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Co se děje nejen v regionu
Evropský rok osob se zdravotním postižením
Letošní rok vyhlásila Rada Evropské unie Evropským rokem osob se zdravotním postižením. V České republice bylo koordinací
vybraných aktivit pověřeno ministerstvo zdravotnictví. Zajímá-li vás oblast zdravotního postižení, sháníte-li informace a kontakty na
organizace a instituce působící v této oblasti, potřebujete-li se zorientovat v problematice zdravotního handicapu, obraťte se na
Informační centrum sociální pomoci - KONTAKT, Palackého náměstí, podchod metra B, Praha 2, tel.: 222 546 151, e-mail:
infokontakt@volny.cz

K výročí ukončení války
Obvodní výbor Českého svazu bojovníků za svobodu v Praze 9 pořádá ve spolupráci s Úřadem MČ Praha 9 a Úřadem MČ Praha 14
slavnostní shromáždění občanů u příležitosti 58. výročí ukončení druhé světové války. Vzpomínkový akt se koná 6. května v 15 hodin u
památníku 2. odboje v sadu na Novém náměstí v Hloubětíně.

Výlet parníkem
Srdečně zveme maminky s dětmi předškolního věku na výlet parníkem, který se koná ve středu 28. května. Vyplouvat se bude
parníkem Hamburg v 10 hodin z Rašínova nábřeží (mezi Palackým a Jiráskovým mostem). Návrat v cca 12.30 hod. na totéž místo.
Bližší informace podává a přihlášky (do 23. května) přijímá Marcela Pavlíčková, tel. 281 005 279. Výlet pořádá odbor kultury a
občanských záležitostí kanceláře starosty.

Dětský den bude v Kyjích
Tradiční akce k Mezinárodnímu dni dětí se uskuteční v sobotu 31. května od 9 do 13 hodin, poprvé na hřišti TJ Sokol Kyje v
Broumarské ulici. Pro děti jsou připraveny zajímavé soutěže a odměny, těšit se mohou na skákadlo, divadelní představení, nebude
chybět kouzelník ani různá překvapení. Srdečně zveme děti a rodiče.

Hudební máj
V sobotu 24. května Městská část Praha 14 pořádá 3. ročník přehlídky dětských uměleckých souborů. Na pódiu před stanicí metra
Rajská zahrada se od 10 do 18 hodin představí pražské dětské hudební soubory všech žánrů.

Uvolněné ordinace v Klánovické
V Hloubětíně budou od 1. června volné jedna až dvě kompletně zařízené ordinace v objektu nestátního zdravotního střediska
Klánovická 487. Eventuální zájemci o jejich provozování se mohou informovat u MUDr. Miroslavy Záhorové, tel. 281 866 618.

Obchodní centrum SKANSKA otevřeno
V obchodní zóně na Černém Mostě proběhla kolaudace obchodního centra Skanska Černý Most, které nabízí více než 9 000 m2
obchodních ploch se širokým sortimentem elektroniky, oblečení, nábytku a dalšího maloobchodního zboží. Většina obchodů otevřela
prvním zákazníkům již 30. dubna.

Jako slavičí zpěv
V Galerii 14 proběhla druhého dubna za účasti jednapadesáti děvčat a dvou chlapců soutěž žáků ZŠ v sólovém zpěvu Pražská snítka.
Do soutěže se přihlásily ZŠ Spojenců a ZŠ Ratibořická z Horních Počernic, ZŠ Slavětínská z Klánovic, ZŠ Gen. Janouška a ZŠ
Vybíralova z Černého Mostu, ZŠ Chvaletická z Lehovce, ZvŠ a PŠ Mochovská z Hloubětína. Každý soutěžící zazpíval jednu lidovou a
jednu umělou píseň.

V porotě byly profesorka DAMU Zdenka Kareninová (na snímku), profesorka konzervatoře Jaroslava Potměšilová a členka sboru
Národního divadla Danuše Hachová. Úroveň soutěže zhodnotila paní Kareninová slovy: "Nejlíbeznější jsou malá děvčátka, která zpívají
tak čisťounce. Některé dívky ale přeceňují přeci jen své síly. Je třeba vyzdvihnout, že se také někdy samy doprovázejí na hudební
nástroj a z některých je cítit, že by z nich mohly vyrůst zpěvačky. Chlapec, který zazpíval Želví blues, by jednou mohl být opravdovým
džezmenem. Do městského kola, které proběhne 19. a 20. května v divadle Solidarita, postoupily: Veronika Kučerová, Bohumila
Zoššáková a Barbora Šimandlová ze ZŠ Ratibořická, Světlana Tvrzická a Světlana Včeláková ze ZŠ Slavětínská a Michaela Mottlová
ze ZŠ Chvaletická (zpívala Anička dušička a Dvě malá křídla tu nejsou). jš

Barevný hudební festival
Počernické jaro 2003, s podtitulem barevný hudební festival, otevře o víkendu 16. - 17. května brány Chvalské tvrze v Horních
Počernicích kulturním večerům i podvečerům, divadelním i koncertním představením, výtvarným výstavám, zkrátka kultuře, která se v
Horních Počernicích hojně pěstuje. Podtitul napovídá, že festival bude rozhodně v duchu nejrůznějších hudebních stylů a žánrů: od
kapel s použitím jemné příčné flétny až po tvrdší elektrické kytary a výrazné žestě (hrající kapely: New Kids Underground, Bluesberry,
LUST, P.R.D.I., BBP, Natural, THE APPLES, Kachny šejdrem, Rapa Nui, Onkel Fester, BBQ smoke style, Zima, Precedens, LETY
MIMO). Na své si tedy přijde jak povaha klidnější, vyhledávající v hudbě pohodu a rovnováhu, tak duše toužící vybouřit se a vybít ze
sebe trochu přebytečné energie.
Počernické jaro myslí i na děti, jimž bude patřit zejména dopolední a zčásti i popolední čas druhého dne festivalu. Této době bude
vévodit zpěv, tanec, soutěžní dravost, hravost, každý malý umělec může prezentovat svůj um a svou osobnost. Unikátem dětského
programu jistě bude dětské karaoke, které nabídne výběr nejrůznějších oblíbených populárních skladeb. Dítě si tak může zazpívat jako
sólista s doprovodem celého orchestru nebo kapely. Program bez kouzelníka a klauna by také nebylo to pravé, a tak se nachystejte
třeba i na Klaunskou pohádku. Výtěžek z tomboly bude věnován Zvláštní škole a Pomocné škole v Horních Počernicích, Dětskému
domovu v Dolních Počernicích a Dětskému domovu v Klánovicích. Pořadatelem festivalu je Agentura OK.

Evergreenově s Pavlínou
Na tradiční odpoledne pro seniory, pořádané oddělením kultury a občanských záležitostí kanceláře starosty, se podaří Eugenii
Čechové pozvat vždy někoho z předních osobností naší kultury. Loni to byl nezapomenutelný Josef Zíma, letos neméně skvělá,
přirozená a milá Pavlína Filipovská. A opět byl sál kulturního domu v Šimanovské naplněn do posledního místa. Připomenula své
začátky v Semaforu, ona zbožňovaná šedesátá léta. Člověk se prý hrne nejvíc do toho, co neumí, a Pavlína Filipovská se netajítím, že
u ní to byl zpěv, přestože měla na repertoáru několik krásných evergreenů, které našim seniorům s chutí zazpívala - Včera neděle byla,
Kam letí ten čáp a Proč se lidi nemaj rádi. Tato písnička je ostatně stále nesmírně aktuální. Bohužel. "Kdybychom byli všichni na sebe
hodní, je to zadarmo, byloby nám všem líp, konstatovala Pavlína Filipovská. Po skončení pořadu se krátce setkala s kyjským
starousedlíkem Radkem Venclíkem, jenž s ní řadu let spolupracoval na pořadech pro Českou televizi. Na snímku,který žertem označili
jako pohlednici z dovolené u moře, jsou oba zvěčněni před Kyjským rybníkem. jš

Můj přítel pes
Tato vděčná akce se na kraji centrálního parku u rybníčka na Černém Mostě konala již potřetí. Letošní účast byla o poznání menší,
nejspíš v důsledku ještě velmi chladného dopoledne. Do soutěže se nakonec přihlásilo devět dětí se svými čtyřnohými miláčky: Marek
s Julinkou, Terezka se Sheilou, Veronika s Lukášem, Daniela s Kimem, Tereza s Banjee, Tomáš s Lady, Lucka s Ninni, Lucie s Jenny
a dodatečně Martin s Neli. S pejsky absolvovali seznamovací kolečko, předvedli ve volné disciplíně psí dovednosti a nakonec si na
čas zazávodili na "opičí překážkové dráze. Program vhodně doplnila ukázka kynologů z Hloubětína a vystoupení manželů
Navrátilových s cvičenými pudlíky.

Svůj slib dětem dodržel i pan starosta.Tentokrát přišel i se svým pejskem Barnabášem, který předvedl, jak rychle umí jíst piškoty, ale
jako "největší trhač se pochopitelně tento dobrácký mopslík vůbec neprojevil. Závěr patřil vyhlášení vítězů porotou, v níž byla poprvé i
paní veterinářka, s rozdílením cen a pohárů starostou ing. Miroslavem Froňkem.

jš

Hubnu, hubneš...
Jméno dr. Dagmar Zitové není našim čtenářům neznámé - v Listech pravidelně referujeme o úspěších Fit studia D, jehož je trenérkou
a hlavní organizátorkou. Přednedávnem se ale pustila na "neprobádanou půdu : v únoru se svou spolupracovnicí Lenkou Vajsovou
zahajovala v tělocvičně ZŠ Vybíralova tříměsíční redukční kurz. Jeho základem se stalo nejen cenově zvýhodněné cvičení v libovolném
termínu (hodiny aerobiku či kalanetiky pro veřejnost tu běží od pondělka do čtvrtka), ale také pravidelné předávání informací a diskuse
k tématu, probíhající ve vymezené půlhodince jednou týdně.

Účastnice kurzu Klára Horálková

První dubnový čtvrtek, 19.30 hodin - jde se na to. Pět přihlášených účastnic ve věku od 18 do 39 začíná kontrolou tělesných parametrů
("chytrá váha prostřednictvím elektromagnetických impulsů určí nejen hmotnost, ale také podíl tuku), výsledky se zapíší do tabulky s
motivačním názvem Jak jsem skvělá a pak se diskutuje o tom, co koho zajímá či trápí. Hlavní témata kurzu sice už byla probrána dřív,
ale pořád je co objevovat. Tak třeba dělená strava ("její efekt je na počátku úžasnej, říká na základě svých zkušeností Lenka) nebo
nové dietní postupy ("mám recept na polévku, ale ne tu klasickou tukožroutskou, po vyzkoušení ho přinesu , slibuje Dáša). A pak už se
do 21.00 jen cvičí. Pár kilo už každá z nich "odepsala , teď zbývá jen vydržet. Jaká bude odměna? To se zatím neví, jisté je ale, že
nebude sladká. vš

Odvodové řízení
Do 30. května probíhají na Územní vojenské správě Praha-východ, Sobotecká 9, Praha 10, pod niž spadá Praha 14, pravidelné
odvody branců, ročník narození 1984 a starší. Za tímto účelem byly brancům rozeslány povolávací rozkazy a úřadům městských částí
veřejné vyhlášky k pravidelným odvodům. Ti, kdo povolávací rozkaz neobdrží a ještě se odvodnímu řízení nepodrobili, jsou na základě
branného zákona povinni dostavit se ve výše uvedeném termínu na vojenskou správu a splnit svoji odvodní povinnost. Bližší informace
na tel. 267 311 294.

Dobrovolné zálohy
Jedním z důležitých kroků reformy naší armády je vytvoření aktivní dobrovolné zálohy. Zájemci z řad občanů (vojáci v záloze) uzavřou s
územní vojenskou správou dohodu o dobrovolném udržování své vojensko-odborné připravenosti na dobu dvou až pěti let. Voják v
záloze musí absolvovat cvičení o celkové délce 18 dnů (z toho 4x sobota a 4x neděle). Za to obdrží dvojnásobek služného a za každý
měsíc odměnu 500 Kč, která se vyplácí v lednu následujícího roku. Aktivní dobrovolné zálohy jsou určeny nejen pro tvorbu bojových
záložních jednotek, ale i pro záchranné práce při přírodních katastrofách. Zájemci se mohou přihlásit každé pondělí a středu od 8 do
17 hod. na Územní vojenské správě Praha-východ, Sobotecká 9. Bližší informace na tel. 267 311 294/linka 100 a 106.

