
STR. 1
Od 7. do 14. února proběhl v nákupním a zábavním Centru Čer-

ný Most již 4. ročník charitativní sbírky Naplňte svá srdce. Výtěžek
této akce je každoročně věnován Ústavu sociální péče v Sulické uli-
ci v Praze 4. Každý, kdo chtěl přispět dobré věci, si zakoupil za 20 Kč
a více umělou květinu jako symbol pomoci a vhodil míček do pla-
stového srdce v pasáži centra. Letos bylo poprvé vybráno více než
200 000 Kč. Výraznou měrou k tomu přispěli i občané Prahy 14, ze-
jména z Černého Mostu. Slavnostní předání šeku s vybranou část-
kou se uskutečnilo v den svatého Valentýna, 14. února, v doprovod-
ném programu vystoupil dětský pěvecký sbor MČ Praha 14 Pueri et
puelae pod vedením sbormistra Petra Stříšky.

Akce k 10. v˘roãí Prahy 14 (bfiezen a
duben)

Program rozvoje mûstské ãásti
Praha 14 na období 2004-2006 (ãást
druhá - investice)

Bowlingová radost

âtenáfiská soutûÏ: 10x o Praze 14

Do Muzea za portréty letcÛ

Rekonstrukce kfiiÏovatky
Broumarská x âeskobrodská

STR. 2 +3

ZPRAVODAJ
STVÍ
ZZZZ RRRR AAAA DDDD NNNN IIII CCCC EEEE

Informační kancelář a podatelna (Bří Venclíků 1073, Černý Most): po
a st 8.00–17.30 hod., út a čt 8.00–16.00 hod., pá 8.00–15.30 hod., tel.
281 005 270, 281 005 269, ústředna: 
281 005 111, fax podatelna: 281 912 861, sekretariát starosty: tel. 281
005 235, fax: 
281 912 855, e-mail: mupraha14@p14.mepnet.cz, www.praha14.cz

■ schválila
● výroční zprávu o poskytování informací na úřadu naší městské části za
rok 2003 podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k infor-
macím (byla zveřejněna na úřední desce a webových stránkách)
● zvýšení počtu volebních okrsků o dva, na celkový počet 31
● uzavření dohody o skončení nájmu nebytových prostor a přilehlého
pozemku v ul. Metujská 907 se spol. S.W.L., s.r.o., ke dni 31. 1.
■ souhlasila
● s návrhem opakovat zadání veřejné zakázky na dodání softwaru DMS
- Spisová služba
● s odepsáním tří nedobytných pohledávek v celkové výši 29 327,80 Kč
(dluh na nájmu bytu a na službách, dluh na nájmu zahrádky)
● se zadáním veřejné zakázky na sběr, přepravu, třídění, využití a od-
straňování objemného odpadu od občanů na území MČ P-14
● s návrhem řešení výjezdu vozidel Zdravotnické záchranné služby u po-
likliniky v ul. Generála Janouška 902 (1. fáze - dopravní opatření, 2. fáze

- rozšíření části ulice)
● s ponecháním dosavadního stavu v ul. Skorkovská na Rajské zahradě
(reakce na návrh z petice občanů z 23. 12. 2003 - otevření průjezdu)
● se zveřejněním záměru na pronájem částí poz. parcely č. 946 v ul. Lán-
ská v Kyjích na zahrádky za cenu 20–30 Kč/m2 za rok
● s přidělením uvolněného bytu 1+1 ve správě MČ ve Slévačské ul. 905
● s posunutím termínu pro vyúčtování grantu na rok 2003 občanskému
sdružení Harmonie na 31. 3. 2004
● s prominutím poplatků za pozdní úhradu nájemného a služeb v roce
2003 u dvou nájemců v celkové výši 787,80 Kč
■ vzala na vědomí
● souhrnnou zprávu o přijímání a vyřizování petic za loňský rok  (cel-
kem osm petic doručených Úřadu MČ Praha 14)
■ se seznámila
● s průběhem soudního sporu s firmou Apion, s.r.o., využívající objekt
v ul. Gen. Janouška 902

■ schválila
● připomínky k navrhované změně vyhlášky hlavního města Prahy č.
45/1997 Sb., o vymezení úseků místních komunikací, na nichž není za-
jišťována schůdnost a sjízdnost
● podání výpovědí z nájmu bytu kvůli hrubému porušování povinností
nájemce
● plán velkých oprav na rok 2004 (velké opravy: 19 950 000 Kč, běžné
opravy 23 mil. Kč, revize a ostatní služby 2 206 000 Kč) 
● vítěze výběrového řízení na pronájem bytu 1+0 v Rochovské ulici 765
se smluvním nájemným s podmínkou odkoupení pohledávky
■ neměla námitky
● proti dokumentaci pro územní řízení stavby Pražský rychlostní silnič-
ní okruh - stavba Běchovice - D1
■ souhlasila
● s ukončením nájemní smlouvy (dohodou) se spol. EUROPLAKAT,
s.r.o., Praha 4, na pronájem stěny v Cíglerově ul. 1087
● s vyhodnocením veřejné zakázky na zajištění ostrahy objektu Úřadu
MČ Praha 14 a s uzavřením smlouvy o dílo s firmou Vladislav Fryč - Fryč
a spol., Mělník

Výbor pro dopravu (26. 1.)
K situaci v Kolbenově ulici - Rada MČ Prahy 14 by měla důrazně žá-

dat na TSK hl. města opravu komunikace adekvátní jejímu celopražské-
mu významu a podat podnět odboru stížností Magistrátu ohledně kvality
opravy z podzimu 2003. K obytnému souboru na Jahodnici (při ul. Lom-
nické) - výbor nesouhlasí s řešením na základě zastavovací studie (vyso-
ká dopravní zátěž), souhlasí se změnou územního plánu na žádost firmy
Betostav. K rekonstrukci ulice Broumarská - výbor trvá na zpětném osa-
zení zpomalovacích prahů v ul. Rožmberské a na zákazu vjezdu vozidel
nad 3,5 t a žádá pokračovat v jednáních vedoucích ke změně projektu
(střední část ulice). Výbor se seznámil s projektovou dokumentací
k Pražskému silničnímu okruhu a s jednáním ohledně železniční zastáv-
ky Rajská zahrada - projekt je podporován Magistrátem, bude se žádat
o grant EU.

Ing. Károly Pallagi, tajemník výboru 

Kontrolní výbor (26. 1. a 16. 2.)
Výbor rozhodl o ustanovení komise, která provede namátkovou kon-

trolu evidence stížností, došlých na Úřad MČ Praha 14 v posledním čtvrt-
letí r. 2003. Dále se zabýval návrhem zprávy o činnosti kontrolního vý-
boru za loňský rok. Na základě usnesení Zastupitelstva MČ Praha 14 č.
8/ZMČ/2004 členové výboru projednali Otevřený dopis JUDr. Františka
Krameše členům zastupitelstva ze dne 19. ledna, aby zjistili, která tvrze-
ní v něm obsažená se stanou pro kontrolní výbor podnětem k prošetření.

Mgr. Eva Koplíková, tajemnice výboru

Výbor pro správu majetku (9. 2.)
Výbor souhlasil: a) se směnou pozemků parc. č. 978/17, 978/31,

978/33-5 o celkové výměře 1 258 m2 v k. ú. Hostavice v soukromém ma-
jetku za pozemek MČ Praha 14 parc. č. 2201 o výměře 779 m2 s podmín-
kou úhrady doplatku ve výši 300 tisíc korun, b) s odprodejem pozemku
parc. č. 228/8 o výměře
114 m2 v k. ú. Hostavice za kupní cenu 800 Kč/m2, c) s odprodejem po-
zemků parc. č.
127-8, 130, 132-5 o celkové výměře 1 437 m2 za jednotnou kupní cenu ve
výši 1 600 Kč/m2 (pro zájemce z MČ Praha 14 možné splátkami, při ne-
souhlasu dosavadních nájemců či vlastníků staveb jednání o výši nájem-
n é h o
z pozemků - předpoklad: 30 Kč/m2/rok), d) s odprodejem pozemků parc.

Z jednání v˘borÛ
Zastupitelstva Mâ Praha 14

Na svém 28. jednání dne 3. 2. Rada
MČ Praha 14 mj.

Na svém 27. jednání dne 20. 1. Rada
MČ Praha 14 mj.



č. 171-2/1 o výměře 1 277 m2 a 138 m2 a pozemku parc. č. 172/2 o vý-
měře 1 839 m2 v k. ú. Kyje za kupní cenu dle cenové mapy ve výši 1 270
Kč/m2, e) s odprodejem pozemku parc. č. 171/2 v k. ú. Kyje o výměře 171
m2 za kupní cenu min.
2 000 Kč/m2, f) s odprodejem pozemku parc. č. 1809/2 o výměře 70 m2

v k. ú. Kyje společnosti FEBA, s. r. o., Praha 9, g) s odprodejem pozem-
ku parč. č. 656/4-5 o výměře 23 m2

a 32 m2 v k. ú. Hostavice a s odprodejem pozemku spol. Pražská energe-
tika, a.s., Praha 10, za kupní cenu dle cenové mapy ve výši
1 020 Kč/m2, h) s event. odprodejem pozemků u bytových domů v Hlou-
bětíně (kupní cena stanovena individuálně), ch) s uzavřením nájemní
smlouvy s Akademií tělesné výchovy a sportu, PALESTRA - Vyšší od-
borná škola, s.r.o., Praha 9-Kbely, i) s odprodejem domu v Morušové ul.
696 s pozemkem parc. č. 1841/17 k. ú. Hloubětín o výměře 141 m2 v rám-
ci privatizace bytového fondu za kupní cenu 3 556 456 Kč (po slevě). Vý-
bor nesouhlasil: a) s odprodejem pozemku parc. č. 897 o výměře 1 391
m2 v k. ú. Kyje a doporučil uzavřít se žadatelkou nájemní smlouvu na je-
ho pronájem, b) s odprodejem pozemku parc. č. 782/30 o výměře cca 528
m2 ani s jeho event. směnou za část pozemku parc. č. 784 v k. ú. Hloubě-
tín v majetku MČ Praha 14.

JUDr. Jana Bašná, tajemnice výboru

Komise pro sociálně právní ochranu dětí a sociální věci (19. 1.)
Radka Novotná, spolupracující s Komunitním centrem Motýlek, infor-

movala o dotazníkové akci ve školách (věk 13 až 17 let) ohledně užívání
návykových látek - výsledky budou do tří měsíců. Od února bude na Úřa-
dě MČ působit koordinátor prevence kriminality a patologických jevů.
Sdružení na pomoc dětem s handicapy Motýlek žádá Magistrát o udělení
statusu „zařízení sociálně právní ochrany“ - členové komise s tím souhla-
sí. Dále navrhují provozovat ve zřizovaném Domě dětí a mládeže i níz-
koprahové aktivity a doporučují - i vzhledem k podpoře větších projektů
z fondů EU - užší spolupráci neziskových organizací v naší městské čás-
ti. 

Věra Balounová, tajemnice komise

Komise životního prostředí (26. 1.)
K plánované výstavbě při ul. Lomnické (Jahodnice) komise za účasti

ing. Vandy Šimánkové, zástupkyně vedoucí odboru územního rozvoje,
doporučila úpravu územního plánu - rozvolněnou zástavbu domky rodin-
ného typu spolu s řešením dopravní situace na křižovatce Lomnická
x Českobrodská. Členové komise vzali na vědomí záměr na výstavbu
Pražského rychlostního silničního okruhu - stavba Běchovice - dálnice
D1, informace o opatřeních Magistrátu ke snižování hlukové zátěže na
komunikacích ve správě TSK hl. m. Prahy a zabývali se preventivní údrž-
bou (průklestem dřevin) v ochranném pásmu vedení vysokého napětí.
Komise doporučila uzavřít smlouvu s majitelem štěrboholské cihelny na
pronájem pozemku v k. ú. Kyje k těžbě cihlářské hlíny. Změnu územní-
ho plánu v Broumarské ulici, parc. č. 173/1 a 174, komise nedoporučila.

Ing. Marie Veselá, tajemnice komise 

Bytová komise (26. 1.)
Členové komise projednali nejprve devět žádostí o pronájem bytu s re-

gulovaným nájemným odložených z minula - po doplnění údajů byly bo-
dově ohodnoceny (odložena byla jedna). Dále do soupisu zařadili 21 žá-
dostí předložených bytovým oddělením kanceláře starosty (v jednom pří-
padě odloženo) a šest žádostí z evidence sociálního odboru (jediná žádost
byla odložena). Z dodatečně zařazeného materiálu byla jedna žádost dá-
na do soupisu, dvě odloženy. V soupisu žádostí o pronájem bytu s regu-
lovaným nájemným je k tomuto datu evidováno 167 žádostí. 

Eva Stelčovská, tajemnice komise

Školská komise (2. 2.)
Zástupce starosty Mgr. Jaroslav Jiroušek představil Mgr. Jiřího Janíč-

ka, nového koordinátora sociálně patologických jevů na Úřadě MČ Pra-
ha 14. Následovalo seznámení s předběžnými výsledky zápisu dětí do 1.
tříd a projednání žádostí tří pracovníků školských zařízení o přidělení by-
tu (dvakrát doporučeno přidělení bytu ve veřejném zájmu, jednou podání
žádosti na bytovém úseku). Do budoucna je třeba zajistit systémový pří-
stup k řešení této problematiky. Dále komise doporučila Radě MČ schvá-
lit stanovené podmínky pro přijímání dětí do MŠ pro příští školní rok
a termín zápisu. Alena Naidrová, tajemnice komise

Komise pro prevenci kriminality
hodnotí činnost v roce 2003 

● Prevence kriminality byla zařazena jako samostatná součást grantové
politiky městské části Praha 14. Termín pro podání grantových projektů
vypršel 29. 2. 2004. Komise jednotlivé grantové projekty posoudí a na-
vrhne přidělení konkrétních částek Radě MČ Praha 14. Celkový objem fi-

nančních prostředků určených pro tuto oblast činí 350 000 Kč.
● Byla zmapována podpora projektu Policie České republiky STOP 24
na území Prahy, začala jednání s Magistrátem o jeho realizaci. Oslovené
městské části s tímto projektem souhlasily, náměstek primátora Mgr. Ru-
dolf Blažek přislíbil projednat uplatnění projektu celostátně s Policií ČR,
popř. s pojišťovacími institucemi. 
● Do rozpočtu městské části Praha 14 na rok 2004 byly zařazeny fi-
nanční prostředky na investice ve výši 1 000 000 Kč na rozšíření kame-
rového systému v Praze 14. S Magistrátem se jedná  o způsobu převodu
těchto prostředků (finanční spoluúčast městské části). Umístění bylo kon-
zultováno s Policií ČR a Městskou policií hl. m. Prahy a podle počtu ka-
mer bude ještě upřesněno.
● Komise pro prevenci kriminality a poté i rada naší městské části schvá-
lily Koncepci protidrogové politiky MČ Praha 14. Úkolem nového koor-
dinátora sociálně patologických jevů bude v průběhu dvou až tří měsíců
koncepci rozpracovat do konkrétních cílů.
● Komise se zasadila o zřízení funkce koordinátora prevence sociálně
patologických jevů a funkce terénního sociálního pracovníka v souladu se
schválenou koncepcí protidrogové politiky. Terénní sociální pracovník
nastoupí k 1. 4., mzdové náklady pokryjí grantové prostředky získané
prostřednictvím Kanceláře rady vlády pro záležitosti romské komunity.
● Členové komise prováděli v rámci sociální prevence na školách zjišťo-
vací, přednáškovou, osvětovou a ukázkovou činnost. 
● O své činnosti komise pravidelně informovala v Listech Prahy 14.

Renata Hušková, předsedkyně komise

ProdlouÏení úfiední doby
Návštěvníci oddělení osobních dokladů (přihlašování pobytu, občan-

ské průkazy, pasy) jistě uvítají informaci vedoucího občanskosprávního
odboru Mgr. Jiřího Kryštofa o prodloužení úředních hodin v pondělí a ve
středu do 18.00 hodin.

Harmonogram sbûru
nebezpeãného odpadu

Zastávky na sběrové trase ve čtvrtek
18. března

Zámečnická x Mochovská 15.00-15.20
Sadská x V Novém Hloubětíně 15.30-15.50
Klánovická x Liblická 16.00-16.20
Šestajovická x V Chaloupkách 16.30-16.50
Svépravická x Šestajovická 17.00-17.20
Cidlinská x Maršovská 17.30-17.50
Kukelská x Chvaletická x Žárská 18.00-18.20
Kardašovská (u obchod. střediska) 18.30-18.50

Zastávky na sběrové trase ve čtvrtek
1. dubna

Koclířova x Kačínská 15.00-15.20
Vírská x Burdova 15.40-16.00
Splavná x Okrouhlíkova 16.10-16.30
Světská x Jordánská 16.40-17.00
Za Školou x Šimanovská 17.10-17.30
Jezdovická x Froncova 17.40-18.00
Vidlák x Novozámecká 18.10-18.30
Lipenské náměstí 18.40-19.00

Odpady, které sbíráme: barvy, baterie všech druhů, včetně olověných
akumulátorů, čisticí prostředky, fotochemikálie, hydroxidy, ostatní che-
mikálie, kosmetiku, kyseliny, léky, lepidla, nádobky od sprejů, motoro-
vé oleje, pesticidy, rozpouštědla, teploměry, tuky, výbojky a zářivky.

Velkoobjemové kontejnery
na bfiezen

1. ze systému hlavního města Prahy
V Humenci x Sadská 8. 3.
Šestajovická x V Chaloupkách
Svépravická x Šestajovická
Liblická x Klánovická
Hloubětínská x V Chaloupkách
Vaňkova x V Chaloupkách 10. 3.
Konzumní x Na Obrátce
Zámečnická x Mochovská
Hejtmanská x Vranovská

Z odborn˘ch komisí
Rady Mâ Praha 14



Želivská x Metujská 15. 3.
Tálinská u čp.15
Vírská x Branská
Jordánská x Svárovská
Skryjská x Svárovská 17. 3.
Babylonská x Splavná
Stropnická x Za Černým mostem
Koclířova x Kačínská
Horusická x Osická 22. 3.
Hamerská x Církvičná
Zvíkovská x Dářská
Rožmberská x Podlišovská
Dřítenská x Velkoborská
Vlkovická x Dvořišťská 24. 3.
Herdovská x Bošilecká
Jednostranná
Šimanovská x Za Školou

Upozornění: kontejnery ze systému hlavního města Prahy budou v daný
den přistaveny do 13. hodiny. Po naplnění budou odvezeny.
2. zajištěné MČ Praha 14
Bouřilova x Bojčenkova 5.-8. 3.
Dygrýnova x Breitcetlova
Cidlinská x Maršovská 8.-10. 3.
Lipenské nám.
Doubecká x Baštýřská 10.-12. 3.
Kukelská x Chvaletická
Anderleho x Gen. Janouška 12.-15. 3.
Kpt. Stránského x Vybíralova
Lomnická x Staňkovská 15.-17. 3.
Jezdovická x Froncova
Hodějovská x Za Rokytkou 17.-19. 3.
Včelničná x Nežárská
Ronešova x Volkova 19.-22. 3.
Mansfeldova x Kučerova
Žehuňská x Nedvědická 22.-24. 3.
Travná x Kostlivého
Vašátkova x Doležalova 24.-26. 3.
Lomnická x Zalinská
Himrova x Gen. Janouška 26.-29. 3.
Bryksova x Fejfarova

Upozornění: kontejnery jsou určeny na odpad z provozu domácnos-
tí, který není možné pro jeho objem odložit do popelnic, tedy především
nábytek, podlahové krytiny, elektrospotřebiče neobsahující nebezpečné
látky. Kontejnery nejsou určeny na stavební suť, výkopovou zeminu, ži-
vočišný a rostlinný odpad, odpad z podnikatelské činnosti a nebezpečné
složky komunálního odpadu.

STR. 4
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BŘEZEN

Goblény a tapiserie
Akademická malířka Alžběta Štulcová vystavuje od středy 10. března

v Galerii 14 goblény a tapiserie. Více k výstavě na straně 5.

Duo Renaissance
Ve středu 10. března v Galerii 14, náměstí Plk. Vlčka 686, vystoupí DUO

RENAISSANCE (housle, harfa). Na programu budou skladby J. S. Bacha, A.
Vivaldiho, B. Smetany, A. Dvořáka aj. Začátek v 18 hodin, vstup volný.

Stolní tenis

V sobotu 20. března se uskuteční turnaj neregistrovaných hráčů  od 15
let ve stolním tenisu (singl) v Kulturním domě v Kyjích, Šimanovská 47.
Registrace hráčů od 9.15 do 9. 45 hod. Turnaj začíná v 10 hodin. Pálku si
přinese každý hráč. Sponzoři: SAAD & CO s.r.o.

DUBEN

·ipkov˘ turnaj
V sobotu 3. dubna proběhne od 12.30 hodin v restauraci Plzeňka, Hamer-

ská 170, v Kyjích, již druhý letošní dětský šipkový turnaj (v jeho průběhu pla-
tí zákaz kouření). Spojení autobusem 110 a 181, výstupní zastávka Jiráskova
čtvrť. Sponzorem: restaurace Plzeňka a SIKO - KOUPELNY.

Pastely-koláÏe-grafika
Ve středu 14. dubna bude v 17 hodin v Galerii 14, nám. Plk. Vlčka 686,

zahájena výstava Karly Ryvolové PASTELY-KOLÁŽE-GRAFIKA.

Komorní duo
Ve středu 14. dubna se v Galerii 14, nám. Plk. Vlčka 686, uskuteční

koncert Komorního dua (klarinet a klavír). Program bude upřesněn. Za-
čátek v 18 hodin, vstup volný.

MÛj pfiítel pes
Sobotní dopoledne 17. dubna bude patřit oblíbené akci pro děti a jejich

pejsky, kteří budou soutěžit ve svých dovednostech. Začátek je již v de-
vět hodin. Součástí programu bude ukázka  sportovní kynologie při vý-
cviku záchranářských psů a přehlídka cvičených pejsků. Sponzorem je
firma SIKO KOUPELNY.

Svatojifiská pouÈ
V sobotu 24. dubna srdečně zveme na Svatojiřskou pouť do Hloubětína. Na

tradičním místě na náměstíčku před nákupním areálem se kromě osvědče-
ných pouťových atrakcí a stánků můžete těšit na něco navíc, neboť letošní
pouť je jubilejní - desátá, a pořadatel má v rukávu schováno nejedno překva-
pení. Součástí poutě budou vepřové hody na Staré hospodě. Večerní pouťová
zábava při řízné muzice tamtéž.

Stepafiská pfiehlídka
V hotelu Svornost v Dolních Počernicích se v sobotu 27. března od 11

hod. uskuteční druhá stepařská přehlídka „Pražské čtrnáctky“, jejíž sou-
částí bude exhibice moderní gymnastiky a stepařské hvězdy Tomáše Sla-
víčka. Pořádá studio Hanny dance při ZŠ Chvaletická. Účast zatím potvr-
dily: Andreas studio z Prahy 5, taneční studio Kolín Jolany Burešové, ZUŠ
Velké Popovice, DDM Praha 8 - HOTAPO step, TOP step z Prahy 4 a ta-
neční studio ZIG-ZAG z Prahy 6. V exhibici moderní gymnastiky vystou-
pí cvičenky ZŠ Chvaletická. Třešničkou na pomyslném dortu bude závě-
rečná exhibice dua Hana a Helena. Všichni příznivci stepu, tance a dívčí
gymnastiky se mají nač těšit. Vstupné 30 Kč, děti zdarma.

Hlavním pořadatelem uvedených akcí (kromě šipkového turnaje
a stepařské přehlídky) je městská část Praha 14, oddělení kultury
a občanských záležitostí odboru kanceláře starosty. Změna progra-
mu vyhrazena.

Sláva regionálnímu tisku
V lednu vyšlo 100. číslo Listů Prahy 14 jako měsíčníku občanů Černého

Mostu, Hloubětína, Kyjí a Hostavic. Jejich předchůdcem byl před ustavením
naší městské části regionální občasník místního úřadu Praha-Kyje, Kyjské lis-
ty. Někteří obyvatelé Kyjí je ještě pamatují. Těm ostatním chci připomenout
dva příspěvky, které oslovily své čtenáře před více než deseti lety. Velmi dů-
ležitý byl tehdy text pana ing. Miroslava Skaly, dnešního zástupce starosty,
tehdejšího radního a předsedy finanční komise místního úřadu Praha-Kyje,
Úvaha nad rozpočtem pro rok 1993. V něm mimo jiné poukazoval na tehdej-
ší téměř středověké vybavení lokality, kde dosud není plyn, kanalizace ani vy-
asfaltované vozovky. Mrzí ho například, že v zimních měsících vidí Aloisov
zahalený v mracích dýmu kvůli spalování tuhých paliv. Proto zařadila tehdej-
ší redakční rada Kyjských listů do stejného čísla (6/93) rozsáhlejší stať Teplo
pro obyvatele Kyjí, zahrnující vývoj od počátku osídlení naší oblasti až téměř
do doby ustavení městské části Prahy 14.

A porovnání regionálního občasníku místního úřadu Praha-Kyje s dnešní-
mi Listy? Listy Prahy 14 jsou podle mého názoru měsíčník na velmi vysoké
výtvarné a obsahové úrovni. Určitě se řadí mezi čelné tiskoviny tohoto druhu
vydávané v jednotlivých městských částech Prahy, a nejen tam. Naši měst-
skou část reprezentují Listy Prahy 14 velice dobře. Ing. Evžen Karaus

PS: Pro zájemce jsou oba příspěvky



z Kyjských listů k dispozici v redakci.

âtenáfiská soutûÏ:
10x o Praze 14

Správná odpověď na otázku z prvního kola naší soutěže: Předchůdcem
Listů Prahy 14 byly za c) Kyjské listy. Ze správných odpovědí (což byly
všechny, jež jsme obdrželi, ani
rafinovaná odpověď za d) Svazácké listy nikoho nezmátla) jsme vyloso-
vali tři výherce
(Lenku Říhovou, Josefa Vosičku a Ivanu Myšákovou), na které čekají
tyto ceny:
1) poukázka v hodnotě 250 Kč na knihu dle vlastního výběru v knihku-
pectví Trávníček, 2) CD zpěváka Hynka Tomma, 3) dárek od nákupního
a zábavního Centra Černý Most. Jako bonus každý z nich obdrží obrazo-
vou publikaci Praha 14 v zrcadle času. O výhře všechny písemně vyro-
zumíme, ceny budou připraveny k vyzvednutí v naší redakci.

Odpověd na dnešní soutěžní otázku č. 2 nám pošlete nejpozději do 15.
března na korespondenčním lístku (nalepíte soutěžní kupon nebo odpověď
napíšete), lze ji osobně doručit do podatelny úřadu, využít můžete i e-mailo-
vou poštu (listyprahy14@p14.mepnet.cz). jš, vok

S O U T Ě Ž N Í  K U P O N  
(možno vystřihnout)

10x o Praze 14, otázka č. 2
(správnou odpověď zatrhněte)

V hloubětínském bazénu trénuje jako jediný v Praze oddíl:
a) podvodního ragby
b) vodníků v Čechách
c) akvabel
d) synchronizovaného potápění

STR. 5

Gobelíny-
tapiserie-kresby-
obrazy

Ve středu 10. března v 17 hodin v Galerii 14 bude slavnost-
ně zahájena výstava akademické malířky Alžběty Štulcové.
Tuto expozici si můžete prohlédnout vždy v úterý, ve středu
a čtvrtek od 14 do 18 hodin, a to až do 8. dubna.

„V umění není pokroku: je jen rozdílná intenzita životního a tvůrčího
vyrovnání člověka s dobou, se životem, světem. Umění je jako příroda, ve
které je vyjádřena jen přítomnost. A stále v něm proudí život. U umění ne-
záleží na formálním pokroku, ale záleží na stálém lidském prvotním na-
dšení a potřebě poznání.“

Antonín Kybal, profesor VŠUP

Akademická malířka a textilní výtvarnice
Alžběta Štulcová se v Galerii 14 představí svými tapiseriemi, gobelíny,

kresbami i obrazy. Její díla vypovídají o tom, že se ráda nechává inspirovat
přírodou i jejími součástmi: krajinou, vodou, skálou a podobně. Své náměty
nachází též při pohledu na křídla ptáků, která nás mezi zobrazovanými de-
taily upoutají nejvíce. Při zachycení detailu využívá struktury materiálu. Ve
svých dílech se snaží vyjádřit naléhavost přítomné skutečnosti, která je neo-
pominutelnou součástí její tvorby. Pokaždé znovu zkoumá proporce, hledá
materiál i barevnost, jež vytvoří konečnou podobu díla. V posledních letech
vychází z možností zachycení prostoru. Posun k nekonečnu jí nabízí lepší
identifikaci množství vzájemných vztahů a souvislostí. Zabývá se technikou
aradecor, tedy netkané tapiserie vznikající bez osnovy - prošitím vlněných či
umělých textilních vláken. Hotové tapiserii předchází mnoho nákresů a stu-
dií. Než se přejde k vlastní realizaci, je na kartonu lineárním způsobem zpra-
cována celá kompozice ve skutečné velikosti. Na podklad - může to být vli-
zelín - se pak kladou neseskaná textilní vlákna, vrší se na sebe a po sežehle-
ní přes vlhkou tkaninu se dílo prošije na speciálním stroji. Ten je vybaven
tisíci háčky, které textilní materiál přichytí k podkladu. Prvním prošitím však
práce nekončí, výtvarnice své dílo dále dolaďuje, zdůrazňuje některé detaily
či koriguje nežádoucí tvar nebo barvu. Teprve když se výsledek přiblíží jejím
představám natolik, že s ním může být spokojena, následuje nové napařová-
ní a poslední strojové prošití.

Alžběta Štulcová se narodila 26. května 1937 v Přerově. Vystudovala
Střední zdravotnickou školu v Olomouci. Po absolutoriu následovalo šest let
praxe ve zdravotnictví. Pracovala jako dětská sestra, působila i jako pedagog
na Střední zdravotnické škole v Prostějově. V letech 1961 až 1963 pracova-
la v podniku Mosilana Brno. Poté následovalo studium kresby a malby - ab-
solvovala soukromé hodiny u profesora Karla Veleby, kde byla zasvěcena do
kresby aktu. V letech 1963 až 1969 studovala Vysokou školu uměleckoprů-
myslovou v Praze u profesora Antonína Kybala. Od roku 1970 pracovala tři
roky jako vedoucí umělecké kobercové a gobelínové díly v podniku Dílo
Českého fondu výtvarných umění, poté se osamostatnila. Zabývá se tkanou
tapiserií, textilní miniaturou, experimentuje v oboru tkané i netkané tapise-
rie, maluje, kreslí i vytváří keramiku. Soukromě učí výtvarným technikám
mládež a dospělé. V současné době žije a tvoří v rodinném domě v Újezdě
nad Lesy.

VÝSTAVY
70. léta 20. století

Amiens (Francie), Praha - Galerie D, Roudnice nad Labem, Trenčín
80. léta

St. Polten (Rakousko), Jindřichův Hradec, Čerčany, Mladá Boleslav, Ma-
ďarsko, Olomouc, Praha, Kladno, Vsetín

90. léta
Praha - Ústav lidové umělecké výroby, Vlkov - Sýpka, Hranice, Brno, Pra-

ha - Musaon, Opava, Mladá Boleslav, Tábor, Praha - U Mozarta, Plzeň, Lo-
ket - hrad, Ústí nad Labem

2000 a dále
2000: Roztoky u Prahy - zámek (samostatná výstava), Vlašim - zámek,

Olomouc
2001: Salon 2000 - Praha, Velké Karlovice
2002: Rožmitál pod Třemšínem, Mladá Boleslav (samostatná výstava)
2003: Praha - Flora

Účast na sympoziích: Aradecor Kdyně 1994, 1999
Realizace do architektury: Poděbrady - Městské muzeum, VŠZ Praha,

Náchod - muzeum, Mladá Boleslav - Galerie, Kolín - oddávací síň, Jablonec
nad Nisou - Společnost labsko-oderská, Doudleby - zámek

Soukromé sbírky: Vídeň, St. Polten (Rakousko), San Diego (USA), Ba-
silej (Švýcarsko)

TAPISERIE (NÁSTĚNNÝ KOBEREC) Tapiserie tkaná speciální tech-
nikou známou od starověku se nazývá gobelín. Vrcholu obliby dosahuje
v gotice a v renesanci, kdy své nejmilejší gobelíny velmoži brali do svých
zavazadel i na cesty. Gobelíny ale neměli jen pro potěchu: jako součást vý-
zdoby příbytků měly i praktický účel. Umělecký rozvoj tapiserie probíhal
paralelně s nástěnnou malbou. Námětem tapiserií byly ve středověku figu-
rální výjevy rámované ozdobným okrajem - bordurou, v 17. století byly ob-
líbeny tapiserie s rostlinnými i krajinnými motivy - verdury. Moderní doba
umění tapiserie obohatila o nové techniky, např. o československý patent
netkané tapiserie ARTPROTIS (této technice se věnuje akademická malířka
a textilní výtvarnice Alena Novotná z Kyjí) či o techniku ARADECOR (viz
výše).

Renáta Rudolfová
Gobelín Otisky křídel,  130 x 90
Tapiserie Vodní otisky,  180 x 340
Igor Chovanec a Iva Susha při vernisáži výstavy svých fotografií v Ga-

lerii 14.

STR. 6+7
PROGRAM ROZVOJE
mûstské ãásti Praha 14
❖ na období 2004-2006 ❖
Vúnorovém vydání Listů jsme vás seznámili s první

částí materiálu
(neinvestiční oblast), který byl schválen Zastupitelstvem
městské části Praha 14 dne 8. ledna 2004 a navazuje na
program rozvoje v minulém volebním období. V tomto
čísle přinášíme pokračování z oblasti investic. Struktura
materiálu je stejná a úkoly, jež nebyly splněny nebo je-
jichž plnění je průběžné, zůstávají prioritami zastupitel-
stva i rady naší městské části také v tomto volebním ob-
dobí.



❖ Investice z prostředků hlavního města Prahy

Zahájení výstavby Vysočanské radiály
Byla vypsána veřejná obchodní soutěž na zajištění inženýrské čin-

nosti a dodavatele stavby. Zastupitelstvo hlavního města Prahy přija-
lo v loňském roce 350 milionů korun od Státního fondu dopravní in-
frastruktury (SFDI) na realizaci stavby a dalších zhruba 100 milionů
uvolnilo z vlastních zdrojů na dokončení výkupu pozemků. Celkové
náklady na výstavbu, zajišťovanou odborem městského investora 
Magistrátu a plně hrazenou ze SFDI,
by se měly pohybovat kolem 2,5 miliardy korun.

5. stavba Černý Most II
Byla dokončena první etapa výstavby včetně rozšíření Brykso-

vy ulice při křižovatce s ulicí Ocelkovou a do užívání
byly předány dva bytové domy (H a D). V říjnu loňského roku pro-
běhla veřejná obchodní soutěž na dodavatele zbývající části 5.
stavby. Celkové náklady se odhadují na zhruba 900 milionů korun,
předpokládaný počet bytů po dokončení: zhruba 850. Také tuto
akci zajišťuje
Magistrát hlavního města Prahy (MHMP).

Rekonstrukce Broumarské ulice
Stavební povolení vydané naším odborem výstavby bylo napadeno

několika účastníky stavebního řízení. Odvolací orgán, tj. odbor vý-
stavby MHMP, jeho platnost v říjnu loňského roku potvrdil. V roce
2004 by měla být dle sdělení investora (Technická správa komunika-
cí) realizována rekonstrukce křižovatky Broumarská x Českobrodská.
Investor byl 1. 12. 2003 vyzván k jednání, jehož výsledkem by mělo
být přepracování projektové dokumentace středního úseku Broumar-
ské, v okolí kostela sv. Bartoloměje, na základě usnesení našeho za-
stupitelstva.

Výstavba kanalizace na Hutích
Dokončena je první etapa a byla vypsána veřejná obchodní soutěž

na dodavatele pro druhou etapu výstavby, která bude zahájena na ja-
ře letošního roku. Náklady akce, zajišťované MHMP, se pohybují ko-
lem 130 milionů korun.

Rekonstrukce komunikací na Jahodnici
V roce 2003 byla ukončena 1. etapa rekonstrukce v objemu zhruba

29 milionů korun, letos by měla být dokončena 2. etapa. O realizaci
3. etapy, která by celou rekonstrukci završila ještě v průběhu roku
2004, se jedná s odborem městského investora a s příslušnými členy
Rady hlavního města. Celkové náklady představují zhruba 54 milio-
nů korun.

6. stavba Černý Most
Městská část bude jednat s investorem, jímž je hlavní město Praha,

o jeho záměrech a o případných změnách územního plánu v návaznos-
ti na vlastnické vztahy k zastavovaným pozemkům. Uvažuje se o mož-
nosti začlenění kulturně-společenských staveb, např. kulturně-spole-
čenského centra.

❖ Investice z prostředků
organizací s majetkovou účastí hlavního města Prahy

Plynofikace na Hutích
Výstavba probíhá současně s ostatními inženýrskými sítěmi - viz

investice z prostředků hlavního města Prahy.

Rekonstrukce podchodů
Pod ulicí Chlumeckou je podchod už upraven, probíhají jednání

o opravě podchodu v ulici Poděbradské u stanice metra Hloubětín,
která je nutná zejména kvůli
zatékání při přívalových deštích.

❖ Investice městské části
Praha 14

Rekonstrukce komunikací na Rajské zahradě
Byla dokončena nová komunikace Koclířova a upravena ulice Ka-

činská. Zbývá dokončit povrch u komunikací Blatská, K Viaduktu
a Svatojánská. Předpokládají se náklady ve výši zhruba 26 milionů 
korun.

Obnova parků na Černém Mostě, v Hostavicích, v Kyjích
a v Hloubětíně

Obnova, zahrnující prořezávky a novou výsadbu, byla provedena
a i nadále budou vysazovány nové porosty. V hloubětínském sídlišti
dojde k výměně přibližně 
70 stromů, která je nutná vzhledem k jejich stáří nebo onemocnění.

Rekonstrukce školních hřišť
Průběžně probíhají částečné rekonstrukce hřišť při základních ško-

lách - na ZŠ Generála Janouška, Bratří Venclíků, Chvaletická, Vybí-
ralova, Šimanovská. Loni byla dokončena rekonstrukce hřiště při ZŠ
Hloubětínská. I v příštích letech budeme žádat o granty hlavního měs-
ta Prahy k dalšímu vylepšování bezprašných hřišť a k doplňování je-
jich vybavení.

Výstavba tras pro cyklisty
Připravuje se výstavba úseku mezi Černým Mostem a Dolními Po-

černicemi s předpokládanými náklady ve výši zhruba 3 miliony ko-
run, jež by měla být financována z grantu. Momentálně se jedná
o převedení pozemků do vlastnictví městské části včetně zajištění
podkladů pro stavební povolení.

Aloisov - rekonstrukce komunikací s vybudováním dešťové ka-
nalizace

Očekávané náklady dosahují výše 30 milionů korun. V současné
době probíhá příprava dokumentace pro stavební povolení (shromaž-
ďování stanovisek příslušných orgánů).

Rekonstrukce komunikací Jiráskova čtvrť - západní oblast
Stavební povolení už bylo vydáno. Předpokládané náklady 15 mi-

lionů korun.
Vybudování chodníků v Jiráskově čtvrti

Doplňování orientačních směrníků
Cílem je další zlepšení možností orientace pro obyvatele i návštěv-

níky naší městské části.

❖ Sdružené investice
Zateplení školních budov
Uskutečnila se veřejná obchodní soutěž na zateplení ZŠ Vybíralo-

va. Na tuto akci bychom měli během čtyř let získat zhruba 60 mil. ko-
run od Ministerstva pro místní rozvoj. Jedná se o zateplení všech pa-
vilonů včetně střech a výměny oken.

Realizace střešních nástaveb
O této možnosti se uvažovalo u objektů na sídlišti Poděbradská,

k jejímu uskutečnění zatím nedošlo kvůli velké finanční náročnosti
a nedořešenému parkování. Nově se zvažuje realizace nástaveb na
Černém Mostě I.

Výstavba veřejných sportovních ploch, hřišť a U-rampy
Rekonstruováno bylo dětské hřiště v Aloisově a vybudována plo-

cha se šesti „skate“ prvky při ulici Bryksova. V letošním roce se za-
měřujeme na výběr dalších ploch pro veřejná sportoviště zejména na
Černém Mostě.

Výstavba obytného souboru v Broumarské ulici
Zatím byla vypsána soutěž na zpracovatele dokumentace k územ-

nímu řízení.

Vybudování víceúčelového sportoviště s ledovou plochou
Pro toto sportoviště s kluzištěm, využívající možností nových tech-

nologií, jež by mělo sloužit zejména dětem, a to bezplatně, byl vybrán
pozemek u Centra Černý Most. Vznikne za finanční spoluúčasti ob-
chodních společností působících v naší městské části. CČM, které bu-
de jeho provozovatelem, je současně i jedním z investorů. S dalšími
investory se jedná (Coca-Cola, PRE, Opavia, Ferrero, Oscar aj.).

Revitalizace panelových sídlišť
Ve spolupráci se sekcí Útvaru rozvoje hlavního města Prahy

(SÚRM) byl pro revitalizaci vytypován obytný soubor Lehovec.
V současné době SÚRM, na základě požadavku městské části Praha
14, zpracovává urbanistickou studii.



Železniční zastávka na Rajské zahradě
Hlavní město Praha i České dráhy podpořily žádost městské části

Praha 14
o dotaci ze strukturálních fondů Evropské unie na výstavbu železnič-
ní zastávky na Rajské zahradě včetně lávek spojujících stanici metra
Rajská zahrada se čtvrtí
Kyje-Hutě. Celkové náklady: 250 milionů korun.

❖ Aktivní podpora soukromých
investic 

Individuální výstavba rodinných domů
K výstavbě na Hutích zatím nebyly vytvořeny příslušné podmínky

(viz žádost o svěření pozemku od hlavního města Prahy na zářijovém
jednání našeho zastupitelstva). Projednává se návrh na změnu územ-
ního plánu k výstavbě devíti rodinných domků, ke stavebnímu řízení
k pěti rodinným domkům a dvěma bytovým domům po devíti byto-
vých jednotkách v Hostavicích.

Dokončení obchodních komplexů na Černém Mostě podle
územního plánu

Jižně od Zábavního centra CČM zatím zůstává volná plocha pro
výstavbu obchodního domu IKEA (v roce 2003 bylo vydáno územní
rozhodnutí a probíhá stavební řízení), severně od ulice Chlumecká
byla dokončena výstavba prodejního centra společnosti  SKANSKA
PROPERTY. 

Vybudování podjezdu pod Chlumeckou ulicí
Stavební povolení už bylo vydáno, nyní se jedná o sdružení inves-

tic příslušných obchodních celků v gesci hlavního města
Prahy.

Zřízení duchovního a společenského centra na Černém Mostě
Z výsledků jednání s představiteli města a církví a ze schváleného

územního plánu vyplývá možnost postavit na Černém Mostě kostel.

redakčně upraveno,
ilustrační foto: jš

Komunikace na Jahodnici po rekonstrukci.
Směrník před stanicí metra Rajská zahrada.

STR. 8
Do Muzea

za portréty
Pozvání na zcela výjimečnou výstavu 190 portrétů osobností v Muzeu

hlavního města Prahy chceme zopakovat i v tomto čísle Listů, neboť trvá
až do 28. března (otevřeno denně kromě pondělí od 9 do 18 hodin). Kaž-
dý první čtvrtek v měsíci je vstup do muzea prodloužen do 20 hodin za
symbolickou korunu.

Ladislav Sitenský (na snímku) je žijící legenda české a světové foto-
grafie (nar. 7. 8. 1919). Fotografuje od roku 1933 a výstava soustřeďuje
jeho portrétní tvorbu za celé půlstoletí. Mezi portrétovanými jsou vedle
našich slavných umělců a sportovců zastoupeni také významní evropští
politici a panovníci 20. století. Mimořádné místo v jeho tvorbě náleží vá-
lečným fotografiím, jež zachycují naše stíhací letce v Anglii (vystaveno
celkem 70 portrétů). Druhá světová válka zcela změnila Sitenského život.
Přihlásil se do čs. zahraniční armády a po složitém přesunu do Anglie
sloužil nejprve u 312. čs. stíhací perutě a poté u inspektorátu čs. letectva
v Londýně. Byl válečným fotoreportérem i filmovým dokumentaristou.
V této profesi strávil tři měsíce na frontě u Dunkerque. Jeho válečné fo-
tografie nemají jen mimořádnou dokumentární hodnotu, je v nich patrný
též psychologický zájem o zobrazované letce, vyjádřený oduševnělými
portréty.

Tato výstava může být pro obyvatele Pra-
hy 14 o to zajímavější, že na Černém Mostě máme jako jediní v republice 26
ulic pojmenovaných po našich letcích působících v zahraničním odboji.
S uveřejňováním medailonů letců v názvech ulic Černého Mostu, zahájeným
v minulých Listech, budeme pokračovat v dubnu.

Poznámka: V pátek 12. března můžete přijít do muzea na netradiční ve-
černí prohlídku expozic od 19 do 22 hodin. red

Yveta Simonová
v Galerii 14

Hudební legendy 50. a 60. let budou mít jedinečnou příležitost uslyšet
v živém podání všichni, kdo přijdou v pondělí 8. března  ve 14.30 hodin
do Galerie 14 na Černém Mostě, nám. Plk. Vlčka 686, bus 141, 273. Sku-
pina Scarabeus zde přivítá legendy populární hudby v pásmu k tanci i po-
slechu. Stejný program se uskuteční 7. března  od 14.30 hod. v sále so-
kolovny v Satalicích (bus 146 - Satalická obora). Tento dárek pro senio-
ry i pro ostatní milovníky nesmrtelných hitů připravilo občanské sdružení
Stará zástavba. jš

Hudba bude znít
v restauraci

A to ne jen tak ledajaká - hudební pátky v restauraci na Černém Mos-
tě (Kapitána Stránského 998) pokračují s atraktivní nabídkou, v níž ne-
chybí ani velice známá jména.
5. 3. Bluesberry - kapela hanspaulského velikána Petara Introviče, 12. 3.
Tandem plus - dvě brilantní akustické kytary, 19. 3. Jaroslav Hutka - le-
gendární český písničkář, 26. 3. Gapa - dívčí bigbeat šedesátých let.

Začátek produkce ve 21 hodin, vstup volný, rezervace na tel. 602 227
793.

V Gongu máte 
na v˘bûr

Vypravit se za kulturou do Vysočan se také vyplatí: najdete tu cestopisné
p ř e d n á š k y
stejně jako kvalitní divadlo (3. 3. od 19.30 hod. Woody Allen: „Zahraj to zno-
vu, Same” v podání Divadelní společnosti Jana Hrušínského) nebo hudební
vystoupení se širokým žánrovým záběrem (namátkou třeba 29. 3. Ondřej Ha-
velka s Melody Makers a 31. 3. Jura Pavlica s Hradišťanem). Více na tel. 266
311 629.

Divadlo Kámen hraje
Mlejnek

Vítězný soubor pražské přehlídky amatérského divadla z roku 2003,
s nímž jsme se už setkali i v Galerii 14, hraje nyní v Karlínském Spektru.
Nejnovější z jeho šesti autorských inscenací nazvanou Mlejnek tu může-
te zhlédnout každých čtrnáct dní - v březnu poprvé
4. 3., vždy od 19.30 hodin. Více se dozvíte na www.divadlo.cz/kamen

ISCARE má certifikát
Hloubětínské centrum asistované reprodukce ISCARE IVF při svém

pokusu o zápis do Guinnessovy knihy rekordů uspělo - získaný certifikát
potvrzuje, že loňské podzimní setkání rodičů s dětmi narozenými „ze
zkumavky“ v počtu 579 bylo největší na světě.

S kfiesÈany o vífie
Spousta lidí si uvědomuje, že celá naše kultura je postavena na křes-

ťanských základech a že u nich samých se jedná o základy hodně chatrné.
Rozsáhlá kampaň s cílem zaplnit tato prázdná místa právě probíhá i v Pra-
ze. V návaznosti na osvětový projekt sdružení Nový život 2000, přibližu-
jící prostřednictvím filmových projekcí postavu Ježíše, nyní přichází na-
bídka účasti na tzv. kurzech Alfa. Po únorovém promítání Ježíše ve Villa-
ge Cinemas se v březnu můžete v Praze 14 zúčastnit třeba jen úvodního
večera kurzu, jenž trvá deset týdnů - a pak uvidíte, jestli nabízené disku-
s e
o křesťanství moderním a praktickém jsou
pro vás tím pravým. Více informací na
tel. 602 265 086 (Tomáš Janda). 

DÛm Portus
jako inspirace

V únoru byla v prostorách starobylého
domu v ulici Karoliny Světlé, kde sdružení Život 90 poskytuje komplex-
ní služby pražským seniorům, slavnostně ukončena rozsáhlá rekonstruk-
ce.

Denně tu poskytnou služby v oblasti poradenství i zdravotních, sociál-



ních či kulturních aktivit zhruba tisícovce seniorů - včetně klientů stálé-
ho dispečinku služby Areíon, umožňující lidem se zdravotními problémy
okamžitě ze svého domova přivolat pomoc. Portus je zařízením vzoro-
vým - další stejných kvalit sice hned tak v Praze nevznikne, ale těm, kte-
ří chtějí seniorům pomáhat, se tu nabízí inspirace víc než dost.

V přízemí domu najdete moderní recepci.

Manželé Mrákotovi nedávno oslavili doma, na sídlišti Černý Most, dia-
mantovou svatbu. Sňatek uzavřeli před 60 lety na Staroměstské radnici. Dlou-
há léta žili v domku v Hloubětíně pod Teslou, v níž oba pracovali. Za měst-
skou část jim byl poblahopřát zástupce starosty ing. Miroslav Skala, dárkový
balíček s kyticí předaly pracovnice oddělení kultury a občanských záležitos-
tí odboru kanceláře starosty. jš

STR. 9
Bowlingová radost

Další vydařenou akci k letošním desátým narozeninám má za sebou
naše městská část. Ve sportovním centru FACTORY PRO bylo v perma-
nenci všech dvanáct bowlingových drah, a jelikož tenhle sport je hlavně
společenskou záležitostí, i my jsme soutěžící trochu zpovídali.

Vlasta Kozlová (36 let): „O turnaji jsem se dozvěděla od kamarádky, ta
zase z Listů. Hraju sice nepravidelně, ale s chutí. Nádherný sport, jeden
hraje, ostatní se baví a fandí.“

Jaroslav Trojan (28): „Chodíme sem s partou často, najednou akce, je
to bezva, když už nic jiného, tak jsme ušetřili hodně stovek.“

Renata Hušková (35): „ Já jsem taková čtvrtletní hráčka, hraju asi čty-
řikrát do roka, celkově jsem ale mezi prvními deseti, navíc na stejné drá-
ze koulel také pozdější vítěz, tak jsem i něco okoukala.“

Jiří Šebek (54 - na snímku): „Občas si chodím zahrát, je to výborný
sport na odreagování. O turnaji jsem se dozvěděl při návštěvě úřadu
a s účastí vůbec neváhal. Je to tu skvělé.“

Zdena Kladníčková (31): „Na Černý Most mě přivedla parta, která mě
kdysi nalákala i na bowling. Přijela jsem až z Krče, a že jsem dostala po-
hár od starosty za třetí místo, to je bomba, asi mě to bude něco stát.“

K vidění byly různé styly, hody zdařilé i s několikametrovým dopadem
koule, odhozy bez prstokladu i s falší, taktizování s výběrem koulí. Také
pitný režim byl pestrý, vitamínové nápoje, ovocné čaje, limonády, káva,
pivo. Večer spokojeně utíkal, stejně jako tyto řádky, a tak je nejvyšší čas
na zpravodajskou povinnost. Třetí místo už bylo prozrazeno, Zdena Klad-
níčková jej obsadila ziskem 133 bodů, druhý skončil se 142 body Petr
Vávra a vítězem se stal Jaroslav Chládek, který získal ještě o dva body ví-
ce. A bezprostřední dojmy čtyřiačtyřicetiletého sportovce z Tálinské uli-
ce v Kyjích jen dokreslují atmosféru večera.

„V mládí jsem vesloval, teď hraju ještě tenis, squash, dělám fitness, ale
poslední pohár jsem získal někdy před dvaceti lety. Ten dnešní si vysta-
vím na hodně viditelném místě. Opravdu z něj mám ohromnou radost, na-
víc tu bylo skvělé prostředí, poznal jsem  řadu báječných lidí.“

Radost z vydařeného večera měl také starosta Prahy 14 Miroslav Fro-
něk (na snímku). Ten shromáždil 121 bodů, byl sedmý, ale podle vlast-
ních slov prý nehrál naplno, aby náhodou neskončil mezi prvními třemi,
protože pak by předával pohár sám sobě a kdo ví, jak by si to mohl někdo
vykládat.

Halov˘ Ïákovsk˘ fotbal 
Už čtvrtý ročník má za sebou halová žákovská liga o pohár starosty

MČ Praha 14. Mladí fotbalisté bojovali ve dvou skupinách. V první hrá-
či narození po 1.1.1993, ve druhé ti, kteří se narodili po 1.1.1995. Zají-
mavostí je hrací systém, kdy po dvou zápasech každého s každým ve sku-
pině následují tři zápasy sousedů v tabulce o konečné umístění. Repre-
zentanti naší městské části z FC KING si v domácím prostředí na Černém
Mostu vedli víc než zdatně.

STARŠÍ ŽÁCI
1. Dolní Počernice 10 7 1 2 30: 5 22
2. FC KING A 10 6 3 1 24:13 21
3. Admira/Slavoj 10 7 0 3 29:14 21
4. Junior Praha 10 3 3 4 19:15 12
5. FC KING B 10 2 2 6 12:32 8
6. FSC Libuš 10 0 1 9 7:42 1

Dolní Počernice - FC KING A 3 : 0 na zápasy, Admira/Slavoj - Junior

2:1 a FC KING B - FSC Libuš 2:1

MLADŠÍ ŽÁCI
1. FC KING A 10 9 0 1 56: 9 27
2. JM Háje 10 7 1 2 43:10 22
3. Kladno 10 5 1 4 21:22 16
4. Aritma 10 5 0 5 19:15 15
5. ČAFC 10 1 1 8 6:49 4
6. FC KING B 10 0 1 9 4:60 1

FC KING A - JM Háje 0:3 na zápasy, Kladno - Aritma 2:1 a ČAFC  -
FC KING B 1: 2

Zimní beach
Také v březnu pořádá Plážový SK Praha v hale na Černém Mostu otev-

řené beachvolejbalové turnaje, a to první, druhou a třetí sobotu v měsíci.
Navíc 21. a 27. března se tady konají  kvalifikační turnaje mužů na finá-
le Pražské beach ligy, 28. března kvalifikace žen. Oba finálové turnaje se
hrají tamtéž, ženy se utkají 3. a muži 4. dubna. Po oba víkendové dny je
pro ty nejlepší připraveno pět tisíc korun. Klub ale nezapomíná ani na
mládež. Každé pondělí je v hale nábor začínajících volejbalistů i volejba-
listek, a to od 16 do 18 hodin. A pokud to někomu ze zájemců nevyjde,
nevadí, jsou tu ještě dvě náborové neděle. První 14. března a druhá 18.
dubna, kdy je možno se představit v době od 10 do 12 a od 14 do
16 hodin.

TTrreennéérrÛÛvv  ooppttiimmiissmmuuss
Až jedenáctí se dvanácti body jsou po podzimu fotbalisté Slavoje

Hloubětín v pražské I.B třídě. Jejich trenér Lubomír Stádník (37) s B li-
cencí UEFA přešel k týmu od žáků těsně před začátkem soutěže, za po-
chodu se s ním seznamoval, stmeloval jej, chtěl hrát solidní fotbal s umís-
těním někde kolem pátého místa. To se mu nepovedlo, za podzimem se
ohlíží kriticky, jarní část soutěže ale vidí hodně optimisticky.

„Ani rok po sestupu se mi nepodařilo některé hráče motivovat pro hru
v nižší soutěži. K tomu zranění a karty, takže na některé zápasy jsem měl
k dispozici jen jedenáct lidí, dvě utkání jsem musel celá odchytal sám,
dvě jsem odehrál v poli, čtyřikrát střídal. Po podzimu dva hráči skončili,
my se během zimní přestávky při pohárových zápasech v Kyjích dali do-
hromady, kolektiv se semknul, základ týmu pro jaro je daný. Opírat se bu-
du o zkušené hráče Jirku Joudala, Petra Novotného a Martina Melmera,
z Aritmy nás posílil Jarda Ptáčník, počítám s dorostenci Jeřábkem, Štol-
bou a Stuchlíkem, nadějně se ukazuje senegalská posila Makhfou Ba. Za-
čínáme v neděli 28. března s Újezdem Praha 4 sice doma, ale na hřišti
Spartaku Hrdlořezy, kde vzhledem k úpravě naší poškozené travnaté plo-
chy sehrajeme i další domácí utkání. Na hřiště pod hloubětínským hra-
dem se vrátíme 2. května v zápase s Klánovicemi. Chceme hrát na jaře
v soutěži důstojnou roli, už vzhledem k tradici hloubětínského fotbalu,
chceme předvádět líbivou hru pro vlastní radost i pro potěšení našich věr-
ných fandů. S asistentem Filipem Melmerem se nám snad podařilo hráče
pro jaro dostatečně motivovat, povzbudit je k lepším výkonům i výsled-
kům. Možná, že naše cíle jsou smělé, ale 19. června po posledním utkání
na Unionu Žižkov chceme být maximálně šestí se ziskem 33 až 35 bodů.“

STR. 10

Hokejov˘ pohár v Mot˘lku
O tom, že Fond Globus, vzešlý ze spolupráce Konta Bariéry a ve-

dení společnosti Globus ČR a zaměřující se na podporu lidí s posti-
žením, přispěl na dobudování Komunitního centra Motýlek, jsme
psali už před Vánocemi.

Globus jako oficiální partner české hokejové reprezentace přišel
v lednu s nápadem, jak potěšit sportovní fanoušky v několika zaří-
zeních pro handicapované: navštíví je s pohárem mistrů světa. Své
putování zahájila desetikilová zlatá trofej v hodnotě pětadvaceti mi-
lionů korun právě v Motýlku - a odtud se vydala i do mimopraž-
ských zařízení. „Už včera se na pohár šly podívat do CČM naše dě-
ti z nízkoprahového klubu,“ řekla nám vedoucí Motýlku dr. Hana
Urbanová, „a dneska tu máme i předškoláky z mateřské školy Slu-
níčko, kam chceme příští rok integrovat jednoho chlapečka.“



Pozvání k návštěvě přijal i dr. Jaroslav Šturma, ředitel Dětského
centra Paprsek v Hloubětíně, zajišťujícího denní pobyt dětí s kom-
binovaným postižením. „Sleduji Motýlek od začátku, jejich péče
zahrnuje i děti, které znám, a věnují se jim tu velmi kompetentně.
To je to, co chceme: aby děti mohly být doma a aby se jim dostalo
zapojení do společnosti v místě, kde žijí.“ Pochvaloval si i způsob
financování humanitárních aktivit ze zmiňovaného fondu: „Když se
podaří získat prostředky od velké společnosti a využít je prostřed-
nictvím nadace, která dobře zná terén a zajistí, aby se dostaly do po-
třebných rukou, je to ideální kombinace.“

Skautská zima
Leden byl naprosto mrtvý měsíc. Marodka našeho oddílu byla počet-

ná, takže jsme o víkendech nic nepodnikli. Teprve 7. února se všechny od-
díly našeho střediska vydaly na tradiční velkou akci Zimní přechod Brd.
Pořadatelé se těšili, že letos dostojí svému jménu, ale díky velkému otep-
lení jsme vlastně putovali jarní přírodou. Nepříjemný byl pouze silný ví-
tr, který nositelům tradičních skautských klobouků působil velké potíže.
Na tomto setkání se nás sešlo minimálně tisíc. Náš oddíl putoval tradičně
z Mníšku do Řevnic. Pak jsme se chystali na kulturní akademii
35. skautského střediska Jana Rady z Pra-
hy 10 v divadle Solidarita a na jarní prázdniny. Jedeme opět do Jilemni-
ce, a jak jsme se tam měli, napíšeme zase příště.

Karel Pospíšil-Rikitan
vůdce 84. střediska v Kyjích

DÛm dûtí na Proseku
Měšická 720, Praha 9, tel./fax 286 884 456, 286 884 457, tel. 605 486

587, 
e-mail: praha9@ddm.zde.cz, http://www.ddm.zde.cz

AKCE V BŘEZNU
od 15. 3. Digitální fotoaparát (7týdenní kurz, vždy v pondělí 17.30-

19.00 hod., mládež od 14 let, dospělí, 480 Kč)
do 31. 3. literární soutěž O nejlepší příběh v cizím jazyce (od 15 let

výše - i dospělí )
každé pondělí 15.30-18.30 hod. Přijímačky nanečisto (M a Čj, 50

Kč jednotlivě)
2., 4. 3. Turnaj v basketbalu
7.-14. 3. Jarní prázdniny v DDM (výlety, divadlo, kino, planetárium,

soutěže...)
18. 3. Soutěž v programování (žáci, mládež)
18., 25. 3. Turnaj v minifotbale
27. 3. Prosek model 2004, soutěž plastikových modelářů - junioři, senio-

ři, a Přebor Prahy žáků (modely letadel, bojová technika)

CO SE CHYSTÁ V DUBNU
8.-11. 4. Velikonoční tábor v přírodě (Kamenice n. Lipou, děti 7-12

let, tradiční zvyky, táborák, hry, soutěže, 650 Kč)

KLUB MAMINEK âern˘ Most - YM-
CA

Vlčkova 1067, 198 00 Praha 9, u stanice metra B Rajská za-
hrada

www. praha.ymca.cz/klubicko
Kontakt: 604 605 694 M. Nováková, e-mail: klubickocerny-

most@seznam.cz

Mateřské centrum Klub maminek Klubíčko se zaměřuje nejen na práci
s dětmi a maminkami, ale formou přednášek a jednorázových akcí oslovuje ce-
lé rodiny.

Pro maminky a předškolní děti od těch nejmenších nabízíme: herny
s volným programem, zpívání, malování, pohybové aktivity, pohádky - pondě-
lí, středa, pátek 9.30-11.30 hod.

Se staršími předškolními dětmi pracuje školička Beránek: čtvrtek 9.30-
12.00 hod., kontakt: 604 693 935.

Program pro křesťanské maminky a jejich děti je připraven v úterý 9.30-
12.00 hod.

Pro děti od čtyř let připravujeme v odpoledních hodinách kroužky: Flétnič-
ka - úterý 14.00-15.00 hod., taneční a pohybový kroužek - úterý 15.00-16.00
hod., výtvarný kroužek - čtvrtek 14.00-15.00 hod., kontakt: Marie Kouklíko-

vá 604 490 495.
Základy tábornictví a turistiky pro malé i velké nabízí kroužek Vydry -

čtvrtek 16.00 až 18.00 hod. Kontakt: 776 299 007.
Občanské sdružení Heřmánek ve spolupráci s Klubíčkem nabízí: Školič-

ku angl. jazyka I (od 4 let) - pondělí 14.00-15.00 hod., Školičku angl. jazyka II
(školáci) - pondělí 15.00-15.45 hod., angličtinu pro maminky - pondělí 17.00-
18.00 hod. Kontakt: 776 305 228

V případě dostatečného počtu zájemců ve středu (14.00-16.00 hod.) připra-
vujeme kurzy přípravy na porod. Pro velký počet zájemců program doplňu-
jeme o angličtinu pro ženy - čtvrtek 18.30-20.00 hod., v případě zájmu ang-
ličtinu pro začátečníky - středa 18.00-19.30 hod.

Ve večerních hodinách připravujeme pro ženy Kavárničky pro maminky,
které navštěvují nejen maminky na mateřské dovolené, ale i ty z nás, které již na-
stoupily do práce - 2. úterý v měsíci a 3. středa v měsíci vždy 20.00-22.00 hod.

1. a 2. úterý v měsíci program doplňujeme přednáškami pro celé rodiny Za-
měřeno na rodinu 19.00-21.00 hod. (manželé Heřmanovi) a 1. středu v měsí-
ci Duchovními večery 20.00 až 22.00 hod. (RNDr. Ladislav Souček).

V rámci programu nabízíme rehabilitační cvičení a masáže vedené zkuše-
nou rehabilitační sestrou.

V rámci projektu Děti dětem se na přípravě programu pondělních heren po-
dílejí děti II. st. ZŠ Generála Janouška vedené zkušenou pedagožkou.

Klubíčko připravuje také jednorázové akce na základě zájmu maminek i ve
spolupráci se školními dětmi, např. karneval, burzy oblečení, táboráky, Dětský
den atd. Přednášky domlouváme na základě zájmu našich návštěvníků.

Klubíčko je takové, jaké jsme my, maminky a ženy z Prahy 14. I pro-
gram tvoříme vlastními silami a vy se můžete stát jeho spolutvůrci. Zveme
vás mezi nás: Maruška, Líba, Lenka, Helena, Katka,Olina, Míla, Marké-
ta a další...

Školička Beránek pořádá v Klubíčku Dny tvořivosti.

STR. 11
Zápis do matefiinek

Pro letošní rok byly stanoveny tyto termíny: 17.-18. března vyzvednu-
tí přihlášek, 31. března jejich předání - zápis,
12. května rozhodnutí o přijetí. V den zápisu je ve všech mateřských ško-
lách den otevřených dveří. Podmínky pro přijímání dětí: 1. dovršení tří let
věku dítěte ke dni 31. 8. 2004, 2. oba rodiče v pracovním poměru, 3. dě-
ti zaměstnaných matek samoživitelek (zaměstnaných otců samoživitelů),
3. děti, které mají v téže mateřské
škole sourozence, 4. děti s povoleným
odkladem školní docházky. Pokud nebude kapacita MŠ naplněna, je mož-
né přijmout i děti, jejichž matky jsou na mateřské dovolené, a dále děti
nezaměstnaných matek evidovaných na úřadu práce. S udělením výjimky
z těchto pravidel (přijetí dítěte mladšího tří let nebo dítěte z jiné městské
části či obce) musí vyjádřit souhlas odbor školství.

Informace ze Z·
● Základní škola Šimanovská v Kyjích nabízí od září několik volných
m í s t
v 1. třídě (tel. 281 868 405) a zve na tradiční velikonoční jarmark 6. dub-
na (15 až 17.30 hod.). Zatím bylo do 1. tříd v Praze 14 zapsáno 404 dětí.
● ZŠ Hloubětínská ve spolupráci s trenéry Basketu Slovanka už tradič-
ně nabízí žákům letošních 5. tříd možnost nastoupit od září do sportov-
ních tříd se zaměřením na basketbal. Termín talentových zkoušek je sta-
noven na 20. dubna (nebo 11. května), přihlášky je možné ve škole vy-
zvednout do 11. dubna nebo si je stáhnout z webových stránek:
www.zshloubetin.cz. 
Další informace na tel. 281 867 071,
281 862 194.
● V ZŠ Generála Janouška se 19. dubna konají přijímací zkoušky pro žá-
ky příštích třetích tříd s rozšířenou výukou němčiny nebo angličtiny. Dě-
ti se vybranému cizímu jazyku věnují tři hodiny týdně. Přihlášky v kan-
celáři školy do 31. 3. nebo na webu www.zsgenjanouska.cz, zájemci se
více dozvědí na informativní schůzce v kinosále školy 17. března od
16.30 hod., případně na tel. 281 912 168.

Komunitní centrum
Mot˘lek

SdruÏení na pomoc dûtem s handicapy
informuje:

Na 25. března jsme připravili divadelní představení Zelená pohádka,
opět v našem centru (Vlčkova 1067) - vchod zahradou. Začátek v 17.30
hod., vstupné 30 Kč. Třetí březnový týden se uskuteční (díky grantu od
Úřadu MČ Praha 14) již třetí rekondiční pobyt postižených dětí s jejich



rodiči, tentokrát v Krkonoších. Radostnou zprávu máme pro
-náctileté. Nízkoprahový klub bude otevřen ve všední dny od 14 do
18.30 hod. po celé jarní prázdniny. Na děti z kroužků a heren bude po
prázdninách čekat krásný míčkový bazén a nová skluzavka.

Děkujeme Bytovému družstvu Praha, jež se rozhodlo našemu sdru-
žení věnovat výtěžek z prodeje lístků do tomboly reprezentačního plesu -
16 tisíc korun. Představenstvo BDP tuto částku ještě navýšilo na 25 000
Kč. Moc si tohoto gesta vážíme a upřímně děkujeme za všechny děti.

Upozorňujeme na několik volných míst v zájmových kroužcích (ke-
ramika, vaření, modelář, kreslení pro -náctileté aj.). Máme nové interne-
tové stránky, kde nabízíme aktuální informace: www.motylek.org. Nabí-
zíme novou službu pro maminky na mateřské dovolené i pro ty, které pe-
čují o postižené dítě: hlídání dětí každé pondělí a pátek od 8.30 do 12
hod. (30 korun za hodinu, program zajišťuje speciální pedagog), nutné je
objednat se alespoň den předem - tel.
281 912 081, 777 964 754.

Adresa knihkupectví: Mochovská 38
Hloubětín, pavilon Havana – u stanice metra

tel. 281 866 125, www.czknihy.cz

KNIHY OČEKÁVANÉ V BŘEZNU
● Hana Doskočilová - KRTEK A TELEVIZE Krteček musí pomoci kamará-
dům, kteří zarostli plevelem při dlouhém sledování televize. Ilustroval Zdeněk
Miler.
● Joanne K. Rowlingová - HARRY POTTER A FÉNIXŮV ŘÁD
Pátý rok studia čarodějnického učně.
● Luciano De Crescenzo - PŘÍBĚHY ŘECKÉ FILOZOFIE
Kniha, jež se může stát zdrojem pobavení, ale i poučení - třeba studentům při-
pravujícím se k vysokoškolskému studiu.
● Shanon Drake - CHRISTINA
Když se v průběhu války mezi Skoty a Angličany nechá Christina dobrovolně
zajmout urostlým skotským rebelem Jamie Grahamem, netuší ještě, co bude
následovat.
● Ed McBain - SEKERA Další případ 87. revíru. Steve Carell a Cotton Ha-
wesse vyšetřují nepochopitelnou vraždu starého domovníka.

Klub pro maminky a děti MUM
v Horních Počernicích,

ulice Mezilesí 2058, tel. 732 748 715,
www.volny.cz/mum.centrum

4. 3. - Drátování vajíček - základní vzory
11. 3., 25. 3. - Ruční vazba knih I a II
18. 3. - Window art - velikonoční motivy
Nutné je přihlásit se telefonicky předem.
Burza (oblečení, sport) - příjem věcí 22. 3. a 25. 3., prodej 26.-27. 3., od
9 do 11 hod.

Dopravní opatfiení na Hutích
V souvislosti s výstavbou kanalizace, plynovodu, vodovodu, veřejné-

ho osvětlení a vozovek v Kyjích - Hutě, v ulicích Jordánská (v úseku me-
zi ulicí K Viaduktu a Za Černým mostem) a Borská (část severovýchod-
ně od ulice K Viaduktu) budou v době od 15. března do 31. srpna uzavře-
ny pro dopravu ulice Jordánská, Borská (východní část), U Járku
a Těrlická. Výstavbu bude provádět Skanska CZ a. s. V uvedené době bu-
de platit dočasná změna trasy a zastávek autobusů MHD č. 146 a 186. Pří-
padné dotazy k uzavírce ulic zodpoví pracovníci oddělení dopravy odbo-
r u
výstavby Úřadu MČ Praha 14 na tel.
281 005 322/323.

KfiiÏovatka Broumarská
x âeskobrodská, rekonstrukce

Broumarské ulice
Od 3. února přibližně do 4. května bude probíhat stavba definitivního svě-

telného signalizačního zařízení na křižovatce Broumarská x Českobrodská.
Tato nová signalizace má nahradit současné provizorní světelné signalizač-
ní zařízení a zajistit tak zvýšení plynulosti dopravy v dané lokalitě při sou-

časném zvýšení bezpečnosti a propustnosti křižovatky. Výsledkem bude
menší zatížení životního prostředí hlukem a exhalacemi. Projektovou doku-
mentaci vypracovala firma VIN Consult, s. r. o., stavebníkem je TSK hlav-
ního města Prahy, inženýring zajišťuje Inženýring dopravních staveb a. s.
Ke zmíněné křižovatce povede od spínače ve Spolské ulici samostatný na-
pájecí kabel, a to ulicí Broumarskou, do řadiče umístěného u severozápad-
ního okraje křižovatky. Odtud budou položeny jednotlivé kabely ke slou-
pům signalizace a k indukčním smyčkám, umístěným v jízdním pásu pod
povrchem komunikace. Po dobu stavby budou platit některá dopravní ome-
zení. Bude uzavřena část Broumarské ulice od ulice Spolské až ke křižo-
vatce Broumarská x Českobrodská, dále část ulice Nedokončená od želez-
ničního podjezdu rovněž k této křižovatce. Přímo v prostoru křižovatky bu-
dou uzavřeny části jízdních pruhů, vždy se zachováním provozu minimálně
ve dvou pruzích šířky 
3,5 metru. Objízdná trasa je stanovena přes ulici Rožmberskou, s úpravou
signálního plánu světelného signalizačního zařízení na křižovatce Rožm-
berská x Českobrodská. Bude platit i nadále, že do této ulice je zákaz vjez-
du vozidel nad 3,5 tuny.

Ještě v letošním roce bude na základě pravomocných stavebních povole-
ní zahájena rekonstrukce Broumarské ulice. Vzhledem k nedostatku finanč-
ních prostředků se začne pouze se stavbou kanalizačního sběrače a dešťové
usazovací nádrže, dále se kvůli havárii původní opěrné zdi počítá se stavbou
zdi nové zhruba od počátku ulice Hodějovská ve směru k železničnímu pře-
mostění. Momentálně se zpracovává prováděcí dokumentace, takže kon-
krétní datum zahájení prací nelze přesně stanovit, předpokládá se v měsíci
červnu.

Ing. Věra Joudová
vedoucí odboru výstavby

STR. 16

Masopust
a karneval
Naši sousedé v Dolních Počernicích pořádají v únoru tradiční maso-

pustní průvod za doprovodu řízné muziky, který má jedinečnou at-
mosféru. Vychází od školy a prochází celou obcí se zastávkami před ně-
kterými usedlostmi, kde jsou místní podnikatelé a živnostníci symbolic-
ky zavřeni do přenosné „šatlavy“, aby i v novém roce byli štědří
a nakloněni potřebám obce. V průvodu jsou vidět desítky originálních
masek, převleků a kostýmů, některé se každoročně opakují, mnohé jsou
díky invenci místních občanů  obměněné či úplně nové. Masopust prová-
zí veselí, dobrá nálada, a hlavně tato tradice jedinečným způsobem stme-
luje obyvatele Dolních Počernic.

V Praze 14 masopust neslavíme, alespoň se tu pořádá v únoru dětský
karneval. Dá se říct, že je o něj rok od roku větší zájem. Letos přišlo

tolik rodičů s dětmi, že se všichni do Kulturního domu v Šimanovské uli-
ci pomalu ani nevešli. Takže příště by se třeba mohli vydat na obdobný
masopustní průvod jako v Dolních Počernicích. V sále kulturního domu
byl pro ně oddělením kultury a občanských záležitostí odboru kanceláře
starosty připraven zábavný program moderovaný Lubošem Votroubkem,
během něhož nezaháleli ani rodiče. Tatínkové pilně natáčeli na kamery,
nelenily spouště fotoaparátů a díky starostlivým maminkám se jejich ra-
tolesti, zejména vyparáděné holčičky, mohly předvést v opravdu krás-
ných kostýmech - od princezen, ježibab a Červených karkulek až po zví-
řátka, kovboje, rytíře, prince, ba dokonce chodící mobilní telefon. Nema-
lé pozdvižení mezi dětmi vzbudila bublinová show. Sponzorem karnevalu
byla Coca-Cola Beverages ČR, s.r.o.

text a foto: jš


