hl. m. Prahy funkãního vyuÏití pozemku parc. ã. 1345/4
k. ú. Hloubûtín z kategorie zahrádky
a zahrádkové osady na území ãistû
obytné z dÛvodu zachování celistvosti
plochy urãené pro zahrádky
●

● souhlasilo s odepsáním nedobytné
pohledávky ve v˘‰i 155 424 Kã za
uÏívání bytu v ul. Slévaãská 905
● schválilo uzavﬁení dohody o splátkách k úhradû nákladÛ za provedení
neodkladn˘ch zabezpeãovacích prací ve v˘‰i 180 000 Kã na dobu 5 let
mezi paní D. ·ulcovou a Mâ Praha 14
● schválilo uzavﬁení kupní smlouvy
mezi Mâ Praha 14 a spoluvlastníky
jednotek ãp. 919 aÏ 922 v ulici Kukelská a SBD Severní mûsto na prodej
pozemkÛ v k. ú. Hloubûtín za celkovou kupní cenu 442 068 Kã
● schválilo uzavﬁení kupní smlouvy
mezi Mâ Praha 14 a spoluvlastníky
jednotek ãp. 923 aÏ 927 v ulici Kukelská a SBD Severní mûsto na prodej
pozemkÛ v k. ú. Hloubûtín za celkovou kupní cenu 336 319,50 Kã
● schválilo uzavﬁení kupní smlouvy
mezi Mâ Praha 14 a spoleãností NH
Car, s.r.o. na prodej pozemku parc.
ã. 2599/67 o v˘mûﬁe 933 m2 v k. ú.
Kyje za celkovou cenu 2 283 900 Kã
● schválilo uzavﬁení kupní smlouvy
mezi Mâ Praha 14 a panem S. Nechybou na prodej pozemku parc. ã. 1099
o v˘mûﬁe 141 m2 v k. ú. Kyje za celkovou cenu 21 150 Kã
● schválilo uzavﬁení kupní smlouvy
mezi Mâ Praha 14 a panem Z. Horákem na prodej pozemku parc.
ã. 1162/1 o v˘mûﬁe 138 m2 v k. ú. Kyje
za celkovou kupní cenu 248 400 Kã
● schválilo uzavﬁení kupní smlouvy
mezi Mâ Praha 14 a paní J. Michálkovou na prodej pozemku parc.
ã. 1178/1 o v˘mûﬁe 85 m2 v k. ú. Kyje
za celkovou cenu 34 000 Kã
● schválilo uzavﬁení kupní smlouvy
mezi Mâ Praha 14 a panem V. Koãím
na prodej pozemku parc. ã. 69/5

formou stﬁe‰ní nástavby na domû ãp.
1087–1090 v Cíglerovû ul. mezi Mâ
Praha 14 a SdruÏením Belstav Praha,
s.r.o. a SKV Praha, s.r.o.
● schválilo podání Ïádosti na Magistrát o vyÏádání pozemku parc.
ã. 1072/192 v k. ú. Hloubûtín od Státního statku „v likvidaci“ a jeho náslené pﬁedání do svûﬁené správy nemovistostí Mâ Praha 14
● schválilo podání Ïádosti o svûﬁení
pozemku parc. ã. 1155 o v˘mûﬁe
160 m2 v k. ú. Kyje z vlastnictví hl. m.
Prahy do svûﬁené správy nemovitostí
Mâ Praha 14
● schválilo podání Ïádosti Pozemkovému úﬁadu âR o bezúplatn˘ pﬁevod
ãásti pozemku parc. ã. 1018/1, k. ú.
Hostavice do svûﬁené správy nemovitostí Mâ Praha 14

o v˘mûﬁe 155 m2 v k. ú. Kyje za celkovou cenu 232 500 Kã
● schválilo uzavﬁení kupní smlouvy
mezi Mâ Praha 14 a panem J. âihákem
a paní B. Rame‰ovou na prodej pozemku parc. ã. 117 o v˘mûﬁe 312 m2 v k. ú.
Kyje za celkovou cenu 499 200 Kã
● schválilo uzavﬁení kupní smlouvy
na prodej bytového domu Kolbenova
ãp. 862 mezi Mâ Praha 14 a kupujícím bytov˘m druÏstvem Kolbenova
862/27 za dohodnutou kupní cenu
3 306 324 Kã
● schválilo uzavﬁení kupní smlouvy
na prodej pozemkÛ parc. ã. 656/2
a 656/3 v k. ú. Hostavice spoleãnosti
PREdistribuce, a.s. za cenu podle
znaleckého posudku, minimálnû
1 020 Kã/m2
● schválilo uzavﬁení kupní smlouvy
na prodej pozemkÛ parc. ã. 73/2 v k. ú.
Kyje spoleãnosti PREdistribuce, a.s.
za cenu podle znaleckého posudku,
minimálnû 1 600 Kã/m2
●
schválilo uzavﬁení smlouvy
o v˘stavbû nov˘ch bytov˘ch jednotek

● schválilo uzavﬁení darovací smlouvy na pﬁevod pozemkÛ parc. ã. 2887/1
o v˘mûﬁe 511 m2 a parc. ã. 2889/1
o v˘mûﬁe 1028 m2 v k. ú. Kyje vãetnû staveb komunikací na pﬁedmûtn˘ch
pozemcích ve vlastnictví ing. M.
Horáãka do svûﬁené správy nemovitostí Mâ Praha 14
● schválilo zámûr Mâ Praha 14
vykoupit ãást pozemku parc. ã. 983/1
o v˘mûﬁe cca 20 m2 v k. ú. Kyje pro
realizaci chodníku v ulici Oborská
● schválilo uzavﬁení souhlasného prohlá‰ení Mâ Praha 14 o vlastnictví
domu ãp. 123 umístûném na pozemku
par. ã. 134/2 v k. ú. Kyje ve prospûch
pana J. Zimy
● schválilo odeslání Ïádosti likvidátorovi podniku Kovo‰rot, s. p. v likvidaci o pﬁím˘ prodej pozemkÛ pod
budovou M· Kostlivého a pﬁiléhající veﬁejnou komunikací za symbolickou ãástku 1 Kã/m2, maximálnû v‰ak za cenu obvyklou místû
(680 Kã/m2)
● schválilo uzavﬁení darovací smlouvy na pozemek parc. ã. 8/12, k. ú.
Hostavice s komunikací na uvedeném
pozemku mezi spoleãností TRUST
INVEST, s. r. o. a Mâ Praha 14

Na svém 77. jednání dne
28. 2. Rada MČ mj.
● schválila úpravu organizaãního ﬁádu
ÚMâ Praha 14 (1. zaãlenûní oddûlení
sekretariátu ãlenÛ rady do odboru kanceláﬁe tajemníka, 2. zﬁízení pracovního místa referent rozpoãtu, dotací

Vydává Mûstská ãást Praha 14 • Roãník XI • Náklad 18 700 v˘tiskÛ • Adresa redakce: Bratﬁí VenclíkÛ 1072, 198 21 Praha 9 – âern˘ Most, (7 patro), tel. 281 005 580–82 a 281 005 445,
mail listyprahy14@p14.mepnet.cz • www.praha14.cz • ·éfredaktor Mgr. Jaroslav ·míd, smid@p14.mepnet.cz , 281 005 582, 606 693 126. Redakce Mgr. Alena Veselá, Mgr. Pavel Vokurka,
Jiﬁina RÛÏiãková • Redakãní rada: Ing. Miroslav Fronûk, Ing. Miroslav Skala, Mgr. Jaroslav Jirou‰ek, Mgr. Daniel Rovan, Ing. Ludûk Lis˘, Bohumil Sobotka, Mgr. Jaroslav ·míd •
Reg. ã. MK âR E 12085. • Zlom ARTEDIT, s.r.o., Praha • Tisk Moraviapress, a.s. • Distribuce âeská po‰ta, s.p. • Pﬁeti‰tûní povoleno s uvedením pramene • Za vûcnou správnost
pﬁíspûvkÛ odpovídá autor, za obsah ãísla vydavatel • Redakce si vyhrazuje právo zkracovat do‰lé pﬁíspûvky • NevyÏádané rukopisy a fotografie se nevracejí • Uzávûrka ãísla
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a komunitního plánování a referent pro
styk s veﬁejností)
● schválila roz‰íﬁení v˘povûdního dÛvodu na podání v˘povûdi z nájmu bytu
o písm. g), odst. 1, § 711 obã. zákoníku
z dÛvodu, Ïe nájemce má více bytÛ
● souhlasila s uzavﬁením smlouvy o dílo mezi Mâ Praha 14
a MORAVIAPRESS, a. s. na v˘robu
ListÛ Prahy 14
● souhlasila se zveﬁejnûním zámûru
a s následn˘m uzavﬁením smlouvy
o v˘pÛjãce na ãást pozemku parc. ã. 81,
k. ú. Kyje mezi Mâ Praha 14 a spoleãností Dálniãní stavby Praha, a. s.
● souhlasila s podáním pﬁihlá‰ky Mâ
Praha 14 do v˘bûrového ﬁízení „Pivovary Staropramen mûstÛm“ ve vûci
sbûru bioodpadu a ﬁízeného úklidu
psích exkrementÛ
● souhlasila s podáním pﬁihlá‰ky
Obãanského sdruÏení Jahoda vãetnû
spoluúãasti mûstské ãásti Praha 14 pﬁi
potenciální realizaci projektového
zámûru „Zahrada v srdci sídli‰tû“
● seznámila se s dopisem od spol.
Skanska ze dne 31. 1. 2006 a poÏaduje po investorovi konzultovat projektovou dokumentaci ke ‰kolsk˘m
zaﬁízením vãetnû protihlukov˘ch opatﬁeních ze ·tûrboholské radiály
● vzala na vûdomí dokumentaci pro
územní rozhodnutí na umístûní stavby
„Obytn˘ soubor rodinného bydlení
Jahodnice“. Nemûla námitek k umístûní pﬁedmûtné stavby za podmínky, Ïe
budou splnûny tyto poÏadavky Mâ
Praha 14:
1. Dopracovat do dokumentace návrh
stezek pro cyklisty na plo‰e mezi obytn˘m souborem a ·tûrboholskou radiálou.
2. Koordinovat návrh ﬁe‰ení na umístûní stavby s pﬁipravovanou stavbou
„Bytov˘ areál Jahodnice I“, jejímÏ
investorem je Skanska Program Start,
s.r.o. a to pﬁedev‰ím z hlediska trasy
páteﬁní komunikace
3. Staveni‰tní dopravu zajistit od
ul. Nedokonãené, aby se nezatûÏovala stávající obytná zástavba Jahodnice
4. Od investora vytvoﬁení vhodn˘ch
podmínek k vybudování základní
a mateﬁské ‰koly a víceúãelového sportovního areálu
5. Zru‰it napojení „obytného souboru
rodinného bydlení“ na komunikaci
Radovská–Lomnická
6. Vyjasnit, zda se poãítá v hlukové studii i s nav˘‰ením dopravy vlivem
„Obytného souboru Jahodnice I“

● vzala na vûdomí pﬁedloÏenou doku-

mentaci k územnímu ﬁízení pro umístûní stavby ZataÏení TR 110/22 kV
âern˘ Most, kabely 22 kV – II. etapa.
PoÏaduje:
1. koordinaci stavby s akcemi ostatních
správcÛ poduliãních inÏen˘rsk˘ch sítí
v lokalitû Hloubûtín pﬁedev‰ím s rekonstrukcí vodovodní a kanalizaãní sítû –
PraÏská vodohospodáﬁská spoleãnost,
a. s., rekonstrukcí plynovodÛ – PraÏská plynárenská, a. s., Eltodo Citelum,
s. r. o.
2. pﬁechody pﬁes v‰echny komunikace
provést protlakem, aby nedo‰lo k pﬁeru‰ení ãi k omezení dopravního provozu.
● vzala na vûdomí informaci o vyúãtování grantÛ pﬁidûlen˘ch v roce
2005

Na svém 78. jednání dne
14. 3. Rada MČ mj.
schválila pﬁidûlení grantov˘ch prostﬁedkÛ v roce 2006
● souhlasila s uzavﬁením smlouvy
k poskytnutí finanãních prostﬁedkÛ
Mâ Praha 14 firmou DIPLOMAT
COMPANY, a. s. na veﬁejnû prospû‰né
úãely
● souhlasila s podáním Ïádosti o svûﬁení pozemku parc. ã. 1155 v k. ú. Kyje
o v˘mûﬁe 160 m2 z vlastnictví hl. m.
Prahy do správy nemovitostí Mâ Praha 14
● souhlasila s podáním Ïádosti Magistrátu o svûﬁení pozemku parc.
ã. 1072/192, k. ú. Hloubûtín do správy
nemovitostí Mâ Praha 14
●

● souhlasila s uzavﬁením darovací smlouvy na bezúplatn˘ pﬁevod pozemkÛ parc.
ã. 2887/1 o v˘mûﬁe 511 m2 a parc.
ã. 2889/1 o v˘mûﬁe 1028 m2 v k. ú. Kyje,
vãetnû staveb a komunikací na pﬁedmûtn˘ch pozemcích umístûn˘ch, mezi vlastníkem nemovitostí Ing. Milanem Horáãkem a Mâ Praha 14

souhlasila se zámûrem Magistrátu
smûnit pozemky parc. ã. 2671/124
a parc. ã. 2846/19, k. ú. Kyje
● souhlasila s podáním Ïádosti
Pozemkovému fondu âR o bezúplatn˘
pﬁevod ãásti pozemku parc. ã. 1018/1,
k. ú. Hostavice do svûﬁené správy
nemovitostí Mâ Praha 14
● souhlasila s uzavﬁením smlouvy
o v˘stavbû nov˘ch bytov˘ch jednotek
formou stﬁe‰ní nástavby na bytovém
domû Cíglerova ã. p. 1087 – 1090, k. ú.
âern˘ Most, mezi Mâ Praha 14 a Sdru●

4
Ïením Belstav Praha, s. r.
o. a SKV Praha, s. r. o.
● souhlasila s prodlouÏením termínu
dokonãení díla „definitivní úprava ul.
Pilské a toãky MHD“ do 30. 4. 2006
● souhlasila s návrhy ﬁeditelÛ ‰kol
a odboru ‰kolství na ocenûní nejlep‰ích
pedagogÛ u pﬁíleÏitosti Dne uãitelÛ
29. bﬁezna 2006
● vzala na vûdomí návrh o rozdûlení
neinvestiãních pﬁíspûvkÛ pro pﬁíspûvkové organizace
● vzala na vûdomí pﬁedloÏenou dokumentaci pro územní rozhodnutí na
umístûní stavby „Soubor rodinn˘ch
domÛ – Nad Rajskou zahradou“
a nemûla námitek k pﬁedloÏené dokumentaci pro územní rozhodnutí za podmínky, Ïe budou splnûny tyto poÏadavky Mâ:
u komunikace Za âern˘m mostem
dodrÏet zelen˘ pás v ‰íﬁi 5 m
umoÏnit na komunikaci Stropnická
parkování náv‰tûvníkÛm
promítnout do návrhu parkovû upravenou plochu PP v odpovídajícím
pomûru zastavûné plochy a plochy PP
dané územním plánem hl.m. Prahy
doplnit dokumentaci o v˘poãet
kapacity komunikace Za âern˘m mostem x Jamská, (souãasn˘ stav a v˘hled
roku 2010)
staveni‰tní dopravu vést od ul.
Budovatelské pﬁes pozemek p. ã.
2549/1 k.ú. Kyje (vlastník je hlavní
mûsto Praha)

Z odborných komisí
RMČ Praha 14
Komise pro prevenci
kriminality (22. 2.)
Komise obdrÏela zprávu o terénní sociální práci v roce 2005 a o ãinnosti
koordinátora sociálnû patologick˘ch
jevÛ – obûma materiály se bude je‰tû
zab˘vat na dal‰ím jednání. Dále posoudila a doporuãila Radû v˘‰i finanãních
prostﬁedkÛ pro grantové projekty podané v oblasti prevence kriminality a protidrogové prevence.

Z jednání výborů
ZMČ Praha 14
Kontrolní výbor (27. 2.)
Na svém 26. jednání schválil Zprávu
o ãinnosti KV za r. 2005 a plán práce
KV na r. 2006 a uloÏil pﬁedsedovi KV
pﬁedloÏit tento materiál ke schválení
ZMâ na jeho nejbliÏ‰ím jednání. Dále
vzali ãlenové v˘boru na vûdomí zprávu
Ing. VyslouÏila a pí Petzoldové o pro-

vedení namátkové kontroly zpÛsobu
v˘bûru ÏadatelÛ nad rámec Zásad pro
pronajímání bytÛ Mâ Praha 14 podle
usnesení RMâ ã. 462/RMâ/2004.
Kontrolou nebyly zji‰tûny nedostatky.
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.

Účast občanů
ve volebních komisích
Jako u kaÏd˘ch voleb i tentokrát
uvítáme spolupráci obãanÛ ve funkci
ãlenÛ volebních komisí. Odmûna za
ãinnost v komisi dle platn˘ch pﬁedpisÛ ãiní 800,– Kã (pﬁedseda komise
1000,– Kã). Stravování i obãerstvení
je po dobu v˘konu funkce v komisi
zaji‰tûno. K ãlenství v komisi je‰tû
nutno poznamenat, Ïe z ﬁad obãanÛ se
komise dle zákona doplní poté, co
nebyly naplnûny delegáty politick˘ch
stran. V‰em, kteﬁí projevují zájem
o práci v komisích, pﬁedem velmi
dûkujeme. Uchazeãi se mohou pﬁihlásit u paní Dany Davidové na tel.
281 005 253.

Předvolební
inzerce
v Listech
Prahy 14
Vzhledem k termínu leto‰ních voleb
do snûmovny, kter˘ byl prezidentem
stanoven na 2. a 3. ãervna, lze v Listech Prahy 14 uveﬁejnit pﬁedvolební
inzerci v kvûtnovém a ãervnovém
vydání. Inzerovat mohou v‰echny
politické subjekty kandidující v hl.
m. Praze. Termín pﬁijímání závazn˘ch objednávek vãetnû inzertních
podkladÛ do kvûtnového vydání je
do 18. dubna! Cena pﬁedvolební
inzerce se ﬁídí ceníkem pro bûÏnou
inzerci. S ohledem na limitovan˘

rozsah ListÛ redakce pﬁijímá objednávky na pﬁedvolební inzerci
o velikosti max. 1 tiskové strany.

VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR
I. Konání voleb:
V pátek 2.6. v dobû od 14 do
22 hod. V sobotu 3. 6. v dobû od 8 do
14 hod.

II. Voličské průkazy (VP)
O VP mÛÏe poÏádat voliã, kter˘
nebude moci volit ve volebním okrsku v místû svého trvalého bydli‰tû.
VP umoÏÀuje volit v kterémkoli
volebním okrsku.

1. Îádost o VP:
O VP lze jiÏ nyní poÏádat, nejpozdûji v‰ak do 26. 5., na úﬁadû m. ã., a to:
osobnû v informaãní kanceláﬁi
úﬁadu s platn˘m obãansk˘m prÛkazem. /Pﬁipravili jsme jednoduch˘ formuláﬁ Ïádosti (není zveﬁejnûn, neboÈ
musí b˘t podepsán pﬁed úﬁednicí, která dohlédne na úplnost a správnost
vyplnûní)./

písemnû, pﬁiãemÏ Ïádost musí b˘t
opatﬁena úﬁednû ovûﬁen˘m podpisem.
Na Ïádosti je nutno uvést, zda si Ïadatel VP vyzvedne na úﬁadû osobnû,
nebo Ïádá o zaslání na adresu, kterou
v Ïádosti uvede. (Není stanoven pﬁedepsan˘ formuláﬁ Ïádosti.)
2. Vydání VP
VP lze vydat, dle zákona o volbách,
nejdﬁíve 15 dnÛ pﬁede dnem voleb,

tedy 18.5., a to:
osobnû na zdej‰ím úﬁadû, opût
v informaãní kanceláﬁi (proti podpisu)
písemnû bude zaslán (nejdﬁíve
18.5.) na adresu, kterou voliã uvedl
v Ïádosti, na osobní doruãenku (proti podpisu).
Îádost lze vyﬁídit v zastoupení na
základû úﬁed. ovûﬁené plné moci, ve
které je tento úãel uveden.
obãanskosprávní odbor
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Kulturní a sportovní akce radnice
DUBEN

Pastely Ahmeta
Ajdina
Ve stﬁedu 5. dubna v 17 hodin
bude v Galerii 14, nám. Plk. Vlãka
686 zahájena v˘stava pastelÛ akademického malíﬁe Ahmeta Ajdina.
V˘stava potrvá do 27. dubna a bude
otevﬁena vÏdy v úter˘, stﬁedu a ãtvrtek 14–18 hod. a v nedûli 14–17
hodin. Vstup voln˘.

v˘ch atrakcí bude k vidûní a sly‰ení
krojovaná muzika Duvaj, Veselá
muzika, divadélka pro dûti, PraÏsk˘
pouÈov˘ orchestr a tû‰it se mÛÏete na
dal‰í zábavn˘ program. Mimo tradiãní nabídky pouÈového zboÏí ve
stáncích se zde budou prezentovat se
sv˘mi v˘robky neziskové organizace pÛsobící na na‰í mûstské ãásti. Na
Staré hospodû budou po cel˘ den
vepﬁové hody.

KVùTEN

Koncert
saxofonového
kvarteta

61. výročí
ukončení druhé
světové války

Srdeãnû zveme ve stﬁedu 12. dubna do Galerie 14 na koncert Saxofonového kvarteta Bohemia. Na programu budou skladby L. Bernsteina,
B. MartinÛ, G. Gershwina a dal‰ích.
Koncert zaãíná v 18.30 hodin, vstup
voln˘.

Obvodní v˘bor âeského svazu
bojovníkÛ za svobodu v Praze 9
poﬁádá ve spolupráci s Úﬁadem Mâ
Praha 9 a Úﬁadem Mâ Praha 14 slavnostní shromáÏdûní obãanÛ u pﬁíleÏitosti 61. v˘roãí ukonãení druhé
svûtové války. Vzpomínkov˘ akt se
koná 4. kvûtna v 15 hodin u památníku 2. odboje v sadu na Novém
námûstí v Hloubûtínû.

Dětský šipkový
turnaj
V sobotu 22. dubna od 13 hod.
poﬁádáme ve spolupráci se ‰ipkov˘mi t˘my PLZE≈KA (A a B)
a Franti‰kem Jindrou v restauraci
PlzeÀka, Hamerská 170, Kyje dûtsk˘ ‰ipkov˘ turnaj. Prezentace na
místû od 12.30 do 13 hod. Startovné 50 Kã.

Svatojiřská pouť
Srdeãnû v‰echny zveme na tradiãní Svatojiﬁskou pouÈ v Hloubûtínû,
která se koná v sobotu 22. dubna.
PouÈ bude zahájena v 10 hodin M‰í
svatou v kostele sv. Jiﬁí. PouÈov˘ program uvede v 11.15 hod. starosta
Prahy 14 na pódiu pﬁed obchodním
domem u metra. Uprostﬁed pouÈo-

PRAHA 14 TOUR
2006
V sobotu 13. kvûtna se uskuteãní
na kurtech Z· Bﬁí. VenclíkÛ tenisov˘ turnaj ve ãtyﬁhﬁe pro dospûlé neregistrované hráãe. BliÏ‰í informace v pﬁí‰tím ãísle.

Májování
V sobotu 20. kvûtna se bude
konat v zahradû b˘valého zámku
v Hostavicích 3. roãník pﬁehlídky
divadelních souborÛ – Májování.
BliÏ‰í informace v kvûtnovém vydání ListÛ.

Dětské rybářské
závody
Tato tradiãní akce ve spolupráci
s místní organizací âeského rybáﬁského svazu je urãená dûtem do patnácti let a uskuteãní se v sobotu 27.
kvûtna dopoledne u rybníãku v Centrálním parku na âerném Mostû, kam
budou nasazeny ãtyﬁi metráky kaprÛ.
BliÏ‰í informace v pﬁí‰tím ãísle.

Kultura a sport
v letech
2002–2006
Ve stﬁedu 10. kvûtna v 17 hodin
bude v Galerii 14 otevﬁena v˘stava
„Kultura a sport 2002–2006“. V˘stava pﬁipomene kulturní a sportovní
akce, které v tomto období byly poﬁádány Mûstskou ãástí Praha 14.
Vstup voln˘.

Musica per tre
Po vernisáÏi Kultura a sport
bude následovat koncert dﬁevûn˘ch dechov˘ch nástrojÛ Musica
per tre. Koncert zaãíná v 18.30
hodin, vstup voln˘.

je moÏné jen ve v˘jimeãn˘ch pﬁípadech, a to pﬁi tûsném kontaktu
s napadenou drÛbeÏí. Vybíjet
u nás v‰echno s peﬁím mohou jen
‰ílenci, ale vyvarovat se zbyteãn˘ch kontaktÛ s podezﬁel˘mi zvíﬁaty by mûl kaÏd˘. KdyÏ uÏ uhynulé ptáky naleznete, informujte
neprodlenû Mûstskou veterinární
správu (222 522 126, 222 513
281), nejbliÏ‰ího veterináﬁe nebo
policii. DodrÏujte zásady osobní
hygieny, myjte si pravidelnû ruce
m˘dlem, obzvlá‰tû pﬁed jídlem
a vûnujte pozornost hygienû i pﬁi

V bﬁeznu hostila Galerie 14 úãastníky obvodního kola v recitaci ÏákÛ
základních ‰kol. V soutûÏi, organizované oddûlením kultury a obãansk˘ch záleÏitostí, vystoupilo ve ãtyﬁech kategoriích celkem 51 dûtí. Do
obvodního kola postoupili: Denisa
Procházková, Kateﬁina Kuãerová,
Adam Kotyza, Vendula Parezová,
Lenka ·vorcová, Karolína Vanická,
Adam Mezensk˘, Anna Beránková
a David Îampach.
Poznámka: hlavním poﬁadatelem akcí je oddûlení kultury
a obãansk˘ch záleÏitostí ÚMâ Praha 14. Zmûna programu vyhrazena.

Šipkové
turnaje pro
dospělé
T˘my ·K PLZE≈KA (A a B)
zvou ‰irokou veﬁejnost (tedy i neregistrované hráãe) na pravidelné
páteãní turnaje. Prezentace do 18.50
hod., start v 19 hod. Hraje se 501
D.O., startovné 50 Kã, kredity á 5 Kã.
Turnaje jsou zaﬁazeny do Stﬁedoãeského poháru (podmínky úãasti ve
finále sdûlíme na místû). Na kaÏdém
turnaji jsou první 3 místa odmûnûna
poháry a 4.-6. místo vûcn˘mi cenami. Hraje se v restauraci PlzeÀka,
Hamerská 170, Kyje. Tû‰íme se na
va‰i hojnou úãast. „AÈ to lítá“.

Výzva všem
chovatelům

Ptačí chřipka
O ptaãí chﬁipce jsme toho
v poslední dobû vidûli, sly‰eli
i ãetli tolik, Ïe ãtenáﬁe ListÛ Prahy 14 uÏ mÛÏeme tûÏko nûãím
obohatit. Navíc ve v‰ech po‰tovních schránkách jsme v bﬁeznu
na‰li letáãek z Ministerstva
zemûdûlství âR se základními
informacemi pro veﬁejnost. Pro
poﬁádek z nûj vybíráme to nejdÛleÏitûj‰í, protoÏe v na‰í mûstské ãásti se kromû volnû Ïijících
ptákÛ chová na nûkter˘ch místech také domácí drÛbeÏ. Riziko
pﬁenosu ptaãí chﬁipky na ãlovûka

Pražské
poetické setkání

vaﬁení. A neobávejte se konzumace drÛbeÏího masa a drÛbeÏích v˘robkÛ, jejichÏ cena je
navíc právû teì mimoﬁádnû pﬁíznivá. BûÏnou tepelnou úpravou
souãasnou formu viru spolehlivû zniãíte uÏ pﬁi dosaÏení
70 stupÀÛ v jádﬁe potraviny, a to
jiÏ za jedinou vteﬁinu.
Dal‰í informace naleznete
na webov˘ch stránkách
www.mze.cz, www.svscr.cz.,
www.ptaci-chripka.cz
a www.bezpecnostpotravin.cz.
vok

ÚMâ Praha 14 Ïádá v‰echny
chovatele drÛbeÏe hrabavé a vodní,
baÏantÛ, dravcÛ, holubÛ a exotického ptactva (ne jednotlivé exoty chované v bytech) o urychlené pﬁedání
údajÛ o jejich druzích, poãtech chované drÛbeÏe a ptákÛ a dal‰ích
nezbytn˘ch informací. Tiskopisy
evidence drÛbeÏe si vyzvednûte
v podatelnû nebo informaãní kanceláﬁi ÚMâ Praha 14, Bratﬁí VenclíkÛ
1073. Údaje, které jsou v tiskopise
oznaãené + , vyplÀte a pﬁedejte prosím obratem zpût. Tento poÏadavek
o pﬁedání informací je vázán na
zhor‰ující se nákazovou situaci spojenou s v˘skytem chﬁipky ptákÛ
v zemích Evropské unie. V pﬁípadû
zji‰tûní této nákazy na území hl. m.
Prahy budou vámi postoupené údaje vyuÏity pro urychlenou realizaci
mimoﬁádn˘ch veterinárních opatﬁení vyhlá‰en˘ch Mûstskou veterinární správou v Praze (pﬁípadné nárokování finanãních náhrad za nutné
utracení postiÏen˘ch zvíﬁat a likvidaci vajec ve vymezen˘ch oblastech). Pﬁedání tûchto údajÛ a jejich
evidence na úﬁadu pﬁíslu‰né mûstské
ãásti vypl˘vají z veterinárního zákona ã. 166/1999 Sb.
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Tenisové kurzy
pro děti
Hledáte pro své dûti nûjakou odpolední aktivitu? V blízkosti va‰eho
bydli‰tû probíhají odpolední kurzy
tenisu pﬁi Z· Vybíralova na âerném
Mostû. Nabízí je Tenisová ‰kola Tallent, která má tradici jiÏ od r. 1993
a patﬁí mezi nejroz‰íﬁenûj‰í tenisové
‰koly v âR. Dûti trénují dvakrát do
t˘dne po cel˘ ‰kolní rok ve vûkovû
a v˘konnostnû homogenních skupinách pod vedením trenérÛ s licencí
âeského tenisového svazu a Fakulty
tûlesné v˘chovy a sportu. Ti nejlep‰í
mohou vstoupit do tenisového oddílu TCT·T a hrát závodnû. Vedle kurzÛ se mohou dûti zúãastnit desítek
soustﬁedûní, kempÛ a dovolen˘ch jak
u nás, tak v zahraniãí. Podrobné
informace najdete na: www.tallent.cz.

Dětský rybářský
kroužek
âesk˘ rybáﬁsk˘ svaz, místní organizace Kyje zahajuje ãinnost dûtského rybáﬁského krouÏku, kter˘ nûkolik let pÛsobil pﬁi Z· Hloubûtínská.
V˘daje krouÏku jsou plnû sponzorovány rybáﬁskou prodejnou pﬁes internet www.rybarina.com a pro dûti je
zdarma. âinnost krouÏku: teoretická
pﬁíprava – poznávání ryb, vázání
uzlÛ, rybáﬁsk˘ ﬁád, atd.; praktická pﬁíprava – plavaná, poloÏená, pﬁívlaã,
mu‰ka, atd. na revíru Rokytka 1
a jejich podrevírech. KrouÏek bude
dle zájmu rozdûlen do dvou kategorií: 1) rybáﬁi vlastnící rybáﬁské povolení (zaãáteãníci a pokroãilí); 2) zaãínající rybáﬁi – dle vûku (je moÏné
získat rybáﬁské povolení).
Od 3. dubna vyﬁizuje pﬁihlá‰ky
a zodpoví na dal‰í dotazy jeho vedoucí Miroslav ÎiÏka na tel: 603 283
763. S pozdravem „PetrÛv zdar“.

ABSTRAKTNÍ PASTELY Ahmeta Ajdina
Akademick˘ malíﬁ Ahmet Ajdin
se narodil roku 1953 v Sarajevu.
Promoval na AVU v Sarajevu v roce
1989. V âeské republice Ïije od
roku 1994, z toho deset let na âerném Mostû. V˘stavy: 1983 – samostatná v Sarajevu, 1987 aÏ 1991 –
pravidelnû na kaÏdoroãních v˘stavách SdruÏení umûlcÛ Bosny a Hercegoviny. V roce 2004 mûl vût‰í
v˘stavu v Chodovské tvrzi. Inspiraci nachází v pﬁírodû, v elektronice
(vystudoval stﬁední prÛmyslouvou
‰kolu elektrotechnickou) a v telekomunikacích. Abstraktní pﬁístup
preferuje od roku 1988. Z ãesk˘ch
malíﬁÛ jej nejvíce zaujaly abstraktní plátna Franti‰ka Kupky a Václava Bo‰tíka. Na v˘stavû v Galerii 14
prezentuje obrazy od roku 1999 aÏ
do roku 2005, vût‰inou v technice
pastelu a kombinované technice.
Ahmet Ajdin rád experimentuje
s materiály a prostﬁedky, které
nejsou pﬁímo typické pro klasické
malíﬁství.
V˘stava v G14, nám. Plk. Vlãka
686, âern˘ Most potrvá do 27. dubna a bude otevﬁena vÏdy v úter˘,
stﬁedu a ãtvrtek 14 – 18 hod.
a v nedûli 14 – 17 hodin. Vstup voln˘. Dopravní spojení: metro B-Rajská zahrada a dále bus 141 nebo
bus 141 a 275 ze stanice Hejtmanská, v˘stupní stanice Kpt. Stránského (pﬁejít silnici a po schodech
rovnou ke galerii).

Elektronické
kurzy
pro veřejnost

Cesta k poznání

Od ledna jsou na portálu veﬁejné
správy (portal.gov.cz), jehoÏ zﬁizovatelem je Ministerstvo informatiky, pﬁístupné samostudijní elektronické kurzy pro vzdûlávání ‰iroké veﬁejnosti.
Kurzy jsou zamûﬁené pﬁedev‰ím na
zdokonalení práce s poãítaãem. UÏivatel ke studiu potﬁebuje pouze poãítaã s pﬁipojením na internet. Pokud jej
nevlastní, mÛÏe vyuÏít nabídky nûkteré z veﬁejn˘ch knihoven.

Čtyřručně v Galerii 14
Základní umûlecká ‰kola Ratiboﬁická z Prahy 9 srdeãnû zve pﬁíznivce
klavírní hry na koncert ÏákÛ klavírního oddûlení: „ Hrajeme ãtyﬁruãnû“.
Vystoupení se uskuteãní dne 29. dubna 2006 od 18 hodin v Galerii 14, nám.
Plk. Vlãka 686, âern˘ Most. Na programu zazní ãtyﬁruãní skladby od
barokních a klasick˘ch skladatelÛ aÏ
po souãasnou tvorbu.

6

Z vernisáÏe bﬁeznové v˘stavy ãernobíl˘ch aktÛ Milana ·áry
(na snímku vlevo).
dvoustranu pﬁipravil: j‰

Shaolin kung –
fu, to je pﬁirozená
cesta k sebepoznání formou tradiãního asijského
cviãení. Je to
sport vhodn˘ pro
dûti, dospûlé i rodiãe s dûtmi, pro
zaãáteãníky v‰ech
vûkov˘ch kategorií. Pﬁispívá k udrÏení fyzické i du‰evní rovnováhy, zdokonaluje fyzickou kondici, posiluje organismus a uãí
i základÛm sebeobrany. Na ‰esti místech
v Praze uÏ touto cestou k poznání pro‰ly stovky zájemcÛ, vítáni budou samozﬁejmû i dal‰í. V na‰í mûstské ãásti se mÛÏete pﬁijít nezávaznû podívat na kung – fu kaÏdou stﬁedu
mezi 18.30 a 20.30 hod. do tûlocviãny
Z· Chvaletická na Lehovci. Je-li to na vás
pozdû, staãí tent˘Ï den b˘t v tûlocviãnû
Z· Palmovka od 16 do 18 hodin. Na obou
místech na vás ãeká zku‰en˘ cviãitel Václav
·makal, kterého mÛÏete zavolat i na mobil
605 743 834.
vok
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Granty na rok 2006
ada Mâ Praha 14 schválila na svém 72. jednání 20. 12. 2005 vyhlá‰ení podpory grantov˘ch projektÛ pro oblast sociální péãe a zdravotnictví,
protidrogové prevence a prevence kriminality, vyuÏití volného ãasu dûtí a mládeÏe, sportu a tûlov˘chovy. Pro rok 2006 byly vybrány osvûdãené oblasti, které byly grantovû podporovány i v minul˘ch letech. Pﬁi vyplÀování grantov˘ch formuláﬁÛ mohli Ïadatelé opût vyuÏít pomoci konzultantÛ pro jednotlivé oblasti. Uzávûrka pro podání grantov˘ch projektÛ byla 31. 1. 2006. O udûlení grantÛ rozhodla RMâ Praha 14, u finanãních
darÛ nad 50 000 Kã Zastupitelstvo. Pﬁehled schválen˘ch grantÛ je umístûn na úﬁední desce a zveﬁejnûn na webov˘ch stránkách radnice. Jednotliví Ïadatelé obdrÏí schválené grantové ãástky prostﬁednictvím smlouvy.

R

GRANTY SCHVÁLENÉ RADOU MČ PRAHA 14
Divadlo Kámen, o. s.
celoroãní ãinnost v r. 2006 7.000,benefiãní pﬁedstavení
pro Komunitní centrum
Mot˘lek
8.000,Mgr. Jiřina Břicháčková-Olivová
zakoupení v˘tvarn˘ch
potﬁeb pro dûtsk˘ ateliér 15.000,Humanitární sdružení PROTEBE
integrované aktivity dûtí
a mládeÏe
25.000,‰ach pro kaÏdého
10.000,Občanská inspirace
ekov˘chovné programy
pro sídli‰tní dûti
na âerném Mostû

35.000,-

93. pionýrská skupina
akce ve volném ãase
pro dûti a mládeÏ
10.000,provoz a vybavení
prostor pro ãinnost
7.000,akce pro neorganizované
dûti a mládeÏ
7.800,DDM Praha 9
divadelní zahrada pro dûti
a Cesty za poznáním aneb
nikdy není pozdû
14.500,sportovní akce pro dûti
a mládeÏ
10.000,UNIE RODIČŮ ČR –
sdruÏení pﬁi Z· Praha 9 –
Hloubûtín
kulturní kontakt
s Evropou
15.000,-

vybavení ‰achového
krouÏku
spoleãná aktivita ÏákÛ,
rodiãÛ a uãitelÛ –
ãasopis
KACHLÍKÁRNA 2006
hloubûtínská liga

6.400,-

15.000,5.000,-

Sjednocená organizace
nevidomých a slabozrakých
(SONS)
zdravotnû rehabilitaãní
pobyt s v˘ukou
28.000,Centrum pro zdravotně
postižené (kraj Praha)
deta‰ované pracovi‰tû
v Praze 9 – Centrum
pro zdravotnû
postiÏené obãany
15.000,Mâ Praha 14

Klub orientačního běhu Tretra
Praha
velikonoãní a letní
sportovní pobyt v pﬁírodû
spojen˘ s tréninkem
14.000,orientaãního bûhu
pronájem tûlocviãny,
doprava na závody
10.000,a way of living
5.000,-

TJ Sokol Hloubětín
nájemné tûlocviãen
a pﬁíprava sletu

Občanské sdružení POČIN
projekt „Já mám konû,
9.000,vran˘ konû“

TJ Slavoj Tesla Hloubětín
rekonstrukce vodovodní
pﬁípojky
50.000,-

Občanské sdružení
Křesťanské centrum
pro rodinu Heřmánek
pûveck˘ a taneãní
krouÏek âern˘ Most
20.000,-

TJ Kyje
rekonstrukce kotelny
30.000.sportovní akce
a soustﬁedûní pro mládeÏ 10.000,-

Cikne čhave
fotbalem proti drogám

47.600,-

Církev bratrská
nízkoprahové kluby

35.000,-

Integrační centrum Zahrada
v Praze 3
komplexní péãe pro
handicapované obãany
Prahy 14 – klienty
Integraãního centra
42.570,-

20.000,-

Florbalový klub ZŠ Vybíralova
jarní soustﬁedûní
s turnajem
15.000,Fit studio D
aerobic team show open
cup (dûti a mládeÏ)
juniorsk˘ aerobic
master class 11. roãník
pronájem tûlocviãny

10.000,20.000,-

SK Prosek Praha
basketbal – dívky

30.000,-

10.000,-

Hana Hanušová
4. stepaﬁská pﬁehlídka

30.000,-

SK Neptun Praha
synchronizované plavání –
25. roãník závodÛ
10.000,pronájem bazénu
a tûlocviãny
20.000,Škola Taekwon-do Dan-Gun
vybavení dûtí a juniorÛ
ochrann˘mi pomÛckami 15.000,pronájmy tûlov˘chovn˘ch
15.000,zaﬁízení a sportovi‰È
Stanislav Vyoral – Česká tenisová škola
nákup nahrávacího
tenisového stroje
40.000,Spectrum Praha
softballové turnaje
20.000,zimní a letní soustﬁedûní 10.000,FC. King
pronájmy hﬁi‰È, tûlocviãen
+ vybavení
10.000,Marie Mádlová
osobní asistence

40.000,-

Pražská organizace
vozíčkářů
osobní asistence

40.000,-

celkem

861.870,-

GRANTY SCHVÁLENÉ ZASTUPITELSTVEM MČ PRAHA 14
Zajíček na koni, o. s.
jízdy na koních zdarma
pro dûti s handicapy
zimní tábor pro dûti
s handicapy a jejich
rodiny
letní tábor pro dûti
s handicapy a jejich
rodiny

24.000,-

podpora rodin
se zdravotnû
handicapovan˘mi dûtmi
osobní asistence I
osobní asistence II

pﬁed‰kolních dûtí
60.000,40.000,40.000,-

10.000,ZŠ Generála Janouška
adaptaãní kurz
70.000,20.000,-

Sdružení na pomoc dětem
s handicapy
Mot˘lek dûtem –
kulturní akce
25.000,podpora sociálnû
znev˘hodnûn˘ch dûtí
85.000,dûtsk˘ pﬁímûstsk˘ tábor 70.000,-

YMCA Praha
mateﬁské centrum
50.000,Klubíãko
herny mateﬁského centra
20.000,Klubíãko
mateﬁská ‰koliãka
10.000,Beránek
pohybová v˘chova

3.000,-

Jahoda
klub Jahoda v roce 2006 37.300,nízkoprahov˘ klub
DÏagoda
87.400,klub JahÛdka
30.000,Český červený kříž
sociální péãe-sluÏby
domácí péãe o seniory
a zdravotnû postiÏené
provoz a vybavení
ubytovacích zaﬁízení
pro seniory

100.000,-

celkem

793.700,-

30.000,Klub JahÛdka – souãást neziskové
organizace Jahoda ve Vybíralovû
ulici má novû zaﬁízenou místnost pro
své nejmen‰í náv‰tûvníky
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14 odpovědí sta
poslední dobû se na na‰í
k âernému Mostu. Vûﬁím, Ïe nejpo- rou dokumentaci a zaãal jednat. SnaÏil se doloÏit, Ïe v‰e ãinil dobﬁe
redakci obrátila ﬁada ãtenáﬁÛ zdûji bûhem prázdnin budu moci
s dotazy po telefonu, osobnû informovat podrobnûji o této pﬁipra- a v dobré víﬁe. Pokraãoval ve stavbû
i pﬁes vydání zákazu. Pﬁíslu‰n˘ odbor
i prostﬁednictvím e-mailové po‰ty.
vované akci.
jej za tento postup nûkolikrát penaJelikoÏ ‰kála zájmu obãanÛ o dûní
3.) Bude se je‰tû roz‰iﬁovat
lizoval. V souãasné dobû je situace
v na‰í mûstské ãásti je opravdu veli- obchodní zóna na âerném Mostû
ce pestrá, poÏádali jsme o odpovûdi a kdy uÏ se koneãnû zaãne s v˘stav- taková, Ïe odbor v˘stavby a doprana nejãastûj‰í otázky starostu ing.
bou dal‰ího podjezdu pod Chlumec- vy na‰í mûstské ãásti trvá na odstranûní stavby a po vydání tohoto rozMiroslava FroÀka. Aby to bylo sty- kou?
lové, tak jsme jich vybrali
ãtrnáct.
1.) S mizejícím snûhem
se zaãíná objevovat nepoﬁádek zejména v oblasti âerného Mostu. Jak je to vÛbec
tady s úklidem?
Úklid, aã se to nûkter˘m
obãanÛm nebude zdát, je
jednou z priorit. Úklid veﬁejn˘ch ploch zaji‰Èují firmy,
které se starají o zeleÀ. ZároveÀ úklid zaji‰Èují na‰i spoluobãané, kteﬁí byli odsouzeni k veﬁejnû prospû‰n˘m
pracím a klienti Armády
spásy. Dokonce jsme pro
vût‰í akãnost pﬁi uklízecích
pracích koupili multikáru,
která je vyuÏita v zimním
i letním období pﬁi shrabování snûhu, posypu chodníkÛ, odvoz odpadkÛ apod.
Nevyﬁe‰en˘m problémem
u úklidu veﬁejn˘ch ploch je
pﬁíspûvková politika ze strany hl. m. Prahy. Nedostáváme prostﬁedky na v‰echny
veﬁejné plochy v majetku Starosta Prahy 14 s kardinálem Vlkem v Galerii 14…
mûsta. Nûkteré prostﬁedky
hodnutí se mÛÏe investor odvolat
Pravdûpodobnû ano. Centrum
dostávají spoleãnosti, které se starají o mûstsk˘ bytov˘ fond. Technická âern˘ Most má zájem pﬁiblíÏit svoji k vy‰‰í instanci, a to Magistrátu hl. m.
Prahy. A dále k ministerstvu a dále
obchodní zónu blíÏe ke koneãné metspráva komunikací o zeleÀ pﬁi komuk soudu a dal‰ímu soudu… Já se
ra. Tento zámûr byl jiÏ zpracován
nikacích a chodníky v Hloubûtínû
domnívám, Ïe pokud je stavba realiv rámci projednávání dokumentace
a na âerném Mostû, Dopravní podnik
o zastávky hromadné dopravy. Dále k v˘stavbû Centra âern˘ Most. Tato zována v rozporu se stavebním povolením a investor nereaguje na v˘zvy
dokumentace obsahovala nûkolik
spoleãnosti, které spravují veﬁejné
etap a roz‰íﬁení by mûlo b˘t jednou státního orgánu a pokraãuje v dokonplochy hl. m. Prahy, jejichÏ v˘ãet by
ãování stavby, pak dokonce zaãne
z nich. NeÏ se ov‰em v‰echno probyl pﬁíli‰ dlouh˘, ale plocha jejich
stûhovat do stavby nábytek, tak tu
jedná, tak jiÏ bude realizován podpozemkÛ je vût‰í neÏ na‰ich, a to
dobrá vÛle chybí. Vûﬁím, Ïe bude
jezd pod Chlumeckou ulicí mezi
zejména na sídli‰tích. Pﬁi nepruÏnosti
chybût i v‰em dal‰ím institucím, kteCâM a Sconto nábytkem. Tato stava nûkdy i neochotû spolupracovat
ré tuto kauzu budou rozhodovat.
ba by mûla zapoãít je‰tû v leto‰ním
jsme nuceni se starat i o plochy
6.) Jak daleko je v˘stavba obytroce.
v jejich správû. Udûláme v‰echno
n˘ch domÛ mezi Jahodnicí a Dolní4.) Kdy se zaãne s budováním
proto, aby leto‰ní rok byl lep‰í neÏ
mi Poãernicemi?
nového nádraÏí na Rajské zahradû?
loÀsk˘.
Projednávají se dokumentace
V souãasné dobû je zpracována
2.) Zaregistroval jsem nové strok územnímu ﬁízení. V lokalitû Jamy v Ocelkovû ulici. Bude v˘sadba projektová dokumentace k územníhodnice by chtûli realizovat své
mu ﬁízení, které jiÏ bylo zahájeno.
zelenû pokraãovat?
zámûry dva investoﬁi, a to spoleãnosProjekãní kanceláﬁ byla vyzvána
Stromy v Ocelkovû ulici, které
ti SKANSKA a Gedeco. Jedná se
byly vysázeny v loÀském a pﬁedloÀ- k doplnûní nûkter˘ch dokumentÛ nuto území v˘chodnû a jiÏnû od stávajíském roce, tvoﬁí jednu z nejdel‰ích n˘ch pro vydání územního rozhodcí zástavby. Kromû v˘stavby cca 800
alejí v hl. m. Praze. Na území Prahy nutí. V zahájení realizace vûﬁím
bytÛ a 200 rodinn˘ch domkÛ by
v roce 2007 ãi 2008.
14 je urãitû nejdel‰í. Stromy se budou
5.) Pﬁed ãasem jste mluvil o tom, v této lokalitû mûla b˘t postavena
sázet dál. V leto‰ním roce bychom
mateﬁská a základní ‰kola, sportorádi zaloÏili dva nové parky, a to na Ïe bude odstranûna ãerná stavba
vi‰tû, parkové plochy, nûkolik podLehovci a nad Kyjsk˘m rybníkem. v ·estajovické ulici v Hloubûtínû, ale
nikatelsk˘ch prostor vãetnû obchodu
ona spokojenû roste dál. Co vy na to?
Nejvût‰í akcí, kterou pﬁipravujeme
s potravinami a dal‰ím základním
Investor této stavby nepﬁijímal
spoleãnû s hl. m. Prahou a Dolními
zboÏím, a v neposlední ﬁadû také proPoãernicemi je Park na âeÀku. Ten- Ïádnou korespondenci od stavebníto park by se mûl rozprostírat od Dol- ho úﬁadu, protoÏe pr˘ byl v cizinû. tihlukové bariéry od âeskobrodské
ulice a ·tûrboholské radiály. Toto
ních Poãernic, Hostavic a Kyjí pﬁes AÏ po podání Ïaloby a následném
není jedin˘ zámûr na v˘stavbu urãevodní plochy MartiÀák a Paﬁezák aÏ zákroku Policie âR pﬁevzal ve‰ke-

V

nou pro bydlení na katastrálním území Hostavic. Dal‰í tﬁi investoﬁi mají
zájem realizovat své zámûry v lokalitû zvané Vidlák.
7.) Kdy uÏ bude dokonãena tzv.
Vysoãanská radiála, která snad
odlehãí dopravu na âerném Mostû
i v Hloubûtínû?
V˘stavba Vysoãanské radiály je
v plném tempu. Hl. m.
Praha dovykupuje poslední zbytky pozemkÛ, které jsou je‰tû
v osobním vlastnictví.
Finanãní prostﬁedky
na vlastní stavbu jsou
zaji‰tûny ze Státního
fondu dopravní infrastruktury. Podle m˘ch
informací by realizace této velmi dÛleÏité
dopravní tepny mezi
Kbelskou ulicí a rychlostní komunikací
R11 na Mladou Boleslav, mûla b˘t dokonãena v roce 2008.
8.) Uzavﬁení Broumarské má katastrofální vliv i na zdej‰í
podnikatele. Opravdu
to nejde vyﬁe‰it nûjak
lépe?
U této akce jsme se
dostali do velmi nepﬁíjemné situace. Od
roku 2002 byly s investorem a projektantem za pﬁítomnosti
pracovníkÛ Dopravního inspektorátu PâR diskutovány moÏné zmûny
v projektové dokumentaci, která byla
projednána a schválena v roce 1996.
Na pomoc jsme si vzali i dal‰í
dopravní odborníky a nechali jsme
zpracovat nûkolik návrhÛ ﬁe‰ení.
Nûkteré nebylo moÏné realizovat
zejména k nedoﬁe‰en˘m majetkoprávním vztahÛm, k zastavûn˘m
pozemkÛm ãi nutnosti zmûny územního rozhodnutí, coÏ by vedlo k odsunutí této jiÏ mnoho let plánované
akce nejménû o dal‰í 4 aÏ 6 let. Ke
konci loÀského roku vypsal investor
Technická správa komunikací, zastoupen˘ spoleãností InÏen˘ring dopravních staveb, v˘bûrové ﬁízení na
dodavatele rekonstrukce Broumarské
ulice. O tomto kroku nebyla mûstská
ãást vÛbec informována. Investor nás
neinformoval ani o zpracování Ïádosti na financování této akce z prostﬁedkÛ Evropské unie. Po vyhodnocení vítûze v˘bûrového ﬁízení, opût
bez na‰í úãasti, jsme byli postaveni
pﬁed hotovou vûc: „Buì se bude od
bﬁezna do konce roku na dvû etapy realizovat rekonstrukce Broumarské ulice, nebo mûsto pﬁijde o cca
200 mil. Kã z Evropsk˘ch fondÛ“.
Od té doby, tedy od ledna 2006 probûhlo z na‰eho popudu nûkolik jed-
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arosty Prahy 14
nání. Jejich v˘sledkem je tﬁeba nové
trasování ‰kolních autobusÛ pﬁes
Tálínskou ulici. Dal‰í jednání probíhají, napﬁíklad o svûtelné signalizaci
u kostela sv. Bartolomûje a vût‰ím
poãtu zpomalovacích prvkÛ, o vyuÏití
Lednické ulice a dal‰ích po celou
dobu rekonstrukce, ale závûry zatím
neznám. Tlak investora i dal‰ích
úãastníkÛ je velk˘ a musím konstatovat, Ïe pﬁíprava této akce je více
neÏ zdlouhavá. Jsme poﬁád tlaãeni do
toho, Ïe musíme chápat tûÏkou pozici investora, kter˘ musí získané
finanãní prostﬁedky proinvestovat
v leto‰ním roce a my jej nemÛÏeme
brzdit. Pﬁesto se nevzdáváme a snaÏíme se jak pro obyvatele, tak i podnikatele vybojovat co nejlep‰í podmínky v jiÏ tak svízelné situaci.
9.) V poslední dobû mnû pﬁipadá,
Ïe provoz na leti‰ti ve Kbelích je
o hodnû ru‰nûj‰í. NemÛÏete se proti
hluku nûjak razantnûji ozvat?
Letadla z kbelského leti‰tû jsou
velk˘m hitem také diskusního fóra
na na‰ich www stránkách zejména
od poãátku leto‰ního roku. Na‰e
mûstská ãást je podezﬁívána, Ïe proti hluku z letadel nic nedûlá. Já tvrdím, Ïe dûláme, co mÛÏeme, ale tady
opravdu moc nemÛÏeme. TakÏe nejdﬁíve, co dûláme. Pﬁedáváme stíÏnosti
Hygienické stanici, která má v kompetenci problematiku hluku. I to je
ov‰em problém, protoÏe namûﬁen˘
jednorázov˘ hluk z letadel se rozkládá do noãního i denního ãasu,
a proto tento provoz splÀuje souãasné hygienické normy. Také jsem poÏádal o statistiku vzletÛ a pﬁíletÛ za
poslední tﬁi roky. Zatím ji nemám
k dispozici. Je nutné si uvûdomit, Ïe
toto leti‰tû je vojenské, a proto podléhá zvlá‰tnímu reÏimu. V roce 1997
byla snaha toto leti‰tû zpﬁístupnit
i civilním letadlÛm. Tomu se podaﬁilo zabránit. Jedinou cestou, jak se
tohoto hluku zbavit, je umístûní
vojenského leti‰tû mimo Prahu. I pﬁes
snahu hl. m. Prahy se to souãasnému
vedení ministerstva obrany nechce
realizovat. Snad po volbách bude
vedení ministerstva obrany k tomuto
problému vstﬁícnûj‰í a podaﬁí se vojenské leti‰tû ze Kbel pﬁestûhovat
mimo Prahu. Tady by opravdu b˘t
nemûlo, a to myslím naprosto váÏnû,
i kdyÏ mnû osobnû tato letadla nevadí. Dovedu pﬁesto pochopit, Ïe nûkomu vadí jejich hluk, ãi mají strach
z pádu vojenského letadla na území
na‰í mûstské ãásti.
10.) Socialistick˘ komplex na
Lehovci má kapitalistické pokraãování. Kdy uÏ se doãkáme odstranûní
téhle obludy?
Tato stavba je opravdu velkou
ostudou. V souãasné dobû je opût
ﬁe‰ena v rámci územního ﬁízení. JiÏ
ponûkolikáté. Nejdﬁíve musel investor, spoleãnost Lamo, která objekt

koupila v rámci privatizace od spoleãnosti Potraviny ãi Pramen, ke svému zámûru na pﬁebudování b˘valé
prodejny na bytov˘ objekt doloÏit
patﬁiãná parkovací místa. Velmi dlouho trvalo projednání nájemní smlouvy s pracovníky Magistrátu hl. m.
Prahy. S tímto zámûrem ale nesouhlasí nûkterá obãanská sdruÏení, a tak
jejich odvolání je projednáváno pﬁíslu‰n˘m odborem Magistrátu hl. m.
Prahy. Ná‰ odbor v˘stavby vydal
nûkolik v˘zev majiteli objektu na
zaji‰tûní bezpeãnosti a poﬁádku.
I proto se objekt zaãal odstrojovat.
Vûﬁím v rozum v‰ech zúãastnûn˘ch
a v brzkou nápravu dezolátního stavu tohoto „nákupního centra“.

a odvozu dal‰ího nepoﬁádku také
opravy hráze, zpevnûní bﬁehÛ i zaji‰tûní vydatnûj‰ího pﬁítoku, takÏe bude
mít vy‰‰í hladinu. Obû akce zaji‰Èuje hl. m. Praha a pokud nezaãnou je‰tû letos, tak urãitû jiÏ v pﬁí‰tím roce
2007.
13.) V na‰í mûstské ãásti se poﬁádá hodnû akcí pro ‰irokou veﬁejnost.
Poãítáte v leto‰ním roce s nûjakou
novinkou?
Ano. Pﬁipravujeme pro sportuchtivé obyvatele na‰í mûstské ãásti
i pﬁilehl˘ch oblastí velkou akci „âern˘ Most sportuje“. âern˘ Most je
v názvu pouze proto, Ïe se akce
v leto‰ním roce bude konat na parkovi‰ti CâM, které je jedním ze

…a pﬁi turnaji v hloubûtínské hale.
11.) Je nutné, aby v Hloubûtínû
byly ãtyﬁi lékárny, kdyÏ prodejen
s peãivem je tam stejn˘ poãet? Pﬁipadá mi to jako hrozn˘ nepomûr.
V Hloubûtínû není jiÏ Ïádn˘ objekt, mimo ‰kolních zaﬁízení, v majetku mûsta ãi mûstské ãásti. Mûstská ãást nemá kompetenci urãovat
majitelÛm soukrom˘ch objektÛ, jaké
sluÏby v nûm budou poskytovány.
Hloubûtín‰tí obyvatelé budou moci
v brzké dobû nakupovat v novém
marketu. Jedná se o market spoleãnosti Lidl a bude stát na poli u hﬁbitova. Obãané se k tomuto nákupnímu centru dostanou pﬁes novû
vybudovan˘ pﬁechod pﬁes Kolbenovu ulici. Tento pﬁechod bude vybaven svûtelnou signalizací.
12.) Momentálnû se ãistí rybník
v Dolních Poãernicích a EU pr˘ na
to pﬁispívá. Proã se stejn˘m zpÛsobem nepostaráte o Kyjsk˘ rybník
a nádrÏ u parku na âerném Mostû?
Oba zmínûné rybníky budou téÏ
odbahnûny. I u Kyjského rybníku se
poãítá s prostﬁedky Evropské unie.
Aloisovsk˘ rybník na âerném Mostû ãekají kromû vyãi‰tûní od bahna

sponzorÛ. Ve‰keré finanãní prostﬁedky nutné na zaji‰tûní této akce budou
sponzorské. A teì to hlavní, jaké
sporty budou pﬁichystány. Streetbaal, pláÏov˘ volejbal, pláÏov˘ fotbal,
vodní fotbal, motokáry, ‰ipky, petang,
odpalování baseballovou pálkou,
motokáry a dal‰í a dal‰í sporty se je‰tû pﬁipravují. Tato akce má hlavní
den s ukázkami v sobotu 3. ãervna
a v‰echna sportovi‰tû budou pro
veﬁejnost otevﬁena je‰tû v nedûli
4. ãervna. Po celou dobu bude zaji‰tûno obãerstvení, muzika i dohled
u jednotliv˘ch disciplín. V podveãer
by se mûl konat koncert jedné
z na‰ich úspû‰n˘ch kapel. Víc nemohu prozradit, protoÏe pak by to jiÏ
nebylo pro náv‰tûvníky Ïádné pﬁekvapení.
14.) Tady by mohla ãtenáﬁská
dotazovna konãit, protoÏe okruh nejãastûj‰ích otázek na redakci je prakticky vyãerpán. Nicménû si na úpln˘
závûr dovolím poloÏit je‰tû jednu
osobní otázku, která tûsnû souvisí
s poslední odpovûdí. TakÏe, jste znám
jako velk˘ pﬁíznivec sportu, aÈ uÏ pro
veﬁejnost v Praze 14 nebo toho

vrcholového. Jak jste proÏíval nedávnou olympiádu a jak moc se tû‰íte
na svûtové ‰ampionáty v ledním
hokeji, ve fotbalu i v kanoistice, které bude v Praze?
Olympiáda je vÏdycky svátek, a to
nejen pro vlastní sportovce, ale i pro
pﬁíznivce sportu, mezi které se poãítám i já. Kromû obdivování vrcholn˘ch v˘konÛ v lyÏování, bruslení, ve
skocích, hokeji a dal‰ích disciplínách
jsem jako âech sledoval zejména
v˘kony na‰ich sportovcÛ. Pﬁi fandûní jsem zaznamenal i nûkolik zajímavostí spojen˘ch s na‰í mûstskou
ãástí, lépe ﬁeãeno s ãíslovkou „14“.
Vûﬁil jsem zejména na‰im hokejistÛm, a to i proto, Ïe v základní ãásti
olympijského turnaje vstﬁelili
právû „14“ gólÛ a semifinálov˘
zápas se ·védy hráli ve „14“
den olympijsk˘ch soutûÏí. BohuÏel prohráli, ale „14“ den
vy‰el stoprocentnû Kateﬁinû
Neumannové a té jsem to pﬁál
je‰tû o trochu víc neÏ hokejistÛm. A v poslední lyÏaﬁské disciplínû, bûhu na padesát kilometrÛ muÏÛ, nastoupil se
startovním ãíslem „14“ Jiﬁí
Magál. On i v‰ichni ostatní na‰i
reprezentanti bûÏeli v˘bornû
a Jiﬁí Magál dobûhl na krásném
osmém místû. Osmiãka je mé
oblíbené ãíslo. Dovolím si
malou vsuvku. Na turnaji ve
stolním tenisu, kter˘ se uskuteãnil v Hloubûtínû 11. bﬁezna
jsem skonãil na pátém aÏ osmém
místû…Co se t˘ká svûtov˘ch
‰ampionátÛ, tak ty budu sledovat taky velmi bedlivû a tû‰ím
se, Ïe nûkter˘ ze zápasÛ na‰ich
fotbalistÛ uvidím pﬁímo na stadionu
v Nûmecku. Naposledy jsem byl na
utkání mistrovství Evropy v Belgii.
Sice jsme s Francouzi prohráli, ale
atmosféra to byla nádherná. Opravdu
se moc tû‰ím. Hokej bude o nûco
slab‰í, protoÏe jiÏ nebudou hrát v‰ichni na‰i „kanaìané a ameriãané“, ale
probíhá play-off na‰í hokejové ligy,
a to je taky moc zajímavá podívaná.
Mistrovství svûta v kanoistice se bude
konat na kanálu v Tróji a já tam budu
ãásteãnû i v roli prÛvodce na‰ich partnerÛ z Liptovského Mikulá‰e, kter˘
je centrem slovenské kanoistiky na
divoké vodû a v Praze bude mít i své
favority. Tû‰ím se na zajímavé vzájemné souboje, kanoistika na divoké
vodû dokáÏe b˘t velmi napínav˘
sport. Já jsem v‰ak naposledy jezdil
na „gumáku“ na Slapech, a to uÏ je
hodnû dávno.
Podûkoval jsem i jménem ãtenáﬁÛ
starostovi Prahy 14 ing. Miroslavu
FroÀkovi za jeho 14 odpovûdí. A spoãítal, Ïe tûch „14“ je na této dvoustranû rovnûÏ ãtrnáct.
pﬁipravil: Pavel Vokurka
foto: j‰
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Děti z Motýlku si užívaly
v Mikilandu

Koncem února bylo venku je‰tû hodnû
nevlídno a tak se v Mot˘lku rozhodli pro
náv‰tûvu dûtského zábavního centra Mikiland v CâM. Pozvání pﬁijalo 19 dûtí s maminkami a za poloviãní cenu (majitel Mikilandu
jim poskytl 50% slevu) tu mohly dûti
neomezenû dlouho ﬁádit v jedné z nejvût‰ích dÏunglí prolejzaãek, na ‰plhacích stûnách, v moﬁi barevn˘ch
míãkÛ a dal‰ích zajímav˘ch atrakcích. Maminky si v klidu popíjely
kávu a o sv˘ch dûtech témûﬁ nevûdûly. V‰em se v Mikilandu líbilo a urãitû pr˘ neodmítnou dal‰í pozvání.
ves
foto: autorka a archiv Mot˘lka

Amazonky v roce 2006
ProtoÏe skautsk˘ rok probíhá od záﬁí do ãervna, tak bez ohledu na letopoãet pokraãujeme ve sv˘ch skautsk˘ch aktivitách. V zimních mûsících jsme
vyuÏívali k hrám mnoÏství napadaného snûhu a také jsme se zdokonalovali
v ‰ifrách, neboÈ nás ãekal orientaãnû ‰ifrovací závod zvan˘ „Prahou plnou
stra‰idel“. 23. roãník tohoto závodu se konal v odpoledních a veãerních hodinách v uliãkách Malé strany a Starého mûsta. SoutûÏilo se ve 3 kategoriích,
ve tﬁíãlenn˘ch hlídkách a v ãasovém rozmezí dvou hodin. Úkolem bylo vylu‰tit rÛzné záludné ‰ifry, z nichÏ se hlídky dozvûdûly názvy ulic, ve kter˘ch
byla hledaná stra‰idla. Od nich pak
dostávaly dÛkazní lísteãky s rÛzn˘m
poãtem bodÛ, podle nároãnosti ‰ifry ãi
blízkosti stra‰idla. Ve stﬁední vûkové
kategorii jsme obsadili 33. místo (ze 64)
a v té nejstar‰í jsme dosáhli krásného
3. místa (z 59), coÏ byl pro nás úspûch
neãekan˘. Díky patﬁí Ency, Boﬁkovi
a Verãe. Jako kaÏd˘ rok, nechybûl ani
doprovodn˘ program – ‰ermíﬁské vystoupení, ohnivá show a závûreãná volba o nejhezãí stra‰idlo „Miss Huhula“.
Zvítûzil jednoznaãnû Hejkal. Na konci
ledna jsme vyrazili na tradiãní skautskou
zimní akci „Pﬁechod Brd“. KaÏdoroãnû
se takto vydává plno skautsk˘ch oddílÛ
z celé âR, aby pﬁe‰ly Brdy a spoleãnû
se setkaly na Kytínské louce. Letos tomu
nebylo jinak a my Amazonky jsme
samozﬁejmû nemohly chybût. VyráÏíme
z ¤evnic – smûrem vzhÛru do brdsk˘ch
kopcÛ, kolem jezírka. Poãasí je hodnû
mrazivé a pod nohama to klouÏe jak
Hejkal – vítûzné stra‰idlo
namydlen˘ blesk. Jak je na‰ím zvykem,
cestou se vymûÀují tzv. Brdské kartiãky,
které si kaÏd˘ oddíl vlastnoruãnû vyrábí. SoutûÏí se, kdo jich nasbírá co nejvíce. Nazpátek jdeme pﬁes Skalku, kde jsme si chvíli zajezdily na kluzáku
a pak scházíme do Mní‰ku. V nohách jsme mûly kolem 15 km. V únoru jsme
vyuÏily zimního ledového poãasí a ‰ly jsme si zabruslit na rybník v Satalické oboﬁe. Zkou‰ely jsme rÛzné jezdecké disciplíny, pﬁi nichÏ byl na‰ím nejoblíbenûj‰ím tahaãem ná‰ oddílov˘ pes Jurá‰ek. Na konci února jsme oslavily ná‰ skautsk˘ svátek nazvan˘ „Den Sesterství“.
za 65. oddíl napsala a fotografovala vedoucí Rusalka
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Komunitní centrum MOTÝLEK
Jaro je tady! Leto‰ní témûﬁ ladovská zima byla po
letech zase poﬁádnû dlouhá, tím spí‰e si chceme
v Mot˘lku uÏít vítání jara: ãeká nás velká soutûÏ o nejhezãí kraslici a bohaté velikonoãní tvoﬁení. Tû‰íme se
na vás i pﬁi dal‰ích jarnû ladûn˘ch programech:
V soutûÏi o nejhezãí kraslici mÛÏete získat hezké
ceny v kategoriích: pﬁed‰koláci, Ïáci prvního stupnû,
Ïáci druhého stupnû a v‰ichni star‰í 15 let. Slavnostní
vyhlá‰ení vítûzÛ probûhne v sobotu 8. 4. pﬁi akci Velikonoce s Mot˘lkem,
v porotû zasednou i na‰i v˘tvarníci. Neváhejte se zapojit, i kdyÏ máte pochybnosti o sv˘ch v˘tvarn˘ch schopnostech - kromû odborného hodnocení budeme dûtské ceny také losovat. Své soutûÏní kraslice v krabiãce s vypsan˘m
jménem, kategorií, adresou a telefonem, mÛÏete pﬁiná‰et do Mot˘lku nejpozdûji do ãtvrtka 6. dubna.
6. 4. od 17.30 Divadélko – ·ípková RÛÏenka, v Galerii 14.
8. 4. od 14 do 17 hod. Tradiãní Velikonoce s Mot˘lkem. Do této akce
se zapojí i nûkolik lidov˘ch ﬁemeslníkÛ, proto se mÛÏete tû‰it na pestr˘ program: pletení pomlázek a dekorací, drátování, zdobení kraslic, peãení perníkÛ, vytváﬁení papírov˘ch velikonoãních ozdob, v˘robu „Moranek“ a dal‰í. A na závûr s koneãnou platností odeÏeneme zimu – spoleãnû vyneseme
Moranu do blízkého rybníka. S sebou si nezapomeÀte pﬁinést vyfouknutá
vajíãka na ozdobení, krabiãku na v˘robky a pﬁezÛvky. Vstupné je dobrovolné,
vítané jsou pﬁíspûvky na pouÏit˘ materiál.
19. 4. Ukázková hodina nového kurzu znakové ﬁeãi pro v‰echny, kdo si
chtûjí porozumût se sluchovû postiÏen˘mi. BliÏ‰í informace u Pavlíny Srokové na telefonu Mot˘lku.
20. 4. od 17.30 Relaxaãní malování s Danou Zimovou – „Jarní zeleÀ
s pí‰Èalkou“. Pﬁihlásit se mÛÏete u Lucie Krísové na telefonu Mot˘lku.
22. 4. Svatojiﬁská pouÈ v Hloubûtínû – pﬁijìte nás podpoﬁit ke stánku
Mot˘lku, kde budeme nabízet na‰e v˘robky, mÛÏete si i zaskotaãit na mot˘lkovské trampolínû!
Nûkteré z akcí Pacifiku:
12. 4. Spoleãné vodní hrátky v Aquaparku LetÀany, sraz ve 14 hod.
u Pacifiku
18. 4. V˘let do lanového centra, sraz ve 14 hod. u Pacifiku
***
Páté pokraãování seriálu o pravideln˘ch aktivitách
nás zavede do „TvÛrãí dílniãky“
KaÏdé úter˘ odpoledne se v Mot˘lku
scházejí dûti, které bez
ohledu na své rÛzné
handicapy rády tvoﬁí
a baví je uãení nov˘m
dovednostem. Zdaleka
nejde o jednotvárnou
ãinnost – pﬁed vánocemi dûti napekly perníkové chaloupky, které
pak vlastnoruãnû zdobily, vyzkou‰ely si relaxaãní malování s hudbou, kdy i dûti s velmi omezenou motorikou dokázaly vytvoﬁit krásné obrazy
(jedna holãiãka relaxovala tak dÛkladnû, Ïe nad rozpracovan˘m dílem spokojenû usnula). Ke tvoﬁení patﬁí i práce s keramickou hlínou, vaﬁení apod.
V teplej‰ích jarních mûsících se chystáme s dûtmi vykroãit trochu „do svûta“ – velk˘m dobrodruÏstvím pro nûkteré z nich mÛÏe b˘t samostatné nakupování nebo odeslání pohlednice z po‰ty, plánujeme i náv‰tûvu zajímavé
v˘stavy a nacviãení divadélka. Zkrátka v tvÛrãí dílniãce mají dûti s postiÏením pﬁíleÏitost objevit svá dosud netu‰ená nadání a moÏná i nové koníãky, které jim obohatí Ïivot i do budoucnosti.
PhDr. Zuzana Jelenová
Pﬁedsedkynû SdruÏení na pomoc dûtem s handicapy
KC Mot˘lek, Vlãkova 1067
Tel. 281 912 081, www.motylek.org

Šifra Mistra Leonarda
očima kunsthistorika
Ve stﬁedu 19. dubna se od 19 hod. v komunitním centru Mot˘lek uskuteãní pﬁedná‰ka kunsthistorika Tomá‰e Kuãery na téma populární knihy ·ifra
Mistra Leonarda. Pﬁedná‰ka si neklade za cíl odpovûdût na v‰echny otevﬁené otázky a teorie Brownovy knihy. Omezí se pouze na umûlecká díla, na
obrazy, které mají v bestselleru svou dÛleÏitou roli. âemu vûﬁit? Co by bylo
dobré vûdût? Jaké poselství nám zanechal Leonardo da Vinci?
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JAHODOVÉ MENU
„Duben … je‰tû tam budem!“. Samo sebou se rozumí, Ïe
v JAHODù, JAHÒDCE nebo DÎAGODù! Rádi bychom se, ale spoleãnû s vámi je‰tû ohlédli za bﬁeznem, protoÏe pro JAHODU to byl mûsíc
velmi pozitivní a tak se o pár radostí chceme s vámi podûlit:
Pﬁednû jsme velice rádi, Ïe se nám podaﬁilo uspût v grantovém ﬁízení
u Nadace Via, která z prostﬁedkÛ Nadace âs. spoﬁitelny podpoﬁila ná‰ projekt DÎAGODA a díky této podpoﬁe, jsme mohli od bﬁezna tro‰ku roz‰íﬁit t˘m na‰ich kontaktních pracovníkÛ a nejen to. UÏ dlouho jsme
uvaÏovali o jisté expanzi mimo prostory klubu a díky tomuto projektu se
v roce 2006 na jedno odpoledne
v t˘dnu posílí na‰e terénní práce,
protoÏe stále cítíme, Ïe v ulicích mezi paneláky je dost mlad˘ch lidí, kteﬁí o klubu DÎAGODA nevûdí a pﬁi tom by je jeho nabídka mohla oslovit.
Druhou neménû dÛleÏitou zprávou je, Ïe se nám podaﬁilo uspût s projektem ve v˘bûrovém ﬁízení v rámci Evropského sociálního fondu a pokud
v‰echny náleÏitosti dopadnou jak mají, budeme moci nabídnout na‰im kolegÛm z ostatních neziskov˘ch organizací v pﬁí‰tím ‰kolním roce zajímav˘
vzdûlávací kurz, t˘kající se oblasti vytváﬁení a ﬁízení projektÛ, získávání
finanãních zdrojÛ atd. Tento projekt jako partner podala spoleãnû
s JAHODOU i Mâ Praha 14, a tak touto cestou dûkujeme jejím zástupcÛm za to, Ïe do toho s námi „‰li“. BliÏ‰í informace vám napí‰eme v nûkterém z pﬁí‰tích ãísel ListÛ P14.
Dubnová (nikoliv aprílová) nabídka klubu JAHÒDKA:
5., 12., 19. a 26. 4. – zpíváme, básniãkujeme, tvoﬁíme
7., 14., 21. a 28. 4. – maminky a dûtiãky, procviãí si noÏiãky
3. 4. – vyrábíme dûtské loutky a 10. 4. – Velikonoãní vajíãko a krepov˘
papír
17. 4. – Na Velikonoãní pondûlí máme ZAV¤ENO a 24. 4. – si zahrajeme divadlo
4. 4. – v˘roba stojánku na vajíãka a 11. 4. – malování kraslic
18. 4. – lepíme a malujeme obrázky a 25. 4. – Mot˘lek aneb tvoﬁíme z barev
V dubnu pﬁipravujeme v JAHODù:
11. 4. „Pletení pomlázky“
24. 4. „Knihaﬁi v JAHODù“ 23. dubna je Mezinárodní den knihy a autorsk˘ch práv a tak si zahrajeme na designery a vyrobíme si pﬁebal své oblíbené kníÏky nebo CéDéãka.
DÎAGODA present in april:
7. 4. ve zdravém tûle zdrav˘ (vz)duch“ Na svûtov˘ den
zdraví se pokusíme s náv‰tûvníky klubu DÎAGODA vyabstinovat jejich cigárka i mimo klub a doufáme, Ïe alespoÀ
ten JEDEN DEN to dokáÏí vydrÏet. Aby jim ãas lépe utíkal vyzkou‰íme nûjaké sranda cviky z gymnastiky, neboÈ
trocha pohybu nikdy neza‰kodí!
13. 4.„Z lásky … pomlázky “ I pro star‰í a pokroãilé
máme pﬁipraven˘ rychlokurz pletení pomlázek s bonusem
pletení ko‰íkÛ, a protoÏe uÏ dávno víme, Ïe mají „dÏagoìáci“ ‰ikovné prsty, bude to dozajista zajímavé odpoledne.
Kluby otevﬁeny:
Klub JAHODA – pondûlí, úter˘ od 14 do 18 hod. a ãtvrtek 15 do 18 hod.
Klub DÎAGODA – stﬁeda, ãtvrtek a pátek od 15 do 19 hod.
Klub JAHÒDKA – pondûlí, úter˘, stﬁeda a pátek od 9 do 11hod.
JAHODA
Vybíralova 969, Praha 9
mobil 777 674 060
+ klub DÎAGODA 774 674 060
ã.ú. 250969359/0800
www.jahodaweb.cz

Karneval v Klubíčku
Dlouho oãekávan˘ karneval pro nejmen‰í vypukl v MC Klubíãko ve stﬁedu
22. února. Herna se úplnû zaplnila dûtmi promûnûn˘mi ‰ikovností jejich maminek v beru‰ku, mot˘lka, ãmeláãka, (roztomil˘ch zástupcÛ hmyzí ﬁí‰e bylo letos
mnoho), koãiãku, nepostradatelné princezny a prince, nechybûl pirát a dorazila i âervená Karkulka s vodní vílou (a mnoho dal‰ích postaviãek). Tato veselá spoleãnost si nejen na úvod pro zahﬁátí zazpívala, ale zvládla i pûknou ﬁádku soutûÏí, ve kter˘ch bylo tﬁeba prokázat ‰ikovnost a odvahu. Asi nejvût‰í
radost a uvolnûní pak pﬁineslo tancování a dovádûní s balónky. Dobrá nálada
se nemohla nepﬁenést i na pﬁítomné dospûlé, a tak si leto‰ní karneval v Klubíãku uÏili plnou mûrou skuteãnû v‰ichni.
MN, foto: archiv Klubíãka
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Mateﬁské centrum
Klubíãko YMCA Praha
Klub maminek âern˘ Most – YMCA
Vlãkova 1067, Praha 14
Dopoledne
pro maminky, tatínky i babiãky a pﬁed‰kolní dûti:
Pondûlí : 9.30 – 11.30 Volná herna K. Budzanowská (tel: 606 340 251)
Úter˘: 9.30 – 11.30 KﬁesÈanské maminky s dûtmi M. âerná
(tel.737 355 543)
Stﬁeda: 9.30 – 11.30 Volná herna s programem M. Nováková (tel.
775 204 208), K. Zlatohlávková (tel.732 348 550)
âtvrtek: 9.30 – 12 ‰koliãka Beránek (nutné pﬁihlá‰ení) 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 pﬁihlá‰ení, polatek 20 Kã (maminka a dûti)
Odpolední programy
Úter˘: Taneãní a pohybov˘ krouÏek 16.30 – 17.30 pro pﬁed‰kolní
dûti J. ·indeláﬁová (tel.739 034 435)
âtvrtek : Klub Hledaãi pokladu , pro dûti 8–12 let (15–16.30) Odpoledne plné her, soutûÏí, biblické pﬁíbûhy. 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. Pﬁihlá‰ení nutné, vede Petra Jelínková (tel.
777 819 175)
Programy pro Ïeny:
Stﬁeda: vÏdy tﬁetí v mûsíci Kavárniãka pro Ïeny 20–22.30 vede
MUDr. M. Knobová
Od konce bﬁezna zaãíná v MC YMCA Praha program pro Ïeny: S úsmûvem do práce a do Ïivota, vede M. Nováková (tel. 775 204 208), pondûlí 20 – 22 hod. pﬁihlá‰ení nutné !
Programy celou rodinu:
Pondûlí a ãtvrtek : Cviãení pro radost a dobrou náladu 19. 45 – 21.15,
cviãení s prvky jógy, vede J. Purkyt
Stﬁeda: vÏdy první v mûsíci Duchovní veãery, vede RNDr. L. Souãek
20 – 22 hod.
Jednorázové akce :
Zveme dûti a rodiãe 10.4. na hernu s originální v˘tvarnou dílnou.
Dûti si vyrobí originální velikonoãní ozdoby
18.4. Veãer pro tvoﬁivé maminky (Beránek) Batika II. – nutno pﬁihlásit!
28.4. Pojìte s námi do ZOO ! Spoleãná v˘prava za Ïiv˘mi zvíﬁátky.
Sraz v 8.30 u metra Rajská zahrada, nebo v 9.30 u ZOO
22.4. Zveme spoleãnû s Mâ Praha 14 maminky a dûti na Svatojiﬁskou
pouÈ.
U na‰eho stánku se potû‰íte a mÛÏete zakoupit drobné v˘robky dûtí
a maminek, popovídat si, dozvûdût se nové informace o mateﬁsk˘ch centrech a na‰ich programech, seznámit se s nov˘mi lidmi a získat nové pﬁátele
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

Klubíčkovské odpoledne
společenských her
Pokud neholdujete zimním radovánkám jenom na ledu ãi snûhu, moÏná
dostanete nûkdy chuÈ proÏít i lednové odpoledne v teple a velice zábavnû.
Tuhle moÏnost vyuÏila v polovinû ledna asi tﬁicítka zájemcÛ, která dorazila
do MC Klubíãko na odpoledne spoleãensk˘ch her.
Tato akce má víceletou tradici, proto jiÏ zku‰ení „hráãi“ zauãovali „nováãky“ do pravidel OsadníkÛ z Katanu, Carcassonne, hry Quoridor ãi Activity.
U nejmen‰ích mûly úspûch hlavnû hry Zajíc v pytli a Kuﬁecí olympiáda (a to je
v˘ãet jen tûch nejÏádanûj‰ích her).
Pokud by jste si
i vy chtûli vyzkou‰et spoleãenské
hry, které je‰tû doma nemáte, potkat
se se zdatn˘mi
soupeﬁi v logick˘ch a strategick˘ch soubojích,
urãitû si pﬁí‰tí
„herní“ odpoledne
nenechte ujít.
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Black dostal od Maru‰ky za odmûnu pusinku

Kůň = přítel a kamarád
Maru‰ka dává Carpymu pamlsek
Dûti s handicapy mnoho pﬁátel
nemají. Dá se ﬁíct, Ïe je spí‰ v˘jimkou, kdyÏ vÛbec nûjaké mají. Na druhou stranu je známou skuteãností, Ïe
si vût‰ina z nich dobﬁe rozumí se zvíﬁaty a ãasto jsou pro nû víc, neÏ pro
„normální“ dítû kamarád z ﬁí‰e lidí.
Na této podstatû vzniklo v Praze 14
koncem roku 2004 obãanské sdruÏení „Zajíãek na koni“. Jeho projekt
je urãen v‰em jakkoliv handicapovan˘m dûtem nejen z Prahy 14, kter˘m nabízí jedineãnou moÏnost
ZDARMA se povozit na koni. Nejde
tady o cílenou hippoterapii, ale o normální kontakt dítûte s konûm a se
v‰ím, co s tím souvisí vãetnû ãi‰tûní
konû a pﬁípravy na jeÏdûní. Myslíte,
Ïe to není moÏné? Omyl, funguje to
perfektnû. KdyÏ jsem se v ·estajovicích na statku se‰la s pﬁedsedkyní
sdruÏení „Zajíãek na koni“ Markétou ·ulcovou a dal‰ími – dûtmi i rodiãi, byla mezi nimi také 14ti letá
dívenka s Downov˘m syndromem–Maru‰ka. Nemluvila, nereagovala ani na pozdrav – to je ale
u tohoto handicapu normální. Po
chvíli jsem se za ní ‰la podívat, kdyÏ
ãistila poníka Blacka. Nevûﬁila jsem,

Maru‰ka na Blackovi, kterého vede
Markéta ·ulcová

Na vyjíÏìce – v popﬁedí Dalibor na Carpym
Ïe to je jedna a tatáÏ dívka. S koníkem v jednom kuse mluvila, dávala
mu témûﬁ profesionální povely
a s láskou proãesávala jeho hﬁívu
a Ïínû ocasu. V jeho spoleãnosti se
stala jin˘m ãlovûkem – byla uvolnûná, komunikativní a pﬁátelská.
Obãanské sdruÏení „Zajíãek na
koni“ má zdarma zapÛjãené celkem
tﬁi konû od sedlãanské stáje ARTU·

Za Maru‰ku se ve‰el je‰tû jeden
„jezdec“
ve Stﬁedoãeském kraji. Black, Carpy a Lady jsou v ·estajovicích ustájeni po cel˘ rok – kromû prázdnin,
kdy putují zpût do domovské stáje,
aby chodili na vyjíÏìky s turisty. Dûti
které za nimi ale cel˘ rok jezdily do
·estajovic, se s nimi setkají i o prázdninách – pojedou-li na letní tábor do
rekreaãního stﬁediska Janov v jiÏních
âechách. Bude to integraãní tábor
s koÀmi pro dûti s handicapy a jejich
rodiny. Za pﬁíznivou cenu tam
mohou jet s handicapovan˘mi dûtmi
i jejich sourozenci a rodiãe. Stáj
Artu‰ sem dûtem jejich koÀské kamarády na 4 dny pﬁiveze a ty na nich
budou moci vyjíÏdût do krásné jihoãeské pﬁírody. Nebude to premiéra,
protoÏe jeden takov˘ tábor uÏ má
„Zajíãek na koni“ za sebou – loni
byli spoleãnû na Máchovû jezeﬁe.
Se‰lo se tu celkem 10 rodin a dûkovné dopisy od nich pﬁicházely je‰tû
dlouho potom. Tábor dokonce

finanãnû za‰títila a osobnû nav‰tívila modelka Helena Houdová a spolu
s organizátory se podílela i na tvorbû programu pro dûti.
Obãanské sdruÏení „Zajíãek na
koni“ je v˘jimeãné hlavnû tím, Ïe na
rozdíl od v‰ech existujících veﬁejn˘ch i soukrom˘ch jízdáren tady
rodiãe dûtí s handicapy neplatí za jízdu na koni vÛbec nic. Jedna z maminek se napﬁíklad paní ·ulcové svûﬁila, Ïe její chlapeãek moc touÏil po
jízdû na koni, ale kdyÏ pﬁi‰li na jízdárnu, kde mûla domluvenou jízdu,
zaãal se bát, takÏe z jeÏdûní se‰lo.
Pﬁesto musela zaplatit 150,- Kã, jako
kdyby se jízda uskuteãnila. Byla
z toho rozãarovaná a uÏ se smíﬁila
s tím, Ïe syn jezdit na koni nebude.
AÏ objevila „Zajíãka na koni“. Nûjakou dobu sem s chlapeãkem docházeli, ten se pomalu s koÀmi seznamoval, hladil je, poplácal si je, potom
se na jednoho posadil a pomalouãku
si zvykal. Teì uÏ vesele jezdí a oba
– on i maminka jsou moc spokojeni.
Ne kaÏd˘ z „normálních“ lidí totiÏ
pochopí, Ïe dûti s handicapy jsou na
tom mnohem hÛﬁ neÏ ty ostatní, a má
chuÈ jim vycházet vstﬁíc. Na závûr
vám je‰tû pﬁetlumoãím úryvek
z dopisu, kter˘ napsala dívka na

vozíãku Dáda svému oblíbenému
koníkovi Blackovi: „Black stál vedle mne u vozíku a já jsem ho drÏela.
On se na mne za chvíli podíval tûma
sv˘ma velk˘ma oãima a já jsem v tu
chvíli vidûla, Ïe jsme opravdu nej-

Pﬁíprava na jeÏdûní
vût‰í kamarádi na svûtû a Ïe uÏ nás
od sebe nic na svûtû neodlouãí. Mám
stra‰nou radost, Ïe jsem na‰la takového kamaráda…“
text a foto: Alena Veselá

Pozvánka na letní integrační tábor s koňmi
pro děti s handicapy a jejich rodiny
O.s. „Zajíãek na koni“ zve na letní integraãní tábor s koÀmi v termínu

16. – 23.7. 2006
Místo: Rekreaãní stﬁedisko Janov u Slavonic – jiÏní âechy
Cena: 500,– Kã dítû s handicapem, 600,– Kã rodiã – v cenû je ubytování, plná penze, program vãetnû jízd na koni, terapie, atd.
Podmínky: Tábor je urãen dûtem s handicapy a jejich rodinám, pﬁednost mají dûti, které dochází na jízdy do ·estajovic a také dûti a rodiny
s tíÏivou finanãní situací.
Pﬁihlá‰ky: Markéta ·ulcová, 776 582 848,
email: kopretinam@centrum.cz
Informace také na: www.zajiceknakoni.cz
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Domû dûtí a mládeÏe na âerném Mostû se rozhodli v druhém bﬁeznovém t˘dnu uspoﬁádat zajímavou akci – ples mal˘ch
princÛ a princezen. Vûková hranice
byla na ãísle 8, dolní mez nebyla stanovena. Organizátorky samy netu‰ily, jak velkou odezvu bude jejich
nápad mít. Se‰lo se celkem 27 dûtí
a 18 dospûl˘ch, pﬁitom sem pﬁijeli
i „pﬁespolní“ – z Karlína a dokonce
aÏ z Pﬁíbrami! Lait motivem celého
plesového odpoledne byly pohádky
ve v‰ech podobách, tanãilo se, probíhalo celkem 7 zajímav˘ch soutûÏí
o drobné ceny, hrály se písniãky
z pohádek a veãerníãkÛ a dokonce se
i volila miss princezna. Zrcadlov˘ sál
v DDM âern˘ Most byl krásnû
vyzdoben a dûti byly ve sv˘ch priceznovsk˘ch a princovsk˘ch ‰atiãkách opravdu jako pohádkové bytosti. Moc se nám to líbilo.
text a foto: ves

V

Co se děje v

Ples princů a princezen

dubnu
v Občanské inspiraci?

Kromû prodeje
velikonoãních v˘robkÛ (o tom si
více pﬁeãtete na
velikonoãní dvoustranû 16–17) je i nadále v provozu bezplatná sociálnû právní poradna, objednávky telefonicky na
281 918 473 nebo 776 046 112. Ve
ãtvrtek 27. dubna od 10 hod. bude
v Obãanské inspiraci dal‰í setkání
projektu Inspirace pro rovné ‰ance – skupinová diskuse a dotazníkové ‰etﬁení na téma Hledání zamûstnání po mateﬁské dovolené –
oãekávání a realita… Projekt je
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spolufinancován Evropsk˘m sociálním fondem a státním rozpoãtem âR.
Zveme maminky na mateﬁské
nebo rodiãovské dovolené, které se
chystají vrátit do zamûstnání, na tuto
akci k nám do Obãanské inspirace!
Více informací na tel.: 281 918 473
nebo 774 707 755.
Obãanská inspirace
Kuãerova 14, âern˘ Most
Tel.:281918473, 776046112
e-mail: inspirace@ecn.cz,
www.obcanskainspirace.cz

DDM na Černém Mostě
6. 4. Jarní dekupáÏ – dekupáÏ na kvûtináãe s v˘- Generála Janou‰ka 1060,
sadbou osení, 16–18 hod.,
tel.fax.: 286 889 428
cena dílny: 30 Kã
praha9@ddmpraha9.cz
10. 4. Tvoﬁení ze slaného
www.ddmpraha9.cz
tûsta – velikonoãní motivy, 16–18 hod, cena dílny: 10 Kã
12.–17.4. Velikonoãní florbalové soustﬁedûní – florbal, florbal a zase
florbal, k tomu spousta her, kamarádství a dobrodruÏství
13.–16. 4. Velikonoãní v˘prava nejen turistického krouÏku
13.–17. 4. Velikonoãní tábor, aneb pro pomlázku do Kozojed.
Cena: 1 000 Kã, bliÏ‰í informace a pﬁihlá‰ky v DDM.
26. 4. Chlupat˘ kamarád. Zahradní akce se soutûÏemi po dûti a jejich
ãtyﬁnohé kamarády, 15–17 hod.
Klub Most – otevﬁen˘ klub pro mládeÏ, hry, hudba, soutûÏe po–ãt 14–18 hod.
Doporuãujeme pﬁedchozí rezervaci na v‰echny akce.
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Lazil a Kannika
k nám patří
Na‰e ‰kola, Z· Gen. Janou‰ka, si
uvûdomila skuteãnost, Ïe se v‰echny
dûti nemají tak dobﬁe jako my. I proto jsme se rozhodli podpoﬁit projekt
adopce dítûte na dálku. JiÏ v minulém roce jsme poslali penûÏit˘ pﬁís-

venkou ze 3. tﬁídy si dopisují
zase Ïáci 1. stupnû.
Konec koncÛ, není marné se trochu procviãit i v anglickém
jazyce. I pro ni mají velk˘ v˘znam
napﬁíklad ‰kolní pomÛcky, které se
nám zdají úplnû samozﬁejmé. Pro
Kanniku jsou neobyãejnû luxusní,
stejnû jako obleãení, které jsme jim
zajistili pomocí sbírky.
MoÏná jste i vy jiÏ uvaÏovali
o adopci dítûte z chudé zemû, ale

Lazil
pûvek dvûma dûtem. Finanãní sbírky se zúãastnili Ïáci 1. i 2. stupnû,
pozadu nezÛstali samozﬁejmû ani na‰i
uãitelé. Na‰i noví pﬁátelé se jmenují
Lazil Mendonca a Kannika Manudpraserd. Chlapec z Indie chodí do
8. tﬁídy. Napsal nám jiÏ nûkolik dopisÛ, poslal nûkolik fotografií. V‰ichni
tedy máme moÏnost vidût, z jak˘ch
tûÏk˘ch podmínek pochází. Vûci pro
nás naprosto obyãejné – jako de‰tník, krabiãka na svaãinu apod. – pro
nûj mají nesmírnou cenu. Jsme rádi,
Ïe mu mÛÏeme takto pomoci a Ïe pﬁispíváme k tomu, aby mohl b˘t jednou v Ïivotû tím, k˘m chce. Teprve
pak, aÏ bude mít patﬁiãné vzdûlání,
bude zase moci pomáhat on. S Lazilem si pravidelnû dopisujeme, známe tedy i jeho studijní v˘sledky.
Vzdûlání si opravdu váÏí a nikdy
nám nezapomene podûkovat. S dí-

Kannika
nakonec jste si to rozmysleli proto,
Ïe se vám Ïádná organizace nezdála
dostateãnû dÛvûryhodná, abyste jí
svûﬁili své peníze. My jsme to udûlali. Odmûnou pro nás jsou jejich
dopisy, které vyjadﬁují vdûãnost.
Pﬁedstavte si ten pocit, kdyÏ budete
ãíst dopis od dûtí, které jste adoptovali a uvûdomíte si, Ïe právû va‰e
peníze pomohou k rozvoji vzdûlání
na svûtû.
Luká‰ Hurych,
Aneta Vopálková, Ïáci 8.A
Z· Gen. Janou‰ka
foto: archiv ‰koly

Nejlepší školka je

TA NAŠE!
Pﬁed témûﬁ tﬁemi lety jsem zvaÏovala, do které ‰kolky bude dcera chodit. Dnes mohu s odstupem ãasu ﬁíci, Ïe M· Sluníãko byla dobrá volba. Je
pﬁíjemné, kdyÏ se po ránu dítû tû‰í do ‰kolky v oãekávání, co zajímavého
paní uãitelky zase vymyslely. Obdivuji, Ïe pokud se dítû je‰tû nebo uÏ
nechce vûnovat zadanému úkolu, nemusí, a jde si tﬁeba hrát. Vypadá to
prostû, ale tyhle na pohled jednoduché vûci stojí mnohem více energie,
protoÏe je jistû obtíÏnûj‰í zamûstnat dûti takﬁíkajíc na více frontách. Paní
uãitelky chodí s dûtmi ven kaÏd˘ den, coÏ není samozﬁejmost; jsou ‰kolky, kde uÏ dopoledne dûti vysedávají pﬁed televizí.
Pﬁímo ve ‰kolce mohou dûti vidût divadelní pﬁedstavení, k dispozici
jsou jim rÛzné krouÏky – napﬁ. hra na flétniãku, angliãtina, KoÈátka-jóga
pro dûti, tancování, keramika. Chodí plavat, v zimû mohou jet na hory. Co
povaÏuji za dÛleÏité je to, Ïe ve‰keré dûní bûhem roku si dûti mohou dÛkladnû proÏít. Je podzim? Sbírají podzimní plody, vyrábûjí skﬁítka podzimníãka, uãí se „podzimní ﬁíkanky“, navlékají korále z bobulí, kreslí stromovou vílu atd. Dítû tak mnohem citlivûji vnímá své okolí a promûny
ãasu. MÛÏe se vám tady stát, Ïe kdyÏ pﬁijdete pro své dítû, ono se je‰tû
nutnû jde rozlouãit a pomazlit s paní uãitelkou…a vy zkrátka musíte poãkat!
Pﬁeju v‰em dûtem takovou ‰kolku.
Mgr. Petra Slaninová

Pomáháme
zachránit
NOSOROŽCE
V roce 2006 odstartovala kampaÀ na záchranu nosoroÏcÛ, kterou vyhlásily evropské zoologické zahrady. Jejím cílem je informovat co nej‰ir‰í veﬁejnost o postavení tûchto zvíﬁat v pﬁírodû, podnítit zlep‰ení jejich ochrany a získat finanãní prostﬁedky na podporu konkrétních projektÛ. JiÏ v prosinci
minulého roku proto vyhlásila praÏská zoo soutûÏ pro ‰koly s názvem
ZACHRA≈TE NOSOROÎCE, do které se zapojili i Ïáci ze Z· ·imanovská
v Kyjích. V rámci této akce pﬁi‰el mezi Ïáky její organizátor Franti‰ek ·usta a seznámil je s vlastnostmi a zpÛsobem Ïivota tûchto zajímav˘ch tvorÛ.
Besedoval s dûtmi také o dÛleÏitosti a potﬁebû ochrany mnoha druhÛ, které
stojí díky ãlovûku na pokraji vyhynutí. Na ukázku s sebou pﬁinesl nûkolik
pﬁedmûtÛ, kvÛli jejichÏ v˘robû musel b˘t zabit nûkter˘ z chránûn˘ch ÏivoãichÛ. Velk˘ obdiv sklidila pﬁes 4 metry dlouhá kÛÏe krajty (na snímku). Celá
soutûÏ vyvrcholí 1. kvûtna, kdy probûhne v Troji NOSOROÎâÍ DEN s mnoÏstvím zábavn˘ch aktivit pro dûti i dospûlé. Chcete – li se dozvûdût nûco zajímavého o nosoroÏcích nebo osobnû pﬁispût k jejich záchranû, neváhejte a pﬁijìte nás do zoo podpoﬁit.
PICK

Stará řemesla
Tak se jmenuje program, kter˘ nav‰tívili Ïáci sedmé tﬁídy Z· ·imanovská v rámci svého celoroãního projektu. Vypravili se na nûj do ekologického
centra Tereza v Praze 1. Zde
pro nû mûly lektorky pﬁipraveny informace ze svûta star˘ch ﬁemesel – nejen o historii, jejich pÛvodu a v˘znamu,
ale i o rÛzn˘ch technikách.
Dûti si dvû z nich dokonce vyzkou‰ely na vlastní
kÛÏi. Bûhem dopoledne pod
odborn˘m vedením pracovaly s keramickou hlínou a drátem. Za odmûnu si pak domÛ
odná‰ely drobné dáreãky –
nûkdo odrátkovan˘ oﬁí‰ek,
mu‰liãku nebo kamínek, jin˘ drátûn˘ prst˘nek ãi pﬁívûsek. Mohou se tû‰it na
parádní vlastnoruãnû vyrobené hrneãky a misky, které je‰tû budou vypáleny
v peci.
PICK, foto: archiv ‰koly

Vydařené sportovní odpoledne
V základní ‰kole Vybíralova se 2.
bﬁezna se‰ly dûti ze v‰ech sedmi
oddûlení druÏiny na sportovním

odpoledni. Zá‰titu nad celou akcí
mûla Komerãní banka – poboãka
âern˘ Most, Bryksova 759, která pﬁispûla nejen cenami, ale zapÛjãila
‰kole i skákací hrad pro dûti.
V‰ichni se v˘bornû bavili a mnohdy pﬁedvádûli i nadprÛmûrné sportovní v˘kony. Odmûnou byly
malé dáreãky, ale v‰ichni vûdûli,
Ïe nejde ani tak o vítûzství, jako
o pﬁíjemnou sportovní atmosféru,
která nás v‰echny naprosto pohltila.
PaedDr. Petr Skalsk˘, CSc
ﬁeditel ‰koly
foto: archiv ‰koly
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SoutûÏ zahájil zástupce starosty Mgr. Jaroslav Jirou‰ek

Soutěž aranžérů
v Praze 14
Vystavené soutûÏní práce
Letos poprvé se celorepubliková soutûÏ studentÛ oboru aranÏér odehrávala
v na‰í mûstské ãásti. ·lo jiÏ o její 7. roãník a dûji‰tûm bylo SOU obchodu a sluÏeb, kde se tento studijní obor také vyuãuje.
Slavnostního zahájení dvoudenní soutûÏe se 22. února zúãastnil i zástupce starosty Mâ Praha 14 Mgr. Jaroslav Jirou‰ek. Úkolem soutûÏících studentÛ bylo
v praxi zrealizovat heslo: „Fantazie – svût
bez hranic“. Nezávislá porota hodnotila

jak vystiÏení tématu, tak pohlednost pro
oãi. PﬁeváÏnou ãást v˘robkÛ si soutûÏící
z celé republiky jiÏ pﬁivezli s sebou – napﬁ.
makety v˘kladních skﬁíní, koláÏe, ka‰írované modely, návrhy poãítaãové grafiky,
ãást ale dûlali aÏ na místû.
SoutûÏilo se celkem v 11 disciplínách
a nejlépe se umístily:
SOU Praha 9 z na‰í mûstské ãásti, SP·
Praha 5, S· Fr˘dek-Místek a SOU Îìár
nad Sázavou.
text a foto: ves

Maketa v˘kladní skﬁínû – soutûÏní exponát

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy
Rozvod
Rozvod patﬁí bezpochyby k jedné
z nejnároãnûj‰ích Ïivotních situací,
se kterou se nûkteﬁí z nás setkají
osobnû a jiní jen zprostﬁedkovanû,
napﬁíklad od sv˘ch znám˘ch. Mnozí
by bez váhání rozvod oznaãili za uãinûné peklo a opravdu to tak mÛÏe
b˘t, ale také nemusí. ZáleÏí „jen“ na
schopnosti a vÛli domluvit se, na
toleranci a vstﬁícnosti obou zainteresovan˘ch stran. Rozvod sám o sobû
tedy nemusí probíhat nijak dramaticky, pokud o to nebude jedna ze
stran usilovat. Souãástí bûÏné praxe
v Poradnû pro rodinu, manÏelství
a mezilidské vztahy je i mediaãní
pomoc lidem, kteﬁí mají vÛli se dohodnout, ale nevûdí jak na to, potﬁebují nezainteresovaného pomocníka
apod., spoleãnû mÛÏeme vytvoﬁit rozvodovou i porozvodovou dohodu.
V takov˘ch pﬁípadech jsme vût‰inou
rovnûÏ zástupci na stranû nepﬁítomn˘ch dûtí, tak abychom ohlídali jejich
zájmy a rozvod neznamenal trauma
v jejich Ïivotû. Pomáháme dvojicím
nalézt moÏnosti a zpÛsoby, jak projít
rozvodovou situací bez vût‰ích ‰rámÛ na du‰i i v penûÏence, jak mluvit
s dûtmi, pﬁíbuzn˘mi, pﬁáteli apod. Pro

pﬁehled nyní uvádíme rÛzné moÏnosti
rozvodu z hlediska na‰eho právního
ﬁádu, podrobnûj‰í informace lze získat na osobní konzultaci v na‰í
Poradnû ·romova 861.
Rozvod z právního hlediska
âesk˘ právní ﬁád zná v zásadû dva
zpÛsoby, jak ukonãit manÏelství rozvodem. Jde o tzv. sporn˘ rozvod
a tzv. rozvod dohodou. Rozvod dohodou je nepochybnû mnohem oblíbenûj‰ím zpÛsobem ukonãení manÏelství. Jeho v˘hody spoãívají v tom,
Ïe ﬁízení je rychlej‰í, manÏelé si
porozvodové podmínky vytváﬁejí
sami a jednají se soudem v podstatû
pouze dvakrát (o dohodû rodiãÛ
a o samotném rozvodu). Oproti tomu
u sporného rozvodu dochází ãasto
k nepﬁíjemnému dokazování a neÏ
jsou vyﬁe‰eny v‰echny vztahy, mÛÏe
dojít aÏ ke ãtyﬁem soudním sporÛm
(soud o dûti, o rozvod, o majetkové
vypoﬁádání a o práva ke spoleãnému
bytu). ManÏelství je rozvedeno vÏdy
na návrh jednoho z manÏelÛ a místnû pﬁíslu‰n˘m soudem je ten, kde
mûli manÏelé poslední spoleãné bydli‰tû. K obûma variantám návrhu na
rozvod se pﬁikládá tisícikorunov˘
kolek.

Sporn˘ rozvod je uplatnûn tehdy,
nedokáÏí-li se manÏelé dohodnout na
podstatn˘ch vûcech jeÏ s rozvodem
souvisejí, tedy na tom, zda se rozvést,
na budoucích pomûrech dûtí, majetkovém vypoﬁádání a vyﬁe‰ení bytové situace. Pﬁedpokladem, aby manÏelství mohlo b˘t rozvedeno, je
„trval˘ a hlubok˘ rozvrat, díky

Bezplatně vám pomůžeme
·romova 861, Praha 14
âern˘ Most, tel. 731 056 735,
731 056 738, 281 912 144

nûmuÏ nelze oãekávat obnovení
manÏelského souÏití“. Tento rozvrat
je v prÛbûhu ﬁízení prokazován
a zároveÀ je brán zﬁetel na pﬁíãiny
rozpadu manÏelství. ManÏelství
mÛÏe b˘t rozvedeno i pﬁes nesouhlas
jednoho z manÏelÛ. DÛvodem, kter˘
by mohl zabránit rozvodu manÏelství
je zájem nezletil˘ch dûtí, dan˘ zvlá‰tními dÛvody (mÛÏe jít napﬁ. o natolik závaÏn˘ zdravotní stav, kdy péãe
o dítû není v silách jednoho rodiãe).
Dále je tﬁeba upozornit na to, Ïe jsouli v manÏelství nezletilé dûti, soud
návrh na rozvod pﬁijme pouze tehdy,
pokud jiÏ bylo o pomûrech tûchto dûtí

pro dobu po rozvodu pravomocnû
rozhodnuto.
Rozvod dohodou je pouÏit v pﬁípadû, Ïe manÏelství trvalo alespoÀ
jeden rok, manÏelé spolu nejménû
‰est mûsícÛ neÏijí (nemusí jít o oddûlená bydli‰tû, jde o naru‰ení manÏelsk˘ch vztahÛ) a oba s rozvodem
souhlasí. V tomto ﬁízení soud pﬁíãiny rozvratu manÏelství nezji‰Èuje,
proto se lze vyhnout nepﬁíjemnému
„praní ‰pinavého prádla“. ManÏelé
musí soudu zároveÀ s návrhem na
rozvod manÏelství pﬁedloÏit písemné
smlouvy s úﬁednû ovûﬁen˘mi podpisy o vypoﬁádání spoleãného jmûní
manÏelÛ a dﬁíve spoleãného bydlení.
Je zcela na manÏelích, jaké smlouvy si sepí‰í. Není nutné, aby majetek byl rozdûlen podle principu, Ïe
kaÏd˘ z manÏelÛ dostane polovinu,
pokud jim to bude vyhovovat jinak.
Dále musí doloÏit pravomocné rozhodnutí soudu o schválení dohody
rodiãÛ o úpravû pomûrÛ nezletil˘ch
dûtí pro dobu po rozvodu. Po splnûní tûchto podmínek soud manÏelství
rozvede.
Dostatek dobré vÛle ke spoleãnému domlouvání pﬁejí Petra Franãeová a Magdaléna Strouhalová
z Poradny pro rodinu ·romova.
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vátky jara pomalu, ale jistû oÏívá i na‰e Praha 14, je‰tû donedávna

odûná do snûhového hávu. Velikonoãní atmosféru proÏívají hlavnû
dûti jak v na‰ich neziskovkách, tak na ‰kolách – vyrábûjí v krouÏcích drobné artefakty, symboly Velikonoc. A pokud jsme se to dozvûdûli vãas, uveﬁejÀujeme nûkteré akce plánované pro veﬁejnost v na‰em regionu bûhem velikonoãní období. A protoÏe s jarem se probouzí celá pﬁíroda,
v pﬁípravû jsou uÏ i první turistické v˘lety. Velikonoce jsou ale pﬁedev‰ím nejv˘znamnûj‰í kﬁesÈanské svátky, pﬁipomínající smrt a vzkﬁí‰ení
JeÏí‰e Krista. Proto jsme na tuto dvoustranu zaﬁadili i zamy‰lení pana
j‰
faráﬁe.

Záhlaví na vût‰inû stránek jsou
vyzdobena velikonoãními symboly,
které ze dﬁeva vytvoﬁily dûti ve v˘tvarném
ateliéru ARS PUERIS na Jahodnici
pod vedením Jiﬁiny Olivové-Bﬁicháãkové.

Netradiční kraslice
Malovat kraslice netradiãními
metodami zkou‰ely dûti v DDM na
âerném Mostû. Moc se jim líbilo tzv.
„mramorování“, pﬁi kterém nikdy
nevíte, jak˘ vzor se právû povede
a zkou‰kou trpûlivosti zase bylo
omotávání skoﬁápky barevnou bavlnkou.
foto: ves

S Orionem

do Nové Paky
Jahůdkovské
květináčky
Aby bylo o Velikonocích ãím
ozdobit sváteãní stÛl, vyrábûly se
v JahÛdce pestrobarevné kvûtináãky,
do kter˘ch se potom je‰tû aranÏovaly kvûtiny. Zapojil se kaÏd˘, kdo uÏ
umûl drÏet ‰tûtec v ruce.
foto: ves

93. pion˘rská skupina, oddíl Orion, Kpt. Stránského 994,
P-14 âern˘ Most nabízí v‰em zájemcÛm velikonoãní pobyt
v Nové Pace od 12. do 17. dubna. Ubytování v Domû dûtí a mládeÏe v Nové Pace, cena 800,– korun (doprava, ubytování, strava, v˘lety, odmûny atd.).
Na programu bude: Zdobení velikonoãních vajíãek (dûvãata) nové techniky,v˘lety do okolí – památky (hrady, muzea aj.),
pletení velikonoãních pomlázek (chlapci), po loÀském úspûchu si upeãeme jidá‰e, rÛzné hry venku – kuliãky, ringo, míãovky atd., rÛzné hry v místnosti, velikonoãní koleda po mûsteãku, turistické znalosti a dovednosti bûhem pobytu.
Pﬁihlá‰ky: do 10.4. 2006 se zájemci mohou pﬁihlásit vÏdy
v pondûlí na schÛzce oddílu v klubovnû v ul. Kpt. Stránského
994 od 16 do 18 hod., nebo na tel. 281862762 (veãer – vedoucí oddílu), nebo e-mail: vydricka@atlas.cz
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Svátky jara
v Občanské inspiraci
Jako kaÏd˘ rok i letos pﬁipravujeme v prostorách Obãanské inspirace, Kuãerova 14, âern˘ Most Velikonoãní v˘stavu. UÏiteãné drobnosti, keramiku a velikonoãní dekorace vyrobené handicapovan˘mi lidmi z celé âR u nás mÛÏete zakoupit
na tradiãní v˘stavû od 3. do 17. dubna. Také budeme opût spoleãnû s aranÏérkou vyrábût jarní dekorace na stÛl.

Ježíš a Příběh Ježíše Krista
v Galerii 14
Rádi bychom vás pozvali v pondûlí 10. dubna od 17.30 na
promítání filmu pro dûti Pﬁíbûh JeÏí‰e Krista (JeÏí‰Ûv Ïivot oãima dûtí, Ïijících v jeho dobû) a od 19 hod. na film JeÏí‰ (natoãeno podle Luká‰ova evangelia). Vstupné dobrovolné. Poﬁádá
Nov˘ Ïivot o.p.s. a kﬁesÈanské církve na âerném Mostû.

O nejkrásnější vajíčko
První tﬁída ze Z· ·imanovská se pﬁihlásila do soutûÏe o nejkrásnûj‰í velikonoãní vajíãko. Îáci s paní uãitelkou ·árkou Jindrovou
vytvoﬁili velké vejce, které má vzhled rozpraskané skoﬁápky a je symbolem nového

Ïivota – jara. Dûti ve ‰kolní druÏinû se
nechtûly nechat zahanbit a pod vedením
vychovatelek se pustily do maxikraslic, kter˘mi vyzdobí prostory ‰koly.
foto: archiv ‰koly

VELIKONOCE pod drobnohledem
noho lidí v na‰í zemi si
spojuje velikonoãní svátky s nastávajícím jarem,
párem pﬁíjemn˘ch dnÛ volna
a pondûlním koledováním. Pro
kﬁesÈany znamenají Velikonoce
ov‰em daleko více neÏ uveden˘
v˘ãet.

M

DÛvod existence kﬁesÈanství
Velikonoce jsou pﬁipomínkou
zmrtv˘chvstání JeÏí‰e Krista, coÏ je
pro kﬁesÈany nejdÛleÏitûj‰í historická událost vÛbec. Bez ní by ztratilo
kﬁesÈanství svÛj dÛvod existence a jak
ﬁíká v jednom svém dopise apo‰tol
Pavel, kﬁesÈané by byli tûmi nejuboÏej‰ími tvory pod sluncem…
Pohyblivé svátky
Na rozdíl od Vánoc, jejichÏ termín je pevnû stanoven, o Velikonocích hovoﬁíme jako o pohybliv˘ch
svátcích. Je tomu tak proto, Ïe se
pÛvodnû odvozují od Ïidovsk˘ch
svátkÛ, které se ﬁídí lunárním kalendáﬁem, kter˘ se právû „pohybuje"
vÛãi na‰emu kalendáﬁi obãanskému
sluneãnímu. Velikonoce se slaví
vÏdy v nedûli po prvním jarním úplÀku a jejich termín tak kolísá v rozpûtí pûti t˘dnÛ (mezi 22. bﬁeznem
a 25. dubnem).

Postní doba
Obdobnû jako je advent ãasem
pﬁípravy na Vánoce, pﬁed Velikonocemi máme rovnûÏ pﬁípravnou fázi –
postní dobu. Zaãíná 46 dnÛ pﬁed Velikonocemi a kﬁesÈané jsou pozváni,
aby se více neÏ jindy nechali BoÏím
pÛsobením a svou spoluprací s ním
pﬁipodobÀovat Kristu. Na poãátku
postní doby stojí v˘zva „obraÈte se
a vûﬁte evangeliu", tj. zmûÀte své
sm˘‰lení podle toho, jak BÛh vidí vá‰
Ïivot, a pﬁijmûte, Ïe mu na vás záleÏí a Ïe vás
má

Velikonoãní tﬁídenní
Postní doba pﬁechází do tzv. velikonoãního tﬁídenní. Je to: Velk˘
pátek se sv˘m ãtvrteãním pﬁedveãerem, Bílá sobota a nedûle Zmrtv˘chvstání. V tûchto dnech si kﬁesÈané pﬁipomínají poslední chvíle
JeÏí‰ova pozemského Ïivota: jeho
veãeﬁi s apo‰toly (s ustanovením
Eucharistie a knûÏství, pﬁíkaz lásky
a sluÏby bliÏnímu), zatãení, odsouzení a ukﬁiÏování, a ov‰em, a k tomu
to v‰echno smûﬁuje, slavné zmrtv˘chvstání. Vrcholem tohoto tﬁídenní je v noci ze

kresba: Petr Drábek

rád. To kdyÏ ãlovûk
doopravdy pﬁijme za vlastní, zaãne
nahlíÏet svÛj Ïivot z úÏasné perspektivy a spousta problémÛ je najednou
nûkde úplnû jinde.

soboty na nedûli nûkolikahodinová liturgie (letos bude od 20.30
u sv. Bartolomûje v Kyjích – po ní
obvykle míváme radostné spoleãen-

ství na faﬁe aÏ do ranních hodin).
Tuto noc, podle které se celé svátky
jmenují, by snad kﬁesÈan ani nemûl
chodit spát…
Vajíãko – symbol Ïivota
Lidová tradice nalezla vrchol své
velikonoãní radosti v pondûlní velikonoãní pomlázce spojené s rozdáváním vajíãek. Co v‰ak má tato
tradice spoleãného s oslavou vzkﬁí‰eného Krista? Vajíãko je pﬁedev‰ím
krásn˘m symbolem nového Ïivota,
a o to právû o Velikonocích jde.
Nejen pﬁijetí toho, Ïe se v na‰ich
krajích pﬁíroda znovu probouzí
(vÏdyÈ Velikonoce se slaví i tam, kde
pﬁíroda naopak usíná), ale toho, Ïe
v Kristu je smrt jednou provÏdy pﬁemoÏena.
Nedûle – pﬁipomínka Velikonoc
Pondûlní veselicí v‰ak velikonoãní slavnost zdaleka nekonãí.
KﬁesÈané slaví cel˘ch následujících
sedm t˘dnÛ jako jeden velk˘ radostn˘ den. Kromû toho máme „malé
Velikonoce", totiÏ pﬁipomínku Kristova vítûzství nad smrtí, kaÏdou
nedûli v roce.
pﬁipravili: Milena Borgulová,
Ladislav Souãek, knûz farnosti
sv. Bartolomûje v Kyjích
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Hloubětínská sportovní sobota
N

hloubûtínském sportovním
centru se v sobotu 11. bﬁezna
nehrál jen stolní tenis. V pﬁilehlé nafukovací hale tu paralelnû
probíhal jeden ze série zimních tenisov˘ch turnajÛ v rámci amatérského

V

mistrovství, poﬁádaného âeskou tenisovou ‰kolou, místní potápûãské
centrum Neptun vypravovalo svoje

druÏstvo na mistrovskou soutûÏ
mimo Prahu a plaveck˘ bazén byl
otevﬁen pro veﬁejnost. Pﬁi jakémkoli
sportování by se nemûlo zapomínat
na pitn˘ reÏim, k ãemuÏ tu spolehlivû slouÏí vedle vstupu do bazénu
malé bistro. Jeho
provozní si po
dvanácté hodinû
v‰ak posteskl, Ïe
mu zb˘vá k ãepování uÏ jen jeden
sud piva s Budvarem. TudíÏ pro
pﬁí‰tû, aÏ se tu
sejde více neÏ
jeden turnaj plus
plavání, se bude
muset lépe pﬁedzásobit zlatav˘m
mokem, jenÏ si
amatér‰tí sportovci
pochvalují víc neÏ
profíci, kteﬁí svoji v˘konnost
povzbuzují spí‰e jontov˘mi nápoji,
dÏusíky ãi minerálními vodami.

Softbal začíná
V‰ech 120 ãlenÛ softbalového
oddílu Spectrum, kter˘ sídlí v Z· Bﬁí
VenclíkÛ, se pilnû pﬁipravuje na zahájení sv˘ch soutûÏí. Od nejmlad‰ích
klukÛ a dívek ze druh˘ch a tﬁetích
tﬁíd aÏ po kategorie dospûl˘ch. V rozhovoru s trenéry Petrem Novákem
a Danem Pasinim jsme se ale nejdﬁíve struãnû vrátili k loÀsk˘m v˘sledkÛm v‰ech druÏstev.
„Ti nejmen‰í skonãili na mistrovství republiky smí‰en˘ch druÏstev
v Brnû na ãtvrtém místû, mlad‰í Ïáci
byli v Plzni je‰tû o stupínek v˘‰e
a kadeti se v âesk˘ch Budûjovicích
stali dokonce mistry republiky. Ve
finále porazil t˘m sloÏen˘ v˘hradnû
z na‰ich odchovancÛ Deltu Pardubice v˘raznû 9:0 a velk˘ talent Olda
Hadrava získal cenu pro nejlep‰ího
nadhazovaãe i nejuÏiteãnûj‰ího hráãe. Mlad‰í junioﬁi pro zmûnu ve finále prohráli, a to s Havlíãkov˘m Bro-

dem, ale i tady se mÛÏeme pochlubit
individuální cenou, Kamil Ryne‰ byl
vyhlá‰en nejlep‰ím pálkaﬁem. Druzí
byli i star‰í junioﬁi, které rovnûÏ porazili borci z Vysoãiny. Mlad‰í juniorky skonãily na mistrovství republiky

v Ostravû páté, kdyÏ Petra Kﬁiklánová se stala nejlep‰í pálkaﬁkou, a star‰í juniorky byly ãtvrté s nepopulární

a turnaji neregistrovan˘ch
hráãÛ ve stolním
tenisu o pohár starosty,
jenÏ tu odstartoval do
tﬁetího roãníku, jsem zaskakoval za svého redakãního kolegu, sportovního reportéra Pavla,
jehoÏ v sobotu ãekala
milá povinnost pﬁi domácí zabijaãce. Nechtûlo se mi na turnaji jen
pﬁihlíÏet, takÏe jsem si
kromû poznámkového bloku a foÈáku pﬁibalil i pálku a pantofle s bílou
podráÏkou (vhodnûj‰í jsou tenisky,
které mûli na nohou v‰ichni ostatní).
Umûní hrát ping pong není pochopitelnû vázané na obuv, ale musíte to
mít v hlavû a hlavnû v ruce. CoÏ ale
nebyl, bohuÏel, mÛj pﬁípad. Na‰tûstí jsem nebyl sám, kdo nezvítûzil ani
v jednom setu. Jak ﬁekl za nás

poraÏené (a to byli nakonec v‰ichni
kromû vítûze), pan Hejno (spolu
se ·mídem, Ple‰kovou a Fricmanem
na 19.–22. místû): „Pinães je doplÀkov˘ sport, zÛstalo nám to z mládí
v ruce. Hráli jsme to dneska v˘bor-

nû, ale dostali jsme na pr...“ Statisticky vzato bylo v turnaji sehráno 61
zápasÛ za úãasti 22 hráãÛ (18 muÏÛ
+ 4 Ïeny). Hrálo se ve skupinách po
ãtyﬁech, pak vyﬁazovacím zpÛsobem
o finále, v nûmÏ zvítûzil jiÏ potﬁetí
Sedlák nad Dohnalem (3:1), kter˘ je
o dvacet let mlad‰í. Nejmlad‰í hráã
turnaje, teprve 14let˘ Drda (10. místo), jedin˘ teenager v soutûÏi, nejstar‰í pan Korbel, 71 let
(6 místo): „Nejlépe jsem
si zahrál se starostou ve
skupinû. Mile mû pﬁekvapilo, Ïe hraje tak
dobﬁe.“ Z Ïen byla nejlep‰í Havlíková na 5.–8.
místû. ·est nejlep‰ích si
odneslo zlaté poháry,
diplomy a dárkové ta‰ky. Turnaj ﬁídil se v‰ím
v‰udy rukou pevnou
a spravedlivou prezident
klubu veteránÛ ve stolním tenisu Lumír Ruzha, kter˘ od roku 1983
vyhrál pﬁi úãasti na dvou stech turnajích rovnou stovku! Na praÏském
Ïebﬁíãku 800 registrovan˘ch hráãÛ
bez rozdílu vûku je ve sv˘ch
79 letech na 201 místû.
text a foto: j‰

bramborovou medailí. V kategorii
dospûl˘ch obsadily Ïeny v praÏském
pﬁeboru druhé místo a poté neuspûly
v kvalifikaci o druhou ligu, v téÏe
soutûÏi skonãil B t˘m muÏÛ ‰est˘. UÏ
popáté za sebou se A t˘m muÏÛ umístil v první lize na ãtvrtém místû, ale
vyhrál âesk˘ softbalov˘ pohár, takÏe koncem srpna bude startovat na
t˘denním turnaji o Pohár vítûzÛ pohárÛ. Tam bychom moc rádi
uspûli.“
Tím jsme se uÏ dostali
k leto‰ní sezónû, na kterou probíhala pﬁíprava hlavnû v tûlocviãnû, protoÏe sníh se softbalem nejde vÛbec dohromady.
„Jsme v dost velkém skluzu
s venkovní pﬁípravou, ale i tak
chceme dosáhnout minimálnû
stejn˘ch v˘sledkÛ jako loni.
ProtoÏe ostatní oddíly na tom
budou podobnû. Opírat se budeme i nadále o vlastní odchovance, vÏdyÈ tﬁeba v kádru muÏÛ jsou
jenom dva hráãi odjinud. Máme
radost, Ïe Spectrum je v˘raznû za-

stoupen i v reprezentaci. Tﬁeba ãtyﬁi
na‰i hráãi pomáhali muÏÛm stát se
mistry Evropy. A pût na‰ich borcÛ se
zúãastnilo svûtového ‰ampionátu
juniorÛ v Kanadû. Jsme samozﬁejmû
pﬁipraveni na‰i ãlenskou základnu
i nadále roz‰iﬁovat. Dá se ﬁíci, Ïe ve
v‰ední dny po ‰estnácté hodinû je na
hﬁi‰ti vÏdy nûjak˘ trénink, zájemci
mohou pﬁijít a urãitû se jich nûkdo
z trenérÛ nebo trenérek ujme…Pokud
by se chtûl nûkdo podívat, jak vlastnû takov˘ softbal vypadá, tak má
moÏnost bûhem víkendu 22. a 23.
dubna, kdy se na na‰em hﬁi‰ti v ligové premiéﬁe muÏÛ pﬁedstaví ãtyﬁi
t˘my z loÀské nejlep‰í pûtice. V sobotu hostíme loÀského mistra z Chomutova a nováãka Tempo, v nedûli
loni druhou Krã a pátou Iuridicu.“
Obûma trenérÛm, kteﬁí mají
i dlouholeté trenérské zku‰enosti
s reprezentaãními v˘bûry, jsem popﬁál hodnû zdaru pﬁi reprezentaci
Prahy 14 tûmi nejmen‰ími teebalisty poãínaje a softbalisty se lvíãkem
na prsou konãe.

Finálov˘ zápas
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Zimní fotbalové turnaje
Máme za sebou 6. roãník halové
ligy a 5. roãník zimní venkovní ligy,
obû dlouhodobé soutûÏe pro vûkové
kategorie fotbalistÛ narozen˘ch po
1.1.1995 a po 1.1. 1997, obû hrané
o pohár starosty Prahy 14. O v˘sled-

mûstské ãásti zaznamenaly v silné
konkurenci slu‰né v˘sledky a nûkteﬁí kluci se prosadili i v soutûÏích jednotlivcÛ, jejichÏ vítûze urãily hlasy
trenérÛ v‰ech zúãastnûn˘ch druÏstev.
Nejlep‰ími hráãi, stﬁelci nebo brankáﬁi ve ãtyﬁech kategoriích se stali
Jiﬁí Barek, Jaroslav Vojtek, Jan Hradil (v‰ichni FC King) a Radek ·tumper (Slavoj Hloubûtín)…Turnaje probûhly celkem hladce, za coÏ patﬁí dík
v‰em úãastníkÛm. Jen druÏstvo Libu‰e se nedostavilo ani jeden hrací den
halové ligy, a tak jej nahradili ti
nejmen‰í fotbalisté z Hloubûtína.
Podûkování patﬁí také rodiãÛm
a funkcionáﬁÛm za odklízení snûhu,
kterého letos bylo tak vydatné mnoÏ-

ãeká 8. dubna mistrovství âeské republiky. Pﬁi otevﬁené nepostupové soutûÏi si v tûlocviãnû navíc mÛÏe zasoutûÏit kaÏd˘,
kdo trochu cviãí aerobik. Za svoji snahu získá diplom a moÏná
i odmûnu. Více informací o soutûÏním aerobiku a dal‰ích novinkách Fit studia D se dozvíte na adrese fitstudiod@seznam.cz.

Prázdniny v Jizerkách

cích vlastnû ãtyﬁ turnajÛ a dal‰ích
podrobnostech nás informoval ﬁeditel turnaje Vojtûch Král z poﬁádajícího oddílu FC King.
„Turnaje se hrály v tûlocviãnû a na
umûlém povrchu hﬁi‰tû Z· Vybíralova, halové ligy se zúãastnilo 12
a venkovní dokonce 14 druÏstev.
Mezi mlad‰ími v hale bylo poﬁadí
prvních tﬁí Háje, King a Krã, u star‰ích Xaverov, King a ëáblice, venku pak Bohemians, Háje a King (na
snímku), respektive King, Hloubûtín
(na snímku) a Úvaly. T˘my z na‰í

ství, Ïe to v souhrnu pﬁedstavovalo
pﬁes 300 brigádnick˘ch hodin. V˘raznû nám opût pomohl ÚMâ Praha 14
a osobnû i starosta Miroslav Fronûk,
kter˘ pﬁedával ceny. A podûkovat
bych chtûl rovnûÏ firmû TEMPISH
za sponzorské dary."

Novinky z aerobiku
Nejmlad‰í dûti Fit studia D získaly svÛj první pohár za tﬁetí místo. I kdyÏ
to nebylo na území na‰í mûstské ãásti, ale v hale na Petﬁinách, kde klub ze Z·
Vybíralova poﬁádal soutûÏ Aerobic Team Show Open Cup, v‰echny dûti se
radovaly a oslavovaly svÛj první úspûch, pod kter˘m jsou podepsány i trenérky Blaga ·imkovská a Tereza Je‰inová. Tenhle t˘m mÛÏete mimo jiné vidût
pﬁi l1. roãníku soutûÏe Junior Aerobic Master Class, kter˘ se bude konat
v Z· Vybíralova ve stﬁedu 19. dubna 2006 od 15 hodin. Tam se pﬁedstaví v‰ichni závodníci klubu v pûti soutûÏních kategoriích od pûti let po neomezen˘ vûk.
K vidûní budou v prÛbûhu odpoledne i ãtyﬁi fitness t˘my, které je‰tû pﬁed tím

Jarní prázdniny trávila 93. pion˘rská skupina turistického oddílu Orion v Jizersk˘ch horách na chatû Javor v Jindﬁichovû. Snûhu bylo plno, a tak jsme si uÏili
dosyta lyÏování na nedaleké sjezdovce v Luãanech, která uspokojila jak zaãáteãníky, tak i pokroãilej‰í lyÏaﬁe. A kdo nelyÏoval, vydával se na v˘lety po okolí – Tanvald, SmrÏovka, Harrachov, Jablonec nad Nisou. Na závûr pobytu se
konaly závody – sjezd na lopatách a na bobech a dále sjezd a slalom na lyÏích.
Mezi nejúspû‰nûj‰í závodníky v jednotliv˘ch vûkov˘ch kategoriích patﬁili Klárka Kopﬁivová, Kry‰tof Dolej‰í, Filip Hlávka a Adam Bajrami, mezi nejmlad‰ími Tomá‰ a Dominik ¤e‰átkovi. Veãery patﬁily deskov˘m a stolním hrám, probûhly tradiãní turnaje ve skládání puzzlí (nejlep‰í Martin Janda) a v pexesu
(absolutním vítûzem Jirka Kulhav˘), vítûzem ve stolním tenise se stal Patrik
Kováã z DD Py‰ely (s tímto DD Orion spolupracuje). A kdyÏ se nelyÏovalo,
vydali se v‰ichni na nedalekou rozhlednu Bramberk nebo se soutûÏilo na snûhu. I kdyÏ nám poãasí letos moc nepﬁálo, prázdniny se v‰em moc líbily.
***
Kromû toho se poãátkem bﬁezna oddíl vydal na v˘let na zﬁíceninu Zvíﬁetice u Bakova nad Jizerou. V˘stup ke zﬁíceninû se zdolával s obtíÏemi, cesta byla pûknû uklouzaná, nûkteﬁí lezli vyslovenû po ãtyﬁech, ale stálo to za
to. Zﬁícenina hradu je rozlehlá, z vûÏe byl velice pûkn˘ v˘hled. Opodál na
bezpeãném místû si v˘letníci potom rozdûlali oheÀ na snûhu a do‰lo i na oblíbené opékání buﬁtÛ. Spoleãn˘mi silami postavili snûhovou housenku, nejdﬁíve se do stavby nikomu moc nechtûlo, ale v˘sledek spoleãného díla se
v‰em nakonec moc líbil.
Jana

Turistick˘ oddíl Orion – 93. pion˘rská skupina
Pﬁipravujeme akce:
Pozvánka na v˘let – hrad Valeãov – sobota 22. dubna podrobnosti
a informace o v˘letû najdou zájemci na oddílov˘ch webov˘ch stránkách
– www.oddil-orion.cz

Zveme vás na KULIČKYÁDU
93. PS Praha 14-âern˘ Most, Kpt. Stránského 994, turistick˘ oddíl
Orion poﬁádá jiÏ XI. roãník Kuliãkyády.
Sraz je v pondûlí 10.

dubna v 16 hod. v klubovnû.

DÛleÏité: s sebou alespoÀ 3 kuliãky
– v pﬁípadû de‰tû se turnaj odkládá na 24. 4. 2006
Zveme v‰echny ãleny oddílu i ostatní zájemce k úãasti na této tradiãní dûtské zábavû.
dvoustranu pﬁipravil Pavel Vokurka,
foto: j‰ (4), autor (2) a archiv
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Miroslav Šifner

placená inzerce

Leto‰ní zima se nechce vzdát své
vlády, nicménû podle kalendáﬁe uÏ
má jaro první dekádu za sebou
a v níÏe poloÏen˘ch oblastech se
pomalu zaãíná probouzet i pﬁíroda.
A zahrádkáﬁi uÏ tro‰ku nervóznû zaãínají diskutovat o prome‰kan˘ch
agrotechnick˘ch lhÛtách. To si profesionálové pochopitelnû dovolit
nemohou, a tak na‰e cesta za pﬁedstavením dal‰ího podnikatele v na‰í
mûstské ãásti vedla do zahradnictví
v Kyjích za rybníkem. Vedle tamûj‰ího viaduktu vybudovali zahradnické impérium bratﬁi Miroslav a Franti‰ek ·ifnerovi uÏ pﬁed více neÏ
‰edesáti lety a specializovali se na
polní zeleninu a pûstování chryzantém na du‰iãky. Konkurenci mûli velkou, kousek dál v Hrdloﬁezích zahradniãili pánové Kroutil a ·ebek,
pﬁes kopec v Hloubûtínû rodina âernohorsk˘ch, ve Vysoãanech ·pacovi a ve Svépravicích Zajíãkovi. Není
se co divit, Ïe kdyÏ se v roce 1953
narodil Miroslav ·ifner mlad‰í, daly
mu sudiãky do koãárku na zahradû
jen samou lásku ke kytkám a zeleninû. A já mu po dal‰ích 53 letech mohl
pﬁi pﬁepichování sazeniãek v kyjském
skleníku poloÏit na‰e anketní otázky.
TakÏe, proã jste zaãal podnikat
právû na území Prahy 14?
„RodiãÛm jsem zaãal pomáhat uÏ
v pﬁed‰kolním vûku tﬁeba pﬁená‰ením kvûtináãÛ, zahrada byl vlastnû
mÛj domov. Kousek odsud v Male‰icích jsem vystudoval zahradnickou

‰kolu a poté v Mûlníku nástavbu se specializací zelináﬁství,
ovocnáﬁství a vinaﬁství. Hned po ‰kole
v roce 1973 jsem se
tady stal zamûstnancem tehdej‰ích Státních statkÛ Praha,
a kdyÏ ‰el v následujícím roce na dlouhou
dobu do nemocnice
tehdej‰í vedoucí, stal
jsem se jeho nástupcem. Moc mi tenkrát
pomohl nûkdej‰í konkurent z Hloubûtína
Franti‰ek âernohorsk˘, kter˘ tady rovnûÏ dûlal a nezi‰tnû mnû pﬁedával
zku‰enosti. V roce 1990 jsem od statkÛ ode‰el, za dal‰í dva roky nám
v restituci vrátili ãást pozemkÛ, pronajali jsme si skleníky a pustili se do
pûstování zeleniny, kterou nám ale
bezdomovci a dal‰í vandalové staãili zniãit. A tak jsme sortiment i poãet
skleníkÛ zmen‰ili a soustﬁedili se na
kvûtinovou sadbu petunií, surfinií,

aster, hledíkÛ, mu‰kátÛ, afrikánÛ
a teì novû i lobelek a kejklíﬁek, coÏ
jsou krásné truhlíkové kytky z Nizozemska. V zeleninové sadbû jsou
to teì v dubnu kedlubny a saláty,
pozdûji pak rajãata, papriky a okurky, vût‰inou na‰e hybridní odrÛdy z kvalitního semena. Tady nebo
v PrÛhonicích vypûstované, vypiplané od semínek, takÏe jsou o dost
odolnûj‰í tﬁeba vÛãi plísním. Navíc
je prodáváme za velkoobchodní
ceny."
Co z Prahy 14 jste uÏ staãil
poznat a kam se naopak teprve
chystáte?
„Do ‰koly jsem chodil v Kyjích
i Hloubûtínû, takÏe jsem mûl a mám
spoustu kamarádÛ tam i tam. Spoleãnû jsme prolézali staré kanály
v Hloubûtínû, ‰toly nad tratí i katakomby vedle kyjské fary. Hráli si na
indiány i vojáky v lesích, znali kaÏd˘ metr na âihadlech i kolem rybníkÛ a Rokytky. Rodiãe mû sice na
zahradû zamûstnávali dost, ale ty
chvilky v roztrhan˘ch teplákách nebo
kraÈasech pﬁi rÛzn˘ch hrách, na kolech nebo na bruslích mnû vÏdy

dopﬁávali. Pﬁed 25 lety jsem si navíc
postavil domek na Hrádku v Jordánské ulici a tam jsem
zase celé okolí projezdil s koãárkem.
Urãitû se neztratím
ani na âerném Mostû,
natoÏ v Hostavicích,
takÏe fakt nevím, kam
bych se je‰tû chystal."
Jaké jsou va‰e
dal‰í podnikatelské
zámûry?
„UÏ nûkolik let se
celoroãnû starám o zahrady mateﬁsk˘ch ‰kolek v Praze 14, coÏ
pﬁedstavuje sekání trávy, prÛklest, v˘sadbu
nov˘ch keﬁÛ a stromkÛ. V tom bych i nadále rád pokraãoval. Pokud jde
o zahradu, tak je to sloÏitûj‰í. Devût
let jsme se soudili o pozemky,
pozemkov˘ fond nám urãil, Ïe dostaneme v‰echno i s ekologickou zátûÏí, kotelnu, tﬁi dal‰í skleníky, stodo-

lu, trafostanici. My jsme s bratrancem chtûli jen to své, fond trval na
svém a prodal to spekulantovi, kter˘
to zase prodal dál, teì to nabízí nám.
A koleãko se toãí dál. TakÏe, pﬁi rychlosti na‰eho soudnictví se mi tûÏko
hovoﬁí o dal‰ích zámûrech. Chceme

samozﬁejmû pokraãovat v dosavadní
nabídce, uÏ kvÛli matce, které je 83
let, bydlí stále vedle skleníkÛ a poﬁád
by chtûla s nûãím pomáhat. Ale je to
sloÏité. Vstupní ceny rostou a my
hlavnû kvÛli stál˘m zákazníkÛm
zdraÏovat nechceme. VÏdyÈ k nám
uÏ desítky let kromû místních jezdí
lidé tﬁeba i z Hostivaﬁe nebo JiÏního
Mûsta. Teì se k tomu navíc pﬁidaly
problémy s uzavﬁením Broumarské,
takÏe pﬁíjezd k nám je moÏn˘ jen
Lednickou ulicí, ale pokraãujeme
v práci bez ohledu na potíÏe dál. Prodávat zaãínáme po 20. dubnu, otevﬁeno bude kromû úter˘ kaÏd˘ den od
8 do 18 hodin s hodinovou pﬁestávkou na obûd. Nabídka pro v‰echny
milovníky kytek i zeleniny bude opût
pestrá i kvalitní a urãitû jim udûlá
radost.
text a foto: Pavel Vokurka

Soutěžíme s Žaketem
Správná odpovûì na soutûÏní otázku z minulého
ãísla ListÛ: c) veverce slouÏí ocas jako brzdící páka
a kormidlo.
Ze správn˘ch odpovûdí jsme vylosovali pana
Tomá‰e Mládka z DoleÏalovy ulice, na kterého
v redakci ãeká Plán Prahy s rejstﬁíkem ulic (2006).
Pro dne‰ní soutûÏní kolo mimoﬁádnû nemáme pﬁipravenu novou soutûÏní otázku, neboÈ vás chceme
informovat o 2. roãníku vlastivûdné soutûÏní hry „8x4 Prahou krok za krokem“, poﬁádané kartografick˘m vydavatelstvím Îaket.
Vlastní soutûÏ probûhne v období od Velikonoc do du‰iãek. Její slavnostní
zahájení bude souãástí zábavného velikonoãního odpoledne, které se koná
na zelen˘ ãtvrtek 13. dubna od 14 hod. v sídle hlavního mediálního partnera
soutûÏe âeského rozhlasu Regina v Praze 8 – Karlínû, Hybe‰ova 10. KaÏd˘ pﬁíchozí si bude moci vybrat jedno z 900 vajec, pﬁiãemÏ jen 50 je v˘herních. Hlavní cenou bude zájezd na Krétu, dále potom DVD, kníÏky, vstup do
fitness centra a mnoho dal‰ích. Pro ty, kdo nebudou mít ‰tûstí, je pﬁipravena sladká odmûna.
Dal‰í prÛbûh soutûÏní hry 8x4 Prahou krok za krokem bude stejnû jako
loni podpoﬁen doprovodn˘mi akcemi (fotografická soutûÏ, prezentace pﬁi
kvûtnovém veletrhu Svût knihy 2006, turistick˘ pochod PraÏsk˘ minimax
apod.). Ve‰keré soutûÏní materiály (mapa, soutûÏní pohlednice, letáky) obdrÏíte v Praze 14 na soutûÏním místû, jímÏ bude Knihkupectví Havana
v Hloubûtínû. BliÏ‰í informace o soutûÏi najdete na www.zaket.cz/8x4. j‰
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eﬁejnost na‰í Mâ jistû zaãala vnímat souãasn˘ stavební
ruch, kter˘ panuje v Dolních
Poãernicích. Probíhají zde stavby,
které jsou podporovány ze strukturálních fondÛ Evropské unie formou,
která je dána Jednotn˘m programov˘m dokumentem pro cíl 2 (dále jen
JPD2).
Dovolte mi, abych vás s tûmito
projekty blíÏe seznámil. Na‰e Mâ
byla a je v tomto smûru velmi
aktivní. Posuìte sami.
• Vybudování pﬁírodního amfiteátru v rámci rehabilitace zámeckého parku v Dolních Poãernicích
Na tuto stavbu podala na‰e Mâ
Ïádost v 1. v˘zvû. Po odsouhlasení
projektu regionální radou (ZHMP)
se práce rozbûhly naplno a jiÏ dnes
mÛÏeme vidût r˘sující se amfiteátr
pﬁi jiÏní stranû budovy starého pivovaru v zámeckém parku. Celkové
náklady na tuto stavbu pﬁesáhnou
11 mil. Kã. Na‰e Mâ zde financuje
povinn˘ podíl zpÛsobil˘ch v˘dajÛ ve
v˘‰i 289 tis. Kã a jiÏ v r. 2004 se na
této stavbû podílela nezpÛsobil˘mi
v˘daji ve v˘‰i cca 2,5 mil. Kã. V˘sledkem této stavby bude zru‰ení starého pódia pod hrází rybníka a podstatné zkvalitnûní podmínek pro
poﬁádání na‰ich kulturních akcí.
Budeme usilovat o to, aby tento amfiteátr byl vyuÏíván i jin˘mi subjekty.
Stavbu provádí firma FASS, která
byla vybrána na základû zákona
ã. 40/2004 Sb. ve v˘bûrovém ﬁízení.
• Spoleãné kulturní centrum
Mâ Praha-Dolní Poãernice a Mâ
Praha 14
Vût‰ina na‰ich obãanÛ jiÏ nav‰tí-

Vodoteãe v zámeckém parku

vila pﬁi kulturních akcích starou
budovu pivovaru ãp. 3. Pﬁesto, Ïe
na‰e Mâ tento objekt uvedla po
neblahé ãinnosti Státního statku Praha do ãásteãnû pouÏivatelného stavu,
zdaleka zde nebyly naplnûny podmínky a potﬁeby pro kvalitní provozování kultury a zájmové ãinnosti.
Proto se vedení na‰í Mâ rozhodlo
podat ve 2. v˘zvû JPD2 Ïádost na

rekonstrukci tohoto objektu s cílem
dosaÏení pûkného kulturního stánku
pro na‰i Mâ a i pro Prahu 14, kde
podobn˘ objekt zcela chybí. Stavba
byla zahájena poãátkem leto‰ního
roku a bude dokonãena v prÛbûhu

Na‰í Mâ jiÏ dlouhou dobu trápí
neutû‰en˘ stav objektu ãp. 6 ve Staré obci. Hledali jsme pro tento objekt
vyuÏití a v souladu s programem
JPD2 se nabízelo právû informaãní
centrum, pﬁi kterém by mûlo b˘t je‰-

Budoucí regionální informaãní centrum

Stavba amfiteátru, ve v˘ﬁezu maÏoretky z Babího léta 2005

roku 2007. Celkové náklady pﬁesahují ãástku 26 mil. Kã, na‰e Mâ se
na financování této stavby podílí
cca 800 tis. Kã na zpÛsobil˘ch v˘dajích. NezpÛsobilé v˘daje ve v˘‰i cca
4,7 mil. Kã by mûly b˘t hrazeny
z dotace od hl. m. Prahy.
• Regionální informaãní centrum
v Dolních Poãernicích s veﬁejnû pﬁístupn˘m internetem

tû vybudováno malé muzeum, které
by mapovalo Ïivot na‰ich pﬁedkÛ.
Îádost na tento projekt byla podána
ve 3. v˘zvû a byla opût úspû‰ná.
V souãasné dobû je vypsáno v˘bûrové ﬁízení na zhotovitele dle zák.
ã. 40/2004 Sb.. Stavba bude zahájena v leto‰ním roce a bude ukonãena
v r. 2007. Celkové náklady na tuto
stavbu jsou ve v˘‰i cca 10 mil. Kã,
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Amfiteátr – pﬁístupové schody k jevi‰ti a pivovaru
na‰e Mâ se na této stavbû podílí
povinnou ãástkou cca 800 tis. Kã.
Vûﬁíme, Ïe realizací tohoto projektu
zkvalitníme historické jádro na‰í Mâ
a zpﬁíjemníme pobyt v Mâ jak jejím
náv‰tûvníkÛm, tak na‰im obãanÛm.
• Revitalizace vodního systému
v zámeckém parku v Dolních Poãernicích
Kdo nav‰tûvuje zámeck˘ park, jistû si v‰imne, Ïe v‰echny jeho vodoteãe jsou zanesené bahnem, jejich
bﬁehy jsou erodované a prorostlé

23
2006. Doufejme, Ïe
i zde bude na‰e Mâ
úspû‰ná.
V souvislosti s námi
podávan˘mi Ïádostmi je
tﬁeba pﬁipomenout, Ïe
uspûjí pouze takové projekty, které odpovídají
vyhlá‰en˘m programÛm
JPD2 a jeho dílãím opatﬁením. Dále pak tyto
projekty musí b˘t technicky pﬁipravené, tzn.,
Ïe by mûly mít zpracovanou
projektovou
dokumentaci, rozpoãet
nákladÛ, územní rozhodnutí a stavební povolení a jejich financování
musí b˘t v pﬁedstihu
zaji‰tûno, neboÈ EU
i hl. m. Praha poskytují
své podíly aÏ po dokonãení stavby (etapy).

náletov˘mi dﬁevinami. Tento projekt
má za cíl zkvalitnit vzhled zámeckého parku, zlep‰it zde Ïivotní prostﬁedí
a vytvoﬁit lep‰í podmínky pro ochranu parku pﬁi povodních. TéÏ jsme se
rozhodli uskuteãnit tento projekt
z dÛvodu pﬁím˘ch vazeb na ostatní
projekty v na‰í Mâ, které jsou
z programÛ JPD2 realizovány. Na‰e
Mâ podala Ïádost na tento projekt
ve 4. v˘zvû. V souãasné dobû probíhá hodnocení Ïádostí a v˘sledek
bude znám v závûru mûsíce bﬁezna

ãástku 50 mil. Kã. Hlavním dodavatelem díla je firma Lesy hl. m. Prahy,
odbahnûní provádí na základû v˘bûrového ﬁízení firma PAS plus, s.r.o..
Tato akce by mûla b˘t dokonãena
v leto‰ním roce.
• Rekultivace skládky V Pískovnû
Îádost na realizaci této akce byla
podána hl. m. Prahou ve 4. v˘zvû.
Pokud bude úspû‰ná, dojde k zásadním zmûnám na pozemku, kter˘ se
rozkládá za na‰ím hﬁbitovem smûrem k b˘valé pískovnû. Vût‰ina na‰ich obãanÛ neblah˘ stav tohoto
pozemku dobﬁe zná, neboÈ jej sami
vyuÏívají jako ãernou skládku.
Podání tohoto projektu iniciovala
na‰e Mâ. Místo nevzhledné skládky by zde mûla vzniknout parková
plocha z umístûním drobn˘ch prvkÛ, které by zde umoÏnili na‰im
obãanÛm trávit ãást svého volného
ãasu.

Rekonstrukce bezpeãnostního pﬁelivu

Hráz Velkého poãernického
rybníka

V krátkosti se je‰tû zmíním o projektech, které na území
na‰í Mâ realizuje
v programu JPD2
hl. m. Praha.
• Rekonstrukce
Velkého poãernického
rybníka
V 1. v˘zvû byl jedním z nejlépe
zpracovan˘ch právû tento projekt.
Vût‰ina na‰ich obãanÛ tuto stavbu,
která právû probíhá, sleduje pﬁi sv˘ch
procházkách. V‰ichni jistû oceníme
pﬁínos tohoto projektu, kter˘ spoãívá
v odstranûní havarijního stavu v‰ech
zaﬁízení rybníka, ve zlep‰ení podmínek pro Ïivot fauny a flory této pﬁírodní památky a téÏ ve zlep‰ení podmínek pro ﬁe‰ení povodÀov˘ch stavÛ
a s tím související bezpeãnosti obyvatel na dolním toku Rokytky. Celkové náklady na tuto akci po jejich
dÛkladném pﬁehodnocení pﬁesáhnou

ODPOROU EU

Ve v˘hledu je podávání dal‰ích
Ïádostí v následujících v˘zvách a to
jak na‰í Mâ tak hl. m. Prahou na území na‰í Mâ. Je tﬁeba si uvûdomit
v˘hody financování projektÛ v programu JPD2 a vyuÏít moÏností, které nám tyto programy nabízejí. Dodejme na závûr, Ïe pﬁi uskuteãnûní
zámûrÛ, které byly v tomto ohlédnutí zmínûny, se posune na‰e Mâ sv˘m
v˘znamem a nabízen˘mi moÏnostmi pro na‰e obãany opût o nûkolik
krokÛ dále.
Zbynûk Richter, starosta
Mâ Praha-Dolní Poãernice

v Dolních
Počernicích
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Genmjr. in mem. Otto Smik, DFC
Osobnost úspû‰ného stíhaãe Otto Smika b˘vá nejãastûji spojována pﬁedev‰ím s rokem 1944, kdy zazáﬁil pﬁi spojenecké invazi a kdy byl sám dvakrát
sestﬁelen. K úspû‰n˘m jedincÛm se obvykle v‰ichni hlásí a SmikÛv pﬁípad
v tomto smûru není Ïádnou v˘jimkou. Aã narozen v Gruzii a bojoval u BritÛ,
za války si jej zcela logicky nárokovali âechoslováci, pozdûji i Slováci a naposledy i Îidé. Klíãová bude zﬁejmû jeho mateﬁská ﬁeã, ale i zde zÛstáváme trochu v rozpacích. Jeho vojenská karta uvádí mateﬁskou ﬁeã slovenskou, ale
souãasnû udává i znalost ru‰tiny, nûmãiny a maìar‰tiny. Podle svûdectví jeho
váleãn˘ch druhÛ mluvil Otto Smik za války u britsk˘ch jednotek pochopitelnû anglicky, u ãeskoslovensk˘ch jednotek pak v˘hradnû ãesky s mûkk˘m
slovensk˘m akcentem; znám˘ váleãn˘ reportér Jiﬁí Mucha mluvil o akcentu
ruském, coÏ bude zﬁejmû pﬁesnûj‰í. Dobové dokumenty rovnûÏ jasnû svûdãí
o tom, Ïe svá hlá‰ení psal ãesky (a pochopitelnû téÏ anglicky).
Otto Smik se narodil 20. ledna
1922 v BorÏomi nedaleko od Tiflisu
(dnes Tbilisi). Jeho otec pocházel
z Tisovce u Rimavské Soboty. Teprve v roce 1934, po oficiálním navázání diplomatick˘ch stykÛ mezi âSR
a SSSR, se celá Smilkova rodina
mohla vrátit do otcovy staré vlasti.
Podnikav˘, inteligentní, piln˘ a ctiÏádostiv˘ hoch vûdûl, co chce. Aby
se svému ideálu létání co nejvíce pﬁiblíÏil, zaãal nejprve modelaﬁit; svÛj
první model si postavil je‰tû v Gruzii a na Slovensku svou dovednost
dále zdokonaloval. Vstoupil do bratislavské odboãky Masarykovy letecké ligy (MLL) a zaãal nav‰tûvovat
plachtaﬁsk˘ kurs, krátk˘ ãas byl
zamûstnán i na vajnorském leti‰ti.
V Bratislavû vychodil dvouletou soukromou Obchodní ‰kolu, ale povolání úﬁedníka v Ústﬁedním ﬁeditelství
slovensk˘ch elektráren mu k srdci
nikterak nepﬁirostlo.
Rozpad âeskoslovenska a vznik
samostatného Slovenského ‰tátu rozhodly o tom, Ïe v mladém muÏi uzrálo rozhodnutí opustit domov a odebrat se do zahraniãního odboje. Stalo
se tak 18. bﬁezna 1940. Cesta do
Francie mu trvala bezmála ãtvrt roku
a pochopitelnû nepostrádala ﬁadu
dobrodruÏství. Koneãnû 3. ãervna
1940 byl prezentován u Náhradního
tûlesa ãs. letectva v jihofrancouzském
táboﬁe v Agde. Tento den je moÏno
povaÏovat za datum jeho vstupu do
ãeskoslovenské armády. Dﬁíve neÏli
mohlo b˘t pﬁikroãeno k byÈ jen teoretickému leteckému ‰kolení, Francie se zhroutila. JiÏ 24. ãervna 1940
se proto vojín Otto Smik v pﬁístavu
Port Vendres ocitl spolu s dal‰ími na
palubû evakuaãní lodi Apapa, která
jej 7. ãervence 1940 dopravila do
britského Liverpoolu. Dnem 24. ãervence 1940 byl pﬁijat do svazku RAF
VR v nejniÏ‰í hodnosti Aircraftsman
No 2 Class (vojín-nováãek). Nûkolik následujících mûsícÛ pak strávil
v ãeskoslovenském leteckém depu
v Cosfordu. Zde ov‰em svou kariéru zahájil zcela nepoeticky – jako
dÛstojnick˘ sluha.
Mezi pilotní elévy (UT/Pilot) byl
Otto Smik zaﬁazen 13. bﬁezna 1941
a souãasnû pov˘‰en do hodnosti Leading Aircraftsman (zhruba odpovídající ãs. hodnosti svobodníka). Po
sedmi t˘dnech byl 28. ãervna 1941

pﬁemístûn k No 4 Initial Training
Wing v nedalekém Paigntonu. Zde
prodûlával kurs letecké teorie. Teprve
3. záﬁí 1941 byl povolán k vlastnímu
elementárnímu pilotnímu v˘cviku
u 3. EFTS ve Watchfieldu, kter˘
úspû‰nû zavr‰il 22. listopadu 1941.
V té dobû bylo zﬁejmé, Ïe znaãná ãást
v˘cviku budoucích ãeskoslovensk˘ch pilotÛ, a to nejen ta elementární, se pﬁesune do Kanady, kde
5. ledna 1942 nastoupil Otto Smik
k pokraãovacímu pilotnímu v˘cviku
u 39. SFTS ve Swift Currentu v provincii Saskatchewan, pozdûji téÏ
u 34. SFTS na základnû Medicine
Hat v provincii Alberta. Zde dále
zdokonaloval své pilotní umûní, tentokráte jiÏ na pilotáÏnû podstatnû
nároãnûj‰ích jednoplo‰n˘ch Harvardech Mk.II. Po pÛlroce odplul zpût
do Anglie. V té dobû jiÏ nosil dÛstojnickou uniformu, neboÈ s platností
od 22. kvûtna 1942 byl pro své vynikající ‰kolní v˘sledky a letecké
schopnosti pov˘‰en do nejniÏ‰í dÛstojnické hodnosti Pilot Officer. Jen
pro srovnání je nezbytné poznamenat, Ïe ãeskosloven‰tí pﬁíslu‰níci

RAF mûli dvojí hodnost – britskou
a ãeskoslovenskou, a ty si zpravidla
neodpovídaly.
1.záﬁí 1942 nastoupil do zdokonalovacího ‰estit˘denního kurzu
u 5. (P)AFU v Ternhillu, pak 16. ﬁíjna 1942 zahájil finální fázi celého tréninkového cyklu u operaãnû v˘cvikové jednotky 61. OTU v Rednalu
poblíÏ Shrewsbury. Dne 5. ledna
1943 hlásil v Churchstantonu pﬁíchod
u velitele 312. ãeskoslovenské stíhací peruti, ale jiÏ po dvou dnech byl
pﬁeloÏen do Exeteru k 310. peruti.
Obû jednotky byly vyzbrojeny Spitfiry Mk.VB a Mk.VC. 15. ledna 1943
byl pﬁemístûn ke 131. stíhací peruti
(Country of Kent). Ta byla tehdy po
tvrd˘ch bojích nad okupovan˘m kontinentem staÏena na leti‰tû Castletown ve skotském hrabství Caithness,
kde odpoãívala a zotavovala se. PﬁírÛstky byly vítány. Spolu se Smikem
u jednotky pÛsobili také
dva jeho krajané – F/Lt
Tomá‰ Kruml a P/O Jaroslav Hlaìo, pozdûj‰í velitel ãs. stíhacího kﬁídla.
Letecká ãinnost na severu
britsk˘ch ostrovÛ se omezovala prakticky jen na
cviãné lety, pobﬁeÏní hlídky a drÏení hotovostí.
V˘zbroj tvoﬁily Spitfiry
Mk.VB a Mk. VC. Ani
u 131. peruti se Smik
(i oba jeho ãe‰tí druzi)
dlouho neohﬁál, prakticky
jen ‰est t˘dnÛ. JiÏ 2. bﬁezna 1943 se totiÏ hlásil na
leti‰ti Hornchurch v Essexu u Lond˘na u 122. stíhací peruti (Bombay).
Velel jí S/Ldr Donald
E. Kingaby, DSO, DFC,
DFM & bar, jeden z nejlep‰ích anglick˘ch stíhaãÛ, jenÏ sám zaãínal jako
obyãejn˘ serÏant. PeruÈ
vyzbrojená vynikajícími
Spitfiry F.Mk.IX podnikala v rámci elitního
Hornchurchského kﬁídla
útoãné akce nad konti-

nentem. Její hlavní operaãní náplní
se staly doprovody americk˘ch
MarauderÛ, Flying FortressÛ a britsk˘ch MitchellÛ, BostonÛ a Ventur
nad leti‰tû a pﬁístavy v severní Francii, Belgii a Nizozemí.
Krátce po pﬁíchodu na nové pÛsobi‰tû Smik potvrdil své stﬁelecké schopnosti. JiÏ 13. bﬁezna 1943
pﬁi doprovodu americk˘ch Flying
FortressÛ nad Amiens (operace Ramrod 43) mu byl pﬁiznán pravdûpodobn˘ sestﬁel Messerschmittu Bf 109
od L/JG 27 (nûmeck˘ pilot musel
s postﬁelen˘m strojem nouzovû pﬁistát) a 9. dubna 1943 pﬁi Rhubarbu
v okolí francouzského Dieppe zniãil
jedno kulometné hnízdo. Dnem
18. kvûtna 1943 Smik s Hlaìem zmûnili jednotku, neboÈ dosavadní
122. peruÈ právû odcházela na odpoãinek do Eastchurche. Její místo zaujala 222. stíhací peruÈ (Natal), která
29. dubna 1943 dorazila do Hornchurche. Oba pﬁe‰li právû do jejích
ﬁad a Smika zde ãekala nejvût‰í sláva. V jejím rámci se velice aktivnû
zapojil do ofenzívních akcí nad okupovanou západní Evropou, proslul
neobyãejn˘m bojov˘m elánem a nekompromisním zpÛsobem boje, takÏe nebylo divu, Ïe zde dobyl ãetné
úspûchy. Ve velmi krátkém ãase zde
Smik absolvoval operaãní turnus
a dobyl vût‰inu sv˘ch vítûzství. Ve
v‰ech smûrech se vyznamenal a stal
se jednou z nejv˘raznûj‰ích postav
nejen své peruti, ale i Hornchurchského kﬁídla a celé tehdej‰í 11. skupiny Fighter Command. Nemûlo
by smyslu popisovat na tomto místû
jeho vzdu‰né boje v rámci 122.
a 222. peruti, neboÈ ve‰keré jeho
vítûzné souboje – a nebylo jich
málo – jsou popsány v chronologii
událostí. Jeho tehdej‰í spolubojovník
a pozdûji poslední velitel ãs. stíhacího kﬁídla, Jaroslav Hlaìo ne‰etﬁil na
Smikovu hlavu uznáním. Souãasnû
dává nahlédnout do tajemství Smikov˘ch úspûchÛ: „Otík byl velmi
nadan˘ a mimoﬁádnû agresívní stíhaã. Jeho pilotní a stﬁelecké umûní
bylo pﬁísloveãné. Nikdy nevynechal
jedinou pﬁíleÏitost dostat se s Huny
do kﬁíÏku a pﬁíleÏitosti ostatnû sám
vyhledával. Byl úplnû posedl˘ touhou tisknout spou‰È a myslím, Ïe mu
bylo jedno, jestli mûl v zamûﬁovaãi
nûmeck˘ letoun, lokomotivu nebo
loì. Jeho zápal byl nezniãiteln˘.
Hodnû si vûﬁil a málo dbal na nebezpeãí.
To bylo charakteristické pro
v‰echny úspû‰né stíhaãe. Jen málo
star‰ích pilotÛ se stalo esy. Otík mûl
tehdy 21 let a to je pro stíhaãe ideální vûk. Tehdy je‰tû pilot není „zkaÏen˘ opatrností“, pramenící z pﬁedchozích ‰patn˘ch zku‰eností, havárií,
zranûní apod. Myslím, Ïe v tom tkvûlo tajemství Otíkov˘ch úspûchÛ.“
SvÛj druh˘ operaãní turnus zahájil 15. bﬁezna 1944, kdy byl pﬁidûlen
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ke 134. ãs. kﬁídlu, jmenovitû k 310.
ãeskoslovenské stíhací peruti, která
jej pﬁed rokem pﬁijala tolik mace‰sky. V prÛbûhu operace Overlord
F/O Otto Smik, DFC zv˘‰il své skóre o dal‰í tﬁi potvrzené sestﬁely
(z toho jeden ve spolupráci). To byl
nejlep‰í tehdej‰í v˘kon u celého ãs.
kﬁídla. Dne 8. ãervence 1944 Smik
sám v prÛbûhu jediného startu sestﬁelil tﬁi nûmecké bezpilotní stﬁely V-1.
Stal se tak nejúspû‰nûj‰ím ãs. stíhaãem pﬁi jejich niãení. Jak se pozdûji
ukázalo, mûlo to b˘t poslední vítûzství dosaÏené Smikem ve vzduchu.
Jeho v˘kony a váleãné zásluhy
ne‰lo opominout, takÏe 11. ãervence 1944 byl Otto Smik pov˘‰en
do hodnosti Flight Lieutenant (kapitán) a jmenován velitelem B-letky
u 312. ãeskoslovenské stíhací peruti. Tﬁistadvanáctka, které tehdy velel
SmikÛv nûkdej‰í spolubojovník od
222. peruti, S/Ldr Jaroslav Hlaìo,
DFC, tehdy se sv˘mi Spitfiry
HF.Mk.IX podnikala doprovody siln˘ch svazÛ ãtyﬁmotorov˘ch bombardovacích HalifaxÛ a LancasterÛ
a útoãila na pozemní a námoﬁní cíle
v Nizozemí. V nové
funkci si Smik poãínal velice agilnû a pﬁi
nedostatku protivníkÛ ve vzduchu se
soustﬁedil na niãení
lokomotiv. Sv˘m agresívním stylem boje
si u mlad˘ch pilotÛ
okamÏitû získal autoritu.
AÏ do té doby
Smika provázelo aÏ
neuvûﬁitelné ‰tûstí. Pak v‰ak pﬁi‰el
den 3. záﬁí 1944, kdy se z operace
Ramrod 1258 nad okupovan˘m kontinentem nevrátil. âeskoslovenská
312. spoleãnû s 310. perutí tehdy
tvoﬁily souãást doprovodu stovky
ãtyﬁmotorov˘ch HalifaxÛ, smûﬁujících k leti‰ti Soesterberg. Let k cíli,
stejnû jako vlastní bombardování probûhly bez zvlá‰tních pﬁíhod,
nikoli v‰ak zpáteãní cesta. Temperamentní Smik, nezvykl˘ zahálet,
totiÏ pﬁi návratu se svojí ãtyﬁkou zaútoãil na leti‰tû Gilze Rijen, kde spatﬁil lákavou koﬁist – asi tﬁicet zamaskovan˘ch bombardovacích JunkersÛ
Ju 188 od Stab a L/KG 2 Holzhammer.
V okamÏiku, kdy se sv˘m Spitfirem HF.Mk.IX ML296 (DU-N)
zaãal spou‰tût k útoku, zahájila
prudkou a pomûrnû pﬁesnou palbu
nepﬁátelská protiletecká obrana.
Navzdory hradbû flaku se Smikovi
sice podaﬁilo dva Ju 88 zapálit, ale
pﬁi vybírání zteãe inkasoval tﬁi zásahy. Po neúspû‰ném pokusu o seskok
na padáku nakonec nouzovû pﬁistál
„na bﬁicho“ u obce Prinsebeek poblíÏ
Bredy, na území ovládaném nepﬁítelem. Za pomoci místního obyvatelstva se mu v‰ak podaﬁilo uniknout
NûmcÛm, kteﬁí jej pronásledovali.
Spojil se s obûtav˘mi pﬁíslu‰níky

nizozemského hnutí odporu, kteﬁí jej
ukr˘vali nejprve v Prinsebeeku, poté
v Bredû a nakonec v Ginnekenu.
Dne 23. ﬁíjna 1944 se vydal na cestu
k nûmeck˘m liniím, které za dramatick˘ch okolností pﬁe‰el tﬁi dny
poté. Americká Dakota jej pak
29. ﬁíjna 1944 z Antverp dopravila
nazpût do Anglie, na leti‰tû Northolt.
Po svém návratu do Velké Británie byl Otto Smik díky sv˘m nesporn˘m velitelsk˘m schopnostem,
podpoﬁen˘ch mimoﬁádn˘mi bojov˘mi v˘sledky dne 13. listopadu 1944
pov˘‰en do hodnosti Squadron Leader a jmenován velitelem britské
127. stíhací peruti, operující na kontinentû. Stal se tak v poﬁadí tﬁetím ãeskoslovensk˘m dÛstojníkem,
jemuÏ byla svûﬁena britská peruÈ. Ve
své nové funkci ale pÛsobil jen dva
t˘dny. Dne 28. listopadu 1944 byl
totiÏ pﬁi útoku na nádraÏí ve Zwolle
opût sestﬁelen flakem a tentokráte jiÏ
nevyvázl. Podle svûdectví kamarádÛ se snaÏil nouzovû pﬁistát, ale
s neovladateln˘m strojem havaroval.

hy I. st., Pamûtní medailí ãs. zahraniãní armády
(se ‰títky F a VB), francouzská místa mu udûlila Croix de Guerre avec palme, britská kromû ZásluÏného leteckého kﬁíÏe
(DFC) je‰tû The 1939-1945 Star, Air
Crew Europe Star, Defence Medal
a War Medal. Roku 1946 byl in
memoriam pov˘‰en na nadporuãíka
a v roce 1991, po dlouh˘ch více neÏli
ãtyﬁech desetiletích na plukovníka.
V roce 1995, po vzniku samostatného Slovenska, byl pov˘‰en na generálmajora in memoriam.
Smikovo tûlo bylo nejprve pochováno v Kranenburgu s tím, Ïe jde
o „neznámého Angliãana“ (Der
unbekante Engländer). Dal‰ích více
neÏ dvacet let bylo pohﬁbeno pod
cizím jménem. Po osvobození bylo
totiÏ v dÛsledku omylu dÛstojníka
vy‰etﬁujícího okolnosti havárie mylnû identifikováno jako tûlo Belgiãana F/O Henriho L.J.M.Taymanse.
Dotyãn˘ pilotoval druh˘ Spitfire
(RR229) sestﬁelen˘ pﬁi téÏe akci, ale

Spitfire LF. Mk.IXC, MJ291, „NN–N“, 310. squadrona,
ãerven 1944, pilot F/O O. Smik

Na místû zahynul. Místní obãan Berend J. Zommerdijk, jenÏ byl svûdkem události, na to pozdûji vzpomínal: „… Asi tﬁi hodiny po náletu se
mi podaﬁilo dostat se na místo, kam
dopadl první Spitfire. Místo jiÏ bylo
obklíãeno Nûmci, ale pﬁesto jsem
pro‰el asi v pûtimetrové vzdálenosti
okolo trosek letounu. Vojáci mezitím
jiÏ vyprostili pilota. LeÏel na zádech
vedle rozbitého stroje, hlavu mûl
sklonûnou k levému rameni. Na sobû
mûl modr˘ svetr a uniformu s oznaãením RAF. Pilotní kuklu i vak
s padákem mu Nûmci jiÏ odebrali.
Mrtv˘ letec byl vysok˘ muÏ, svûtl˘ch
hust˘ch, kudrnat˘ch vlasÛ…“
V prÛbûhu své neobyãejnû úspû‰né váleãné sluÏby vykonal Otto
Smik celkem 200 ofenzívních operací (coÏ byl druh˘ nejlep‰í v˘kon
po Jaroslavu Hlaìovi, jenÏ jich
vykonal 281). Ve vzdu‰n˘ch bojích
sestﬁelil celkem jedenáct nepﬁátelsk˘ch letounÛ (z toho dva ve spolupráci) a tﬁi bezpilotní stﬁely V-1,
nehledû na ãetné cíle zniãené na
zemi a na vodû.
Za svou mimoﬁádnû úspû‰nou
bojovou ãinnost byl v rychlém sledu
vyznamenán pûtkrát âeskoslovensk˘m váleãn˘m kﬁíÏem, dále âeskoslovenskou medailí Za chrabrost,
âeskoslovenskou medailí Za záslu-

ve skuteãnosti nedopadl u Ittersumu,
n˘brÏ do bahnitého vodního pﬁíkopu vedle Ïelezniãního náspu na trati Kampen – Zwolle. V dÛsledku této
zámûny byly Smikovy ostatky pod
jménem Taymans pﬁevezeny do Bruselu. Teprve v roce 1965, kdy byly
z onoho bahnitého vodního pﬁíkopu
koneãnû vytaÏeny trosky Spitfiru
RR229 i se skuteãn˘mi Taymansov˘mi pozÛstatky, se celá záhada vysvûtlila. Tûlesné ostatky, dosud uloÏené pod Taymansov˘m jménem
v Bruselu a nyní jiÏ pozitivnû identifikované jako ostatky Smikovy,
byly pﬁevezeny na kanadsk˘ váleãn˘ hﬁbitov Adegem East u Gentu ve
Flandrech v Belgii (hrob ã. VI-AA12). Odpoãívaly zde témûﬁ tﬁicet dal‰ích rokÛ. Dne 12. záﬁí 1994 v‰ak
byly na Ïádost slovensk˘ch orgánÛ
pﬁevezeny vojensk˘m speciálem na
Slovensko. Poslední odpoãinek nalezl Otto Smik v bratislavském Sláviãím údolí.
Nezapomnûli na nûj ani v Nizozemsku. Na místû jeho smrtelného
pádu u farmy Bloksteeg mu v bﬁeznu 1992 odhalili pamûtní desku
a jedna z ulic mûsta Zwolle nese
jméno Otto Smikstraat.
Jiﬁí Rajlich,
Vojensk˘ historick˘ ústav,
foto: archiv redakce

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.
Blanka Matragi, vyd. NLN, 329 Kã
Vlastní Ïivotopis na‰í módní návrháﬁky, která Ïije a pracuje jiÏ 25 rokÛ
v Libanonu.
Kastrující stín svatého Garty, Kundera, vyd. Atlantis 126 Kã
Vynikajicí esej z pera Milana Kundery o Kafkovi.
K2-Chogori-velká hora, Messner,
vyd. Brána, 296 Kã
Nová kniha legendárního horolezce
Messnera o K2, kterou povaÏuje za
nejúÏasnûj‰í ze v‰ech 14 nejvy‰‰ích
vrcholÛ planety.
RafÈáci, Bárta, nakl. Alpress, 249 Kã
RafÈáci jsou dva kluci, kteﬁí pﬁi letním sjíÏdûní Vltavy zaÏívají rÛzné
trampoty, a jak to u teenagerÛ b˘vá,
ãasto jsou spojeny s láskou. KniÏní
podoba úspû‰ného filmu.
Luká‰ se ptá I, Pollert, nakl. MaÈa,
278 Kã
B˘val˘ vodní slalomáﬁ a olympionik
Luká‰ Pollert zpovídá sv˘m osobit˘m zpÛsobem známé ãeské sportovce (Jágra, Îelezného, ·micera, Jandu, Neumannovou, Rakoncaje...).
Vnuãky královny Viktorie na evropsk˘ch trÛnech, Gelardi, nakl. Brána,
356 Kã
Strhující i dojímavé Ïivotní osudy
pûti vnuãek britské královny Viktorie ve 20. století: princezny Alexandry (manÏelka cara Mikulá‰e II.),
královnou ·panûlska se stala princezna Viktorie Eugenie, Sofie se stala manÏelkou ﬁeckého krále, Maud
Ïenou panovníka norského království a Marie se stala královnou
Rumunska.

Motoristé,
pozor!
Zatímco pﬁedchozí upozornûní
bylo urãeno v‰em obãanÛm Prahy
14, teì by mûli zbystﬁit pozornost
hlavnû motoristé. Druhou dubnovou
sobotu se totiÏ opût koná v areálu
STK na âerném Mostû den otevﬁen˘ch dveﬁí. Tam se mÛÏete bezplatnû seznámit se stavem svého vozidla po leto‰ní dlouhé zimû. DrÏitelé
prÛkazu ZTP ãi provozovatelé s pﬁíspûvkem na provoz vozidla od odboru sociálních vûcí mají navíc moÏnost nechat si tento den udûlat
technickou prohlídku i mûﬁení emisí za symbolickou cenu 10 korun.
To je nabídka, kterou by byla ‰koda
nevyuÏít. Máte na to zhruba sedm
hodin, tak dlouh˘ je den otevﬁen˘ch
dveﬁí, kter˘ 8. dubna zaãíná v 8
a konãí podle zájmu lidí asi v 15 hodin. V ostatní dny je otevírací doba
STK 8 aÏ 20 hodin ve v‰ední dny,
o víkendu vás tady ochotnû obslouÏí od 8 do 18 hodin. Tak hodnû ‰Èastn˘ch kilometrÛ.
vok
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Karneval v KD Šimanovská
sobotu 25. února se na ﬁadû míst
republiky konaly masopustní prÛvody a reje. Naprázdno nevy‰la ani na‰e
mûstská ãást, kde si karnevalové masky daly
dostaveníãko v kyjském Kulturním domû
·imanovská. Zdej‰í karnevalové veselí patﬁí tradiãnû dûtem. Ani letos nebylo snadné
urãit, která z desítek dûtsk˘ch masek byla
nejhezãí, nejroztomilej‰í ãi nejoriginálnûj‰í.
V‰echny byly hezké, aÈ uÏ vás upoutal chodící budík, hokejisté ãi nûkterá z pohádkov˘ch bytostí ãi zvíﬁátek, coÏ jsou pokaÏdé ty
nejpoãetnûji zastoupené pﬁevleky. O dobrou náladu jak dûtí,
tak rodiãovského doprovodu se staralo osvûdãení trio – moderátor,
klaun a kouzelník.
text a foto: j‰

V

Pěvecké hvězdy z Černého Mostu
e‰tû pﬁed rokem jsme tu mûli
jenom jednu – romantického
tenora Hynka Tomma, kter˘ uÏ
vystoupil na nejedné kulturní akci
v Praze 14. V leto‰ním roce má za
sebou mimo jiné únorovou charitativní akci pro dûtské domovy, mezi
nimiÏ byl i domov v Dolních Poãernicích (na snímku s Monikou z Vyvolen˘ch), nyní chystá svoje druhé CD
album, o kterém prozradil, Ïe bude
mít modernûj‰í aranÏ neÏ pﬁedchozí
a tû‰it se mÛÏeme na ãtyﬁi nové duety. Slibnû se pro Hynka Tomma roz-

J

víjí i navázaná spolupráce s moderátorkou a textaﬁkou Ester Koãiãkovou.
Tou druhou pûveckou hvûzdou je
tﬁetí z loÀské SuperStar Gába Al
Dhábba. Po vítûzství Vlastimila Horvátha nebylo o této nadané zpûvaãce z âerného Mostu dlouho sly‰et,
jako by se po ní zem slehla. Teprve
nedávno proskoãily tiskem informace, Ïe ve studiu Sono v Nouzovû
u Prahy nahrála své první CD album.
„Deskou jsem si vyplnila pﬁání, aãkoli mi v‰ichni zprvu tvrdili, Ïe si to
budu moci dovolit aÏ pﬁi nahrávání
tﬁetího alba. Lidé,
kteﬁí se mnou
pracovali, mû do
niãeho nenutili.
S producentem
Milanem Cimfem
jsme na‰li spoleãnou ﬁeã a myslím,
Ïe v˘sledek bude
stát za to,“ prozradila Al Dhábba.
Pracovní název jejího debutujícího
alba je Jedenácté
pﬁikázání a na pultech by se mûlo
objevit nyní v dubnu. Kromû kolegy

ze SuperStár Petra
Bendeho,
jenÏ
nahrával nûkteré
bicí partie a z ãásti i kytarov˘ doprovod, se jako
hosté na albu podíleli Karel Holas
a Radek Poboﬁil
z âechomoru, Filip Spálen˘, Richard Tesaﬁík, Petr
Ostrouchov a dal‰í. V‰echny skladby si napsala Al
Dhábba (s aranÏemi jí pomohl Cimfe), texty jsou rovnûÏ její.
Pﬁed rokem,
kdyÏ vrcholilo
finále âesko hledá
SuperStar, se nám
nepodaﬁilo z dÛvodu informaãního
embarga s Gabrielou natoãit pro
Listy rozhovor. Nyní se nám snad koneãnû naskytne pﬁíleÏitost ji na‰im
nejmlad‰ím ãtenáﬁÛm blíÏe pﬁedstavit v nûkterém z pﬁí‰tích ãísel.
Na snímku dnes dvacetiletá zpû-

vaãka, narozená ve znamení berana,
v dobû, kdy pózovala pro reklamní
spoty dvanácti finalistÛ SuperStar
2005.
j‰, foto: archiv
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VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY na DUBEN
Ze systému hl. m. Prahy
VaÀkova/V Chaloupkách
Zámeãnická/Mochovská
Nehvizdská/Zeleneãská
Îelivská/Metujská

Cvrãkova/Burdova
Splavná/Svárovská
Zvíkovská/Dáﬁská
RoÏmberská/Podli‰ovská
Dﬁítenská/Velkoborská

3.4.

V Humenci/Sadská
5.4.
Svépravická/·estajovická
Poﬁíãanská/Klánovická
Hloubûtínská/V Chaloupkách
Babylonská/Jordánská
10.4.
Svûtská/Lipnická
Borská/Rovenská
Stropnická/Za âern˘m mostem
Tálínská/Oborská
Jordánská/Svárovská

12.4.

17.4.

VodÀanská/Skorkovská
Koclíﬁova/Kaãínská
Spolská/Milovská
Hamerská/Církviãná

19.4.

Herdovská/Bo‰ilecká
Jednostranná
·imanovská/Za ·kolou

24.4.

Karda‰ovská
u obch. stﬁediska
Kukelská/Chvaletická
Nedvûdická/ÎehuÀská

Upozornění:

Ze systému MČ Praha 14

26.4.

Hodûjovická/Za Rokytkou
Novozámecká/Vidlák
Bﬁí. VenclíkÛ/Vlãkova
Va‰átkova/DoleÏalova
Anderleho/Gen. Janou‰ka
Bryksova
u zad. traktu ã.p. 762
Bryksova/ kpt. Stránského
Lomnická/StaÀkovská
Travná/Kostlivého
Trytova/Paculova
·romova/Gen. Janou‰ka
Bryksova proti ã.p. 949
Bobkova proti ã.p. 747
Lomnická/Zalinská

6.4.
10.4.
11.4.
12.4.
13.4.
18.4.
19.4.
20.4.
24.4.
25.4.
26.4.
27.4.

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 11.00 hodin dne dle
rozpisu a odváÏeny následující den.

Harmonogram svozu BIOODPADU
Koncem mûsíce dubna a zaãátkem mûsíce
kvûtna probûhne na mûstské ãásti Prahy 14 opût
svoz bioodpadu formou stanovi‰È na sbûrn˘ch trasách.

Upozorňujeme:
Kontejnery na bioodpad jsou urãeny pouze na
rostlinn˘ odpad vãetnû vûtví (dﬁevin). Odpad
nesmí obsahovat PVC, papír, apod.. Rostlinn˘
odpad musí b˘t do kontejneru vysypán z pﬁinesen˘ch nádob (PVC pytlÛ, bedniãek apod.).
Kontejnery nejsou urãeny na odpad z provozu
domácností, dﬁevûn˘ nábytek a chemicky o‰etﬁené dﬁevo a podnikatelsk˘m subjektÛm.
Dále upozorÀujeme, Ïe v pﬁípadû naplnûní kontejneru bûhem svozové trasy bude tento vymûnûn. Z tohoto dÛvodu mÛÏe dojít k ãasovému
posunu na jednotliv˘ch stanovi‰tích. O této skuteãnosti budete operativnû vyrozumûni.

Rozpis sběrných tras:
Trasa „A“, 22. 4.
Milovská/Spolská
Horusická/Osická
Kali‰Èská/Hamerská
S˘kovecká/Hradeãkova
Dáﬁská/Zvíkovská
Medlovská/RoÏmberská

8.00–8.30
8.40–9.10
9.20–9.50
10.00–10.30
10.40–11.10
11.20–11.50

Koberkova/Podli‰ovská
Tﬁe‰Àová u ã.p. 10

12.00–12.30
12.40–13.10

Trasa „B“, 23. 4.
Bo‰ilecká/Vlkovická
Vlkovická/Herdovská
Podedvorská/Herdovská
Podedvorská/Podli‰ovská
Tálínská u kontejnerÛ na
tﬁídûn˘ odpad
Hostavická/V Chaloupkách
·estajovická/Svépravická
Kyjská/ V Chaloupkách
VaÀkova/V Chaloupkách

10.40–11.10
11.20–11.50
12.00–12.30
12.40–13.10
13.20–13.50

Trasa „C“, 29. 4.
Sadská/V humenci
Konzumní/Milovická
Klánovická/Liblická
Poﬁíãanská/V Chaloupkách
Knínická/Mar‰ovská
Cidlinská/Nedvûdická
Hejtmanská/Sklenská
Sklenská u ã.p. 102
Îelivská/Metujská

8.00–8.30
8.40–9.10
9.20–9.50
10.00–10.30
10.40–11.10
11.20–11.50
12.00–12.30
12.40–13.10
13.20–13.50

Trasa „D“, 30. 4.
Lipenské námûstí
Froncova/Jezdovická

8.00–8.30
8.40–9.10
9.20–9.50
10.00–10.30

8.00–8.30
8.40–9.10

Novozámecká/Vidlák
StaÀkova/Pasecká
9. kvûtna/Písãitá
Zalinská/Panenská
Doubecká/Ba‰t˘ﬁská
Bezdrevská/9. kvûtna
(u restaurace)
ManÏ. Dostálov˘ch/
Kostlivého

9.20–9.50
10.00–10.30
10.40–11.10
11.20–11.50
12.00–12.30

13.20–13.50

Trasa „E“, 1. 5.
HÛrská u ã.p. 227
Hejtmanská/Vranovská
Vírská/Stropnická
Vírská/Burdova
Cvrãkova/Vizovická
Svûtská/Lipnická
Babylonská/Splavná
Tûrlická/Borská

8.00–8.30
8.40–9.10
9.20–9.50
10.00–10.30
10.40–11.10
11.20–11.50
12.00–12.30
12.40–13.10

Trasa „F“, 6. 5.
VodÀanská/Skorkovská
Koclíﬁova/Kaãinská
VodÀanská/Koclíﬁova
Okrouhlíkova/Sadovská
Skryjská/Svárovská
Svárovská/Jordánská
Borská u ã.p. 837
Rotenská/Borská

8.00–8.30
8.40–9.10
9.20–9.50
10.00–10.30
10.40–11.10
11.20–11.50
12.00–12.30
12.40–13.10

12.40–13.10

Automobilová kriminalita

Ve statistikách spáchan˘ch trestn˘ch ãinÛ zaujímá automobilová
kriminalita první místo. âasto je
spojená s celkovou apatií a malou v‰ímavostí obãanÛ. Ti se v mnoha pﬁípadech stávají tich˘mi svûdky vykrádání nebo odcizení aut. Pﬁíãinu v této
trestné ãinnosti je nutno vidût také
v nedostateãném zabezpeãení na‰ich
„pojízdn˘ch miláãkÛ". Nezabezpeãe-

n˘ automobil ukradne zruãn˘ zlodûj,
ale dostateãnû chránûn˘, ten uÏ jen
zlodûj specialista. âásteãnou vinu na
nev‰ímavosti obãanÛ mají také instalace autoalarmÛ od firem bez dostateãn˘ch znalostí, zku‰eností a pﬁedev‰ím patﬁiãn˘ch atestÛ k této ãinnosti.
Instalace autoalarmÛ, které nebyly
vyzkou‰eny akreditovanou laboratoﬁí,
vykazují velké mnoÏství „fale‰n˘ch
poplachÛ". Nûkteﬁí zlodûji nepohrdnou ani jednotliv˘mi odnímateln˘mi
díly z vozidla (pneumatiky s ráfky,
zpûtná zrcátka, antény, stﬁe‰ní nosiãe, stûraãe apod.). nezajímavé pro nû
nejsou ani náhradní díly, povinná
v˘bava vozidla a v poslední dobû
i airbacky. Opravdu vyhledávan˘m

artiklem jsou dlouhodobû autorádia
ãi CD pﬁehrávaãe. Lákadlem pro kaÏdého zlodûje jsou odloÏené vûci
uvnitﬁ vozidla. Mobilní telefon ãi jiné
cennosti leÏící viditelnû na sedadla
nenechavce pﬁímo vybízejí. Poté uÏ
je pozdû pﬁem˘‰let nad tím, Ïe jsme
mûli b˘t na své vûci opatrnûj‰í. Záhadou nám stále zÛstává, jak jen
dokáÏou b˘t tak rychlí ve velmi krátkém ãase. Je jasné, Ïe své místo ãinu
tﬁeba pﬁi parkování u obchodních
a zábavních center si mohou dost
dlouhou dobu nepozorovanû obhlíÏet
a vyãkat na správn˘ okamÏik. Va‰e
auto poté rychle vyloupí po‰kozením
zámku u dveﬁí nebo jednodu‰e rozbijí okno. Ochrana proti zlodûjÛm je

témûﬁ nemoÏná, ale jejich ﬁádûní se
musíme snaÏit alespoÀ ztíÏit. Pﬁi kaÏdém opu‰tûní vozidla proto v rámci
prevence uzamknûte v‰echny dveﬁe,
vytáhnûte okna a odneste s sebou cenné pﬁedmûty. I pﬁi krátkém pﬁeru‰ení
cesty nenechávejte volnû leÏet na
sedadlech rÛzná lákadla, stejnû jako
v palubní pﬁihrádce technick˘ prÛkaz
ãi jiné doklady. K parkování volte
dobﬁe osvûtlená místa. U kaÏdého
auta uvaÏujte o instalaci vhodného
autoalarmu nebo jiného zabezpeãovacího systému. A kdyÏ si kupujete
nové auto, zajímejte se rovnûÏ o jeho
zabezpeãení dodávané v˘robcem.
ppor. Bibiana Fuchsová
Policie âR, O¤ Praha III
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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,
cholupy, Kutnohorská
Kutnohorsk 425
tel.: 603 242 133, 271 960 649
Praha 10 Nad Vršovskou
ovskou horou 4 (OKAY)
tel.: 267 107 307, fax: 281 914 758
Brandýs-Stará
Brand
Boleslav (OD LABE)
Masarykovo nám.
m. 1778,
tel.: 606 376 728,
tel./fax: 326 903 081,
e-mail: l.spilka@volny.cz

RODINNÉ DOMY
JAHODNICE
Praha 9, StaÀkovská ul.

e mail:
e-

l.sp

E
STÁL
SLEV
Z
E
Í
B
I
JŠ
EVNĚ
NEJL

POZOR!

Nav‰tivte novû otevﬁen˘ pivní bar

Uzávûrka
ã. 5
12. 4. 2006

Na Růžku!

Ocelkova 676, Praha 9,
zastávka autobusu kpt. Stránského
otevﬁeno dennû 10 – 22

• TV, ‰ipky, v˘herní automat •
• ‰irok˘ sortiment alko- i nealko- nápojÛ •
Tû‰íme se na va‰i náv‰tûvu!

• klidné místo ve stávající zástavbû
• dobrá dopravní dostupnost
• 5+1, uÏitná plocha 211 m2
• NADSTANDARDNÍ vybavení domu

Cena: 5,6 mil. Kã
vã. pozemku a 5% DPH

www.qndomov.cz
tel.: 2673 11 673, 2673 12 321, 2727 32 380
POSLEDNÍ MOÎNOST KOUPù SE SNÍÎENOU SAZBOU DPH!

V Praze pouze
v OD ASTO, Chlumecká 1539/7
Po–So 10.00–20.00 (Ne 17.00)
tel. 281 917 033 www.asto.cz
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WWW.VS-EKOPRAG.CZ
WWW.VS-EKOPRAG.CZ
ODVOZ SUTù A ODPADU
KONTEJNERY
3 m3– 40 m3
Dispeãink a objednávky dennû od 7.00 do 18.00

244 911 196
☎ 605
244 444

Novinka !!!!!!!!!
Otevﬁeli jsme Sbûrn˘ dvÛr hl. mûsta Prahy,

Správa majetku Praha 14, a.s.
Parkování na âerném Mostû
Jednotná cena parkování 952,– Kã/mûsíc vã. DPH
(Pro majitele prÛkazÛ ZTP, TP, ZTP-P cena 398,– Kã/mûs vã. DPH)

Teplárenská 5, Praha 14 (u PrÛmyslové ulice)

Telefon: 272 700 952, Mobil: 777 301 201
Zdarma mÛÏete u nás odevzdat tyto odpady:
• Objemn˘ odpad (nábytek, zaﬁízení domácností)
• Elektro‰rot (praãky, televizory, rádia, videa, poãítaãe)
• Kovov˘ odpad
• Dﬁevûn˘ odpad
• Odpad z údrÏby zelenû
• Stavební odpad (do 1 m3)
• Papír, sklo, plasty
• Nebezpeãen˘ odpad
vãetnû lednic
Provozní doba:
Po–Pá: 8.30 – 17.00
(v dobû letního ãasu
do 18 hod.)
So: 8.30 – 15.00
MÛÏete si objednat:
Pﬁistavení kontejnerÛ, odvoz a likvidaci stavebních sutí, vyklízecí
práce, likvidaci ãern˘ch skládek, kontejnerovou autodopravu stavebního materiálu, bourací a likvidaãní práce.

Odlehãete si u nás

V závislosti na splatnosti nájemného nutno uhradit pﬁedem jistinu,
která pﬁi: mûsíãní platbû ãiní 1.904,– Kã
ãtvrtletní platbû ãiní 952,– Kã
pololetní platbû ãiní 0,– Kã

Pﬁihlásit se mÛÏete e-mailem, faxem, telefonicky, dopisem nebo osobnû na:
SMP a. s.
Konzumní 640, Praha 9
p. N˘vlt
Tel.: 281 021 463
Fax: 281 021 476
e-mail: k.nyvlt@spravamaj14.cz

Jedná se o parkování v podzemních garáÏích v ulicích:
Mansfeldova, Kuãerova, MaÀákova, Bobkova, Bryksova, Dygr˘nova, Irvingova,
které jsou elektronicky hlídané za pouÏití kamerového systému.
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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

●

AUTOSERVIS ·KARDA
PEUGEOT – CITROËN

Pﬁím˘ zájemce koupí v Praze byt, dr. nebo
os. vlastnictví. Platba hotovû moÏná. Tel.: 222
210 495.
10/15

celkové opravy – kontroly

âi‰tûní kobercÛ, ãalounûní, mytí oken,
tel.: 603 973 500
2/15

diagnostika

Asistent/in gesucht, österreichische Industriehandelsfirma P-14 Kyje sucht eine flexible,
Nichtraucherin, mit Matura, PC Windows,
Excel, Access, Outlook, gute Deutschkenntnisse, Talent zum telefonieren, angenehmes Auftreten – häuffiges Kontakt mit den Kunden,
Lebenslauf an:kumer@kumer.cz
3/11

pﬁíprava a zaji‰tûní STK

●

●

●

Z· SpojencÛ 1408 v Praze-Horních Poãernicích pﬁijme uãitelku 1. stupnû se znalostí angliãtiny. Nástup 1.9.2006. Informace na tel. ã.
281 923 336.
4/02

●

Stavební projekty nabízím pro rekonstrukce
bytov˘ch jader, rekonstrukce a novostavby
rodinn˘ch domÛ. Tel.: 723 858 248
4/04

●

Pﬁenechám zahrádku v zahrádkáﬁské kolonii
v Horních Poãernicích, osada Chvalka, podsklepená chatka, ovocné stromy a keﬁe v‰eho
druhu.Cena 140.000, telefon: 603242133. 4/07

●

Prodám 2+kk 42m , luxusnû zaﬁízen˘, zdûné
jádro, rohová vana, dlaÏba, vestavûná kuchyÀská linka, vestavûné skﬁínû, ob˘vací stûna,
gauã, konferenãní stolek, zaﬁízen˘ dûtsk˘
pokoj, plastová okna, neprÛstﬁelné vchodové
dveﬁe, 11. patro, v˘hled na Prahu. Cena
1,500.000, telefon: 603242133. Bez jak˘chkoliv úprav moÏnost ihned nastûhování.
4/06
2

●

opravy a seﬁizování motorÛ
opravy pﬁevodovek

autoelektrika

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

ZNALECKÉ OCENùNÍ
NEMOVITOSTÍ, POZEMKÒ,
BYTÒ A STAVEB PROVEDE
Ing. Lacina Jaroslav

Fa ·míd a Syrov˘
pﬁestavby bytov˘ch jader
na klíã, do 7 dnÛ
■ pﬁestavby a rekonstrukce
■ obklady a dlaÏby
■ ostatní stavební práce
■

tel. 606903561, 606318139

ELEKTRICKÉ INSTALACE
JAN ROHAN
 elektromontáÏe
 opravy elektroinstalace v bytech
 revize elektro, vãetnû PRE a hromosvody
 stavební práce
 pro obãany Prahy 9 a 14 sleva 10 % na práci

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

AUTODOPRAVA – ZEMNÍ PRÁCE
MILAN PETRUÎÁLEK
•
•
•
•
•

Kontejnery, sklápûã, valník Tel.: 281 931 419
Sutû, odpad, zemina
Mobil: 603 242 142
Písky, drtû, kaãírek
Fax: 281 931 512
Demolice – hydraul. kladivo
Deponie Praha 9
www.sute-pisky.cz

Novozámecká 520, Praha 9, Dolní Poãernice 190 12

Podûbradská 124, Praha 9, metro Hloubûtín
Tel./fax: 281 86 19 22; 731 160 533
elektricke.instalace@seznam.cz

pﬁíslu‰enství pro elektrospotﬁebiãe

SÁâKY DO VYSAVAâÒ
V·ECH ZNAâEK A TYPÒ

ZA ROZUMNOU CENU !!!
Prodejna: Bobkova 733, Praha 9
Tel.: 281 91 66 08
Po–pá 10 – 18 hodin.

Kácení, ﬁez a o‰etﬁení vzrostl˘ch stromÛ,
rizikové kácení stromolezeckou technikou. Tel:
606 527 091, e-mail: arborista@centrum.cz
4/09

●

Du‰an Urban
Doãista Umyté auto

Chcete koupit soukromû
ojeté auto a nemáte na nûj?

e-mail: cisteauto@centrum.cz

RUâNÍ MYTÍ OSOBNÍCH AUT

Zaﬁídíme Vám úvûr zdarma!!!
Dále nabízíme:
Levná taÏná zaﬁízení
V˘fuky
Autobaterie

Mytí od 80,- Kã; vysávání,tepování,voskování...

mobil: 776 712 736

Opravy a servis vozÛ Peugeot a ·koda
Kontakt: Autobazar Luke‰, âakovická 3,
Praha 9
Tel.: 286892971
9 – 17 hod.

VETERINÁRNÍ O·ET¤OVNA
MVDr. Jaroslav Janãík
Trabantská 270
Praha 9 – SATALICE
tel.:
286 855 656
mobil: 737 143 507
Ordinaãní hodiny:
Po: 1400 – 1900
Út: 800 – 1300 1400 – 1900
St: 800 – 1300 1400 – 1900
ât: 800 – 1230 1430 – 1900
Pá: 800 – 1300
Noãní pohotovost:
Po–Pá: 2000 – 700

Doubecká 186, Praha 9

Vá‰ prodejce:

Náchodská 17/800, Praha 9 – H. Poãernice, tel. 281 922 248
Ve Îlíbku 11/1, Praha 9 – H. Poãernice, tel. 281 920 073
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Pendolinem
přes Prahu 14
e‰tû pﬁed rekonstrukcí a v˘lukou
Broumarské ulice jsem mûl letos
v Praze 14 tﬁi premiérové dopravní záÏitky. V‰echny trvaly jen
jednu stanici. Nejprve jsem se svezl
z koneãné na Lehovci tramvají s designem Porsche, abych ji mohl zevnitﬁ pro bﬁeznové Listy vyfotit. Pak
jsem putoval za lyÏováním autobu-

J

poloprázdn˘m
Pendolinem,
jehoÏ soupravy
Na nádraÏí Praha – Hole‰ovice nás pﬁivítalo Pendolino prosvi‰tí pﬁes
Hloubûtín, Kyje
bez ãelního krytu
a Hostavice nûkolikrát za den tam a zpût. Vystoupit
sem Mercedes-Benz z âerného Mosjsme ale mohli (pokud nepouÏijete
tu nonstop do Jablonce nad Nisou.
SuperzáÏitek, jak na palubû letadla záchranné brzdy jako ve ·vejkovi)
aÏ v Pardubicích, jelikoÏ Pendolino
s hosteskou, nápoji v cenû vãetnû
denního tisku pﬁi zpáteãní spanilé jíz- projíÏdí rychlíkové stanice jak LibeÀ,
tak Kolín. Na‰e cesta mûla i kuldû. Do tﬁetice v‰eho dobrého jsem
turní cíl, jímÏ byla „brouãí“ v˘stava
s redakãními kolegy podnikl jízdu
Romana Franty
z âerného Mostu právû v Kolínû, kam jsme se
dostali uÏ normálním „courákem“ a zpût do
Kyjí moderním
pantografem.
Pendolino bylo
jednoznaãnû nejrychlej‰í, nejpohodlnûj‰í, zkrátka nej..., ale taky
pro na‰ince na
cestách nejdraÏV Pardubicích nám Pendolino ukázalo zadní svûtla a my ‰í.
j‰
se vrátili do reality cestování na‰imi bûÏn˘mi vlaky

Interiér Pendolina
pﬁipomíná palubu letadla

a jako studentka je spokojena
i s Ïákovsk˘m lístkem za 250 korun.
„Îe uÏ jsem v Praze, to jsem poznala vÏdy u Poãernického rybníka, zaregistrovala jsem i jeho vypu‰tûní
a opravy, ale Ïe ten druh˘ rybník je
Kyjsk˘ a za ním se tyãí sídli‰tû âern˘ Most, to jste roz‰íﬁili mé znalosti
o Praze,“ dodala s úsmûvem a typick˘m frydeckomisteckym akcentem
sympatická studentka se skripty
v rukou.
vok

ﬁi pohledu na chybûjící kryt
motoru Pendolina jsem si
vybavil nov˘ NohavicÛv hit
Ladovská zima se slovy „Pendolino
stojí kdesi u polomy, zamrzly mu
v‰echny CD roomy…“ Mírné rozpaky ale vzápûtí rozpt˘lil sympatick˘ strojvedoucí v kravatû, dále mil˘
hlas vítající nás
na palubû a koneãnû pﬁíjemná
spoleãnice v kupé, studentka
pátého roãníku
biochemie na
Pﬁírodovûdecké
fakultû UK Petra Neuwirthová
(na snímku ve
v˘ﬁezu). Ta je
stálou cestující,
místo dﬁívûj‰ích
‰esti hodin jede
nyní do Ostravy
skoro poloviãní
dobu, zatím pokaÏdé dojela V˘stava obrazÛ v kolínské vinotéce

P

Na‰í mûstskou ãástí projíÏdí Pendolino trasu dlouhou pﬁibliÏnû 2990 metrÛ. ProtoÏe jsme tuto vzdálenost projeli asi za 1,5 minuty, musela se jeho rychlost blíÏit 119 km/hod. I tak jsme fotoaparátem stihli zaznamenat pﬁes okno napﬁ. Kyjsk˘ rybník, kynologické cviãi‰tû v Kyjích, hostavick˘ zámek a hranici
mezi Prahou 14 a Dolními Poãernicemi.
foto: ves
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Tanec vládl škole
Taneãní fantazie Hanny Dance

Módní fantazie studentek Startu
Moderní gymnastika Z· Chvaletická

Pavlínka z oddílu moderní
gymnastiky Z· Chvaletická

Moderní gymnastky Z· Gen. Janou‰ka

Irina ze Z· Chvaletická
jako ohebná my‰ka

Roztleskávaãky Z· Vybíralova

e úplnû bûÏn˘m ‰kolním dnem byl na Z·
Chvaletická 22. únor. To proto, Ïe zde probíhal poprvé Festival taneãních smûrÛ. Kromû souborÛ a jednotlivcÛ z poﬁádající ‰koly a zdej‰í stﬁední integrované ‰koly Start se jej zúãastnili
i hosté ze Z· Vybíralova, Z· Gen. Janou‰ka a Z·
Bﬁí VenclíkÛ. Celkem se v 26 vystoupeních objevilo
pﬁes sto dûtí, které udivovaly jak svou nápaditostí,
barvitostí a ‰ikovností, tak hlavnû snahou co nejlépe pﬁedvést, co si nacviãily ve svém volném ãase.

N

Îáci, uãitelé a hosté v zaplnûném hledi‰ti tûlocviãny nestaãili Ïasnout, kdyÏ se pﬁed jejich oãima
stﬁídal aerobic s taneãnû gymnastickou fantazií,
moderní gymnastika s hip-hopem, roztleskávaãky
se stepem a nelze opomenout ani jediné chlapecké
vystoupení capoeira a break dance. A coÏ teprve,
kdyÏ studentky Startu pﬁedvedly svÛj pÛvab a návrháﬁskou fantazii pﬁi módní pﬁehlídce ve stylu avantgarda a M. Monroe. Posuìte sami pohledem na na‰i
fotoreportáÏ…

V‰echno máme hotov˘ Z· Chvaletická

S nápadem festivalu pﬁi‰el ﬁeditel Z· Chvaletická Josef Knepr, kaÏdé vystoupení bylo odmûnûno nejen potleskem, ale i diplomem a sladkostí.
Na sobotu 8. dubna jsou v‰ichni pﬁíznivci tance a stepu zváni na tradiãní, jiÏ ãtvrtou stepaﬁskou pﬁehlídku PraÏské ãtrnáctky do hotelu
Svornost v Dolních Poãernicích. Zaãátek v 10.30
hod., vstup voln˘.
ves, foto autorka a j‰

