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Ke svému 9. zasedání se Zastupitelstvo MČ
Praha 14 sešlo v Galerii 14 dne 1. dubna 2004
(přítomno bylo 30 zastupitelů, l byl omluven).
Zastupitelstvo:
■ vzalo na vědomí
● informaci o plnění úkolů zastupitelstva
● zprávu o činnosti Rady MČ Praha 14 za II. po-
loletí 2003
● informaci k vyúčtování grantů přidělených
v roce 2003
● přidělení grantů za rok 2004 schválených Ra-
dou MČ Praha 14
● informaci o prověření petic a stížností došlých
na Úřad MČ Praha 14 v roce 2003
● informaci o prověření 1. etapy dokumentů do-
šlých v roce 2003 na Úřad MČ Praha 14
● zprávu k plnění usnesení zastupitelstva 
č. 8/ZMČ/2004 ze dne 8. 1. 2004
● zprávu o činnosti kontrolního výboru za rok
2003
■ schválilo
● postup při postoupení pohledávek MČ Praha
14 při pronajímání bytů dle schválených zásad
(pro prázdné oddlužené byty)
● plnění příjmů a výdajů MČ Praha 14 za rok
2003 a plnění finančního plánu zdaňované čin-
nosti MČ Praha 14 za rok 2003 s hospodářským
výsledkem ve výši 1 522 000 Kč
● přidělení grantů za rok 2004 zastupitelstvem
a uložilo radě předložit zastupitelstvu informaci
o vyúčtování grantů přidělených v roce 2004
● uzavření kupní smlouvy na odprodej pozemku
parc. č. 1162/2 o výměře 376 m2 v Kyjích Z. Ho-
rákovi za 1 800 Kč /m2

● uzavření kupní smlouvy na odprodej pozem-
ku parc. č. 1 809/2 o výměře 70 m2 v Kyjích firmě
FEBA manipulační technika, s. r. o., za 850
Kč/m2

● rámcový plán práce kontrolního výboru na rok
2004
■ stanovilo
● pro rok 2004 paušální částku pro náhradu vý-
dělku neuvolněných členů zastupitelstva, kteří
nejsou v pracovním poměru nebo v jiném obdob-
ném poměru
● výši odměn oddávajícím členům zastupitel-
stva v roce 2004
■ uložilo
● radě postoupit Magistrátu, sekci Útvar roz-
voje, žádost manželů Vyhnánkových na změnu
územního plánu hl. m. Prahy u pozemku parc.
č. 985 a 2735/3 v kat. ú. Kyje z funkční plochy
parky a zahrady na území čistě obytné 
● radě postoupit Magistrátu hl. m. Prahy, sekci
Útvar rozvoje, žádost vlastníka pozemku
Ing. J. Šuraně na změnu územního plánu
hl. m. Prahy u pozemku parc. č. 173/1 (část), 174,
2819 (část)  v kat. úz. Kyje ze stávající přírodní
nelesní zeleně na území smíšené obchodu
a služeb

■ interpelace, návrhy, připomínky
● RNDr. Jiřina Nováková, CSc., vznesla dotaz
ohledně mimosoudního vyrovnání s MUDr. Zá-
horovou. Dle odpovědi starosty Ing. Miroslava
Froňka bylo na základě žádosti MČ Praha 14 zru-
šeno rozhodnutí o svěření objektu do správy a ob-
jekt předán zpět do správy hl. m. Prahy. Další do-
taz se týkal záměru o výpůjčce svěřené nemovi-
tosti v Bojčenkově ulici (starosta odpověděl, že
byl objekt svěřen ČČK). Následně se ve svém
příspěvku zabývala činností zdravotní komise,
která se už dlouho nesešla. Předsedkyně zdravot-
ní komise odpověděla, že bude svolána během
14 dní. Dále se dotázala na stanovisko k výstavbě
bytového domu Nehvizdská - Zelenečská.
V odpovědi Ing. Věry Joudové zaznělo, že odbor
výstavby posuzuje připomínky a v zákonné lhůtě
zpracuje závazné stanovisko.
● Ing. Václav Hollan upozornil přítomné na
obsah některých částí informace OKŘ ve věci pl-
nění či dodržování zákona č. 533/1999 Sb. v plat-
ném znění. Kopii této informace ze dne 6. 1. 2004
obdrželi všichni členové zastupitelstva.
● Ing. Vratislav Štěpař, CSc., vznesl dotaz
ohledně zrušení pronájmu nebytových prostor
MUDr. Valentíka. Písemnou odpověď zašle Ing. Eva
Bažilová, ředitelka Správy majetku Praha 14, a.s.,
(MUDr. Valentíkovi budou nabídnuty náhradní
nebytové prostory ve stejné lokalitě tak, aby vy-
hovovaly provozu lékařské ordinace a jeho široké
klientele). Dále se zabýval stížností podanou
v souvislosti s rekonstrukcí křižovatky Broumar-
ská x Českobrodská a odstraněním zpomalova-
cích prahů na Rožmberské ulici. Dle vyjádření
starosty bude na jednání dopravního výboru  při-
zván zástupce Policie ČR, který podá vysvětlení
k této problematice. Na základě dalších kritic-
kých připomínek Ing. Štěpaře k činnosti doprav-
ního výboru a jeho tajemníka a k předávání po-
zvánek na jednání tohoto výboru se jeho přítomní
členové shodli na doručování pozvánek na další
jednání výboru poštou. Další interpelace Ing. Ště-
paře se týkaly přemístění zastávky MHD na Ja-
hodnici a problematiky územního řízení ve věci
rekonstrukce Domu služeb Lehovec. Průběh jed-
nání při územním řízení dne 5. 3. 2004 upřesnil ve
svém vystoupení Ing. Hollan. Přitom konstatoval
nevhodné jednání některých přítomných osob,
které nebyly účastníky řízení. Na tyto dotazy bu-
de zpracována písemná odpověď.
● MUDr. Hana Pospíšilová se dotázala na důvod
odstranění a nenavrácení prahů v Rožmberské
ulici. Ve své odpovědi starosta  vysvětlil, že došlo
při zimní údržbě komunikace k poškození těchto
prahů pracovníkem TSK a vzhledem k tomu, že
tyto prahy jsou majetkem TSK, musí Technická
správa komunikací zajistit instalaci nových pra-
hů.
● Na závěr k tomuto bodu jednání starosta uve-
dl, že řešení problematiky uvedené v dopisech
1. občanského sdružení Hloubětín ze dne 25. 3.
2004, které se týkají zrušení vybraných usnesení
zastupitelstva MČ Praha 14, zastavení a zrušení
územního a stavebního řízení ve věci stavby by-

Co projednalo 9. zasedání Zastupitelstva
Mâ Praha 14

tového bloku v Hloubětíně, bude připraveno do-
datečně písemně. 

dle usnesení zastupitelstva
a ověřeného zápisu zpracoval: jš

■ souhlasila
● s plněním příjmů a výdajů za 1.-4. čtvrtletí
r. 2003 (příjmy ve výši: 226 206 600 Kč,
výdaje: 222 178 200 Kč)
● s plněním finančního plánu zdaňované činnos-
ti MČ Praha 14 s hospodářským výsledkem ve
výši 1 522 000 Kč
● s umístěním výjimečně přípustné stavby Do-
mu služeb Lehovec a bytového domu Hloubětín -
Zelenečská ulice, přičemž nesouhlasila s hmoto-
vým řešením těchto staveb
● s poskytnutím příspěvku na osobní asistenci
pro žáka ZŠ Bratří Venclíků ve výši 28 350 Kč
● s prodloužením nájmu části nebytových pro-
stor ve Vybíralově 969 Oblastnímu spolku ČČK
v Praze 9 do 30. 4. 2004
● se zadáním veřejné zakázky na zabezpečení
garáží na Černém Mostě a s odesláním písemné
výzvy pěti firmám
● se záměrem odboru obchodních aktivit Magis-
trátu hlavního města Prahy (MHMP) k úplatnému
převodu části pozemku parc. č. 793/1 v k. ú. Ky-
je ve vlastnictví HMP za účelem výstavby rodin-
ných domů
■ se seznámila
● s návrhem na umístění stavby bytový dům Pra-
ha-Kyje, ul. Světská, jež je předmětem změny
územního rozhodnutí
■ doporučila
● řešit signalizovaný přechod ul. Broumarská
x Stupská jako nedílnou součást rekonstrukce
Broumarské ulice
■ schválila
● přidělení grantů: a) v oblasti sportu a tělový-
chovy, b) sociální péče, c) prevence kriminality
a protidrogové prevence, a termín přijímání žádo-
stí do druhého kola grantové podpory projektům
pro oblast c) do 10. 5.
● výjimku z grantových pravidel pro projekt
„Prázdninový příměstský tábor“ Sdružení na po-
moc dětem s handicapy (poskytnutí finančních
prostředků na mzdy a odměny)
● pořadí uchazečů o pronájem bytu 2+1 v Rone-
šově ulici 1134 a uzavření nájemní smlouvy na
dobu neurčitou s podmínkou odkoupení pohle-
dávky ve výši 555 000 Kč

■ vzala na vědomí
● podněty výboru pro dopravu k rekonstrukci
Broumarská x Českobrodská a k výstavbě obyt-
ného souboru na Jahodnici
■ sděluje
● důvody přemístění zastávky MHD Jahodnice:
není možné provést její rekonstrukci, stojící auto-
busy omezují viditelnost
■ souhlasila
● s doplněním projektu rekonstrukce Tálinské
ulice o stavební zpomalovací prvky moderního
typu
● po revokaci předchozího usnesení s novým ře-
šením výjezdu vozidel Zdravotnické záchranné
služby od polikliniky na Černém Mostě
● s výsledky výběrového řízení na provedení
opravy okapového chodníku v Doležalově ul.
1047-53, na výměnu oken v Krylovecké ul.
491-3 a Doležalově ul. 1047-9, na malování a po-
ložení lina ve společných prostorách v Doležalo-
vě ul. 1041-53, na opravu dveří - sídliště Lehovec
a Černý Most, opravu balkonů a dlažby v Krylo-
vecké ul. 491-3

Na svém 32. jednání dne 30. 3. Rada
MČ Praha 14 mj.

Na svém 31. jednání dne 16. 3. Rada
MČ Praha 14 mj.

dvoustranu připravila: vš, foto: jš
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● s uzavřením nájemní smlouvy na základě vý-
běrového řízení se společností Star production,
s.r.o., na pronájem nebytových prostor v Metuj-
ské ul. 907
● s dalším postupem ohledně objektů včetně po-
zemků v Prelátské ul. 13 a 10 v Kyjích, které chce
městská část získat do svěřené správy
● se zpětvzetím pozemků v Hloubětíně a Kyjích,
na nichž bude vybudována Vysočanská radiála,
a s jejich předáním investorovi - hlavnímu městu
Praze
● s umístěním nové distribuční trafostanice na
pozemku parc. č. 2051 v Kyjích (náhrada za stá-
vající trafostanici na parc. č. 2587) na základě
uzavření kupní smlouvy
■ schválila
● podání výpovědí z nájmu bytů neužívaných
nájemci bez vážných důvodů
■ nesouhlasila
● se zveřejněním záměru na pronájem části po-
zemku parc. č. 117 na Černém Mostě o výměře
30 m2 k umístění stolků pro rychlé občerstvení

■ souhlasila
● s tím, aby byla zadána veřejná zakázka na vy-
budování multifunkčního dětského hřiště pro dvě
věkové kategorie při ulici Mochovská v Hloubě-
tíně
● s řešením bytové situace občanů MČ Praha 14
přidělením bytu na dobu určitou - jeden rok:
a) 1+0 v Rochovské ulici 760, b) 1+1 v Cíglerově
ul. 1090
● s pronájmem nebytových prostor uvolněných
po Českém červeném kříži ve Vybíralově ul. 969
za cenu 1 Kč/m2 za rok pro občanské sdružení Ja-
hoda
● s uzavřením smlouvy o zřízení věcného bře-
mene (výměníková stanice ve Chvaletické ul.
918) a smlouvy o dodávce tepla a teplé vody se
spol. Pražská teplárenská, a.s., Praha 7
● s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem
objektu v Pilské ul. 9 v Hostavicích s Akademií
tělesné výchovy a sportu Palestra - VOŠ, s.r.o.,
za roční nájemné ve výši 750 001 Kč
● s přidělením finančního příspěvku majitelům
nemovitostí v Broumarské ulici na vybudování
přečerpávací jímky s čerpadlem pro napojení na
výtlačný kanalizační řad
■ schválila
● prodloužení nájemní smlouvy na dobu neurči-
tou na byt: a) 3+kk v ul. Kpt. Stránského 993,
b) 1+kk v ul. Kardašovská 773
■ se seznámila
● s informacemi o dalších možnostech řešení
výjezdu vozidel Zdravotnické záchranné služby
u polikliniky na Černém Mostě a uložila dále jed-
nat o nejvhodnějším řešení ve vztahu k Centrální-
mu parku
■ nesouhlasila
● s předloženým řešením stavby bytového domu
ve Světské ulici v Kyjích - požaduje ponechat pa-
rametry stavby podle původního územního roz-
hodnutí

Bytová komise (5. 4.)
Obě žádosti odložené z předchozího, 9. jedná-

ní komise byly na základě bodového ohodnocení

zařazeny do soupisu žádostí o pronájem bytu s re-
gulovaným nájemným. Dále bylo projednáno
21 žádostí o pronájem bytu předložených byto-
vým oddělením a 10 žádostí předložených sociál-
ním odborem a dle bodového hodnocení byly rov-
něž zařazeny do soupisu (jedna žádost byla odlo-
žena na následující jednání). V bodě „různé“
bytová komise projednala pět žádostí (náhradní
byty na základě soudního rozhodnutí apod.).
V soupisu žádostí o pronájem bytu s regulovaným
nájemným je k datu 6. 4. evidováno celkem
178 žádostí.

Eva Stelčovská, tajemnice komise

Školská komise (5. 4.)
Členové komise doporučili řešit žádost paní

Kateřiny Pospíšilové, učitelky ZŠ Bří Venclíků,
o přidělení bytu ve veřejném zájmu. Komise vza-
la na vědomí informaci k ocenění pedagogů ke
Dni učitelů v rámci 10. výročí MČ Praha 14. Se-
známila se také s obsahem inzerátu ke konkurzu
na ředitele ZŠ Gen. Janouška, zveřejněného
v Učitelských novinách, na webových stránkách
a na úřední desce Úřadu MČ Praha 14 a odesla-
ného městským částem Praha 1 až 22. Termín po-
dání přihlášek byl konkurzní komisí stanoven do
30. 4. Dále komise vyslechla informaci o rozpo-
čtovém řízení ohledně přidělení mzdových pro-
středků školským zařízením, jejichž zřizovatelem
je MČ Praha 14 a ZŠ a MŠ Dolní Počernice.

Alena Naidrová, tajemnice komise

Komise regionálního plánování (7. 4.)
Členové komise byli seznámeni se studií „By-

tový dům a střešní nástavby na panelových byto-
vých domech Dvořišťská, Praha 9-Kyje“ a upo-
zorňují na nevhodnost dalšího zatížení této loka-
lity. Vyslechli informace zástupců společnosti
SKANSKA o architektonické studii „Bytové do-
my Praha 14-Jahodnice“ upravující míru využití
území a znovu upozornili na její problémy, dále
nedoporučili změnu územního plánu u části par-
cely č. 903/1 v Hostavicích na území čistě obytné
(chráněná přírodní lokalita Čihadla-Klánovice)
ani nástavbu Tony centra v Mochovské ulici
v Hloubětíně k vybudování turistické ubytovny
(další zatížení oblasti). K nástavbě na panelovém
domě v Cíglerově ul. čp. 1091-2 a v Pospíchalo-
vě ul. čp. 1129-30 o dvě podlaží komise nemá ná-
mitek při dodržení vyhlášky o obecně technic-
kých požadavcích na výstavbu v hl. m. Praze.

Ing. Jana Lebedová, tajemnice komise

Kontrolní výbor (17. 3.)
Na svém mimořádném jednání výbor schválil

zprávu k realizaci usnesení Zastupitelstva měst-
ské části Praha 14 č. 8/ZMČ/2004 (na jeho zákla-
dě měl kontrolní výbor seznámit Zastupitelstvo
městské části s výsledkem projednání dokumentů
a podnětů předložených JUDr. Kramešem).

Výše uvedená zpráva kontrolního výboru byla
předložena na jednání Zastupitelstva dne 1. 4.

Mgr. Eva Koplíková, tajemnice výboru

Poznámka: Dle zákona o hl. m. Praze jsou
návrhy výborů a komisí pouze doporučující
pro jednání rady a zastupitelstva MČ Pra-
ha 14. Přehled posledních i starších usnesení
rady i zastupitelstva (včetně zápisů) najdete na
internetové stránce www.praha14.cz

Z jednání v˘borÛ
Zastupitelstva Mâ Praha 14

Z odborn˘ch komisí
Rady Mâ Praha 14

Na svém 33. jednání Rada MČ Pra-
ha 14 mj.

ZVE¤EJNùNÍ
ZÁMùRU NA PRODEJ

nebytového domu čp. 539 v ulici Bezd-
revská s příslušenstvím a pozemky v k.ú.
Hostavice v Praze 14

Nemovitost se nachází ve středu lokality
Jahodnice na křižovatce ulic s bezprašným
povrchem Bezdrevská x Baštýřská. Jde o jed-
nopodlažní, nepodsklepený, samostatně stojí-
cí objekt bývalé prodejny potravin na neoplo-
ceném pozemku. Je to montovaná typová
stavba, zahrnující provozní prostory, sociální
zařízení s bývalou šatnou zaměstnanců, skla-
dy, úklidovou komoru, chodbu, bývalý příj-
mový manipulační prostor. V roce 1993 byla
ukončena jeho rekonstrukce.

Předmětem prodeje je objekt čp. 539 na po-
zemku parc. č. 656/1 a pozemek parc.č. 656/1

o výměře 656 m2, garáž (sklad) na pozemku
parc. č. 655 a pozemek parc. č. 655 o výměře
26 m2 za minimální cenu 2 203 890 Kč.

DALŠÍ UPŘESNĚNÍ
● zastavěná plocha domu (čp. 539):

223,38 m2

● plocha pozemků celkem: 682 m2

● sklep: ne
● garáž (sklad): ano, na pozemku parc.

č. 655
● nadzemní podlaží: 1
● trafostanice PRE a.s.: na sousedním po-
zemku parc. č. 656/2

Sítě
přípojky: elektrická, vodní, kanalizační,

plynová, telefonní, splaškové vody do žumpy

Kontakt
Správa majetku Praha 14, a.s., Konzumní

640, Praha 9
Tel.: 281 021 460, 281 021 478
Fax: 281 869 146
E-mail: s.stastna@spravamaj14.cz
Bližší informace o podmínkách pro podání

nabídek lze získat na úřední desce Úřadu MČ
Praha 14, Bří Venclíků 1073, Praha 9, kde je
záměr zveřejněn na dobu 30 dnů od 26. 4., tj.
do 26. 5., a na webových stránkách městské
části Praha 14 www.praha14.cz

Lhůta k podání nabídek je do 26. 5. 2004
do 15.00 hodin.

Nabídky je nutno zaslat doporučeně ne-
bo předat osobně v obchodní společnosti
Správa majetku Praha 14, a.s., v uzavře-
ných obálkách označených „Prodej Bezd-
revská 539“.
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4 KVùTEN

Informace k volbám
do Evropského parlamentu

Volby se konají v pátek 11. 6. 2004
od 14.00 do 22.00 hod. a v sobotu 12. 6.
od 8.00 do 14.00 hod.

Volí se 24 zástupců ČR v Evropském
parlamentu (EP) z celkového počtu 732
členů EP.

Způsob volby
Volby probíhají obvyklým parlament-

ním způsobem, tedy výběrem kandidují-
cí politické strany, na jejíž kandidátce bu-
de možno udělit preference dvěma kan-
didátům.

Za celou ČR bude mít každá kandidu-
jící strana vždy jednu shodnou kandidát-
ní listinu.

Voličské průkazy
Voličský průkaz (VP) umožňuje hlaso-

vat kdekoliv v ČR, mimo trvalé bydliště.
Vydává ho obecní úřad v místě trvalé-

ho bydliště, zde Úřad MČ Praha 14.
Žádost o vydání VP musí být, jak ur-

čuje volební zákon, vždy písemná (viz
podrobně Listy 4/2004). Požádat je mož-
no již nyní, ale nejpozději do 27. 5.

Možnost požádat o voličský
průkaz osobně na Úřadě MČ P-14
Tuto službu jsme zavedli pro zjedno-

dušení postupu podání písemné žádosti.
Postup: Žadatel se dostaví do infor-

mační kanceláře úřadu, vyplní zde při-
pravený formulář, podepíše jej před
pracovnicí kanceláře, která ověří jeho to-
tožnost dle platného občanského průka-
zu, poté jeho žádost zaeviduje.

Vydávání VP bude probíhat od 27. 5.
do 9. 6. osobně žadateli proti jeho podpi-
su, nebo mu bude VP zaslán doporučeně
na adresu, kterou uvede na vyplněném
formuláři.

Podrobné informace o volbách do EP
spolu s přehledem volebních okrsků a do
nich patřících čísel popisných uvedeme
ve volební příloze v červnovém vydání
Listů.

Úřední hodiny informační kanceláře:
pondělí + středa: 8.00-17.30 hod., úte-

rý + čtvrtek: 8.00-16.00 hod., pátek:
8.00-15.30 hod.

Mgr. Jiří Kryštof
vedoucí občanskosprávního odboru

1. ze systému hlavního města Prahy:

V Humenci x Sadská 10. 5.
Mochovská x Zelenečská
Šestajovická x V Chaloupkách
Svépravická x Šestajovická

Poříčanská x Klánovická 12. 5.
Liblická x Klánovická
Hloubětínská x V Chaloupkách
Vaňkova x V Chaloupkách

Vírská x Branská 17. 5.
Jordánská x Svárovská
Babylonská x Splavná
Jordánská - obch. středisko

Nehvizdská x Zelenečská 19. 5.
Hejtmanská x Vranovská
Želivská x Metujská
Tálinská u čp. 15

Stropnická x Za Černým Mostem 24. 5.
Vodňanská x Skorkovská
Spolská x Mílovská
Hamerská x Církvičná

Zvíkovská x Dářská 26. 5.
Rožmberská x Podlišovská
Herdovská x Bošilecká
Jednostranná

Upozornění: kontejnery ze systému hl. m.
Prahy budou v daný den přistaveny do 13 ho-
din. Po naplnění budou odvezeny.

2. zajištěné MČ Praha 14:

Kpt. Stránského x Vybíralova 7.-10. 5.
Himrova x Gen. Janouška

Lomnická x Staňkovská 10.-12. 5.
Chvaletická x chodník k ul. Vizírské

Jezdovická x Froncova 12.-14. 5.
Dygrýnova x Breitcetlova

Mansfeldova x Kučerova 14.-17. 5.
Bouřilova x Bojčenkova

Cidlinská x Maršovská 17.-19. 5.
Včelničná x Nežárská

Anderleho x Gen. Janouška 19.-21. 5.
Travná x Kostlivého

Ronešova x Volkova 21.-24. 5.
Vašátkova x Doležalova

Upozornění: velkoobjemové kontejnery
jsou určeny na odpad z provozu domác-
ností, který není možné pro jeho objem od-
ložit do nádob na směsný komunální od-
pad (popelnic). Jedná se především o části
nábytku, podlahové krytiny (koberce, lino-
lea, elektrospotřebiče neobsahující nebez-
pečné látky...). Kontejnery nejsou určeny
na stavební suť, výkopovou zeminu, živo-
čišný a rostlinný odpad, odpad z podnika-
telské činnosti a nebezpečné složky komu-
nálního odpadu.

Harmonogram sbûru
nebezpeãného odpadu

Zastávky na sběrové trase ve čtvrtek 20. května

Bouřilova x Bojčenkova 15.00-15.20 hod.
Volkova x Pospíchalova 15.30-15.50 hod.
Vašátkova x Dygrýnova 16.00-16.20 hod.
Smikova x Gen. Janouška 16.30-16.50 hod.
Himrova x Gen. Janouška 17.00-17.20 hod.
Vybíralova x 
Kpt. Stránského 17.30-17.50 hod.
Fejfarova x Bryksova 18.00-18.20 hod.
Kučerova x Mansfeldova 18.30-18.50 hod.

Odpady, které sbíráme: barvy, baterie
všech druhů, včetně olověných akumulátorů,
čisticí prostředky, fotochemikálie, hydroxidy,
ostatní chemikálie, kosmetiku, kyseliny, léky,
lepidla, nádobky od sprejů, motorové oleje,
pesticidy, rozpouštědla, teploměry, tuky, vý-
bojky a zářivky.

Velkoobjemové kontejnery na kvûten

PrÛzkum spotfieby energie
Ve dnech 3. až 31. května bude Český

statistický úřad po celém území naší re-
publiky provádět výběrové šetření spotře-
by paliv a energie v domácnostech. Člen-
ským i přistupujícím zemím EU bylo Eu-
rostatem doporučeno provádět takovéto
průzkumy pravidelně ve zhruba pětiletém
cyklu. ČSÚ přikročil k realizaci tohoto
úkolu letos, v období mezi dvěma sčítání-
mi lidu, domů a bytů. Výsledky tohoto šet-
ření obohatí data týkající se energetické
bilance státu, mohou být využity interními
i externími uživateli ke zkvalitnění dat za
sektor domácností i k mezinárodnímu
srovnání spotřeby energie. Tazatelé, kteří
domácnost navštíví, se prokážou orazítko-
vaným speciálním průkazem tazatele plat-
ným jen společně s jiným osobním dokla-
dem. Jejich totožnost si lze ověřit dotazem
u krajského zastoupení ČSÚ pro hlavní
město Prahu, na telefonu 274 052 283
(ing. Jana Holanová). red

K drogové problematice
Česká policie zaznamenala v poslední

době několik úspěchů v boji proti výrob-
cům a distributorům drog. Její snažení mů-
žeme podpořit svou všímavostí k některým
ne zcela běžným projevům ve svém okolí.
Chceme vás upozornit, jak lze poznat, že
v bytě ve vašem sousedství se vyrábí stimu-
lační droga pervitin.
● Velký pohyb osob (často i v noci).
● Nošení rozměrných zavazadel (materiál
na výrobu).
● Velká spotřeba elektřiny.
● Specifický zápach po jodu (asi jako jo-
dová tinktura) a fosforu (fosfor při kvalitní
výrobě pervitinu voní po broskvích, při mé-
ně kvalitní po zkažených vejcích).

Zaznamenáte-li více těchto specifických
příznaků, obraťte se na místní oddělení po-
licie.
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AKCE kk 10. v˘roãí Prahy 14
KVĚTEN

V˘roãí ukonãení
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
59. výročí ukončení druhé světové války.
Vzpomínkový akt se koná 5. května v 15 ho-
din u památníku 2. odboje v sadu na Novém
náměstí v Hloubětíně.

Koncert
Ve středu 5. května v kostele sv. Bartolo-

měje vystoupí SCHOLA GREGORIANA
PRAGENSIS - umělecký vedoucí David
Eben. Začátek koncertu je v 18 hodin, vstup-
né dobrovolné.

VernisáÏ
Ve středu 12. května v 17 hodin v Galerii

14, nám. Plk Vlčka 686, bude zahájena výsta-
va fotografií Zdeňka Mikšíka Znovuobjevená
camera obscura. Výstava potrvá do 10. červ-
na. Otevřeno: úterý, středa, čtvrtek od 14 do
18 hodin.

Tenisov˘ turnaj
Městská část Praha 14 spolu s Českou teni-

sovou školou Stanislava Vyorala a Českým
tenisovým svazem pořádá tenisový turnaj ve
čtyřhře o pohár starosty pro neregistrované
hráče od 18 let. Turnaj se uskuteční v sobotu
15. května na kurtech ZŠ Bratří Venclíků od
8 hodin. Prezence v 7.30 hodin.

Májování
V sobotu 22. května od 14 hodin zveme na

přivítání jara - společnou akci MČ Praha 14
a MČ Dolní Počernice. Program probíhá souběžně
v Dolních Počernicích a v zahradě bývalého zá-
mečku v Hostavicích. Pro návštěvníky jsou obě
místa propojena dopravou (staré hasičské auto
a terénní auta). V zahradě hostavického zámeč-
ku bude stát velké pódium a na něm uvidíme
dětský pěvecký soubor PUERÍ ET PUELLAE
14, HANNY DANCE, dětskou módní přehlíd-
ku, představení Malý Mozart - Dětská opera
Praha, dětskou olympiádu (soutěže), kouzelníka
a vystoupení tanečního orchestru ZUŠ Praha 4
Jižní spojka. V areálu bude dětem k dispozici
horolezecká stěna, ponny jízdárna, nafukovací
skákadlo, elektrický vláček, ve stáncích přímo
na místě najdete nabídku občerstvení.

Zájezd do safari
Srdečně zveme maminky s dětmi předškol-

ního věku na zájezd do safari ve Dvoře Králo-
vé, který se koná ve středu 26. května. Odjíž-
dí se autobusem v 8.30 hodin od stanice met-
ra Rajská zahrada. Příjezd v 17.30 hodin
tamtéž. Bližší informace a přihlášky do napl-
nění kapacity autobusu přijímá Marcela Pav-
líčková na tel. 281 005 279 - oddělení kultury
a občanských záležitostí kanceláře starosty.

nedosahující základní délky a hájené ryby bu-
dou vráceny vodě.

Akce začíná zápisem závodníků a jejich
přípravou v čase od 7.30 do 8 hodin, doba ry-
bolovu se řídí počtem účastníků - minimálně
půl hodiny. Ve 13 hodin budou vyhlášeny vý-
sledky a předány hodnotné ceny. Každý sou-
těžící si bude moci ponechat jeden kus ulove-
né ryby. Pořadatel si vyhrazuje právo na pří-
padné změny podmínek závodů během
soutěže včetně časového posunu.

Poznávací zájezd
pro seniory

Oddělení kultury a občanských záležitostí
kanceláře starosty společně s odborem sociál-
ních věcí a zdravotnictví pořádají ve středu
9. června jednodenní autokarový zájezd pro
seniory z Prahy 14 na zámek do Jindřichova
Hradce a na zámek Telč. Odjezd v 8 hodin od
stanice metra Rajská zahrada, příjezd ve
20 hodin tamtéž. Bližší informace a přihlášky
až do naplnění kapacity autobusu přijímá
Marcela Pavlíčková na tel. 281 005 279.

Koncert
Ve středu 16. června v kostele sv. Bartolo-

měje vystoupí Quarteto con Canto a sólista
Pavel Horáček - stálý host Státní opery Praha.
Program: Antonín Dvořák - Biblické písně,
W. A. Mozart, Josef Suk. Začátek koncertu je
v 18 hodin, vstupné dobrovolné.

Svátek hudby
V rámci Evropského svátku hudby se

v pondělí 21. června uskuteční vícežánrové
koncerty na pódiu před stanicí metra Rajská
zahrada. Program potrvá od 14 do 18 hodin.

Hlavním pořadatelem uvedených akcí je
městská část Praha 14, oddělení kultury
a občanských záležitostí kanceláře starosty.
Změna programu vyhrazena.

stranu připravil: jš

Dûtské rybáfiské
závody

Tato tradiční akce ve spolupráci s místní or-
ganizací Českého rybářského svazu, určená
dětem do patnácti let, se uskuteční v sobotu
5. června dopoledne u rybníčka v Centrálním
parku na Černém Mostě, kam budou nasazeny
čtyři metráky kaprů. Pro rybářskou veřejnost
bude rybníček uzavřen od 2. 6. včetně, k ob-
novení rybolovu dojde až v pondělí. V sobotu
odpoledne si mohou zarybařit pouze instruk-
toři, zajišťující závody, děti s platnou povolen-
kou budou moci dále lovit i po ukončení zá-
vodů. Účastníci soutěže na předem určených
stanovištích se budou řídit pokyny instrukto-
rů. Vnadění je zakázáno, pruty účastníkům
zapůjčí instruktoři, návnada k rybolovu podle
rybářského řádu bude poskytnuta zdarma. Do
soutěže se započítávají všechny úlovky, ryby

ČERVEN

Skateboardové
závody

Rajčárna promotion pořádá společně
s městskou částí Praha 14 pod záštitou staros-
ty II. oficiální skateboardové závody pro ne-
sponzorované jezdce. Akce se uskuteční v so-
botu 12. června  ve skate parku v Bryksově
ulici na Černém Mostě. Zápis jezdců do 10
hodin, vyhlášení vítězů a předání cen ve 
20 hodin. Startovné 50 Kč, pro příchozí vstup
zdarma. Exhibice: Street bike, Flat Land, 
In-line, Footbag, Brake Dance. Závodem pro-
vází spíkr, reprodukovaná hudba. Občerstvení
zajištěno. Akci podpořily společnost Coca-
-Cola, rozhlasová stanice Radio 1, skateboar-
dový magazín Board. Přijďte nás povzbudit!
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SCHVÁLENÉ

1. Mgr. Jiřina Břicháčková-Olivová
Zakoupení výtvarných potřeb a hrnčířské-

ho kruhu 10 000 Kč

2. Folklorní soubor Šarvanci
Pronájem prostor pro uskladnění krojů, za-

bezpečení a vybavení 10 000 Kč

3. Divadlo Kámen, o. s.
Celoroční činnost v r. 2004 7 000 Kč

4. Humanitární sdružení Protebe
Integrované aktivity dětí a mládeže

15 000 Kč

Protebe šach 25 000 Kč

5. Občanská inspirace
Vybudování informačního zázemí pro stu-

denty-lektory pracující s dětmi ve Studiu In-
spirace 20 000 Kč

6. Klub orientačního běhu 
Tretra Praha
Velikonoční putování Českým Švýcar-

skem; letní prázdninový kemp ve Zlatých Ho-
rách 9 000 Kč

Orienteering a way of living 12 000 Kč

7. Pionýr, 93. skupina, Praha 14-Kyje
Akce pro děti (i neorganizované) ve vol-

ném čase v roce 2004 20 000 Kč
Prostory pro činnost, vybavení pro činnost

15 000 Kč

8. Sdružení rodičů při MŠ Korálek
Hrajeme si spolu 7 000 Kč

9. Občanské sdružení Křesťanské
centrum pro rodinu Heřmánek
Pěvecký a taneční kroužek v r. 2004

10 000 Kč

10. Spectrum Praha - občanské
sdružení

Softbalové turnaje 18 000 Kč

T-ball do škol 31 000 Kč

11. FC King
Pronájmy tělocvičen a hřiště 19 015 Kč

V. ročník halové ligy 10 801 Kč

12. TJ Sokol Hloubětín
Pronájem tělocvičen 30 000 Kč

13. TJ Kyje
Dovybavení tělocvičen 9 000 Kč

Pronájem tělocvičny 3 000 Kč

Povrchy volejbalových a nohejbalových
kurtů 21 500 Kč

14. TJ Sokol Jahodnice
Provoz tělocvičny 35 000 Kč

15. Pražská organizace vozíčkářů
Osobní asistence 30 000 Kč

16. Sjednocená organizace 
nevidomých a slabozrakých ČR

Zdravotně rehabilitační pobyt s výukou
45 000 Kč

17. Centrum pro zdravotně postižené
kraje Praha

Centrum pro zdravotně postižené občany
MČ Praha 14 15 000 Kč

18. Pevnost - České centrum 
znakového jazyka

Květinový ples neslyšících aneb Bavíme se
s jarem 15 000 Kč

19. Česká komora tlumočníků 
znakového jazyka

V melounovém cukru - divadelní předsta-
vení tlumočené formou zónového tlumočení
do znakového jazyka pro neslyšící 5 000 Kč

Radou Mâ Praha 14

GRANTY NA ROK 2004

1. YMCA Praha
Dny tvořivosti (výtvarné potřeby, hrnčířská

hlína, ostatní materiály) 20 000 Kč

Děti dětem 15 000 Kč

Klub maminek Klubíčko (koberec, linole-
um,vybavení, odměny) 15 000 Kč

Činnost školičky Beránek 10 000 Kč

2. JAHODA
Otevřený klub Jahoda 45 000 Kč

Jahodový týden 5 000 Kč
Klub pro maminky s dětmi Jahůdka

35 000 Kč

3. Sdružení na pomoc dětem 
s handicapy
Motýlek dětem - kulturní akce 25 000 Kč

Prázdninový příměstský tábor 80 500 Kč

Podpora sociálně handicapovaných dětí ze
sídliště Černý Most 80 000 Kč

Podpora rodin se zdravotně handicapova-
nými dětmi 40 000 Kč

4. UNIE RODIČŮ ČR - občanské
sdružení Lodička

Projekt Historie České republiky - čs. opev-
nění z let 1935-1938

12 000 Kč
Společná aktivita žáků, rodičů a učitelů -

časopis Kachlíkárna
15 000 Kč

Klub otevřených dveří pro neorganizova-
nou mládež Chapadlo

25 000 Kč
Kulturní kontakt s Evropou - obrazárna

Zwinger Drážďany 5 000 Kč

Hloubětínská liga 11 220 Kč

Turnaj žáků - šachy 7 000 Kč

5. OS Český červený kříž
Zajištění domácí ošetřovatelské péče

20 000 Kč
Sociální péče 50 000 Kč

6. Dům tělesně postižených Praha 14
Civilní pečovatelská služba 70 000 Kč

7. Sdružení pro péči o duševně 
nemocné Fokus
Dům na půli cesty 60 000 Kč

Poznámka: Podle zákona o hlavním městě
Praze rozhoduje o přidělení finančních darů
do 50 000 Kč rada a nad 50 000 Kč zastupi-
telstvo. V současné době probíhá 2. kolo
grantového řízení určené projektům z ob-
lasti prevence kriminality a protidrogové
prevence – uzávěrka žádostí je 10. 5.

Zastupitelstvem
Mâ Praha 14

Městská část Praha 14 vyhlásila pro letošní rok podporu grantových projektů v ob-
lastech sociální péče, sportu a tělovýchovy, volného času dětí a mládeže a nově též
pro oblast prevence kriminality a protidrogové prevence. Z rozpočtu MČ Praha 14
bylo na granty vyčleněno více finančních prostředků než loni, a to 1 300 000 Kč. Při
vyplňování grantových formulářů mohli žadatelé poprvé využít pomoci konzultantů
pro jednotlivé oblasti. Uzávěrka pro podání grantových projektů byla 29. února. Po-
dané projekty byly nejprve projednány v grantových komisích a Rada MČ Praha 14
na svých jednáních ve dnech 16. a 30. března plně respektovala doporučení všech
grantových komisí a potvrdila jejich návrhy beze změn. Přehled schválených grantů
je rovněž zveřejněn na úřední desce a na webových stránkách Prahy 14. Jednotliví
žadatelé obdrží schválené grantové částky prostřednictvím smlouvy, jejíž součástí je
i povinnost příjemce do 31. 12. 2004 danou částku vyúčtovat, popřípadě vrátit. O vý-
sledku tohoto vyúčtování bude Rada informovat zastupitelstvo.
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dvoustranu připravila: vš, foto: vš 

Den před Květnou nedělí bylo v Komunit-
ním centru Motýlek rušno. Už od dvou hodin
odpoledne si tu malí návštěvníci - zdraví
i handicapovaní - mohli zahrát na výtvarníky
využívající původní i moderní postupy při
zhotovování všeho, co patří k Velikonocům.
Obarvená vajíčka se tu zdobila nejen obtisky
či malováním, ale také děrováním za pomoci
speciální vrtačky, stříhalo se, lepilo, otloukaly JAHODOVÉ MENU

Přinášíme zprávy a novinky z našeho
dětského klubu JAHODA.

Obyvatele Prahy 14 srdečně zveme na
JAHODOVÝ TÝDEN od 1.-6. června,
konaný pod záštitou starosty městské čás-
ti Praha 14 Ing.Miroslava Froňka. Pobavit
se můžete na těchto akcích:

1. června - úterý: Den otevřených
dveří, S Jahodou do pohádky - rej ma-
sek, pohádkový maraton apod.

2. června - středa: Nabijte se s Jaho-
dou aneb turnaj ve vybíjené. Sestavte svůj
tým a přihlaste se do soutěže o prima ce-
ny.

4. června - pátek: Bazar dětského vy-
bavení - maminky, přijďte si vyměnit dět-
ské oblečení.

5. června - sobota: Uličnické hry - na-
še tradiční dětské zábavné odpoledne plné
her a vtipu.

Během celého týdne bude probíhat 
JAHODOVÁNÍ v restauracích, cukrár-
nách a pizzeriích, kde bude možné ochut-
nat Jahodovou specialitu a tím podpořit
děti, kterým pomáhá JAHODA. Nechcete
nás podpořit i vy?

Klub Jahoda je pro děti zdarma otev-
řen: pondělí až čtvrtek odpoledne.

Klub Jahůdka pro maminky s dětmi
každou středu od 8.30 do 11.30 hod.
Hlídání dětí všech věkových kategorií
v předem domluveném čase po celý týden
v prostorách klubu. Dětem jsou k dispozi-
ci zkušené a milé asistentky.

Cena: 90 Kč/hod.
Pořádání narozeninových oslav pro

děti v našem klubu. Zajistíme výzdobu,
pomůcky a školený personál, který se bu-
de dítěti a jeho hostům věnovat. Objed-
návky telefonicky.

Těšíme se na všechny, kteří zazvoní
na náš zvonek!

Vybíralova 969, Praha 9
tel. 281 916 352, 777 674 060

jahoda@dobrovolnik.cz
www.jahoda@dobrovolnik.cz

č.ú. 250969359/0800

Klub JAHODA je financován ze zdrojů
EU z programu Phare 2000, z veřejné sbír-
ky NROS/ČT Pomozte dětem!, z dotací
Ministerstva práce a sociálních věcí,
Městské části Praha 14, Magistrátu hl. m.
Prahy a sponzorských darů.

O Velikonocích s Motýlkem se do-
čtete na této stránce nahoře. Chtěli
bychom zde pouze poděkovat všem
dobrovolníkům, kteří nám při pořádá-
ní této akce velmi pomohli. Naše po-
děkování patří také nadačnímu fondu
Most naděje, který finančně podpořil činnost
našeho sdružení. Tuto akci navštívili vý-
znamní hosté v čele s ministrem zahraničí
JUDr. Cyrilem Svobodou s manželkou. Po-
zvání přijali také poslanec MUDr. Vladimír
Říha, člen zastupitelstva magistrátu MUDr.
Marián Hošek a zástupci rady naší městské
části. Jsou to lidé, kteří našemu sdružení již
delší dobu pomáhají. Velmi si toho vážíme
a touto cestou jim upřímně děkujeme.

V květnu bychom chtěli všechny děti po-
zvat na pohádku Kašpárek v dračí jeskyni,
kterou ve čtvrtek 6. uvede v Motýlku diva-
délko Xaver. Představení začne v 17.30 hod.

opět v prostorách našeho centra ve
Vlčkově ulici (vstup ze zahrady).
V sobotu 15. května se vypravíme
společně na výlet na horu Říp. Ten-
týž den od 17 hodin proběhne v Mo-
týlku již druhé setkání rodin z křes-

ťanských církví, které působí na Černém
Mostě a v jeho okolí. V neděli 16. května pak
vyrazí Motýlek do zoo. U příležitosti Mezi-
národního dne rodin zde Ministerstvo práce
a sociálních věcí pořádá zábavný program
pro rodiny s dětmi, akce bude zahájena
v 10 hodin. Na všechny naše akce vás srdeč-
ně zveme.

Další informace najdete na naší interneto-
vé adrese www.motylek.org, na telefonu 
281 912 081 nebo přímo v Komunitním
centru Motýlek na adrese Vlčkova 1067,
Černý Most. Těšíme se na viděnou!

Zuzana Jelenová, předsedkyně sdružení

se píšťaličky, peklo
voňavé pečivo. V at-
mosféře tvůrčího
nadšení nemohl zů-
stat nikdo stranou -
a tak když kolem
čtvrté do Motýlku
dorazil ministr za-
hraničních věcí
JUDr. Cyril Svobo-
da, po krátké obhlíd-
ce se pustil do pletení pomlázky. Sdružení na
pomoc dětem s handicapy Motýlek přišli po-
zdravit zástupci starosty Mgr. Jaroslav Jirou-
šek, Ing. Miroslav Skala, Mgr. Daniel Rovan
a vedoucí kanceláře starosty Bohumil Sobot-
ka, kromě představitelů městské části pozvání
Motýlku přijala řada jeho dalších příznivců.
Hosté také předávali ceny vítězům soutěže
o nejkrásnější výrobek - a protože nejkrásněj-
ší byly všechny, vzali si na pomoc losování.
O další zpestření odpoledne se postaralo tem-
peramentní vystoupení několika švarných
mladíků a sličných dívek v tradičních sloven-
ských krojích. O folklorním souboru Šarvanci

Pestré Velikonoce

„Vypadá to jednoduše, ale je za tím obrovská
práce,“ chválil organizátory ministr (vpravo
ředitelka Sdružení PhDr. Zuzana Jelenová).

Komunitní centrum Mot˘lek

určitě ještě víckrát uslyšíme - zatím se v Pra-
ze 14 úspěšně zaregistroval a získal první
grant. Tečkou za bohatým programem bylo
vhození Moreny do rybníčka na Černém Mos-
tě. „Tak, a je konec zimy,“ komentoval to ma-
lý klučík, doprovázený maminkou. Kéž by
bylo všechno takhle jednoduché...

v květnu nabízí:
Dopolední herny pro maminky s ma-

lými dětmi doplní svým programem žáci
ZŠ Generála Janouška 10. 5. a 24. 5. Mů-
žete se těšit na pohádku, zpíváníčko, vý-
tvarnou dílnu, opičí dráhu.

Vlčkova 1067, 198 00 Praha 9
kontakt: 604 605 694, e-mail:

klubickocernymost@seznam.cz

Omlouvá se úterní kavárnička, zve
maminky na středu 19. 5. od 20 hod.
k náhradnímu programu. Tématem jsme
my ženy, naše děti, naše rodina...

Připravujeme další seznámení s vizá-
žistikou ve druhé polovině května v čase
od 20 do 21.30. S upřesněním termínu se
setkáte při kavárničce, popř na vývěsce
v Klubíčku.

Den dětí s karnevalem si užijeme
v červnu - 7. 6. od 10 hod. v Klubíčku.
Už teď si můžete připravovat masky.

Maminky, které chtějí svoje nápady
uplatnit v realizačním týmu, zveme:
Přijďte mezi nás. Objevíte u sebe nové
schopnosti, vaše i cizí děti vás ocení a vy
sebe nakonec také.
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Ve středu 12. května v 17 hodin
v Galerii 14 bude slavnostně za-

hájena výstava fotografií, zhotove-
ných štěrbinovým fotoaparátem (ca-
mera obscura) Zdeňka Mikšíka
z Hloubětína. Tuto expozici si můžete
prohlédnout vždy v úterý, ve středu
a čtvrtek od 14 do 18 hodin, a to až do
10. června. V doprovodném programu
na kytaru zahraje Luděk Němeček. 

Fotografickou tvorbu Zdeňka Mikšíka
v žádném případě nelze přehlédnout. Využití
camery obscury s její brilantní jednoduchostí
mu dalo dostatek možností vstoupit do neko-
nečné říše hravosti, fantazie a experimentu.
Tato technika zkušenému pozorovateli Zdeň-
ku Mikšíkovi otevřela bezesporu zajímavý
pohled na svět v jeho nové dimenzi, kde lze
propojit zdánlivě neslučitelné. Fotografování
se stalo jeho koníčkem, vystavené snímky
vznikaly v rozmezí dvou let, kdy Zdeněk
Mikšík při svém putování s batohem na zá-

Znovuobjevená 
camera obscura

dech, zejména Prahou, dvěma komorami i sta-
tivem zachycoval nejrůznější motivy.

Zdeněk Mikšík se sice narodil v roce 1963
v Domažlicích, ale o pár měsíců později se je-
ho rodina přestěhovala do Hloubětína, kde ži-
je dodnes. Od roku 1984 pracuje v České te-
levizi jako technik-střihač. V rozmezí let
1985 až 1990 absolvoval při zaměstnání Praž-
skou fotografickou školu u profesorů Václava
Vláška a Jána Šmoka.

Camera obscura (tzv. štěrbinový fotoa-
parát) byla dříve využívána malíři při přípra-
vě skic. Camera obscura: temná místnost, po-
zději skříňka s malým otvorem na jedné stěně,
kterým zvenku pronikají světelné paprsky, jež
na protilehlé stěně vytvářejí převrácený obraz
objektů nacházejících se před ní. Obraz, pro-

mítnutý na plátno či papír, poté stačilo uhlem
obkreslit. Objevitelem je snad Aristoteles,
který si v dávných dobách všiml tohoto pozo-
ruhodného světelného jevu. Na základě této
skutečnosti roku 1519 nakreslil Leonardo da
Vinci první „dírkový, štěrbinový přístroj - tzv.
cameru obscuru“. A o 150 let později Daniel
Barbaro dírku v této krabici doplnil o jedno-
duchou spojnou čočku, čímž vznikl první
a nejjednodušší aparát, bez jakýchkoliv ovlá-
dacích prvků a bez clony.

Renáta Rudolfová
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Hloubav˘ písniãkáfi
aneb 200 let „ÚÓÏÛ Ì‡Á‡‰”

Galerie Zelen˘ dÛm
Ve středu 24. dubna byla v Galerii Zele-

ný dům zahájena výstava obrazů akade-
mického malíře Lutobora Hlavsy, autora,
kterého přitahuje romantický svět klasiků
a jehož ústřední inspirací je žena ve všech
podobách. Přítel a učitel František Tichý
nebyl jediným věhlasným malířem, se kte-
rým se v životě setkával a díky němuž tří-
bil své umění. Mezi jeho přátele patřili
i Jan Zrzavý, Kamil Lhoták, Ota Janeček
a mnozí další významní čeští malíři. Vý-
stavu, která potrvá do 22. května, zahájila
další legenda českého malířství - prof. dr.
František Dvořák. Srdečně zveme všechny
milovníky opravdového umění do Galerie
Zelený dům v Třebětínské ulici 591, kam
se snadno dostanou MHD: autobusem 205
od metra B Černý Most do stanice Újezd
nad Lesy, dále cca 200 metrů za křižovat-
ku ve směru na Úvaly.

Abych dramaturgicky posílil věhlas hudební
restaurace Černý Most, rozhodl jsem se pozvat
k vystoupení písničkáře Jaroslava Hutku. Ostat-
ně po úspěšném expozé Bluesberry jako by nám
narostla křídla.

Mistr sám po chvilkovém váhání nabídku při-
jal. Ujistil jsem jej, že ačkoliv název „restaura-
ce“ a ještě k tomu Černý Most nebudí příliš dů-
věru, prostředí samotné působí celkem příjemně
a sem tam bývá i „nařezáno“. Také obecenstvo je
poměrně vyzrálé a hudbychtivé až na některé
výjimky, které je občas nutno vyvést za límec.
Původně jsem předpokládal větší diváckou
účast, když už člověk dotáhne velkého umělce
svým spoluobčanům až pod nos. Žel, jak se uká-
zalo, pro některé byla padesátikoruna za vstup-
né astronomickou částkou, kterou nebyli s to
oželet, a raději roztáčeli kolotoče štěstí v přileh-
lém baru.

Za svitu reflektorů na nově instalovaném pó-
diu po deváté večerní začal Jaroslav Hutka hous-
ti. Ačkoliv bylo téměř ticho, s dosavadními pro-
dukcemi nesouměřitelné, i zbylí šepotající „ke-
cálisté“ byli mistrem hned zkraje upozorněni, že
buď on, anebo oni, ale v žádném případě dohro-
mady. A tak jsme po chvíli všichni, oněmělí tím
tichem, už jen nábožně poslouchali a toto naše

vytržení jen občas přerušilo slabé vrznutí hos-
podských lítaček, když obsluha zanášela „pěniv-
ce“ mezi stažená hrdla.

O přestávce Hutka rozbalil bazar k nadšení
mnohých, kteří chtěli doplnit svoji diskografii
a bibliotéku. Cédéčka, jež šla na dračku, jsou
povětšinou točená v domácích podmínkách,
s vlastním obalem a v megastorech na ně oprav-
du nenarazíte. Pro tápající umělce, kteří čekají
v přítmí pokoje, až je někdo objeví, může být
tento přístup inspirací k uchopení vlastního osu-
du do svých rukou.

Legenda, jíž je zpěvák obestřen, trpělivé hle-
dačství zaměřené na archivy lidové hudby, vy-
hraněný politický postoj a nesporné osobní cha-
risma skýtají důvod navštívit některý z koncertů
Jaroslava Hutky, představitele stále živoucího
undergroundového písničkářství. Nebojte se ob-
čas vykročit za hranice všedních dnů.

Petr Vaněk

Na okraj koncertu: Petr Vaněk mi svým po-
drobným líčením vyfoukl vítr z plachet, takže ne-
má už cenu, abych tu rozvíjel vlastní, více méně
podobné zážitky. Jen na doplnění a upřesnění at-
mosféry: bohužel ti, co rušili, se chovali mno-
hem nezdvořileji, než je výše popsáno, ale Jaro-
slav byl nad věcí. Nedal si to líbit a svými kou-
savými poznámkami, kterým se tu a tam sám pod
vousy zachechtal, jim i nám ostatním dával
přesně cílené „školení“ o převaze ducha nad bl-
bostí a malostí: „Jsou lidi, kteří mě nechtěj sly-
šet ani poslouchat, ale dívají se na mne jako na
svatý obrázek. Pro ty mám plakát za deset korun.
V kapitalismu platí - čím víc člověk utrácí, tím
víc ušetří.“ Patrně vám vrtá hlavou, co znamená
oněch 200 let „tomu nazad“. Tímto rusismem
Jarda velmi výstižně a zároveň ironicky charak-
terizoval stáří moravských balad ze sbírky Fran-
tiška Sušila, které textově a hudebně upravil
a v prvé půli večera interpretoval s filozofickým
dovětkem, že Moraváci z vesnice a Sarter viděli
život z podobného úhlu. „Balady jsou to nád-
herný, Dostojevskij by potřeboval 300 stran, aby
to popsal, moravský baladě na to stačí pět mi-
nut.“ Sušilova sbírka z 19. století jich obsahuje
asi 3 000. „Byly příliš inteligentní, tudíž v Če-
chách, kde co je podstatné, tak se nebere, zani-
kají.“ A jak se v dnešní době Mistr charakteri-
zuje? „Sám sebe vyhrabávám jako zkameněli-
nu“, a o dnešní době praví, že stále máme 
70. léta. Tedy vzácný to okamžik - blbosti si mů-
žete poslouchat v televizi. jš

Kvûtnov˘ program hudebních pátkÛ
Restaurace Černý Most, Kpt. Stránského 992

Vstup volný, začátek ve 21 hodin
1. 5. sobota (!) XXL mág - černomostecké

blues. Koncert k prvnímu výročí music baru na
Černém Mostě. První a poslední pivo zdarma
(platí do vyprodání zásob)

7. 5. SANTANA REVIVAL aneb Sekáme la-
tinu band

14. 5. A VŮBEC... Členové závodního klubu
pracujících z Marmeládových dolů Příbram při
své pravidelné besídce

21. 5. ROADRUNNERS, Rolling Stones
unplugged. Ouvalští veteráni rhytm and blues

28. 5. Tandem plus. Výborná hudba v podání
dvou excelentních kytaristů a hráče na bicí

V paláci knihy Luxor na Václavském náměstí
měl 24. března recitál spojený s autogramiádou
zpěvák Hynek Tomm z Černého Mostu. Zazpíval
několik hitů ze svého profilového CD Tobě - vám
a znovu přesvědčil, že v něm má naše populární
hudba mimořádný talent.

Foto z vernisáže výtvarnice Karly Ryvolové, která v Galerii 14 od 14. dubna do 6. května vy-
stavuje kresby, rostlinné koláže, pastely a volnou grafiku s exlibris. Ještě první květnový čtvrtek
do 18 hodin máte možnost tuto výstavu navštívit.

stranu připravil: jš, foto: jš (3), vok
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se dalo předpokládat, že v téhle vybrané spo-
lečnosti budou ženy hrát naprostou přesilov-
ku, ale pár učitelů-mužů se mezi nimi přece
jen našlo. O tom, kdo spolu s pamětní plake-
tou získá i finanční injekci v podobě pětitisí-
cikorunové odměny, rozhodovalo nejen vede-
ní škol, ale u „základek“ i sami školáci - v an-
ketě nazvané podle celostátní soutěže Zlatý
Ámos. Příjemnou atmosféru při korunovaci
českého „krále učitelů“, jež proběhla v Kon-
gresovém centru pár dní předtím, zmínil i dal-
ší host oslavy, radní Jan Slezák, který má
v hlavním měst na starosti oblast školství. Mi-
mochodem - tady zvítězil pedagog dvojnásob
netypický: mladý a charismatický kantor, kte-
rý navíc učí malé děti na prvním stupni, poro-
tu snadno přesvědčil o svém velkém tvůrčím
potenciálu. Dobrých kantorů, a to obého po-
hlaví, je v Praze 14 také dost - třeba se v příš-
tím roce dočkáme i kandidatury některého
z nich ve „velkém“ Ámosovi.

A jak probíhala oslava „přímo u Pramene“?
Po malém kulturním entrée se Seifertovými
verši a Smetanovou hudbou následovaly pro-
slovy. Nebyly dlouhé, což jistě pozvané příliš

Na letošní učitelský svátek, který se u nás
tradičně váže k březnovému datu naro-

zení Jana Amose Komenského, bude řada pe-
dagogů z Prahy 14 dlouho vzpomínat. V roce
desátého výročí vzniku naší městské části to-
tiž rada MČ rozhodla předat těm nejlepším
ocenění na společné oslavě - a protože pozvá-
ní k účasti přijala i JUDr. Petra Buzková, je-
jich vzpomínky vybledlé časem může přiživit
pohled na společné foto s paní ministryní.

V příjemném prostředí jídelny Středního
odborného učiliště obchodu a služeb na Hu-
tích, známého jako Pramen, se sešlo sedmde-
sát pedagogů ze základních škol i mateřinek
zřizovaných naší městskou částí. Už dopředu

Ocenûní pedagogÛ z Prahy 14

Ministryně Petra Buzková předává plaketu jedné z učitelek (druhý
zprava zástupce starosty pro oblast školství Mgr. Jaroslav Jiroušek).

V popředí kantorky ze ZŠ Hloubětínská (třetí zprava zástupkyně ředitelky
Mgr. Věra Staňková, jež poděkovala jménem všech oceněných pedagogů).

Blahopřání od starosty Ing. Miroslava
Froňka (vlevo vedoucí odboru školství Ale-
na Naidrová).

Ing. Petr Mašek,
učitel M a F na ZŠ Vybíralova, 
6 let praxe
Co by se ve
školství mělo
změnit?

Ve školství
chybí nejen
peníze, ale
i kvalitní lidi,
kteří by se
chtěli věnovat
mladým.

Hodláte ve školství zůstat?

Na naší škole máme docela dobré
ocenění, já si nechci stěžovat.

ANKETA

Co se vám vybaví, 
když se řekne škola?
radní Mgr. Jitka Žáková, 
předsedkyně školské komise

Třicet let praxe, nejdřív praxe přímá
včetně práce zástupkyně ředitele a pak
dva roky u školní inspekce. Do důchodu
mám pořád ještě dost daleko a myslím, že
už u toho vydržím.

❍

Ing. Zdeňka Matoušková, 
ředitelka SOU obchodu a služeb

Naše škola se vším všudy, tedy i s prak-
tickým vyučováním. Pro učňovské škol-
ství je to nejlepší způsob, jak může žáky
vychovávat.

❍

zástupce starosty Mgr. Daniel Rovan
Prázdniny a tělesná výchova. Škola mi

přijde trochu jako fotbal, aspoň v Če-
chách. Všichni vědí, co s tím, jak by se to
mělo dělat, ale zatím se to nikomu nepo-
dařilo.

❍

radní Miroslav Dvořák
Bezstarostné mládí, péče a láska rodi-

čů, ale i starosti s učiteli - teprve po čase,
jako otec dětí, si člověk začne kantorů
vážit.

nemrzelo - vždyť takovouhle příležitost k pří-
jemnému setkání a popovídání nemají tak čas-
to. Nechyběl ani přípitek, který proběhl poté,
co byla předána všechna ocenění. Občerstve-
ní, připravenému a servírovanému žáky uči-
liště, se nedalo nic vytknout - a možnost spo-
lečného snímku na rozloučenou představova-
la pro některé účastníky akce vyvrcholení
celého odpoledne.
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Na dvoudenní výstavě
k 10. výročí naší městské

části se ZŠ Generála
Janouška pochlu-

bila výsledky
stejnojmenného
projektu. Byly
tu k vidění pa-
nely s texty, fo-
t o g r a f i e m i ,

mapkami a grafy, papírové modely sídlištní
zástavby, obrazové, keramické nebo literární
výtvory, ale také video z besedy s letcem RAF
gen. Úlehlou a se starostou ing. Miroslavem
Froňkem, se záběry kostela sv. Bartoloměje
nebo s anketou na téma drogy. Díky „otevře-
ným dveřím“ jste ve škole nesoucí jméno hr-
diny RAF mohli vstoupit kamkoli. Od cizoja-
zyčného koutku u vstupu zamířit třeba do are-
álu prvního stupně - a tady se potěšit kresbami
prvňáčků k životnímu prostředí: To se mi líbí
a tohle ne! O tom, že ekologie je jedním z klí-
čových školních témat nejen na výstavě, svěd-
čí také třetí místo „deváťáků“ v soutěži Úspo-
ry energie na školách. „Ve své práci pokraču-
jeme,“ říká jejich učitelka RNDr. Marie
Lochmanová, „v experimentální třídě budeme
sledovat efekt našich úsporných opatření.“

Jsou drogy problémem Prahy 14? Co v Pra-
ze 14 postrádáme? - to v rámci projektů řeši-
li, často i s využitím internetu, starší školáci.
A jak se jim to povedlo? „Myslím, že při své
práci objevili leccos zajímavého,“ říká zá-
stupkyně ředitelky Mgr. Jarmila Kolečková.
Za důležitý považuje i fakt, že role průvodců
po škole se ujaly samy děti. To, co pod vede-
ním pedagogů za tři měsíce vytvořily, by bylo
škoda nevyužít dlouhodobě, a tak větší část
výstavy bude zájemcům k dispozici do konce
školního roku.

V Galerii o ‰kolství
Zástupci starostů s kompetencemi pro ob-

last školství z 22 městských obvodů společně
se zástupci Magistrátu začátkem dubna jedna-
li v Galerii 14. Sešli se tu poprvé, příště se vy-
dají do Újezda nad Lesy, kam je pozval radní
Jan Slezák. I nezasvěcení si snadno domyslí,
o čem se mluvilo především: o penězích, jichž
je v našem školství vzhledem k počtu žáků
a učitelů nedostatek. V době, kdy učitelé bu-
dou oceňováni prostřednictvím šestnáctitřídní
platové stupnice, jsou sice zajištěny mzdové
prostředky na nárokové složky platu, ale vý-
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Přednedávnem jste ji mohli potkat na ak-
cích k 10. výročí městské části, ale taky jako
doprovod při obvodním kole žákovské soutě-
že, kde se dvěma „svý-
mi“ zpěváčky čekala na
verdikt poroty. Kromě
třetího místa se dočkali
i jednoho prvenství -
a pak zas musela utíkat.
„Máme schůzku kvůli
konkurzu,“ vysvětlovala
svůj spěch ředitelka nej-
větší pražské sídlištní
školy. Po prázdninách bude na ZŠ Generála
Janouška „šéfovat“ někdo jiný a ona si po
38 letech kantořiny konečně trochu vydechne.

Kdybyste dnes začínala, stala byste se
zase učitelkou?

Nejspíš asi ne. Je to velice náročné povolá-
ní, práce ve škole vyžaduje velkou dávku pev-
ných nervů, lásky k dětem a hlavně nadšení.
Veřejnost se domnívá, že je to procházka rů-
žovým sadem, ale opak je pravdou. Už omle-
tá je písnička, že učitelské povolání je poslání,
a proto musí učitel leccos obětovat a překous-
nout. Učitel si zaslouží vážnost, která mu prá-
vem patří. Pokud si nemůže rozšiřovat své ob-
zory cestováním, nemůže svým dětem dopřát
to, co ostatní rodiče, pokud si na učitele bude
moci kdokoli a kdykoli „houknout“, potom

bude žákům jen pro legraci. Já jsem si učitel-
ské povolání nevybrala, vybrala mi ho vlastně
moje maminka. Byl to její nesplněný sen.
Ovšem ve vyprávění mých rodičů byl pan
učitel „někdo“. Bohužel teď je tomu právě
naopak.

Co považujete za největší problém sou-
časného školství?

Právě nedoceněnost učitelského stavu. To,
co si dnes dovolí žáci vůči učiteli, ještě pod-
porováni rodinou, je stále bolestnější. Dvojky
z chování na děti dávno neplatí. Potíž je
v tom, že žáka ze základní školy nelze vylou-
čit. Vztahy mezi rodiči a školou se rapidně
v poslední době zhoršují. Hovoří se stále o ši-
kaně mezi žáky, už se ale nemluví o šikaně žá-
ků směrem k učiteli. Jestliže v dohledné době
nedojde k upevnění autority učitele, domní-
vám se, že ve školství budou chybět mladí li-
dé. Sama mohu potvrdit, že mnoho mladých
nadšenců odešlo mimo školství právě kvůli
rozladění z nekázně žáků.

Jaký máte recept na to, aby se i na velké
sídlištní škole mohly děti cítit jako doma?

Někteří žáci se opravdu chovají „jako do-
ma“ a ještě hůře. Rozumím ale otázce. Myslí-
me děti, které potřebují povzbuzení a kladnou
motivaci, aby chodily do školy rády a těšily se
do ní. Samozřejmě, že největší úlohu hraje
učitel, učitelka, která dokáže pohodu přenášet

Uãitelé by nemûli b˘t ÏákÛm jen pro legraci,
fiíká Mgr. Alena Strnadová na děti, která dokáže povzbudit, pohladit po

duši, která umí poradit žákům vyřešit jejich
problémy, přistupovat k nim tak, že v každém
z nich je něco dobrého, co se musí dále rozví-
jet. Velmi důležité je také estetické působení
na žáka - výzdoba a vybavení školy. Nedávno
u nás proběhl Den otevřených dveří. Rodiče si
pod vedením žáků mohli prohlédnout celou
školu. Konstatovali, že žáci mají vybavené tří-
dy a pracovny tak, jak se jim, rodičům, mohlo
o tom jen zdát.

S jakými pocity opouštíte školu, v jejímž
čele jste čtrnáct let stála?

V první řadě se těším, že si odpočinu. Kaž-
dopádně budu vzpomínat na kolegyně a kole-
gy, kteří se mnou sdíleli veškeré dění na ško-
le. Měla jsem na kolegy a spolupracovníky
štěstí a nesmírně si vážím jejich práce. Budu
vzpomínat na žáky, kteří mi udělali radost, na
to, co se nám podařilo. Budu vzpomínat na
slušné rodiče, kterých je většina a bez kterých
by škola těžko fungovala. Domnívám se, že
jsem jednala s žáky, rodiči a učiteli vždy ko-
rektně, a tedy že i oni na mě nebudou vzpo-
mínat ve zlém. Při odchodu ze školy si neza-
pomenu vzít s sebou stížnosti, kterých jsem
musela vyřešit pěknou řádku. Listování v nich
je smutné, ale zajímavé, vypovídá něco o sou-
časné společnosti a o jejím postoji k učitelům.
Už mě nerozčílí, možná, že mě i s ostatními
vzpomínkami budou inspirovat k napsání po-
vídek ze školního prostředí. Pozná-li se v nich
někdo, bude to podobnost čistě náhodná.

Praha 14 oãima dûtí plata toho ostatního je v některých případech
ohrožena. Situace těch, kteří za zdravý vývoj
resortu zodpovídají, není záviděníhodná. Ma-
gistrát, jenž se snaží v přechodném období
zřizovatelům základních škol vypomoci pře-
sunem finančních prostředků odjinud, mnoh-
dy sklízí nezasloužený nevděk. Základní ne-
duh školství lze ale pojmenovat jednoduše:
Málo žáků, hodně učitelů - a s ním si musí po-
radit každá městská část sama. Praha 14 jím
naštěstí netrpí. Podle slov ing. Františka Kun-
ce, zástupce ředitelky odboru školství Magis-
trátu hlavního města Prahy a vedoucího eko-
nomického oddělení tohoto odboru, patří me-
zi patnáctku městských částí, jež přechod
k novému způsobu financování zvládly bez
problémů.

dvoustranu připravila: Věra Štemberová, foto: jš (6), vš, archiv
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Obyčejně se říká, že do města při-
jela pouť, my se však na této

stránce vydáme obráceně za poutí, re-
spektive za devíti poutěmi, jež po
vzniku Prahy 14 předcházely tu letoš-
ní jubilejní,    desátou. Neboť máme
díky desátému výročí vhodnou příle-
žitost si je alespoň takto poprvé ve
zkratce připomenout. Obnovená Sva-
tojiřská pouť v Hloubětíně se už ne-
mohla konat na původním místě, jímž
bylo Staré náměstí s návsí a rybníč-
kem, neboť bylo v šedesátých letech
minulého století necitlivě přestavěno.
Právě sem přijížděla už za první repub-
liky pouť spojená s posvícenským hodováním.
Obdobně tomu bylo u kostela sv. Bartoloměje
v Kyjích, ovšem vždy až v srpnu. Se vznikem
Prahy 14 se odbor kultury pokusil vzkřísit
a navázat na tradici jak svatojiřské, tak barto-
lomějské pouti. Zatímco ta první se na býva-
lém Vetiškově náměstí ujala, bartolomějská
měla po premiéře před restaurací U Řečníků
v září 1995 už jen derniéru následujícího roku
u kostela sv. Bartoloměje. Důvodem byla na-
prosto mizivá návštěvnost. Svatojiřskou pou-
ťovou premiéru z roku 1995 máme zdoku-
mentovánu jen na několika černobílých foto-
grafiích (tu, kterou otiskujeme, pořídil
Miroslav Kuranda, předseda Vlastivědného
klubu Prahy 9). Napsali jsme o ní v Listech, že

byla zalitá sluncem a pan hostinský dal na
Staré hospodě po půlnoci do placu soudek pi-
va, který zbylí štamgasti hravě vyprázdnili,
tančíce tak náruživě, že se poroučeli k zemi
jak padající kuželky. Zlatým hřebem druhého
ročníku se stala módní přehlídka děvčat ze
Středního odborného učiliště v Hloubětíně,
které už dnes neexistuje. Doprovodný pro-
gram s pouťovými atrakcemi a stánky se kaž-
doročně obměňuje, aby pouťové zábavy neby-
ly stejné, ale osvědčené programové jádro se
pomalu stalo klasikou - vepřové hody na Sta-
ré hospodě spojené s večerní tancovačkou,
k níž nejčastěji vyhrává kapela J. Šráma, a pě-
vecká vystoupení dětského sboru Prahy 14
Pueri et puellae. text a foto: jš 

PouÈ za poutí...

Pouť U Řečníků
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Dešťové přeháňky a ochlazení na devět
stupňů - takovou nepříznivou kulisu na-

chystalo nevyzpytatelné počasí v sobotu 
24. dubna jubilejní, desáté Svatojiřské pouti
pořádané v Praze 14. Účast lidí mizivá, přes-
tože byl pro ně připraven program na dvou
pódiích a pouťové stánky a jarmark se starými
řemesly byly navíc také v Hloubětínské ulici
pod kostelem sv. Jiří, kdysi tradičním místě
zdejších poutí. Ke vší smůle byla zavřena
kvůli rekonstrukci kuchyně i Stará hospoda,
kde o poutích bývají vepřové hody a taneční
zábavy. K mizivé účasti mohlo také přispět, že
bylo zrovna v ten den odpoledne zahájeno
mistrovství světa v hokeji, kterým žije doslo-
va celá Praha, a že po celý převážně slunečný
a teplý týden před zahájením poutě byly pou-
ťové atrakce na bývalém Vetiškově náměstí již
v provozu, takže se tu děti do sytosti mohly
vydovádět na kolotoči, houpačkách či auto-
dráze. Po celý týden byly otevřeny také stánky
s cukrovinkami, možná i to vyčerpalo obsah
peněženek. Teprve sobotní atrakce byly téměř
za hubičku - 10 Kč za jedno svezení či zhoup-
nutí. Tuto cenu nabídli sami provozovatelé ja-
ko svůj bonus k 10. výročí Prahy 14. A navíc
pan Moravec nechával jezdit děti z Dětského

Sloupek kronikáfiky
Vážení spoluobčané,
určitě dobře znáte pocit zvědavosti,

pokory i úcty k předchozím generacím,
když objevujete dosud nepoznané. Ro-
dinné a klubové kroniky, fotografie či ji-
né dokumenty, vypovídající o době na-
šich předků, o jejich vztahu k rodině,
k domovu i vlasti, jsou předmětem zájmu
nejen badatelů, ale i vlastivědných na-
dšenců pro svou výpovědní a historic-
kou hodnotu. Historie provází každého
z nás, každý jednotlivec je originálním
a neopakovatelným zdrojem informací,
které je nutné zaznamenat do pomyslné
knihy lidstva...

Osmého ledna tohoto roku jsem byla
jmenována kronikářkou Prahy 14 (po-
dle zákona o pamětních knihách obec-
ních) a tímto dnem byla též zřízena leto-
pisecká komise, jejímž předsedou se
stal starosta Prahy 14 Ing. Miroslav Fro-
něk a členy Jan Břinek (vlastivědný na-
dšenec z Hloubětína, který se již mnoho
let zajímá o historii Hloubětína a pečli-
vě ji zaznamenává) a Mgr. Jaroslav
Šmíd, šéfredaktor Listů Prahy 14. Při-
pomínám, že v redakci Listů Prahy 14
pracuji od roku 1995 a od svého naroze-
ní žiji v Kyjích.

Do kroniky naší městské části, kterou
tvoří Kyje, Hostavice, Hloubětín a Černý
Most, bych ráda průběžně zařazovala in-
formace o celém kulturním a společen-
ském dění v naší městské části. Ráda
bych také doplnila chybějící archiválie
i historii z uplynulých let. Možná, že prá-
vě u vás se nachází řada cenných svědec-
tví, jež by mi pomohla při zpracování
kroniky. Mohou to být zajímavé fotogra-
fie, listiny či jiné dokumenty, k nimž se
váže vaše osobní vzpomínka či jedineč-
ný příběh.

Je také nutné připomenout, že bez spo-
lupráce s mnohými z vás, kteří jste laska-
vě zapůjčovali dobové dokumenty pro
potřeby redakce, by nemohly vzniknout
jednotlivé historické statě, dříve uveřej-
ňované v našem časopise, či kniha o Pra-
ze 14. V badatelské činnosti se tato for-
ma spolupráce náramně osvědčila. Dou-
fám, že i dnes navážeme stejně plodnou
spolupráci a pravidelné sloupky z histo-
rie naší městské části budete znovu rádi
číst nejen v časopise, ale i v kronice. Věř-
te, že se stejným zájmem o poznání mi-
nulosti budou jednou naši potomci listo-
vat kronikou naší městské části, aby plně
pochopili, jak se vlastně u nás žilo na za-
čátku třetího tisíciletí. Svým podílem
k tomu můžete hodně napomoci i vy.
Pište do redakce či volejte na telefon 
281 005 581. A pokud mne budete chtít
navštívit v redakci, prosím objednejte se
předem, abych se vám o to více mohla
věnovat.

Těším se na všechny vaše podněty.
Renáta Rudolfová

PP OO UU ËË   
versus

NN EE PP ¤¤ ÍÍ ZZ EE ≈≈   PP OO ââ AA SS ÍÍ

centra Paprsek zadarmo a ještě jim dával dá-
rečky v podobě nafukovacích balonků. Za mi-
lý přístup a velkorysost mu určitě patří podě-
kování.

Sečteme-li uvedené mínusy a plusy, vychá-
zí nám, že nemusíme smutnit. Byť nám naši
pouť pokazilo počasí a nepříznivá souhra
okolností, což nejvíce mrzí návštěvníky a or-
ganizátory z oddělení kultury, kteří pro její
zdar učinili maximum, i samotného pana sta-
rostu, jenž se zasadil o to, aby se jubilejní pouť
mohla stát výjimečnou připomínkou desátého
výročí Prahy 14. Vynahradit si to budeme mo-
ci sice až za rok, ale doufejme, že to bude za
příznivějších okolností.

jš, vok, foto: vok
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ka a před restaurací hráli „cukr, káva, limoná-
da, čaj, rum, bum”, takže dvojice k šipkám mu-
seli pořadatelé občas vyvolávat. Ale hra to by-
la příznačná, protože tohle všechno na ně od
organizátorů uvnitř čekalo, kromě rumu samo-
zřejmě, ale to slovo mohla nahradit jiná - dort
nebo zákusek, což zase byla pozornost nájem-
ce Plzeňky Františka Jindry. Když se to tak
vezme, bylo to opravdu vydařené odpoledne,
z něhož žádný soutěžící neodcházel s prázd-
nou. Radost z radosti dětí měli hlavně organi-
zátoři. Díky bohu, že i dnes se ještě najdou li-
dé, kteří jsou ochotni pro školáky něco nezišt-
ně dělat, říkal jsem si po příjemně stráveném
odpoledni při zpáteční cestě a trochu nostal-
gicky vzpomínal na vlastní dětství.

Výsledky:
Mladší kategorie (do 10 let)
1. Jakub Svašek
2. Kristina Miková
3. Jan Faltejsek 
Starší kategorie (do 15 let)
1. Lukáš Pokorný
2. Denis Prosenc
3. Jindřich Hůla
Nejlepší dívka - Kristina Miková
Nejvyšší hod - Lukáš Hanák (122 bodů)

Již tradičně nabízí občanské sdružení SRAZ
(Společně za radostí a zdravím) na zemědělské
usedlosti Vápno v Českém ráji ozdravné a re-
kondiční léto v sedlech huculských koní. Jsou
připraveny celkem čtyři termíny, dva pro děti od
dvanácti let „Na koních po stopách Marca Pola“,
jeden pobyt pro rodiny s dětmi a desetidenní
program pro dospělé. Každodenní výuku jízdy
na koních střídá řada soutěží a her. Specialitou
všech turnusů je domácí kuchyně, která v přípa-
dě zájmu může být i vegetariánská, a hlavně do-
předu objednané počasí. Přesné termíny pobytů
a další informace vám sdělí Sdružení SRAZ 
na adrese Poděbradská 587/140, 198 00
Praha 9, nebo na telefonu 604 219 987,
případně na sdruzenisraz@centrum.cz
a www.hucul-sraz.cz.

Hloubûtínská nabídka
Od začátku dubna jsou školní hřiště i klub

Chapadlo v ZŠ Hloubětínská přístupné dětem
i v době mimo vyučování, a to ve všední dny od
17 do 19 hodin, v sobotu pak od 9 do 12 a odpo-
ledne od 14 do 16 hodin. Dozor zajišťuje služba
ve vrátnici školy, v úterý, ve čtvrtek a v sobotu je
přítomen zástupce o.s. Lodička, který také po-
skytuje sportovní potřeby. V neděli je možno
využít hřiště i klub po dohodě, ale o prázdninách
budou obě zařízení mimo provoz.

Memoriál Hany Cinkové
Před třiceti lety začalo synchronizované pla-

vání, pro které se později vžil název akvabely,
dobývat Moravu a poté i Čechy. Z brněnské zá-
kladny přešla do Prahy Hana Cinková a z olo-
moucké zamířila tamtéž Kateřina Vostárková.
Obě pak v naší metropoli zasvětily celý svůj ži-
vot právě sportu té něžnější poloviny lidstva.
V případě Hany Cinkové to platí doslova, proto-
že koncem minulého století odešla šířit slávu
akvabel do jiného světa. Tady na zemi, přesněji
řečeno ve vodě hloubětínského bazénu, se od té
doby koná na její počest memoriál, jehož ředi-
telkou je pro změnu Kateřina Vostárková. Z to-
ho letošního měla nesmírnou radost a určitě by
ji měla i Hana Cinková. Téměř dvě stovky sou-
těžících, vysoká sportovní úroveň a uchvacující
atmosféra, která připomínala spíš prostředí ho-
kejových hal na právě probíhajícím světovém
šampionátu. Neskutečný vřískot, pískání, řeh-
tačky, hlasité výkřiky i obdivné vzdechy, dyna-
mická hudba, tleskání, skákání a skandované
povzbuzování muselo být slyšet až tam nahoře.
A tak tam pro úplnost pošleme ještě fotky a vý-
sledky.

Starší žákyně - sólo
1. Eva Burdová (Tesla Brno) 
2. Tereza Ilková (Tesla Brno) 
3. Valerie Mlynářová (Neptun Praha)
duo
1. Nikola Hanyšová, Adéla Bímová (Neptun

Praha)
2. Lenka Ptáková, Lenka Borovanová (Ne-

ptun Praha)
3. Markéra Šmoldasová, Barbora Kolečárová

(Univerzita Olomouc)
týmy
1. SK Univerzita Olomouc
2. TJ Tesla Brno
3. SK Neptun Praha
Mladší žákyně - týmy
1. TJ Tesla Brno
2. SK Neptun Praha
3. SK Univerzita Olomouc

·ipky letí
Jsou pracovní povinnosti, které člověk plní

ochotně a rád, byť jim musí obětovat víkend.
Tohle přesně mě napadlo, když jsem si jedno
dubnové sobotní poledne vykračoval do kyjské
restaurace Plzeňka na dětský šipkový turnaj,
pořádaný při příležitosti 10. výročí vzniku
městské části Praha 14. Před několika desítka-
mi let, kdy Kyje byly ještě obcí u Prahy a šip-
ky znali snad jedině v Anglii, chodili občas mí
rodiče přes kopec ke Karnetům na dobré pl-
zeňské pivo a byl to pro ně velký svátek. Podle
zájmu dětí o turnaj soudím, že podobně sváteč-
ní pocity zažívaly i ony. Hrálo jich dvaatřicet
na dvou terčích pod starostlivým dozorem or-
ganizátorů - hráčů šipkových týmů Plzeňka
A a B, startujících ve II. a IV. lize. S jedním
z nich, Jiřím Markem, jsem si o této akci poví-
dal podrobněji.

„Turnaje pořádáme už pět let kromě prázd-
nin vlastně každý měsíc. Začali jsme s nimi pro
naše děti a jejich známé a omezili je patnácti-
letou věkovou hranicí. No, děti nám z věkové-
ho limitu odrostly, turnaj pro veřejnost ale zů-
stal. Letos v rámci patronátu starosty Prahy 14
jde o druhé setkání, v červnu uspořádáme třetí.
Zájem roste, tenhle sport momentálně letí,
a tak už teď počítáme s tím, že v sobotu 5. červ-
na vezmeme do soutěže prvních dvaatřicet dě-
tí, které přijdou k prezenci. A přemýšlíme, co
s těmi ostatními, protože není nic horšího než
odmítnout natěšené dítě. Hrajeme pouze na je-
den leg (set), známou hru 301 se zavíráním ví-
tězným číslem. Aby ale polovina neodházela
pouze jednou, využíváme systém oboustranné-
ho pavouku, v němž vítěz jde napravo, poraže-
ný nalevo, a tak každý odhází alespoň dvě ut-
kání. Proto se turnaj trochu vleče.“

Nutno podotknout, že dívkám ani klukům to
vůbec nevadilo. Využívali plně jarního sluníč-

Fotit se chtěli úplně všichni kluci i dívky
a úplně všichni si také domů něco odnášeli.

LLéto s koÀmi

Před soutěží se akvabely téměř nevešly do
bazénu - a při ní zase vedle něj.
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Velkolepá stavba
v Kyjích

Trochu jako v Českomoravské ulici si dnes
člověk připadá, jede-li ulicí Broumarskou v Ky-
jích. Zatímco na rozhraní Vysočan a Libně jsme
v minulých měsících sledovali neuvěřitelným
tempem rostoucí hokejovou halu, v těsném sou-
sedství Kyjského rybníku se teď doslova před
očima mění fotbalový areál. Pravda, je to všech-
no v menším měřítku, ale také tu nepočítají
s mistrovstvím světa. A zatímco Sazka Arenu
budovalo asi 2 000 zaměstnanců, tady si vystačí
s několika desítkami. Ale i tento počet je na or-
ganizaci a rozsah práce poměrně náročný. Pevně
v rukou to však má sám předseda jednoty, třia-
čtyřicetiletý Jaromír Svoboda, který vše řídí
a v případě potřeby sám přiloží ruce k dílu. Ty
ruce, v nichž kdysi držel hokejku v ligovém do-
rostu Sparty a poté hrál hokej právě za TJ Sokol
Kyje, v jejímž čele stojí už deset let. První otáz-
ka během našeho rozhovoru není dnes moc
originální, ale stočí se k ní řeč téměř při každém
povídání.

● Kde jste na tak rozsáhlý projekt vzali peníze?
„Na vybudování hřiště s umělou trávou a re-

konstrukci stávající tribuny máme grant od Mi-
nisterstva financí ČR ve výši 13 milionů korun.
Peníze čerpáme přímo z účtu na ministerstvu.
Kvalitu práce i jednotlivé faktury si hlídám sám,
jako podnikatel s tím mám určité zkušenosti, je
v našem zájmu, aby vše bylo pod kontrolou
i České spořitelny a finančního úřadu. Začali
jsme 5. ledna letošního roku, od té doby jsem tu
nebyl pouze pár dnů, teď jsme termínově zhruba
v poločasu, do konce září musíme mít zkolaudo-
váno.“

● Pojďme si nyní podrobněji přiblížit přemě-
nu škvárového hřiště na plochu s umělým povr-
chem, kde mě zaujalo i řešení okolního prosto-
ru.

„Chceme zachovat přírodní ráz areálu, proto
budujeme nový ochoz s opěrnou zdí z lomového
kamene a nerez sítí, kterou známe třeba z okolí
dálnice. Uchránili jsme všechny stromy, další
zasadíme. Nechceme z hřiště udělat ‚klec‘, pro-
tože chce-li někdo míč zakopnout, udělá to
i přes pletivo.Vlastní povrch hřiště je z materiá-
lu s názvem Lano premier, je to umělý trávník
třetí generace, který pokládá firma SPORT
TECHNIK BOHEMIA. Ta do něj v současnosti
válcuje speciální gumovou drť Koplen FR tak,
aby z povrchu vyčnívalo maximálně 14 mm ze-
leně. Hřiště bude mít samozřejmě celoroční pro-
voz, proto jsme kolem něj postavili šest sloupů,
na každém z nich jsou dva dvoukilowattové ha-
logeny.“

● Tak hřiště máme za sebou, stejným tem-

pem pokračuje i přestavba tribuny, a naše čtená-
ře určitě zajímá, na co se mohou těšit.

„Statici nám doporučili trochu přibetonovat
základy, aby byla dvoumetrová přístavba podle
norem. V přízemí zůstanou tři šatny, místo klu-
bovny vznikne místnost pro rozhodčí, dále tam
bude prádelna, sušárna a sociální zařízení.
V patře pak vznikne nová restaurace s překrás-
ným výhledem na hřiště, kde si budou moci jako
v Sazka Areně zaplatit VIP prostory kyjští mili-
onáři. (smích) Přestěhujeme sem klubovnu, při-
bude další sociální zařízení a také dvě šatny ur-
čené pouze na umělou trávu, protože tam je čistý
povrch. Návštěvníci určitě ocení nově vzniklou
terasu, odkud bude rovněž nádherný pohled na
fotbalové zápasy.„“

● Předpokládám, že pražský přebor, kde si
vaši fotbalisté jako nováček soutěže nevedou
celkem špatně, nebude asi konečnou v hierarchii
fotbalových soutěží.

„Tak to je omyl, v pětaosmdesátileté historii

kyjského fotbalu jde sice o největší úspěch, ale
budování tohoto areálu nepreferuje A tým mužů
a eventuální drahé posily pro vyšší soutěž. Pro
nás je a bude na prvním místě mládež. Máme ta-
dy hodně kluků v přípravce, dvě družstva mlad-
ších žáků, starší žáky, mladší a starší dorost.
Trenéry jsou vesměs bývalí naši hráči, orientace
na místní, důraz na klubismus, to je nyní naší
prioritou.“

● Rád věřím, protože jsem během našeho
rozhovoru zahlédl s lopatou v ruce i Jirku Bínu,
hráče A týmu dospělých.

„To není náhoda, nebo divadlo pro Listy. Na
umělém trávníku je stavbyvedoucím Michal
Bohdanecký z dodavatelské firmy, ostatní práce
řídí náš stavbyvedoucí Václav Turek, jinak asi-
stent Miloše Duška, trenéra přeborového týmu.
Toho můžete také často vidět makat, stejně jako
hráče Jiřího Martinovského, bratry Štěpánky
i další, trenéra žáků Romana Švejdu, a to jsem
určitě na některé zapomněl, takže se jim už pře-
dem omlouvám.“

● S harmonogramem prací jste možná i jejich
zásluhou v určitém předstihu. Umělá tráva bude
hotova do konce června, tribuna do konce prázd-
nin, určitě bude ještě dost času na dokončovací
práce a přípravu slavnostního otevření areálu.
Pozvete třeba Spartu?

„Tak to určitě ne. Se slavnostním otevřením
sice počítáme, ale opět pouze v našich podmín-
kách. Chceme pozvat ty, kteří jsou nebo byli
spjati s kyjským fotbalem. Chceme vzdát hold
našim předkům, kteří před lety vytvořili základy
tohoto areálu. S určitým rizikem a nesmírným
nadšením šli do budování hřiště na místě bývalé
pískovny a později skládky vysočanské spalov-
ny. Ti jsou pro nás cennější než Sparta, byť tady

kdysi za nás hrával i Andrej Kvašňák. Prostě
otevření nového areálu by mělo být oslavou
zdejších lidí, návratem ke spolkovému životu,
který měl v Kyjích bohatou tradici.“

Děkuji za rozhovor a zároveň zvu čtenáře na-
šich Listů Prahy 14 k jarní procházce kolem fot-
balového areálu. Sazka Arena je už dost okou-
kaná a věřte, že v Broumarské ulici je co k vidě-
ní. Nemusíte čekat až na září.

Basketbalov˘ klub
BK KOMPRESORY PRAHA

Dejte šanci svému dítěti získat základy bas-
ketbalu v oddíle s dlouholetou tradicí ve vý-
chově nových basketba-
lových nadějí. Kvalitní
trenérské zázemí, zají-
mavé využití volného
času i hodně mimobas-
ketbalových aktivit če-
ká na dívky ročníků na-
rození 1995 a 1996.

Zájemkyně se mohou
dostavit ve čtvrtek 
3. června a v pondělí
7. června v 18 hodin do tělocvičny SPŠS, No-
voborská 610, Praha 9-Prosek. Na místo jezdí
autobusy 136, 187, 156, 181, 183, 177, název
stanice: Sídliště Prosek.

Bližší informace na e-mailové adrese
m.pivonka@bkprosek.cz, tel. 603 415 476 ne-
bo na www.bkprosek.cz.

Kung-fu
Asijské bojové sporty mají spoustu odnoží

a jednou z nich je shaolin kung-fu. Jeho vy-
znavači se scházejí každou středu večer v tě-
locvičně ZŠ Bří Venclíků a v současné době
rozšiřují své řady. Máte-li zájem o tradiční
cvičení pro děti i dospělé, které je vhodné pro
začátečníky, které posílí váš organismus a na-
učí vás základům sebeobrany, volejte Václava
Šmahala (605 743 834), nebo přijďte osobně
ve středu před dvacátou hodinou do těloc-
vičny.

Tenisová ‰kola
Další nabídka, tentokráte na výuku tenisu,

je od trenérky I. třídy Mirky Melicherové. Ce-
na tříměsíčního kurzu pro děti od šesti let bu-
de 1 500 korun, výuka 1-2x týdně. K dispozi-
ci jsou kurty v Hloubětíně u bazénu, na Čer-
ném Mostě a v Horních Počernicích -
Xaverově. Bližší informace se dozvíte na tele-
fonu 605 917 644 nebo na www.volny.cz/bo-
hemiatennis. 

Kyjské pozvánky
TJ Sokol Kyje pořádá 29. května tradiční,

již 27. ročník turnaje bývalých i současných
přátel kyjského volejbalu, a to na kurtech v Ji-
ráskově čtvrti. Prezence v 8.00, zahájení
v 9 hodin. O týden později na stejném místě
a v témže čase uspořádá jednota sportovní
i zábavné soutěže pro děti a mládež v rámci
trochu posunutého Mezinárodního dne dětí.
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Přání diváků i pořadatelů, aby stepařská pře-
hlídka Pražské čtrnáctky po loňské premié-

ře v Praze 14 měla pokračování, se vyplnilo.
Změnilo se jen místo pro druhý ročník: tělo-
cvičnu ZŠ Chvaletická nahradily reprezenta-
tivnější prostory hotelu Svornost v Dolních
Počernicích. Ale ani zdejší velký sál nestačil
v sobotu 27. března pojmout, aniž by praskal
ve švech, všechny přihlížející a účinkující.
S tím se nedalo, bohužel, nic dělat a markant-
ně se opět ukázala slabina, že ve zdejším regi-

onu není vhodný prostor k pořádání podob-
ných velkých akcí pro širokou veřejnost.

Stepařské a exhibiční defilé plné půvabu,
ladnosti, tempa, choreografického umu
a krásných kostýmů zahájily dvě dívenky ze
studia Hanny dance se symbolickou desítkou,
připomínající letošní desáté narozeniny naší
Prahy 14 (na snímku se starostou Miroslavem
Froňkem). V téměř dvouhodinovém nabitém
programu pak vystoupili účinkující ze sedmi
klubů: pořádající Hanny dance při ZŠ Chvale-

tická, Andrea studio z Prahy 5, taneční studio
ZIG-ZAG z Prahy 6, ZUŠ Velké Popovice,
Top step studio z Prahy 4,  HOTAPO step
z DDM v Praze 8 a Kocour Modroočko Kolín.
Bouřlivý potlesk patřil jak těm nejmenším,
tak skutečným stepařským mistrům z Andrea
studia - mistryni republiky Lucii Švamberko-
vé (viz foto vpravo) a bronzovému z mistrov-
ství světa Tomáši Slavíčkovi. Skvělá byla na-
příklad tanečně stepařská kreace Walls of the
Lymeric či charleston show + shake. Vedoucí
Andrea studia Helena Myslivečková si v exhi-
bici zastepovala jak se svým vnukem, tak se
svojí dlouholetou přítelkyní Hanou Hanušo-
vou, vedoucí studia Hanny dance a hlavní or-
ganizátorkou této skvělé přehlídky. Obě se lo-
ni staly republikovými stepařskými šampion-
kami v seniorské kategorii a nechybí jim elán
ani odvaha ve stepu dál závodně pokračovat.
Vedoucí jednotlivých skupin a studií pak při
závěrečném ceremoniálu přebírali od starosty
poháry, účinkující diplomy a drobné dárky, za
sponzorského přispění MČ Praha 14, ZŠ
Chvaletická a ASŠK. Nechyběla ani volba
miss úsměvu, štíhlého pasu, sympatie, nejlep-
šího kostýmu, nejmladšího a nejstaršího
účastníka, nejvyššího tanečníka. Na organi-
začním zajištění se podíleli ředitelka ZŠ
Chvaletická Jiřina Nováková (jako ředitelka
přehlídky), Hana Hanušová, Mirek Stříška
(hudební technik), Jarmila Falberová (návrhy
a šití kostýmů), Jarmila Hanzlíková, Lenka
Raisová, Denisa Janová, Jaroslava Čiperová
a Vilém Hanuš.

text a foto: jš

VV OKOUZLENÍ
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stepem a tancem

Dívky z klubu Kocour Modroočko.

Exhibice moderní gymnastiky ze ZŠ Chvaletická.

Vlevo a vpravo svěřenkyně Hany Hanušové,
uprostřed nejmenší stepařky z Andrea studia.
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18 KVùTEN

Všichni to známe. Jakmile odtaje na jaře
sníh, který milosrdně přikryl odhozené

papírky, staré plechovky, roztrhané igelitky,
rozbité láhve a jiné harampádí, do té doby cel-
kem pěkná procházka zimním lesem se stane
spíše deprimujícím kličkováním mezi odhale-
nými odpadky. Každého napadne, to by chtě-
lo úklid. Děti i rodiče z Občanského sdružení
Lodička si toho též všimli a řekli si, bylo by
dobré s tím ,,něco” udělat. A jak praví Murp-
hyho zákony, chtělo-li by to ,,něco” udělat,

Když jsem se dozvěděl, že na Černém Mo-
stu chytila policie dva mladé sprejery,

kteří malovali na nové fasády v Mansfeldově
a Kučerově ulici mezi třetí a čtvrtou hodinou
ranní, bylo mi jich nevýslovně líto. Zatímco
drtivá většina z nás, kteří nemáme výtvarné
nadání, si klidně spí, oni ve věku pouhých
patnáct a šestnáct let si musejí přivstat jako
v časech nevolnictví, aby nám zpříjemnili
ranní cestu do zaměstnání. Klidně by si moh-
li po stěnách malovat doma, ale tam je malé
publikum. A jak velké plochy i vzdálenosti
musejí zvládat! Když pak třeba sestupujeme

do podchodů k metru ve stanici Hloubětín
nebo v Hejtmanské ulici a kocháme se jejich
díly na stěnách i stropech, dovolí si nám na
schodech ještě překážet nějaká ženská s koš-
tětem a lopatou, která navíc nemilosrdně ničí
romantická zákoutí z nafoukaného listí, zve-
sela poletující množství odpadků před námi
schovává do pytlů a navíc pomáhá speciali-
zovaným firmám odstraňovat to krásné umě-
ní, které k nám dorazilo až z Ameriky. Ještě
že už je za námi zima, kdy nám tahle paní ani
nedopřávala radost z brouzdání čerstvým
sněhem, kdy ho sama vynášela v pytlích
a místo něj zase v jiných pytlích opět sama
tahala písek a drobný štěrk. Divíte se, že jí ni-
kdo nepomohl?

O kolik veselých pádů, nádherných zlome-
nin a barevných hematomů nás tahle nepřejí-
cí duše připravila. O ušlém zisku čistíren
oděvů ani nemluvě.

Ale teď už vážně. Když chci paní, říkejme jí
třeba Pořádková, vyfotit, nepřeje si to, nechce
být ani jmenována. Pro změnu jmenovat, natož
fotit mladé umělce, které nazývejme třeba Ču-
ňák a Škodič, zase nesmíme my, abychom ne-
ohrozili jejich tvůrčí i osobní svobodu do dal-

šího života. Tak hovoří zákon. Paní Pořádková
zase říká, že graffiti je pořádná lumpárna. Stej-
ně hodnotí velké skupiny omladiny, po kterých
zůstává v podchodech nejvíce plastových lah-
ví, obalů, vajglů, kelímků i papírů všeho dru-
hu. Víc už říct nechce, protože prý má strach
ze stále rostoucí agresivity. A Škodič s Čuňá-
kem zase argumentují tím, že je za to placená
firmou Preko, tak ať uklízí a nedává rozumy.
Dodávají, že na některých nových fasádách
dokonce visí výzvy s odměnou za jejich dopa-
dení. Takhle si prý svobodu nepředstavují. Oni
svou tvorbou jen zaujímají odmítavý postoj

k uznanému umění a vyjadřují protest proti ži-
votnímu stylu konzumní společnosti. Jak tato
společnost ale může svobodně vyjádřit pro
změnu svůj protest proti tomuto protestu? Las-
kavý čtenář má možnost se v souboji Pořádko-
vá vers. Čuňák a Škodič přiklonit na jednu či
druhou stranu, nebo zůstat neutrální. Ono je to
dneska stejně jedno. I tak se ale autor těchto
řádků hluboce klaní známé neznámé z pod-
chodů v Poděbradské a Hejtmanské.

text a foto: vok

JARNÍ ÚKLID se sdruÏením Lodiãka

udělej to nejlépe sám. A tak se do toho OS Lo-
dička pustila. Určili jsme den D, čas Č a hodi-
nu H, objednali kontejner, nakoupili hromadu
igelitových pytlů na odpadky, ale taky hroma-
du buřtů pro spravedlivě pracující a sešli jsme
se za garážemi na kraji lesnatého vrchu Aloi-
sov v Hloubětíně. Náš předseda a organizátor
pan Pecka bojově zavelel, vy doleva, vy zase
doprava, ty a ty nahoru, a pustili jsme se do to-
ho. Zpočátku člověk nevěděl, kam dříve sko-

čit, ale s postupujícím časem se pytle plnily
a plnily a les jako by děkoval a vzdychal ,,to
je úach, to je úleva”. Děti statečně šplhaly po
někdy hodně příkrých stráních i pro ty nej-
menší papírky a pokřikem upozorňovaly na
další a další hromádky harampádí. Někteří
dospělí zase tahali těžké pytle plné odpadu,
ale i celé smotance drátů, stará dřeva a prkna
na místo odvozu odpadu. Postupně mizela
jedna hromada za druhou a sluníčko, které mi-
lostivě vylezlo na tu naši velkou akci, se klo-
nilo k pozdnímu odpoledni. Unavené, ale spo-
kojené děti a dospělí se pomalu stahovali
k ohníčku, odkud už zavoněly připravované
buřty a kde na ně čekaly i limonády. Všichni
byli spokojeni. Opravdu se udělal velký kus
práce, les, jako znovuzrozený, prokoukl. Děti
byly ohromné: s jako vervou se do práce pus-
tily a kolik toho udělaly! Buřty byly výborné
a počasí též. Zkrátka celá akce se Lodičce po-
vedla. Doufáme, že i vám bude při procházce
hloubětínským lesem příjemně. A když se za-
posloucháte do šumu ve větvích, možná se
vám podaří zaslechnout ,,děkuji, děkuji, tak
zase příští rok”.

Táborová nabídka
Dům dětí a mládeže v Praze 9 připra-

vuje na prázdniny celkem šest táborů
s velmi pestrým programem. Vodácký
putovní tábor na Vltavě a horolezecký
tábor v Jizerských horách mají své za-
měření jasné. Tvořivý tábor v jihočes-
kých Novosedlech má náplň hlavně ve
výtvarné, dramatické a rukodělné čin-
nosti. Sportovně-rekreační program
v Kamenici nad Lipou a Českém Šum-
burku zahrnuje míčové hry, bojové spor-
ty, aerobik, kola, lodě a další soutěže.
Zajímavostí je určitě zahraniční tábor se
společným programem české a německé
mládeže v obou zemích. Bližší informa-
ce o všech letních pobytech naleznete na
e-mailové adrese praha9@ddm.zde.cz.

Pokud byste rádi sjížděli Ohři, pak
máte ideální příležitost připojit se k vo-
dácko-putovnímu táboru, který pořádá
oddíl Vydry. Prý tam uvidíte řeku plnou
krokodýlů a odvezete si spoustu dalších
zážitků. Podrobnosti se dozvíte
na telefonu 604 337 913 nebo na
www.vydry.zde.cz.

Na Šumavu se zase chystá velká ar-
cheologická expedice s tematicky zamě-
řenou celotáborovou hrou. Bližší infor-
mace o ní na vás čekají na telefonu
721 982 932 a na www.plechacek.cz.

Letní tábory připravuje také tenisová
škola trenérky I. třídy Mirky Melichero-
vé, a to v Seči u Chrudimě. Pět týdenních
pobytů zahrnuje čtyřhodinovou výuku
tenisu denně, sportovní hry a výlety.
I v tomto případě se dozvíte více na
telefonu 605 917 644 nebo na 
www.volny.cz/bohemiatenis.

vok

Pofiádková versus âuÀák

Kontrast čistých schodů a pomalovaných
stěn aneb Pořádková versus Čuňák.
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Adresa knihkupectví: Mochovská 38
Hloubětín, pavilon Havana – u stanice metra

tel. 281 866 125, www.czknihy.cz

KNIHY PRODÁVANÉ V KVĚTNU
● Zdena Frýbová - DVĚ DÁMY V TÍSNI
Autobiografická kniha vypráví o prázdninové ces-
tě s přítelkyní po západní Evropě.
● Pavel Frýbort - BODYGUARD Detektiv Jareš
má ochránit rodinu bohatého podnikatele před vy-
díráním. Ohrožen je ale i on sám.
● Ed McBain - POPRAVA A JINÉ POVÍDKY
Kolekce jedenácti detektivních příběhů známého
autora.
● Teresa Medeiros - SKANDÁLNÍ NOC Car-
lotta se při vstupu mezi londýnskou smetánku
kvůli své zvědavosti dostane do situace, z níž lze se
ctí vyjít pouze sňatkem.

KVùTEN 19

Zajímavá nabídka domÛ dûtí a mládeÏe

Základní umělecká škola
Praha 9, Ratibořická 30, tel. 281 925 304,
vypisuje talentové přijímací zkoušky do

hudebního oboru.
Uchazeči se mohou dostavit vždy mezi 15.30

a 18.00 hod. v následujících termínech: úterý
18. května, čtvrtek 17. června 2004.

Přijímáme žáky školního věku - především dě-
ti, které půjdou od září 2004 do první nebo druhé
třídy ZŠ.

Pokud se budou hlásit starší žáci přímo na hru
na nástroj nebo zpěv, můžeme je po úspěšném vy-
konání zkoušky přijmout pouze na jednotlivá
uvolněná místa v příslušných třídách. Vyučujeme
hru na klavír, housle, dechové nástroje (flétny
příčné i zobcové, hoboj, klarinet, saxofon), kyta-
ru, akordeon, violoncello, zpěv sborový i sólový
a bicí nástroje.

Talentová zkouška obsahuje přezkoušení hu-
debního sluchu a rytmu. Každé dítě také zazpívá
jednu píseň. Žádná speciální předchozí průprava
se nevyžaduje. Hodnocení zúčastněných dětí bu-
de provedeno až po ukončení všech tří termínů ta-
lentových zkoušek.

Bližší informace obdržíte během zkoušek pří-
mo u zkušebních komisí nebo u zástupkyně ředi-
telky J. Kasanové.

Seznamy přijatých dětí budou zveřejněny
22. 6. odpoledne na nástěnce školy a na našich
webových stránkách.

Další informace o studiu na naší škole najdete
na http://sweb.cz/zus.hp

Základní umělecká škola
U Prosecké školy 92, Praha 9-Prosek,
tel. 286 886 138,
zve všechny děti, které mají zájem o hru na

hudební nástroj, o malování, tanec a umělecký
přednes, na přijímací a talentové zkoušky ve
dnech 10., 11., 12. a 31. května, 1. a 2. červ-
na, vždy od 16 do 18 hodin, pro obor hudeb-
ní (klavír, housle, kytara, akordeon, el. klávesy,
zobcová i příčná flétna, klarinet, saxofon, trub-
ka, pozoun, violoncello, kontrabas, zpěv kla-
sický a populární, přípravná hudební výchova),
taneční (klasický, lidový a moderní výrazový
tanec), literárně-dramatický (recitace a dět-
ské divadlo), ve dnech 11. května a 1. června
od 16 do 18 hodin pro obor výtvarný (kresba,
malba, grafika, keramika a figurální kresba pro
starší). Mimo stanovené termíny je možné při-
jímací zkoušky vykonat každé pondělí od 
14 do 18 hodin ve třídě zástupkyně ředitelky
Heleny Malíkové v 1. patře.

I přes klesající počet dětí v naší re-
publice narůstá počet zájemců o na-
bídku center volnočasových aktivit.
Podle slov Ing. Mgr. Libora Bezdě-
ka, ředitele Domu dětí a mládeže
hlavního města Prahy, zdejší domy
dětí mají podchycenu zhruba jednu
třetinu z nich. K tradičním zájmo-
vým činnostem v kroužcích, k jed-
norázovým aktivitám včetně soutěží
a táborům nově přibývají otevřené
kluby pro ty, jimž nevyhovuje příliš-
ná organizovanost, a outdoorové ak-
tivity, zaměřené na pobyt v přírodě.
Důsledkem snahy DDM o podchy-
cení nových tren-
dů je například
vznik lanových
center. Dvě z nich
najdou zájemci
o adrenalinové
sporty z Prahy 14
i relativně blízko:
nejdříve vzniklo
lanové centrum
Proud ve Vysoča-
nech (e-mail: pra-
ha@lanovecent-
rum.cz), nově se
nyní otevírá další
na Libeňském
ostrově.

Co pro vás při-
pravil Dům dětí
a mládeže v Praze 9 na Proseku, jehož poboč-
ka by měla být letos v září otevřena v Praze
14, se dozvíte z následujícího přehledu.

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 KVĚTNU

15.-16. 5. Horovíkend, Český ráj: techni-
ky lezení, základní průprava s instruktorem,
dobrodružné hry, výlety, ubytování ve vlast-
ních stanech, věk: 10-15 let, cena: 330 Kč
(kempovné, strava, doprava, pojištění, lezec-
ká výstroj). Inf. Karel Sláma.

26. 5. Koloběžkiáda: zábavné soutěže, od-
měny pro vítěze. Koloběžku s sebou.

28. 5. Zábavný den v Podviní: hry a sou-
těže, pódiová vystoupení, koncerty, žonglová-
ní. Vstup zdarma. Od 9 do 17 hod.

LÉTO S DDM

O nabídce letních táborů informujeme
na str. 18.

KLUBY

Internet klub: Po-Čt 19-21 hod., Pá 16-21
hod., So a Ne 10-18 hod. Street club (vstup
zdarma): otevřený klub pro mládež: Po, Čt, Pá
16-19 hod., Út, St 17-20 hod., kulečník, fot-

bálek (pouze 5 Kč za hru), šipky, hudba, vi-
deo, Tv, deskové hry, časopisy, knihy..

DDM hledá dobrovolníky (příležitostné
akce pro děti a mládež, tábory). Informace na
telefonu DDM nebo e-mailem. Chcete-li do-
stávat informace o akcích DDM e-mailem,
pište na: novinky@ddm.zde.cz.

V dubnu bylo lanové
centrum na Libeňském
ostrově před dokončením.

Letní tábor pro malé děti, pořádaný proseckým DDM.

O internetový klub je v Měšické značný zájem.

Talentové zkou‰ky do ZU·

Černý Most, Gen. Janouška 1060, tel. 281 918 142
Hloubětín, Poděbradská 489, tel. 281 869 082

❍ Iveta Lažanská - Pod kopyty nebe Příběh
středoškolačky, jíž po smrti otce poskytuje útěchu
vztah ke koním.
❍ František Charvát - Říkačky a pusolamy
Knížka moderních drobných textů pro malé čtená-
ře umožní rozvoj jejich slovní zásoby.
❍ David Grant - Zvěrolékař na sál! Třetí kniha
vzpomínek zahrnuje případy z praxe ředitele lon-
dýnské veterinární kliniky.
❍ Pavla Jungmannová - Pověsti o zvonech,
zvonařích, zvonicích a zvoničkách České (pře-
vážně pražské) a slovenské pověsti a příběhy na da-
né téma.
❍ Václav Pavel Borovička - Ukradli bohům
smrt Deset kriminálních případů, v nichž násilná
smrt někdy mohla být i vysvobozením.

NOVINKY
v místních knihovnách

stranu připravila: vš, foto: archiv (2), vš
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Jak jsme v Praze 14
spokojeni

Studenti Vysoké školy mezinárodních a ve-
řejných vztahů na reprezentativním vzorku té-
měř tří a půl tisíce respondentů zjišťovali, jaké
je společenské klima ve 22 pražských správ-
ních obvodech. Zjistili přitom, že k nejméně
spokojeným občanům patří obyvatelé vý-
chodního cípu metropole - městských částí
Praha 21 a 22. Naše městská část podobně ex-
trémní postoje nevykazuje: například při hod-
nocení dostupnosti služeb měli zdejší respon-
denti v porovnání s ostatními nejméně výhrad
k dostupnosti škol, v případě obchodů a lékař-
ské péče se Praha 14 pohybuje ve středním
pásmu, zatímco nejmenší spokojenost naši
občané vyjádřili s bydlením - spolu s Prahou
19 a Prahou 9 patřili k jedné třetině dotáza-
ných, kteří uvažují o přestěhování jinam. Dů-
vodem byla nejčastěji malá velikost bytu
v kombinaci s velkými náklady.

Kdo si zpívá, nemraãí se
V březnovém obvodním kole soutěže v dět-

ském sólovém zpěvu Pražská snítka v Galerii
14 radost ze zpěvu někdy nenarušila ani tréma
- zejména když výběr
písniček odpovídal
pěveckým možnos-
tem i hlasovému typu
soutěžících. O jejich
přípravu se postarali
učitelé základních
škol, oddělení kultu-
ry kanceláře starosty
zajistilo účast poroty
v čele s profesorkou
DAMU Zdenkou Ka-
reninovou i hezké
dárky pro vítěze. Vý-
kony byly mnohdy velice vyrovnané. Nej-
úspěšnější školou se stala se dvěma absolutní-
mi vítězstvími ZŠ Generála Janouška (Marek
Morstein - na snímku, Christian Foltýn), jed-
no první místo si připsala ZŠ Vybíralova
(Barbora Slavětínská), po dvou postupujících
do městského kola soutěže mají ZŠ Chvale-
tická (Jakub Cepník a Jana Věrtelářová),
ZŠ Ratibořická z Horních Počernic (Bohumi-
la Zoššáková a trio T. Jurášová, M. Vojíková
a V. Pánková) a ZŠ Slavětínská z Klánovic
(Světlana a Filip Tvrzických). Vydařenou ak-
ci by možná stálo za to ještě vylepšit malým
občerstvením pro soutěžící i jejich doprovod.

Kvûtnov˘ Gong
Kulturní zařízení, jehož květnový program

zahrnuje opět přednášky, koncerty, i divadelní
představení pro dospělé (např. 26. 5. od 19.30
hod.: W. Allen - Zahraj to znovu, Same v po-
dání Divadelní společnosti Jana Hrušínské-
ho), nezapomíná ani na děti. Pro ně je určena
speciální nabídka dětských titulů, vždy v so-
botu od 15 hodin. Praha 14 bude v Gongu ten-
to měsíc zastoupena v programu osmého roč-
níku nesoutěžní přehlídky mateřinek Před-
školáček, na které ve dnech 4. a 5. května ve
dvou odpoledních blocích postupně vystoupí
MŠ Bobkova, MŠ Chvaletická, MŠ Šebelova
a MŠ Vybíralova 967.

Beseda o bydlení
V bývalé ubytovně ČKD ve Slévačské ulici

v Hloubětíně uspořádalo 24. března občanské
sdružení Čtrnáctka besedu na téma družstevní
bydlení a Evropská unie. Hlavním hostem byl
JUDr. Ivan Přikryl, místopředseda bytového
družstva Pokrok, který mimo jiné hovořil na
téma družstevnictví v ČR, jež má 150letou
tradici. jš

Hurá do pohádky
Na děti předškolního věku, které rády sou-

těží, čeká ve čtvrtek 27. května mezi druhou
hodinou a půl pátou odpoledne Pohádkový
les. Potkat v něm můžou opentleného vodní-
ka, krásnou princeznu či Karkulku s výsluž-
kou - a podle organizátorů z MŠ Chvaletická,
kteří oblíbenou akci připravili a v případě ne-
příznivého počasí jí dají k dispozici i své

vlastní prostory, možná přijde i loupežník.
Pro ty, kdo do pohádky netrefí, malý návod:
autobusem číslo 110, 181 nebo 273 do zastáv-
ky Sídliště Lehovec a pak hurá do lesoparku -
pohádková lesní brána se vám otevírá na rohu
Nedvědické a Cidlinské ulice.

Jarmark na jedniãku
S velkým zájmem rodičů i dětí se setkal

velikonoční jarmark v ZŠ Šimanovská
v Kyjích. Do přípravy a prodeje rozličného
velikonočního zboží se tentokrát, podle slov
jedné z hlavních organizátorek učitelky Ilo-
ny Pickové, zapojily všechny třídy beze
zbytku - však si také z výtěžku budou moci
přispět na školní výlet. O tom, že se nejed-
nalo o částky zanedbatelné, svědčí výsledek

Zdravotní středisko v ulici Kpt. Stránského.

Jak už jsme v Listech informovali, od
3. února probíhala komplexní rekonstrukce
důležitého dopravního uzlu v Kyjích, a to kři-
žovatky Broumarská x Českobrodská. Rekon-
strukce byla spojena s uzavírkou části Brou-
marské ulice, což mělo za následek, že  jak au-
tomobilová doprava, tak autobusy MHD byly
vedeny po objízdné trase. V ulici Broumarské
byla křižovatka rozšířena na tři jízdní pruhy.
Rekonstrukce byla dokončena v předstihu
a pro dopravu byla křižovatka otevřena
již 21. dubna. jš

Skřítkové-jarňáčkové (tento je od Jakuba
Vujky) vítali návštěvníky při vstupu do 1.A.
„Tyhle obrázky jsme dělali už k prvnímu jar-
nímu dni,“ říká učitelka Šárka Jindrová.

páťáků: zhruba tři tisíce korun. V odpoled-
ním programu nechyběla dílna pro před-
školáky a divadelní představení dramatic-
kého kroužku pod vedením učitelky Jarmi-
ly Rusevy a také občerstvení, jež spolu se
školáky ve zdejší kuchyňce zajišťovala Zdi-
slava Höferová. Že se ona sama ve svém
volnu věnovala pečení velikonočních dob-
rot, to se v partě kyjských učitelských na-
dšenců považuje za normální.

V Klubu maminek Klubíčko, který je sou-
částí sítě mateřských center YMCA, se na
povelikonočním malování sešly dvě desítky
prcků provázených maminkami. Kromě ma-
lých kreslířů, z nichž byli nakonec vybráni
a odměněni ti nejšikovější, se na zábavném
dopoledni v rámci své praxe podíleli i školá-
ci ze ZŠ Generála Janouška pod vedením
učitelky Ing. Mgr. Marie Novákové (na sním-
ku s kytarou), jíž patří hlavní zásluha na
vzniku a kvalitní programové náplni jedno-
ho z nejstarších mateřských center v Praze.
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CO SE DùJE NEJEN V REGIONU

Velikonoãní
inspirace u sousedÛ
V Dolních Počernicích pořádá radnice

velkou velikonoční výstavu tradičně dva
týdny před svátky jara. Letos byla instalo-
vána v Českém statku pod názvem Veliko-
noční inspirace: pan profesor Tomáš Jirsák

dělal pomlázky, ti nejmlsnější mohli ochut-
nat teplé vafle se šlehačkou, paní Kateřina
Václavková předváděla ubrouskovou tech-
niku, paní Hana Jirásková zase zdobení per-
níčků. Vystaveny byly tradiční velikonoční
artefakty, především malovaná a dirkovaná
vajíčka a pestrá směs rukodělných výrobků
včetně keramiky. Inspirativní byla rovněž
ukázka zdobení vajíček sítinou jezerní, což
je technika dnes už pozapomenutá. Ná-
vštěvníků bylo víc než dost a po poledni,
kdy sluníčko doslova připalovalo, vyšlo
z nádvoří Českého statku procesí vynášejí-
cí symbolickou Morenu, která byla po za-
pálení shozena do říčky Rokytky. Děti
v krojích ji vyprovázely říkankou: Přišlo ja-
ro do vsi, kde jsi, zimo, kde jsi? Byla zima
mezi námi, hu, hu, hu, jaro už je tu... Ač
jsou Dolní Počernice dávno součástí Prahy,
udržují tu zvyky, na které zapomněli leckde
na venkovně. Živá lidová tradice ve velko-
městě, to je přece mnohem víc než jen in-
spirace. jš

Známé osobnosti
podpofií DD Cup

Koncem března se v Dolních Počernicích
uskutečnila první část 1. ročníku akce Dět-
ský domov Cup, zahrnující halovou kopa-

nou, běžecký trojboj a závody na kole. Na
kopanou sem podle informací ředitele Mar-
tina Lněničky přijelo 31 dětských domovů,
tím nejvzdálenějším byl DD z Bukurešti.
Vítězem turnaje se po odehrání více než
stovky zápasů stal dětský domov z Tachova,
druhé skončily Karlovy Vary a třetí Dolní
Počernice. O doprovodný páteční program
včetně losování se postaral klaun Ronald
z McDonald’s, s dětmi se přišel pozdravit
i starosta Dolních Počernic Zbyněk Richter.
V sobotu v hotelu Svornost akci moderoval
a zpíval Vlasta Korec, vystoupila Radana
Labajová a Zdena Lorencová a fotbalisté
Sparty Praha Kováč a Petráš, v neděli pře-
dával ceny trenér Miroslav Beránek. Velké
poděkování patří pořadatelům - dětský do-
mov a 1. sportovní občanské sdružení
- i účinkujícím, Magistrátu hlavního města
Prahy, hotelu Don Giovanni, firmám Made,
Coca-Cola Beverages, McDonald’s, Star
Life - Robert Změlík, hotelu Svornost,
místní základní škole a Sokolu, sdružení
Počin a Nadaci Terezy Maxové.

Soutěž Dětský domov Cup v květnu po-
kračuje běžeckým trojbojem - Memoriálem
Lucie Hanušové. Probíhat bude už tradičně
v prostorách zámeckého parku, a protože se
koná ve dnech 21. až 23. 5., stane se sou-
částí Májování (píšeme o něm na str. 5).
Sportovní soutěže doplní vystoupení zná-
mých osobností (účast přislíbil Kamil Stři-
havka, Vilém Čok, Iva Marešová a Michal
Suchánek) a Městské policie, děti potěší
koníčci, příznivce kopané zas účast několi-
ka hráčů spolu s trenérem Beránkem,
a všichni společně jistě ocení sobotní večer-
ní ohnivou show, jež vypukne ve 21 hodin.

Nová bezplatná
poradna

Sdružení Občanská inspirace, jež své aktivity
ve prospěch handicapovaných prezentovalo pro-
střednictvím soutěže o nejkrásnější hrneček na
dubnové výstavě Handicap na Výstavišti v Ho-
lešovicích, přichází s novou bezplatnou pora-
denskou službou. Po telefonickém objednání na
čísle 281 918 473 vám tu odborníci Mgr. Daniel
Hovorka z Ministerstva práce a sociálních věcí
ČR a Mgr. Lenka Treslová z Ministerstva spra-
vedlnosti pomohou zejména v oblasti pracovně-
právních vztahů (pracovní smlouvy, výpovědi,
žádosti o zaměstnání) a trestního práva (domácí
násilí, neplnění vyživovací povinnosti, zákon
o soudnictví ve věcech mládeže atd.), ale i soci-
ální péče (jak se orientovat v příslušných záko-
nech, na jaké dávky máte nárok). Konzultace
probíhají v kanceláři sdružení v Kučerově
ul. 768 (zhruba 100 m od konečné metra B Čer-
ný Most).

âert ví, jak na to
Po revoluci se zdálo, že „mobilní“ a počítačo-

vá komunikace vytlačí knihu. Nestalo se tak -
a k podpoře čtenářství se v Praze s tradičními
vzdělávacími či kulturními institucemi spojily
i mocnosti pekelné. Kde? V Linhartské ulici, ne-
daleko Městské knihovny, v čítárně U čerta
s knihou. V komorním prostředí tu nabízejí pro-
gramy na míru základním i středním školám, ně-
kdy i za účasti osobností typu Marka Ebena či
Miroslava Žbirky - stačí zavolat na telefon
777 774 137 a domluvit se. Za „čertovským čte-
ním“ se v době konání veletrhu Svět knihy
(od 6. do 9. května) můžete vydat i na Výstaviš-
tě - jen tak namátkou připomínáme sobotní be-
sedu (8. 5. od 11 hodin) se spisovatelkou Hermí-
nou Frankovou, autorkou knižní předlohy Dívky
na koštěti, nebo povídání s ilustrátorem Josefem
Palečkem (tentýž den o dvě hodiny později).
Stálým pořadům Čítárny U čerta s knihou je tu
vyhrazena neděle od 10 do 14 hodin.

Ve dnech 20. až 23. května ožije Letenská
pláň dětskými aktivitami při tradiční akci České
rady dětí a mládeže, nazvané Bambiriáda, která
má letos poprvé mezinárodní charakter. Pod
heslem Bambiriádní svět - jsme na jedné lodi se
tu bude prezentovat nabídka sdružení, zaštítě-
ných radou, jež se zaměřují na volný čas dětí
a mládeže. Střelba lukem, lanové překážky, ži-
vot indiánů, ale také počítače včetně internetu,
spousta her, pódiová taneční či hudební vystou-
pení - to je jen malá ukázka toho, co všechno
můžete na Letné najít. Vstup je zdarma, v prů-
běhu akce lze sledovat on-line zpravodajství na
internetové adrese www.bambiriada.cz/praha.

Zemû dûtí na
Letné

Memoriál Lucie Hanušové se koná
už pošesté.

dvoustranu připravila: Věra Štemberová, foto: jš (3), vš (2), archiv
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Ani odpověď na třetí soutěžní otázku z mi-
nulého kola nečinila drtivé většině soutěžících
vážné problémy. Bude to nesporně i tím, že
neoficiální název polikliniky na Černém Mos-
tě (Parník) je mezi lidmi rozšířenější a použí-
vanější než ten oficiální. S uspokojením jsme
zaznamenali, že naše soutěž nabrala plné ob-
rátky, čehož dokladem je několikanásobný
nárůst odpovědí, a to především v elektronic-
ké podobě. Vylosovali jsme opět tři výherce:
1) Linda Deutschová, 2) R. Malkovská,
3) Vladislav Podracký. První získává pou-
kázku v hodnotě 250 Kč na knihu dle vlastní-
ho výběru (platí do konce letošního roku)
v hloubětínském knihkupectví Trávníček,
druhý v pořadí obdrží CD Hynka Tomma
a pro třetího je připravena dárková taška vě-
novaná nákupním a zábavným Centrem Čer-

âtenáfiská soutûÏ: 10x o Praze 14

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

10x o Praze 14, otázka č. 4:
V hloubětínském zámečku 
z roku 1873 nyní sídlí také:

a) zámecké letní divadlo
b) novozámecké gymnázium
c) Gyncentrum
d) zámecká paní

Tak tady se stal ten masakr... Se zájmem
jsem si v dubnových Listech přečetl článek o že-
lezniční trati Praha–Kolín. Zmínka o železniční
nehodě na tehdejší Praze 9 mi připomněla z dět-
ství jednu procházku s otcem někdy v polovině
šedesátých let. Šli jsme kolem Rokytky až k bý-
valé zastávce Hloubětín. Pamatuji si, že někde
u ní mi otec řekl: „Tak tady se stal ten masakr...“
Valil jsem oči, ale nic zvláštního jsem tam kromě
střepů neviděl. Bylo to zřejmě už nějaký týden po
té nehodě. Rozhodně k ní tudíž nemohlo dojít
v padesátých letech - to jsem ještě nebyl na svě-
tě! Když tedy ministerstvo vnitra a České dráhy
nedokázaly autorovi článku říci nic bližšího, tro-
chu jsem se porozhlédl po internetu. Nemusel
jsem ani hledat dlouho: na stránkách Ing. Lubo-
míra Macháčka je mj. odkaz na smrtelné
železniční nehody od roku 1950. A „naše“ neho-
da v nich skutečně je! Uvádí se tam doslova:
„srážka nákladního vlaku s osobním vlakem na
zastávce Praha-Hloubětín, 14 mrtvých, 70 zraně-
ných - 21. 9. 1965“. Myslím, že by to mohlo být
to hledané datum...

Milan Kaška, Hloubětín

VÝHRA
I stalo se, že jsem vyhrála. Zažila jsem opojný

pocit radosti, když jsem spatřila své jméno coby
jméno výherce otištěné ve vědomostní soutěži
Listů Prahy 14 památného dne 3. 3. 2004. Tehdy
jsem celé odpoledne chodila s nosem nahoru,
protože mi nikdo z rodiny nesahal ani po kotníky.
Ačkoli měřím jen 160 cm, vyrostla jsem náram-
ně. Všem jsem dávala najevo, že mé znalosti jsou
mimořádné. Protože jsem se v oné zprávě dočet-
la, že výherci budou písemně informováni, doká-
zala jsem svůj pocit blaženosti držet na uzdě pou-
ze týden. Potom jsem už psychicky nevydržela
a hnána chtíčem, osobně jsem se vydala na adre-
su redakce. Ve vrátnici jsem musela zodpovědět
přísné otázky: Kam jdu? proč tam jdu? a kdo
jsem? Když jsem zvědavost vrátného ukojila,
zvedl sluchátko a vytočil číslo redakce, kde
oznámil, že jsem si přišla pro výhru. Dostalo se
mu souhlasné odpovědi. Výtah mě rychle dovezl
k cíli. Když jsem klepala na patřičné dveře, byla
jsem natěšená jako malé dítě na Štědrý večer.
Uctivý pán mě přivítal a zkormouceně mi sdělil,
že výhry má u sebe pan šéf, a ten je na dovolené.
Dal mi telefonní číslo, abych se ozvala za týden.
Odkráčela jsem lehce rozmrzelá, ale brzy jsem se
vzchopila, neboť jsem ujistila sebe samu, že se
nic tak zlého nestalo. Musím jen být trpělivá,
a kdo si počká, ten se přece dočká, ne? Abych ne-
vypadala nenasytně, vydržela jsem čekat celých
deset dní. Potom jsem suverénně vytočila číslo
redakce. Opět jsem hovořila s uctivým panem
Vokurkou. A opět má naděje musela klesnout,
neboť jsem se dozvěděla, že dárek, který byl pro
mne určen, dosud nebyl od sponzora soutěže do-
dán. To už jsem vykulila oči jak Louis de Funés.
Pomalu mi začalo svítat, že jsem pouze teoretic-
ký výherce. Ale protože jsem děvče do nepohody,
rychle jsem se otřepala, utřela uslzená očička
a vrhla se na nejbližší křížovku v novinách. Za
každou cenu musím vyluštit tajenku a poslat ji
v termínu, protože co kdyby...

Ivana Myšáková
POZNÁMKA REDAKCE

Nedopatřením došlo k tomu, že třetí cenu naší
soutěže, což je dárková taška od CČM, jsme ne-
chali připravit až po vylosování výherců. Naštěs-
tí jsou v CČM velmi vstřícní a ochotní, takže bě-
hem několika dnů jsme si mohli vyzvednout rov-
nou tři výhry.  Paní Myšáková se nakonec
dočkala (osobně jí dárek předal již zmíněný ucti-
vý pan redaktor). Nebýt této úsměvné epizody,
byly by Listy ochuzeny o jeden fejeton, potvrzu-
jící, že naše Listy mohou být i v očích čtenářů
(nejen některých členů zastupitelstva) zábavným
měsíčníkem. jš

Díky tomu, že se naše redakce stala mediál-
ním partnerem turistické soutěžní hry 8x4,

pořádané kartografickým vydavatelstvím Ža-
ket, máte exkluzivní možnost se naším pro-
střednictvím do této originální soutěže o 500
věcných cen zapojit! Soutěž byla odstartována
v dubnu, k počátku turistické sezony, a potrvá
do 31. října. Pro veřejnost je připraveno slav-
nostní zahájení v pátek 7. května v 16 hodin
v rámci veletrhu Svět knihy 2004 na Výstavišti
v Holešovicích. V průběhu soutěže se uskuteč-
ní řada doprovodných akcí, např. pochod se
zdoláním nejnižší a nejvyšší nadmořské výšky
na území Prahy. Jde o turistickou soutěž zamě-
řenou na poznávání zajímavostí středních Čech
a Prahy. Do hry je zapojeno 32 soutěžních míst
zobrazených na soutěžní mapě, jež jsou rozdě-
lena do osmi skupin podle jejich typu (1 - fau-
na a flora, 2 - přírodní zajímavosti, 3 - církevní
památky, 4 - zříceniny, 5 - hrady, 6 - zámky, 7 -
muzea a galerie, 8 - věda a technika). Každá
skupina tedy obsahuje čtyři lokality, a tím se
dostáváme k onomu násobku 8 x 4 = 32 turis-
tických míst, která soutěžící postupně navště-
vují. V každém z nich si lze zakoupit soutěžní
pohlednici s kuponem k nalepení na hrací kar-
tu. Kdo se chce dostat do závěrečného slosová-
ní o 500 věcných cen (hlavní cenou je zimní zá-
jezd pro dvě osoby za 17 000 Kč), musí získat
alespoň čtyři různé soutěžní kupony ze čtyř
různých míst. Je na každém účastníkovi, jak
rychle, v jakém pořadí a kolik míst navštíví.
Soutěžní mapu si můžete zakoupit v knihku-
pectví Trávníček v Hloubětíně, pavilon Hava-
na. Do hry se mohou zapojit jak jednotlivci, tak
společně na jednu hrací kartu i rodiny, školní
třídy, sportovní oddíly. Vše podstatné o soutěži
včetně aktualit najdete na internetových strán-
kách www.zaket.cz/8x4. jš

ný Most. Jako bonus máme pro každého vý-
herce kromě obrazové publikace Praha 14
v zrcadle času také soutěžní mapu s hrací kar-
tou od nového sponzora, jímž je vydavatelství
Žaket. Jak s mapou naložit, se dočtete v člán-
ku na této stránce nahoře. Pokud se nepřihlásí
výherci sami, vyrozumíme je dopisem. Ceny
budou k vyzvednutí po předchozí domluvě
v naší redakci. Dnešní odpověď doručte mailem
( l i s t yp rahy14@
p14.mepnet.cz), na
korespondenčním
lístku nebo osobně
do podatelny nejpo-
zději do 17. května.

Všichni, kdo se
zúčastní alespoň
jednoho soutěžního
kola, postupují po
uveřejnění desáté
otázky v říjnových
Listech do velkého
listopadového finále
k 10. výročí vzniku
Prahy 14.

Napsali jste námTuristická soutûÏní hra 8x4

Otevřeno:
pondělí až pátek
8.00 - 18.00 hod.
tel. 281 866 125

www.czknihy.cz
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v nákupním
i zábavním

Veškeré informace o aktivitách nákupního a zábavního CČM najdete na: www.centrumcernymost.cz

Seznamte se
s májovou nabídkou

Stálí návštěvníci CČM už produktové no-
viny znají a rádi si ohlídají termín jejich vy-
dání, aby mohli v následujících devíti dnech
využít všech zajímavých nabídek vybraných
nájemců nákupního a zábavního centra.
V máji je týdnem výhod, slev a dárků čas me-
zi 15. a 23. 5. - produktové noviny vycházejí
v deníku Blesk 14. 5. Najít je můžete i na
www.centrumcernymost.cz.

Jaro plné vÛní
Atraktivní jarní nabídka na vás čeká v ná-

kupním centru při speciální akci prodejce
kosmetiky světoznámé značky Yves Rocher
ve dnech 14. až 16. 5. Po tyto tři dny lze vše,
s výjimkou Plaisirs Nature, koupit o 30 % lev-

něji! Odnést si odtud plnou tašku kosmetiky
se vyplatí: například jen při zakoupení ex-
presní odličovací vody, toaletní vody a spr-
chového gelu ušetříte více než 300 korun - a to
už přece stojí za to.

Provûtrejte si 
svÛj ‰atník

Těm návštěvníkům, kte-
ří před nákupem kosmeti-
ky dají přednost rozšíření
jarního šatníku, je urče-
na eurokampaň C&A - 
obchodu s módním oblečením se značkou
kvality. S dvacetiprocentní slevou (v týdnu od
3. do 9. 5. na veškeré kalhotové zboží, o týden
později na halenky a košile) budou zdejší ce-
ny u vybraných výrobků v oddělení dám-
ském, pánském, dětském i clockhouse zají-
mavé opravdu pro všechny.

Pozvání na skleniãku
V máji jistě milovníky vína víc než kdy

jindy potěší večerní setkání s lahodným ná-
pojem z proslulé velkopavlovické vinařské
oblasti a s jeho znalci při semináři, jenž je
součástí cyklu Vína z celého světa. Vstupen-
ky na 11. květen (začátek ve 20.30 hodin) lze
zakoupit v informačním centru hypermarke-
tu Globus.

komerční stránku spolu s CČM
připravila: vš
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Pejsci a my...
Psi jako společníci provázejí člověka již od nepaměti. Zvláště v dnešní uspěchané a pře-

technizované době se mnozí z nás stále více upínají na svého čtyřnohého kamaráda. V mno-
ha případech se však psi stali, bohužel, i módní záležitostí. Ale ať už si pejska pořizujeme ja-
ko kamaráda, nebo jako módní doplněk, musíme respektovat řadu povinností, které právo dr-
žet psa přináší. Teprve časem totiž zjišťujeme, jak velkou máme zodpovědnost za živého tvora,
kterého jsme často k sobě na dlouhá léta připoutali a který je na nás plně závislý. Byť samo-
zřejmě existují speciální rasy asistenčních psů, u nichž je závislost vzájemná. A protože psů
hlavně v sídlištní zástavbě stále přibývá, zatímco kulturnosti a ohleduplnosti spojených s je-
jich chovem se mnohdy nedostává, jsme svědky stále častějšího volání po výrazném omezení
chovu psů, a to nejen ze strany „nepejskařské“ veřejnosti.

Od 1. března tohoto roku vstoupila v platnost
novela zákona 246/1992 Sb., na ochranu

zvířat proti týrání. Ta v § 13) stanovuje, že kaž-
dý je povinen zabezpečit v zájmovém chovu zví-
řeti přiměřené podmínky pro zachování jeho fy-
ziologických funkcí a zajištění jeho biologic-
kých potřeb tak, aby nedocházelo k bolesti,
utrpení nebo poškození zdraví zvířete, a učinit
opatření proti úniku zvířat. V bodu 4) dále sta-
noví, že zvíře v zájmovém chovu nesmí být pro-
dáno nebo darováno osobě mladší 15 let bez
souhlasu jejích rodičů nebo jiných osob mají-
cích rodičovskou zodpovědnost. Neplnění těch-
to povinností je přestupkem, za který může být
uložena pokuta do výše 20 000 Kč.

Podle novely zákona o místních poplatcích
(č. 229/2003) není od letošního roku poplatní-
kem vlastník psa, ale jeho držitel, který je po-
vinen přihlásit psa v místě svého trvalého
bydliště. Při kontrolních akcích pořádaných ve
spolupráci s Městskou policií však stále zjišťuje-
me značné množství psů, kteří zde fakticky žijí,
přihlášeni jsou však mimo naši městskou část.

Se zvyšujícím se množstvím psů přibývá
i množství psích výkalů, které můžeme najít

opravdu všude. Každý vlastník psa je však povi-
nen takové znečištění neprodleně odstranit (vy-
hl. 8/1980 Sb. HMP, o čistotě na území hlavního
města Prahy). V případě, že tak neučiní, dopou-
ští se přestupku proti veřejnému pořádku (zákon
o přestupcích) a může mu být uložena bloková
pokuta do výše 1 000 Kč. Přestože je možné
odkládat exkrementy do nádob na směsný
komunální odpad, nechala naše MČ rozmístit
22 „psích“ košů, které jsou denně vyváženy a do
kterých jsou denně doplňovány speciální papíro-
vé sáčky. Bohužel, ze strany pejskařů jsou tyto
koše jen minimálně využívány. Okolí košů a dal-
ší vytipované trasy uklízí v pracovních dnech
pojízdným vysavačem specializovaná firma,
která provádí na základě objednávky i další jed-
norázový úklid nejvíce znečištěných ploch.
V loňském roce stál úklid psích hromádek naši
městskou část téměř 600 tisíc korun, pro letošní
rok je tato částka ještě navýšena.

Bohužel, se znečištěním se setkáváme i na
dětských hřištích a pískovištích. Přitom vstupo-
vat na ně se psy zakazuje vyhláška hl. m. Prahy
č.6/2001 Sb. HMP, o ochraně veřejné zeleně. Ta
také zakazuje volné pobíhání psů ve veřejné ze-

leni a v zeleni, která je součástí zahrad a parků.
V naší městské části je mimo jiné takovou zele-
ní Centrální park Černý Most s přilehlým ryb-
níčkem Aloisov, na kterém hnízdí množství
i chráněného vodního ptactva. Přestože je tato
plocha viditelně označena informačními tabule-
mi a za porušení zákazu může být uložena blo-
ková pokuta do výše 1 000 Kč, volné pobíhání
psů je zde na denním pořádku.

V současné době žádné nařízení nestanovuje
povinnost opatřit psa na volném prostranství ná-

MÛj pfiítel pes
Už počtvrté se setkali pejsci nejen z Prahy

14 se svými paničkami i páníčky v prostoru
rybníku Aloisov na Černém Mostu na akci
s názvem v titulku. K vidění byly rasy od mi-
niaturního pražského krysaříka přes klasické
setry až po australskou sedmdesátikilogramo-
vou australskou dogu, ale také psi a feny cha-
rakterizované oním klasickým „vesnická
směs“. Třináctka soutěžících dětí a jejich
čtyřnohých kamarádů nebyla vůbec nešťastná,
byť vítězit mohli pouze někteří. Soutěžilo se
v přehlídce psů, na překážkové dráze a v psích

dovednostech. A dvojice
Markéta Hanzaliusová
s Emmou se umístila me-
zi třemi nejlepšími ve
všech z nich. Ceny pro
nejsympatičtější dvojici
si převzaly Petra Klimpe-
rová s Ťapkou a Martina
Bonerová s Anetou, od-
měněni nějakou drobnos-
tí však byli všichni. Sou-
těže amatérů vystřídali
profesionálové z kynolo-
gické stanice v Hloubětí-

§  §  §  §  §  §  §  §  §  §  §  §  §  §  §  §  §  §  §  §  §  §  §  §  §  §  §  §  §  §  §  §  §  §  §  §  §  §  §

ně pod břitkými povely
paní Matouškové. Dočkal
se i ten, kdo čekal na kou-
zelníka, protože cirkusové
ukázky matky a syna Pal-
dusových, respektive je-
jich čtyř pudlíků, byly
kouzelné i milé zároveň.
Skoro padesátka tvorů
čtyřnohých a více než
stovka dvounohých od-
cházela určitě spokojena.

vok, foto: jš
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Podeváté

samé nej-

Rekordní účast, báječná atmosféra a líté
sportovní boje charakterizovaly tradiční

turnaj školních družstev ve stolním tenisu
o pohár starosty městské části Praha 14.
Rozvinutí a upřesnění této věty  budiž dopl-
něno o následující fakta. Turnaje se zúčast-
nilo všech sedm základních škol včetně jed-
né školy zvláštní, které jsou v naší městské
části, celkem si zahrálo 43 dětí ze šestých
a sedmých tříd, nejvíc ze všech dosavad-
ních ročníků. Na třech stolech se s plným
nasazením hrálo plných pět hodin, během
nichž jsme viděli rekordních 102 utkání.
Byť v sázce byly putovní poháry, další ceny
a samozřejmě čest školy, byly jsme svědky
vzájemného povzbuzování, přátelské atmo-
sféry se smyslem pro fair play i neuvěřitel-
ného aplausu při vyhlašování výsledků. To
ostatně potvrdil i ředitel turnaje, hlavní roz-
hodčí, zapisovatel i „vyplňovač“ diplomů
Lumír Ruzha, sedmasedmdesátiletý stále
aktivní hráč Sokola Kyje, který už má
opravdu něco za sebou. Takže slova tohoto
dvojnásobného mistra světa a mistra Evropy
veteránů ve stolním tenisu mají svůj zvuk.

„Jsem u tohoto turnaje od jeho začátku
před devíti lety a letos to bylo opravdu po
všech stránkách nejlepší. O to víc mě mrzí,
že jsem musel odmítnout asi osm dětí, kte-
ré za mnou přišly, že by u nás chtěly hrát.
Rád bych jim pomohl, ale bohužel zadarmo
je dnes nikdo trénovat nebude, trenéra zase
nikdo nezaplatí, a tak je to pořád dokolečka.
Sport mládeže by ale měl být na jednom
z prvních míst.“

Stejný názor má také Petr Novák, učitel
tělocviku ze ZŠ Bří Venclíků: „Ve vyspě-
lém světě jsou podmínky pro sportování dě-
tí a mládeže nesrovnatelné. Když vidím to
zaujetí některých dětí, tak mi to je taky líto.
Pokud jde o tento turnaj, tak my jsme jeho
tradičními účastníky, jednou jsme jej do-
konce vyhráli, dnes jsme skončili až šestí.“

Třetí v soutěží čtyřčlenných družstev
skončila ZŠ Generála Janouška, kterou re-
prezentoval také Jiří Kott: „O turnaji jsem
se dozvěděl od kamaráda, rád jsem si šel za-
hrát, navíc to bylo místo školy. Líbí se mi
tu, ale radši si jdu zahrát fotbal.“

Aneta Černá, která spolu s Adélou Bera-
novou, Petrou Seidlovou a Andreou Heria-
novou (na snímku) získala putovní pohár
pro ZŠ Hloubětínská: „Zájem o turnaj byl
ve škole značný, takže jsme museli sehrát
kvalifikaci, teď jsme šťastné, že to vyšlo. Já
sama se stolnímu tenisu věnuji asi čtyři ro-

ky rekreačně, závodně hraju tenis za Hlou-
bětín a basket za Slovanku.“

Doplňme ještě, že mezi kluky byla nej-
lepší ZŠ Chvaletická, kterou reprezentovali
Patrik Beránek, Adam Růžek, Jan Neuwirth
a Richard Kuchov, soutěž v singlech pak
vyhráli Patrik Beránek a Kristýna Kinclová
ze ZŠ Vybíralova. Už teď se můžeme těšit
na jubilejní ročník, ten letošní ve znamení
samých nej- se ale bude těžko překonávat.

vok, foto: vok, jš (1)

hubkem. Ovšem dojde-li k pokousání člověka
psem, může se jednat v lehčím případě o přestu-
pek (§ 49, odst. 1, písm. b, c), za který může být
uložena bloková pokuta do výše 1 000 Kč, zá-
važnější poranění může být posouzeno jako
trestný čin ublížení na zdraví. Zde je důležité
připomenout zákon o veterinární péči (166/1999
Sb.), který v § 4, písm. f) ukládá povinnost zaji-
stit očkování psů proti vzteklině poprvé ve stáří
6 měsíců a poté vždy jednou za rok a v bodě g)
neprodleně zajistit veterinární vyšetření zvířete,
které poranilo člověka. Za nesplnění těchto po-
vinností může být příslušnou veterinární sprá-
vou uložena pokuta do výše 10 000 Kč.

V souvislosti s chovem psů bylo podle statis-
tiky Městské policie v naší městské části v loň-
ském roce řešeno 712 přestupků.

Také i proto budou v letošním roce pracovní-
ci odboru životního prostředí ve spolupráci
s Městskou policií provádět pravidelné kontroly
dodržování základních povinností majitelů psů.
Chovem psů spoluvytváříme prostředí okolo
nás. A to máme takové, jak kulturní jsme sami.

Ing. Zuzana Urbánková
odbor životního prostředí

§  §  §  §  §  §  §  §  §  §  §  § 
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Letci v názvech ulic âerného Mostu
Také v květnovém vydání Listů pokračujeme v uveřejňování medailonů

našich letců, hrdinů leteckých bitev druhé světové války, jejichž jména ne-
sou některé ulice na Černém Mostě. Abecedně přichází na řadu

PLK. IN MEM. LADISLAV BOBEK, DFC

byla určena k odjezdu ze Sovětského svazu dne
20. června 1940, a to během přesunu z Oranek do
Suzdalu, ještě před dosažením konečné stanice.
Byl mezi nimi i rtm. Ladislav Bobek. Po příjezdu
do čs. leteckého depa v Cosfordu byl 11. listopa-
du 1940 přijat do svazku RAF VR - nejprve v nej-
nižší hodnosti aircraftsman no 2 class a o několik
dní později byl povýšen do funkce sergeant. Po
krátkém kurzu u Central Flying School v Upavo-
nu (leden až březen 1941) byli Britové jeho pilot-
ními schopnostmi natolik nadšeni, že jej povýšili
- stal se z něj warrant officer. Následně působil
jako zalétávací pilot - nejprve od 21. března 1941
u 29. MU v High Ercallu a od 3. května 1941
u 46. MU v Lossiemouthu.
✈ Poté se přihlásil ke službě u nočního stíhacího
letectva, které tehdy zoufale volalo po zkušených
pilotech. Příslušné přeškolení na britskou techni-
ku a nezbytný operační výcvik absolvoval mezi
listopadem 1941 a únorem 1942 u speciální ope-
račně výcvikové jednotky 54. OTU v Church
Fentonu, kde se druhým nepostradatelným čle-
nem jeho osádky, totiž jeho radarovým operáto-
rem, stal sgt. Bohuslav Kovařík, jenž už za sebou
měl operační turnus, odlétaný na wellingtonech
u 311. peruti. S ním dosáhl všech svých nočních
vítězství, a to v řadách britské 68. noční stíhací
peruti. Největší slávu si 68. peruť vydobyla v le-
tech 1942-1943, kdy operujíce z Coltishallu brá-
nila noční oblohu nad východní Anglií a přilehlý-
mi vodami Severního moře. V průběhu tohoto
období si osádka Bobek-Kovařík počínala neoby-
čejně úspěšně. Připsala si pět sestřelů Do 217 ji-
stých, jeden Do 217 pravděpodobný a tři letouny
Do 217, resp. Ju 88 poškozené. O tom, že Bobek
byl velmi agresivním a neméně  důsledným noč-
ním stíhačem, nejlépe svědčí skutečnost, že  na-
prostá většina jeho obětí je potvrzena i z němec-
ké strany. O tom, že zdaleka nešlo o jednostran-
nou záležitost, dobře  vypovídá fakt, že v rozmezí
pouhých dvou týdnů se sám dvakrát vrátil s pro-
stříleným beaufighterem: 12. března 1943 jej
omylem „osolil“ zbrklý střelec britského halifaxu

Jeden z nejúspěšnějších československých noč-
ních stíhačů v RAF byl typickým představite-

lem vysokého standardu pilotních schopností nej-
mladší generace rotmistrovského sboru  předvá-
lečného československého letectva. Když
odcházel do  zahraničí, měl za sebou dvanáctile-
tou službu u vojenského  letectva a záviděníhod-
nou pilotní praxi. Narodil se 23. srpna 1910 v ob-
ci Mladá Skobla u Hradce Králové. Začal se sice
učit číšníkem, ale již tehdy doufal, že jeho bu-
doucí místo se nachází někde úplně jinde. V osm-
nácti se tedy dobrovolně přihlásil k vojenskému
letectvu. Základní vojenský a pilotní výcvik ab-
solvoval v letech 1927-1929 ve Škole pro odbor-
ný dorost letectva při VLU v Prostějově, která vy-
chovávala budoucí poddůstojníky čs. letectva.
Následoval stíhací výcvik v Chebu a kurz noční-
ho létání. V následujících letech působil převáž-
ně jako stíhací pilot u různých letek 4. leteckého
pluku v Hradci Králové. Sloužil převážně u jeho
66. výzvědné letky na letištích Hradec Králové
a Milovice. Jeho cesta k RAF byla podstatně slo-
žitější nežli u většiny ostatních našich letců.
✈ Z okupované vlasti do sousedního Polska uprc-
hl 18. července 1939. Společníky na cestě mu by-
li další vynikající piloti, rtm. Jaroslav Taudy a čet.
Josef Bláha. V Krakově se přihlásil do řad zahra-
niční vojenské odbojové akce. Jelikož však v srp-
nu 1939, v důsledku značně vyhrocené meziná-
rodní situace, byly zastaveny další lodní transpor-
ty čs. vojáků a letců z Polska do Francie, musel
zůstal v Polsku a čekala jej dlouhá anabáze. Dne
29. srpna 1939 tedy společně s několika desítka-
mi dalších československých letců využil nabíd-
ky ke vstupu do polského letectva. Byl přidělen
na velkou leteckou základnu v Deblinu, kde jej
zastihl počátek války. Následovaly chaotické
a rychle se měnící události v Polsku. Jejich vír pl-
ně pohltil i jeho. Po vybombardování deblinské
základny se rozptýlení  českoslovenští letci sou-
středili převážně v Góře Pulawské u Pulawy, kam
postupně přelétávali z ohrožených letišť. Tam
z nich byla 4. září 1939 zformována první čs. le-
tecká jednotka ve 2. světové válce. Nesla název
Czechoslowacka Eskadra Rozpoznawcza. Jejím
příslušníkem se stal i rtm. Ladislav Bobek. V dů-
sledku nepřátelského bombardování a bezpro-
středního  ohrožení letiště rychle postupujícími
německými jednotkami  časně ráno 13. září 1939
československá letka odstartovala dále na jihový-
chod. Pro nedostatek paliva, nízkou mlhu a ná-
slednou ztrátu orientace však většina osádek nou-
zově přistála nebo přímo havarovala v močálovi-
tém terénu. Rtm. Ladislav Bobek patřil k těm
šťastnějším, neboť společně se svým pozorovate-
lem, por. Adolfem Nowakem, na svém RWD-8
dobře přistál poblíž obce Wojnica. Odtud přelétli
k obci Kiwercy u Kowelu, ale pak už museli po-
kračovat pěšky. U Kowelu 18. září 1939 Bobka
zajaly jednotky postupující Rudé armády. Dozvě-
děl se však, že v okolí Lucku a Českého Kvasilo-
va se zřizuje prozatímní čs. velitelství na výcho-
dě. Musel se přihlásit u NKVD, kde mu bylo sdě-
leno, aby se usadil u volyňských Čechů.
Následovala složitá jednání o propuštění z inter-
nace, což se událo v několika skupinách. Měl
štěstí, že v sovětské internaci setrval „pouhých“
devět měsíců. Skupina čítající celkem 33 letců

- s hořícím pravým motorem dokázal Bobek do-
letět na vzdálené letiště, kde jeho stroj nouzově
přistál na břicho, 28. března 1943 jej vážně po-
škodil německý dornier - ještě předtím, nežli jej
Bobek pohřbil ve vlnách. Jeho stíhačská agresivi-
ta se vzácně kloubila  s dalšími jeho typickými
vlastnostmi, tedy klidem a chladnou  rozvahou
v kritických okamžicích. Zdravý rozum mu v jed-
nom  případě zavelel nesplnit rozkaz. Byl totiž
naveden proti  neznámému letounu a dostal za
úkol ho okamžitě sestřelit. Po přiblížení jej iden-
tifikoval jako wellington, ale daný rozkaz se opa-
koval, neboť na zemi panovala domněnka, že jde
o stroj používaný nepřítelem. Tento úkol však
Bobek nesplnil a nakonec ještě zbloudilý stroj
navedl na přistání. Dobře udělal, neboť  na palu-
bě wellingtonu byla skutečně britská osádka. Po
dokončení operačního turnusu nastoupil Bobek
4. srpna 1943 na předepsaný odpočinek. V jeho
rámci působil nejprve na Inspektorátě čs. letectva
v Londýně, poté v čs. leteckém depu v St. Atha-
nu, prodělal též kurz instruktorů a nakonec přelé-
tával nové stroje k jednotkám jako příslušník No
1 Delivery Flightu v Croydonu. Do operační čin-
nosti k „osmašedesátce“ se vrátil po půlroce,
2. února 1944, tedy v době, kdy britští noční stí-
hači čelili nové vlně německých nočních náletů.
Válku skončil s četnými vyznamenáními.
✈ Po návratu do vlasti působil kpt. Ladislav Bo-
bek nejprve  jako vojenský dopravní pilot. Dne
10. srpna 1945 nastoupil  službu u Letecké do-
pravní skupiny (LDS), působící na pražských
letištích Ruzyně a Kbely, jež tehdy zajišťovala
jak  vnitrostátní, tak zahraniční leteckou dopra-
vu. Po téměř dvouletém působení u LDS pak
funkci vojenského dopravního pilota vyměnil za
práci v Letecké vojenské akademii (LVA) neda-
leko svého rodiště, v Hradci Králové. Sem na-
stoupil 30. dubna 1947, a to do funkce zástupce
velitele 3. výcvikové letky (byl do ní jmenován
20. května). 2. srpna 1948 byl škpt. Ladislav
Bobek přidělen jako důstojník ke 2. oddělení
LVA. I když u letectva již probíhaly rozsáhlé
čistky, byl hodnocen i nadále výtečně. „Pilot vy-
nikajících kvalit, zvláště při létání podle přístro-
jů a za noci, výtečný střelec, jeden z nejlepších
čs. pilotů; obětavý, odvážný, je pánem každé si-
tuace, zachovává za všech okolností rozvahu
a klid, nepodléhá panice, velmi skromný...” Nic-
méně v závěru tohoto hodnocení z 16. listopadu
1948 se objevilo ono zlověstné: „Dosud nepro-
jevil dostatečný zájem o marx.-leninskou litera-
turu, politicky neaktivní...”

✈ Běžný osud západních letců škpt. Ladislava
Bobka skutečně  neminul. O několik měsíců po-
zději byl z armády bez udání důvodů propuštěn.
Po dvaadvaceti letech služby u letectva se ze dne
na den ocitl na dlažbě. V polovině šedesátých let
byl sice částečně  rehabilitován, ale na nelehkou
sociální situaci rodiny to mělo pramalý vliv.
Dnem 1. ledna 1965 byl současně povýšen na
majora, ale ve skutečnosti šlo jen o navrácení
hodnosti  (původní hodnost štábního kapitána,
s níž Bobek roku 1949  odcházel nedobrovolně
do civilu, byla totiž mezitím zrušena).  Zemřel
14. prosince 1981 v Hradci Králové ve věku
71 let.  Opravdové rehabilitace se tedy nedočkal.
Teprve deset let po  své smrti, 1. června 1991,
v rámci skutečného uznání válečných zásluh
československých letců, byl rozkazem ministra
obrany ČSFR povýšen na plukovníka letectva in
memoriam.

Jiří Rajlich
Vojenský historický ústav

stranu připravil: vok
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nům Prahy 9 a 14 nabízejí velmi výhodnou
možnost dopravy ve směru na Holešovice a dá-
le na Dejvice či Kralupy. Nádraží Holešovice
je dopravním uzlem s návazností na metro,
tramvaje, městské, příměstské i regionální au-
tobusové linky, od nádraží Praha-Bubeneč lze
pokračovat linkou č. 131 ve směru na Hans-
paulku, v opačném směru je nutný přestup
v zastávce Nemocnice Bubeneč, cca 150 met-
rů od nádraží. O lepším spojení nádraží v Bu-
benči s centrem Dejvic se dále jedná ve spolu-
práci s městskou částí Praha 6 a organizací
ROPID.

Železniční linka Praha–Roztoky, jejímž pro-
vozovatelem jsou České dráhy a.s., byla zave-
dena ve spolupráci s hlavním městem Prahou
s cílem rozšířit možnosti dopravy na území na-

ší metropole a v při-
lehlých příměstských
oblastech v systému
Pražské integrované
dopravy (PID). Proto
na lince platí tarif
PID, cestující mezi
zastávkami na území
hlavního města mo-
hou ve vlaku použí-
vat pražské předplat-
ní jízdenky nebo pře-
stupní jízdenky pro
jednotlivou jízdu, jež
mohou být už ozna-
čeny z jiného pro-
středku MHD. Cestu-
jící do Roztok, resp.
mimo území Prahy,
musí mít jízdní do-
klad pro příslušné
vnější tarifní pásmo
PID. Ve vlaku samo-
zřejmě platí i tarif
Českých drah, možná
je i přeprava jízdních
kol podle podmínek
stanovených ČD (za
jedno kolo 20koruno-
vý příplatek k jaké-
mukoli jízdnímu do-
kladu).
Hlavní předností no-
vého železničního
spojení je rychlost -
jedná se vpravdě
o expresní městské
spojení. Vzdálenost
z Libně do Bubenče
ujede vlak za
12 minut (metrem
C a A a linkou 131 je
to 28 minut), z Libně
do Holešovic jízda tr-
vá 7 minut (ostatními
prostředky MHD
25 minut), z Libně do
Roztok vlakem ces-
tujete 20 minut.
Linka byla také tarif-
ně zvýhodněna
v rámci PID zařaze-
ním železniční stani-
ce Praha-Holešovice
do pásma 0. Pro ces-
tující to znamená, že
při cestách z Libně
do Roztok a dále na

KVùTEN 27

M E Z I N Á R O D N Í

leti‰tû Praha -Kbely
8.-9.5. 2004 (8-17 hod.)

Vstupné: 200 Kã dospûlí, 100 Kã dûti 6 - 15, do 6 let zdarma

http://www.airshow.cz

Hlavní partnefii

Nová Ïelezniãní linka LibeÀ–Roztoky

Kralupy mohou použít jízdenku - předplatní
nebo jednotlivou - za cenu o jedno pásmo niž-
ší než při cestě přes centrum Prahy, v tomto
případě přes Masarykovo nádraží. Například
na cestu z Libně do Roztok nebo Řeže, případ-
ně v opačném směru, vám stačí jízdní doklad
na dvě tarifní pásma, tedy v případě jednodu-
ché jízdenky za 12 korun. Při cestě přes Masa-
rykovo nádraží - dosud jediná možnost - vyšla
jednotlivá jízdenka na 18 Kč.

Kvůli lepší návaznosti železniční dopravy
v Praze 6 se připravuje zřízení nové zastávky
Podbaba, u podjezdu Podbabské ulice pod že-
lezniční tratí, nahrazující dnešní komunikačně
hůře dostupné nádraží Bubeneč. Nová zastávka
by kromě přímé vazby na autobusové linky ve
směru do Suchdola a dolní Šárky umožňovala
i přestup na tramvaje, prodloužené ze současné
konečné zastávky v Podbabě. ČD uvažuje také
o nové zastávce v Libni, U Kříže, která by zlep-
šila dostupnost centrální části Libně z tohoto
železničního spoje. Pokud se nová linka osvěd-
čí, je v budoucnu možné i její prodloužení
z Libně opačným směrem, na Malešice a Hos-
tivař. V Malešicích by rovněž měla vzniknout
nová železniční zastávka, s návazností na tram-
vaje a autobusy na Černokostelecké ulici a na
prodlouženou trasu metra A k depu Hostivař.

Ing. Pavel Adámek
zástupce Českých drah pro hl. m. Prahu

Mimořádně rychlé dopravní spojení nabízí
nová železniční linka Pražské integrované do-
pravy, která zahájila provoz 19. dubna na trati
mezi nádražími Praha-Libeň, Praha-Holešovi-
ce, Praha-Bubeneč, Praha-Sedlec a Roztoky
u Prahy. Linka bude v cestujícím sloužit v pra-
covní dny zhruba od 6 hodin ráno do půl osmé
večer, v době od 19. dubna do 9. května (tj.
před mistrovstvím světa v ledním hokeji a po
dobu jeho konání) bude provozována denně
zhruba až do půlnoci. Nádraží v Libni, které
doznalo značného vylepšení, se totiž nachází
v blízkosti nově otevřené haly Sazka Arena.

Spoje odjíždějící z nádraží, v jehož blízkos-
ti se nachází zastávka MHD Nádraží Libeň
(dříve Harfa), mají 30minutové intervaly v do-
pravní špičce a 60minutové mimo ni a obča-
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ru do osmi minut od zavolání,“ tvrdí Václav
Hladík a připomíná, že ve srovnání s evrop-
skými metropolemi se držíme „na zlatém stře-
du“. Spokojený je i s vybavením: „Před něko-
lika lety jsme totálně obměnili veškerou tech-
niku, používáme pro město vhodnější vozidla
Dennis i speciály na zásahy - máme asi deset
vozidel rychlé technické pomoci, na chemic-
ké havárie jsme dostali novou tatru.“ Speciál-
ní výjezdová chemická jednotka, vybavená la-
boratoří, dokáže buď sama nebo za pomoci
operačního střediska, s nímž komunikuje pro-
střednictvím vysílačky, rychle identifikovat
škodliviny a rozhodnout o dalším postupu.
Nejčastější je ovšem likvidace běžných „úni-
ků ropných látek“ jako důsledku provozu mo-
torových vozidel - loni bylo takových zásahů
v Praze 14 pětadvacet, zatímco při dopravních
nehodách hasiči zasahovali dvaatřicetkrát.
Největší z nich byla jediná loňská hromadná
srážka čtyřiceti vozidel na Východní spojce
u Černého Mostu 27. listopadu.

A letošní bilance? Na celkové hodnocení je
ještě brzo, ale vstup do nového roku příliš
šťastný nebyl. Požár, jenž vznikl od svíčky
na vánočním stromku v přízemní garsoniéře
v Cíglerově ulici, napáchal zhruba půlmilio-
novou škodu. Hasiče potrápil znovu i podnik
Linde Technoplyn: příčinou požáru z 24. úno-
ra s třímilionovou škodou byla technická zá-
vada čerpadla u zásobníků kyslíku. V rubrice
„uchráněno“ ale figuruje údaj 10 570 000 Kč
- a to už vyznívá nadějněji, stejně jako fakt, že
za celé první čtvrtletí v Praze 14 hasiči k po-
žárům mířili pouze dvanáctkrát. Započítáme-
-li jeden planý poplach (i to se stává), dvanáct
zásahů při nehodách, třináctkrát technickou
pomoc, pětkrát podíl při odstraňování násled-
ků živelních událostí a třikrát likvidaci ná-
sledků úniku ropných látek, dostáváme se
k celkovému počtu výjezdů 46.

Hasičský záchranný sbor hlavního města je
v kontaktu s hasičskými sbory zhruba dvou
desítek velkých podniků, jako jsou České drá-
hy, Metro nebo Siemens, ale také s více než
čtyřiceti sbory hasičů-dobrovolníků. „Působí
především na okraji Prahy, u vás například
v Dolních a Horních Počernicích, Klánovi-
cích nebo Újezdě nad Lesy. Spolupracujeme
s nimi velmi ochotně a velmi rádi,“ konstatu-
je Václav Hladík.

Věra Štemberová, foto: archiv

Nejednalo se přitom vždycky jen o důvody
tak říkajíc běžné: asistenci u dopravních ne-
hod či technickou pomoc - počínaje odstraňo-
váním včelích rojů a vyprošťováním osob
z výtahů konče, ale také o dvě mimořádné
události. V obou případech bylo zajištěno vět-
ší množství rtuti: v květnu třistagramový „dá-
reček“ přinesl na policejní služebnu obyvatel
Prahy 14, který ho objevil na své chatě na Ra-
kovnicku, o necelý měsíc později další muž
oznámil nález dvou kilogramů rtuti v místě
svého bydliště v Hloubětínské ulici. K žádné
tragédii tehdy naštěstí nedošlo. 

„Co se požárů týče, hmotné škody byly
značné,“ konstatuje nad loňskými výkazy
mluvčí pražských hasičů a současně šéf týmu
vyšetřovatelů Václav Hladík. Šestnáct a půl
milionu, které má na svědomí práce s otevře-
ným plamenem při provádění izolatérských
prací na střeše Hassa, ovšem ve srovnání
s největším loňským požárem v Sedleckých
mrazírnách se škodou ve výši 150 milionů
bledne. Ani celkové následky 87 požárů
v Praze 14 vyčíslené na osmnáct a půl milio-
nu na pozadí celopražské bilance - více než 
3 000 výjezdů, ztráty 376 milionů - nevyzní-
vají až tak hrozivě. V celém hlavním městě
zemřelo sedmnáct lidí, na čtrnáctce ani jeden.
Dobře to dopadlo při ranním zásahu v bytě
s devíti obyvateli v Anderleho ulici 19. pro-
since i v případě nebezpečně vyhlížejícího
požáru v Linde Technoplyn o zhruba tři čtvr-
tě roku dřív. „Tam tehdy hrozil výbuch, proto-
že uhoříval acetylen unikající u jedné láhve ze

Loni se hasiãi v Praze 14 ãinili víc neÏ letos

svazku, kde jich bylo šestnáct,“ říká Václav
Hladík, „ale díky duchapřítomnosti velitele
zásahu se podařilo láhve ochladit a k výbuchu
nedošlo.“ Příčinou požáru byla technická zá-
vada, jednoznačně nejčastější důvod výjezdu
hasičů v naší městské části. Druhou pozici si
v Praze 14 loni podle jeho slov držela kuřác-
ká nedbalost, následovaná úmyslným zapále-
ním, práce s otevřeným ohněm byla na čtvr-
tém místě.

Koordinace výjezdů do jednotlivých částí
Prahy po oznámení na linku 150 a nově i 112
je záležitostí dispečinku, jenž sídlí v Sokolské
ulici v Praze 2. Čtrnáctka je součástí hasební-
ho rajonu Satalice, jako první výpomoc v po-
řadí jsou povoláni hasiči ze Strašnic, ale v pří-
padě potřeby se k nám mohou rychle dopravit
i odjinud. „V Praze dnes přijíždíme v průmě-

Při loňském požáru v podniku Linde Technoplyn
škoda dosáhla 1,5 milionu korun.

Praha 14 je součástí hasebního rajonu Satalice. Na snímku jedna ze dvou zdejších směn.

Třebaže na území naší městské části žádná z jedenácti stanic Hasičského
záchranného sboru hlavního města Prahy nesídlí, v uplynulém roce „čtr-
náctka“ v souvislosti s požáry pronikla na přední stránky novin. To když ho-
řelo Hasso na Černém Mostě nebo hrozil výbuch plynu v podniku Linde
Technoplyn. Hasiče jsme tu potkávali ale mnohem častěji: za celý rok tu za-
sahovali celkem 225x. Ze zhruba jedenácti výjezdů měsíčně sedmkrát mířili
k požáru, ve zbytku případů pomáhali jinde.

Hasičský
záchranný
sbor
hlavního
města, jenž
loni slavil
150. výročí
vzniku,
disponuje
zhruba 
700 muži
„v terénu“,

celkový počet zaměstnanců je ještě
o čtyři stovky vyšší.
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INZERCE 29

P¤ÍJEM INZERCE
PO + ST 8–12    13–17.30 hod.

ostatní dny podle dohody

☎ 281 005 581
pí Rudolfová

PLACENÁ ¤ÁDKOVÁ INZERCE
● Mimopražský ing. koupí byt DR, OV. Platba v ho-
tovosti, RK nevolejte. Tel.: 222 325 202. 03/01
● Koupíme větší byt do 3,5 mil. Kč i v horším
stavu. Tel.: 603 270 707. 03/05
● Slapy-pronajmu chatky u lesa, plně vybavené pro 
4. os., kuchyň, obývák, ložnice, veranda, vl. wc. Zdar-
ma loďka, bazén. Cena od 4200 Kč/týden/chata. Tel.:
777 121 663. 04/12
● Potřeby pro domácnost, drogerie, kosmetika, dár-
kové předměty, Alena Chládková, Travná 384, Praha 9-
Jahodnice, po-pá 14-19 hod., tel.: 281 932 669. 05/02
● Čištění koberců, čalounění, mytí oken, úklid po
malířích, tel.: 603 973 500. 05/04
● Prodám družstevní garáž na Lehovci. Tel.: 
602 496 306. 05/05
● Pronajmu garáž na Lehovci, bezv. stav, 800
Kč/m, tel.: 603 422 905. 05/07
● Pronajmu nákladní garáž 50 m2, pro potřeby skla-
du nebo větší garáže, výborné umístění a dostup-
nost, Praha 9-Kyje, tel.: 266 610 671. 05/12

STAROŽITNOSTI ve Vysočanech
Vykupují za hotové zlaté i granátové šperky, - i pošk., větší brilianty

zl. mince, porcel. figurky - Míšeň, Rosenthal, stříbrné nádobí, st. šavle,
kvalitní obrazy, bronzové sošky, letecké hodinky. 

Přítomnost znalce: pondělí a čtvrtek.

Jednotlivě i celé pozůstalosti v domácnostech!
Zástavy st. šperků od 2,2 %/t. Výkup st. zlom. zlata

Praha 9, Pod Pekárnami 3, naproti stanice metra Vysočanská
Tel.: 283 893 334, 604 477 771 (po do 17.30, ost. dny do 17 hod.)

3330 Kã SLEVY 760 Kã

SLENDER YOU
Figure Salon Dana

Jarní slevy stále trvají, ale pouze do 20. května.
Využijte proto poslední možnost jak před létem
proštíhlit a zpevnit vaši postavu a ještě nějakou tu
kačku uspořit.
U nás ušetříte a nové plavky ze slevy si pořídíte.
V akci máme skořicové zábaly, cvičení na sto-
lech, permanentky na cvičení, permanentky na
solárium a permanentky na Rolletik.
Najdete nás na adrese P-9, Hloubětínská 1/38,
informace a objednávky na telefonu 281 860 173.

OBCHOD

SVùT ZA 40,-
✳ NOVÉ ZBOÎÍ ✳

● ·PANùLSKÁ KOSMETIKA za 40 Kã

● SLUNEâNÍ BR¯LE za 40 Kã (v˘prodej)

● TRIâKA A TÍLKA za 40 Kã

● HRAâKY za 40 Kã

● 100 DRUHÒ ZBOÎÍ za 20 Kã

● SLUNEâNÍ BR¯LE za 100 Kã

nové modely pro rok 2004

KDE:
KUâEROVA 769/12

âERN¯ MOST II.

200 METRÒ OD STANICE METRA
âERN¯ MOST  ➡  SMùR GLOBUS

Šromova 861
Praha 9 - Černý Most

Vedle již tradičních služeb nově
nabízíme: individuální relaxační
programy, autogenní trénink, se-
xuologické poradenství, práci s na-
danými dětmi, konzultace v ang-
lickém jazyce.

V rámci Poradny je každou středu
od 15.00 do 17.00 hod. otevřen klub
seniorů. Za pěkného počasí plánuje-
me namísto pravidelných posezení
vycházky do přírody. Pokud budete
mít zájem přijít, zavolejte raději pře-
dem, abychom neodešli bez vás.

Od září nabízíme dětem ve věku
9-13 let účast na setkávání v dětské
skupině. Obsahem jednotlivých se-
tkání budou témata z oblasti sebepo-
znání, navazování vztahů v kolekti-
vu, vztahy v rodině, komunikace
s rodiči a sourozenci, komunikace
a vztahy s vrstevníky. Rodiče mohou
přihlásit své děti do skupiny již bě-
hem května, nejpozději však do kon-
ce června.

Pro více informací nebo pro objed-
nání nás kontaktujte na tel.:
281 912 144, 281 915 019.

● Pro držitele ZTP stálá sleva 10 % a bezbariérový
vchod do salonu Sedmikráska (i na vozíčku můžete
být krásná), Bobkova 777, Praha 9-Černý Most,
tel.: 777 899 301, 605 985 418.

BEZPLATN¯ OZNAMOVATEL

Kosmetika - obchodní centrum Hloubětín
kosmetické ošetření pleti ● epilace chloupků

barvení řas a obočí ● malování henou

Poděbradská 489,  tel.: 281 866 644

Včervnovém vydání Listů
Prahy 14 mohou stra-

ny a hnutí kandidující do
Evropského parlamentu uve-
řejnit svoji volební inzerci. 

Cena: 45 Kč/cm2, 1 celá
strana za 20 000 Kč. Podkla-
dy s objednávkou přijímá
naše redakce nejpozději do
17. května.
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30 INZERCE

K tomu, děvčata, abyste se mohla přihlásit do soutěže TOP MODEL
- MISS HORAL o nejfotogeničtější dívku roku 2004, nemusíte být vy-
soké jako „žirafy“ (podmínka pro Miss ČR), ani mít příslušné neodola-
telné míry (90-60-90). Tato soutěž je přeci jen o něčem jiném, než je
tradiční vybírání královen krásy či castingy modelingových agentur.
Pořádá ji od roku 1990 reklamní agentura TOP ART STUDIO a jejím
prostřednictvím jsou objevovány fotogenické dívky, které se pak mo-
hou uplatnit v reklamně. Postupem času rostl jak zábavný, tak spole-
čenský význam této soutěže, o čemž svědčí i to, že mezi moderátory
a hosty dosavadních ročníků nalezneme známé osobnosti, jako např.
Tomáše Hanáka, Miroslava Donutila či Báru Štěpánovou. Letos popr-
vé proběhnou pražská předkola v zúčastněných městských částech, kde
porotci vyberou po jedné dívce, která postoupí do pražského finále.
Jedno z předkol se odehraje i u nás, v Praze 14. Přestože se tak stane až
18. srpna, přihlásit se do soutěže můžete již nyní. Podmínky účasti
najdete v přihlášce, kterou otiskujeme. jš, foto: TOP ART STUDIO

·ance pro dívky od nás
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INZERCE 31

ZNALECKÉ OCENĚNÍ 
NEMOVITOSTÍ, POZEMKŮ, 
BYTŮ A STAVEB PROVEDE

Ing. Lacina Jaroslav
Praha 9-Kyje, Oborská 1468
Tel.: 281 865 533, 603 112 248

UZÁVùRKA

LISTÒ ã. 6/2004

17. 5. 2004

Prodej, v˘mûny, pronájem bytÛ
Právní servis

Prodej domÛ, domeãkÛ, chat a chalup
tel./fax: 286 890 526, 608 340 259

e-mail: a.p.real@volny.cz

Firma J. Macháč - Kompletní rekonstrukce
panelákových koupelen obkladovými panely
(vhodnější než keramika) - levně, rychle a bez ne-
pořádku v bytě. Dále provádíme výměny van,
umyvadel, baterií, WC mís, instalace sprch. kou-
tů, malování, štukování, drobné zednické práce,
podkládku dlažby, lina, koberců a plov. podlah.
Volejte, pošlete sms nebo stačí prozvonit - kdyko-
liv - tel.: 777 325 466. 03/08

PANELOVÉ SPÁRY
REKONSTRUKCE

HOROLEZECKOU TECHNIKOU
RŮZNÉ TECHNOLOGIE

P. Dotzauer, Generála Janouška 901
Praha 9-ČM

mobil: 602 212 040

Tel.: 281 93 14 19  Mobil: 603/242 142  Fax: 281 93 15 12  www.sute-pisky.cz

Praha 8, Na Ïertvách 36,
metro Palmovka

1 cm2 = 445 Kã

PLO·NÁ INZERCE

Otevřen PSÍ SALON
nejlepší péče pro Vaše miláčky

● úprava psů - všech plemen
● trimování, koupání
● krácení drápků - prevence, ušní prevence
● očkování psů a koček - poradna
KDE NÁS NAJDETE: 

ul. Maňákova 811, u stanice metra Černý Most,
tel./fax: 281 914 010, pí Honsová, mobil: 603 271 661

ZNALECKÉ OCENĚNÍ NEMOVITOSTÍ
POZEMKŮ, BYTŮ A STAVEB

ING. JIŘÍ KABA - SOUDNÍ ZNALEC

Skorkovská 1168/11, Praha 9-Kyje
Tel.: 281 924 972       Mobil: 603 331 825
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Pod honosným názvem Junior Aerobic
Master Class proběhla v tělocvičně ZŠ Vy-
bíralova na Černém Mostu už podeváté pře-
hlídka pestré činnosti Fit studia D. Odpo-
ledne plné pohybu, mládí, krásy a hudby 
21. dubna odstartovala exhibičním vystou-
pením skupina pod vedením Dáši Zitové,
duše zdejšího studia, toho dne ve funkci ře-
ditelky závodu. Pak se představila ta nej-
menší děvčátka ve věku 5 až 7 let, některá
neměla ani metr a dvacet kilogramů, což
zvlášť vyniklo při představě proporcí členů
skupiny Maxim Turbulenc, jejichž písničky
cvičení doprovázely. České popěvky My
jsme žáci třetí D, Sluníčko a Což takhle dát
si špenát střídala anglická hudba při soutěži
děvčat nad dvanáct let. V dalších kategori-
ích mohli diváci v početně zaplněné tělo-
cvičně obdivovat dívky do deseti let, kadet-
ky, sportovní přípravu jedenáctiletých a ju-
niorky. Kromě sportovních výsledků byly
u jednotlivých kategorií vyhlašovány i ceny
sympatie, které udělovala a krásné kytičky
také předávala čestná porota. Rozhodčí, me-
zi nimiž byl i Jarek Kučera, měli vzhledem 
k počtu soutěžících ruce, nohy a hlavně oči
plné práce. Jen namátkou počty soutěžících
slečen, 38, 27, 62, respektive 47. Zajímavé
je, že mezi lektorkami působil další muž,

Odpoledne pplné aerobiku

a to Robert Mrkvička. Jinak samé
zástupkyně té krásnější poloviny
lidstva. Až člověka na tomto zdaři-
lém odpoledni napadá zdánlivě
nesouvisející otázka. Kdy začínají
a kde asi cvičí naši mistři světa
v aerobiku? 

vok, foto: jš 
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