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aktuality

Den dûtí
I letos probíhaly oslavy Dne dûtí v na‰í
mûstské ãásti na ﬁadû míst a v nûkolika
dnech. První se radovaly dûti v areálu TJ
Kyje v Jiráskovû ãtvrti uÏ 30. kvûtna. I pﬁes
drobn˘ dé‰È jich celkem 120 úspû‰nû zápolilo v patnácti sportovnû zábavn˘ch soutûÏích. Kromû ﬁady záÏitkÛ si domÛ odná‰ely také diplomy a díky firmû SahneBöhm
i sladké odmûny.
V Mot˘lku byl bohat˘ program pﬁipraven
pﬁesnû 1. ãervna a zúãastnilo se ho více neÏ
160 dûtí. Nejvût‰ím pﬁekvapením pro nû
byl skákací hrad a balónková dílniãka.
Nechybûlo ani opékání buﬁtÛ, malování na
obliãej a spousta zábavn˘ch stanovi‰È i her.
Na závûr vydaﬁeného odpoledne probûhlo
losování o zajímavé ceny.
Vyvrcholení oslav Dne dûtí se konalo v sobotu 5. ãervna na hﬁi‰ti Slavoje Hloubûtín,
kde se bûhem nádherného slunného dne
vystﬁídalo na 15 stanovi‰tích více neÏ 400
dûtí. Kromû zajímav˘ch úkolÛ, které se tu
za razítka a následné odmûny plnily, mohly dûti shlédnout nûkolik divadelních pﬁedstavení, zdolat pomocí horolezeckého náãiní obﬁí láhev Coca-Coly, zajezdit si na
skluzavce nebo si dát nûco dobrého. Kromû perníkov˘ch srdcí a cukrové vaty se tu
prodávalo i obãerstvení pro dospûlé a vzná‰ející se balónek dostal úplnû kaÏd˘. Jako
kaÏdoroãnû byl i letos na Slavoji Den dûtí
v reÏii Coca-Coly, která dodala nejen nápoje a odmûny pro dûti, ale zabezpeãila
i v‰echna stanovi‰tû a atrakce.
text a foto: ves, vok
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zpravodajství z radnice

dvoustranu pﬁipravil: j‰

Informace z jednání Rady Mâ Praha 14
Na svém 89. jednání dne 1. ãervna
Rada mimo jiné
Schválila poskytnutí vûcného daru v hod-

notû 49.291 Kã obãanskému sdruÏení
Hospic ·trasburk
Schválila 1. plnûní pﬁíjmÛ a ãerpání v˘dajÛ Mâ Praha 14 za 1. ãtvrtletí roku 2010:
pﬁíjmy 85.311,64 tis. Kã, v˘daje
86.207,95 tis. Kã, z toho kapitálové
13.265,88 tis. Kã, bûÏné 72.942,07 tis.
Kã, financování 896,31 tis. Kã
2. plnûní finanãního plánu zdaÀované
ãinnosti Mâ Praha 14 za 1. ãtvrtletí roku
2010 s hrub˘m hospodáﬁsk˘m v˘sledkem
ve v˘‰i 14.607 tis. Kã
Souhlasila s návrhem na roz‰íﬁení trÏních
míst na Mâ Praha 14
Souhlasila 1. se závûreãn˘m úãtem Mâ
Praha 14 za rok 2009 s v˘hradami nedostatkÛ uveden˘ch ve Zprávû o v˘sledku
pﬁezkoumání hospodaﬁení Mâ Praha 14
za rok 2009
2. s plnûním pﬁíjmÛ a ãerpáním v˘dajÛ
Mâ Praha 14 za rok 2009: pﬁíjmy
410.914,91 tis. Kã, v˘daje 450.563,88 tis.
Kã, z toho kapitálové 150.530,58 tis. Kã,
bûÏné 300.033,30 tis. Kã, financování
39.648,97 tis. Kã
3. s plnûním finanãního plánu zdaÀované
ãinnosti Mâ Praha 14 za rok 2009 s hrub˘m hospodáﬁsk˘m v˘sledkem ve v˘‰i
3.293 tis. Kã
Seznámila se s dokumentací pro územní
ﬁízení na stavbu „Cyklotrasa MÛstek–Male‰ice Praha 1–10, nová stezka pro chodce
a cyklisty s oddûlen˘m provozem umístûné v komunikaci U Technoplynu a v˘chodnû napojené na komunikaci Nedokonãená. Doporuãila koordinovat stavbu
cyklotrasy s podkladovou urbanistickou
studií, aby do‰lo k spoleãnému ﬁe‰ení
s Ïelezniãní vleãkou, sbûrn˘mi komunikacemi, pﬁípadnû dal‰ími zmûnami ve spojitosti s pﬁedpokládan˘m funkãním ãlenûním a zástavbou.
Seznámila se s dokumentací pro územní
ﬁízení na umístûní stavby – „Bytov˘ dÛm II
Zeleneãská – Nehvizdská“ na pozemku
parc. ã. 1072/196 v k. ú. Hloubûtín.
Nesouhlasila s umístûním stavby na tomto
pozemku. PoÏaduje návrh na umístûní
stavby zamítnout a zachovat pozemek, aby
slouÏil obecnému uÏívání.
Nemûla námitek k umístûní stavby: Vysoãanská radiála – pﬁeloÏka plynovodu, alternativní trasa
Vzala na vûdomí uvedení evidence pozem-
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kÛ na území Mâ Praha – Dolní Poãernice a Satalice zapsan˘ch pro Mâ Praha 14
do souladu se Statutem hl. m. Prahy
Souhlasila s návrhy ‰kol na ocenûní vítûzÛ
ankety „Ámos“ u pﬁíleÏitosti ukonãení
‰kolního roku 2009/2010
Na svém 90. jednání dne 14. ãervna
Rada mimo jiné
Nesouhlasila s návrhem svûﬁit Statutem
hl. m. Prahy samostatnou pÛsobnost, spoãívající v doruãování písemností v trestním
ﬁízení, v‰em mûstsk˘m ãástem
• Souãasn˘ postup je takov˘, Ïe mûstské
ãásti pﬁedávají tyto Ïádosti o doruãení
Mûstské policii. Jednalo by se tudíÏ o zbyteãn˘ mezistupeÀ, neboÈ vyuÏít MP k doruãování uveden˘ch písemností mÛÏe zajistit pﬁímo hl. m. Praha
Schválila vyhlá‰ení „Programu prevence
nádorového onemocnûní prsu“ pro obyvatelky Mâ Praha 14
Souhlasila s otevﬁením pátého oddûlení
‰kolní druÏiny od ‰kolního roku
2010/2011 v Z· Bﬁí VenclíkÛ a s poskytnutím finanãních prostﬁedkÛ ke krytí
mzdov˘ch nákladÛ vychovatelky z rozpoãtu Mâ Praha 14
• Vzhledem k tomu, Ïe zájem rodiãÛ pﬁevy‰uje souãasnou kapacitu druÏiny (4 oddûlení), ﬁeditel Z· poÏádal zﬁizovatele
o roz‰íﬁení ‰kolní druÏiny o jedno oddûlení od záﬁí 2010.

Komise Ïivotního prostﬁedí a územního
rozvoje (12. kvûtna)

Na programu spoleãného jednání obou
komisí byla prezentace pﬁipravovaného
zámûru v˘stavby CRYSTAL TOWERS –
Hloubûtín na území Mâ Praha 9, kter˘
se nachází v tûsném sousedství zástavby
pﬁi ul. Na Obrátce. Objekt CRYSTAL
TOWERS by mûl vytvoﬁit novou dominantu – tzv. vstupní bránu Hloubûtína.
Kromû cca 514 bytÛ a cca 625 parkovacích
stání by jeho souãástí mûla b˘t i rozsáhlá
obchodnû sportovní zóna ve druhém
podlaÏí.
Komise Ïivotního prostﬁedí poÏaduje do
doby vydání územního rozhodnutí na
stavbu CRYSTAL TOWERS, aby hl. m.
Praha garantovalo komplexní ﬁe‰ení dopravy na území Mâ Praha 9 a Praha 14 v ‰ir‰ích vztazích, zejména dokonãení Vysoãanské radiály v celé pÛvodní navrhované
trase (západní ãást), vyﬁe‰ení dopravního
uzlu Balabenka, dokonãení novû navrho-

vaného tunelu soubûÏného s ulicí Kbelská
v celé délce, dopravy v klidu a dopravní
obsluÏnosti dané lokality.
Komise územního rozvoje k dané problematice nepﬁijala Ïádné usnesení.
Komise bezpeãnostní a protidrogová
(19. kvûtna)

Komise byla seznámena s projektem Zdravá mûstská ãást, s preventivním programem na základních ‰kolách a se dvûma
preventivnû bezpeãnostními akcemi, zamûﬁen˘mi na kontrolu restaurací, heren
a barÛ vãetnû dodrÏování zákazu nalévání alkoholick˘ch nápojÛ nezletil˘m, jeÏ
v tomto roce provedla v Praze 14 Policie
âR, dále posoudila Ïádosti o instalaci kamerového systému v ul. ·imanovská (u základní ‰koly a kulturního domu) a v prostoru Ïel. stanice Praha – Kyje (podchod).
Pﬁedsedkynû komise PaedDr. Vladimíra
Kohoutová upozornila na pﬁespávání bezdomovcÛ pod tubusem metra a jako podnût pﬁedala k dal‰ímu ﬁe‰ení pﬁítomnému
zástupci PâR.

Program prevence
nádorového
onemocnûní prsu
Zámûrem tohoto preventivního programu, kter˘ byl schválen Radou Mâ Praha
14, je podpoﬁit prevenci nádorového onemocnûní prsu prostﬁednictvím finanãního pﬁíspûvku urãeného na kvalifikované
vy‰etﬁení. Mûstská ãást Praha 14 se tak
pﬁipojuje k preventivním aktivitám v oblasti prevence nádorov˘ch onemocnûní.
Pﬁíspûvek v maximální v˘‰i 300,– Kã
bude poskytnut Ïenám, které se podrobí
sonografickému nebo mamografickému
vy‰etﬁení prsou v období od 17. 6. do
31. 10. 2010. Pﬁíspûvek bude vyplacen
po dohodû v hotovosti v pokladnû úﬁadu
nebo pﬁevodem na úãet. Finanãní pﬁíspûvek bude poskytnut na základû uzavﬁené
darovací smlouvy po pﬁedloÏení platného obãanského prÛkazu, dokladu o absolvování a úhradû vy‰etﬁení prsou prostﬁednictvím mamografie nebo sonografie
a vyplnûné Ïádosti (Ïádost ke staÏení na
www.praha14.cz nebo k dispozici u kontaktní osoby a v informaãní kanceláﬁi).
Kontaktní osobou pro poskytování pﬁíspûvku je pracovnice Odboru sociálních
vûcí a zdravotnictví Úﬁadu Mâ Praha 14:
Jana ·tosková, e-mail: stoskova@seznam.cz,
tel. 281 005 450. O pﬁíspûvek lze Ïádat
v období od 17. 6. do 31. 10. 2010, v pondûlí a stﬁedu od 7.30 do 18 hod.
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Schválilo závûreãn˘ úãet Mâ Praha 14 za
rok 2009 vãetnû Zprávy o v˘sledku pﬁezkoumání hospodaﬁení Mâ Praha 14
Vzalo na vûdomí plnûní pﬁíjmÛ a ãerpání
v˘dajÛ Mâ Praha 14 za 1. ãtvrtletí 2010
a plnûní finaãního plánu zdaÀované ãinnosti Mâ Praha 14 za 1. ãtvrtletí 2010
s hrub˘m hospodáﬁsk˘m v˘sledkem ve v˘‰i
14 607 tis. Kã
Vzalo na vûdomí 5., 6., 7., 8. a 9. rozpoãtové opatﬁení Mâ Praha 14 za rok 2010
Schválilo poskytnutí grantÛ v sociální oblasti pro rok 2010 a podpory základních
‰kol zﬁízen˘ch Mâ Praha 14
Schválilo podání Dodatku k Ïádosti o dotaci z programu Podpora terénní práce
2010 a nav˘‰ení závazku finanãní spoluúãasti ve v˘‰i 181 707 Kã z rozpoãtu Mâ
Praha 14
Schválilo postoupení pohledávek váznoucích na ãtyﬁech bytech v Karda‰ovské ul.
a jednom bytû na nám. Plk. Vlãka
Schválilo odejmutí pozemkÛ parc. ã. 566/9

a 566/10, k. ú. Hloubûtín ze svûﬁené správy nemovitostí Mâ Praha 14
Schválilo odejmutí ideální 1/2 pozemku
parc. ã. 2575/58, k. ú. Kyje ze svûﬁené
správy Mâ Praha 14
Schválilo prodej spoluvlastnického podílu
na pozemcích parc. ã. 2685/86/87/88 pod
budovou ãp. 919–922, k. ú. Hloubûtín za
celkovou cenu 4 066 Kã
Schválilo uzavﬁení kupní smlouvy na prodej pozemku parc. ã. 2647/2, k. ú. Kyje
spoleãnosti PraÏská plynárenská za cenu
646 090 Kã
Schválilo uzavﬁení kupní smlouvy na ãást
pozemkÛ parc. ã. 983 a 984, k. ú. Kyje
o v˘mûﬁe cca 650 m2 za cenu 1 150 Kã/m2
Schválilo uzavﬁení kupní smlouvy na prodej ãásti pozemkÛ parc. ã. 56/1 o v˘mûﬁe
501 m2, k. ú. Hloubûtín za cenu ve v˘‰i
600 Kã/m2
Schválilo uzavﬁení kupní smlouvy na prodej pozemku parc. ã. 2559, k. ú. Kyje za
cenu v celkové v˘‰i 212 500 Kã
Schválilo uzavﬁení kupní smlouvy na prodej pozemku parc. ã. 2021, k. ú. Kyje za
cenu ve v˘‰i 550 Kã/m2

vé organizace SdruÏení na pomoc dûtem
s handicapy KC Mot˘lek, kter˘ si za to
zaslouÏí ná‰ velk˘ dík. Pobytu se úãastnilo
18 dûtí a ãtyﬁãlenn˘ pedagogick˘ doprovod. Víkendov˘ pobyt nabídl dûtem kvalitní formu trávení volného ãasu a umoÏnil jim navázat nebo prohloubit vzájemné
kontakty. Program pobytu byl sestaven
tak, aby byl pro dûti pﬁínosn˘ i zábavn˘.
Kromû spousty her a soutûÏí získaly dûti
mnoho zajímav˘ch informací a nechybûla
ani diskotéka a noãní „bojovka“. Souãástí
pobytu byl také sobotní v˘let lesní stezkou

na zámek Sychrov, prohlídka zámku a zámeck˘ch zahrad, zpestﬁená legendami,
pojícími se s dávnou historií. Dûti se také
zúãastnily ukázky historického sokolnictví a mohly si prohlédnout i pohladit
dravce. Víkendov˘ pobyt byl zakonãen
vyhodnocením jednotliv˘ch soutûÏí, za
které byly dûti ocenûny sladkostmi a dal‰ími cenami. OdváÏely si domÛ krásné
záÏitky a nová pﬁátelství. V leto‰ním roce
pﬁipravujeme je‰tû jeden víkendov˘ pobyt
a letní tábor v âeském ráji.
text a foto: Ja·

Usnesení 16. zasedání ZMâ Praha 14
Na svém 16. zasedání dne 22. 6.
Zastupitelstvo Mâ Praha 14

Vzalo na vûdomí informaci o plnûní úkolÛ

Rady a ZMâ Praha 14 ke dni 27. 5. 2010
Zvolilo Janu Oseskovou pﬁísedící Obvod-

ního soudu pro Prahu 9 na funkãní období od roku 2010 do roku 2014
Stanovilo pro volební období 2010–2014
poãet ãlenÛ ZMâ Praha 14 na 31
Schválilo vytvoﬁit na území Mâ Praha 14
pro volby do Zastupitelstva Mâ P14 v roce 2010 jeden volební obvod
Jmenovalo tajemnicí finanãního v˘boru
ZMâ Praha 14 Bc. Zuzanu Zavadilovou
Schválilo podání Ïádosti o podporu projektu Mâ Praha 14 – zavádûní místní
Agendy 21 jako nástroje pro zaji‰tûní aktivní participace veﬁejnosti a zvy‰ování efektivity samosprávn˘ch ãinností v rámci
4. v˘zvy Revolvingového fondu Ministerstva Ïivotního prostﬁedí

Víkendov˘
pobyt
Odbor sociálních vûcí a zdravotnictví
ÚMâ Praha 14 zorganizoval od 14. do
16. kvûtna dal‰í víkendov˘ pobyt pro dûti
ohroÏené sociálním vylouãením, kter˘ se
uskuteãnil ve volnoãasovém stﬁedisku Radostín. Na pﬁípravû a realizaci se podílel
také nízkoprahov˘ klub Pacific z nezisko-
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Kulturní a sportovní akce radnice
Turnaj v malé kopané

âERVENEC

SRPEN

ZÁ¤Í

Malování na chodníku

Turnaj v nohejbalu

PRAHA 14 TOUR 2010

Pro dûti, které je‰tû neodjely
na prázdniny, poﬁádáme jiÏ tradiãní malování na chodníku. Malovat
budeme ve stﬁedu 14. ãervence
od 9 do 12 hodin pﬁed základní
‰kolou Bﬁí VenclíkÛ na âerném
Mostû – stanice metra Rajská
zahrada. Pro v‰echny úãastníky
jsou pﬁipraveny barevné kﬁídy
a odmûny.

V sobotu 28. srpna od 9 hodin
se uskuteãní turnaj amatérsk˘ch
hráãÛ v nohejbalu o pohár starosty
na hﬁi‰ti Z· Bﬁí VenclíkÛ na
âerném Mostû. Registrace hráãÛ
(trojic) na místû od 8.30 do
8.50 hodin. Startovné 150 Kã
za druÏstvo.

V sobotu 4. záﬁí od 8 hodin
poﬁádáme ve spolupráci s âesk˘m
tenisov˘m svazem turnaj pro
dospûlé neregistrované hráãe
v tenisu o pohár starosty. Turnaj
ve ãtyﬁhﬁe se uskuteãní na kurtech
TJ Slavoj Hloubûtín, Hloubûtínská
ulice. Prezence hráãÛ na místû od
7.30 do 7.50 hodin. Startovné
50 Kã na osobu.

Spoleãnû s TJ Kyje poﬁádáme
v sobotu 11. záﬁí turnaj v malé
kopané amatérsk˘ch hráãÛ o pohár
starosty. Zápasy se uskuteãní na
hﬁi‰ti TJ Sokol Kyje v Broumarské
ulici v Kyjích. Registrace pûtiãlenn˘ch druÏstev (4+1) od 15 let je na
místû od 8.30 do 8.50 hodin. Zaãátek turnaje v 9 hodin. Startovné
200 Kã za druÏstvo.
Poznámka: Zmûna programu
vyhrazena.

Provoz knihoven o prázdninách
V ãervenci a srpnu budou poboãky Mûstské knihovny v Praze 14
v provozu pouze v tûchto dnech: knihovna na âerném Mostû ve
stﬁedu od 12 do 19 hod. a pátek od 9 do 15 hod., knihovna
v Hloubûtínû v úter˘ od 9 do 19 hod. a ve ãtvrtek od 12 do
19 hod. V dobû od 2. do 8. srpna bude celá síÈ poboãek Mûstské
knihovny v Praze zavﬁená.
Obû na‰e poboãky se dlouhodobû vûnují práci s nejmen‰ími ãtenáﬁi, kteﬁí si díky tomu uÏ v pﬁed‰kolním vûku hravou formou
seznamují s kníÏkami. Do knihovny chodí rády jak dûti z mateﬁsk˘ch ‰kolek, tak ze ‰kolních druÏin. Knihovnice pro nû pﬁipravují zajímavé programy, pﬁi nichÏ si povídají o kníÏkách, poslouchají ukázky z nich a také si samy ãtou. Napﬁíklad pﬁed‰koláci
z M· Vybíralova mûli v knihovnû na âerném Mostû rozlouãení
pﬁed nástupem do první tﬁídy, druÏina ze Z· Bﬁí VenclíkÛ zahrála pohádku dûtem z M· Sluníãko a M· Obláãek, k nejmen‰ím
náv‰tûvníkÛm tu patﬁí i klub JahÛdka z obãanského sdruÏení
Jahoda.

âesk˘ rok – lidové zvyky
V Galerii 14 na âerném Mostû probûhla pﬁed prázdninami tﬁídenní v˘stavka v˘tvarn˘ch prací dûtí, které se zúãastnily tradiãní soutûÏe Já a mÛj obvod, organizované
oddûlením kultury ÚMâ Praha 14. Tématem leto‰ního, v poﬁadí jiÏ 16. roãníku,
byl âesk˘ rok – lidové zvyky.
Do soutûÏe se pﬁihlásili Ïáci
ze Z· ·imanovská, Z· Bﬁí
VenclíkÛ, Z· Tolerance Mochovská, Z· Hloubûtínská,
gymnázia Arcus a v˘tvarného
ateliéru ARS PUERIS z Jahodnice. V nejmlad‰í kategorii (7–9 let) obsadil první
místo Vojtûch Synáã ze Z·
·imanovská s kresbou âarodûjnice, ve zb˘vajících kategoriích 10–12 let a od 13
let se na prvním místû umístily dûti ze Z· Tolerance
(na snímku Klaun, vítûzná
práce tﬁináctileté Stephanie
Ondové).
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Praha 14 Tour 2010
Deset tenisov˘ch párÛ se utkalo pﬁi druhém podniku Praha 14 Tour 2010 na
kurtech s umûl˘m povrchem pﬁi Z· Bﬁí
VenclíkÛ. Je zajímavé, Ïe o poháry se
podûlily stejné debly jako v lednu pﬁi
úvodním dílu leto‰ního seriálu v hloubûtínské nafukovací hale. Na tﬁetím
místû skonãili Milan Dusík s Bohumilem Synkem, kteﬁí v lednu zvítûzili.
PoraÏen˘mi finalisty byli stejnû jako
v Hloubûtínû Petrové Bálek s Linkem
a z vítûzství se tentokrát radovali Josef
âibera a Robert Zvoniã, kteﬁí na nejvy‰‰í stupínek vyskoãili z lednového tﬁetího místa. O celkovém vítûzi nesmírnû vyrovnané Praha 14 Tour 2010 tak
rozhodne aÏ tﬁetí turnaj o pohár starosty, kter˘ zaãátkem záﬁí hostí antukové
kurty Slavoje Hloubûtín.
vok

na‰i senioﬁi
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Jubilanti diskutovali se starostou
Druhou ãervnovou stﬁedu se v Galerii 14 opût se‰li
na‰i spoluobãané, kter˘m bylo bûhem druhého ãtvrtletí 80 nebo 85 let. Po úvodní pÛlhodince, vûnované
znám˘m melodiím v podání Uniquarteta, pﬁi‰el pﬁítomn˘m poblahopﬁát starosta Mâ Praha 14 Miroslav
Fronûk. Osobnû stiskl ruku Miladû Protivánkové, která hned následující den po setkání v Galerii mûla
85. narozeniny. Potom starosta vyzval pﬁítomné seniory k diskusi o problémech a otázkách, které je zajímají
a rozvinula se debata, trvající hodinu a pÛl. Senioﬁi
pokládali starostovi otázky „na tûlo“ – chtûli vûdût, zda
bude v na‰í mûstské ãásti dÛm dÛchodcÛ, poÏadovali
moÏnost zv˘hodnûného stravování v nûjakém restauraãním zaﬁízení, kam by mohli dennû docházet a b˘t
tak pravidelnû ve spoleãnosti, zajímala je ale i otázka
Vysoãanské radiály, v˘stavba nového kulturního centra v Hloubûtínû a mnoho dal‰ího. Vzhledem k ãetnosti a dÛleÏitosti probíran˘ch témat pﬁislíbil starosta, Ïe se k nim vrátí na stránkách ListÛ Prahy 14. Na
závûr je‰tû slova osmdesátileté Evy Loudilové: „Já jsem
se tady narodila v domû, kde Ïiju dodnes a moc se mi
tu líbí. Pﬁála bych i sv˘m rodiãÛm, abych je tady dnes
mohla provést, aby vidûli, jak je na‰e mûstská ãást
krásná a jak se stále mûní k lep‰ímu.“
text a foto: ves

Svûtov˘ den pﬁipomenutí
násilí na seniorech
Na 15. ãerven pﬁipadl „Svûtov˘ den pﬁipomenutí násilí na seniorech“ (World Elder
Abuse Awareness Day). Upozornit má na
fakt, Ïe star‰í lidé patﬁí mezi nejãastûj‰í
obûti t˘rání. Zku‰enost s t˘ráním má podle v˘zkumu Jihoãeské univerzity o domácím násilí více neÏ pûtina âechÛ star‰ích
60 let. „Vût‰ina tûchto pﬁípadÛ zÛstane
skryta,“ upozorÀuje Jan Lorman, ﬁeditel
organizace Îivot 90. „Obûti mají strach
z pﬁípadn˘ch sankcí. Pokud je t˘rá nûkdo
z rodiny, za chování sv˘ch blízk˘ch se stydí.“ Projevy násilí nejsou jen fyzické útoky. Za násilí na seniorech se povaÏuje také
psychické t˘rání, zanedbávání jejich péãe
a zneuÏívání pûnûz a majetku. âastûji
b˘vají obûÈmi násilí star‰í Ïeny.
Îivot 90 také slavnostnû vyhlásil sbírku
na podporu krizové linky Senior telefon
(pﬁedstavili jsme v Listech), která pomáhá
t˘ran˘m star‰ím lidem. Její sluÏby vyuÏilo v roce 2009 pﬁes 12 000 seniorÛ. Obãanské sdruÏení Îivot 90 pomáhá star‰ím
lidem od roku 1990. Poskytuje poradenství i právní, ekonomické a psychologické
sluÏby. Mimo jiné provozuje komunitní
centrum a pro seniory poﬁádá také nejrÛznûj‰í kurzy.

Milada Protivánková oslavila den po
setkání jubilantÛ – 10. ãervna osmdesátépáté narozeniny a i starosta jí
osobnû poblahopﬁál.

Ohlédnutí za pololetím
Leto‰ní první pololetí bylo pro ná‰ Klub seniorÛ jednak nároãné – 3x jsme se stûhovali – jednak ale velmi bohaté na zajímavé akce, v˘lety, kulturní a nauãné programy.
Poté, co jsme snad uÏ trvale zakotvili v kulturním domû v Kyjích v ·imanovské ulici, jsme se zase plnû mohli vûnovat pravidelné ãinnosti v klubu. A co jsme v‰echno
za pololetí stihli? Dvû divadelní pﬁedstavení, ‰est zajímav˘ch pﬁedná‰ek (jedna byla
napﬁ. o kráse a estetice), ‰est zábavn˘ch programÛ, v nichÏ nechybûl ani sport – olympiáda seniorÛ, ani tanec – taneãní odpoledne u pﬁíleÏitosti MDÎ, ani hudba – hudební poﬁad o operních áriích. Nûkteﬁí z nás absolvovali ‰estidenní rekondiãní pobyt
v Îihli-Poustkách, nûkteﬁí osmidenní pobyt v Lázních Libverda. V kvûtnu jsme podnikli jednodenní v˘let do KynÏvartu a Mariánsk˘ch Lázní. Kromû toho chodíme kaÏdé úter˘ na zajímavé vycházky – byli jsme uÏ napﬁ. v prÛhonickém parku, ve Stromovce, na Petﬁínû, na Hradãanech, v botanické zahradû, v ZOO a v ·áreckém údolí.
Od záﬁí budeme v tûchto pﬁíjemn˘ch vycházkách pokraãovat – pro zájemce vyjde
v záﬁijov˘ch Listech jejich dal‰í program. ProtoÏe se bûhem prázdnin nescházíme, pﬁipravili jsme si na 30. ãervna rozluãkové setkání s tombolou a hudbou, nejen pro ãleny Klubu. Pﬁejeme v‰em seniorÛm a jejich pﬁíznivcÛm krásné léto, a s tûmi, kdo
budou mít zájem, se tû‰íme od záﬁí nashledanou.
Jaroslava Makalová

Rekondiãní pobyt v Îihli
V rámci Policejní akademie, kterou mnozí z nás absolvovali v nedávné dobû, jsme jako
dárek od Mûstské policie Praha-Dolní Mûcholupy dostali rekondiãní pobyt v Îihli. KaÏdé dopoledne jsme se znovu vraceli v krátk˘ch pﬁedná‰kách a praktick˘ch ukázkách
k probíran˘m tématÛm z Policejní akademie, odpoledne jsme pak autobusem vyjíÏdûli za zajímavostmi v okolí. Vidûli jsme tak napﬁ. zámek a pivovar v Ch˘‰i, kter˘m
nás provázel sám majitel, zámek a zámeck˘ park v Manûtínû a také Karlovy Vary. Pﬁíslu‰níci Mûstské policie se o nás vzornû starali a vûnovali se nám i bûhem volné veãerní
zábavy.
JM
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Rozhovor s ﬁeditelem KVIZ Praha 14
UÏ pﬁes dva roky existuje pﬁíspûvková organizace Mûstské ãásti
Praha 14 – KVIZ Praha 14, která sídlí v novû zrekonstruovaném
kulturním domû v Kyjích. Tato organizace ﬁídí, kromû vlastní
kulturnû v˘chovné a spoleãenské ãinnosti, i vydávání a redakci
periodika Listy Prahy 14 a Centrum vzdûlávání a veﬁejného
internetu, které je umístûno v MaÀákovû ulici na âerném Mostû.
Od poloviny dubna je ﬁeditelem KVIZ Praha 14 Mgr. Jaroslav
Hodyc, kterému jsme, jak lze v Praze 14 pﬁedpokládat, poloÏili
14 otázek.
1. Jak se za ty necelé 3 mûsíce, které
jste v ﬁídící funkci, naplnily va‰e pﬁedstavy o ãinnosti této organizace?
Na‰e organizace KVIZ Praha 14 byla sice
zaloÏena pﬁed dvûma a pÛl roku, ale fakticky zahájila ãinnost teprve v lednu leto‰ního roku, kdy byl obnoven provoz kulturního domu v nov˘ch podmínkách. Provoz
a ãinnost tohoto multifunkãního zaﬁízení
se jiÏ stabilizovaly, a v souãasné dobû se
intenzivnû snaÏíme dostat do povûdomí
‰ir‰í veﬁejnosti nejenom z nejbliÏ‰ího okolí, ale z obvodu celé Prahy 14. Pﬁedstavy
o dal‰í ãinnosti samozﬁejmû mám, ale rád
bych si je nechal do budoucna jako pﬁekvapení pro obyvatele a nové náv‰tûvníky
na‰eho kulturního domu.
2. Jak˘ je vá‰ zatím nejhezãí záÏitek
v KVIZ Praha 14?
ZáÏitkÛ bylo za tu krátkou dobu neskuteãnû mnoho, a tûÏko vybrat ten „nej“. Ale
jako pro kaÏdého vedoucího pracovníka
v kulturní oblasti je nejlep‰ím záÏitkem
vidût naplnûné hledi‰tû, spokojené diváky
a rozjásané dûtské tváﬁe. Od zaãátku roku
se prozatím uskuteãnilo pﬁes 150 nejrÛznûj‰ích akcí, které nav‰tívily tisíce lidí.
3. A nejhor‰í záÏitek?
Nejhor‰í záÏitky patﬁí k noãním mÛrám
ﬁeditelÛ v‰ech oborÛ – mÛÏe k nim patﬁit
cokoli nenadálého nebo zavinûného neoãekávanou událostí. SnaÏíme se s cel˘m
t˘mem kulturních pracovníkÛ tedy pracovat tak, abychom byli na v‰echny eventuality pﬁipraveni a aby se jak˘koli pﬁípadn˘
závaÏn˘ problém nestal tím nejhor‰ím
záÏitkem, kter˘ nás postihne.
4. Máte rád kvízy?
Dûkuji za tuto vtipnou otázku, která urãitû mnoho z ãtenáﬁÛ na‰ich ListÛ Prahy 14
napadla, jen se neodváÏili na ni zeptat.
Název na‰í organizace KVIZ Praha 14
k tomu totiÏ pﬁímo vybízí. Proã KVIZ?
Proã ne název jin˘, kter˘ pouÏívají jiná
srovnatelná zaﬁízení (napﬁíklad kulturní
dÛm, kulturní centrum, multifunkãní
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kulturnû spoleãenské zaﬁízení … a tak
dále)?
Tento název byl zvolen proto, aby nejenom
evokoval u veﬁejnosti zvûdavost, co se za
touto zkratkou skr˘vá, ale souãasnû aby
vystihoval podstatu a náplÀ ãinností na‰í
organizace. Nechám na ãtenáﬁích, aby si
trochu procviãili mozkové závity, pﬁípadnû aby se zúãastnili soutûÏe na na‰ich webov˘ch stránkách, která tuto snadnou
hádanku ﬁe‰í.
5. Ze své kanceláﬁe vidíte na Kyjsk˘
rybník. Ze kterého století asi pochází?
Z va‰í otázky by mohli ãtenáﬁi nab˘t dojmu, Ïe moje práce bûÏí tak nûjak sama
a Ïe mám ãas koukat se z okna do pﬁírody
a pozorovat rybník. Tak tomu skuteãnû
není – a Ïe je za m˘mi zády rybník, to vím
hlavnû z Ïabího kvákání, které je ãasto sly‰et. Byl bych v‰ak ‰patn˘m pracovníkem
v oboru, kdybych nevûdûl, co se u nás dûje,
jakou to má historii a souvislosti. Rybník
byl spolu s dal‰ími rybníky na Rokytce
zaloÏen pravdûpodobnû jiÏ ve 14. stol.
z podnûtu prvního praÏského arcibiskupa

Arno‰ta z Pardubic. Nyní pro‰el první fází
revitalizace a doufám, Ïe tyto práce budou
co nejdﬁíve dokonãeny, aby se rybník opût
stal chloubou mûstské ãásti a pﬁirozen˘m
místem odpoãinku a rekreace.
6. UÏ jste se staãil pro Praze 14 porozhlédnout?
Prahu 14 znám velmi dobﬁe, takÏe jsem se
nepotﬁeboval nûjak blíÏe seznamovat s jejími ãástmi. NáplÀ práce a intenzita ãinností (vãetnû víkendov˘ch akcí) mi ani pﬁíli‰
neumoÏÀuje chodit na nûjaké poznávací
procházky nebo prÛzkumy. Nicménû v rámci na‰ich ãinností pravidelnû nav‰tûvuji
na‰e pracovi‰tû – Centrum vzdûlávání a veﬁejného internetu, které je v MaÀákovû ulici u stanice metra âern˘ Most, a dále se
prÛbûÏnû seznamuji i s dal‰ími lokalitami
mûstské ãásti, ‰kolami, ‰kolkami, firmami
a dal‰ími organizacemi. Pevnû doufám, Ïe
najdu volnûj‰í chvilky, abych se mohl po
Praze 14 projet i na kole a poznat doposud
tﬁeba nepoznaná zákoutí.
7. Jak byste na‰i mûstskou ãást charakterizoval?
Mûstská ãást Praha 14 je jednou z 57 mûstsk˘ch ãástí hlavního mûsta Prahy. Nachází se na severov˘chodním okraji Prahy na
území, které zahrnuje pÛvodní historické
obce Kyje, Hloubûtín a Hostavice a v nedávné dobû vzniklá sídli‰tû âern˘ Most I
a II. Správní obvod Praha 14 zahrnuje také
Mâ Dolní Poãernice. PﬁestoÏe, anebo
moÏná právû protoÏe mûstská ãást Praha 14 vznikla teprve v roce 1994, patﬁí
k nejdynamiãtûji se rozvíjejícím mûstsk˘m
ãástem Prahy. V souãasné dobû má více
neÏ 40 000 obyvatel, kteﬁí Ïijí na plo‰e cca
1 400 hektarÛ. Je zde mnoho v˘znamn˘ch
podnikÛ, obchodních center a také kulturnû historick˘ch zajímavostí. K takov˘m
patﬁí napﬁíklad kostel sv. Bartolomûje
v Kyjích, kter˘ je nejstar‰í stavbou celé
Prahy 14. Je to architektonicky velmi cenná stavba, jejíÏ vyobrazení nechybí v Ïádné literatuﬁe, pojednávající o románské
architektuﬁe. K dal‰ím mÛÏeme pﬁiﬁadit
i kostel sv. Jiﬁí v Hloubûtínû, hostavick˘
i hloubûtínsk˘ zámeãek, sloupovou zvoniãku v Hostavicích a dal‰í architektonické zajímavosti.
8. Odkud do zamûstnání dojíÏdíte?
PﬁestoÏe jsem obyvatelem Prahy od narození, v nedávné dobû jsem se v‰ak pﬁestûhoval kousek za Prahu 9, odkud dojíÏdím.
Hlavním dÛvodem bylo lep‰í Ïivotní prostﬁedí pro dûti a pﬁíroda, která v Praze jiÏ
není v takovém rozsahu, jako tomu bylo
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dﬁíve. Snad se to do budoucna zlep‰í –
i tﬁeba díky projektu velkého rekreaãnû
sportovního areálu na rozhraní âerného
Mostu a Dolních Poãernic.
9. âím se zab˘váte ve volném ãase?
Odpovûdûl bych radûji takto: ve volném
ãase bych se rád zab˘val… Intenzivní práce, kterou v posledních mûsících vykonávám, mi bere jak˘koli voln˘ ãas, neboÈ se
práci v na‰em kulturním domû v Kyjích
vûnuji opravdu na 100 %. Pﬁíli‰ mi to ale
nevadí, protoÏe úspû‰ná práce, a hlavnû
viditelné v˘sledky, jsou pro mne motivací
a morální odmûnou. Jako záliby, kter˘mi
jsem donedávna vyplÀoval voln˘ ãas, bych
v‰ak mohl zmínit sportovní stﬁelbu, turistiku, bojové sporty, jízdu na motocyklu,
v˘lety na kole, cestování a poznávání nov˘ch krajÛ a lidí. Na prvním místû ale vÏdy
pro mne byla rodina.
10. Kde budete trávit dovolenou?
Leto‰ní dovolenou neplánuji, protoÏe se
budeme snaÏit dotvoﬁit novou pevnou
strukturu organizace, která bude mít vlastní ﬁád, odpovídající podmínkám a poÏadavkÛm na takové zaﬁízení. S tím souvisí
i pﬁíprava dramaturgického plánu pro
podzimní a zimní období, zaji‰tûní umûlcÛ na vystoupení, doﬁe‰ení nûkter˘ch technick˘ch záleÏitostí v objektu, stanovení
dal‰í marketingové strategie, a nejrÛznûj‰í
dal‰í práce a ãinnosti, které jsou naprosto
nezbytné a prioritní. TakÏe dovolená bude
jenom v ﬁádu dnÛ anebo prodlouÏen˘ch
víkendÛ – a zcela jistû v na‰í zemi, ideálnû
na horách.
11. Jaké pﬁekvapení ãeká náv‰tûvníky kulturního domu Kyje po prázdninách?

Nechystáme Ïádné speciální události, ale
byli bychom rádi, kdyby obyvatelé Prahy
14 byli po prázdninách pﬁíjemnû pﬁekvapeni tím, Ïe ná‰ kulturní dÛm bude poskytovat kulturní akce, vzdûlávací a interaktivní programy, hudební záÏitky, divadelní
pﬁedstavení, filmové projekce, spoleãenská
setkání a dal‰í a dal‰í formy pro nej‰ir‰í
vrstvy lidí celého vûkového spektra – tedy
od tûch nejmen‰ích pﬁed‰kolákÛ aÏ po
seniory.
12. S ãím nov˘m pﬁijdou v létû Listy
Prahy 14?
Oblíben˘ ãasopis Listy Prahy 14, kter˘ je
pravidelnû vydáván ve více neÏ 20 000
nákladu a zdarma distribuován do v‰ech
dodávacích adres v obvodu na‰í mûstské
ãásti, právû prochází dílãími zmûnami,
které pﬁispûjí nejenom k lep‰í ãtivosti a informovanosti obãanÛ, ale souãasnû (a to
je v dobû zvy‰ování finanãních vstupÛ
a nákladÛ ve v‰ech oborech potﬁeba zmínit
a zdÛraznit) se nám podaﬁilo sníÏit náklady na v˘robu tohoto periodika. Tato zmûna, a jak doufáme k lep‰ímu, bude dosaÏena nejenom dílãí grafickou úpravou, ale
pﬁedev‰ím sjednocením obálky s vnitﬁním
obsahem, efektivnûj‰í prací celé redakce
a cílenou a dlouhodobou spoluprací s tiskárnou.
13. Co zajímavého nabídne lidem od
záﬁí veﬁejn˘ internet?
Co nabídne lidem od záﬁí veﬁejn˘ internet
obecnû – to bych si nedovolil ani hádat,
ale vím, Ïe na‰e Centrum vzdûlávání a veﬁejného internetu, tedy poboãka na‰eho
kulturního domu, která sídlí v MaÀákovû
ulici na âerném Mostû, a má na starosti
provozování nejenom veﬁejného internetu

ale i vzdûlávání v oboru IT, pﬁipravuje dal‰í kurzy. Jejich náplní bude seznamování
(zejména seniorÛ) s moderní technikou,
aby i na‰i star‰í spoluobãané netrpûli jistou
formou poãítaãového analfabetismu nebo
dokonce aby se pﬁestali obávat, tuto jiÏ samozﬁejmou souãást dne‰ního Ïivota, pouÏívat a vyuÏívat.
Dal‰ími aktivitami budou oblíbené kurzy
vzdûlávání v oboru poãítaãové grafiky, se
zamûﬁením na úpravu fotografií z digitálních fotoaparátÛ. Zejména v dobû po
dovolen˘ch a prázdninách toto základní
minimum znalostí bude zcela jistû pﬁínosem pro dal‰í zájemce.
Nadstandardnû vybavené Centrum vzdûlávání a veﬁejného internetu (CVVI) dále
umoÏní je‰tû více vyuÏívat programové
vybavení k v˘uce cizích jazykÛ formou tzv.
e-learningu. To je moderní a vysoce efektivní nástroj, kter˘ lze vyuÏít nejenom pro
individuální, ale i skupinovou v˘uku cizích
jazykÛ.
14. Jak vidíte budoucnost kulturního
domu?
Asi bych nebyl zodpovûdn˘m ﬁeditelem,
kdybych vidûl budoucnost v jin˘ch neÏ
rÛÏov˘ch barvách. Novû zrekonstruovan˘,
nadãasovû vybaven˘ objekt, kter˘ umoÏÀuje multifunkãní vyuÏití (koncerty, divadelní pﬁedstavení, filmové projekce,
spoleãenská setkání, spolu s variabilním sálem aÏ pro 180 osob, doplnûn˘ uãebnami
a jednacími místnostmi, kde lze vyuÏívat
dokonalé technické zázemí a vybavení) –
to je deviza, kterou je nutné plnû vyuÏít
a zúroãit vloÏené investice tím, Ïe bude
poskytovat obãanÛm nejenom Prahy 14
dÛstojné a pﬁedev‰ím kvalitní kulturní
zázemí.
Tento zámûr je i plnû v souladu s tzv. Vizí
státní kulturní politiky, kterou stanovila
vláda âeské republiky, a která ve zkrácené podobû zní takto: „Kultura je pro âeskou republiku jízdenkou do budoucnosti:
chceme b˘t opût kﬁiÏovatkou kultur, svoji pﬁirozenou pozici vyuÏít svobodn˘m,
otevﬁen˘m a kreativním zpÛsobem pﬁi
tvorbû kultury vlastní, ochranû zdûdûn˘ch
kulturních hodnot a jejich uplatnûní ve
v‰ech oblastech Ïivota spoleãnosti. Úkolem státu je vytváﬁet optimální vazby mezi
kulturou a v‰emi oblastmi spoleãnosti
a tak obohacovat Ïivoty obãanÛ, rozvíjet
kreativní schopnosti v hospodáﬁství, v˘zkumu, vzdûlání, motivovat dárcovství
i poskytnout dostateãné zdroje a tím posílit konkurenceschopnost zemû v globálním prostﬁedí.“
red
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Fórum Zdravá mûstská ãást
V pondûlí 24. kvûtna probûhlo v kulturním domû Kyje veﬁejné
setkání s obãany v rámci projektu Zdravá mûstská ãást, do nûhoÏ
se v loÀském roce zapojila Praha 14. Ústﬁedním mottem fóra, jehoÏ
se zúãastnilo cca 90 obãanÛ, bylo: „Chcete, aby se na Praze 14
Ïilo lépe?“ Fórum trvalo zhruba dvû hodiny a pro v‰echny
pﬁítomné to byla zcela nová zku‰enost.
Setkání zahájil tajemník ÚMâ Praha 14
Ing. Ludûk Lis˘, následovalo vystoupení
starosty Ing. Miroslava FroÀka, provázené
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obrazovou prezentací, bûhem níÏ uvedl
nûkterá dÛleÏitá fakta o na‰í mûstské ãásti, hovoﬁil o plánech jejího rozvoje, zmínil

se o vûcech, které se podaﬁilo zrealizovat,
i o tom, co nás v Praze 14 trápí a s ãím
bude nutné se je‰tû vypoﬁádat.
Poté dostal prostor moderátor a zároveÀ
odborn˘ patron celé akce, ﬁeditel kanceláﬁe Národní sítû zdrav˘ch mûst, Ing. Petr
·vec (na dolním snímku). Ten pﬁítomn˘m
vysvûtlil v‰e o projektu Zdrav˘ch mûst,
potaÏmo projektu Zdravá mûstská ãást –
místní Agenda 21. Pﬁedstavil hlavní my‰lenku této iniciativy, její historii, strukturu Národní sítû zdrav˘ch mûst a v˘znam
pﬁímého zapojení obãanÛ do rozvoje mûst
a obcí.
ObãanÛm bylo nabídnuto k diskusi v rámci pracovních stolÛ osm nosn˘ch témat:
Doprava, Sociální oblast, Îivotní prostﬁedí, Kultura, Voln˘ ãas a sport, ·kolství,
Bezpeãnost a prevence kriminality, Komunikace. KaÏdé téma mûlo svého odborného
garanta, kter˘ kromû zodpovídání dotazÛ
pomáhal téÏ formulovat ty nejzásadnûj‰í
problémy a poÏadavky, t˘kající se dané
problematiky.
Cílem bylo zformulovat 10 nejdÛleÏitûj‰ích bodÛ, tyto zapsat na záznamov˘ arch
a z nich pak vybrat je‰tû dva nejpodstatnûj‰í, které by mûly b˘t ﬁe‰eny prioritnû.
V uÏ‰í diskuzi pak byly jednotlivé zaznamenané body prezentovány odborn˘mi
garanty a kaÏd˘ obãan se k nim mohl veﬁejnû vyjádﬁit. Do „posledního kola“ postupovaly vÏdy dva body z kaÏdé kategorie a tady mûli obãané moÏnost nálepkami,
jeÏ obdrÏeli pﬁi svém pﬁíchodu, oznaãit ty
problémy, které povaÏují za nejpalãivûj‰í.
U pracovních stolÛ byly zaznamenány mj.
tyto problémy: v dopravû – tranzit RoÏmberskou ulicí, doprava v klidu na Praze 14,
dobudovat na komunikacích cyklopruhy
a cyklopiktogramy, v sociální oblasti –
drobné opravy v bytech pro seniory, vybudování pﬁírodního koupali‰tû, veﬁejné
WC, cukrárna/kavárna v Hloubûtínû, v˘mûna oken v domovû pro seniory v Bojãenkovû ul., v Ïivotním prostﬁedí – údrÏba
veﬁejn˘ch ploch, pejskaﬁi (kontrola zneãi‰tûní veﬁejn˘ch prostranství a postih), ãis-
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Problémy, o kter˘ch bylo hlasováno
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bezbariérová Praha 14 – chodníky, komunikace, nájezdy apod.
Chybí tûlocviãna v Z· ·imanovská
Chybí veﬁejná projednání dÛleÏit˘ch investiãních akcí
Jednostranné a neúplné informace v Listech Prahy 14
Kriminalita, zvlá‰È mládeÏe
Mal˘ poãet terénních sociálních pracovníkÛ na tak velk˘ poãet obyvatel
Nedostatek míst v mateﬁsk˘ch ‰kolách – ﬁe‰it Hostavice a Jahodnici
Nepostihování pﬁestupkÛ – zlep‰it práci Mûstské Policie
Nepovolit v˘stavbu tam, kde to neumoÏÀuje dopravní infrastruktura
Penzion pro seniory – chránûné bydlení se soc. sluÏbami
Rozvoj odpoãinkov˘ch a volnoãasov˘ch ploch vãetnû hﬁi‰È pro dûti a mládeÏ
Vybudování koupali‰tû
Zájezdy pro seniory
Zastavení prodeje pozemkÛ Broumarská sever – jih

Pozn.: problémy jsou ﬁazeny abecednû

tota ovzdu‰í, v oblasti kultury, volného
ãasu a sportu – dûtská hﬁi‰tû, vyuÏití volné plochy mezi âern˘m Mostem a CâM
pro rekreaci, ve ‰kolství – odborná pomoc
Z· pﬁi získávání grantÛ, bezpeãnost – parkování, policie je málo vidût v ulicích,
komunikace – dopisy, Ïádosti a diskusní
fórum bez odpovûdí, nerespektování doporuãení komisí Rady.
Námûty a pﬁipomínky z pléna: mj. budování protihlukov˘ch stûn, zachování zahrádkáﬁsk˘ch kolonií, doplnit laviãky do
odpoãinkové zóny, sledování ‰ir‰ích vazeb
pﬁi terénní sociální práci a dal‰ích ãinnostech. VÛbec nejvíce hlasÛ obdrÏel problém
„Rozvoj odpoãinkov˘ch a volnoãasov˘ch
ploch vãetnû hﬁi‰È pro dûti a mládeÏ“.
Na základû v˘sledkÛ z veﬁejného fóra probûhla v ãervnu na na‰í mûstské ãásti anketa, v níÏ mûli obãané, tedy i ti, kteﬁí se nezúãastnili veﬁejné diskuze, moÏnost vybrat
a oznaãit ty problémy, které oni sami pokládají za prioritní k ﬁe‰ení. Anketní lístky byly distribuovány do domácností pﬁes
‰koly, ‰kolky, zájmové organizace, k dispozici byly samozﬁejmû v budovû úﬁadu a na
webov˘ch stránkách radnice, kde bylo
moÏné anketu vyplnit elektronicky (platí
pro registrované uÏivatele). V˘sledky hlasování budou uveﬁejnûny v Listech Prahy 14, na webu Mâ P14 a pﬁedev‰ím
budou pﬁedloÏeny Zastupitelstvu Mâ Praha 14.
z podkladÛ webu radnice zpracoval: j‰,
foto: autor
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Obãanská inspirace
Kuãerova 14, âern˘ Most,
tel. 281 918 473,
774 707 744, 776 046 112
www.obcanskainspirace.cz,
e-mail:
info@obcanskainspirace.cz

12–13 hod. pauza na obûd (moÏno jít
domÛ, anebo vlastní svaãina), 20 Kã/ den.
ENGLISH CAMP (13–19 let) 31. 7. aÏ
7. 8., Chata Muhu, Jizerské hory. Konverzaãní angliãtina s rodil˘mi mluvãími.
2.590 Kã.
Více informací a pﬁihlá‰ky na
www.cb.cz/rajska.zahrada/node/32

EKOLÉTO 2010

Na poslední srpnov˘ t˘den 23. 8.–27. 8.
tradiãnû pﬁipravujeme pﬁímûstsk˘ tábor
pro dûti 7–14 let z âerného Mostu. KaÏd˘ den dûti pÛjdou na v˘let na zajímavá
místa. Program je pro dûti díky podpoﬁe
MHMP ZDARMA. Poslední volná místa
budeme doplÀovat od 15. srpna na tel.
776 046 112.
PRÁZDNINOVÉ ·KOLIâKY STUDIA
INSPIRACE

Budete uÏ s dûtmi v srpnu v Praze? Potﬁebujete je pﬁipravit na vstup do ‰kolky
v záﬁí? Od pondûlí 16. srpna zahajujeme
provoz dopoledních programÛ pro dûti od
tﬁí let. Mohou pﬁijít i se star‰ím sourozencem. Od pondûlí do pátku nabízíme hry,
pﬁípravu na ‰kolku, vycházky a dal‰í pestr˘ program.
Více informací najdete na webu, v˘vûsce
sdruÏení nebo telefonicky na 776 046
112.
ZÁPIS do celoroãních dopoledních i odpoledních krouÏkÛ Studia inspirace bude
probíhat od 23. SRPNA DO 10. ZÁ¤Í
Dny otevﬁen˘ch dveﬁí s nabídkou programÛ budou v odpoledních hodinách
6. a 7. záﬁí.
Ve‰keré podrobné informace najdete na
www.obcanskainspirace.cz, na v˘vûsce
u nás nebo tel. 776 046 112.
Bezplatné sociálnû právní poradenství
na âerné Mostû je v omezeném provozu i v ãervenci a srpnu. Zavolejte si na
telefon 774 707 744 nebo napi‰te na
poradna@obcanskainspirace.cz a objednejte se.

BB KLUB
pavel.trefny@cb.cz, 775 024 742,
281 021 311

FAMILY ENGLISH CAMP (pro v‰echny
generace) 10.–17. 7., Hotel *** Kam˘k,
Máchovo jezero, Doksy. Konverzaãní Angliãtina s rodil˘mi mluvãími. Program pro
dûti od 3 let. 3.290 Kã/ dospûl˘, 2.790 Kã/
dítû (3–12 let)
P¤ÍMùSTSK¯ TÁBOR S AMERIâANY (6–13 let) 19.–23. 7., od 9.30–15.30
hod. v Heﬁmánku (Vybíralova 969). Od
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Více informací na www.jahodaweb.cz.
Vybíralova 969, Praha 14-âern˘ Most

NABÍDKA NA âERVENEC A SRPEN

Nízkoprahov˘ klub Jahoda bude do
2. 9. uzavﬁen.
Nízkoprahov˘ klub DÏagoda bude
otevﬁen do 22. 7. takto: pondûlí a ãtvrtek 15–20 hod., v úter˘ pouze konzultace po domluvû s pracovníky klubu.
Terénní práce: kontaktní pracovníky
Karolínu a Martina mÛÏete potkat na
ulici do 21. 7. v pondûlí a stﬁedu od 15
do 20 hod.
Rodinné centrum JahÛdka: ·koliãka
bude uzavﬁena do 29. 8., informace
a rezervace u Kateﬁiny Cibulcové na ãísle 721 601 333.
Kluby a JahÛdka Plus budou uzavﬁeny
do 31. 8. CELÉ PRÁZDNINY PROBÍHÁ ZÁPIS DO KURZÒ PRO
DùTI A RODIâE! Více informací
o aktuálním dûní v JAHODù najdete
na na‰ich stránkách www.jahodaweb.cz.

Komunitní
centrum
Mot˘lek
www.motylek.org
PhDr. Zuzana Jelenová
pﬁedsedkynû SdruÏení na pomoc dûtem
s handicapy

Mateﬁské centrum

MC bude otevﬁeno od 1. 7. do 13. 8. kaÏd˘ v‰ední den od 9 do 12 hod.
K dispozici bude volná herna, venkovní
trampolína a zahrada, pro rodiãe také masáÏní kﬁeslo.
Plánujeme dva v˘lety (parník a náv‰tûvu
pohádkového svûta).
Centrum denních sluÏeb
Bûhem prázdnin jsme pro na‰e klienty
a jejich blízké opût pﬁipravili oblíben˘ letní rekondiãní pobyt. Po dvou letech, kdy
jsme obdivovali krásy západních âech, se
letos chystáme na jih na‰í republiky do

KunÏaku v oblasti âeské Kanady. Asi ãtrnáct rodin, které po cel˘ rok peãují o dítû
s nûjak˘m druhem zdravotního postiÏení,
tak bude mít pﬁíleÏitost opût nabrat síly
a relaxovat v krásné pﬁírodû, kde bude pro
dûti, ale i pro rodiãe, opût pﬁipraven˘ pestr˘ program.
Nízkoprahov˘ klub Pacifik – prázdninov˘ provoz
Milí klubáci a ostatní, i letos jsme pro vás
pﬁipravili pestr˘ prázdninov˘ program
u nás v Pacifiku. Neváhejte a pﬁijìte, ãeká
na vás spousta zábavy a skvûl˘ch letních
záÏitkÛ. Klub Pacific je urãen dûtem
a náctilet˘m 6–18 let a bude otevﬁen
19. 7.–3. 8. kaÏd˘ den 13–18 hod. Ve
stﬁedu budou pro vás pﬁipraveny v˘lety na
zajímavá místa, napﬁ. hrad Bezdûz, kde
shlédneme mimo jiné ‰ermíﬁské vystoupení, dále v˘let do historické vesnice ﬁemesel Botanicus nedaleko Prahy v Ostré, kde
si mÛÏe kaÏd˘ náv‰tûvník i nûco pro radost
vyrobit, zámek LouãeÀ, kde budeme spoleãnû bloudit v pﬁírodním bludi‰ti, v˘let
do aquaparku v âestlicích nebo na bobovou dráhu. V neposlední ﬁadû pro vás Pacific pﬁipravil keramickou dílnu, vaﬁení se
Simonou, diskotéku a mnoho dal‰ích aktivit.
BliÏ‰í informace najdete na na‰ich webov˘ch stránkách nebo kontaktujte vedoucí
Pacificu Pavlu Stankayovou, telefon
777 964 754, stankayova@motylek.org

DDM na âerném Mostû
Generála Janou‰ka 1060,
tel. fax.: 286 889 428
info-cm@ddmpraha9.cz
www.ddmpraha9.cz

Rádi bychom upozornili zájemce o zájmové krouÏky, Ïe zápisy na ‰kolní rok
2010/11 budou tento rok probíhat od
stﬁedy 1. záﬁí (pro stávající ãleny od pondûlí 30. srpna).
Více informací najdete bûhem prázdnin na
na‰em webu www.ddmpraha9.cz
Tû‰í se na vás noví i stávající lektoﬁi J
Otvírací doba klubu Most o letních
prázdninách

Klub Most je otevﬁen˘ pro v‰echny, co rádi
zaplní svÛj voln˘ ãas bûhem prázdnin
napﬁ. tvoﬁivou a v˘tvarnou ãinností, hraním deskov˘ch her, Wii nebo playstationu.
I bûhem prázdnin mÛÏete objevovat virtuální svût na internetu, kter˘ je zdarma.
Nechybí ani karetní hry a stolní fotbálek.
Otevﬁeno máme vÏdy od 10 do 14 hod.
v tyto dny: 19.–23. 7., 26.–30. 7., 2.–6.
8., 10.–11. 8., 16. 8., 18. 8. a 30. 8.

neziskovky a obãanská sdruÏení

ãervenec / srpen 2010
Projekt GLOBE (Global Learning and
Observations to Benefit the Environment)
DDM Praha 9 se od ‰kolního roku
2010/11 zapojí do celosvûtového projektu GLOBE. Pﬁidejte se i vy a zkoumejte
pﬁírodu v okolí, tak jako ostatní ze 112
zemí svûta. Program je zamûﬁen˘ na sledování Ïivotního prostﬁedí na místní i globální úrovni. Povedeme dûti k poznání
a porozumûní pﬁírody kolem nás. Spoleãnû za pomoci profesionálního vybavení
budeme sledovat v˘voj poãasí, sráÏek,
‰kodlivin v ovzdu‰í, zmûny v krajinû, hydrologická ãi fenologická pozorování
a mnohé dal‰í.
Pﬁejeme vám krásné prázdniny a tû‰íme se
na shledanou opût v záﬁí.

KCR Heﬁmánek
Centrum Welcome
Vybíralova 969
âern˘ Most

Prázdninové akce

Jste o prázdninách v Praze a nemáte
s dûtmi program? Jsou tu letní akce
KCR Heﬁmánku:
English camp s lektory z USA:
19.–23. 7. dennû od 10 do 16 hod.
v budovû KCR Heﬁmánek (svaãinu
a obûd sebou – pitn˘ reÏim zaji‰tûn).
Garden party na zahradû KCR Heﬁmánek – pokraãujeme od 24.–27. 8.
dennû od 8 do 16 hod. – jako bonus
v tyto dny s angliãtinou!
Sportovnû tvoﬁivé dopoledne pro rodiãe s dûtmi: sobota 10. 7. a 7. 8. od 10
do 12.30 hod. Pﬁijìte se s námi odreagovat od denních starostí, uÏít si zábavy, vytvoﬁit nûco pûkného, zasportovat
si a pochytat pár nápadÛ na trávení volného ãasu s dûtmi (od 2 let). Pﬁihlá‰ení
na tel. 723 540 806. Více na www.prorodinu.cz
NepﬁetrÏit˘ letní provoz mateﬁské ‰kolky: ãervenec – srpen od 7 do 16.30
hod. – moÏnost umístûní i dûtí z 1.
a 2. tﬁídy. Více na www.skolkapraha.cz

deãní herny 9.30–11.30 hod. Program
bude pﬁizpÛsoben zájmu a aktivitám rodiãÛ. Vstup bez pﬁihlá‰ení. Tû‰íme se na vás!
Jednorázové akce:
Na pátek 27. 8. a pondûlí 30. 8. plánujeme v˘lety. Informace o konkrétním programu na tyto dny naleznete na internetov˘ch stránkách MC Klubíãko v prÛbûhu
prázdnin.
Zápis do programÛ:
V prÛbûhu prázdnin se mÛÏete prostﬁednictvím e-mailu hlásit do programÛ na
nov˘ ‰kolní rok (‰koliãka ·ikulka pro dûti
od 3 let bez rodiãÛ, Montessori klub, Program pro maminku a miminko, Beránek).
Nov˘ ‰kolní rok:
Obvykl˘ pravideln˘ program MC zaãíná
13. 9.
Herny budou opût probíhat 3x t˘dnû
(pondûlí, stﬁeda a pátek dopoledne). V dobû stﬁedeãních heren budou opût zaﬁazeny
Stimulaãní programy pro dûti Tvoﬁivé hry
s ptákem Zlobivákem, semináﬁe pro rodiãe Rodiãi se nerodíme, rodiãi se stáváme, Zpíváníãko, programy zamûﬁené na
rozvoj jemné a hrubé motoriky. Páteãní
programy budou zamûﬁeny na v˘tvarnou
ãinnost, rozvoj pohybov˘ch aktivit a stimulaci ﬁeãi. Beránek bude probíhat ve
ãtvrtek, ·ikulka v úter˘ v dopoledních
hodinách. Odpolední a veãerní programy
budou od záﬁí probíhat beze zmûn.
Podrobné informace o programech na
webov˘ch stránkách MC Klubíãko nebo
Mgr. Lucie Pernicová 777 596 163, klubicko.ymca@seznam.cz

Klubíãko v Pohádkovém
lese
Poslední kvûtnov˘ ãtvrtek uspoﬁádalo
Mateﬁské centrum Klubíãko YMCA Praha
ve spolupráci se studenty Gymnázia ·pitálská jiÏ druh˘ roãník dobrodruÏné cesty
Pohádkov˘m lesem. Po vytrval˘ch de‰tích
byl les sice trochu rozbahnûn˘, ale to nás
neodradilo, dûti vyrazily v holinkách a plá‰tûnky byly po celou dobu v pohotovosti.
Oproti loÀskému roku se poãet úãastníkÛ
rozrostl na témûﬁ 80 soutûÏících dûtí. Po
cestû ãekalo na dûti 11 stanovi‰È s pohádkov˘mi úkoly – napﬁíklad ujet vlkovi na
motorce, pomoci princeznû navléct poztrácené korále, ulovit zlatou rybku, pﬁedvést Dlouhého, vykoupit se loupeÏníkÛm.
Dûti se stateãnû zhostily plnûní úkolÛ a za
to si vybraly odmûnu a obdrÏely diplom.
Nûkteré ze stateãn˘ch dûtí je‰tû po skonãení akce pokou‰ely ãerty a vlka, kteﬁí je
prohánûli.
text a foto: LP

Mateﬁské centrum
Klubíãko YMCA Praha
Vlãkova 1067 – pﬁízemí
http://klubicko.bloguje.cz
Mgr. Lucie Pernicová 777 596 163,
e-mail: klubicko.ymca@seznam.cz

Prázdninov˘ provoz:
1. 7.–12. 9. budou probíhat pouze stﬁe-
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stránky 12–15 pﬁipravila: Alena Veselá

Benefiãní koncert pro Mot˘lek
Betlémská kaple se první leto‰ní letní podveãer rozezvuãela ‰ansony Edith Piaf v podání Radky Fi‰arové. Pﬁi charitativním
koncertu pro SdruÏení na pomoc dûtem
s handicapy Mot˘lek, zpûvaãku doprovázelo Jazzové trio Vladimíra Strnada a na
akordeon Jana Bezpalcová. V‰ichni umûlci se vzdali honoráﬁe a Betlémská kaple
byla do posledního místa zaplnûná.
text a foto: ves

T˘den otevﬁen˘ch dveﬁí
Rodinn˘ klub Vesel˘ ãertík z Dolních
Poãernic (sídlí ve 2. patﬁe budovy s restaurací Léta Pánû) zve maminky s dûtmi
na t˘den otevﬁen˘ch dveﬁí ve dnech
30. 8. aÏ 3. 9., vÏdy 9–12, 15–18 hodin.
Pﬁijìte se zaregistrovat do kurzÛ a krouÏkÛ na pololetí, které zaãíná jiÏ 6. 9. Více
informací: vedoucí klubu Jana Lenková,
tel. 724 639 040, www.veselycertik.cz

Chvalsk˘ zámek – ãervenec – srpen
V˘stavy
30. 6.–5. 9.

3. 7.–1. 8.
7. 7.–29. 8.
3. 8.–29. 8.

âeské hrady v díle Jana KonÛpka – tato v˘stava je nedílnou souãástí
projektÛ k 200. v˘roãí narození K. H. Máchy jako pﬁipomínka jeho
znám˘ch „hradÛ spatﬁen˘ch“.
Václav ·ebek – fotografie
Pohádková zemû na zámku II., aneb pﬁíbûhy luãních skﬁítkÛ – oblíbení skﬁítci V. Klimtové se vrací opût na Chvalsk˘ zámek
Jiﬁí Nepor, Jan Charvát – obrazy

Kinobus na Chvalech – letní kino od 21.15 hod.
6. 7.
Bobule2
7. 7.
3 sezóny v pekle
8. 7.
Protektor
Divadlo na zámku
24. 8.
20.30 hod. Fimfárum – AÏ opadá listí z dubu (Malé Vinohradské
divadlo)
25. 8.
20.30 hod. Inventura aneb Poﬁádek ve skladu i v du‰i (Divadélko
na dlani – Ml. Boleslav)
29. 8.
15 hod.
Kocour v botách – pohádka pro dûti (Divadlo Elf )
5. 9.
15 hod.
Cukrové tintilimintili – pohádka pro dûti (Divadélko
KÛzle)
24. 7.

âerven je ãas rÛÏí – a takhle to vypadalo na
pﬁedzahrádce pﬁed domem paní Wiatzkové
v Borské ulicí v Kyjích.
foto: ves
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* * *

10–16 hod. Stﬁedovûk˘ den na zámku – mal˘ v˘let do historie
nejen za ‰ermíﬁi, ale napﬁ. i na malou stﬁedovûkou hostinu

O pﬁipravovan˘ch koncertech hudební pﬁehlídky Chvalská triáda se dozvíte více na
www.chvalskyzamek.cz. Zaãínáme uÏ 1. 9. koncertem skupiny TakkinOff.
Chvalsk˘ zámek, Chvalská tvrz 857, Praha 20 – Horní Poãernice, 193 00 tel. 281 860 130
http://www.chvalskyzamek.cz, e-mail: infocentrum@pocernice.cz
Spojení: Koneãná stanice metra linky B – âern˘ Most, bus 221, 222, 223, 261, 273, 353,
303, 304, 398, první zastávka – Chvaly.

neziskovky a obãanská sdruÏení
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Co Amazonky zase proÏily

Ohlédneme-li se za kvûtnem, pak první
na‰í velkou akcí byl tradiãní Kvûtinov˘ den
– od rána jsme po celé dopoledne rozdávaly symbolické kytiãky mûsíãku lékaﬁského a k tomu informaãní letáãek, kter˘
upozorÀoval na zákeﬁnou rakovinu prostaty. KaÏd˘m rokem spolupracujeme s organizací Liga proti rakovinû a snaÏíme se tak
alespoÀ trochu pomoci dobré vûci. I letos
jsme prodaly v‰ech 800 kytiãek a vybraly
kolem 20 000 Kã, coÏ je pro nás vÏdy
úspûch a u srdíãka nás hﬁeje dobr˘ pocit.
Dal‰í akcí bylo setkání b˘val˘ch ãlenÛ, kteﬁí v na‰em oddíle kdysi skautovali. Tuto
akci jsme poﬁádaly spoleãnû s chlapeck˘m

O závislostech na drogách
Nízkoprahov˘ klub Pacific (o.s. SdruÏení
na pomoc dûtem s handicapy) uspoﬁádal za
podpory odboru sociálních vûcí a zdravotnictví Mûstské ãasti Praha 14 v mûsících
duben – ãerven cyklus preventivních programÛ pro mládeÏ od 11 do 18 let. Konala se setkání na téma Rizika uÏívání drog
a Co je to závislost?, dal‰í dvû setkání se
uskuteãnila pﬁímo v Psychiatrické léãebnû
Bohnice, kde jsme se zab˘vali léãbou a péãi
o závislé v âR, a to nejen v teoretické rovinû. Programy vedla lektorka o. s. Institutu
Filia – psychoterapeutka, která pracuje
v psychiatrické léãebnû Bohnice a vûnuje se
závislostem. Programy byly urãené nejen
náv‰tûvníkÛm Pacificu a zúãastnilo se jich
celkem 64 klientÛ, vût‰ina z nich nav‰tûvovala programy pravidelnû (prÛmûrná náv‰tûvnost ãinila 25 osob). Klienti hodnotili programy velmi pozitivnû a s lektorkou
otevﬁenû diskutovali. Nízkoprahov˘ klub
Pacific dûkuje za finanãní podporu Mâ
Praha 14, díky níÏ se podaﬁilo tyto velmi
pﬁínosné programy zrealizovat!
Mgr. Pavlína Stankayová,
vedoucí nízkoprahového klubu Pacific

oddílem, kter˘ byl hlavním iniciátorem.
I kdyÏ po cel˘ den vytrvale pr‰elo, pﬁesto
se nás se‰lo celkem dost a úãastníky to
neodradilo. Od 17 hodin se ãlenové zaãali postupnû scházet a v rÛzn˘ch skupinkách si mezi sebou povídali, prohlíÏeli si
staré kroniky a fotografie apod. Byly obsazeny obû na‰e klubovny a také vojensk˘
stan. Vyprávûly se v‰elijaké historky a vzpomínalo se na dobrodruÏné záÏitky, shlédli
jsme také video, fotky ãi krátk˘ klip ze
v‰ech táborÛ. Akce se neãekanû protáhla
a rozcházeli jsme se aÏ pﬁed pÛlnocí. V pÛlce kvûtna jsme uspoﬁádaly spoleãnû s na‰ím 84. stﬁediskem v Kyjích dal‰í roãník
tradiãního Skautského jarmarku. Na konci kvûtna nás je‰tû ãekal oblíben˘ Dûtsk˘
den, kter˘ poﬁádáme tradiãnû spolu s Mâ
v Satalicích. Letos byl motivovan˘ indiány.
Na programu bylo divadelní pﬁedstavení,
Ïiví konû, prodej v˘robkÛ, tomboly a obãerstvení a v‰elijaké indiánské soutûÏe
a rukodûlné v˘robky – napﬁ. malování na
obliãej, stﬁelba z luku, v˘roba lapaãe snÛ ãi
indiánské ãelenky, kresba uhlem, peãení
hadÛ z tûsta, indiánská stezka apod.
Více na www.skautkyamazonky.blog.cz
vedoucí 83. dívãího oddílu „Amazonky“
Eli‰ka Hermannová – Rusalka

Mot˘lek na lodi
Komunitní centrum Mot˘lek poﬁádalo
pro své klienty centra denních sluÏeb
a pﬁátele Mot˘lku u pﬁíleÏitosti Dne dûtí
slavnostní plavbu lodí. VyjíÏìka trvala dvû
hodiny, plulo se po Vltavû centrem Prahy
a k dobré pohodû na palubû pﬁispûla Netradiãní skupina tradiãního jazzu. Poãasí
bylo nádherné, takÏe se malí i velcí úãastníci mohli v klidu nechat uná‰et vodou,
kochat se krásami Prahy nebo poslouchat
hudbu ãi povídat s dal‰ími pﬁáteli Mot˘lku.
Tato pûkná akce se mohla uskuteãnit díky
laskavé podpoﬁe spoleãností PRAHAloì,
Prague Boats, RWE a Nadace Charty 77,
dûkujeme za ni.
PhDr. Zuzana Jelenová, pﬁedsedkynû
SdruÏení na pomoc dûtem s handicapy

Klubíãkové Hrátky s pﬁírodou
ProtoÏe se domníváme, Ïe je velice dÛleÏité vést dûti jiÏ od nejútlej‰ího vûku k citlivému pﬁístupu k Ïivotnímu prostﬁedí kolem nás a k ochranû pﬁírody, uspoﬁádali jsme
oslavu Dne Zemû nazvanou Hrátky s pﬁírodou. Zamûstnanci a dobrovolníci z Mateﬁského centra Klubíãko YMCA Praha pﬁipravili pro dûti i jejich rodiãe zábavné
odpoledne. Dûti radostnû
plnily 10 tematick˘ch úkolÛ – mohly napﬁíklad poslat pozdrav Zemi, vyãistit
rybník od odpadkÛ, zasadit semínka fazolek, zahrát
si kuliãky, vytvoﬁit si ‰neãka ãi Ïelviãku z pﬁírodních
materiálÛ. Souhru celé rodiny vyÏadoval úkol Lodû v mlze, kde dûti podle
navigace rodiãÛ poslepu
procházely pﬁekáÏkovou
dráhu. Po splnûní úkolÛ
získalo kaÏdé dítû pamûtní
list a drobnou odmûnu.
Akce se dûtem i rodiãÛm
velice líbila, urãitû ji zase
opût zopakujeme.
text a foto: LP
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stránky 16–17 pﬁipravila Alena Veselá

Dûti rozhodly o Ámosech

Deset dní pﬁed koncem ‰kolního roku opût
pﬁevzali nejoblíbenûj‰í uãitelé ze v‰ech základních ‰kol v Praze 14 z rukou starosty Miroslava FroÀka a místostarostky Jitky Îákové
ocenûní, které je pro kaÏdého uãitele velk˘m
pohlazením po du‰i – titul Ámos. Rozhodují o nûm totiÏ samy dûti ve ‰kolách anonymním hlasováním. PﬁízeÀ ‰kolákÛ za ‰kolní rok
2009/2010 si zaslouÏili:
Ing Tomá‰ Ol‰a (Z· Bﬁí VenclíkÛ),
Mgr. Violeta Lukschová ze Z· Vybíralova
(na snímku vpravo),
Nikola Dudová (Z· ·imanovská),
Mgr. Stefan Nedjalkov (Z· Gen. Janou‰ka),
Mgr. Jana Bartáková (Z· Chvaletická),
Mgr. Jaromír Horníãek (Z· Hloubûtínská).
text a foto: ves

Za pﬁírodou i historií
Cílem na‰eho v˘letu do Rakouska a Nûmecka byla nejprve nejvût‰í ledová jeskynû na svûtû Eisriesenwelt. Cesta k jeskyni
byla pomûrnû nároãná, neboÈ nás doprovázel nepﬁíjemn˘ dé‰È. âást cesty nám
usnadnila lanovka a po krátkém v˘stupu
jsme stanuli pﬁed jeskyní. Nûkteﬁí z nás
dostali do ruky lampiãky, protoÏe jsme
vstupovali do úplné tmy. Cesta byla krkolomná, vy‰lapali jsme více neÏ tisíc schodÛ, ale byli jsme odmûnûni skvûlou podívanou. Pﬁíroda je skuteãná kouzelnice.
Dál jsme pokraãovali do Bischofshofenu. Pro‰li jsme si soutûsky Liechtensteinklamm a opût obdivovali, co v‰echno
dokáÏe pﬁíroda. Zvlá‰tû v leto‰ním de‰tivém roce se bylo na co dívat. Divoká voda
byla opravdu divoká a vodopády nás

uchvacovaly svou silou. SnaÏili jsme se
zachytit tu krásu pomocí fotoaparátÛ.
Dal‰ím na‰ím cílem byl nûmeck˘ Berchtesgaden, kde je povûstné Orlí hnízdo
vybudované za druhé svûtové války. Z parkovi‰tû k vrcholu jsme odjeli speciálním
autobusem. Za jízdy nad strm˘mi srázy,
které v mnoh˘ch vyvolávaly strach, jsme
sly‰eli základní informace o historii tohoto místa. Samotn˘ vstup do objektu pÛsobil dost depresivnû. Vybavily se nám
vzpomínky na hrÛzy, které pﬁinesl fa‰ismus. Byli jsme proto rádi, kdyÏ jsme se
opût ocitli v otevﬁené pﬁírodû. Byli jsme
ve v˘‰ce 1841 metrÛ a mohli jsme se vyfotit na zbytcích snûhu.. âas rychle utekl
a my se vraceli zpût do údolí. Pak jsme
nav‰tívili Dokumentaãní centrum umís-

tûné v b˘valém bunkru. V‰e zde bylo
dÛmyslnû zaji‰tûno tak, aby se zde v pﬁípadû potﬁeby dalo pﬁeÏít nejménû tﬁi
mûsíce. To uÏ se blíÏila ‰estnáctá hodina
a my vyrazili zpût na Prahu.
J. OrdóÀezová a T. Havránek z 8.a,
Z· Chvaletická za v‰echny úãastníky

·kolní akademie Z· ·imanovská probûhla pod vedením pana uãitele Petra
Krejzy v kulturním domû Kyje 17. ãervna. Publikum obdivovalo v˘kony v‰ech úãinkujících, mezi nimiÏ si velk˘ potlesk zaslouÏila Erika Baucharechas, která skvûle zahrála na klavír Baladu pro Adélku (foto vlevo).
text a foto: ves
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Slavíci
ze ‰koly
JiÏ druh˘m roãníkem pokraãovala v ãervnu pûvecká soutûÏ Z· Bﬁí VenclíkÛ, tentokrát v kulturním domû Kyje. O prvenství tu bojovalo 25 chlapcÛ a dûvãat z 6. aÏ
9. tﬁíd. Îivû zpívané písnû v ãe‰tinû i angliãtinû na více neÏ dvû hodiny rozezvuãely kulturní dÛm, aby nakonec na stupni
nejvy‰‰ím stanula Nikola Odstrãilíková
z 9.A s písní „Zpomal“ , druhé místo obsadila Krist˘na Köhlová z 9.A a tﬁetí Vero-

O knihovnû v gymnáziu

nika Holeãková z 8.A. Na snímku vítûzka
Nikola Odstrãilíková.
ves, foto: JH

Z gymnázia do svûta

Studenti z gymnázia na âerném Mostû – deta‰ovaného pracovi‰tû Hornopoãernického gymnázia, absolvovali letos na jaﬁe zajímavé v˘lety za hranice republiky.
O sv˘ch záÏitcích z cest na‰í redakci napsali a my ve zkratce otiskujeme jejich dojmy:
Chození po památkách Florencie, kam na‰e II. C dorazila ráno, mûlo neobyãejné
v˘hody – nehrozila tlaãenice mezi ostatními turisty a na liduprázdném námûstí se
nikdo ze skupiny neztratil. Na‰im oãím neunikla Galerie Uffizi, Loggia dei Lanzi,
Pallazo Vecchio, dóm, baptisterium, ani Ponte Vecchio. Dal‰í den jsme jeli nav‰tívit
papeÏe. Vûdûli jste, Ïe se do Vatikánu dostanete metrem? Svatopetrsk˘ chrám a stejnojmenné námûstí nás v‰echny dokonale uchvátil. Na na‰e konto zhlédnut˘ch památek pﬁibyl je‰tû Andûlsk˘ hrad, Ústa pravdy, námûstí Navona, Pantheon, Fontána di
Trevi, Piazza Colona, ·panûlské schody. Poslední den jsme vûnovali Vatikánsk˘m
muzeím, Foru Romanum, Konstantinovu oblouku, bazilice Santa Maria Maggiore,
ale hlavnû Koloseu, na které jsme se v‰ichni moc tû‰ili. Rozhodnû nezklamalo, naopak udûlalo dÛstojnou teãku za na‰ím zájezdem.
Ve ·védsku, kam se rozjela na‰e kvarta A na jazykov˘ kurz jsme nav‰tívili Stockholm a Vasa muzeum, které ukr˘vá svûtov˘ unikát zachovalé váleãné vlajkové lodi
ze 17. století. V Jönköpingu v Muzeu zápalek jsme si procviãili angliãtinu pﬁi sledování filmu o historii v˘roby zápalek. Dále jsme nav‰tívili Göteborg a spoustu legrace jsme si uÏili v zábavním parku Liseberg. Angliãtinu jsme opût pouÏili pﬁedev‰ím
pﬁi náv‰tûvû expozice Ïivé pﬁírody na zemi v Universeu. KaÏd˘, kdo nav‰tíví ·védsko,
musí vidût losa. My jsme se s ním setkali v pﬁírodní rezervaci Dumme Mosse a pﬁi
cestû domÛ jsme vidûli losy ve volné pﬁírodû. Cel˘ kurz jsme zakonãili krátkou prohlídkou mûsta Malmö a náv‰tûvou mûsta Lund, kterému dominuje románská katedrála. Úplnû nakonec jsme mûli moÏnost procviãit si i nûmeck˘ jazyk pﬁi náv‰tûvû
Tropical Islandu nedaleko Berlína, kde jsme si uÏili spoustu legrace.
studenti gymnázia

Vstoupíte-li do na‰í knihovny, jen tûÏko
poznáte, Ïe zde je‰tû nedávno byla prázdná místnost. MoÏná, Ïe ani nepoznáte,
Ïe jde o knihovnu, jelikoÏ pod pojmem
„knihovna“ si mnoho lidí pﬁedstaví ticho
a klid. Ale u nás se o pﬁestávkách tato
místnost stává díky rozvern˘m studentÛm
velmi ru‰nou. Proã je tomu tak, se dozvíte v na‰em rozhovoru s knihovnicí Danielou Meiserovou.
Byla knihovna od samého poãátku vybavena tak, jak je nyní?
Ne, nebyla. DoplÀovaly se sem kníÏky,
kopírka, tiskárna, stojany na ãasopisy,
regály...
Podle ãeho se ﬁídí v˘bûr nákupu knih?
¤ídí se podle toho, jakou mají studenti
doporuãenou ãetbu, pak se kupují kníÏky pro mladé a encyklopedie, nauãné
kníÏky a nûjaké kniÏní novinky.
Knihovna ale neslouÏí pouze k zapÛjãení knih. MÛÏete nám ﬁíci, jak˘m zpÛsobem je dále vyuÏívána?
Studenti zde mají vyuãovací hodiny,
takové ty zábavné (kaÏdá 4. hodina je
„hravá“). Poprvé se zde poﬁádala Noc
s Andersenem, ale hlavnû se zde vyuÏívají poãítaãe.
Knihy si zde mohou pÛjãit pouze studenti?
Knihy si mÛÏou pÛjãovat i zamûstnanci
‰koly a nûkteﬁí studenti pÛjãují i knihy
pro rodiãe.
O jaké tituly je nejvût‰í zájem?
Studenti si pÛjãují hlavnû povinnou ãetbu. Nic jiného je moc nezajímá, jen
málokdo z nich ãte tak, aby si pÛjãil
i jin˘ titul. Je to ‰koda, ale na‰i studenti
urãitû nejsou v˘jimkou. Mnozí si chodí
pÛjãovat kníÏky i jinam, napﬁíklad do
mûstské knihovny. Profesoﬁi si pÛjãují
beletrii, poezii i odborné knihy k pﬁípravám na v˘uku.
Myslíte si, Ïe jsou studenti dobr˘mi
ãtenáﬁi?
Jak kteﬁí. Nûkteﬁí ãtou, nûkteﬁí ãtou jen
povinnou ãetbu, a nûkteﬁí jen koukají,
jak je kníÏka tlustá. (smích)
Co by se dalo dûlat proto, aby se k ãetbû pﬁitáhlo více studentÛ?
SnaÏíme se pﬁitáhnout ke ãtení hlavnû ty
nejmlad‰í. Na zaãátku ‰kolního roku
seznamujeme nováãky se ‰kolní knihovnou a orientací v kniÏním fondu. Paní
profesorka ãe‰tiny pﬁipravuje studentÛm
literární kvízy a v˘uku dûjin v knihovnû.
Dûkujeme za rozhovor.
Krist˘na Hodanová, Katka Knapová,
Martina Doskoãilová,
studentky II. roãníku Gymnázia
na âerném Mostû
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gastroprÛvodce Prahou 14

Letní gastroprÛvodce speciál:
edostatek klasick˘ch zahradních restaurací v Praze (více jich zaniklo neÏ pﬁibylo) je v posledních letech vyvaÏován zﬁizováním alespoÀ sezónních pﬁedzahrádek. Tento trend k nám pﬁi‰el zejména
z jiÏní a západní Evropy, kde je zvykem v letních mûsících si uÏívat
venkovního posezení v nejrÛznûj‰ích typech restaurací, taveren, barÛ, kaváren
a cukráren v daleko vût‰í míﬁe, neÏ tomu donedávna b˘valo u nás. Pro leto‰ní
prázdninové dvojãíslo ListÛ jsme pro vás pﬁipravili speciální pﬁílohu GastroprÛvodce po restauracích s venkovním posezením v na‰í mûstské ãásti. Navíc
jsme si je‰tû zajeli do nejbliÏ‰ích restaurací tﬁech sousedních regionÛ – U dvou
smrkÛ v hloubûtínské ãásti Prahy 9, âesk˘ statek a Léta Pánû v Dolních Poãernicích a areál Chvalského zámku v Horních Poãernicích. Pﬁi samotném objíÏdûní na kolech pﬁedem vytipovan˘ch restaurací jsme samozﬁejmû objevili pﬁedzahrádky, o nichÏ jsme nevûdûli, takÏe se nakonec jejich poãet vy‰plhal na témûﬁ
rovnou tﬁicítku, coÏ na více jak 40 000 obyvatel není málo. Doufáme, Ïe v prÛbûhu léta a prázdninov˘ch mûsícÛ si i díky na‰emu GastroprÛvodci uÏijete
v Praze 14 mnoho pﬁíjemn˘ch chvilek pﬁi venkovním posezení u piva, limonády ãi se zmrzlinov˘m pohárem. Kromû chvilek pﬁíjemn˘ch jsme si my pﬁi
objíÏdûní zahrádek uÏili i chvilky vyloÏenû nepﬁíjemné – jednak kvÛli pﬁekonávání spadlého stromu na cestû po pﬁedchozím krupobití s vichﬁicí a jednak
kvÛli v ten den rekordní teplotû 33,3 °C . AÏ v létû vyrazíte na procházku,
mÛÏete se pokusit vypátrat, u které restaurace se nacházejí tyto sluneãní hodiny (viz foto). Pokud nám po‰lete správnou odpovûì, budete si moci po prázdninách v redakci vyzvednout buìto kníÏku vûnovanou knihkupectvím Havana nebo obrazovou publikaci Praha 14 ve fotografii.
text a foto: red
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pﬁedzahrádky u restaurací
1 Klub Slavoj – najdete v areálu Slavoje v Hloubûtínû vedle tenisov˘ch kurtÛ.
Na ãepu je tady jedenáctka Gambrinus,
podává se rovnûÏ nealko pivo a ﬁada nealkoholick˘ch nápojÛ. Obsluha tady k ven-

2

kovním stolÛm nosí jen jídlo, pro pití
musí ãlovûk do v˘ãepu. Od pondûlí do
soboty se na Slavoji mÛÏete zastavit od 11
do 23 hodin, v nedûli pak mezi 15 a 22
hodinou.

2 U zámku – pﬁíjemné posezení v Hloubûtínské ulici u Gyncentra má otevﬁeno
kaÏd˘ v‰ední den uÏ od 7 hodin, od pondûlí do ãtvrtku se zavírá v 15, v pátek uÏ ve
14 hodin. Toãí zde v˘bornou malinovku,
nabízejí v‰ak i pivo v plechovkách, chlebíãky, zákusky a zmrzlinové poháry.
3 Rajská záhada – se nachází v b˘valé ubytovnû ve Slévaãské ulici a jako specialitu nabízí pivní menu. Pﬁedzahrádka
pÛsobí trochu pochmurn˘m dojmem stejnû jako interiér a otevﬁeno má kaÏd˘ den
dvanáct hodin, pﬁesnû od 11 do 23 hodin.
4 Sport bar ZIP – V b˘valém „kulaÈáku“ v Hloubûtínû na námûstí u stanice
metra je zahrádka otevﬁena od 10 do 22
hod. Toãené pivo: Staropramen, Stella
Artois, Hoegaarden.
5 V Chaloupkách – jedna z nejstar‰ích restaurací v na‰í mûstské ãásti ve stejnojmenné ulici v Hloubûtínû s velice pﬁíjemn˘m posezením pod ka‰tany. Zahrádka
je bez obsluhy a dojít si mÛÏete pro skvûle
oãetﬁené pivo Staropramen a pro ﬁadu
nealko nápojÛ ve v‰ední dny (mimo pondûlí) od 15 do 23 hodin, o víkendu uÏ od
11 hodin.

3
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1 Pizzeria & Ristorante Positano – italská restaurace v Pelu‰kovû ulici v Kyjích nabízí pro letní osvûÏení plzeÀské pivo a nealkoholick˘ Radegast, kter˘
mÛÏete vymûnit za nûkter˘ z 16 nealko
nápojÛ. Prostorná pﬁedzahrádka má otevﬁeno od 11 do 23 hod., o víkendu od
11.30 hod.
2 ·imanda – Novû otevﬁená restaurace
v Kulturním domû Kyje u vlakové zastávky, otevﬁena je kaÏd˘ den od 11 do 22 hodin. Toãen˘ Granát, Staropramen, Gambrinus a nealko Birell.
3 Erika – vyhlá‰ená restaurace u Kyjského rybníka s pﬁilehl˘m dûtsk˘m hﬁi‰tûm je hojnû vyhledávaná i cyklisty. Nabízí mnoÏství alkoholick˘ch i nealko nápojÛ.
Má otevﬁeno kaÏd˘ den od 10 do 23 hodin, rozsáhlá zahrádka je s obsluhou, ov‰em
pﬁesedat si mÛÏete jen s jejím svolením, jak
tady pí‰í bílé na ãerném.
4 U sv. Bartolomûje – zrekonstruovan˘ podnik vedle kostela v Kyjích má
pﬁesn˘ název Restaurant a bowling u sv.
Bartolomûje. Na prostorné zahrádce uvnitﬁ
dvora si mÛÏete vybrat z bohaté nabídky pití i pokrmÛ kaÏd˘ den od 11 do
23 hodin.

1
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1 La Bodega CAMPO – nejvût‰í
a nejnav‰tûvovanûj‰í restaurace na Jahodnici u parku âs. legionáﬁÛ. Disponuje dvûma zahrádkami, v té vût‰í je velk˘ stan
a moÏnost vlastního grilování. Specialita
kvasnicov˘ Budvar 12°, otevﬁeno dennû od
11 aÏ do pÛlnoci. Na Jahodnici jsou je‰tû
dvû restaurace se zahrádkou: Hostinec
u Ba‰t˘ﬁe vedle areálu TJ Slavoj Jahodnice,
nabízející osm piv vãetnû kvasnicového
tmavého Rychtáﬁe 13° a ponûkud zastrãená Retrojahodnice v Bezdrevské ul. s plzeÀsk˘m pivem, otevﬁena je po–so 11–24
hod. a ne 12–23 hod.
2 Café U Palladia zemû âeské
– nejspí‰ jediná kavárna se zahradním posezením v Praze 14, nachází se v Kyjích na
protilehlé stranû od hﬁbitova. Otevﬁeno
pouze út–ãt 14–17 hod. a so–ne 15–17
hod.
3 Hummer – restaurace na autobusové
toãnû v Hostavicích má pﬁedzahrádku
i „zazahrádku“, otevﬁeno je zde kaÏd˘ den
od 11 hodin do pÛlnoci. Specialitou je
urãitû toãená jedenáctka Svijansk˘ máz.
4 Kiosek u splavu – Na rozhraní
âerného Mostu a Dolních Poãernic je vyhledávan˘m zastavením pro cyklisty a maminky s koãárky na oblíbené vycházkové
trase.
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1 ·vejk restaurant – tato plzeÀská restaurace ve Va‰átkovû ulici na âerném Mostû nabízí místa v prostorné pﬁedzahrádce, která je otevﬁena kaÏd˘ den od 11 do 23 hodin.
2 Cukrárna âern˘ Most – Nabízí velk˘ v˘bûr zmrzlin,
nealkonápojÛ a zákuskÛ. Najdete ji na âerném Mostû naproti Sport baru Hokejka.
3 Pizzerie ristorante Violete – pizzerie na sídli‰ti
âern˘ Most II v Bobkovû ulici, mající jiÏ mnohaletou tradici.
Pﬁedzahrádka umístûná na trávníku pﬁed restaurací má otevﬁeno dennû od 11 do 23 hodin. V letních mûsících se mÛÏete
osvûÏit mimo jiné i nealkoholick˘mi koktejly, pochutnat si na
nûkteré z 9 druhÛ nabízen˘ch káv ãi na pivu Stella Artois.
4 Sport bar Hokejka – tuhle restauraci najdete na âerném Mostû u obchodního domu Hasso, pod sluneãníky tady
nabízejí poháry, zákusky, nealko nápoje i nûkolik druhÛ piv. Po
cel˘ t˘den vás obslouÏí od 10.30 hod., od pondûlí do ãtvrtku se
zavírá o pÛlnoci, od pátku do nedûle aÏ o tﬁetí hodinû ranní.

PRO-6 – stoleãky pﬁed squashov˘m centrem v ulici Za âern˘m mostem vybízejí k pﬁíjemnému posezení s velkou nabídkou nealko nápojÛ, zákuskÛ a také toãen˘m nealkoholick˘m
pivem Holba. Posadit se mÛÏete kaÏd˘ den od 8 do 22.30 hod.
U vladyky – restaurace v Pelu‰kovû ulici v Kyjích-Hutích
má opût nového majitele, osvûÏit se tu mÛÏete nealkoholick˘mi nápoji, desítkou Staropramenem a belgick˘m Stella Artois
za 35 korun. Ve v‰ední dny se otevírá v 10, o víkendu v 11
hodin a otevﬁeno je cel˘ t˘den do 22 hodin.
Formanka a nekuﬁácká restaurace Lusi –
v Bobkovû ulici na âerném Mostû II má tato „dvojrestaurace“
s kuﬁáckou i nekuﬁáckou ãástí malou pﬁedzahrádku, otevﬁenou
dennû od pondûlí do nedûle od 10 do 22 hodin. Nabízí toãenou kofolu, toãen˘ Gambrinus, Velkopovivck˘ Kozel 11°,
PlzeÀsk˘ Prazdroj a dal‰í lahvová piva.
Sochi restaurant – v Kyjích na rozhraní Vajgarské
a HÛrské ulice je poboãkou Positana a její zahrádka má otevﬁeno dennû od 11 do 23 hodin – o víkendu jiÏ od 10 hodin.
Za Horou – restauraci najdete u âeskobrodské ulice
v Kyjích hned vedle stanice autobusÛ, pﬁedzahrádka je u ní bez
obsluhy a posilnit se tady mÛÏete dennû od 11 do 23 hodin.
Na Hrádku – zrekonstruovaná restaurace na rohu ulic Jamské a Za âern˘m mostem v Kyjích-Hutích nabízí pﬁíjemné
posezení pod lípami u Staropramenu nebo ﬁady nealkoholick˘ch nápojÛ, a to ve v‰ední dny mezi 11 a 23 hodinou, v sobotu pak od 14 do do 22 a v nedûli od 14 do 21 hodin.
Arter – restaurace, kterou kdysi se sv˘m poﬁadem Ano, ‰éfe
nav‰tívil kuchaﬁ Zdenûk Pohlreich, skr˘vá venkovní prostory
pod úrovní chodníkÛ. Na ãepu tady mají nealkoholické pivo
z Kru‰ovic, desítku Gambrinus a dvanáctku Pilsner Urquel.
Zastavit se tady mÛÏete kaÏd˘ den od 11 hod., zavírací hodina uvedena není.
U Ïraloka – men‰í restaurace s vût‰ím venkovním posezením leÏí na námûstí u stanice metra Hloubûtín vedle „kulaÈáku“ a znalci ji hodnotí jako v˘ãep s jedním z nejlep‰ích piv
(dvanáctka Gambrinus) v na‰í mûstské ãásti. Ochutnat ho
mÛÏete kaÏd˘ den od 10 do 22 hodin.
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1 U dvou smrkÛ – nová restaurace
v Hloubûtínû, tûsnû za hranicemi na‰í
mûstské ãásti v Nademlejnské ulici pod
hojnû vyuÏívanou cyklostezkou. Bohatou
nabídku mÛÏete v této zahrádce vyuÏít ve
v‰ední dny od 11 do 23 hod., o víkendu
pak od 10 do 22 hodin.
Na‰e dal‰í pozvánka za hranice Prahy 14
smûﬁuje mimo jiné i do Horních Poãernic
na Chvalskou tvrz (autobus ã. 221, 222,
223, 273 z terminálu âern˘ Most do stanice Chvaly), kde kromû pﬁíjemné náv‰tûvy zámku mÛÏete posedût hned v nûkolika
pﬁedzahrádkách:
2 Pizzeria La Tratoria (po–ne
11–23 hod.), Restaurace Sezóna (po–ne
11–23 hod.), Restaurace Legenda (po–ne
11–23 hod.), Café restaurant Mondi
(po–pá 9–23 hod., so, ne 11–23 hod.).
Restaurace na Chvalské tvrzi nabízejí pivo
témûﬁ v‰ech znaãek, zmrzlinové poháry,
kávu vãetnû ledové, nealko nápoje ‰irokého sortimentu a samozﬁejmû bohatou
nabídku jídel.
3 âesk˘ statek – Dolní Poãernice,
ulice Stará obec, posezení v klidném prostﬁedí, kde na rozdíl od jin˘ch míst témûﬁ
nevidíte auta. Podává se tady Budvar dvanáctka i nealko, zmrzlinové poháry i ﬁada
nealkoholick˘ch nápojÛ (2 dcl za 25 korun). Otevﬁeno mají kaÏd˘ den od 11 hodin do pÛlnoci.
4 Léta Pánû – v zámeckém parku Dolní Poãernice, prostorné sezení pod ‰ir˘m
nebem s kaÏdodenní nabídkou ‰esti zmrzlin, speciálním 18° pivem Master z Plznû
a také s desítkou Gambrinus. Otevﬁeno je
tu stejnû jako u sousedÛ v âeském statku.
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dvoustranu pﬁipravil: vok, foto: archiv DPP

Zaãátek tramvají v Hloubûtínû
V polovinû dubna byla otevﬁena rekonstrouvaná tramvajová traÈ
Hloubûtín–Lehovec. Aãkoliv ji ﬁadí pamûtníci mezi ty pﬁece jen
mlad‰í tratû, protoÏe byla dána do provozu 30. ãervna 1976, její
historie je mnohem star‰í. Jaká je tedy minulost této tratû a co se
tam v nedávné dobû odehrálo? To jsou základní otázky pro
Mgr. Pavla Fojtíka, vedoucího oddûlení Archiv Dopravního podniku
Praha.
„Na úvod si ve struãnosti jen pﬁipomeÀme, Ïe první tramvaje pﬁijely do zastávky
Hloubûtín, která odpovídá dne‰ní zastávce Star˘ Hloubûtín, 23. kvûtna 1931.
TraÈ od Kolbenky do Nového Hloubûtína
byla uvedena do provozu 27. ﬁíjna 1948
(mimochodem to byla poslední praÏská
traÈ postavená bez smyãky na koneãné;
smyãka byla doplnûna 17. dubna 1949)
a obû hloubûtínské vûtve byly v souvislosti s v˘stavbou vozovny Hloubûtín propojeny spojovací tratí ve Kbelské ulici v roce
1951. Málo lidí asi ví, Ïe uÏ v roce 1952

1954–1955. V roce 1953 byla stavba tratû schválena pﬁíslu‰nou komisí ministerstva vnitra, ale protoÏe nebyla zahrnuta do
pûtiletého plánu, odloÏila se zatím její realizace zhruba o deset let na léta 1962–1963.“
Dal‰í impuls ke stavbû tratû pﬁi‰el v roce
1960, kdyÏ se zaãalo hovoﬁit o dálnici
Praha–Mochov, která se mûla stavût v letech 1964–1968.
„Taková silniãní stavba ov‰em vyÏadovala i roz‰íﬁení Podûbradské z Hloubûtína
aÏ k âernému mostu, pﬁiãemÏ uprostﬁed
rekonstruované komunikace mûla b˘t

Zatímco o vedení vlastní tratû bylo celkem
jasno, nûjak˘ ãas se hledala vhodná poloha
koncové smyãky. Ve hﬁe byla dvoukolejná
smyãka, ale také jednokolejná smyãka
s pﬁedjízdnou kolejí, která, aã levostranná, mûla b˘t pojíÏdûna ve smûru hodinov˘ch ruãiãek, takÏe by se kﬁíÏila vjezdová
a odjezdová kolej. Nakonec v definitivním
projektu vyhrála pomûrnû velkoryse pojatá podoba smyãky se dvûma pﬁedjízdn˘mi
kolejemi a kolejov˘m pﬁejezdem pﬁed
nástupními zastávkami.“
Celá stavba nové tramvajové tratû byla
zahrnuta do nároãné rekonstrukce Podûbradské tﬁídy uÏ od smyãky Harfa a akce
byla rozdûlena do dvou etap.
„Ta první nesla oznaãení Podûbradská I
a zahrnovala úsek Harfa–kavárna Havana. Stará tramvajová traÈ uÏ byla v v celém
úseku Harfa–Hloubûtín vedena na zv˘‰eném tûlese, ale pﬁi rekonstrukci byla zvût‰ena osová vzdálenost a sloupy trolejového
vedení byly umístûny mezi koleje. Bylo

2
1 – Na ortofotomapû jsou zakresleny návrhy
tramvajové smyãky v Hloubûtínû z let 1931,
1951 a 1967
2 – KﬁiÏovatka Kbelská v roce 1986

1

se zaãalo váÏnû uvaÏovat o prodlouÏení jiÏní vûtve Podûbradskou ulicí aÏ k tehdej‰ímu âernému mostu. (Pozor, neplést
s pozdûj‰ím sídli‰tûm âern˘ Most – pozn.
vok) Byl vypracován v duchu tehdej‰ích
projekãních postupÛ tzv. investiãní úkol.
Ve V˘hledovém plánu v˘stavby sítû elektrick˘ch drah a trolejbusÛ v roce 1953–1955
se proto v oddílu A – Nové stavby kolejové objevila pod ãíslem 11 poloÏka TraÈ el.
dráhy „Hloubûtín–âern˘ most“ o délce
1800 m, plánovaná k realizaci na léta
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dvoukolejná tramvajová traÈ. Aãkoliv ze
stavby dálnice v dané podobû zatím se‰lo,
projekãní pﬁípravy na roz‰íﬁení Podûbradské ulice pokraãovaly, protoÏe se mezitím
uÏ v roce 1961 v této ãásti Prahy rozbûhla
v˘stavba sídli‰tû Hloubûtín. V této fázi pﬁípravy se posunula navrhovaná koneãná
o nûco blíÏ ku Praze, v zásadû na dne‰ní
místo. PÛvodnû totiÏ mûla b˘t tramvajová
smyãka o nûco dál, pﬁibliÏnû v prostoru
proti ústí dne‰ní ulice Za âern˘m mostem
do Cíglerovy na stranû Kukelské ulice.

zapotﬁebí roz‰íﬁit vozovku na úkor chodníkÛ, coÏ vyÏadovalo i posunutí smyãky
Hloubûtín a zv˘‰ení její kapacity. Tato etapa mûla probûhnout v letech 1971–1972.
Na ni mûla navázat v letech 1974–1977
druhá etapa nazvaná Podûbradská II, zahrnující dokonãení komunikace a tratû
v hloubûtínském sídli‰ti, v˘stavbu obrati‰tû tramvají, autobusÛ âSAD a zastávek
autobusÛ DP a celé mimoúrovÀové kﬁiÏovatce na âerném mostû. Nutno ale podotknout, Ïe k roz‰íﬁení komunikace v úseku Havana–Slévaãská do‰lo uÏ v letech
1961–1965 souãasnû s v˘stavbou sídli‰tû,
vãetnû tramvajového tûlesa. Nezbytn˘m
pﬁedpokladem pro stavbu tramvajové tratû se mûla stát stavba nové mûnírny. Vlastní stavba tramvajové tratû probíhala do
jisté míry neobvykl˘m zpÛsobem. Celá
akce pro tramvaje zaãala vloÏením dvou-

traÈ na Lehovec v historii

ãervenec / srpen 2010
kolejného trojúhelníku na kﬁiÏovatce
Podûbradské a Kbelské. Kolejová konstrukce byla vloÏena za úplné v˘luky trvající od 19. dubna do 1. ãervna 1971.
O den pozdûji byl obnoven bûÏn˘ manipulaãní provoz z a do vozovny Hloubûtín.
Pravideln˘ provoz tedy nebyl v˘lukou
vÛbec dotãen. Od 17. ãervna byla zahájena
pﬁestavba smyãky Hloubûtín. Bylo zapotﬁebí ji ãásteãnû posunout o nûco dál od
Podûbradské a k vnûj‰í koleji pﬁidat je‰tû
jednu pﬁedjízdnou. Aby byl zachován provoz tramvají do Hloubûtína, byly obû zdej‰í tradiãní linky ukonãeny na novém kolejovém trojúhelníku. Linka ã. 5 mûla
v˘stupní zastávku v Kbelské a couvala do
nástupní zastávky v Podûbradské na poãátku nové tratû. Tﬁináctka naopak mûla
v˘stupní zastávku na Podûbradské a couvala do nástupní zastávky ve Kbelské. Od
18. ﬁíjna 1971 se rozbûhla naplno akce
Podûbradská I. Byl vylouãen tramvajov˘
provoz od Harfy aÏ po vozovnu Hloubûtín. Obû hloubûtínské linky od té doby
obracely spoleãnû s osmiãkou na jednokolejné smyãce Harfa. Provoz po Podûbradské probíhal v závislosti na postupu stavebních prací. V dobû zahájení tramvajové
v˘luky jezdily autobusy X5 v úseku Podkováﬁská–Kbelská obousmûrnû po severním pásu ulice. Koneãná náhradní dopravy byla v sídli‰ti Hloubûtín. Pro zdej‰í
obyvatele byla tato linka tedy celkem v˘hodná. Od 15. listopadu 1971 se v úseku
âerpadlová–Sídli‰tû Hloubûtín jezdilo
obousmûrnû po jiÏní vozovce. Trasa náhradní dopravy se v detailech upravovala.
Ve ãtvrtek 5. srpna 1972 probûhla na rekonstruované trati první zku‰ební jízda
a 9. srpna oficiální zku‰ební jízda a zdá se,
Ïe byla projeta i celá ãást nové tratû postavená v rámci akce Podûbradská I, tj.
k zastávce Sídli‰tû Hloubûtín. Kolaudaãní
ﬁízení probûhlo 10. srpna 1972. Pravideln˘ provoz v úseku Harfa–Hloubûtín, resp.
vozovna Hloubûtín, byl obnoven 14. srpna 1972 ráno. Tramvaje se vrátily i na pﬁestavûnou smyãku.“
Postupnû pﬁib˘valy i nové úseky Podûbradské. Napﬁíklad severní vozovka Slévaãská–Havana v délce 412 m byla pﬁedána do uÏívání 12. ﬁíjna 1973.
„Ov‰em stavba zb˘vajícího úseku tramvajové tratû neprobíhala pﬁíli‰ závratn˘m
tempem. Pﬁesto, jak tehdy b˘valo zvykem,
byl 1. ﬁíjna 1975 pﬁijat zainteresovan˘mi
organizacemi sdruÏen˘ socialistick˘ závazek na poãest XV. sjezdu KSâ, kter˘m
bylo rozhodnuto stavbu tramvajové tratû
zkrátit o 18 mûsícÛ a uvést ji do provozu
k 1. ãervenci 1976. Úsmûvné je, Ïe je‰tû

3
3 – V˘stupní zastávka âern˘ most v roce 1980

pﬁed zahájením akce Podûbradská II byla
velká ãást komunikace uÏ rekonstruována
a chybûla pﬁedev‰ím mimoúrovÀová kﬁiÏovatka na âerném mostû. Tramvajová traÈ
se stavûla klasick˘m zpÛsobem, tj. Ïlábkové kolejnice se kladly na betonové praÏce
a povrch, i kdyÏ ‰lo o zv˘‰ené tûleso, tvoﬁila
Ïivice. Práce skuteãnû probíhaly v novém
„závazkovém“ termínu celkem uspokojiv˘m tempem. Ostatnû zatím nedostavûn˘
úsek mûﬁil jen asi 650 metrÛ. TraÈ byla
v zásadû hotova na konci kvûtna 1976. Od
31. kvûtna do 20. ãervna se natahovalo
trolejové vedení, které bylo opût umístûno mezi kolejemi. Od 20. ãervna bylo
naplánováno brou‰ení tratû. Místní ‰etﬁení v rámci kolaudaãního ﬁízení probûhlo
29. ãervna 1976 a v pÛl tﬁetí odpoledne
se uskuteãnila úﬁední zku‰ební jízda. ProtoÏe je‰tû nebyly hotovy v‰echny vozovky,
zdi a rÛzné drobné práce, stanovila komise, Ïe aÏ do 2. ãervence (vãetnû) bude na
nové trati povolena maximální rychlost
5 km/h a bude nezbytn˘ dispeãersk˘ dozor.“
Den D nastal ve stﬁedu 30. ãervna 1976,
tedy dokonceje‰tû o jeden den dﬁíve neÏ
urãoval sdruÏen˘ socialistick˘ závazek.
„Po témûﬁ ãtvrtstoletí pﬁíprav (24 let)
a postupného stavûní byl 30. ãervna 1976
na trati Hloubûtín – âern˘ most zahájen
provoz. Ten den byla na novou koneãnou
prodlouÏena linka ã. 5 a o den pozdûji sem
pﬁibyla je‰tû linka ã. 8, vedená Kbelskou
ulicí. Dosud manipulaãní traÈ se po 25 letech provozu stala bûÏnou tratí, po níÏ se
pﬁepravovali cestující. Na nové trati byly
zﬁízeny nové zastávky Kbelská, Havana,
Slévaãská a âern˘ most. Vût‰ina (kromû
Kbelské) byla vybavena podchody. Bûhem
let se na koneãné vystﬁídaly rÛzné linky.
Kromû jiÏ uveden˘ch linek ã. 5 (do roku
1992) a 8 (do roku 1999) sem jezdila
napﬁíklad linka ã. 13 (1978–1979), 31 (po
pﬁeãíslování 1; 1984–1986), 3 (1985–1991
a od roku 1992 dosud, 12 (2002–2003),
15 (1986–1990), 19 (od 1998), Pomíjíme
ostatní krátkodobûj‰í linky náhradní do-

pravy a doãasné zmûny vyvolané opatﬁeními po povodni v roce 2002. Vliv na traÈ
mûla pokraãující v˘stavba prÛmyslového
polookruhu, vyÏadující, aby byly tramvajové koleje pﬁeloÏeny z Kbelské ulice do
nové polohy západnû od hloubûtínské vozovny. V roce 1986 byla u smyãky Hloubûtín vloÏena kolejová kﬁiÏovatka napojující budoucí traÈ a v roce 1987 byla nová
traÈ dána do uÏívání. Od 22. ãervna se pﬁestalo jezdit na smyãku Nov˘ Hloubûtín
a do vozovny od severní vûtve a 2. ãervence zaãal provoz na nové trati. Od 24. srpna byl oficiálnû zru‰en úsek vozovna Hloubûtín – Kbelská a od 31. srpna se zaãalo
za úplné v˘luky úseku Hloubûtín–âern˘
most s odpojováním staré tratû na kﬁiÏovatce Kbelská. Provoz tu byl obnoven
28. záﬁí 1987.“
Z dne‰ního pohledu je velmi pﬁekvapivá
dal‰í rekonstrukce úseku Kbelská–âern˘
most, k níÏ do‰lo za pouh˘ch 13 rokÛ.
„PouÏita byla opût tehdy velmi oblíbená
metoda velkoplo‰n˘ch panelÛ BKV. Rekonstrukce trvala pﬁes dva mûsíce. Zaãala
5. záﬁí a skonãila ráno 18. listopadu 1989.
Za administrativní zmûnu mÛÏeme povaÏovat oficiální pﬁejmenování zdej‰ích zastávek od 3. kvûtna 1990. Zastávka Slévaãská
byla zmûnûna na Sídli‰tû Hloubûtín a âern˘ most na Lehovec. DÛvodem byla skuteãnost, Ïe star˘ název koneãné podle místního mostu na Satanice pﬁevzalo mnohem
vzdálenûj‰í sídli‰tû, coÏ zhor‰ovat orientaci. Dodejme, Ïe od 9. listopadu 1998 byly
zmûnûny dal‰í názvy zastávek v souvislosti
se zahájením provozu na trati metra IV.B.
Zastávka Havana zmûnila jméno na Hloubûtín (stanice metra byla dána do provozu
ale aÏ 17. ﬁíjna 1999) a pÛvodní zastávka
Hloubûtín byla po 67 letech své existence
pﬁejmenována na Star˘ Hloubûtín. Z dal‰ích oprav vzpomeÀme v˘mûnu vnûj‰ího
oblouku v koncové smyãce Lehovec, která probûhla v prosinci 1992 a v únoru
a bﬁeznu 1993 bûhem sedlov˘ch v˘luk.
V dubnu a kvûtnu 1994 bylo na celé trati
rekonstruováno trolejové vedení. O tﬁi
roky pozdûji se ve dvou etapách odehrála
v˘mûna ãásti kﬁíÏení u hloubûtínské smyãky a koneãnû v roce 2001 se uskuteãnila
oprava komunikace a tratû na kﬁiÏovatce
s Kbelskou ulicí, kde se projevil velmi siln˘ automobilov˘ provoz na tzv. prÛmyslovém polookruhu. Na podzim byla provedena rekonstrukce trolejového vedení mezi
Harfou a Star˘m Hloubûtínem a v prosinci je‰tû byla provedena oprava trolejového
vedení na vlastní kﬁiÏovatce Star˘ Hloubûtín.“
dokonãení na str. 26
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Nyní tedy, po 21 letech od poslední
rekonstrukce byla traÈ znovu zásadním
zpÛsobem obnovena.
„V úplném prvopoãátku se roku 2006
zaãala velká oprava pﬁipravovat v podobû
souvislé obnovy svr‰ku metodou BKV
panelÛ. Pﬁi zpracovávání projektové dokumentace se v‰ak zaãala rodit my‰lenka,
proã nepostavit traÈ, která je nejen ve svûtû, ale i v republice bûÏn˘m typem. VÏdyÈ
tím ztrácela praÏská doprava proti ostatním dopravním podnikÛm vskutku mnoho let. Nejedná se o nic tajemného a ani
svûtoborného, ale pouze o pouÏití kolejnic
s S 49. A proã právû na Podûbradskou ulici? To byla v podstatû jednoduchá volba,
a to zvlá‰tû proto, Ïe jsme promarnili pouÏití tohoto kolejového svr‰ku na nedávno
zrekonstruované trati ve Stﬁelniãné ulici.
A tak zÛstalo pouze jedno kritérium. Úsek
trati s pﬁeváÏnû pﬁímou kolejí a oblouky
o polomûru nad 200 m. To je bezpeãnostní poÏadavek pro pouÏití tohoto tvaru
kolejnice s dne‰ním tvarem kola bez pouÏití pﬁídrÏnice. Tím, Ïe kolejnice nemá Ïlábek, je její uplatnûní logicky pﬁeváÏnû
v otevﬁeném kolejovém svr‰ku. Zku‰ební
uÏití bezÏlábkov˘ch kolejnic S49 se v˘bornû osvûdãuje zejména z hlediska sníÏení
hluku. Dle mûﬁení odbornou firmou na
dvou stanovi‰tích, vybran˘ch Hygienickou
stanicí hl. m. Prahy, byly mûﬁením a pﬁepoãtem dle platné metodiky, tj. na celou
denní resp. celou noãní dobu, zji‰tûny následující hladiny hluku tramvajové dopravy uvedené v tabulce v decibelech.“
pﬁed rekonstrukcí
den

noc

61,0

58,0

59,6

58,4
po rekonstrukci

den

noc

59,3

53,7

58,6

53,3

Z této minitabulky vypl˘vá, Ïe útlum
hluku ve dne je 1,7 a 1,0 dB, v noci v‰ak
sníÏení hluku dosahuje 4,3 a 5,1 dB.
Závûrem uÏ jen dodejme, Ïe vhledem
k ovlivnûní denních hodnot vysok˘m hlukem pozadí jsou více vypovídající hodnoty útlumu hluku v noãní dobû, coÏ
by snad obyvatelÛm pﬁilehl˘ch domÛ
v Podûbradské ulici mohlo zaruãit klidnûj‰í spánek.

26

Dûtské rybáﬁské závody
Dva dny pﬁed dûtsk˘mi rybáﬁsk˘mi závody jsme se s kolegy z redakce náhodou dostali
k Velkému poãernickému rybníku, kde jsme se stali svûdky
podívané, jakou jsme v tûchto
místech je‰tû nezaÏili: tûsnû pod
hladinou byly krásnû patrné
desítky rybích hﬁbetÛ, jak se zdej‰í ‰upináãi nehybnû vyhﬁívali na slunci v dobû, kdy
venkovní teplota dosahovala pﬁes tﬁicet
stupÀÛ. Tato epizoda nasvûdãovala tomu,
Ïe na podzim tu ãeká rybáﬁe velmi bohat˘
v˘lov.
Pﬁenesme se ale na âern˘ Most, kde si
v sobotu 12. ãervna dali u rybníãku Aloisov dostaveníãko dût‰tí rybáﬁi. Aby mûli co
lovit, bylo do vody vypu‰tûno na 5 metrákÛ ryb pﬁivezen˘ch aÏ z jiÏních âech. Do
rybolovu se bûhem dopoledne zapojilo
pﬁes ‰edesát dûtí. Do v˘sledkÛ se jim zapoãítával celkov˘ nejlep‰í úlovek, dosaÏen˘
na pﬁíslu‰ném stanovi‰ti v jednom kole (za
tﬁicet minut). Samozﬁejmû, Ïe u toho byli
i tatínkové vãetnû maminek, kteﬁí tûm
nejmen‰ím pomáhali s nahozením udice ãi
vytaÏením chycené ryby. O tom, Ïe braly,
svûdãí úlovky tûch nejlep‰ích: 1) Jakub
Kocáb, 169 cm (souãet mûr uloven˘ch
ryb v jednom kole), 2) Tereza Nyklová,
131 cm, 3) David Landa, 86 cm. Je tﬁeba
pochválit poﬁadatele z oddûlení kultury
ÚMâ Praha 14 a pﬁedev‰ím zapálené dobrovolníky z rybáﬁského svazu ve Vysoãa-

nech, bez jejichÏ pomoci by
se tato akce nedala uspoﬁádat.
A opomenout nelze ani v˘pomoc organizaãního nestora
tûchto závodÛ, které se s pﬁestávkou, zpÛsobenou rekonstrukcí rybníãku v minul˘ch
letech, konají uÏ od roku 1996,
pana Veselého, b˘valého pracovníka odboru Ïivotního prostﬁedí. Na závûr je‰tû
dodejme, Ïe prÛbûh závodÛ natáãela internetová televize Holky na rybách, které svoje první Ïivotní interview poskytl vítûz
Jakub Kocáb (na snímku dole).
j‰, foto: autor a ves
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Fotbalové soutûÏe skonãily
hlédnutí za praÏsk˘mi fotbalov˘mi soutûÏemi, v nichÏ startují také
zástupci na‰í mûstské ãásti, zaãneme tím pﬁíjemnûj‰ím, a to jsou
v˘sledky kyjsk˘ch muÏÛ. Ve 2. tﬁídû skupinû D skonãil B t˘m TJ Kyje uprostﬁed
tabulky na 6. místû (22 8 6 8 49:48 30
bodÛ) a jeho hru charakterizovaly nevyrovnané v˘kony, ov‰em na druhou stranu fotbal atraktivní pro diváky co se t˘ãe prÛmûrného poãtu gólÛ na zápas. V 1. tﬁídû
skupinû A skonãil A t˘m v dolní ãásti tabulky (10. 26 10 1 15 43:63 31), také v jeho
pﬁípadû se dá hovoﬁit o kolísavé formû. Nejvût‰í poãet obdrÏen˘ch branek ze v‰ech ãtrnácti t˘mÛ v‰ak vypovídá jasnû o tom, na
ãem je tﬁeba bûhem letní pﬁestávky zapracovat. MuÏstvu ale v Ïádném pﬁípadû nechybí bojovnost, coÏ ostatnû dokázalo tﬁeba
v utkání s Juniorem, ze kterého jsou na‰e
snímky. Domácí (v ãerven˘ch dresech) v nûm
hráli posledních dvacet minut o deseti, ale
pﬁesto svého soupeﬁe pﬁehráli a vstﬁelili
i vítûzn˘ gól na 2:1. V Kyjích ãeká na fotbalisty pomûrnû klidné léto a fanou‰ci vûﬁí,
Ïe v pﬁekrásném sportovním stánku se po
prázdninách je‰tû doãkají u obou t˘mÛ
stabilnûj‰ích v˘konÛ i lep‰ích v˘sledkÛ,

O

které je v tabulkách posunou o nûco v˘‰.
Zato fotbal v Hloubûtínû, to je bída, kterou v˘stiÏnû charakterizují následující vûty.
BudiÏ zdej‰ím fotbalistÛm varováním, Ïe
podobné majetkoprávní spory uÏ v Praze zlikvidovaly nûkolik hﬁi‰È. Drtivé vût‰inû lidí je
navíc jedno, zda sportují pod hlaviãkou TJ
Slavoj Tesla nebo TJ Sokol Hloubûtín, jejich
zájmem je, aby mûli pro rekreaãní i soutûÏní
sportování co nejlep‰í podmínky. Kdysi bylo
pod hloubûtínsk˘m hradem klidné prostﬁedí
s bublající Rokytkou a kvetoucími loukami.
Tato idylka je uÏ v nenávratnu, a tak si závûrem pﬁejme, aby tam zavládl klid alespoÀ
mezi obûma znesváﬁen˘mi stranami…Tyhle
vûty jsem napsal do tehdej‰ího âeskoslovenského sportu v lednu roku 1991!!!
Dne‰ní stav je takov˘, Ïe soudní spory
mezi Slavojem a Sokolem uÏ hﬁi‰tû definitivnû uzavﬁely, takÏe schody na cestû
z kabin jsou zarostlé jako v pohádce O ‰ípkové RÛÏence, coÏ dokumentuje i ná‰ snímek. MládeÏ hraje v Bûchovicích, muÏi
na‰li útoãi‰tû na hﬁi‰ti TJ Praga ve Vysoãanech. A ve 2. tﬁídû skupinû B jejich
umístûní (10. 22 5 5 12 28:42 20 bodÛ)
jen dokumentuje smutnou souãasnost
hloubûtínského fotbalu. text a foto: vok
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strany 27–29 pﬁipravil: Pavel Vokurka

Vydaﬁená sobota na Jahodnici
bﬁeznu roku 1999 bylo na
Jahodnici hodnû smutno. Rozsáhl˘ poÏár tehdy zniãil podstatnou ãást tûlocviãny, klubového
zázemí a sociálních zaﬁízení. PoÏár vydrÏela pouze velmi kvalitnû udûlaná parketová podlaha, která slouÏí dodnes. V‰e ostatní pﬁi‰lo vniveã. Ov‰em v‰ichni ãlenové
a pﬁíznivci zdej‰ího sokola se tehdy pod
vedením Jiﬁího Slavûtínského semkli a pﬁispûli svou prací ãi financemi tak silnû,
Ïe tûlocviãna byla mimo provoz pouh˘ch
14 mûsícÛ. JiÏ 12. kvûtna roku 2000 se
tady totiÏ po slavnostním otevﬁení znovu
cviãilo.
A pﬁesnû po deseti letech a jednom mûsíci
se tady 12. ãervna 2010 uskuteãnilo velice zdaﬁilé spoleãenské odpoledne, poﬁádané právû u pﬁíleÏitosti 10. v˘roãí znovuotevﬁení tûlocviãny TJ Sokol Jahodnice.
Na své si pﬁi‰ly zejména dûti, ale bohat˘
program nabídl dost moÏností k zábavû
také dospûl˘m. Bylo to na Jahodnici opravdu hodnû vydaﬁené odpoledne, které díky
jasné obloze mohl shora s potû‰ením sledovat i Jiﬁí Slavûtínsk˘. Pokud máte zájem
o dal‰í jahodnické novinky (sportovní turnaje, tenis, cviãení pro dûti a dospûlé aj.),
tak je naleznete na www.tjsokoljahodnice.seznam.cz. A jen tak mimochodem,
poctivû tady cviãí i bûhem prázdnin.
vok, foto: Milena Kuãerová

V

Tábor s aerobikem
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Aerobic klub Chvaletická na
Lehovci získal v leto‰ním ‰kolním roce slu‰nou ﬁádku medailí a pohárÛ v t˘mov˘ch sestavách i ve sportovním aerobiku,
coÏ také dokumentují obû fotografie. O prázdninách dûvãata
absolvují táborové soustﬁedûní
v âeském ráji, kde budou kromû cviãení také chodit po v˘letech a vûnovat se hrám i horolezení. Tohoto tábora se mohou
zúãastnit rovnûÏ dal‰í dûti ve
vûku 5–15 let, které se rády
h˘bou. Pﬁihlá‰ky a dal‰í informace jsou na www.aerobicdeti.cz. A po prázdninách poãítá trenérka Kamila ·ebíková
s náborem, kter˘ probûhne v t˘dnu od 6. do 10. záﬁí v tûlocviãnû Z· Chvaletická.
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Prázdniny
naruby
·koláci mají pﬁed sebou dva mûsíce plné
pohody, odpoãinku, v˘letÛ a her. Prázdniny tûch nejlep‰ích akvabel ze SK Neptun
v Hloubûtínû mají ale úplnû jinou podobu. Na kvûtnovém mistrovství republiky
juniorek v Praze-Podolí vyhrála sólo Aneta Koubková, která navíc spolu se Sabinou
Holubovou vyhrála také v párech. Sekce
synchronizovaného plavání pak nominovala závodnice pro vrcholy leto‰ní sezóny.
Od 14. do 18. ãervence se ve finském

Tampere koná ME juniorek, kde budou
obû dûvãata startovat. První t˘den v srpnu
probûhne v Budape‰ti ME seniorek, kde
bude Aneta soutûÏit v párech se svou sestrou Natálií. A od 9. do 15. srpna poﬁádá
americk˘ Indianopolis svûtov˘ ‰ampionát
juniorek, kde by podle v˘sledku v Tampere mûla Aneta rovnûÏ startovat. To jsou
opravdu prázdniny naruby, sice plné vody
i slunce, ale také dﬁiny, potu, sportovního
drilu i psychického vypûtí.
Osmnáctiletá Natálie i o rok mlad‰í Aneta studují gymnázium v Omské ulici, patnáctiletá Sabina Holubová skonãila základní ‰kolu. Bûhem ‰kolního roku v‰echny tﬁi
trénují dennû v hloubûtínském bazénu,
kde mimochodem kdysi zaãínaly v základ-

ním kurzu akvabel. O jejich sportovní
v˘kony se nejvíc starají trenérky Lucie
Kryzerová a ·árka ·tveráková s t˘mem dal‰ích lidí, podílejících se na choreografii,
v˘bûru hudby, nácviku povinn˘ch figur
a voln˘ch sestav, na zlep‰ování kondice
i ordinování tolik potﬁebné relaxace. Je to
sloÏit˘ tréninkov˘ proces ve sportu, kter˘
je v této vrcholové podobû charakterizován
profesionálním pﬁístupem s amatérsk˘mi
odmûnami. TakÏe popﬁejme v‰em tﬁem
sympatick˘m dûvãatÛm ze SK Neptun co
nejúspû‰nûj‰í reprezentaci na‰í republiky.
Na snímcích Ondﬁeje Cibulky je Aneta
dole, vlevo pak se Sabinou a vpravo s Natálií.

Pod ‰ir˘m nebem aÏ v srpnu Zápisy v bazénu
Pﬁi loÀské úspû‰né premiéﬁe otevﬁeného
bazénu v hloubûtínském areálu, patﬁícímu hl. m. Praze, provozovaném Montservisem, tady o prázdninách podle poãasí plavalo aÏ 150 lidí dennû. I letos se
proto poãítá s koupáním kaÏd˘ den od
10 do 18 hodin. Ov‰em kvÛli v˘mûnû
hlavního vodovodního potrubí si na
reprízu pod ‰ir˘m nebem musíme bohuÏel poãkat aÏ do srpna.

Chcete, aby va‰e dcera jednou dokázala
to, co trio akvabel na této stránce? Pak je
zkuste pﬁihlásit do kurzÛ plavání a akvabel v hloubûtínském bazénu. Zápisy, které jsou pochopitelnû i pro kluky, zaãínají
hned první ‰kolní den a mÛÏete se k nim
dostavit od pondûlí do ãtvrtku vÏdy mezi
10 a 12 hod., odpoledne pak v dobû od
15.30 do 17.30 hod. Podrobnûj‰í informace naleznete na www.skneptun.cz
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na kﬁídlech za svobodou

Midway na MartiÀáku
Midway – dva korálové ostrÛvky v Tichém
oceánu nedaleko Havaje, které ve‰ly do
dûjin díky 3. aÏ 7. ãervnu 1942, kdy se zde
odehrála dÛleÏitá bitva mezi americk˘m
a japonsk˘m loìstvem. PoráÏka JaponcÛ,
kteﬁí ztratili ãtyﬁi letadlové lodû, zatímco
Ameriãané pouze jednu, znamenala obrat
ve válce v Tichomoﬁí.
MartiÀák – mal˘ rybník mezi âern˘m
Mostem a Dolními Poãernicemi, kde se
v rámci akce k 65. v˘roãí konce druhé
sv. války Na kﬁídlech za svobodou uskuteãnila 22. kvûtna 2010 námoﬁní, letecká
a ponorková Bitva MIDWAY, do níÏ se
zapojilo na 40 funkãních modelÛ lodí,
6 ponorek a 25 letadel. Hlavním poﬁadatelem této svûtovû unikátní modeláﬁské
bitvy, usilující o zápis do Guinessovy kni-
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hy rekordÛ, byl brnûnsk˘ modeláﬁsk˘ klub
MIDWAY MINI NAVY CLUB ve spolupráci s dal‰ími kluby, napﬁ. Merrimack
Praha, Ponorkov˘m klubem Îilina, RC
Model Brno ãi RC Truck Brno.
Kdo z náv‰tûvníkÛ akce Na kﬁídlech za
svobodou si odpoledne nenechal ujít rekonstrukci námoﬁní bitvy, nelitoval, neboÈ
se stal divákem ojedinûlé modeláﬁské show,
konané v Praze vÛbec poprvé.
Brnûnsk˘ modeláﬁsk˘ klub byl zaloÏen
v roce 2007 s cílem shromáÏdit a provozovat modely váleãn˘ch lodí druhé svûtové války. V kvûtnu 2008 uspoﬁádal první
velkou akci na brnûnské pﬁehradû, kam se
pﬁi‰lo podívat pﬁes ‰estnáct tisíc lidí. V roce
2009 se konal druh˘ roãník jiÏ pod názvem Bitva Midway.

Modely lodí v mûﬁítku 1:100, které byly
pﬁivezeny k MartiÀáku, jsou ve své kategorii skuteãn˘mi giganty. Jen pro pﬁedstavu Yamato nebo Bismarck mûﬁí bezmála
3 metry a váÏí od 70 kg do 100 kg. Nebyla to jen velikost, co diváky u MartiÀáku
na první pohled upoutalo, ale i pﬁesné propracování do detailu kaÏdé z funkãních
maket, které jsou ovládány ‰piãkovou RC
technikou. Kromû samotné plavby mohou
také stﬁílet, svítit a houkat jako opravdové
váleãné lodû (stﬁelba z dûl, otáãení vûÏí,
zvuky motorÛ a houkání, osvûtlení, kouﬁení z komínÛ atd.).
Celou bitvu obohatily i nálety a bombardování modelÛ letadel v mûﬁítku 1:13.
V‰echny pﬁíznivce lodního modeláﬁství
a zájemce o historii druhé sv. války upozorÀujeme, Ïe unikátní obﬁí modely váleãn˘ch lodí mohou spatﬁit ve stálé expozici
v Brnû-âernovicích, Spáãilova ulice 15.
j‰, foto: autor a ves
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Podûkování
a omluva
O vzpomínkové kulturní slavnosti
k 65. v˘roãí ukonãení druhé svûtové
války Na kﬁídlech za svobodou, která
se uskuteãnila 22. kvûtna na âerném
Mostû, jsme podrobnû informovali uÏ
v ãervnov˘ch Listech Prahy 14. Její poﬁadatelé je‰tû poÏádali redakci o podûkování nûkolika desítkám sponzorÛ, z nichÏ jmenujme alespoÀ nûkteré:
Coca-Cola, âedok, PraÏská teplárenská
a.s., Merkur casino, CâM a Pizzerie
Positano. I jejich zásluhou vzdala Praha 14 dÛstojn˘ hold tûm, kteﬁí bojovali a ãasto i nasadili Ïivoty za osvobození na‰í vlasti. Ne kaÏdému se v‰ak
‰estnáctihodinová akce, jakou Praha 14
je‰tû nezaÏila, zamlouvala. A tak se zároveÀ s podûkováním sponzorÛm chtûjí poﬁadatelé dodateãnû omluvit zejména nûkter˘m obyvatelÛm âerného
Mostu.
red
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Zdenûk
Edelmann
a dal‰ím podnikatelem v na‰í
mûstské ãásti jsme vyrazili do
jednoho z nejstar‰ích domÛ
v Hloubûtínû, do Procházkova
statku, kter˘ je u motoristické veﬁejnosti
znám zejména jako nûkdej‰í mototechna
u Ma‰kové. Mgr. Zdenûk Edelmann ale
nepodniká v motoristické branÏi, i kdyÏ
s pﬁepravou jeho obor úzce souvisí. Je
majitelem cestovní kanceláﬁe se zamûﬁením na sportovní rybolov s nezamûniteln˘m názvem PEPA. A tak jsme na‰i tradiãní anketovou otázku (Proã jste zaãal
podnikat právû v Praze 14?) roz‰íﬁili
o podotázku. A co ten název?
„S podnikáním jsem zaãal uÏ pﬁi studiu
hydrobiologie na Pﬁírodovûdecké fakultû
UK, kde jsem zaãátkem devadesát˘ch let

ské, první byly do ·védska na lososy a ‰tiky. Ov‰em nejsou to v˘pravy za dovozem
kvanta ryb v mrazicích boxech, kdy nûkteﬁí rybáﬁi, zejména v Norsku, cel˘ t˘den
nedûlají nic jiného, neÏ chytají a zpracovávají rybí maso, aby se jim cesta ekonomicky vyplatila. My samozﬁejmû máme
na prvním místû rybolov, cílem je dobﬁe
si zachytat, ale se sportovním pﬁístupem,
s radostí z pﬁírody, s dostatkem odpoãinku, du‰evní úlevou i s poznávacími prvky. A ãasto do skandinávsk˘ch zemí vyrá-

Tﬁeba v protûj‰ím bazénu se slanou vodou
jsem nebyl asi pût let, na vedlej‰í kurty
mnû rodina jednou dokonce koupila permanentku, ale byl jsem tam v‰ehov‰udy
dvakrát. Volného ãasu mám poskrovnu,
protoÏe jsme malá rodinná firma, na v‰echny funkce od ﬁeditele po uklízeãku jsme
jen tﬁi osoby, takÏe se nám nestává, Ïe bychom nemûli co na práci.“
Jaké jsou va‰e dal‰í podnikatelské zámûry?
„Dûlám v téhle branÏi uÏ 18 let, postupnû
jsme roz‰iﬁovali na‰i nabídku a zvy‰ovali
poãty zájemcÛ o intenzivní sportovní rybaﬁení. Dnes máme velmi ‰irokou nabídku
od rybáﬁské „klasiky“, kterou pﬁedstavují
Norsko a ·védsko, aÏ po hodnû vzdálená
místa nebo exotické zemû jako napﬁíklad
Kanada, Alja‰ka i Kamãatka, Argentina,
Venezuela nebo Maledivy, ale také Jihoafrická republika ãi Gabon. Na druhou
stranu se nechci z té práce zbláznit, a tak
jsme skonãili tﬁeba s Maìarskem nebo
·panûlskem, protoÏe partneﬁi v tûchto jiÏních státech nejsou pﬁíli‰ spolehliví. Spolupráce se skandinávsk˘mi firmami je

organizoval klasické poznávací zájezdy
po na‰ich památkách a pﬁírodních zajímavostech pro cizince. Firma PEPA se
zrodila v roce 1992 a ten název byl brán
trochu jako recese, i kdyÏ podloÏená klasickou marketingovou pouãkou, Ïe název
firmy se nemá komolit, Ïe si ho má kaÏd˘
pamatovat. A v tehdej‰í záplavû anglo –
americk˘ch názvÛ to byla opravdu rarita.
Hned od zaãátku sídlíme v Hloubûtínû,
v domû, kam jsem se pﬁiÏenil. Mimochodem manÏelku Milenu jsem poznal jako
na‰i klientku v dobû, kdy jsme se je‰tû
nespecializovali na sportovní rybaﬁení.
S tím nápadem pozdûji pﬁi‰el mÛj tchán
a zlé jazyky tvrdí, Ïe pr˘ proto, aby mûl
s k˘m jezdit na ryby. Faktem je, Ïe od
roku 1996 jsou na‰e zájezdy ãistû rybáﬁ-

Ïejí rybáﬁi s cel˘mi rodinami, nejen za
rybami, ale také za sportem, pﬁedev‰ím
turistikou a cyklistikou. A také za sbûrem
hub a borÛvek, i kdyÏ samozﬁejmû lov ryb
zÛstává nejdÛleÏitûj‰ím prvkem. Vût‰ina
ryb se po chycení a vyfocení vrací vodû.
Obãas pochopitelnû ãlovûk nûjakou rybu
domÛ pﬁiveze, ale spí‰ jako pozornost
sv˘m nejbliÏ‰ím, znám˘m nebo ‰éfovi.“
Co z na‰í mûstské ãásti jste uÏ staãil poznat a kam se naopak teprve chystáte?
„Nejvíc jsem toho po Hloubûtínû a okolí
najezdil s koãárkem a pozdûji na kole s na‰í
dnes sedmnáctiletou dcerou Annou, pﬁípadnû s labradorem Bredem. Znám samozﬁejmû kostely v Hloubûtínû i Kyjích, zvoniãku v Hostavicích, ale Ïe bych se pasoval
do role zasvûceného prÛvodce, to urãitû ne.

mnohem pﬁíjemnûj‰í a jejich pﬁístup férovûj‰í. V kaÏdém pﬁípadû bychom rádi udrÏeli vysok˘ standard nabízen˘ch sluÏeb
i spokojenost na‰ich zákazníkÛ, kteﬁí jsou
z osmdesáti procent stálí. Letos jsme je‰tû
dÛsledky ekonomick˘ch problémÛ nezaznamenali, poãítám, Ïe se projeví v pﬁí‰tím roce. Ale my rybáﬁi jsme klidní a trpûliví, nestahujeme kalhoty dokud nevidíme
brod, takÏe ani nijak nezoufáme. Tﬁeba
pohled na nûkteré fotografie bude dostateãnou inspirací také pro ãtenáﬁe ListÛ Prahy 14, protoÏe z na‰í mûstské ãásti máme
minimum zákazníkÛ. V kaÏdém pﬁípadû
jim pﬁeji pﬁíjemné léto a hodnû rybáﬁsk˘ch
záÏitkÛ z domácích i zahraniãních vod.“
vok,
foto: autor a archiv PEPA

Z

32

ãervenec / srpen 2010

podnikatelé v Praze 14

33

kontejnery

Velkoobjemové kontejnery na ãervenec a srpen
Ze systému hl. m. Prahy
V Humenci x Sadská
Svépravická x ·estajovická
Poﬁíãanská x Klánovická

7. 7.

Zámeãnická x Mochovská
Nehvizdská x Zeleneãská
Karda‰ovská u obch. stﬁediska

8. 7.

Îelivská x Metujská
Tálínská x Oborská
Kukelská x Chvaletická
Cidlinská x Mar‰ovská

14. 7.

RoÏmberská x Podli‰ovská
Herdovská x Bo‰ilecká
·imanovská x Za ·kolou

15. 7.

Vírská x Branská
Jordánská x Svárovská

21. 7.

Babylonská x Jordánská
Svûtská x Lipnická
VodÀanská x Skorkovská

22. 7.

Hamerská x Církviãná
Jezdovická x Froncova
Lipenské námûstí

28. 7.

Mochovská x Zeleneãská
·estajovická x V Chaloupkách
Liblická x Klánovická
Konzumní x Na Obrátce

4. 8.

Hloubûtínská x V Chaloupkách
VaÀkova x V Chaloupkách
Zámeãnická x Mochovská

5. 8.

Hejtmanská x Vranovská
Tálínská u ãp. 15
Karda‰ovská u ochod. stﬁediska

11. 8.

Spolská x Mílovská
Chvaletická x Vizírská (chodník)
Nedvûdická x ÎehuÀská

12. 8.

Cvrãkova x Burdova
Borská x Rotenská
Stropnická x Za âern˘m mostem

18. 8.

Splavná x Svárovská
Koclíﬁova x VodÀanská
Lásenická x Lipnická

19. 8.

Zvíkovská x Dáﬁská
Dﬁítenská x Velkoborská
Vlkovická x Dvoﬁi‰Èská
Jednostranná

25. 8.

Novozámecká x Vidlák
NeÏárská x Jansova

26. 8.

Velkoobjemové kontejnery jsou pﬁistavovány do 14 hodin dne dle rozpisu.

Ze systému Mâ Praha 14
Travná x Kostlivého

12. 7.

Trytova x Paculova

13. 7.

Smikova x Gen. Janou‰ka

14. 7.

Dygr˘nova x Breicetlova

15. 7.

Bryksova proti ãp. 949

19. 7.

Bobkova x MaÀákova

20. 7.

A. Valenty x ·eìova

21. 7.

Va‰átkova x DoleÏalova

22. 7.

Kpt. Stránského x Vybíralova

26. 7.

9. kvûtna x Písãitá

9. 8.

ManÏ. Dostálov˘ch ãp. 1303

10. 8.

Bﬁí VenclíkÛ x Vlãkova
Himrova x Gen. Janou‰ka
Bryksova x Fejfarova
Va‰átkova x Dygr˘nova
Mansfeldova x Kuãerova
Bryksova x Kpt. Stránského
Hlaìova proti ã.p. 671

11.
12.
16.
17.
18.
19.
23.

8.
8.
8.
8.
8.
8.
8.

Velkoobjemové kontejnery jsou pﬁistavovány do 11 hodin dne dle rozpisu a odváÏeny následující den.

Upozornûní: 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 a podlahov˘ch krytin (lina, koberce). Kontejnery
nejsou urãeny na stavební suÈ, v˘kopovou zeminu, rostlinn˘ a Ïivoãi‰n˘ odpad,
nebezpeãné sloÏky komunálního odpadu
a odpad z podnikatelské ãinnosti.
■ Poru‰ení v˘‰e uveden˘ch
zásad je pod pokutou dle
platn˘ch pﬁedpisÛ.

!

Rozpis pﬁistavení VOK na internetov˘ch
stránkách úﬁadu www.praha14.cz (informace, Ïivotní prostﬁedí, odpady).
OÎP ÚMâ Praha 14

HARMONOGRAM SBùRU NEBEZPEâNÉHO ODPADU
Odpady, které sbíráme:
Rozpou‰tûdla, kyseliny, zásady, fotochemikálie, pesticidy, záﬁivky
a jin˘ odpad obsahující rtuÈ, oleje a tuk (kromû jedlého), barvy, tiskaﬁské barvy, lepidla, pryskyﬁice, detergenty a odma‰Èovací pﬁípravky, nepouÏitelná cytostatika a léky, baterie a akumulátory.

Dáﬁská x Zvíkovská
Zacharská x Velkoborská
Dvoﬁi‰Èská x Vlkovická
Lánská x Oborská (u rybníka)
Hejtmanská x Vranovská

Zástávky na sbûrové trase „B“ ve ãtvrtek 1. ãervence
Koclíﬁova x Kaãínská
15.00–15.20
Vírská x Burdova
15.40–16.00
Splavná x Okrouhlíkova
16.10–16.30
Svûtská x Jordánská
16.40–17.00
Za ·kolou x ·imanovská
17.10–17.30
Jezdovická x Froncova
17.40–18.00
Vidlák x Novozámecká
18.10–18.30
Lipenské nám.
18.40–19.00

Zastávky na sbûrové trase „D“ ve ãtvrtek 19. srpna
Bouﬁilova x Bojãenkova
15.00–15.20
Volkova x Pospíchalova
15.30–15.50
Va‰átkova x Dygr˘nova
16.00–16.20
Smikova x Gen. Janou‰ka
16.30–16.50
Himrova x Gen. Janou‰ka
17.00–17.20
Vybíralova x Kpt. Stránského
17.30–17.50
Fejfarova x Bryksova
18.00–18.20
Kuãerova x Mansfeldova
18.30–18.50

Zastávky na sbûrové trase „C“ ve ãtvrtek 29. ãervence
Panenská x 9. kvûtna
15.00–15.20
Ba‰t˘ﬁská x Bezdrevská
15.30–15.50
Horusická x Osická
16.00–16.20

V uveden˘ch dnech je obsluhována celá sbûrová trasa se v‰emi
zastávkami. Nebezpeãné odpady odevzdávejte v˘hradnû obsluze
sbûrového vozidla!
OÎP ÚMâ Praha 14
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16.30–16.50
17.00–17.20
17.30–17.50
18.10–18.30
18.40–19.00
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Pﬁíjem inzerce:

Uzávûrka

Renáta Rudolfová, telefon: 281 005
581, 774 521 956, náv‰tûvy moÏné dle
telefonické dohody. (Posílejte prosím
sms, ozvu se vám druh˘ den), e-mail:
listyprahy14@kvizpraha14.cz, kopie
e-mailu: kviz.inzerce@seznam.cz

inzerce a pﬁíspûvkÛ
pro ã. 9 je 11. 8.

•

Nová sluÏba – manikúra, pedikúra, nehtová modeláÏ aÏ k vám domÛ, Lenka Mrvíková, tel.: 774 830 116, více info na
www.lmbeauty.cz.
07/02

KVIZ PRAHA 14, ·imanovská 47,
198 00 Praha 9-Kyje
redakce ListÛ Prahy 14 – inzerce,
v budovû ÚMâ Praha 14, Bﬁí VenclíkÛ
1072, 198 00 www.kvizpraha14.cz

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

KOMPLETNÍ PRÁCE
ELEKTRIKÁ¤SKÉ A STAVEBNÍ
REKONSTRUKCE BYTÒ,
BYTOV¯CH JADER A KUCHYNÍ

•

Cukrárna – obãerstvení MM, Praha 9-Kyje, Hodûjovská 11. Na objednávku vyrábíme pro v‰echny pﬁíleÏitosti: dorty nízké,
patrové, dûtské, minizákusky. Klasická v˘roba bez pouÏití instantních krémÛ a rostlinné ‰lehaãky. Tel.: 731 759 496.
07/12

• NEPOSEDA, obãanské sdruÏení nabízí v Bûchovicích: bûhem letních prázdnin
zábavné pﬁímûstské tábory s bohat˘m programem; od záﬁí 2010 ‰irokou nabídku
krouÏkÛ pro dûti, mládeÏ a dospûlé, více
informací na www.neposeda.org nebo na
tel. 733 685 911 Alice Pechová. 07/05
• Hledám chÛvu ke 2 holkám (6, 4) na
odpolední hlídání a doprovázení na krouÏky. Tel.: 608 210 154.
07/06
• Hledáme men‰í byt k pronájmu v Pra-

ze 9 i jinde, pro 2 osoby. Bez zvíﬁat a nekuﬁáci. Cena kolem 10.000 Kã vãetnû
poplatkÛ. Zaﬁízení nerozhoduje. Telefon:
605 845 088, 220 806 245.
07/07

• Pronajmeme dva byty v Praze 9, 2+kk
42 m2 za 10.000 Kã a 1+kk 35 m2 za
8.500 Kã. Ceny vãetnû v‰ech poplatkÛ.
âásteãnû zaﬁízené. Tel.: 777 020 180,
266 706 276.
07/08
JANEâEK
KONTEJNEROVÁ DOPRAVA

Elektroinstalaãní, zednické, obkladaãské
a instalatérské práce na klíã
dle poÏadavkÛ kuchyÀsk˘ch studií a zákazníkÛ

Odvoz suti a ve‰kerého odpadu



Dovoz písku, ‰tûrku
a stavebního materiálu
 Vyklízení prostorÛ

Svoboda a Nejtek s.r.o.
283 931 344, 603 801 377, 604 203 243
www.svobodaanejtek.wz.cz

Tel.: 773 516 191
e-mail: v.janecek1@seznam.cz
AUTODOPRAVA – ZEMNÍ PRÁCE
MILAN PETRUÎÁLEK

Stavební firma
• novostavby

Ing. Martin Jeﬁábek

Hejtmanská 31
rodinn˘ch domÛ
Praha 9-Kyje
• rekonstrukce objektÛ Tel.: 603 542 871
jerabek.inrepo@seznam.cz
• rekonstrukce bytÛ
www.inrepo.cz
a kanceláﬁí
• zateplování fasád
• stavební dozor
• autorizace k programu „Zelená úsporám“

•
•
•
•
•

Kontejnery, sklápûã, valník Tel.: 281 931 419
Sutû, odpad, zemina
Mobil: 603 242 142
Písky, drtû, kaãírek
Fax: 281 931 512
Demolice – hydraul. kladivo www.sute-pisky.cz
Deponie Praha 9
Novozámecká 520, Praha 9, Dolní Poãernice 190 12

Veterinární klinika pro malá zvíﬁata
MVDr. Jan Mecera
Kpt. Stránského 999, âern˘ Most
Tel.: 281 910 491, po–pá 9–12, 14–19 hod.

Veterinární klinika
Ha‰kova 16, 250 88 âelákovice-ZáluÏí
Tel.: 326 991 099,
po–so 9–12, 14–20 hod.
ne 15–19 hod.

www.veterinainfo.cz
Odvozu sutû, dom. odpadu kontejnery 2 m3–9 m3.
Dovoz pískÛ, ‰tûrku, zeminy atd.,
tel.: 602 371 605, 602 207 116
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Koňský hnůj dovezu zdarma,
doprava za symbolickou cenu.
Tel.: 602 371 605, 602 207 116.
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• âi‰tûní

kobercÛ, sedacích souprav, mytí oken, telefon:
603 973 500.
05/04
• P¤EVODY BYTÒ do osobního vlastnictví. Tel.: 724 304 603,
www.consultum.cz.
05/19
• âistíme koberce a ãalounûn˘ nábytek mokrou metodou profi stroji Karcher. Cena od 15 Kã/m2. Pracujeme i o víkendech.
Doprava po Praze 9 zdarma. Tel.: 777 717 818.
07/09
• Pronajmu zahradu s chatkou poblíÏ Lidlu – H. Poãernice,
cena 3200 Kã/mûsíc – pouze pro celoroãní rekreaci, telefon:
777 263 261.
07/10
• Koupím byt v Praze nebo ve Stﬁedoãeském kraji. Hotovû!
Tel.: 722 509 940.
07/03

P 14

Výlet do moderního
pražského labyrintu
Nenápadný dům na Senovážném náměstí
skrývá vstup do tunelů, ve kterých jsou uloženy rozvody vody, plynu, elektřiny a sdělovacích kabelů. Odborně se jim říká kolektory a v Praze se staví už od sedmdesátých let.
Do některých z nich se můžete podívat i vy.
Cesta labyrintem, který měří bezmála 90 kilometrů, začíná v centrálním dispečinku, odkud
pracovníci společnosti Kolektory Praha zajišťují plynulý provoz a bezpečnost v kolektorech. Z podzemního nádraží, které leží skoro 40 metrů pod povrchem, vyrazíte důlní
lokomotivou na některou ze čtyř různě dlouhých tras, část absolvujete vláčkem a část
pěšky, pochopitelně vždy s průvodcem.
Chcete-li se do kolektorů podívat,
zaregistrujte se na internetové stránce
www.kolektory.cz
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Hvûzdná nedûle
na âerném Mostû

➙

Jeden t˘m lep‰í neÏ druh˘, nadupané soupisky a hodnotné sportovní v˘kony. Pﬁesnû to se dalo oãekávat a nedûlní celostátní
finále âeského poháru ve streetballu slibovalo na âerném Mostû exkluzivní podívanou. A oãekávání se stalo skuteãností.
Byla to 6. ãervna opravdu hvûzdná nedûle
se skvûlou podívanou, kterou si nenechala ujít ani ﬁada nakupujících v CâM. Pro
prezidenta âeské streetballové federace
Igora Bayera (na snímku vpravo s mikrofonem) to byl urãitû ten nejlep‰í dárek
k desát˘m narozeninám tohoto pohárového klání. VÏdyÈ tady soutûÏilo 37 t˘mÛ,
které si proklestily cestu lokálními koly
v Dûãínû, Ostravû i pﬁedchozí den právû na
âerném Mostû. Mezi muÏi zvítûzili SPS,
v juniorech ULDUZ, mezi Ïenami Flyers

a ve smí‰ené kategorii Nabûrátoﬁi. K vidûní byly rovnûÏ dovednostní soutûÏe ve
stﬁelbû trojek a smeãování, které vyhráli
Al Capone resp. Vozka. Souãástí streetballové show byl také bohat˘ doprovodn˘ program, ke kterému by ãlovûk potﬁeboval anglicko – ãesk˘ slovník. Pﬁedstavili se v nûm
mimo jiné Jaro Cossiga (zásadní osobnost
ãeské beatboxové scény a jeho první session Street Cypher Tour Battle v rámci Streetball manie), MC Kajag, ropeskipping (kouzelníci se ‰vihadly), Pentifull Adidas Crew
(breakdance vystoupení), Kuba Rulf (jednokolka), Bounce Clan Poweriser (skákací
boty) a také freestylista Kid Lucky, kter˘ se
pﬁestûhoval z newyorského Manhattanu
a teì bydlí na Black Bridge (sorry, na âerném Mostû).
vok, foto: ves
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Na zahradû za Jahodou
Po roce jiÏ druhou zahradní slavnost uspoﬁádalo o.s. Jahoda v pátek 18. ãervna na své
zahradû. Jahodová nabídka byla pﬁinejmen‰ím zajímavá: workshopy, soutûÏe pro dûti,
v˘tvarná dílna, taneãní vystoupení romské skupiny CIKNE âHAVE, loutkové divadlo
Tomá‰e Podrazila zahrálo pohádku o ·etkovi, po romsk˘ch tancích pﬁi‰ly je‰tû i irské
tance v podání taneãní skupiny âarodûjky, k poslechu zahrála skupina Skafandr
a zahradní slavnost ukonãila diskotéka. Do pozdních veãerních hodin lákala zahrada
za Jahodou dûti i teenagery ze sídli‰tû do víru zábavy. Ti co pﬁi‰li, nelitovali.
text a foto: ves
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