
10
L I S T Y

MĚSÍČNÍK OBČANŮ ČERNÉHO MOSTU, HLOUBĚTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC

2006
fiíjen

Zcela nov˘ pohled na kostel sv. Bartolomûje
v Kyjích. (Podrobnûji o promûnách na str. 18–19.)

MĚSÍČNÍK OBČANŮ ČERNÉHO MOSTU, HLOUBĚTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC

foto: Pavel Vokurka
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Den první pomoci v CČM
Leto‰ní svûtov˘ den první pomoci pfiipadl na 9. záfií a Praha ho slavila právû v na‰í mûstské

ãásti – pfied obchodním centrem âern˘ Most. Hlavním organizátorem této propagaãnû –
motivaãní akce, která je zamûfiena tradiãnû na v˘uku poskytování první pomoci je kaÏdoroãnû
âesk˘ ãerven˘ kfiíÏ. Ta leto‰ní byla pod zá‰titou starosty Prahy 14 a pod patronací CâM. V‰ech-
ny pfiítomné pfiivítala fieditelka oblastního spolku ââK Praha 9 Ivana Kadleãková a bohat˘ pro-
gram se rozjel na plné obrátky. Na úvod jsme si poslechli Hynka Tomma – zpûváka z Prahy 14,
kter˘ vystoupil bez nároku na honoráfi a uÏ zaãaly praktické ukázky první pomoci – resuscita-
ce a d˘chání z plic do plic na figurínû i masáÏ srdce. V‰echno si zájemci mohli v praxi vyzkou-
‰et pod odborn˘m dohledem. Potom pfii‰li kynologové se sv˘mi cviãen˘mi svûfienci, ktefií v‰em
pfiedvedli, jaké dokáÏí plnit pfiíkazy. Nechybûly ani ukázky akcí hasiãského záchranného sbo-
ru a bûhem celého programu si pfiítomní mohli nechat zmûfiit krevní tlak a poradit se se zdra-
votníky o svém zdravotním stavu. Vzhledem k bohatosti programu a krásnému poãasí to bylo
pfiíjemnû i uÏiteãnû strávené odpoledne. text a foto: ves
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Zpravodajství z radnice

Vydává Mûstská ãást Praha 14 • Roãník XI • Náklad 18 700 v˘tiskÛ • Adresa redakce: Bratfií VenclíkÛ 1072, 198 21 Praha 9 – âern˘ Most, (7 patro), tel. 281 005 580–82 a 281 005 445,
mail listyprahy14@p14.mepnet.cz • www.praha14.cz • ·éfredaktor Mgr. Jaroslav ·míd, smid@p14.mepnet.cz , 281 005 582, 606 693 126. Redakce Mgr. Alena Veselá, Mgr. Pavel Vokurka,
Jifiina RÛÏiãková • Redakãní rada: Ing. Miroslav Fronûk, Ing. Miroslav Skala, Mgr. Jaroslav Jirou‰ek, Mgr. Daniel Rovan, Ing. Ludûk Lis˘, Bohumil Sobotka, Mgr. Jaroslav ·míd •
Reg. ã. MK âR E 12085. • Zlom ARTEDIT, s.r.o., Praha • Tisk Moraviapress, a.s. • Distribuce âeská po‰ta, s.p. • Pfieti‰tûní povoleno s uvedením pramene • Za vûcnou správnost 
pfiíspûvkÛ odpovídá autor, za obsah ãísla vydavatel • Redakce si vyhrazuje právo zkracovat do‰lé pfiíspûvky • NevyÏádané rukopisy a fotografie se nevracejí • Uzávûrka ãísla 
dne 18. 9. 2006 • Toto ãíslo je distribuováno 2.–6. 10. 2006

Na svém 88. jednání dne
28. 8. Rada mj.

• souhlasila se zvefiejnûním zámû-
ru na prodej bytového domu ã. p. 905
vãetnû zastavûného pozemku parc.
ã. 2681, v‰e v k. ú. Hloubûtín, za cenu
stanovenou podle vyhlá‰ky MF âR
ã. 540/2002 Sb. tj. 47 836 820 Kã

• souhlasila se zvefiejnûním zámû-
rÛ na prodej pozemku parc. ã. 2145
o v˘mûfie 731 m2 a pozemku parc.
ã. 2161 o v˘mûfie 693 m2 v k. ú. Kyje
za cenu minimálnû 3 000 Kã/m2

• souhlasila s uzavfiením smlouvy
o smlouvû budoucí na zfiízení vûcné-
ho bfiemene uloÏení vodovodního
potrubí do pozemku parc. ã. 2668/3,
k. ú. Kyje, uloÏení kanalizace do
pozemku parc. ã. 2668/3, k. ú. Kyje
a zfiízení chodníku na pozemku parc.
ã. 2668/3, k. ú. Kyje

• schválila V. rozpoãtové opatfiení
Mâ Praha 14 na rok 2006. Rozpoãet
po tomto opatfiení k 16. 8. 2006
ãiní 288.125,20 tis. Kã

• schválila poskytnutí finanãního
pfiíspûvku reprezentantÛm âR ve spor-
tovním aerobiku ve v˘‰i 15.000 Kã

• schválila znûní smûrnice o zadá-
vání vefiejn˘ch zakázek

• schválila znûní smûrnice o zadá-
vání vefiejn˘ch zakázek malého roz-
sahu pfiíspûvkov˘mi organizacemi

• schválila nav˘‰ení ceny díla
„rekonstrukce stfiechy M· ·tolmífi-
ská“ o ãástku 417.948 Kã s DPH za
dodateãné práce i posunutí termínu
dokonãení díla do 24. 9. 2006

• vzala na vûdomí informaci o moÏ-
nosti jednostranného zvy‰ování
nájemného z bytu dle zákona
ã. 107/2006 Sb. a odloÏila rozhod-
nutí o nav˘‰ení nájemného do doby
schválení koordinovaného postupu
mûstsk˘ch ãástí v rámci hl. m. Prahy

• vzala na vûdomí dokumentaci pro
územní fiízení na umístûní stavby
„Bytov˘ dÛm Zeleneãská – Neh-
vizdská, Praha – Hloubûtín“ 

• vzala na vûdomí pfiedloÏenou
dokumentaci pro územní rozhodnu-
tí na umístûní stavby „Lipnická –
Ocelkova“. Mûstská ãást Praha 14
poÏaduje: 
1) zahrnout do fie‰ení i kfiiÏovatku
novû budované komunikace Lipnic-
ká-Ocelkova s ulicí Skorkovskou,
aby souãástí bylo svûtelné signali-
zaãní zafiízení a byla provedena syn-
chronizace s dal‰í kfiiÏovatkou Ocel-
kova – Chlumecká. 
2) fie‰it protihluková opatfiení pfii jiÏ-
ní stranû novû budované komunika-
ce Lipnická- Ocelkova smûrem ke
stávající bytové zástavbû Na Hutích
tak, aby byly dodrÏeny hygienické
limity pfii uvaÏovaném hluku nejen
z provozu této nové komunikace, ale
i z Vysoãanské radiály 
3) doplnit do textu i situace koordi-
nace tras pro cyklisty dle v˘kresu ã. 5
Územního plánu hl.m. Prahy    

Mûstská ãást Praha 14 dále upo-
zorÀuje: 
1) na nedostatky v situaci 1:1000 B.2,
C.1.2 pfii napojení na Vysoãanskou
radiálu – jedná se o smûrové znaãe-
ní pfiímého pruhu mezi ul. Lipnickou
a pokraãování na Budovatelskou
a odboãení z ul. Budovatelské na
Ocelkovu 
2) na nedofie‰ené ukonãení levého
chodníku pod mostem CD traÈ Pra-
ha-Vysoãany-Lysá nad Labem 
3) u spoleãné komunikace – pásu pro
chodce a pruhu pro cyklisty s obou-
smûrn˘m provozem na vyznaãení
bezpeãnostního odstupu – hmatn˘
pás – fiez
4) na koordinaci s pfiipravovanou
v˘stavbou areálu u ul. Skorkovské

• vzala na vûdomí informaci
o schválen˘ch dotaãních vztazích pro
rok 2007. Konstatovala, Ïe je tfieba
uãinit opatfiení ke sníÏení v˘dajové
ãásti bûÏného rozpoãtu. UloÏila ta-
jemníkovi sníÏit poãet zamûstnancÛ
Úfiadu Mâ Praha 14 a zamûfiit se
zejména na útvary, které zaji‰Èují
podpÛrné a provozní ãinnosti

• seznámila se s situací v plnûní
pojistn˘ch událostí v roce 2006 a sou-
hlasila s ukonãením smluvních vzta-
hÛ vypl˘vajících z pojistn˘ch smluv
uzavfien˘ch dne 30. 12. 2005 mezi
Mâ Praha 14 a âeskou poji‰Èovnou,
a. s. ke dni 31. 12. 2006

Na svém 89. jednání dne
11. 9. Rada mj.

• schválila zru‰ení pracovních míst
a sníÏení poãtu zamûstnancÛ ÚMâ
Praha 14

• schválila uzavfiení smlouvy o dílo
s firmou INMES, s. r. o., na realiza-
ci termoregulace topné soustavy
v budovû polikliniky „Parník“, ul.
Generála Janou‰ka ã. p. 902, k. ú.
âern˘ Most

• schválila v souladu s doporuãe-
ním hodnotící komise nabídku na
rekonstrukci komunikace ul. Prelát-
ské a ãásti ul. ·imanovské, Praha 14
– Kyje od obchodní spol. PraÏské sil-
niãní a vodohospodáfiské stavby, a. s.,
Dubeãská ã. p. 3238, Praha 10 jako
nejvhodnûj‰í

• souhlasila s uzavfiením smlouvy
se spol. PraÏská plynárenská, a. s.,
o zfiízení vûcného bfiemene uloÏení
plynárenského zafiízení do pozemku
parc. ã. 8/12, v k. ú. Hostavice – uli-
ce Lucinková

• seznámila se s návrhem integro-
vaného krajského programu sniÏo-
vání emisí a zlep‰ení kvality ovzdu-
‰í na území aglomerace hlavního
mûsta Prahy

• vzala na vûdomí informaci o pro-
blematice spojené s vydáváním ovû-
fien˘ch v˘pisÛ z KN pracovníky odd.
majetkov˘ch dispozic OESM. Sou-
hlasila s pfieru‰ením této sluÏby do
vydání metodiky hl. m. Prahou 

• vzala na vûdomí ústní infor-
maci o situaci na Z· Generála Ja-
nou‰ka a souhlasila se zmûnou
zástupce zfiizovatele v radû ‰koly.
Místo Josefa Ëoupala bude vykoná-
vat funkci ãlena rady ‰koly za zfiizo-
vatele Ing. Miroslav Fronûk s úãin-
ností od 6. 9.

Co projednalo
Zastupitelstvo

MČ Praha 14

Na svém 19. jednání dne
21. září, které bylo

poslední v tomto voleb-
ním období, ZMČ Praha 14:

• vzalo na vûdomí informaci o plnû-
ní úkolÛ ZMâ Praha 14 a zprávu
o ãinnosti RMâ Praha 14 za I. polo-
letí roku 2006

• vzalo na vûdomí III., IV., V. a VI.
rozpoãtové opatfiení na rok 2006

• vzalo na vûdomí informaci ke
zvefiejnûní zámûru na prodej bytové-
ho domu ã. p. 905 vãetnû zastavûné-
ho pozemku parc. ã. 2681, v‰e v k. ú.
Hloubûtín, za cenu stanovenou pod-
le vyhlá‰ky MF âR ã. 540/2002 Sb.,
tj, 47 836 820 Kã

• vzalo na vûdomí návrh na zmûnu
Územního plánu hl. m. Prahy funkã-
ního vyuÏití pozemku parc. ã.
2671/34 a 2671/36 kat. území Kyje
z monofunkãní plochy pfiírodní neles-
ní – ZN na polyfunkãní území slu-
Ïeb a neru‰ící v˘roby – VN

• vzalo na vûdomí návrh zadání
zmûn Z 1384, Z 1715, Z 1716,
Z 1717 a Z 1879 Územního plánu
sídelního útvaru hl. m. Prahy. Nemû-
lo námitek k návrhu zadání zmûn
Z 1696 a Z 1845.

• nesouhlasilo s návrhem zadání
zmûn územního plánu Z 1891, Z 1910
a Z 1918 a tento nesouhlas Mâ Pra-
ha 14 povaÏuje za zásadní z dÛvodÛ
nadmûrného dopravního nav˘‰ení
automobilového provozu na komuni-
kaãní síti procházející jejím územím

• vzalo na vûdomí pfiedloÏen˘
závûreãn˘ protokol urbanistické stu-
die „Velké rozvojové území Vyso-
ãany“. PoÏaduje: v návaznosti na
rozvoj území Vysoãan urychlenû
fie‰it dopravní obsluÏnost v ‰ir‰ích
vztazích tak, aby nedocházelo
k nadmûrnému zatûÏování stávající
komunikaãní sítû ul. Podûbradská,
Kolbenova, Kbelská, aby byly vybu-
dovány mimoúrovÀové kfiiÏovatky
na ul. Kbelské a pokraãovalo se ve
v˘stavbû Vysoãanské radiály aÏ k ul.
Balabenka 

• schválilo 
1. plnûní pfiíjmÛ a ãerpáním v˘dajÛ
Mâ Praha 14 za I. pololetí roku
2006 (pfiíjmy 130.034,30 tis. Kã,
v˘daje 120.287,63 tis. Kã, z toho:
kapitálové 5.178,06 tis. Kã, bûÏné
115.109,58 tis. Kã, financování
9.746,67 tis. Kã)
2. plnûní finanãního plánu zdaÀova-
né ãinnosti Mâ Praha 14 za I. pololetí
roku 2006 s kladn˘m hospodáfisk˘m
v˘sledkem ve v˘‰i 25.534 tis. Kã

• schválilo zafiazení bytov˘ch domÛ
ã. p. 1047, 1048, 1049, 1050, 1051,
1052 a 1053, ul. DoleÏalova na
pozemcích parc. ã. 221/35 aÏ 221/41
a 221/330 aÏ 221/332 v k. ú. âern˘
Most do privatizaãního procesu

• schválilo poskytnutí finanãního
pfiíspûvku organizátorovi soutûÏe
Romsk˘ talent 2006 ve v˘‰i 25.000 Kã

• schválilo profinancování projek-
tu „Centrum vzdûlávání a vefiejného
internetu Praha 14“

• schválilo odepsání nedobytné
pohledávky ve v˘‰i 457.959 Kã
odpovídající poplatkÛm z prodlení
vyãíslen˘ch ke dni úmrtí nájemce

3¤ÍJEN 2006

všechny odbory 
pondûlí a stfieda 7.30–18 hod. 

pokladna ÚMČ
pondûlí a stfieda 7.30–12
a 13–18 hod. 
úter˘ a ãtvrtek 13–15 hod. 
pátek 7.30–12 hod. 

pasy a OP, ohlašovna pobytu 
pondûlí a stfieda 7.30–18 hod. 
úter˘ a ãtvrtek 7.30–12 hod. 

ověřování 
pondûlí a stfieda 7.30–18 hod.
úter˘ a ãtvrtek 7.30–14 hod.
pátek 7.30–12 hod. 

informace a podatelna 
pondûlí a stfieda 7.30–18 hod. 
úter˘ a ãtvrtek 7.30–15 hod. 
pátek 7.30–14 hod. 

Úřad městské části Praha 14
Bfií VenclíkÛ 1073, âern˘ Most, 198 21 Praha 9

ústfiedna: 281 005 111, 225 295 111 (místo 111 moÏno volit linku), fax podatelna: 281 912
861, 

sekretariát starosty: fax 281 912 855 a tel. 281 005 235, fax místostarostové: 281 005 380 
Informaãní kanceláfi: informace@p14.mepnet.cz

Elektronická adresa úfiadu: 
podatelna@p14.mepnet.cz, posta@p14.mepnet.cz 

Webové stránky úfiadu: www.praha14.cz 

Úřední hodiny: 
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bytu v ulici Rochovská 762 dle usne-
sení 13D 263/2006

• schválilo uzavfiení kupní smlouvy
na pozemek parc. ã. 206/5, k. ú. âer-
n˘ Most o v˘mûfie 930 m2 se spoleã-
ností LIPNICKÁ, spol. s r. o. , za
cenu 1820 Kã/m2, tj. za celkovou
kupní cenu ve v˘‰i 1 692 000 Kã

• schválilo uzavfiení kupní smlouvy
na prodej pozemkÛ parc. ã. 228/2
o v˘mûfie 1 829 m2 a parc. ã. 228/6
o v˘mûfie 660 m2, v‰e v k. ú. Hosta-
vice, s O. ·lechtou a K. ·lechtovou
za celkovou kupní cenu ve v˘‰i
2 501 000 Kã

• schválilo prodej bytového domu
v ulici DoleÏalova ã. p. 1041-1046
na pozemcích parc. ã. 221/47,
221/46, 221/45, 221/44, 221/43,
221/42 jin˘ch vlastníkÛ v‰e v k. ú.
âern˘ Most, za kupní cenu
38.478.840 Kã se závazkem naby-
vatele, Ïe neprodlenû po nabytí
majetku tento rozdûlí na jednotky dle
zákona ã. 72/1994 Sb., a ty pfievede
do vlastnictví jednotliv˘ch fyzick˘ch
osob

• schválilo prodej bytového domu
v ulici Kbelská ã. p. 645 na pozem-
ku parc. ã. 814/2 jiného vlastníka
v‰e v k. ú. Hloubûtín za kupní cenu
1.778.040 Kã právnické osobû zalo-
Ïené stávajícími nájemci 

• schválilo prodej bytového domu
v ulici Rochovská ã. p. 759 – 763 na
pozemcích parc. ã. 566/11, 566/12,
566/13, 566/14, 566/15 a pozemkÛ
parc. ã. 566/11, 566/12, 566/13,
566/14, 566/15 v‰e v k. ú. Hloubûtín
za kupní cenu 40.698.740 Kã práv-
nické osobû zaloÏené stávajícími
nájemci se závazkem nabyvatele, Ïe
neprodlenû po nabytí majetku tento
rozdûlí na jednotky dle zákona ã.
72/1994 Sb., a ty pfievede do vlast-
nictví jednotliv˘ch fyzick˘ch osob

• schválilo prodej bytového domu
v ulici Rochovská ã. p. 757–758 na
pozemcích parc. ã. 566/9, 566/10
jiného vlastníka v‰e v k. ú. Hloubû-
tín za kupní cenu 5.963.880 Kã práv-
nické osobû zaloÏené stávajícími
nájemci se závazkem nabyvatele, Ïe
neprodlenû po nabytí majetku tento
rozdûlí na jednotky dle zákona ã.
72/1994 Sb., a ty pfievede do vlast-
nictví jednotliv˘ch fyzick˘ch osob

• schválilo
1. uzavfiení kupní smlouvy mezi Mâ
Praha 14 a spoluvlastníky jednotek
ã. p. 923 aÏ 927 v ul. Kukelská
a SBD SEVERNÍ MùSTO, na pro-
dej spoluvlastnického podílu na
pozemcích parc. ã. 2693 o v˘mûfie
431 m2, parc. ã. 2694 o v˘mûfie
385 m2 a parc. ã. 2695 o v˘mûfie
383 m2 v k. ú. Hloubûtín za kupní
cenu ve v˘‰i 280,50 Kã/m2, tj. za cel-
kovou kupní cenu 261 264,50 Kã
2. uzavfiení individuálních kupních
smluv mezi Mâ Praha 14 a spolu-
vlastníky jednotek ã. p. 923 aÏ 927
v ul. Kukelská na prodej spoluvlast-
nického podílu na pozemcích parc.
ã. 2693 o v˘mûfie 431 m2, parc. ã.
2694 o v˘mûfie 385 m2 a parc. ã.
2695 o v˘mûfie 383 m2 v k. ú. Hlou-
bûtín za kupní cenu ve v˘‰i 280,50

Kã/m2, tj. za celkovou kupní cenu 75
055 Kã

• schválilo
1. uzavfiení kupní smlouvy mezi Mâ
Praha 14 a spoluvlastníky jednotek
ã. p. 919 aÏ 922 v ul. Kukelská
a SBD SEVERNÍ MùSTO na prodej
spoluvlastnického podílu na pozem-
cích parc. ã. 2685 o v˘mûfie 412 m2,
parc. ã. 2686 o v˘mûfie 376 m2, parc.
ã. 2687 o v˘mûfie 376 m2 a parc. ã.
2688 o v˘mûfie 412 m2 v k. ú. Hlou-
bûtín za kupní cenu ve v˘‰i 280,50
Kã/m2, tj. za celkovou kupní cenu 375
028 Kã 
2. uzavfiení individuálních kupních
smluv mezi Mâ Praha 14 a spolu-
vlastníky jednotek ã. p. 919 aÏ 922
v ul. Kukelská na prodej spoluvlast-
nického podílu na pozemcích parc.
ã. 2685 o v˘mûfie 412 m2, parc. ã.
2686 o v˘mûfie 376 m2, parc. ã. 2687
o v˘mûfie 376 m2 a parc. ã. 2688
o v˘mûfie 412 m2 v k. ú. Hloubûtín
za kupní cenu ve v˘‰i 280,50 Kã/m2,
tj. za celkovou kupní cenu 67 040 Kã 

Bilance Komise pro 
prevenci kriminality 

v tomto volebním období

Její práce pfiinesla fiadu v˘sledkÛ.
K zásadním lze fiadit zfiízení funkce
koordinátora prevence sociálnû pato-
logick˘ch jevÛ a funkci terénního
pracovníka. Jeho mzdové náklady
jsou z ãásti kryty z grantov˘ch pro-
stfiedkÛ získan˘ch prostfiednictvím
Kanceláfie rady vlády pro záleÏitosti
romské komunity. KaÏdoroãní zaãle-
nûní finanãních prostfiedkÛ na pre-
venci kriminality do rozpoãtu mûst-
ské ãásti a na doporuãení komise byla
tato prevence zavedena jako samo-
statná grantová oblast. Na rok 2006
se podafiilo z projektu Partnerství pro-
stfiednictvím neziskov˘ch organizací
získat 854.00,–Kã. Komise pracovala
podle plánu práce, kter˘ pravidelnû
vyhodnocovala a aktualizovala. Po-
dafiilo se zmapovat v˘voj patologic-
k˘ch jevÛ v na‰í mûstské ãásti, coÏ
pomÛÏe úãelnûji smûfiovat ãinnost
komise a finanãní prostfiedky urãené
na prevenci. V roce 2004 se podafii-
lo spustit projekt STOP 24 (preven-
ce proti noãním krádeÏím vozidel),
zavést a roz‰ifiovat mûstsk˘ kamero-
v˘ systém na území na‰í mûstské ãás-
ti. Dále byl spu‰tûn pûtilet˘ projekt
s názvem „Dlouhodobá jednotná pri-
mární prevence patologick˘ch jevÛ“
na základních ‰kolách. Jednotliví ãle-
nové komise aktivnû pÛsobili pfii
pfiedná‰kové ãinnosti na základních
‰kolách, nebo se podíleli na mapo-
vání sociálnû patologick˘ch jevÛ
mezi dûtmi a mládeÏí. S pfiispûním
komise a grantové podpory pÛsobí
dnes na mûstské ãásti nûkolik dobfie
zaveden˘ch nízkoprahov˘ch klubÛ
pro „náctileté“. Je to v˘sledek dobré
spolupráce s neziskov˘mi organiza-
cemi. Touto formou byly také orga-
nizovány dûtské letní pfiímûstské
tábory. V oblasti situaãní prevence
poÏádala komise o vyhodnocení dvoustranu pfiipravil: j‰

Co je InfoKanál
Od fiíjna se na‰e mûstská ãást stala poskytovatelem sluÏby InfoKanál. SMS

InfoKanálsm je nová sluÏba nejen pro mûstské úfiady, umoÏÀující levnou a efek-
tivní komunikaci s obãanem pomocí krátk˘ch textov˘ch zpráv (SMS) na
mobilní telefon. SMS InfoKanál lze pfiirovnat k mûstskému rozhlasu „do kap-
sy“, kter˘ umoÏÀuje zejména pfiímou informovanost obãanÛ (upozorÀování
na dÛleÏité informace formou v˘bûru atd.), krizovou komunikaci (Ïivelné
pohromy, ekologické havárie, terorismus…), ankety, referenda a soutûÏe
(máme postavit ka‰nu nebo radûji zlep‰it chodník? ...), ãi elektronickou poda-
telnu (obãané mohou zasílat zprávy, námûty a dotazy pfiímo odpovûdn˘m pra-
covníkÛm ...). SMS InfoKanál je kvalitním komunikaãním doplÀkem ti‰tûn˘ch
zpravodajÛ, internetov˘ch stránek mûsta, televizního infokanálu, obecního
rozhlasu apod. Jeho v˘hodou je pfiím˘ a osobní charakter zpráv s moÏností
reakce pomocí anket a nízké investiãní a provozní náklady. SMS InfoKanál
je pro úfiady provozován firmou Qbizm technologies, a.s. (SMS operátor).
Velmi podrobné informace o tom, co je InfoKanál, naleznete na www.info-
kanal.cz. V Listech se k této novince vrátíme obsáhlej‰ím materiálem aÏ po
vyhodnocení zku‰ebního provozu InfoKanálu na na‰í radnici. 

dostateãnosti vefiejného osvûtlení na
mûstské ãásti, o roz‰ífiení na potfieb-
n˘ch místech jednají orgány s pro-
vozovatelem. Komise dále doporu-
ãila prostfiednictvím Rady mûstské
ãásti orgánÛm hl.m.Prahy fie‰it pro-
blematiku bezdomovectví, mimo jiné
formou tzv. sociálního podnikání.
Nûkolik ãísel na závûr:

Poznámka: informace o odborn˘ch
komisích a v˘borech jsou zpracová-
ny redakcí podle ovûfien˘ch zápisÛ
z jednání tûchto orgánÛ. Zápisy
naleznete na www.praha14.cz.
Usnesení odborn˘ch komisí Rady
Mâ Praha 14 jsou pouze doporu-
ãující a nejsou pro Mâ Praha 14
závazné.

Integrovan˘ krajsk˘ program sni-
Ïování emisí zahrnuje pouze komu-
nikace ve správû TSK hl. m. Prahy.
âást komunikací je ve správû jedno-
tliv˘ch Mâ a tûmto Mâ by mûly b˘t
poskytovány dotace na zv˘‰ení ãet-
nosti úklidu komunikací v jejich
správû. Dále by se v letních mûsících
mûlo pravidelnû provádût kropení
vût‰iny komunikací (ne jenom ve
správû TSK), které sníÏí v˘skyt sus-
pendovan˘ch ãásti PM 10 (pra‰nost).
V této souvislosti je dÛleÏité podo-
tknout, Ïe jistû v˘znamn˘m zdrojem
pra‰nosti jsou velké zpevnûné i ne-
zpevnûné plochy, a je tedy nutné se
zab˘vat i ve‰ker˘mi parkovacími
a odstavn˘mi plochami u nákupních
center. 

PfiedloÏen˘ materiál zmiÀuje Ïe-
lezniãní dopravu pouze okrajovû.
V Praze jsou vytvofieny obchodní
zóny a nûkteré by mohly vyuÏívat
zásobování po Ïeleznici. Vhodn˘mi
dotacemi a zákonn˘mi prostfiedky lze
tuto formu dopravy roz‰ífiit.

V̆ stavbu kapacitní komunikaãní
sítû, která je hodnocena jako nej-
efektivnûj‰í opatfiení programu je tfie-
ba realizovat komplexnû, tzn. vãetnû
v˘sadeb vegetaãních bariér a proti-
hlukov˘ch clon. Protihluková opat-
fiení je tfieba realizovat s pfiedstihem
v tûch úsecích, kde komunikace sou-
sedí s plochami, které jsou územním
plánem urãeny k bytové v˘stavbû
(v souãasné dobû je tato protihluková
opatfiení nucen zaji‰Èovat aÏ následnû
investor této bytové v˘stavby).

V˘sadba vegetaãních bariér (pfií-
padnû i protihlukov˘ch clon) by
mûla b˘t neprodlenû zahájena na
pfiíjezdov˘ch komunikacích se sil-
nou dopravní zátûÏí, které procháze-
jí bytov˘mi oblastmi a kde nelze
pfiedpokládat moÏnost fie‰it situaci
jin˘mi opatfieními. Je tfieba zaãít rea-
lizovat kompenzaãní opatfiení na stá-
vajících dopravních stavbách, niko-
li pouze na novû budovan˘ch.

Připomínky MČ Praha 14
k Integrovanému krajskému

programu snižování emisí 
a zlepšení kvality ovzduší 

na území hl. m. Prahy

krádeže krádeže
rok motorových vloupáním

vozidel

2003 409 376

2004 376 306

2005 306 332
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Kulturní a sportovní akce radnice
¤ÍJEN

Krajina v G14
Dne 4. fiíjna v 17 hodin bude zahá-

jena v Galerii 14, nám. Plk. Vlãka
686 v˘stava akademického sochafie,
malífie a keramika âestmíra Hlavin-
ky – Horáka nazvaná „Krajina“.
V˘stava potrvá do 25. 10. a bude
otevfiena vÏdy v úter˘, stfiedu a ãtvr-
tek od 14 do 18 hod. a v nedûli od
14 do 17 hod. Vstup voln˘.

Turnaj 
v bowlingu

V pondûlí 9. fiíjna probûhne od
18.30 do 23 hodin v J. R. Clubu –
Bowling, Prelátská 12 v Kyjích
(naproti kostelu sv. Bartolomûje) na
zdej‰ích ãtyfiech drahách turnaj
v bowlingu. Pfiihlá‰ky na telefonu
281 005 278 do 9. 10. do 12 hodin.
Vstup voln˘ do naplnûní kapacity
herny.

Koncert komorní
hudby

Srdeãnû zveme na koncert smyã-
cového kvarteta UNI QUARTET do

Galerie 14. Koncert se uskuteãní
11. fiíjna od 18.30 hodin. Na progra-
mu jsou díla A. Vivaldiho, W. A.
Mozarta, A. Dvofiáka aj. Vstup voln˘.

Turnaj ve stolním
tenisu

V sobotu 14. fiíjna se uskuteãní
v tûlocviãnû plaveckého areálu Hlou-
bûtín turnaj ve stolním tenisu o pohár
starosty pro neregistrované hráãe ve
vûku od 15 let. Prezence 8.30–8.50
hodin. Zaãátek turnaje v 9 hodin.
VSTUP POUZE V SÁLOVÉ
OBUVI!

Pochod kolem
Prahy 14

Tradiãní turistick˘ pochod „14 km
kolem Prahy 14“, kter˘ se dosud
konal vÏdy v listopadu, se letos
mimofiádnû odstartuje uÏ v sobotu
21. fiíjna. Start na mal˘ i velk˘ okruh
je pfied restaurací Club Slavoj
v Hloubûtínské ulici 88 v dobû od
8.30 do 11.30 hodin. Pfii pochodu
budete mít pfiíleÏitost zastavit se na
trase na nûkolika zajímav˘ch mís-
tech na‰í mûstské ãásti:

V kostele sv. Bartolomûje v Ky-
jích mÛÏete absolvovat prohlídku
této krásné starobylé kulturní památ-
ky. Prohlídky budou v 9, 10, 11 a 12
hodin.

Náv‰tûva spoleãnosti Coca Cola,
kde bude v kinosále probíhat pre-
zentace tohoto nápojového giganta,
a úãastníci budou moci shlédnout
video o v˘robû známého nápoje.
Tento program bude zaãínat vÏdy
v 10, 11 a ve 12 hodin.

Dûti i dospûlí se mohou svézt na
huculsk˘ch koních v jezdeckém klu-
bu Poãin v Ráji v Dolních Poãerni-
cích. Tuto moÏnost budou mít od
10.30 aÏ do 15.30 hodin.

Poslední zastavení bude v Gale-
rii 14, nám. Plk. Vlãka 686, kde
úãastníci pochodu mohou shlédnout
do 14 hodin zajímavou v˘stavu aka-
demického malífie âestmíra Hlavin-
ky – Horáka nazvanou „Krajina“.

Pfii náv‰tûvû shora uveden˘ch
míst se prokaÏte platnou vstupenkou
zakoupenou na startu pochodu. Star-
tovné je 10 korun pro dûti a dvojná-
sobek pro dospûlé.

Oslava vzniku
Československé

republiky
U pfiíleÏitosti 88. v˘roãí vzniku

âeskoslovenské republiky se usku-
teãní ve ãtvrtek 26. fiíjna od 15 hodin
u pomníku padl˘ch z 1. svûtové vál-
ky v Hloubûtínû slavnostní shro-
máÏdûní za úãasti pfiedstavitelÛ Mâ
Praha 14, Prahy 9 a âeského svazu
bojovníkÛ za svobodu.

LISTOPAD
Výstava v G14

Dne 8. listopadu v 17 hodin bude
zahájena v Galerii 14 v˘stava soch,
obrazÛ a grafiky Mileny Bla‰kové.
BlíÏe k v˘stavû v pfií‰tích Listech.

Písňový večer
Srdeãnû zveme do Galerie 14, kde

se 15. listopadu v 18.30 hod. uskuteãní
„PísÀov˘ veãer“. Program upfiesníme
v pfií‰tím vydání ListÛ Prahy 14.

Poznámka: hlavním pofiadatelem akcí je oddûlení kultury a obãan-
sk˘ch záleÏitostí ÚMâ Praha 14. Zmûna programu vyhrazena.

V Galerii 14 na âerném Mostû vystavuje bûhem
fiíjna své obrazy a kresby, pfieváÏnû s krajináfiskou
tématikou, malífi a sochafi âestmír Hlavinka –
Horák, pÛvodem z jiÏní Moravy, dnes Ïije na Raj-
ské zahradû v Praze 14. 

Tento autor zaãínal jako modeláfi – vyuãil se
v nejstar‰í ãs. porcelánce H & C v Horním Slav-
kovû. Poté absolvoval na Vysoké ‰kole v˘tvarné-
ho umûní v Bratislavû sochafiství (u prof. J. Kost-
ky, R. Pribi‰e) a malbu a grafiku (u prof. Millého).

Na závûr studií mûl je‰tû 2 roky stáÏe (tehdy tzv.
ãestn˘ rok) na Vysoké ‰kole umûlecko-prÛmyslo-
vé u prof. Eckerta (keramika a porcelán). Na zákla-
dû úãastí v soutûÏích a v˘stavách se brzy po stu-
diích stává ãlenem Svazu ãs. v˘tvarn˘ch umûlcÛ
a pracuje jako nezávisl˘ v˘tvarník. Vûnoval se pfies
30 let (1960–1990) pfieváÏnû monumentálnímu
sochafiství a keramice, v souãasnosti – ale i pfied-
tím – hlavnû maluje obrazy. 

¤adu sv˘ch dûl realizoval v architektufie. Od
keramick˘ch reliéfÛ v Îiaru nad Hronom, pfies
kamenné plastiky (mramorovou Evu pro fontánu
v Havífiovû a Orlové), keramické reliéfy a sochy
v ostravském a karvinském regionu (krematorium
v Ostravû), kovanou mfiíÏ pro Hotel NHKG, ale téÏ
v˘zdobu âs. spofiitelny v Hodonínû. Realizoval také
60 keramick˘ch reliéfÛ pro experimentální dÛm
v Praze Bohnicích. Jeho díla se nacházejí ve stát-
ních sbírkách – Slovenská NG v Bratislavû, Oblast-
ní galerie v Bojnicích, v Praze na Ministerstvu kul-
tury, obrany, v galeriích UHMP (Trojsk˘ zámek)
a jin˘ch oblastních galeriích.

Po autorsk˘ch a spoleãn˘ch v˘stavách SâVU se
nachází jeho obrazy v soukrom˘ch sbírkách ve ·v˘-
carsku, NSR, Rakousku, Itálii, Norsku a v USA/NY/. 

V letech 1968
aÏ 1969 Ïil, pra-
coval a vystavo-
val ve ·v˘carsku
v Bernu – v˘stava
v Galerii V. Müller
aj. a v roce 2000 ve slovinské Ljubljani (Mûstském
muzeu). Zúãastnil se téÏ vícer˘ch malífisk˘ch ple-
nérÛ (sympozií) v âR i v zahraniãí. V posledních
letech fiídil nejstar‰í ãs. spolek JUV (Jednota umûl-
cÛ v˘tvarn˘ch), jehoÏ ãlenové v „Galerii 14“ také
vystavovali. 

Krajina v tvorbě Čestmíra Hlavinky – Horáka

stránku pfiipravil: j‰

O radosti ještě jednou
V Galerii 14 jste mohli od 6. do 26. záfií

shlédnout zajímavou v˘stavu s názvem
„O radosti“, na níÏ vystavovali ãtyfii v˘tvar-
níci – Miroslava Randová, Antonín Bure‰,
Leona ·Àupárková a Miroslav Vodiãka obra-
zy a keramiku. 

Poslanecká kancelář
V ulici Bfií VenclíkÛ 1070 (I. patro) je kaÏ-

dé pondûlí mezi 16–18 hodinou otevfiena posla-
necká kanceláfi Mgr. Daniela Rovana, poslan-
ce Parlamentu âR (tel.: 281 005 356).
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Letní akademie je intenzivní,
desetidenní kurz kresby a malby pro
vefiejnost, kter˘ se koná jiÏ tradiãnû
o prázdninách, vÏdy koncem srpna,
na Akademii v˘tvarn˘ch umûní
v Praze. Vedoucím celého kurzu byl
opût akademick˘ malífi Roman Fran-
ta z âerného Mostu. Vûková hranice
uchazeãÛ je neomezená, ale nejvíce
se hlásí studenti stfiedních ‰kol, kte-
fií se pfiipravují k pfiijímacím zkou‰-
kám na vysoké umûlecké ‰koly.
Úãastní se ale i mlad‰í a star‰í gene-
race a posluchaãi ze zahraniãí. V̆ u-
ka je zamûfiena na kresbu a malbu
figury dle modelu, portrét, záti‰í,
tématické úkoly a volnou tvorbu.
Snahou pedagogÛ je seznámit poslu-
chaãe se základními v˘tvarn˘mi
pojmy, jako jsou proporce figury, per-

spektiva, kompozice, modelace tva-
rÛ svûtlem a stínem, základy anato-
mie, barevná skladba obrazu apod.
Tyto teoretické poznatky posluchaãi
aplikují postupnû do sv˘ch prací.
Posluchaãi mají k dispozici nejrÛz-

nûj‰í v˘tvarné publikace, monogra-
fie a dal‰í odborné materiály, úãelo-
vû vybrané z knihovny AVU. V prÛ-
bûhu celého kurzu jsou konzultovány
domácí práce úãastníkÛ a zadávány
individuální úkoly. 

Leto‰ního roãníku se zúãastnilo
na 50 uchazeãÛ, coÏ je nejvût‰í poãet
od doby zaloÏení Letní akademie

v roce 2002. Tvofiilo
se v pûti ateliérech za
úãasti pûti pedagogÛ.
Tato ãísla jsou pro ju-
bilejní 5. roãník více
neÏ symbolická… Kon-
krétní informace a fo-
tografie z letní ‰koly
jsou uvedeny na
www.avu.cz. Pro stou-
pající zájem vefiejnosti
je uvaÏováno do bu-
doucna o roz‰ífiení Let-
ní akademie.

5. ROČNÍK LETNÍ AKADEMIE 

Akce pořádané
I. Občanským 

sdružením Hloubětín

Dne 4. 10. zve toto obãanské
sdruÏení od 17 hod. na besedu ve
‰kolní jídelnû základní ‰koly
Mochovská ulice. Na programu
bude: 1. pfiíprava investiãních
akcí v Hloubûtínû (referovat bude
zástupce ÚMâ), 2. diskuse.

Dne 6. 10. od 18 hod. pofiádá
I. Obãanské sdruÏení Hloubûtín
Václavskou veselici v ãínské res-
tauraci (pavilon Havana v Hlou-
bûtínû u stanice metra). Pfiijìte se
pobavit, pfiijìte si zazpívat, hrát
budou kamarádi. Dobrovoln˘
pfiíspûvek na reÏii a na tombolu
vítán.

Za v˘bor sdruÏení 
ing. Václav Hollan 

Drakiáda
na Černém Mostě

Nad‰enci pro pou‰tûní drakÛ
nepfiijdou o tuto podzimní kratochvíli
ani letos, kdy v sobotu 7. 10. pofiádá
OVV âSSD Praha 14 jiÏ tradiãní
drakiádu na travnaté pláni nad za-
stávkou autobusu Gen. Janou‰ka.
Pfiijìte se podívat a uÏít si zábavné
odpoledne spojené s bohat˘m dopro-
vodn˘m programem pro dûti, soutû-
Ïemi a opékáním bufitÛ.

Vlasové a kosmetické poradenství,
sestfiih vlasÛ, líãení, lymfatická ma-
sáÏ, porada s vizáÏistou – to v‰e nabí-
zelo 27. srpna Beauty studio Ellivi-
sage v Centru âern˘ Most v budovû
Cinema Village zdarma sv˘m ná-
v‰tûvníkÛm bûhem jiÏ druhého leto‰-
ního dne otevfien˘ch dvefií. Zájem byl
skuteãnû velk˘, takÏe ani nestihli
uspokojit v‰echny zájemce – ãi spí-
‰e zájemkynû o sluÏby dvou kosme-

tiãek a ‰esti kadefiníkÛ, ktefií ten
den plnili jejich pfiání. Beauty stu-
dio tím chtûlo prezentovat ‰ífii své
nabídky a kvalitu práce zamûst-
nancÛ, ktefií se tû‰í na nové zákaz-
níky. Ceny tady ani zdaleka nejsou
tak vysoké jako v centru Prahy
a pfiitom pouÏívají renomovanou
kosmetiku Babor a Schwarzkopf.
Udûlejte si radost a zajdûte do
Beauty studia!

Beauty studio otevřelo dveře 

Je‰tû do konce fiíjna si mÛÏete na
vlastní oãi prohlédnout unikátní
v˘stavu fotografií nazvanou Zemû
krásná neznámá, instalovanou na
praÏské Kampû. 120 velkoformáto-
v˘ch fotografií které jejich autor
Francouz A. Bertrand pofiídil z vrtul-
níku, ukazuje souãasnû umûlecká díla
pfiírody i její ohroÏení. Fotografie jsou
umístûné venku v parku a skuteãnû
stojí za shlédnutí.

Velkocirkus na Letné
Od 4. fiíjna do 26.listopadu 2006 hostuje na Leten-

ské pláni legenda nejen ãeského, ale i svûtového cir-
kusového umûní. V cirkusovém paláci se pfiedstaví celá
plejáda skvûl˘ch artistÛ a drezerÛ. Bude to na nûkolik
let naposledy, kdy obãané Prahy budou mít moÏnost
shlédnout velkocirkus. Na Letenské pláni bude probí-

hat v˘stavba mûstského obchvatu a tím Praha ztratí tradiãní místo pro umís-
tûní cirkusov˘ch atrakcí. Národní cirkus pfiislíbil 100 voln˘ch vstupenek pro
sociálnû slabé obãany z Prahy 14 v hodnotû 20.000 Kã a pro obãany, ktefií se
prokáÏí u pokladny cirkusu v˘stfiiÏkem cirkusového loga z ListÛ Prahy 14, sle-
vu 10 procent na zakoupené vstupenky.

Změna adresy
Z Proseka se obvodní soud pro

Prahu 9 pfiestûhoval do Vr‰ovic, do
nového Justiãního areálu Na Míãán-
kách. B˘valá ubytovna v ulici Na
Vyhlídce, která byla témûfi po 30 let
jeho sídlem, pfii‰la o své soudce,
administrativní pracovníky, Ïalova-
né i obÏalované. Od fiíjna je pro
v‰echny pfiipraveno nové justiãní pro-

stfiedí, které se od pÛvodního pod-
statnû li‰í. Na nové adrese je pfii-
chystán zbrusu nov˘ justiãní areál,
kter˘ se stane sídlem ãtyfi praÏsk˘ch
soudÛ a státních zastupitelství (pro
Prahu 4, 8, 9 a 10). Justiãní palác by
mûl b˘t klíãovou budovou praÏské
justice, a v˘raznû tak pfiispût ke zlep-
‰ení podmínek soudnictví v hlavním
mûstû.

Země krásná neznámá – ještě do konce října

Správná odpovûì na soutûÏní
otázku z minulého ãísla: celko-
vá délka PraÏského kola (cyklo-
trasa, která obepíná celé území
hl. mûsta) je a) cca 130 km.
Z do‰l˘ch odpovûdí odpovûdûli
správnû Markéta Volhejnová ze
Îacléfie a nestor na‰ich soutûÏí
Tomá‰ Mládek z Prahy 14. Oba
získávají kompletní sadu ãtyfi
cyklomap Z Prahy na kole.

Îhavou novinkou z vydava-
telství Îaket (www.zaket.cz) je

Praha Mûst-
ská doprava.
Tento obou-
strannû ti‰tû-
n˘ plán za-
chycuje pod-
statnou ãást
sítû praÏské
vefiejné do-
pravy, s po-
pisem v‰ech
zobrazen˘ch
zastávek au-
tobusÛ, tram-
vají a metra

a samostatn˘m schématem noã-
ního provozu.

Dne‰ní soutûÏní otázka zní:
Od ledna 2006 pfiibyla v rámci
PraÏské integrované dopravy
moÏnost koupû 30 denní jízden-
ky pro pfiepravu a) kola, b) psa, c)
kufru. Odpovûdi nám zasílejte
nejpozdûji do 15. 10. Trojice
vylosovan˘ch v˘hercÛ obdrÏí
plán Praha Mûstská doprava. 

Navíc máme pro ‰est vyloso-
van˘ch soutûÏících pfiiprave-
nu atraktivní prémii. Jedná se
o pozvánku (pro dvû osoby) na

VIP akci (koncert s rautem), kte-
rá se uskuteãní 24. 10. v klubu
Novotného lávka. Akci pofiádá
zpûvák z âerného Mostu Hynek
Tomm s pfiáteli (E. Pilaro-
vou, M. Dobrodinsk˘m, J. Kry-
tináfiem, P. Messanym a dal‰ími
kum‰t˘fii).

Soutěžíme
s Žaketem

Hynek Tomm se svojí pianistkou
Zuzanou Dubnovou

dvoustranu pfiipravili: j‰, ves,
foto archiv a ves
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30 dní pro neziskový sektor
Po nûkolika letech „navzdory tradici“ se leto‰ní kampaÀ „30 dní“ pfie-

sunula z mûsíce února na fiíjen. I nadále v‰ak platí, Ïe jde o akci, která má
v prvé fiadû pfiispût k informovanosti vefiejnos-
ti âR o neziskov˘ch organizacích. Kolik asi
znají obyvatelé Prahy 14 neziskov˘ch organi-
zací z vlastní mûstské ãásti? To je otázka, kte-
rá nám v JAHODù uÏ del‰í dobu vrtá hlavou.
Proto jsme se v rámci kampanû 30 dní rozhodli
uspofiádat soutûÏ pro vás, co mají chuÈ si zahrát.
Nav‰tivte od 1. do 31. fiíjna internetové strán-
ky www.jahodaweb.cz a vyplÀte ná‰ soutûÏní
lístek resp. vyjmenujte v‰echny „neziskové
organizace“, které z pÛsobení na Praze 14 zná-
te. A nezapomeÀte, Ïe nejde o to vyhrát, ale
zúãastnit se.

KampaÀ 30 dní si JAHODA pfiipomene v fiíj-
nu hned 2x. V sobotu 7. fiíjna na pfiedná‰ce kurzu pro pracovníky nezisko-
v˘ch organizací t˘kající se fiízení lidsk˘ch zdrojÛ v organizaci a dále pak
na akci, na níÏ je pofiádajícím partnerem tj. „MoÏnosti internetové prezen-
tace v neziskovém sektoru aneb jak oslovit nové dárce a udrÏet si stávají-
cí“, kterou 13. 10. pofiádá Centrum volného ãasu Praha 9. BliÏ‰í informa-
ce na http://www.cvcpraha9.info

Komunitní plánování
Vzhledem k tomu, Ïe v záfií pokraãovala práce fiídící skupiny komunit-

ního plánování, jíÏ je JAHODA ãlenem, rádi bychom vám touto cestou
pfiipomenuli, Ïe máte-li jakékoliv nápady nebo poznámky k fungování soci-
álních sluÏeb na území Prahy 14, máte moÏnost je sdûlit napfi. prostfied-
nictvím emailové adresy info@jahodaweb.cz. V‰echny obdrÏené emaily
rádi za vás pfiedloÏíme pfii jednání fiídící nebo pracovní skupiny i kdyÏ
samozfiejmû bude je‰tû lep‰í, pokud se procesu komunitního plánování sami
aktivnû zúãastníte podle moÏností a instrukcí ÚMâ Praha 14.

Říjnové jahodové plány
Klub JAHODA si pfiipravil pro své pravidelné i dosud neznámé náv‰tûv-

níky kromû své klasické odpolední nabídky následující akce:
7. 10. so. – v˘let moÏná za poznáním, moÏná s pou‰tûním drakÛ, moÏ-

ná s opékáním bufitÛ, a moÏná s úplnû jinou nabídkou. Zkuste tfieba sami
vymyslet kam bychom mûli jet!

17. 10. út. – S JAHODOU mezi indiány. Nejen chrabr˘ a ãestn˘ náãel-
ník ApaãÛ, ale i jeho stateãn˘ a siln˘ bíl˘ bratr, zavítají mezi nás bledé tvá-
fie z âerného Mostu.

31. 10. út. – Jahodov˘ Helloween aneb duchafiská párty na jahodov˘
zpÛsob.

Klub DÎAGODA v leto‰ním ‰kolním roce posílí pfiedev‰ím v kultur-
ních a spoleãensk˘ch aktivitách:

6. a 20. 10. pá – kulturní program pro mladé a neklidné. Kultura je slovo,
které kaÏd˘ z nás popí‰e sv˘mi slovy úplnû jinak. Jak˘ pohled na soudo-
bou kulturní scénu mají na‰i teenagefii zjistíme pfiímo na páteãním klubu.

12. 10. ãt. – po loÀském legálním a vydafieném setkání pfiátel grafitti,
kdy se v DÎAGODù sprejovalo na dfievûné desky, si dáme letos repete,
protoÏe mlad˘ch umûlcÛ je na sídli‰ti âern˘ Most opravdu hodnû. (Samo-
zfiejmû i vandalÛ, ale myslíme, Ïe je dobré tyhle dvû skupiny od sebe odli-
‰ovat, protoÏe vyjádfiit se barvou, ‰tûtcem nebo sprejem, jedno jest. Pros-
tor pro takové vyjádfiení by ale vÏdy mûl b˘t poskytnut se souhlasem
vlastníka omítky ãi plátna. Proto se v DÎAGODù snaÏíme takov˘ prostor
vytváfiet.)

26. 10. ãt. – jelikoÏ jsme vstoupili v kontakt s opravdov˘mi ãesk˘mi
mistry stolního fotbálku, bude se v fiíjnu pod jejich zá‰titou konat dal‰í fot-
bálkov˘ turnaj.

Kluby otevfieny:
Klub JAHODA – pondûlí, úter˘ a ãtvrtek 14–18 hod.
Klub DÎAGODA – úter˘, ãtvrtek a pátek 15–20 hod.
Klub JAHÒDKA – úter˘, stfieda, ãtvrtek 9–11 hod.

JAHODA
Vybíralova 969, Praha 9

mobil 777 674 060 
+ klub DÎAGODA 774 674 060

ã. ú. 127528689/0300 vefiejná sbírka
www.jahodaweb.cz

JAHODOVÉ MENU
Pomáháme dětem i dalším neziskovkám

S neuvûfiitelnou rychlostí se na podzim zaplnily v‰ech-
ny mot˘lkovské aktivity. Tento zájem nás velice tû‰í.
Pouze pro dûti s postiÏením nabízíme je‰tû poslední vol-
ná místa v dopoledních integrovan˘ch hernách. Kromû
toho, Ïe v nich dûti spolu s rodiãi zpívají, cviãí a tvofií,
mají pfiíleÏitost najít si nové kamarády. Integrované herny jsou otevfieny
vÏdy v pondûlí a ãtvrtek dopoledne a mÛÏete se do nich pfiihlásit na telefo-
nu 281 912 081. 

A co je v Motýlku nového?
* Reklamní kampaň

S podporou agentury Bison & Rose se nám na konci srpna podafiilo roz-
vûsit po Praze mnoÏství billboardÛ na téma integrace dûtí s postiÏením. Tato
kampaÀ navazuje na setkání, které jsme v Mot˘lku iniciovali v ãervnu
s cílem nabídnout na‰e know-how dal‰ím nad‰encÛm. Hlavním smyslem
kampanû je ovlivnit postoj vefiejnosti k lidem s postiÏením a zmûnit tak
situaci, kdy v âeské republice zbyteãnû mnoho dûtí vyrÛstá v ústavech. 

* S pomocí EU školíme neziskovky Prahy 14
Máme radost, Ïe jsme získali grant z Evropského sociálního fondu pro

‰kolení ostatních poskytovatelÛ sociálních sluÏeb na Praze 14. Hlavním
cílem je zv˘‰ení kvality tûchto sluÏeb v na‰í mûstské ãásti. Celoroãní pro-
jekt je pro v‰echny úãastníky zdarma.

* Výstava 
fotografií

Na fiíjen, kter˘
je mûsícem nezis-
kového sektoru,
jsme pfiipravili ve
spolupráci s Cent-
rem âern˘ Most
v˘stavu fotografií
„Svût v bledûmod-
rém“. Jejich auto-
ry jsou v˘hradnû
dûti s postiÏením.
V‰echny srdeãnû
zveme na vernisáÏ
v úter˘ 10. fiíjna od
15 hodin, kde
vystoupí hudebník
ze skupiny KOA
Mário Biháry.

Mimořádné akce Motýlku
3. 10. út. 17–19 hod. – Klub rodiãÛ peãujících o dítû s handicapem, hlí-

dání dûtí po pfiedchozím objednání.
5. 10. ãt. 17.30 hod. – Divadélko v Galerii 14 „Draãí pohádka“
7. a 21. 10. so. 9–16 hod. – Hlídání dûtí s handicapem, pfiihlá‰ky nejpo-

zdûji. do úter˘ 3.10.
10. 10. út. 15 hod. – VernisáÏ fotografií a vyhlá‰ení fotosoutûÏe v Cent-

ru âern˘ Most.

Akce Pacifiku
3. 10. út. 14–18 hod. – „Poznáváme Prahu“ – v˘let do petfiínského blu-

di‰tû a na rozhlednu, sraz ve 14 hod. u Mot˘lku. Vstupné hradí Mot˘lek, dûti
potfiebují pouze lístky MHD. 

31. 10. út. 14–18 hod. – V̆ let do Lanového centra v Libni, sraz ve 14 hod.
u Mot˘lku.

Vstupné hradí Mot˘lek, dûti potfiebují pouze lístky na MHD.
24. 10. út. 15–17 hod. – Multikulturní program o Brazílii v Pacifiku.

Vstup zdarma.
26.–29. 10. âtyfidenní v˘jezd klubu Pacific do Zbraslavic, spojen˘

s náv‰tûvou Kutné Hory. Informace o akcích Pacifiku na tel. 777 964 754
u Pavlíny Srokové.

Zuzana Jelenová
Pfiedsedkynû SdruÏení na pomoc dûtem s handicapy

KC Mot˘lek, Vlãkova 1067
Tel. 281 912 081,
www.motylek.org

Komunitní centrum MOTÝLEK
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Program na říjen

Podzimní EKODEN pro sídlištní děti
SdruÏení Obãanská inspirace pofiádá opût podzimní EKODEN pro dûti

i rodiãe v sobotu 14. fiíjna od 10 do 16 hod. v Kuãerovû ulici 14 (asi
100 m od koneãné metra B smûrem k CâM). Tentokrát bude EKODEN
o tom, co to jsou biopotraviny, jak Ïít ekologicky a jak vyrábûli na‰i pfied-
kové. Pro dûti budou probíhat tradiãní soutûÏe a hry s ekologickou téma-
tikou, drobné odmûny pro dûti poskytla Nadace Terezy Maxové.Pro rodi-
ãe bude pfiipraven prodej zajímav˘ch bioproduktÛ.

Tû‰í se na vás pofiadatelé ze sdruÏení Obãanská inspirace i spolupra-
cující organizace. Za grantovou podporu EKODNE dûkujeme Úfiadu mûst-
ské ãásti Prahy 14. V‰echny vás srdeãnû zveme a samozfiejmû i sluníãko,
aby nám celou podzimní sobotu 14. fiíjna svítilo a pomáhalo vytvofiit tu
správnou dobrou náladu!

sdruÏení Obãanská inspirace
Kuãerova 14, âern˘ Most, www.obcanskainspirace.cz

tel. 774707744, 281918473

Pozvánka na tréninkový cyklus pro ženy: 
Jak uspět při hledání zaměstnání

SdruÏení Obãanská inspirace zahajuje v rámci projektu Inspirace pro
rovné ‰ance dal‰í cyklus bezplatn˘ch tréninkov˘ch akcí – Sebeprosazení
na trhu práce urãen˘ch Ïenám, které si po návratu z rodiãovské dovolené
hledají novou práci. První akce se koná v pátek 27. fiíjna od 9 do 13 hod.,
pokraãujeme v pátek 3. listopadu od 9 do 13 hod. Projekt je spolufinan-
cován Evropsk˘m sociálním fondem a státním rozpoãtem âR a je pro
úãastnice zdarma.

Omezen˘ poãet míst – pfiihlá‰ky a informace na tel.: 776 046 112, 
281 918 473 nebo e-mail.: info@obcanskainspirace.cz.

Bezplatné sociálně právní poradenství
Nadále se mÛÏete objednávat do bezplatné právní poradny, která pro-

bíhá v kanceláfii sdruÏení v Kuãerovû 14 a v Praze 6 – Bfievnovû (právní-
ci JUDr. J. Janatová, D. Hovorka). Pro Ïeny, které mají problémy se zamûst-
navateli, potfiebují poradit se v‰ím, co se t˘ká právní a sociální problematiky
Ïen peãujících o dûti – je k dispozici na‰e bezplatná sociální poradna –
Mgr. ·. Kláp‰tová. 

Objednat se mÛÏete na tel.: 776 046 112 nebo 281 918 473. 

Občanská inspirace

Tiskovka v KC Motýlek
Komunitní centrum Mot˘lek uspofiádalo v polovinû záfií tiskovou kon-

ferenci, jejímÏ cílem bylo seznámit ‰ir‰í praÏskou i mimopraÏskou vefiej-
nost s tím, jak toto sdruÏení na pomoc dûtem s handicapy pracuje a pod-
pofiit tak zakládání podobn˘ch center i jinde. Pozvání pfiijal i námûstek
ministra práce a sociálních vûcí a ãlen zastupitelstva MHMP MUDr. Mari-
án Ho‰ek. Mimo jiné hovofiil i o pfiijetí nového Zákona o sociálních sluÏ-
bách, kter˘ zaãne platit od ledna pfií‰tího roku a mûl by rodinám s handi-
capovan˘mi dûtmi ulehãit Ïivot. „Mûla by skonãit doba, kdy rodiny peãující
o handicapované dítû doma, jsou v˘raznû znev˘hodnûny proti tûm, jejichÏ
dítû je umístûno v ústavu. Kromû toho má nov˘ zákon umoÏnit ãlovûku
s postiÏením – nebo jeho nejbliÏ‰ím – svobodnû si vybírat nejlep‰í soci-
ální sluÏby a neb˘t odkázán na zastaral˘ systém, kter˘ mnohde pfietrvá-
vá“, fiekl mimo jiné MUDr. Ho‰ek. – ves –

Biojarmark 
v Toulcově dvoře
Biojarmak ekofarem a DoÏínkové slavnosti – tyto dvû velké akce probí-

haly o víkendu 15. a 16. záfií v Toulcovû dvofie v Hostivafii. ToulcÛv dvÛr je
Stfiedisko ekologické v˘chovy hl. m.Prahy, kam se jezdí dívat na zvífiátka
i dûti z na‰í mûstské ãásti. Pro obyvatele Prahy 14 je to nejbliÏ‰í centrum eko-
logické v˘chovy a zpÛsobu Ïivota, kter˘ mnozí z nás stále víc berou za svÛj.
Biojarmarku se zúãastnily tfii desítky ekozemûdûlcÛ a obchodníkÛ s biopo-
travinami. Pfii nákupech a ochutnávkách se náv‰tûvníci dozvûdûli víc také
o zpÛsobu hospodafiení ekozemûdûlcÛ, o v˘robû biopotravin a zpÛsobu zpra-
cování nabízen˘ch produktÛ. Bylo opravdu z ãeho vybírat a chutnalo to skvûle!

text a foto: ves

stránky 8 – 11 pfiipravila Alena Veselá

Turistický oddíl Orion – 93. pionýrská skupina

Nabídka na podzimní prázdniny
O podzimních prázdninách 25.–29. fiíjna se oddíl Orion chystá do Posto-

loprt u Loun. âekají nás jednodenní v˘lety za zajímavostmi v okolí a fiada
her a soutûÏí. Vafiit si budeme vlastními silami, ubytování nám poskytne
zdej‰í DÛm dûtí a mládeÏe. Nabízíme tuto akci i ostatním dûtem, které
nemají kam jet a nechtûjí zÛstat v Praze. Podrobnosti najdou na webo-
v˘ch stránkách www.oddil-orion.cz nebo se mohou informovat v klu-
bovnû Kpt. Stránského 994 kaÏdé pondûlí a stfiedu od 16 hod.

Pozvánka na v˘let do Hofiovic
V sobotu 21.fiíjna  pofiádáme jednodenní v˘let na zámek do Hofiovic na

Berounsku a zveme na nûj  i dal‰í zájemce. âeká nás prohlídka zámku
a fiada her v lese. Podrobnosti buì na webov˘ch stránkách nebo v klu-
bovnû oddílu. JAN

Tři tvoří spolek
Potfietí za sebou se tfii partnefii se‰li 19. záfií na zahajovacím koncertu

hudebního festivalu EuroART v praÏském Lichten‰tejnském paláci a potfie-
tí spoleãnost DAMOVO vûnovala symbolick˘ ‰ek z rukou svého zástup-
ce Radomíra Mervarta, urãen˘ na podporu znev˘hodnûn˘ch dûtí ze síd-
li‰tû âern˘ Most a pfiedev‰ím klubÛ JAHODA a DÎAGODA.

¤editel festivalu Vladimír Leixner s radostí uvedl, Ïe tradice, se kterou
DAMOVO a JAHODA pfiedstavují své aktivity a dal‰í spolupráci, mÛÏe
b˘t inspirací i pro jiné organi-
zace, které se v prÛbûhu sedmé-
ho roãníku na koncertech pfied-
staví. Za JAHODU podûkoval
v‰em zúãastnûn˘m Jan Dolínek,
kter˘ zmínil, jak s darovan˘mi
penûzi JAHODA naloÏí a záro-
veÀ podûkoval v‰em, ktefií pfii-
spûli do jahodové sbírkové
kasiãky umístûné v prÛbûhu
koncertu v pfiedsálí.
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Dopolední aktivity:
pro maminky a pfied‰kolní dûti, tatínky i babiãky…
Pondûlí: 9.30–11.30 Volná herna K. Budzanowská tel. 606 340 251
Úter˘: 9–12 hod. Angliãtina pro maminky – nutné pfiihlá‰ení – M. Adam-

cová tel. 774 224 977 
Stfieda: 9.30–11.30 Herna s programem a cviãením pro maminky a dûti

– M. Nováková tel. 775 204 208, K. Zlatohlávková tel.732 348 550 
âtvrtek: 9.30–12 hod. ‰koliãka Beránek – pfiihlá‰ení nutné – K. Vav-

ru‰ková tel. 608 134 744, H. Hofmanová tel. 736 264 057
Pátek: Volná herna – I. Benediktová tel.776 577 845
Do heren je moÏn˘ voln˘ vstup BEZ P¤IHLÁ·ENÍ, poplatek 25 Kã

maminka za dopoledne, dûti vstup ZDARMA. V rámci heren probíhá stá-
lá burza. Program je tvofien podle zájmu a aktivity maminek – kreslení,
cviãení, zpívání atd.

Odpolední programy:
POZN. DO KROUÎKÒ VâETNù CVIâENÍ JE P¤IHLÁ·ENÍ NUTNÉ !!
Úter˘: Taneãní a pohybov˘ krouÏek 16.30–17.30 pro pfied‰kolní dûti –

J. ·indeláfiová tel. 739 034 435 – nutné pfiihlá‰ení
âtvrtek: Klub hledaãi pokladu – Machová tel. 603 206 614
Pátek: Pûveck˘ a taneãní krouÏek 15–16.30 mlad‰í dûti od 5 let 
16.30–18 hod. star‰í dûti od 10 let. Kapacita naplnûná.
Programy pro Ïeny:
Stfieda: vÏdy tfietí v mûsíci – Kavárniãka pro Ïeny 20– 22.30 vede MUDr.

Markéta Knobová – vstup voln˘
Programy pro celou rodinu:
Pondûlí a ãtvrtek: Cviãení pro radost a dobrou náladu 19.45–21.15 cvi-

ãení s prvky jógy, vede Jifií Purkyt 777 066 942 nutné pfiihlá‰ení  
Stfieda: vÏdy první v mûsíci Duchovní veãery – vstup voln˘, vede

RNDr. L. Souãek 20–22 hod. 
Jednorázové akce:
Za koníãky do Ctûnic
v sobotu 21. fiíjna zveme dûti i rodiãe na procházku z Vinofie do Ctûnic

– prohlídka zámku, koãárovny, moÏnost jízdy na welch pony. 
Sraz v 9.30 u fontány u metra âern˘ Most (bus 386 odjezd 9.43 hod!).
S sebou jídlo, pití, plá‰tûnku, pfiíp. peníze na vstup do zámku a jízdu na

ponících.
INFO NA TEL. 608 134 744 

Kontakt: 
Vedoucí: Ing. Mgr. Marie Nováková 775 204 208

Zástupce: Ing. K. Vavru‰ková 608 134 744
E- mail:klubickocernymost@seznam.cz

www. praha.ymca.cz/klubicko

Matefiské centrum
Klubíãko YMCA Praha
Klub maminek âern˘ Most – YMCA
Vlãkova 1067, Praha 14

Kurzy angličtiny a práce na PC
KfiesÈanské centrum pro rodinu Hefimánek pofiádá vzdûlávací semi-

náfie pro matky na matefiské dovolené a Ïeny po matefiské dovolené, kte-
ré se pfiipravují na vstup do zamûstnání. Jedná se o kurz anglického jazy-
ka pro zaãáteãníky a mírnû pokroãilé a kurz práce na PC. Kurzy jsou
pofiádány ve 3 cyklech po 4 mûsících. První zaãíná v fiíjnu 2006, lekce AJ
trvají 45 minut se zaji‰tûn˘m hlídáním dûtí. 

Lekce kurzu práce na PC jsou v blocích po tfiech vyuãovacích hodi-
nách. Kurzy budou probíhat v MC Klubíãko Praha 14 a KCR Hefimánek
Satalice.

Kurzy jsou pro úãastnice, které absolvují cel˘ cyklus, bezplatné. 
BliÏ‰í informace a pfiihlá‰ky na telefonním ãísle 776 305 228 nebo

286 850 152 ãi na kcr.hermanek@seznam.cz.

DDM na Černém Mostě
Program na říjen

4. 10. st. 2. narozenino-
vá zahradní party – odpo-
ledne her a soutûÏí, od
16 hod. na zahradû DDM.
Vstup zdarma.

14. 10. so. Cesty za poznáním, aneb nikdy není pozdû – celodenní
v˘let s prohlídkou zámkÛ Orlík a Zvíkov, projíÏìka lodí z Orlíku na Zví-
kov. Akce urãena pfiedev‰ím pro seniory a jejich vnouãata. Odjezd v 8 hod.
od DDM. Nutná rezervace míst pfiedem. Akci finanãnû podpofiila Mâ Pra-
ha 14. Cena: 120 Kã

20. 10. pá. Volné odpoledne v Klubu Most – deskové hry. Pfiijìte si
vyzkou‰et hry, které doma nemáte. 14–17 hod.Vstup zdarma.

25.–29.10. st.–ne. Podzimní tábor: „Expedice Kairos, aneb jedeme
do pravûku...!“ Vítkovice v Krkono‰ích. Cena: 800,– Kã Vûk: 7–14 let.
První poprázdninová v˘prava a putování tajné expedice Kairos do hlubin
ãasu.. Îivot v pfiírodû, dobrodruÏství a kamarádství – i v pravûku... 

26. 10. ãt. Aquapark Kladno. Celodenní prázdninov˘ v˘let, pfiihlá‰ky
a bliÏ‰í informace v DDM. Cena: 75 Kã

27. 10. pá. Co nového v ZOO? Celodenní prázdninová vycházka, pfii-
hlá‰ky a bliÏ‰í informace v DDM. Cena: 60 Kã

30. 10. po. Halloweenská party v klubu Most. 16–18 hod. Dlabání
d˘ní, stra‰idelná cesta zahradou. Nutná rezervace míst pfiedem.

31. 10. út. Lampióny. Vyrobte si s námi podzimní lampión, 16–18 hod.
Cena: 10 Kã. Nutná rezervace míst pfiedem.

Klub Most – otevfien˘ klub pro mládeÏ, hry, hudba, soutûÏe. 
Po –ãt. 14–19 h, pá. 14–17 hod.
Vstup zdarma.

Generála Janou‰ka 1060,
tel.fax.: 286 889 428

info-cm@ddmpraha9.cz
www.ddmpraha9.cz

AlespoÀ fotografií se vracíme k leto‰nímu krásnému létu, jeÏ nûkteré dûti
z Prahy 14 mohly ãásteãnû strávit v pfiímûstsk˘ch táborech. Ná‰ snímek je
z jednoho z nich – ve skanzenu Koufiim a pofiádal jej DDM âern˘ Most. 

Bezpečí nacházejí v azylu
ObûÈmi domácího násilí se v âR nejãastûji stávají Ïeny ve vûku 30–44

let. Nejvíce jsou mezi nimi zastoupeny Ïeny s dûtmi ‰kolního vûku nebo
Ïeny na matefiské dovolené. Vypl˘vá to ze statistiky Informaãního a pora-
denského centra ROSA, které pomáhá obûtem domácího násilí. Zastavit
násilí a zachránit si Ïivot pro obûti domácího násilí bohuÏel stále je‰tû zna-
mená opustit alespoÀ na ãas domov. Za osm let existence zachránilo azylové
bydlení Rosa s utajenou adresou Ïivot 111 Ïenám a 122 dûtem. Azylové
bydlení, které obãanské sdruÏení Rosa provozuje, není jen stfiecha nad hla-
vou, ale zaji‰tûní bydlení se v‰ím v‰udy. DÛm má utajenou adresu a kaÏ-
dá Ïena má vypracován vlastní bezpeãnostní plán, aby se minimalizova-
lo riziko napadení násiln˘m partnerem. NejdÛleÏitûj‰í je ale následná
pomoc: v tomto specializovaném domû, kter˘ v kvûtnu pro‰el rekonstrukcí,
mohou Ïeny – obûti domácího násilí bezplatnû vyuÏívat psychosociální
poradenství, prostistresová cviãení, je jim poskytována pomoc pfii zahájení
nového Ïivota. Dûti, které b˘vají svûdky násilí podle statistik aÏ v 95 pro-
centech pfiípadÛ, zde také dostávají odbornou pomoc, protoÏe ne svoji
vinou se ocitají bez kamarádÛ, zázemí, v cizím prostfiedí a traumatizova-
né proÏit˘m násilím. 

Kontakt na azylov˘ dÛm s utajenou adresou pro Ïeny – 
obûti domácího násilí: 
ROSA tel. 241 43 24 66, 
SOS krizová linka 602 246 102, 
www.rosa-os.cz
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Neziskovky a obãanská sdruÏení
11¤ÍJEN 2006

Vletních mûsících se u nás stalo
spousty zajímav˘ch vûcí a tak

ve struãnosti uvedu jen ty nejdÛleÏi-
tûj‰í. Kvûten byl velmi pestr˘: 10.5.
jsme se zúãastnily 10. roãníku Kvû-
tinového dne, kter˘ kaÏd˘m rokem
pofiádá Liga proti rakovinû. Prode-
jem symbolick˘ch kvítkÛ Mûsíãku
lékafiského a rozdáváním letáãkÛ se
snaÏíme varovat lidi pfied závaÏnos-
tí této nemoci a hlavnû upozornit na
vãasnou prevenci. Celé dopoledne
jsme rozdávaly kolem 800 kvítkÛ na

Rajské zahradû. Také jsme se zajely
podívat na jednodenní v˘let do Plz-
nû. Nav‰tívily jsme zdej‰í Zoologic-
kou a Botanickou zahradu, místní
Dinopark a 3D kino. Na‰e oddíly
z 84. stfiediska v Kyjích uspofiádaly
akci u klubovny zvanou „Skautsk˘
jarmark“ v rámci Dne dûtí. Dûti si
zde mohly zasoutûÏit: hod do Balúa,
trasa na chÛdách, stfielba z luku, lano-
vá lávka a Ïebfiík, skoky pfies lano
a v pytlích apod. Také se prodávaly
rÛzné ruãní v˘robky a napeãené dob-
rÛtky. Ke konci se konaly turnaje ve
vybíjené a opékání vufitÛ u oh˘nku.
Akce se zdafiila a nav‰tívilo jí i pfies
chvilkov˘ de‰tík docela dost lidí. 

Ná‰ oddíl, jelikoÏ sídlí v Satali-
cích, pofiádal akci na Den dûtí spo-
leãnû s MÚ u satalické klubovny.

V blízkém lese na palouku probûhlo
‰ermífiské pfiedstavení a ukázka míst-
ních hasiãÛ. V areálu kolem klubov-
ny jsme my – skautky uspofiádaly
doprovodn˘ program: prodej ruãních
v˘robkÛ za mírné ceny, tombolu –
jenÏ byla rychle rozprodaná, odlévá-
ní sádrov˘ch stop, navlékání korál-
kÛ, procházení provázkovou pavuãi-
nou, chytání papírov˘ch rybiãek na
pruty a opékání tûstov˘ch hadÛ nad
ohnûm. Obãerstvení bylo ve velikém
vojenském stanu zdarma. Akce se

vydafiila a dokonce jsme získaly do
oddílu dal‰ího nováãka. 

V ãervnu jsme vyrazily na jedno-
denní v˘let na kolech. Metrem jsme
se pfiiblíÏily na Chodov a pak jsme
se projíÏdûly Kunratick˘m lesem,
pfies PrÛhonice, skrz Milíãovsk˘ les
aÏ na Háje. Ujely jsme celkem kolem
30 km. Byl to krásnû stráven˘ spor-
tovní den. Leto‰ní skautsk˘ rok jsme
ukonãily závûreãnou tfiídenní v˘pra-
vou pod stany na Sázavû. V sobotu
jsme ‰ly na celodenní v˘let na Stvo-
fiidla a uÏívaly si koupání v Sázavû.
Na veãer jsme si zapálily slavnostní
oheÀ, pfii kterém se konalo vyhod-
nocení celoroãní etapové hry „Pán
prstenÛ 2“. Zvítûzil rod DobráãkÛ.
V nedûli jsme vyrazily do Pavlova

do Záchranné stanice pro handica-
povaná zvífiata – pfiedev‰ím dravce.
Náv‰tûva to byla velmi zajímavá, jen
kdyby nebylo takové vedro. A tak se
pozdûji chladíme v ledovém potoce
a mraÏenou zmrzlinou.

Poslední teãkou a takovou tfie‰-
niãkou na dortu na‰eho skautského
roku je samozfiejmû TÁBOR!! UÏ
tradiãnû jezdíme na 14 dní do Trko-
va u Sedlãan a letos tomu nebylo
jinak. Letos naposledy se ná‰ tábor
nesl v duchu Tolkienova Pána prste-
nÛ. Loni se tábor promûnil v Hobitín
a 3 hobití rody ve Spoleãenstvo prste-
nu. Bûhem skautského roku od záfií
do ãervna jsme bojovaly se Saruma-
nem a skfiety o Dvû vûÏe a tentokrát
jsme se ocitly pfiímo v Mordoru
a snaÏily jsme se o zniãení jednoho
prstenu moci a posléze jsme oãeká-
valy Návrat krále. Po dlouhé a stras-
tiplné cestû k Hofie osudu nakonec
zvítûzil rod Pelí‰kÛ. Poãasí nám letos
vy‰lo opravdu skvûle, jen druh˘ tábo-
rov˘ den nás pfiíroda po‰kádlila boufi-
kou a de‰tûm s kroupami. Poãet od-
váÏn˘ch Amazonek na tábofie se opût
zmen‰il, ale pfiesto jsme si to pofiád-
nû uÏily. Tak jako loni nás hlídal ná‰
oddílov˘ pes Jurá‰ek. Bûhem tábora
holky získávaly body do celotáboro-

vého bodování a za urãit˘ poãet bodÛ
byly pasovány meãem a obdrÏely
rÛzné pocty – hodnosti: 1. Hobit,
2. Trpaslík, 3. âlovûk, 4. Elf, 5. âa-
rodûj, coÏ mûlo své celodenní v˘ho-
dy (napfi. chodit na jídlo jako první,
nemuset si uklidit ve stanu, nejít
na rozcviãku, nemuset si m˘t e‰us
sama), ale také i jednohodinové
nev˘hody (napfi. chodit bosa, b˘t
v plá‰tûnce, nosit na hlavû helmu ãi
pfiilepené elfí u‰i, opírat se o hÛl). 

Program byl jako kaÏd˘ rok nabi-
t˘ sam˘mi zajímav˘mi vûcmi. Pfii
pû‰ích v˘letech jsme se podívaly
do Sedlãan a Vrchotov˘ch Janovic
(zámek byl v‰ak nepfiístupn˘ a tak
jsme obdivovaly alespoÀ krásu zá-
meckého parku, kde pob˘vala Sido-
nie Nádherná). Dále jsme se pro‰ly
z Trkova do Petrovic pfies pfiírodní
zajímavost nazvanou Husova kaza-
telna (kamenn˘ viklan). Uskuteãni-
ly jsme také dva v˘lety na kolech:
Nejprve pfies Vysok˘ Chlumec do
vesniãky Solopysky, kde mûla b˘t
zfiícenina hradu, ale nebyla tam
a napodruhé pfies LibíÀ na kopec
·ebrn˘ k pomníãku T.G.M. Celkem
jsme najely kolem 50 km. Tábor se
vydafiil opravdu skvûle. 

vedoucí oddílu Rusalka

Co se dělo v létě u Amazonek

Pfied obfiím kamenem s názvem Husova kazatelna

Letní pohoda s Jurá‰kem

Ranní nástup v tábofie v Trkovû
u Sedlãan

To jsme my v‰echny

BB Klub Církve bratrské nabízí:
*  B–B Anglick˘ klub pro teenagery

stfieda 16.30–18 hod. hry, písniãky, diskuse v angliãtinû s rodil˘mi
mluvãími.
PTH – Areál CB Chvaly. Pavel Trefn˘ 775 024 742,
pavel.trefny@cb.cz

*  B–B Fotbalov˘ krouÏek  pro kluky 10–14 let
pondûlí 16–18 hod.  kvalitní a zábavn˘ trénink, soutûÏe a turnaje.
200 Kã/ pololetí.
tûlocviãna PTH – Areál CB Chvaly. Aaron 775 683 244, Jan 732 147 847,
asoby@ambassadors.cz

*  Dûtsk˘ klub Hledaãi pokladÛ pro dûti z 1.stupnû
ãtvrtek 15–16.30 hod. hry, soutûÏe, v˘tvarné vyrábûní, písniãky
a povídání pfiíbûhÛ z bible.
Klubíãko. Blanka 603 206 614, 
blonka@centrum.cz
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Sportovní pfiehled
12¤ÍJEN 2006

Dal‰í dÛkaz toho, Ïe tfiináctka není
ne‰Èastn˘m ãíslem, pfiinesl závû-

reãn˘ podnik tenisové série Praha 14
Tour 2006, na kter˘ se pfiihlásilo prá-
vû tfiináct neregistrovan˘ch deblÛ.
Zdafiil˘ turnaj o pohár starosty na‰í
mûstské ãásti se hrál první záfiijovou
sobotu za ideálního poãasí na ãtyfiech
kurtech Slavoje Hloubûtín. Zdej‰í
správce a trenér David Bare‰ (na
snímku), na turnaji navíc v roli tech-
nického vedoucího a hlavního roz-
hodãího, jej hodnotil jen v superlati-
vech.

„Hrálo se ve tfiech skupinách kaÏ-
d˘ s kaÏd˘m, nejlep‰ích osm párÛ
pak pokraãovalo uÏ klasick˘m
pavoukem. ÚroveÀ byla na neregist-

rované hráãe dost vysoká, zápasy
byly celkem vyrovnané, jen vítûzn˘
debl TÛma, Zvoniã pro‰el turnajem
pomûrnû hladce. Za cel˘ den jsem
nezaregistroval jedin˘ protest, hrálo
se v takové rodinné atmosféfie, bylo
vidût, Ïe v‰ichni si chtûjí hlavnû
zahrát. Na rozdíl od pfiedchozích tur-
najÛ ‰lo tentokrát vyloÏenû o pánskou
jízdu, Ïeny asi pfiipravovaly sv˘m
ratolestem pastelky do ‰koly. A nej-
mlad‰ím párÛm bylo kolem pûtatfii-
ceti, takÏe bych mohl turnaj smûle
nazvat uÏ veteránsk˘m, byÈ v té dobû
se s profesionální kariérou louãící
Martina Navrátilová tuhle mou smû-
lost ráznû vyvrací. Na kurtech byly
k vidûní rÛzné styly, technika podle

tenisové metodiky i údery samoukÛ.
Tfieba poraÏení finalisté Hájek, Zdru-
beck˘ se prezentovali obrann˘m sty-
lem, hráli tzv. do kopce, ale byli to
srdcafii a bojovníci, ktefií dokázali
pfiekousnout i kanára v závûreãném
utkání turnaje. Ten hodnotím po

v‰ech stránkách jako velice zdafiil˘.
Jako trenér vidím u v‰ech hráãÛ jaké-
hokoliv vûku moÏnost dal‰ího zlep-
‰ování, coÏ je velkou v˘hodou teni-
su. A z pohledu technického zaji‰tûní
turnaje oceÀuji hlavnû pohodu, poho-
diãku po cel˘ den.“ 

Domácí oddíl reprezentovali Mamica, Kla‰ka, Holeãek a Skorunka (zleva).

Šťastná třináctkaŠťastná třináctka

Tradiãní foto s cenami, poháry a starostou.
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Sportovní pfiehled
13¤ÍJEN 2006

Tenisov˘ turnaj o pohár starosty
se hrál první záfiijovou sobotu
v Hloubûtínû a hned o t˘den pozdû-
ji byl v Kyjích na programu dal‰í tur-

naj, tentokrát v malé kopané. Zúãast-
nilo se jej devût t˘mÛ, z na‰í mûst-
ské ãásti tfieba borci z Jahodnice, FC
Lehovec, RFC Hrádek, All Stars
nebo radniãní t˘m Praha 14 a pfiáte-
lé, startovala i druÏstva Senátu a také
sponzora turnaje âeské spofiitelny.
K vidûní byl kvalitní fotbal s mimo-
fiádnou stfieleckou produktivitou
a divok˘mi v˘sledky 7:4, 8:1 nebo
tfieba 6:3. ·utéfii se na umûlé trávû
opravdu snaÏili, zaslouÏili se o neví-
dan˘ prÛmûr témûfi sedmi gólÛ na
zápas a chvílemi vyvolávali vzpo-
mínky na ãleny Klubu Ligov˘ch
kanon˘rÛ ãasopisu Gól. Po zápasech
ve skupinách pak v souboji o tfietí

místo prohrála âeská spofiitelna
s muÏstvem Green teamu 1:2 a ve
finálovém utkání zvítûzil t˘m All
stars (ostatnû jak jinak – pozn. aut.)

nad uÏ unaven˘m Senátem v˘raznû
5:1. Snad by se stfieleckou potencí
úãastníkÛ turnaje mohli v I.A tfiídû
inspirovat i zdej‰í fotbalisté TJ Kyje.

O prázdninách se v bulharském
hlavním mûstû Sofii uskuteãnilo 7.
mistrovství svûta juniorÛ v taekwon-
du. Své zastoupení tam mûl i oddíl
Taekwon-do Sonkal z âerného Mos-
tu. Linda Deutschová v technické
sestavû (tul) získala v konkurenci 28
závodnic bronzovou medaili. Pfierá-
Ïecí technika (t-ki) byla u dûvãat
doplnûna o kopy v otoãce a Lindû se
nakonec podafiilo vyskákat stfiíbrnou
medaili, kdyÏ v celkovém skóre zao-
stala za první závodnicí z ¤ecka
o jedin˘ bod. V taekwon-du se sou-
tûÏí v divizi jednotlivcÛ i pûtiãlen-
n˘ch t˘mÛ, ve kter˘ch na‰e závod-
nice dosáhly rovnûÏ na medaile,

a aby se to nepletlo, tak hodnota kovÛ
byla stejná jako v individuální sou-
tûÏi. Tedy bronz z t˘mov˘ch sestav
a stfiíbro z t˘mov˘ch speciálních pfie-
ráÏeních technik. Poslední den sou-
tûÏe byla na programu disciplína
s názvem sebeobrana (hosinsool).
V dívãím provedení se dívka brání
dvûma útoãníkÛm a Lindû se poda-
fiilo se sv˘mi partnery probojovat do
finálového kola.

Dvacát˘ záfiijov˘
den mûl svátek Oleg
a tohle staroruské jmé-
no v˘znamovû charak-
terizuje ãlovûka zdra-
vého a silného. Nevím,
kolik OlegÛ nebo Oleg
pfii‰lo na uÏ tradiãní
závody tfiíkolek, kolo-
bûÏek a bruslí in-line,
ale pû‰í promenáda na
tubusu metra u stanice

Rajská zahrada byla
slu‰nû zaplnûna zá-
vodníky i jejich po-
ãetn˘m doprovodem.
A soudû podle v˘ko-
nÛ a pfiekonan˘ch pá-
dÛ, byla silná i zdravá
zároveÀ kompletní pa-
desátka tûch nejmen-
‰ích a desítka brusla-
fiÛ k tomu. Ke zdafii-
lému prÛbûhu závodÛ

jistû pfiispûlo pfiízni-
vé poãasí a také
Coca Cola se sv˘mi
nápoji. Maximálnû
spokojena byla i roz-
tomilá holãiãka ve
vaku na zádech své
maminky (na sním-
ku), která se uÏ moÏ-
ná tû‰ila, jak si za
rok také stoupne na
start.

Kanonýři v KyjíchKanonýři v Kyjích

Medaile na Černý Most

Závody nejmenších

dvoustranu pfiipravil: Pavel Vokurka, 
foto: vok (3), ves (4), David Bare‰ (5) a archiv
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·kolství
14¤ÍJEN 2006

C
elkem 353 prvÀáãkÛ z Prahy 14

se 4. záfií poprvé vydalo do ‰koly.

63 jich bude chodit do Z· Vybíralova,

94 do Z· Gen. Janou‰ka, 35 do Z· Bfií

VenclíkÛ, 46 do Z· Hloubûtínská, 86

do Z· Chvaletická a 23 do Z· ·i-

manovská. Do Z· Tolerance (b˘valá

S· Mochovská) nastoupilo 6 dûtí

do první tfiídy. Na zahájení ‰kolního

roku prvÀáãkÛ se pfii‰li do Z· Gen.

Janou‰ka podívat i zástupce starosty

Mgr. Jaroslav Jirou‰ek a ãlenka ra-

dy Eva Dokonalová. Na fotografiích 

vidíte leto‰ní první ‰kolní den v na‰ich

‰kolách i vzpomínku na doby dávno

minulé ze Z· Hloubûtínská.

ves, foto autorka (3) 
a archivy ‰kol

Prvňáčci poprvé ve škole

DeváÈáci uÏ pfied ‰kolou pfiipínali prvÀáã-
kÛm stuÏky – symbol nov˘ch ‰kolákÛ (Z·
Gen.Janou‰ka)

Spolu s fieditelkou ‰koly Mgr. Ilonou ·Èastnou dohlíÏel na shromaÏìování nov˘ch
prvÀáãkÛ pfied ‰kolou Gen. Janou‰ka i zástupce starosty Mgr. Jaroslav Jirou‰ek
(oba uprostfied) První minuty ve tfiídû (Z· Gen. Janou‰ka)

Poprvé v Ïivotû v lavi
tická)

Paní uãitelka musela své budoucí prvÀáãky pfied ‰kolou shromáÏdit podle sezna-
mu a potom uÏ se ‰lo do tfiídy. (Z· Vybíralova)

PrvÀáãci v roce 1946, pouh˘ch 5 let od otevfiení ‰koly a na stejném místû letos – 65 let od otevfiení ‰koly (Z· Hloubûtínská)

Tentokrát mûli noví ‰koláci s sebou rodiãe a s
uÏ chodili do ‰koly sami. (Z· Bfií VenclíkÛ)

12-17_P14  25.9.2006  13:58  Stránka 14



S nástupem podzimu, kdy je slu-
níãko stále vzácnûj‰í, rádi vzpomí-
náme, jakou radost jsme mûli z tep-
lého poãasí a nebe bez mráãkÛ
zaãátkem léta. ·koliãka Beránek
(MC Klubíãko YMCA Praha) uspo-
fiádala svÛj Dûtsk˘ den na louce
„u bfiízy“ na âihadlech. Letos nás

velice mile pfiekvapil poãet dûtí, kte-
ré pfii‰ly i se sv˘mi rodiãi – se‰lo se
nás pfies 70! Dûti si nejdfiív zasoutû-
Ïily – lezly po lanû, strefovaly se do
letícího draka, jenom hmatem pozná-
valy pfiedmûty v pytlíãku, pfiekoná-
valy obratnû rÛzné pfiekáÏky a hle-
daly i kovov˘ poklad. Takov˘ v˘kon

si zaslouÏil odmûnu – drobn˘ dárek
od Beránka. A protoÏe jim po tom
v‰em vyhládlo, pfii‰el na fiadu tábo-
rák, bufitíky a …. pohoda. Dûkujeme
v‰em – dûtem i rodiãÛm, Ïe k poho-
dû a hezkému prÛbûhu Dûtského dne
pfiispûli i oni sv˘m dílem. 

text a foto: VAV

·kolství
15¤ÍJEN 2006

Vzpomínka ze školičky Beránek

Zveme v‰echny b˘valé Ïáky, uãitele a zamûstnance 

Z· Hloubûtínská 700

na DEN OTEV¤EN¯CH DVE¤Í

24. fiíjna 2006 od 14.30 do 17 hod.

Chceme vzpomenout na den, kdy byla zahájena v˘uka v budovû ‰koly. 

Bylo to pfied 65 lety – 20. fiíjna 1941

Srdeãnû zvou souãasní Ïáci a zamûstannci Z· Hloubûtínská

Pfiijìte se podívat k nám do Souk-
romého gymnázia ARCUS.

Ukazatele od stanice metra Raj-
ská Zahrada vás dovedou do budovy
‰koly v ulici Bratfií VenclíkÛ, kde síd-
lí gymnázium od roku 1995, do sítû
‰kol bylo zafiazeno jiÏ v roce 1992.
V leto‰ním ‰kolním roce má ‰kola
215 ÏákÛ v deseti tfiídách. Gymnázi-
um je zamûfieno na pfiírodovûdné
pfiedmûty – biologii, chemii, infor-
matiku a v˘poãetní techniku, která
se uãí nadstandardnû jiÏ od primy aÏ
do septimy po dvou hodinách t˘dnû.
Po celou dobu studia se Ïáci uãí ang-
lick˘ jazyk, jako druh˘ jazyk si vybí-
rají nûmãinu, francouz‰tinu nebo ‰pa-
nûl‰tinu.

Odpoledne mohou nav‰tûvovat
pfiírodovûdn˘ a dramatick˘ krouÏek,
jehoÏ ãlenové pfiipravují programy
na imatrikulaci ÏákÛ primy, která
b˘vá tradiãnû v Galerii 14, stejnû jako
slavnostní pfiedávání maturitních
vysvûdãení. Vzhledem k pfiátelské
atmosféfie se v‰ichni Ïáci znají a zú-
ãastÀují se spoleãnû rÛzn˘ch akcí
pofiádan˘ch ‰kolou. KaÏdoroãnû je

velk˘ zájem o lyÏafisk˘ a ozdravn˘
pobyt na horách, tfiídy niÏ‰ího stupnû
gymnázia vyjíÏdûjí pfied koncem
‰kolního roku na ‰kolu v pfiírodû. Îáci
‰koly se pravidelnû v dubnu úãastní
jazykového pobytu v Anglii. Dûti
bydlí v rodinách, nav‰tûvují meziná-
rodní jazykovou ‰kolu, poznávají
pamûtihodnosti Anglie a jeden den
vûnují prohlídce Lond˘na. V loÀském
‰kolním roce jsme pro velk˘ zájem
uspofiádali dokonce dva tyto zájezdy,
a to do Cambridge a Brightonu.

¤ada ÏákÛ dosáhla dobr˘ch v˘-
sledkÛ v obvodních kolech olympiád,
zvlá‰tû v biologii a chemii se umís-
tili na pfiedních místech. Dobré vzta-
hy mezi studenty se projevily na ‰ko-
le v pfiírodû v Orlick˘ch horách, kde
nejstar‰í z kvarty pfiipravili program
pro své mlad‰í spoluÏáky. Pfied kon-
cem ‰kolního roku jsme zorganizo-
vali v pfiekrásném prostfiedí pfiírod-
ního parku Podvinn˘ ml˘n ‰kolní
akademii. Program pfiipravili nejen
Ïáci ‰koly, ale vystoupila i ‰ermífiská
a divadelní skupina.

·kola je vyzdobena mnoha v˘tvar-

n˘mi pracemi vytvofien˘mi pfii hodi-
nách v˘tvarné v˘chovy. PfiestoÏe
vyuãování zaãíná v 8 hodin, mnoho
ÏákÛ pfiichází do ‰koly dfiíve a vyu-
Ïívá volného pfiipojení k internetu
a poãítaãovou uãebnu. 

·kolu a její vybavení si mÛÏete
spolu se sv˘mi dûtmi prohlédnout na
dnech otevfien˘ch dvefií 13. prosince
2006 a 10. ledna 2007 vÏdy od 15 do
18 hod. Uvidíte novou posluchárnu
se stupÀovit˘m sezením, laboratofi
chemie, uãebny s data projektory,
interaktivní tabuli a dvû poãítaãové
uãebny.

V ãervnu 2005 získala ‰kola mezi-
národní certifikát ISO 9001:2001.
V bfieznu 2006 jí jako jedinému gym-
náziu v Praze pfiedala ministrynû ‰kol-
ství Zlat˘ certifikát kvality. MoÏná, Ïe
ve va‰em okolí bydlí nûkter˘ z na‰ich
ÏákÛ. Zeptejte se ho, jak se mu u nás
líbí. ·kolu mohou nav‰tûvovat odpo-
ledne i dfiíve narození – chodí do poãí-
taãov˘ch kurzÛ pro seniory.

Na vidûnou pfii „Dnech otevfie-
n˘ch dvefií“ se tû‰í fieditelka a peda-
gogick˘ sbor.

Hledáte školu pro své dítě?

Pozvánka na koncerty
ZUŠ

Základní umûlecká ‰kola 
Horní Poãernice 

vás zve na koncerty ÏákÛ ‰koly:

23. fiíjna, pondûlí v 18 hod. –
Galerie 14 (koncert ke 100.
v˘roãí narození Jaroslava JeÏka)

30. fiíjna, pondûlí v 18 hod. – sál
ZU· Horní Poãernice, 
Ratibofiická 30 (Hudební veãer)

koncert uãitelÛ ‰koly bude
9. listopadu, ãtvrtek v 18 hod.
v divadle Pohoda

û (Z· Gen. Janou‰ka)

Poprvé v Ïivotû v lavici opravdové ‰koly (Z· Chvale-
tická)

‰koláci s sebou rodiãe a sourozence, ale od druhého dne
sami. (Z· Bfií VenclíkÛ)
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Vãláncích o investiãní ãinnosti na
území mûstské ãásti jsem se

v minulosti pfieváÏnû zab˘val v˘stav-
bou komunikací a inÏen˘rsk˘ch sítí.
Zaãátek nového ‰kolního roku v‰ak
pfiímo provokuje k napsání informa-
ce o právû realizovan˘ch ãi bezpro-
stfiednû pfiipravovan˘ch ‰kolních
akcích.

V ãervenci a srpnu se v matefiské
‰kolce v ulici Kostlivého v Kyjích
rekonstruovaly rozvody vody. Vodo-
vodní potrubí bylo jiÏ ve ‰patném sta-
vu, a tak byl kompletnû proveden
nov˘ rozvod teplé a studené vody,
vymûnûny vodovodní baterie a dal-
‰í zafiizovací pfiedmûty. V dûtsk˘ch
um˘várnách, WC a v pfiípravnách
jídel byly pfii této pfiíleÏitosti prove-
deny nové keramické obklady stûn
a poloÏena nová dlaÏba. Náklady na
rekonstrukci ãinily necel˘ch 1,4 mili-
ónÛ korun.

V matefiské ‰kolce ve ·tolmífiské
ulici v Hloubûtínû se od ãervence aÏ
do konce záfií intenzivnû pracova-
lo na odstranûní havarijního stavu
stfiechy. Z dÛvodu zatékání de‰Èov˘ch
vod stfie‰ním plá‰tûm do prostor ‰ko-
ly musela b˘t na konci ‰kolního roku
z provozu zcela vyfiazena jedna tfiída.
Nápravu poru‰eného stfie‰ního plá‰-
tû bylo moÏné fie‰it pouze celkovou
rekonstrukcí stfiechy. Ta spoãívala
v odstranûní ve‰ker˘ch vrstev stáva-
jící skladby stfiechy aÏ na nosnou kon-
strukci stropu a v provedení nové
skladby stfie‰ního plá‰tû. Vzhledem
k tomu, Ïe pÛvodní dokumentace
stavby chybí a sloÏení stfiechy bylo
odhadováno na základû provedené
sondy, byla realizace po odkrytí stá-
vající konstrukce stfiechy provázena
urãit˘mi komplikacemi. Pfiedev‰ím
bylo nutné urãit zpÛsob vyrovnání
stropní konstrukce a zpÛsob kotvení
nového stfie‰ního plá‰tû. Dodavatel
stavby ale postupoval ohleduplnû,
a tak mohla b˘t ‰kolka jiÏ od zaãát-
ku záfií opût v provozu. Rekonstruk-
ce stfiechy stála 1,35 miliónÛ korun.

JiÏ v roce 1999 byla v areálu
základní ‰koly v ulici Bratfií Venclí-
kÛ na âerném Mostû I upravena ãást
existující asfaltové plochy na víceú-
ãelové hfii‰tû s umûl˘m povrchem.
V leto‰ním roce se jiÏ od záfií pfiipra-
vuje vyuÏití dal‰í ãásti této plochy
o rozmûrech 42m x 20m na hfii‰tû
s povrchem z umûlé trávy, s vyuÏi-
tím pro malou kopanou, volejbal,
odbíjenou a tenis. Nové hfii‰tû by
mûlo slouÏit jiÏ od listopadu leto‰ní-
ho roku - jak pro ‰kolu pfii hodinách
tûlesné v˘chovy, tak pro vefiejnost
v mimo‰kolních hodinách. Náklady
na vybudování hfii‰tû jsou rozpoãto-
vány na 1,7 miliónÛ korun.

V ãasovém soubûhu s budováním
hfii‰tû v Z· Bratfií VenclíkÛ se zaãa-
la rekonstrukce volejbalov˘ch kurtÛ
v areálu základní ‰koly v ulici Vybí-
ralova na âerném Mostû II. Podsta-
ta rekonstrukce povrchu kurtÛ o roz-
mûrech 20m x 40m spoãívá

v odtûÏení souãasné vrstvy antuky
a podkladních vrsteva následnû v pro-
vedení nov˘ch vodopropustn˘ch vrs-
tev ze ‰tûrku a ‰tûrkodrti a poloÏení
umûlé trávy s kfiemiãit˘m vsypem.
Budoucí uÏivatele moÏná bude zají-
mat, Ïe se jedná o flexibilní pogu-
movanou tkaninu ze skeln˘ch vlá-
ken, do které je v‰it travní vlas.
Nehrozí Ïádné deformace, protoÏe
koberec je pruÏn˘ a sná‰í jakékoliv
zatíÏení pfii promûnliv˘ch teplotách.

Rok 2006 byl ve ‰kolství po strán-
ce investiãní s necel˘mi 7 mil. Kã
podprÛmûrn˘m rokem. Naopak z prÛ-
mûru v˘raznû vyboãil rok 2005, kdy
za v˘znamného pfiispûní hl. m. Prahy
realizovala mûstská ãást ‰kolské
investice ve v˘‰i témûfi 20 mil. Kã.
V uplynulém ãtyfiletém volebním ob-
dobí bylo do ‰kolsk˘ch zafiízení na
Praze 14 vloÏeno celkem 40 miliónÛ
korun. V této ãástce nejsou zahrnuty
drobné opravy hrazené pfiímo z roz-
poãtÛ jednotliv˘ch ‰kol.

Pozornost obyvatel i náv‰tûvníkÛ
âerného Mostu II budí stavba lávky
pro pû‰í klenoucí se nad Ocelkovou
ulicí a propojující bytové objekty tzv.
2. stavby se zelen˘mi plochami na
jihu, kde se bude rozkládat v budouc-
nosti atraktivní rekreaãní park o roz-
loze více neÏ 70 ha. Lávka, kterou
navrhli architekti Vladimír ·tulc
a Jan Vrána, vytváfií souãasnû cha-
rakteristick˘ prvek usnadÀující ori-
entaci pfii pohybu sídli‰tûm. Pylon se
zavû‰enou ãástí mostu pfii chodníku
podél jiÏní strany Ocelkovy ulice,
bude v budoucnosti po dotvofiení
celého prostoru nepfiehlédnuteln˘m
orientaãním bodem. 

PfiibliÏnû v polovinû záfií byla opût
zprÛjezdnûna pravá polovina Chlu-
mecké ulice ve smûru z centra, a to
v místû, kde se buduje podjezd, kte-
r˘m se spojí jiÏní a severní ãást
obchodní zóny na âerném Mostû.
V dal‰í etapû, která bude zahájena
na jafie 2007 se opût omezí provoz,
av‰ak na opaãné stranû ulice. V̆ stav-
bu podjezdu organizuje odbor mûst-
ského investora MHMP, kter˘ pfied-
pokládá ukonãení akce v podzimních
mûsících pfií‰tího roku. K pfiesnûj‰í-
mu termínu dokonãení se pfiíslu‰ní
pracovníci odmítli zavázat.

Pomûrnû ãasto dostávám dotazy
na dal‰í dûní vztahující se k v˘stav-
bû integrovaného uzlu vefiejné dopra-
vy na Rajské zahradû. Pfiíprava této
neobyãejnû nároãné akce s pfiedpo-
kládan˘mi náklady 500 miliónÛ
korun probíhá aÏ pfiekvapivû úspû‰-
nû. Na financování projektu se bude
podílet hl. m. Praha, Státní fond do-
pravní infrastruktury a pfiíslu‰n˘
strukturální fond Evropské unie. JiÏ
bylo vydáno a vstoupilo v platnost
územní rozhodnutí a pfiipravuje se
dokumentace pro stavební povolení.
V podstatû je jiÏ pfiipraveno a pro-
diskutováno zdÛvodnûní Ïádosti
o dotaci z EU. Vlastní Ïádost bude
oficiálnû podána v 1. pololetí pfií‰-

Investice
16¤ÍJEN 2006

âásteãné odkrytí horní vrstvy stfiechy M· ·tolmífiská v prÛbûhu rekon-
strukce

Vrchní vrstva stfiechy M· ·tolmífiská pfied rekonstrukcí

Zahájení prací na odvodnûní víceúãelového hfii‰tû pfii Z· Bratfií VenclíkÛ

PŘÍPRAVA A REALIZACE INVESTIC V LETNÍM
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tího roku. Pfiedmût projektu integ-
rovaného uzlu vefiejné dopravy ne-
budu v tomto pfiíspûvku popisovat,
vzhledem k tomu, Ïe bych pouze
opakoval informace z ãlánku „Raj-
ská zahrada s Ïelezniãní zastávkou“
v Listech Prahy 14, roã. 2005, ã. 2,
str. 14 (viz téÏ www.praha14/Listy
Prahy 14 ).

18. záfií se rozbûhla 2. etapa úpra-
vy stávajících a v˘stavba nov˘ch
chodníkÛ v Jiráskovû ãtvrti s pfied-
pokládan˘m termínem ukonãení pra-
cí v prosinci 2006. Investice se bude
t˘kat pouze chodníkÛ v ulicích Osic-
ká, Horusická, Mílovská, Dáfiská,
Zvíkovská a téÏ Pávovského námûs-
tí. Cílem stavby je zaji‰tûní vhodné-
ho a bezpeãného pû‰ího provozu ve
ãtvrti. Nezanedbatelná je i vzhledo-
vá stránka pû‰ích komunikací a pro-
to povrchy chodníkÛ i vjezdy do
nemovitostí budou provedeny ze
zámkové dlaÏby. ZpÛsob v˘stavby
i dopravní opatfiení budou vycházet
ze stejn˘ch zásad podle nichÏ se
postupovalo v 1. etapû. âtenáfii pro-
to mohou najít podrobnûj‰í informa-
ce v Listech Prahy 14, ã. 12 z roku
2005, str. 6, v ãlánku „Jiráskova ãtvrÈ
nepfii‰la zkrátka“ (téÏ www. pra-
ha14.cz/Listy Prahy14). Po zku‰e-
nostech z pfiedchozích investiãních
akcí zpracoval odbor územního roz-
voje ÚMâ Praha 14 informaãní letá-
ãek urãen˘ pro vlastníky pfiilehl˘ch

nemovitostí tak, aby mûli vãasnou
a podrobnou informaci o harmono-
gramu a rozsahu stavby. Rozsáhlej‰í
ãlánek o této akci v listech Prahy 14
by proto byl nadbyteãn˘.

Pfiipomínám, Ïe v souãasné dobû
je‰tû probíhá investiãní ãinnost
v Centrálním parku na âerném Mos-
tû, kde se revitalizuje místní ryb-
níãek. Na Aloisovû se dokonãuje
rekonstrukce komunikací Talínská
a Oborská. Probíhající komplexní
rekonstrukci Broumarské ulice a sou-
visející budování tlakové kanalizace
mezi Lednickou a RoÏmberskou ulicí
snad ani nemusím uvádût. Je tfieba
zmínit pfiípravu podkladÛ pro revita-
lizaci hloubûtínského sídli‰tû a pfií-
pravu pro zpracování projektÛ pro
stavební povolení na úpravy komu-
nikací ve ãtvrtích Nad rybníkem a na
Starém Lehovci. 

Ing. Miroslav Skala
zástupce starosty

Investice
17¤ÍJEN 2006

Architektonická studie Ïelezniãní zastávky Rajská zahrada s lávkou pfies Chlumeckou ulici od Ing. arch. Kotase.

Budování podjezdu pod Chlumeckou ulicí

Lávka pfies Ocelkovu ulici

A PODZIMNÍM OBDOBÍ 2006

Minulostí svûta 8 (osídlení
Nového svûta,vznik Spojen˘ch
státÛ, dûjiny Latinské Ameriky
a Austrálie), kolektiv autorÛ,
cena 399 Kã,v ydavatel Via facti
Toto mûsto je ve spoleãné péãi
obyvatel, Hrabal, fotografie
Peterka, cena 199 Kã, vydala
Paseka. 
Poetick˘ HrabalÛv text o krásách
Prahy a jejich roztodivn˘ch oby-
vatelích
Povídání o pejskovi a koãiãce,
Josef âapek, cena 189 Kã, 
vydal Albatros
Vûtviãka jívy, Seifert, cena
185 Kã, vydavatel Náboru. 
Dárkové vydání v˘boru Seiferto-
vy milostné poesie, vázáno v ko-
Ïence, doplnûno ilustracemi Oty
Janeãka
KníÏka pro blázny, Jiránek, cena
169 Kã, vydala Paseka. 
Freud, psychoanal˘za, erotika, to
v‰e najdete v této humorem nabi-
té knize známého kreslífie
Náfiek vlkÛ, Smith, cena 249 Kã,
vydal Alpress. 
Nov˘, napínav˘ román z autorem
milované Afriky, opírající se o his-
torická fakta a reálie Etiopie roku
1935, kdy italská vojska vtrhla do
Habe‰e
Obãansk˘ prÛkaz, ·abach, cena
189 Kã, vydala Paseka. 
I tato ·abachova kniha je plná
humorn˘ch situací z éry reálného
socialismu
Palác na jezefie âu-an, Lenor-
mand, cena 219 Kã, vydal Gara-
mond. 
JiÏ z podtitulu (Nové pfiípady
soudce Ti) je patrno, Ïe autor
navazuje na skvûlé historické
Gulikovy detektivky ze staré âíny 
Pod habsbursk˘m orlem, Per-
nes, cena 218 Kã, vydala Brána.
âeské zemû a Rakousko-Uhersko
na pfielomu 19. a 20. století, fak-
ta, mapky, fotografie...
âerná rÛÏe, Robertsová, cena
229 Kã, vydavatel Alpress. 
Kniha o Ïenách pro Ïeny, dal‰í
osudy hrdinek, které jiÏ znáte
z knih Modrá jifiina
Tajemství Chimneys, Christie,
cena 189 Kã, vydal KniÏní klub.
Dosud nepfieloÏená detektivka
z pera královny tohoto Ïánru,
v níÏ na scén není sleãna Marplo-
vá ani Poirot, ale Anthony Cade
– nechtûn˘ detektiv amatér

Vyšlo, vychází, vyjde

v knihkupectví 
Havana

Mochovská 38, Hloubûtín, 
pavilon Havana –
u stanice metra, 

tel. 281 866 125, 777/906 295. 
Otevírací doba: 

pondûlí aÏ pátek 8–18 hod.
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Od leto‰ního jara jsme
svûdky zásadní promûny

okolí kostela sv. Bartolomûje
v Kyjích. JiÏ od minulého sto-
letí byla jednou z dominant
tohoto prostranství, které je
historick˘m jádrem obce,
a souãasnû pfiekáÏkou v roz-
‰ífiení Broumarské ulice stará
budova na rohu Prelátské uli-
ce, která uÏ v roce 1947 byla
adaptována pro ‰kolní úãely.
V poslední dobû byla jiÏ ve
velmi ‰patném technickém
stavu a její demolice byla jen
otázkou ãasu. KdyÏ se letos
v bfieznu zaãala bourat, nûkdo
nostalgicky vzpomínal na sta-
ré ãasy, kdy se v budovû vyu-
ãovala, nûkdo se tû‰il, Ïe uÏ
nebude bránit v˘stavbû mo-
derní komunikaci bez dûr ve
vozovce, a dal‰í, Ïe se otevfie
nov˘, neotfiel˘ pohled na kos-
tel, kter˘ je nejcennûj‰í his-
torickou památkou v na‰í
mûstské ãásti. Souãástí celko-
vé rekonstrukce byla oprava
mostu pfies Ïelezniãní traÈ,
vybudování opûrné zdi, no-
v˘ch komunikací a chodníkÛ
vãetnû nového napojení Brou-
marské s Hodûjovskou a Prelátskou
ulicí, instalace moderních proskle-
n˘ch zastávek MHD a také pískov-

cové obloÏení zdi kolem objektÛ,
v nichÏ dnes sídlí nûkolik firem. Do
konce fiíjna by mûla b˘t kompletní

rekonstrukce dokonãena i s v˘sad-
bou zelen˘ch ploch. TakÏe se mÛÏe-
me tû‰it, Ïe se okolí kostela sv. Bar-

tolomûje zazelená, je‰tû neÏ napadne
první sníh.

red

FotoreportáÏ
18¤ÍJEN 2006

Okolí kostela 
včera

a dnes
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FotoreportáÏ
19¤ÍJEN 2006

Se svou ‰kolou se pfii‰ly rozlouãit se skleniãkami v rukách b˘valé i souãasné
kyjské uãitelky. BohuÏel dorazily právû v den, kdy uÏ bagr zarovnával po ní
poslední stopy.
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Leto‰ní Zahradní slav-
nost Babí léto probû-

hla sice je‰tû „postaru“,
ale kdo pfii‰el v sobotu
16. záfií do Dolních Po-
ãernic, nemohl si ne-
v‰imnout stavebních pra-
cí, které tu fini‰ují a po
jejichÏ dokonãení bude
v areálu zámeckého parku
stát nov˘ amfiteátr, jenÏ se sta-
ne centrem dal‰ích roãníkÛ této
mimofiádné akce. Více se o realizo-
van˘ch projektech v Dolních Poãer-
nicích z fondÛ EU dozvíte na násle-
dující stránce. Organizátory leto‰ního
Babího léta potû‰ilo jak vydafiené
poãasí, tak hojn˘ poãet náv‰tûvníkÛ,
ktefií se díky terénnímu vozidlu hum-
mer mohli pfiesunovat od zámecké-
ho parku, kde je tradiãnû centrum
probíhajících akcí, do Hostavic, kde
u zámeãku byl pfiipraven program
na‰í mûstskou ãástí, opût zamûfien˘
hlavnû na men‰í dûti. V budovû rad-
nice tentokrát chybûla v˘stava obráz-
kÛ dûtí z ateliéru Ars-Pueris, kterou
jeho vedoucí Jifiina Olivová-Bfii-
cháãková uspofiádala u sebe doma na
Jahodnici. I tato milá v˘stava na
zahradû nemûla nouzi o náv‰tûvníky.

text a foto: j‰

Co a jak v Dolních Poãernicích
20¤ÍJEN 2006

Babí léto s novou perspektivou

Jednodenní v˘stava obrázkÛ dûtí z v˘tvarného ateliéru Ars-Pueris (nahofie), dvojice kum‰-
t˘fiÛ – Antonín Bfiicháãek a Václav Nykl u sv˘ch dûl na v˘stavû bûhem Babího léta (dole).
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Rekonstrukce velkého Počernic-
kého rybníka
Investor: Hlavní mûsto Praha – odbor
ochrany prostfiedí MHMP
Projektant: Vodní díla TBD a.s.
Dodavatel: Lesy hl. m. Prahy – sta-
vební ãást; 
Pas plus s.r.o. – odbahnûní
Doba realizace: fiíjen 2004 – ãerven
2006
Celkové náklady: 56,3 mil. Kã 

Stavba je ukonãena, v nejbliÏ‰í
dobû dojde k pfiedání stavby, na pod-
zim budou provedeny je‰tû dosadby
zelenû.

Úãelem stavby bylo odstranûní
celkového havarijního stavu rybní-
ka, rekonstrukce v‰ech jeho zafiízení
a jeho odbahnûní. Rybník v nové
podobû se stane v˘znamn˘m kra-
jinotvorn˘m a protipovodÀov˘m
prvkem ve v˘chodní ãásti Prahy,
hnízdi‰tûm ptactva a biokoridorem
ÏivoãichÛ, ktefií jsou svázáni s vod-
ním prostfiedím. Upravené okolí ryb-
níka bude slouÏit spolu s pfiilehl˘m
zámeck˘m parkem k procházkám
a relaxaci obyvatel hl. m. Prahy.

Vybudování přírodního 
amfiteátru v rámci rehabilitace
zámeckého parku 

Investor: Mûstská ãást Praha – Dol-
ní Poãernice
Dodavatel: FASS s.r.o., Îìár nad
Sázavou
Projektant: ing. arch. Magdalena
Dandová
Doba realizace: listopad 2004 – listo-
pad 2006
Celkové náklady: 11,6 mil. Kã

Stavba je pfied dokonãením. Úãe-
lem stavby bylo vytvofiit dÛstojné
a bezpeãné podmínky pro pofiádání
tradiãních kulturních akcí Mâ Praha
Dolní Poãernice a umoÏnit jeho vyu-
Ïití ostatním subjektÛm v rámci hl. m.
Prahy. Amfiteátr bude funkãnû nava-
zovat na novû budované pfiilehlé kul-
turní centrum v b˘valém pivovaru
vãetnû pfiístupov˘ch cest a komuni-
kaãních prostor 

Společné kulturní centrum MČ
Praha – Dolní Počernice a MČ
Praha 14

Investor: Mâ Praha – Dolní Poãer-
nice
Dodavatel: FASS s.r.o., Îìár nad
Sázavou
Projektant: ing. arch. Miroslav Kopá-
ãek
Doba realizace: fiíjen 2005 – ãerven
2007
Celkové náklady: 27,3 mil. Kã

Stavba se nachází ve fázi dokon-
ãování 1. etapy projektu, ve které se
provádûjí stavební práce. Ve 2. eta-
pû bude realizováno vnitfiní vybave-
ní objektu, fasáda a úpravy jeho oko-

lí. Úãelem stavby je vybudování kul-
turního centra rekonstrukcí hlavní
budovy b˘valého pivovaru. Prostory
budou pfiipraveny pro víceúãelové
vyuÏití – kulturní a spoleãenské akce,
klubové, vzdûlávací, galerijní a gas-
tronomické aktivity zejména pro oby-
vatele Mâ Praha – Dolní Poãernice
a Prahy 14 a jejího sídli‰tû âern˘
Most. Pfiedpokládá se i s vyuÏívání
objektu jin˘mi subjekty formou pro-
nájmu novû rekonstruovan˘ch pro-
stor.

Regionální informační centrum
s veřejně přístupným internetem

Investor: Mâ Praha – Dolní Poãer-
nice
Dodavatel: Vodomont – VS a.s.
Projektant: ing. Franti‰ek Smetana 
Celkové náklady: 10,2 mil. Kã

Stavba je ve fázi rozestavûnosti
1. etapy, která bude ukonãena v pro-
sinci leto‰ního roku. Ve 2. etapû bude
objekt vybaven vnitfiním zafiízením,
budou provedeny dokonãovací prá-
ce a úpravy okolí. Zámûrem tohoto
projektu je vybudování informaãního
centra, které bude poskytovat infor-
mace obãanÛm Mâ a tuzemsk˘m
i zahraniãním náv‰tûvníkÛm Mâ.
Souãástí projektu je i ubytovací kapa-
cita a umístûní malého poãernického
muzea. Cel˘ zámûr je realizován for-
mou celkové rekonstrukce objektu
ãp. 6 ve Staré obci.

Revitalizace skládky v Dolních
Počernicích

Investor: Hlavní mûsto Praha –
Odbor správy majetku MHMP
Dodavatel: Gabriel s.r.o.
Projektant: ing. V. Gabriel
Doba realizace: srpen – prosinec
2006
Celkové náklady: 9,03 mil. Kã

Úãelem stavby je odstranûní leti-
té ãerné skládky za místním hfibito-
vem a její pfiemûna na parkovou plo-
chu vãetnû umístûní men‰ích objektÛ,
které budou slouÏit k odpoãinku oby-
vatel Dolních Poãernic a jejich
náv‰tûvníkÛ. Projekt je ve fázi roze-
stavûnosti a bude ukonãen v závûru
roku 2006 v˘sadbou zelenû.

Vedení Mâ Praha – Dolní Poãer-
nice se cílenû zamûfiilo na vyuÏití
moÏností, které poskytují programy
s podporou finanãních zdrojÛ EU
pro hl. m. Prahu od samého zaãátku
jejich zvefiejnûní. V˘sledkem na‰í
snahy je kvalitní a vãasná realizace
v‰ech v˘‰e uveden˘ch projektÛ. Na-
‰ím zámûrem je v této snaze pokra-
ãovat i v pfiípadû dal‰ích moÏností,
které se v této oblasti v pfií‰tích letech
naskytnou a dále ji rozvíjet i pro nové
pfiíleÏitosti, které pfiinese budoucí
programové období.

Co a jak v Dolních Poãernicích
21¤ÍJEN 2006

Projekty v Dolních Počernicích 
za podpory

fondů EU

Poãernick˘ rybník

Pfiírodní amfiteátr

Spoleãné kulturní centrum

Regionální informaãní centrum
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Kdo vyuÏil pozvánky Gigaspor-
tu âern˘ Most, kter˘ uspofiádal

16.záfií spolu s CK Trip cyklistisk˘
v˘let Ralskem od Je‰tûdu k Bezdû-
zu, ten opravdu neprohloupil. Orga-
nizaãnû dokonale pfiipraven˘ v˘let
byl lahÛdkou pro v‰echny zúãastnû-
né cyklisty. V 9 ráno se odjíÏdûlo od
Gigasportu dvûma autobusy se spe-
ciálními kryt˘mi pfiívûsy pro uloÏení
kol, a za hodinku uÏ jsme byli ve

V̆ pfieÏi – sedlo 3 km pod vrcholkem
Je‰tûdu. Sedmikilometrov˘ sjezd aÏ
do obce KfiiÏany byl pfiíjemnou úvod-
ní projíÏìkou. Pfies vesniãky DruÏ-
cov a Oseãná jsme jeli poklidnou kra-
jinou, za zády je‰tû siluetu Je‰tûda
a kolem vonící lesy. Kilometry rych-
le ubíhaly a za nedlouho jsme vjíÏ-
dûli do obory Îidlov, pfiipomínající
americkou prérii, kde nás ãekaly sku-
teãné cyklostezky bez aut. Od roku

2000 tu Ïijí jeleni, mufloni a daÀko-
vé – ty se nám ale bohuÏel spatfiit
napo‰tûstilo. Za to jsme ale vidûli
staré betonové bunkry – vzpomínky
na minulost tohoto vojenského úze-
mí. Nádherná krajina se rozprostfie-
la na vrcholu stoupání a nabídla nám
pohled na vrcholek Ralsko po pravé
stranû a na Bezdûz pfied námi. Cyk-
lostezka nás dovedla aÏ do mûsteãka
Kufiívody, dosud stále zdecimova-
ného pobytem vojsk ve 2. polovinû
20. století, kde na‰e cesta po 34 km
jízdy konãila. âekalo nás uÏ jen dob-
ré jídlo ve zdej‰ím motorestu a dárek
od spoleãnosti Aktive Wellness, kte-
rá v˘let podpofiila – rekondiãní
masáÏ pro zájemce. Potom uÏ jen
naloÏit kola, sednout do autobusu
a v 18.30 jsme vystupovali opût na
âerném Mostû. 

Budete-li mít napfií‰tû zájem,
Gigasport chce podobné v˘lety pofiá-
dat i nadále. Staãí jen sledovat jeho
nabídku na www.gigasport.cz. Nej-
bliÏ‰í dal‰í akce má název „Na desít-
ku s Gigasportem“ a v Praze 14 to
obná‰í desetikilometrovou procház-
ku „Cestou podél Rokytky“ v sobo-
tu 28. fiíjna. Start je v 10 hod. pfied
Gigasportem!

text a foto: ves

ReportáÏ
22¤ÍJEN 2006

Z Černého Mostu na Ještěd a zpátky (na kolech)

Ve V̆ pfieÏi pod Je‰tûdem nám vylo-
Ïili kola z pfiívûsÛ a vyrazili jsme na
cestu

Dárkem od spoleãnosti Aktive Wellness byla na závûr
masáÏ jízdou zmoÏeného tûla

Kdo mûl chuÈ mohl se cestou obãer-
stvit jablky a ‰vestkami ze stromÛ
podél silniãky

Konec cesty – Kufiívody. Pfied motorestem to vypadalo spí‰
jako pfied „cyklorestem“

Kopeãek nûkdo vy‰lápl na kole, nûkdo pû‰-
ky, nûkdo si dal svaãinku v trávû…I takové krásné pohledy se nám cestou naskytly

Leto‰ní houbafiská sezó-
na se opravdu vydafiila.
Dokonce i cyklisté si
mezi sebou vyprávûli,
Ïe tolik hub jako letos
nikdy kolem cykloste-
zek v lesích nevidûli,
hor‰í pro nû bylo, Ïe je
nemohli sbírat. Praha 14
není v˘jimkou – i tady

jsme koncem léta na-
cházeli spousty hub,

které obohatily ná‰
jídelníãek. Ani ne-
vadilo, Ïe nebyly
tak krásné jako ty
od na‰í ãtenáfiky
Dany Chmelové,
která je nasbírala

u Nové Paky.

Houbařům léto přálo
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Obecní volby 2006
23¤ÍJEN 2006

Volební okrsek č. 681
volební místnost: 
restaurace 
Za Horou,Českobrodská 49

Aloisovská 106, 107, 108, 109,
110, 111, 112, 113, 114, 117,
118, 869/53, 871/48, 887/41
Českobrodská 1
Jednostranná 138, 139, 140,
146, 147, 148, 149, 150, 152,
153, 154, 158, 840/20, 856/22,
863/12
Morušová 211/19, 212, 696/2
Okrajová 31, 32, 34, 785/9
Švestková 793/1, 833/3, 834/5,
845/7, 1471, 1472, 1473, 1474
Třešňová  37/1, 40/8, 42/12,
43/14, 47/15, 49/20, 51/24,
54/23, 55/28, 656/25, 731/17,
777/4, 789/1a, 810/13, 813/7,
859/6, 861/16, 883/22 1475,
1476, 1477, 1478, 1479, 1480,
1481, 1482, 1483, 1484
Za Horou 13, 14, 15, 18, 19,
779/1, 849/9, 860/11

Volební okrsek č. 682
volební místnost:
ZŠ Hloubětínská 700

Čertouská  11/1, 278/17,
279/19, 280/21, 281/23, 302/20,
303/22, 308/13, 309/11, 332/9,
333/7, 335/12, 353/8, 663/16a,
745/15a, 796/7a
Hloubětínská 371/4, 372/6,
373/8, 374/10, 375/12, 376/14,
387/20, 388/18, 389/20a,
390/22, 747/16
Horoušanská 726/22, 727/24,
728/26, 729/28, 730/30
Hostavická  33/39, 39/12,
40/16, 44/37, 265/27, 266/25,
267/23, 268/21, 364/11, 366/7,
367/5, 399/6, 419/19, 420/17,
421/15, 422/13, 613/8, 688/4,
742/3, 746/2
Klánovická 283/6, 285/10,

286/12, 287/14, 288/16, 289/18,
290/20, 291/22, 292/24, 304/38,
305/28, 306/30, 307/32, 327/26,
451/48, 452/50, 453/52, 454/54,
455/56, 456/58, 457/60, 458/62,
459/64, 460/66, 461/68, 463/70,
694/41, 702/37, 717/35, 741/39
Kyjská  35/17, 37/19, 61/13,
107/15, 264/24, 277/10, 395/12,
396/14, 397/16, 398/18, 418/22,
436/9, 437/7, 438/5, 703/6,
812/8
Liblická 293/7, 295/3, 323/2,
325/6, 326/8, 360/4, 652/14,
653/12, 712/11
Litošická 363/1, 378/9, 408/8,
409/10, 410/4, 737/11, 832/3
Poříčanská 462/5, 465/3,
716/8, 722/6, 732/4, 736/2 
Postřižinská  797/1
Svépravická 424/4, 425/6,
426/8, 427/10, 428/12
Šestajovická 25/6, 27/4, 28/1,
31/1a, 43/2, 45/3, 57/18, 252,
324/16a, 339/12, 340/14,
341/16, 430/13, 431/11, 432/9
Štolmířská 314/7, 315/3,
331/5, 448/2, 602/4
V Chaloupkách 10/76, 23/56,
26/50, 32/78, 68/68, 86/35, 158,
256/2, 257/60, 258/58, 275/95,
334/51, 336/47, 337/45, 338/43,
344/59a, 349/59, 350/57,
351/55, 352/53, 357/18, 358/20,
359/22, 361/26, 370/1, 379/17,
380/15, 382/11, 383/9, 384/7,
385/5, 400/33, 401/31, 402/29,
404/25, 405/23, 406/21, 407/19,
411/30, 412/32, 413/34, 414/36,
415/38, 416/40, 417/42, 435/37,
443/10, 466/12, 467/89, 468/87,
469/85, 471/81, 472/79, 473/77,
474/75, 475/73, 476/71, 583/16,
615/91, 617/14, 637/6, 646/4,
662/13, 667/3, 687/49, 733/83,
738/41, 739/8, 740/24, 803/62,
852/82
Vaňkova 296/11, 297/9, 298/7,
299/5, 300/3, 316/27, 317/25,
318/23, 319/21, 320/19, 321/17,

VOLEBNÍ PŘÍLOHA
Informace pro voliče

• Volby se konají dne 20. fiíjna 2006 od 14.00 hod. do 22.00 hod. a dne 21. fiíj-
na 2006 od 8.00 hod. do 14.00 hod.

• Oprávnûn˘m voliãem je kaÏd˘ obãan âeské republiky, jenÏ nejménû dru-
h˘ den voleb (21.10.) dosáhne vûku 18 let, není zbaven zpÛsobilosti k práv-
ní úkonÛm a je v den voleb pfiihlá‰en v pfiísl. mûstské ãásti k trvalému
pobytu.(Pro úplnost: Volit mÛÏe rovnûÏ obãan jiného státu, splÀující dané
podmínky.)

• Voliã jej povinen se ve volební místnosti prokázat volební komisi plat-
n˘m obãansk˘m prÛkazem nebo cestovním pasem, jak stanoví volební
zákon. Zásadnû se v‰ak doporuãuje obãansk˘ prÛkaz, ve kterém je uveden
i trval˘ pobyt.

• Voliã, jenÏ se nemÛÏe ze zdravotních dÛvodÛ dostavit do volební místnosti,
vyrozumí o této skuteãnosti pfiíslu‰nou okrskovou volební komisi (OVK)
nebo Úfiad m.ã. Praha 14, kter˘ jí informaci pfiedá a OVK vy‰le dva své
ãleny s pfienosnou volební schránkou za tímto voliãem do jeho bydli‰tû. Ti
pak zajistí, aby i zde mohl dle volebních zásad uplatnit své volební právo.

• Po oba dva dny voleb bude v sídle Úfiadu m.ã. Praha 14 stálá sluÏba obãan-
skoprávního odboru, která bude voliãÛm v pfiípadû potfieby poskytovat
poradenskou sluÏbu, a to na telefonu 281 005 237.

Upozornûní: V obecních volbách lze volit pouze ve volebním okrsku
v místû trvalého pobytu. Proto nejsou vydávány voliãské prÛkazy.

POZOR: Zmûna v umístûní volebních okrskÛ:
• OVK ã. 702 pfiemístûn z restaurace U Kamila do SOU obchodu a sluÏeb

(Pramen), Za âern˘m mostem 362/3

• OVK ã. 707 pfiemístûn ze Sokola Jahodnice do restaurace Na Ba‰tû, 
Ba‰t˘fiská 67

Ulice a čísla popisná ve volebních
okrscích m. č. Praha 14
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322/15, 342/12, 343/14, 345/18,
346/20, 347/22, 348/28, 368/1,
434/4, 447/6, 605/26, 679/10,
709/24, 735/16, 743/8

Volební okrsek č. 683 
volební místnost: 
ZŠ Hloubětínská 700

Anny Čížkové 210/7, 248 
Hloubětínská 5/28, 14/9, 16/11,
17/13, 55/5, 60/7, 78/26, 80/32
Horoušanská 143/3, 144/5,
145/9, 146/11, 682/15, 695/7,
699/17
Chvalská 624/6, 704/2, 704/4,
718/10, 719/12
Klánovická 499/13, 567/43,
591/1, 596/1a, 604, 705/5,
706/7, 707/9, 708/11, 711/17,
734/15, 889/8
Poděbradská 1/110, 18/104,
19/106, 141/122, 142/124,
592/102, 634/98, 638/134,
676/96, 689/120, 720/126,
721/128, 723/130, 724/132
Soustružnická 486/3
Šestajovická 87/25, 114/23,
184/21, 488/20

Volební okrsek č. 684 
volební místnost:
ZŠ Mochovská 570

Kbelská 192/14, 193/16,
214/12, 216/20, 217/22, 218/24,
245/32, 246/34, 250/30, 584/36,
594/62, 607/38, 618/44, 622/11,
644/5, 645/3, 647/7, 648/1
Konzumní 138/9, 139/11,
140/13, 156/33, 157/35, 175/15,
190/25, 253/14, 255/18, 256/20,
270/23, 271/21, 272/19, 444/27,
445/29, 446/31, 620/3, 621/5,
639/2, 640/4, 641/8, 642/6,
643/10, 654/17, 853/22
Milovická 197/9, 198/7, 199/5,
200/6, 201/8, 202/10, 251/3,
270/1, 673/4
Mochovská 155/20, 171/14,
172/12, 174/7, 180/26, 183/13,
194/2, 195/4, 196/6, 204/10,
205/28, 215/8, 225/3, 227/17,
228/19, 269/21, 439/22, 464/9,
559/24
Na Obrátce 619/10, 635/2,
636/4
Pod Turnovskou tratí 131/5,
148/7, 149/12, 153/10, 160/9,
161/8, 162/15, 163/17, 166/6,
167/4, 170/3, 441/11, 632/22,
633/14, 677/26, 714/19 
Poděbradská 597/67, 598/69,
599/71
Sadská 219/2, 220/4, 234/6,
244/1, 479/7, 480/9, 481/11,
482/13, 483/15, 484/17, 530/20,
571/5, 631/3, 674/8, 
675/8a, 678/12, 680/16, 804/14
V Humenci 230/4, 231/6,
232/8, 233/10, 235/16, 236/18,
237/20, 238/22, 239/5, 612/9,
614/11, 655/1, 698/5a

V Novém Hloubětíně 221/9,
222/7, 223/5, 224/3, 240/18,
241/19, 242/17, 243/15, 589/22,
610/23, 611/21, 657/14, 697/16
Zelenečská 328/14, 329/16,
330/18, 354/20, 355/22, 356/24,
519/44, 608/2, 609/4, 616/12,
627/9, 628/7, 629/5, 630/3,
778/1

Volební okrsek č. 685
volební místnost:
ZŠ Mochovská 570

Mochovská 310/23, 521/31,
522/33, 523/35, 524/37,
525/39, 526/23, 527/25,
528/27, 529/29
Zálužská 116/10, 179, 262, 276
Zelenečská 103/11, 104/13,
105/15, 111/17, 112/19, 113/21,
120/23, 121/25, 122/27, 125/26,
126/28, 127/30, 128/32, 129/34,
130/36, 211/29, 212/31, 213/33,
311/35, 312/37, 313/39, 516/38,
517/40, 518/42, 520/46

Volební okrsek č. 686 
volební místnost: 
ZŠ Mochovská 570

Mochovská 531/30, 532/32,
533/34, 534/36, 570
Poděbradská 536/87, 537/89,
538/91, 539/93, 540/97, 541/99,
542/101, 543/103, 544/105,
545/107, 546/109, 547/111,
548/113, 549/115, 550/117,
551/119, 555/121, 557/123,
558/125, 560/127, 561/129,
562/139, 563/137, 564/135,
565/133, 566/131, 590/95
Zelenečská 500

Volební okrsek č. 687 
volební místnost: 
ZŠ Mochovská 570

K Hutím 265, 266, 267, 283,
298, 302, 305, 660/3, 664/7,
665/5, 666/9, 690, 855/5a,
855/5b, 873/10
Kolbenova 862/27
Nad Hutěmi 391, 392/22
Slévačská 744 /1
Zelenečská 501/41, 502/43,
503/45, 504/47, 505/49, 506/51,
507/53, 508/55, 509/57, 510/59,
511/61, 512/63, 513/65, 514/67,
515/69, 684/71, 685/73, 686/75

Volební okrsek č. 688
volební místnost: 
ZŠ Chvaletická 918
– dolní budova ZŠ

Kardašovská 490/11, 625/3,
668/7
Krylovecká 491/6, 492/4,
493/2
Poděbradská 572/156,
573/158, 574/160, 575/154,
576/152, 577/150, 578/144,

579/146, 582/148, 586/138,
587/140, 588/142,
Slévačská 494/3, 495/5, 496/7,
497/9

Volební okrsek č. 689
volební místost: 
ZŠ Chvaletická 918
– dolní budova ZŠ

Kardašovská 670/15, 753/17,
754/19, 755/21, 756/23, 773/8,
774/10, 775/12, 776/14
Rochovská 757/1, 758/3,
759/5, 760/7, 761/9, 762/11,
763/13, 764/22, 765/20, 766/18,
767/16, 768/2, 769/4, 770/6,
771/8, 772/10

Volební okrsek č. 690
volební místnost: 
ZŠ Chvaletická  918

Chvaletická 918/3
Kukelská 749/7, 750/9, 751/11,
904/3
Slévačská 870/13, 902/11,
905/32, 906/34

Volební okrsek č. 691 
volební místnost: 
ZŠ Chvaletická 918

Kukelská 903/1, 919/2, 920/4,
921/6, 922/8, 923/10, 924/12,
925/14, 926/16, 927/18, 928/20,
929/22, 930/24
Za Černým mostem 362/3,
381/19, 865/17 

Volební okrsek č. 692
volební místnost:
ZŠ Bratří Venclíků 1140

Bouřilova 1106/7, 1107/5,
1108/3, 1109/1
Bratří Venclíků 1070/2, 1071/4,
1073/8, 1074/10, 1140/1
Cíglerova 1075/2, 1076/4,
1077/6, 1078/8
Vlčkova 1062/2, 1063/4,
1064/6, 1065/8, 1066/10,
1067/12, 1068/3, 1069/1

Volební okrsek č. 693
volební místnost: 
ZŠ Bří Venclíků 1140

Bojčenkova 1094/2, 1095/4,
1096/6, 1097/8, 1098/10,
1099/12, 1100/3, 1101/1 
Bouřilova 1102/2, 1103/4,
1104/6, 1105/8
Cíglerova 1079/10, 1080/12,
1081/14, 1082/16
Trytova 1121/5, 1122/3, 1123/1 

Volební okrsek č. 694
volební místnost: 
ZŠ Bří Venclíků 1140

Cíglerova 1083/18, 1084/20,
1085/22, 1086/24

Paculova 1110/2, 1111/4,
1112/6, 1113/8, 1114/10,
1116/3, 1117/1
Ronešova 1136/3, 1137/1
Trytova 1118/2, 1119/4, 1120/6

Volební okrsek č. 695
volební místnost:
ZŠ Bratří Venclíků 1140

Cíglerova 1087/26, 1088/28,
1089/30, 1090/32, 1091/34,
1092/36
Pospíchalova 1129/3, 1130/1
Ronešova 1133/2, 1134/4,
1135/6
Volkova 1124/2, 1125/4,
1126/6, 1127/8, 1128/10,
1131/3, 1132/1

Volební okrsek č. 696 
volební místnost:
ZŠ Generála Janouška 1006

Doležalova 1022/3, 1023/5,
1036/2, 1037/4, 1038/6, 1039/8,
1040/10, 1041/12, 1042/14,
1043/16, 1044/18, 1045/20,
1046/22, 1047/7, 1048/9,
1049/11, 1050/13, 1051/15,
1052/17, 1053/19, 1054/21,
1055/23, 1056/25, 1057/27,
1058/29, 1059/31
Dygrýnova 822/19, 823/17,
824/15, 825/13, 826/11, 827/9,
828/7, 829/5, 898/16, 899/14,
1006/21

Volební okrsek č. 697
volební místnost:
ZŠ Generála Janouška 1006

Anderleho 837/14, 838/12,
839/10, 840/8, 841/6, 842/4,
843/2, 858/1, 859/3, 860/5
Breitcetlova  876/1, 877/3,
878/5, 879/7, 880/9, 881/11,
882/13, 883/15
Generála Janouška 844/18,
845/16, 846/14, 847/12, 848/10,
849/8, 850/6, 872/9, 873/11,
884/46, 885/44, 886/42, 887/40,
888/38, 889/36, 890/34, 891/32,
892/30, 893/28, 894/26, 895/24,
896/22, 897/20, 900/15, 901/13,
902/17, 965/7, 966/5
Smikova 830/14, 831/12,
832/10, 833/8, 834/6, 835/4,
836/2
Šebelova  875/4
Šromova 862/3, 863/18,
864/16, 865/14, 866/12, 867/10,
868/8, 869/6, 870/4, 871/2

Volební okrsek č. 698
volební místnost:
ZŠ Generála Janouška 1006

Dygrýnova  814/12, 815/10,
816/8
Jíchova 851/14, 852/12,
853/10, 854/8, 855/6, 856/4,
857/2
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Vašátkova 819/28, 820/30,
821/32, 1007/24, 1008/26,
1009/22, 1010/20, 1011/16,
1012/18, 1013/14, 1014/12,
1015/10, 1016/8, 1017/6,
1018/4, 1019/2, 1020/1,
1025/25, 1026/23, 1027/21,
1028/19, 1029/17, 1030/15,
1031/13, 1032/11, 1033/9,
1034/7, 1035/5

Volební okrsek č. 699 
volební místnost: 
ZŠ Vybíralova 964

Kpt.Stránského 977/11,
978/13, 979/15, 980/17, 981/19,
982/21, 983/23, 984/25, 985/27,
986/29, 987/18, 988/20, 989/16,
990/14, 991/10, 992/12, 993/8,
994/6, 995/4, 996/2, 997/1

Volební okrsek č. 700
volební místnost: 
ZŠ Vybíralova 964

Kpt. Stránského 958/41,
959/39, 960/37, 961/35, 962/33,
963/31, 1000/7, 1001/9
Kuttelwascherova 921/1,
922/3, 923/5, 924/7, 925/9,
926/11, 927/13, 928/15, 929/17
Vybíralova 930/15, 931/17,
932/19, 933/21, 934/23, 935/25,
936/27, 937/29, 938/31, 964/8,
967/6, 968/4, 969/2, 970/13,
971/11, 972/9, 973/7, 974/5,
975/3, 976/1

Volební okrsek č. 701
volební místnost: 
ZŠ Vybíralova 964

Bryksova 772/47, 773/45,
774/43, 775/41, 776/39, 778/63,
779/61, 780/59, 781/57, 939/37,
940/35, 941/33, 942/31, 943/29,
944/27, 945/25, 946/23, 947/21,
948/19, 949/17, 950/15, 951/13,
952/11, 953/9, 954/7, 955/5,
956/3, 957/1
Fejfarova 912/1, 913/3, 914/5,
915/7, 916/9, 917/11, 918/13,
919/15, 920/17
Františkova 903/1, 904/3,
905/5, 906/7, 907/9, 908/11,
909/13, 910/15, 911/17

Volební okrsek č. 702
volební místnost: SOU
obchodu a služeb, 
Za Černým mostem 362/3

Babylonská 310, 552, 576,
756, 811, 1333, 1543
Blatská  216, 222, 666, 1167,
1200, 1430
Borská 29, 227, 337, 386, 595,
610, 699, 714, 717, 805, 817,
837, 859, 891, 946, 947, 949,
971, 973/39, 981, 993, 1059,
1060, 1224, 1282, 1335, 1460 

Branská 223, 267, 268/20,
331, 348, 360, 361, 362, 363,
377, 378, 379, 388, 390, 406,
432/19, 472, 563, 655, 716,
956, 1180, 1183, 1223/29,
1258, 1429, 1549
Burdova 257, 258/13, 308,
309, 326, 338, 342, 343, 344,
347/22, 352, 365, 366, 407/33,
434, 441/35, 449, 495, 603,
775, 893, 939, 1173, 1227
Cvrčkova 633, 866, 1432,
1459
Hajní 1351, 1352, 1356, 1357,
1358, 1359, 1360, 1361, 1362,
1363, 1364, 1365, 1366, 1367,
1368, 1370, 1372
Chlumecká 368, 397, 444/17,
527, 628, 637, 650, 819, 821,
912, 913, 1231, 1339, 1539
Jamská 128, 226, 274, 311,
336, 355, 461, 462, 678, 704,
767, 793/30, 995, 1145, 1225,
1234, 1276, 1413
Jordánská 291, 354/10, 380,
382, 523/30, 593, 608, 614,
670, 701, 706, 757, 758, 768,
779, 781, 810, 862/18, 869,
894, 938, 955, 1147, 1189,
1221, 1228, 1237, 1434, 1496
K viaduktu 46/14, 426, 672,
802, 899, 1057, 1143, 1149,
1151, 1323, 1336, 1412, 1494,
1495, 1517, 1562
Kačínská 636, 667, 671, 715,
791, 822, 823, 1320, 1325,
1505, 1518
Koclířova 616, 625, 631, 705,
750, 771, 778, 824, 825, 877,
908/25, 953, 990, 1056, 1148,
1150, 1252, 1314, 1319, 1322,
1427
Lásenická 1512, 1513, 1514,
1542
Lipnická 306/17, 327, 349/30,
367/12, 408, 409, 568, 579,
647, 688, 984, 1256, 1438,
1447, 1448, 1449, 1450, 1540,
1560
Okrouhlíkova 369, 692, 707,
777, 943, 1170, 1171, 1242
Pelušková 1341, 1342, 1343,
1344, 1345, 1346, 1347, 1348,
1350, 1393, 1396, 1408/75,
1441, 1442, 1443, 1444
Rotenská  574, 1274 
Sádovská 214, 546, 676, 679,
769, 773, 852/5, 880/7, 911/13,
950, 1186, 1280, 1313 
Skorkovská 208, 627, 643,
653, 654, 673, 712, 867, 884,
940, 958, 1168
Skryjská 1311, 1469 
Splavná 447, 571, 578, 594,
596, 597, 609, 832/10, 914,
996, 1250, 1315, 1489
Stropnická 330, 350, 357, 435,
502, 547, 611, 623, 897, 1197,
1239
Stružky 446, 448, 453, 544,
612, 629, 646, 662, 1421
Stulíková 1377, 1378, 1380,
1381, 1382, 1384, 1385, 1386,
1387, 1388, 1389, 1390

Svárovská 124, 471, 492, 580,
632, 702, 721, 803, 868/20,
872, 937, 951, 972, 992, 1232,
1327, 1330, 1490
Svatojánská  431, 942, 954,
1238, 1254 
Světská 222, 295/10, 351/4,
410, 530, 621, 630, 835/7,
863/9, 864, 901, 936, 986,
1187, 1230, 1424
U Járku 804
Vírská 224/11, 225, 278, 292,
526, 1172, 1182 
Vizovická 486/9, 525, 589, 700,
1199, 1334
Vodňanská 31, 339, 638, 659,
661, 677, 681, 690, 691, 713,
718, 719, 723, 739, 760, 770,
785, 818, 887, 889, 909, 910,
933, 945, 974, 975, 980, 982,
1179, 1184, 1185, 1191, 1194,
1196, 1198, 1308, 1309, 1437,
1485, 1498, 1501, 1508, 1530
Za Černým mostem 100, 139,
140, 266/2, 1275, 1519, 1521,
1522, 1526, 1527

Volební okrsek č. 703 
volební místnost: 
restaurace 
U Eriky, Tálínská 1312

Borečkova 783, 1422
Cidlinská 455/4, 458/7, 463/3,
469/9, 474/15, 478/1, 479/14,
503/2, 509/17, 518/10, 520/21,
531/12, 559/19, 696/5, 788/8,
976, 1175
Černičná 93/8, 94/6, 104/4,
105, 490/5, 491/3, 838/12, 987,
1058, 1144, 1169, 1226, 1423
Hejtmanská 177/14, 182/1,
183/3, 190/23, 210/9, 211, 242,
243, 251/20, 252/21, 253/19,
262/14, 263/11, 270, 281/8,
286/5, 346, 371, 402, 551,584,
598, 607, 634, 635, 644, 669,
740, 827, 883/7, 885, 886/18,
888, 991 
Hůrská 189, 227, 228, 264,
279, 289, 312, 381, 384, 389,
424, 460, 496, 528, 533/27,
541, 550, 558, 600/35, 601,
606, 615, 641, 697, 698, 782,
784, 834, 853, 1241
Jaroslavická 465/1, 820/2,
856/4
Knínická 200/9, 485/3, 931,
932, 944, 977
Lánská 62/2, 63/5, 65/8, 67/6,
68/1, 69/4, 70/11, 73/9, 75/10,
84/3, 116/7, 1032
Maršovská 470/14, 566/10,
649/12, 790/8, 800, 890, 900
Metujská 86/8, 244, 294/11,
394/18, 395/7, 745, 878, 907
Nedvědická 494/16, 519/14,
648/12, 860/18, 1506
Oborská 61/3, 64/4, 71/8, 72/7,
74/6, 76/9, 772/1, 1251, 1468
Sklenská 78/31, 79/3, 81/14,
82/35, 85/7, 95/15, 97/5, 98/27,
99/23, 101/37, 102/9, 108/11,
109/21, 110/29, 111/33, 193/12,

219/8, 245, 293, 302, 303, 304,
335, 364, 396/19, 532, 549,
807/1, 855, 1255
Slévačská 473/26, 484/20,
498/24, 562/28, 567/22, 573/18
Tálínská 809, 997, 998, 999,
1000, 1001, 1003, 1005, 1008,
1009, 1010, 1011, 1012, 1013,
1014, 1015, 1016, 1018, 1019,
1020, 1023, 1024, 1025, 1028,
1029, 1030, 1031, 1033, 1035,
1036, 1037, 1038, 1039, 1040,
1041, 1042, 1043, 1044, 1045,
1046, 1047, 1048, 1049, 1050,
1051, 1052, 1053, 1055, 1278,
1428, 1433, 1464, 1465, 1466,
1467, 1486, 1515, 1528, 1544
Vajgarská 184, 269, 328, 329,
512, 658, 983, 988, 1141, 1176,
1415
Vranovská 229, 287/9, 288, 305,
353/5, 385/12, 401, 414, 429,
438, 440, 599, 725, 744, 839 
Zdobnická 77/10, 87/7, 112/6,
590/2, 1253
Žehuňská 483/10, 524/8, 842,
843, 844, 845, 846, 847, 941,
1499
Želivská 80/30, 83/8, 89/34,
90/6, 91/16, 92/12, 103/10,
106/5, 107/14, 113/32, 334/13,
373/20, 398/11, 420/22, 421/21,
422/15, 423/17, 534/24, 537/26,
560/19, 840/7, 848/6, 849/4, 915

Volební okrsek č. 704 
volební místnost: 
ZŠ Kyje, Šimanovská 16

Bošilecká 199, 451, 548, 588,
640, 645, 680, 1509
Broumarská 25, 114/41,
118/39, 197, 241/37, 370, 387,
430, 475/31, 539, 813/33,
1545/35
Dřítenská 1266, 1267, 1268,
1455
Dvořišťská 735, 797, 957, 959,
960, 961, 962, 963, 964, 965,
966, 967, 968, 1244, 1245,
1246, 1247, 1248, 1249, 1281,
1435, 1487, 1488
Herdovská 476, 482, 733, 806,
935, 1195
Hlinská  53
Hodějovská 1, 2, 3/7, 18, 26/5,
32, 34, 117/3, 313
K Rokytce 753, 1524
Koberkova 619, 660, 689, 727,
732, 741, 764, 765, 766, 794,
828, 854, 948, 985, 1061, 1146,
1177, 1192, 1219, 1235, 1259,
1260, 1261, 1262, 1263, 1264,
1265, 1283, 1316, 1318, 1411,
1507, 1510
Krčínovo náměstí 11, 24/16,
865, 1504, 1552
Lednická 17
Matenská 751, 1317
Podedvorská  620, 682, 687,
734, 736, 737, 748, 749, 752,
755, 759, 761, 763, 831, 892,
952, 979, 1178, 1181, 1229,
1240, 1420, 1470, 1493
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Podlišovská 622, 624, 703,
776, 989, 1222, 1284
Prelátská 28
Šimanovská 16, 21, 49, 52,
54, 55, 56, 57, 58, 617
Velkoborská   1188
Vlkovická 88, 96, 196, 506,
517, 553, 555, 569, 570, 587,
668, 683, 722, 729, 762, 1142,
1317
Za Rokytkou 19, 20, 22, 23,
36, 66/28, 120/12, 121/14,
123/18, 125/24, 127/30, 708,
709, 710, 711, 871, 1461,
1462,      
Za Školou 27, 39/16, 40/14, 41,
42, 43, 44, 45, 48, 50, 51, 137,
726, 1554/3, 1555/5, 1556/7,
1557/9, 1558/11
Zacharská 1269, 1270, 1271,
1451, 1452, 1453, 1454

Volební okrsek č. 705
volební místnost:
restaurace Pohoda,
Hamerská 1207

Broumarská 1338
Církvičná 339, 376, 403, 419
Českobrodská 1174
Dářská 153, 186/23, 187/22,
188, 202, 209, 213, 217,
248/19, 259/21, 261, 265/3,
271, 275, 324, 374, 416, 439,
443, 450, 466/50, 501, 516,
529, 583, 665, 685, 693, 694,
720, 742, 780, 795, 799, 858/8,
873, 874, 898/30, 1152, 1328,
1340, 1426, 1463
Hamerská 143, 148/12, 160,
161/2, 180/20, 192/22, 203,
231/6, 273, 301, 316/17, 317,
321/5, 325, 341, 359, 383, 393,
405, 412, 442, 477, 504, 514,
536, 554, 934 
Horusická 149, 150/6, 151,
154/1, 166/3, 170/9, 173/14,
174/12, 176, 179, 199/10, 230,
256, 314, 315
Hradečkova 299/3, 320, 332,
333
Hvozdecká 358, 459, 481,
487/4, 585
Kališťská 155/8, 165, 340,
372, 399 
Medlovská 163/1, 207, 208,
356/4, 375/6, 774
Mílovská 400, 428, 436, 493,
497, 505, 511, 513, 561, 586,
684, 738, 754, 789, 798
Osická 141/3, 152/21, 167/17,
169/19, 171/25, 172/23, 200/5,
201, 220/9, 221/7, 277, 411,
413, 415, 457, 467, 489, 507,
521, 538, 581
Pávovské náměstí 157/3,
216, 246/4, 247, 283/6
Rožmberská 145/34, 146,
164, 191/16, 204, 205, 206,
213, 214, 233, 237, 254/12,
255/8, 285, 392, 425, 508, 556,
557, 604, 613/10, 626, 642,
695, 724, 728, 730, 731, 743,

792, 796, 801, 808, 812, 815,
816, 829, 833, 841, 861, 875,
895, 1272, 1279, 1431, 1492
Spolská 418, 464, 468, 480/8,
500, 582
Sýkovecká 147/19, 159/21,
168/13, 178/23, 194, 196/7,
234, 235, 236/3, 250/11, 284,
296/16, 297/14, 298, 300, 318,
319, 323, 404, 433
Zvíkovská 142, 144, 158/8,
162/27, 175/18, 181/24, 185/16,
198/10, 212, 215, 221, 238/23,
239/7, 249, 260/12, 272, 282,
427, 437, 535/3, 896, 1190,
1337, 1500, 1564/27

Volební okrsek č.  706
volební místost: 
Sokol Jahodnice, 
Bezdrevská 26

Bajgarova 1153, 1154, 1156,
1158, 1160, 1161, 1163, 1164,
1165, 1166, 1214, 1216
Kostlivého 1218
Manželů Dostálových 1207,
1208, 1209, 1210, 1213, 1215,
1301, 1302, 1303, 1304, 1305,
1306
Slavatova 1205, 1206
Stružná 1299, 1300
Tovarova 1211, 1212 
Travná 1201, 1202, 1203, 1204,
1285, 1286, 1287, 1288, 1289,
1290, 1291, 1292, 1293, 1294,
1295, 1296, 1297, 1298

Volební okrsek č. 707 
volební místnost: 
restaurace Na Baště, 
Baštýřská 67

9. května 63, 64, 65, 69, 71, 72,
73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80,
81, 82, 83, 84, 95, 108, 109,
121, 122, 143, 335, 433, 514,
522, 576
Baštýřská 70, 96, 110, 136,
138, 142, 204, 207, 429, 458,
463, 466, 467, 484, 536, 541,
543, 555, 557, 563, 564, 569
Bezdrevská 68, 124, 125, 129,
144, 145, 150, 153, 154, 156,
200, 265, 376, 380, 392, 418,
462, 469, 475, 482, 499, 531,
532, 549, 559, 578, 579
Českobrodská 370, 516 
Doubecká 111, 112, 113, 117,
118, 119, 120, 176, 186,
187/18, 192, 193, 203, 217,
218, 393, 412, 479, 528, 537,
553, 556, 570, 577
Holenská 115, 327, 397, 399,
400, 409, 552
Kamencová 58, 59, 66, 197,
210, 212, 213, 243/9, 533, 551
Kaňovská 208, 209, 236, 237,
239, 523, 574
Lomnická 5, 116, 252, 253,
260, 261, 264, 296, 363, 382,
391, 434, 477, 481, 503, 504,
508, 529, 542, 545, 550, 560

Panenská 89, 90, 92, 93, 94,
398, 439, 440, 562
Pasecká 408, 511 
Písčitá 97, 98, 99, 102, 103,
104, 105, 107, 196, 199, 331,
465, 470, 498, 512, 518, 520,
544, 548, 575
Radovská 244, 347
Staňkovská 114, 369, 378,
383, 385, 387, 419, 426, 438,
443/24, 451/26, 460, 480, 513,
521, 525
Travná 60, 61, 160, 161, 162,
163, 222, 373, 384, 386, 406,
415, 416, 472
Zalinská 101, 127/3, 184, 194,
449, 483

Volební okrsek č. 708 
volební místnost:Zámeček
Hostavice, Pilská 9

Čeňkova 350, 413, 417, 423,
424, 425, 442, 502
Dřínovská 295, 308, 309, 310,
311, 312, 317, 318, 321, 374,
524
Farská 320, 381
Froncova 268, 270, 271, 272,
273, 279, 297, 298, 300, 301,
302, 303, 304, 305, 306, 307,
323, 364, 375, 403, 410,
446/27, 454/22, 476, 558
Hruškovská 32, 57, 325, 332,
358, 368, 414
Jakubovská 278, 280, 281,
282, 283, 286, 287, 288, 289,
290, 291, 292, 293, 388, 389,
441, 515, 534, 591
Jezdovická 313, 314, 315,
316, 322, 530 
K Luhu 430, 431, 435, 453,
455, 457, 473, 474, 478, 506,
526, 527
Lipenské náměstí 348
Lucinková 583/2, 584/4, 585/6,
587/1, 588/3
Malšovské náměstí 6, 334,
346, 401, 497
Nežárská 190, 365, 395, 427,
428, 432, 437, 445, 459, 496,
547, 567, 568
Novozámecká 3, 27, 36, 55,
299, 324, 326, 329, 330, 338,
339, 341, 343, 344, 345, 349,
366, 377, 411, 421, 456, 461,
464, 505, 507, 510, 580
Pilská 5, 7, 8, 10, 11, 19, 24,
25, 86, 87, 88, 371, 372, 379,
404, 422, 571, 572
Plumlovská 21, 41, 535
V Ráji 30, 33, 38
Včelničná 328, 336, 342, 402,
436, 517, 554
Vidlák 4, 16, 23, 26, 42, 43, 44,
47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 56,
353, 354, 355, 356, 360, 361 
Vokřínská 340, 352, 396, 420
Záblatská 28, 31, 35, 37,
39/5, 40        

Obecní volby 2006
26¤ÍJEN 2006

Volební okrsek č. 709 
volební místnost:
ZŠ Vybíralova 964

Bobkova 683/21, 700/45,
701/43, 702/41, 713/1, 714/3,
715/5, 716/7, 717/9, 718/11,
719/13, 731/18, 732/16, 733/14,
734/12, 755/34, 766/10, 777/2,
786/4, 787/6, 794/8
Kučerova 724/9, 725/7, 726/5,
727/3, 735/1, 767/16, 768/14,
769/12, 770/10, 785/19, 798/6,
799/8, 806/17, 807/15, 808/13,
809/11
Mansfeldova 782/17, 783/15,
784/13, 788/11, 789/9, 790/7,
791/5, 792/3, 793/1, 800/2,
801/4, 802/6, 803/8, 804/10,
805/12

Volební okrsek č. 710  
volební místnost: 
ZŠ Vybíralova 964

Bobkova 665/19, 703/39,
704/37, 705/35, 706/33, 707/31,
708/29, 709/27, 710/25, 711/23,
736/26, 737/24, 738/22, 739/20,
747/32, 748/30, 749/28
Bryksova 720/65, 728/67,
729/69, 730/71, 740/74, 741/72,
742/70, 750/68, 756/66, 757/64,
758/62, 759/60, 761/42, 762/44,
763/46, 1061/40
Maňákova 721/5, 722/3, 723/1,
743/9, 744/11, 745/13, 746/15,
751/16, 752/18, 753/20, 754/22,
795/2, 796/4, 797/6, 810/8,
811/10, 812/12, 813/14

Volební okrsek č. 711  
volební místnost: 
Galerie 14, 
nám. Plukovníka Vlčka 686

Arnošta Valenty 668/35,
669/33, 670/31
Bryksova 666/4, 667/6, 680/2
Dygrýnova 687/1, 688/3
Hlaďova 671/2, 672/4, 673/6,
674/8, 675/10
Irvingova 689/1, 690/3, 691/5
nám.PlukovníkaVlčka 684/9,
685/10, 686/11, 692/5, 693/6,
694/7, 695/8, 696/4, 697/3,
698/2, 699/1
Ocelkova 676/30, 677/32,
678/34, 679/36
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K a n d i d á t n í  l i s t i n a
pro volby do zastupitelstva 
městské části Praha 14

Občanská demokratická strana

1. Ing. Miroslav  F r o n ě k (46 let),
starosta MČ Praha 14

2. Mgr. Jitka  Ž á k o v á  (54 let), 
středoškolská učitelka

3. Renata  H u š k o v á  (37 let), 
dispečer mezinárodní dopravy

4. Mgr. Daniel  R o v a n  (42 let),
poslanec PČR

5. Ing. Eva  B a ž i l o v á  
(45 let), ekonom

6. MUDr. Kateřina  P a v l í č k o v á
(54 let), lékařka

7. Bohumil  S o b o t k a (42 let),
úředník

8. Vladimíra  P e t z o l d o v á  
(61 let), technik – důchodce

9. Rudolf M i k e š  (53 let), 
nástrojař

10. Eva  D o k o n a l o v á  (73 let),
ekonom – důchodce

11. PhDr. Eva  N o v á k o v á  (46 let),
učitelka VŠ

12. Mgr. Dana  N á l e v k o v á  
(42 let), učitelka ZŠ

13. Ing. Josef  V o s e č e k (59 let),
podnikatel

14. Vojtěch  Š e b e k (20 let), student

15. PaedDr. Vladimíra  K o h o u t o v á
(50 let), středoškolská učitelka 

16. Jaroslav  B á č a (22 let), student

17. Ing. Miroslav  S k a l a (65 let), 
místostarosta MČ Praha 14

18. Ing. Miroslav  V y s l o u ž i l  
(72 let), projektant

19. Antonín  V a c e k (21 let), student

20. Jan  Č e r n í k (71 let), hasič

21. Miroslav  Ž á k (22 let), student  

22. Marek  Z e m a n  (39 let), policista

23. Irena  Č e r n í k o v á  (51 let),
úřednice

24. RNDr. Jiří  K o p a l  (45 let), 
živnostník

25. Jana  K r a t o c h v í l o v á  (39 let),
úřednice 

26. Jaromír  B o h á č  (42 let), 
podnikatel

27. Josef  Č e r n ý  (43 let), podnikatel

28. Vlastimil  B a r n a t  (47 let), 
živnostník 

29. Milada  S e d l a k o v á  (80 let),
důchodce

30. Josef  L e v i c  (53 let), úředník

31. Vladimír  S v o b o d a (55 let), řidič 

Volební pfiíloha
27¤ÍJEN 2006

Vážení spoluobčané,

po čtyřech letech mám opět tu čest vás
oslovit v rámci kampaně do komunálních
voleb. Náš tým, tým Občanské demokra-
tické strany, chce a je připraven pro vás pra-
covat i v dalším volebním období. Víme,
že je to práce odpovědná, která se dá
nazvat službou. My se této služby obča-
nům nebojíme, sil, zkušeností, znalostí
a ochoty máme dost.

Vaši důvěru nemůžeme a nechceme zís-
kat ani ztratit nereálnými nebo planými sli-
by. S tím, co jsme pro vás zatím mohli vyko-
nat a co bychom v příštím volebním období
mohli společně s vámi dokázat, se sezná-
míte v našich volebních materiálech. Spo-
lupráci s vámi odvíjíme od vzájemné komu-
nikace. Chceme vás slyšet, chceme pro vás
pracovat, a proto za vámi také přijedeme. 

Volte zkušeného a osvědčeného part-
nera pro vaši radnici. Volte ODS!

Ing. Miroslav Froněk
starosta Prahy 14

Kdy a kde se 
můžeme ještě 
do voleb setkat:

3. října – squashcentrum PRO 6 
na Hutích

5. října – stanice metra Hloubětín
10. října – park Čsl. legionářů 

v Jahodnici
12. října – stanice metra Rajská 

zahrada
16. října – stanice metra Černý Most
17. října – stanice metra Hloubětín
18. října – kostel sv. Bartoloměje

v Kyjích

Setkání občanů s ODS bude 
vždy mezi 16 a 18 hodinou.

(více informací na www.odspraha14.cz)

podruhé
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Volební pfiíloha
28¤ÍJEN 2006

KOMUNÁLNÍ VOLBY 2006
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 14

VáÏení spoluobãané,

v roce 2002 jsme Vám pfiedstavili ná‰ volební program „14 bodÛ pro âtrnáctku“. Celé volební období jsme se
pak snaÏili tento program naplÀovat. Nûkdy jsme v‰ak museli v nûkter˘ch bodech reagovat na okamÏitou situ-
aci a v zájmu rychlosti nebo vÛbec realizovatelnosti korigovat ménû ãi více ná‰ program. Jindy se ukázalo, Ïe
úkol stanoven˘ v programu pfiesahuje celé volební období. I proto se v na‰em volebním programu komunál-
ních voleb 2006 mûstské ãásti Prahy 14 nûkteré programové body opakují.

Je na Vás, posoudit do jaké míry jste byli spokojeni s prací na‰ich místních zastupitelÛ, radních ãi místosta-
rosty a také do jaké míry Vás zaujme ná‰ nov˘ program a na‰e nová kandidátní listina, kde se vedle osvûdãe-
n˘ch místních politikÛ objevují i nové tváfie.

1. PROVOZ OSOBNÍ A NÁKLADNÍ DOPRAVY
NA PRAZE 14, ROZVOJ MHD 
Z minulého volebního období nám pfiechází úkoly vybu-
dování podjezdu a podchodu pod Chlumeckou ulicí a také
zlep‰ení provozu na Kolbenovû ulici. Stavba podchodu pod
Chlumeckou ulicí se jiÏ realizuje a chceme, aby byla dokon-
ãena v novém volebním období. Vybudování podjezdu
povede k v˘raznému zklidnûní a usnadnûní provozu mezi
komerãními oblastmi na obou stranách Chlumecké ulice. Dal‰ím kritick˘m mís-
tem je Kolbenova ulice. Je extrémnû zatíÏená jak nákladní tak osobní dopra-
vou. Do té doby je v‰ak potfieba co nejdfiíve vyfie‰it problémy s moÏností pfie-
cházení chodcÛ, zejména v oblasti hloubûtínského hfibitova. Také kvalita vozovky
vede k nadmûrnému hluku a otfiesÛm, proto bychom chtûli, aby do‰lo k její
opravû. Nesnesitelné jsou rázy pfii projíÏdûní nákladních automobilÛ pfies kana-
lizaãní ro‰ty. Proto budeme vyvíjet maximální snahu o co nejrychlej‰í dokon-
ãení etapy vnûj‰ího okruhu tzv. Vysoãanské radiály. Uvûdomujeme si, Ïe jaká-
koliv omezení provozu hlavních pozemních komunikací (jako je Chlumecká,
Kolbenova, Podûbradská a Broumarská), vedou ke zhor‰ování provozu v ostat-
ních ulicích. Dochází ke vzniku kolon vozidel, které hlukem a zplodinami obtû-
Ïují okolní obyvatele. Proto chceme, aby jakékoliv úpravy byly dokonãovány
v co nejkrat‰ím ãase a zejména ve vhodnû zvoleném dopravním reÏimu. Dale-
ko více chceme spolupracovat s dopravními projektanty jiÏ pfii plánování zmûn
v dopravû. Dal‰ím z v˘znamn˘ch témat kter˘m se v oblasti dopravy chceme
vûnovat je roz‰ifiování PID, pfiiãemÏ jako perspektivní vidíme rozvoj Ïelezniã-
ní dopravy na Praze 14.

2. SNÍÎENÍ KRIMINALITY
Aby byl v ulicích Prahy 14 vût‰í pocit bezpeãí, chceme
zvy‰ovat poãet mûstsk˘ch stráÏníkÛ a policistÛ, ktefií by
v ulicích skuteãnû byli. Kromû toho se chceme zasadit o roz-
‰ífiení kamerového systému na území mûstské ãásti jako
dÛleÏitého nástroje bezpeãnosti a prevence kriminality. Pro-
to chceme získat kromû vlastních penûz z rozpoãtu mûst-
ské ãásti také dotaãní investiãní prostfiedky z MHMP.

3. CHCEME ÎÍT V PùKNÉM A âISTÉM PROST¤EDÍ
Stejnû tak jako Vy, chceme ãisté chodníky, ulice a travnatá prostranství. Víme,
Ïe kromû problému s drobn˘mi odpadky v trávû, jsou také velmi nepfiíjemné psí
exkrementy. Proto bychom chtûli zv˘‰it poãet pracovníkÛ, ktefií by zaji‰Èovali
úklid. Dal‰í bod z na‰eho minulého programu, kter˘ spûje k vyfie‰ení a také dou-
fáme i k brzké realizaci, o coÏ se budeme zasasovat, je vyãi‰tûní Kyjského ryb-
níka a jeho vyuÏití pro voln˘ ãas. Dále bychom pak chtûli prosadit pfiemûnu
Lehoveckého kopce v oblasti Na Chaloupkách v místo pro vyÏití zejména na‰ich
nejmen‰ích dûtí, resp. celé rodiny. Chceme zde postavit kvalitní dûtské hfii‰tû
s pískovi‰tûm. V rámci podpory pfiátel sdruÏen˘ch v zahrádkáfisk˘ch osadách na
území mûstské ãásti chceme b˘t nápomocni pfii likvidaci biologického odpadu. 

4. BYDLENÍ VE VLASTNÍM NEBO V NÁJMU 
Tak jako dfiíve, chceme se i do budoucna fiídit zásadou, Ïe
dostupnost jak privátních tak nájemních bytÛ má b˘t vyvá-
Ïená. V‰em nájemníkÛm, ktefií ãekají na to, aby si mohli
„svoje byty“ koupit, chceme privatizaci usnadnit. Jsme v‰ak
proti privatizaci nucené a pfiekotné, která by postihovala ty,
co na ni nemají a jsou odkázáni na bydlení v nájmu. Bohu-
Ïel mûstská ãást Praha 14 nemá dostatek sv˘ch vlastních
nájemních bytÛ, se kter˘mi by mohla operativnû dispono-
vat. Proã by si je ale nemohla pro své obãany postavit sama na sv˘ch vlastních

pozemcích, tak jako to dûlají jiné mûstské ãásti? Proto budeme prosazovat, aby
takové domy rostly i na Praze 14, napfiíklad na pozemcích v oblasti Broumar-
ské ulice. I v oblasti údrÏby bytového fondu chceme pfiidat na tempu. Zde kla-
deme zejména dÛraz na ãinnost Správy majetku Prahy 14.

5. ZP¤ÍSTUPNùNÍ Ú¤ADÒ OBâANÒM
KOVANDA
Z minulého volebního programu se podafiilo prodlouÏení
provozní doby na po‰tû âern˘ Most. Dále budeme podpo-
rovat vybudování nové po‰ty pro obãany - pfiedev‰ím v loka-
litû âern˘ Most III. a IV. Chceme ale také, aby ná‰ úfiad tak
jako napfiíklad na Praze 9 poskytoval urãité omezené sluÏ-
by i v sobotu. 

6. CO D¯CHÁME A POSLOUCHÁME
Velkou ãást po‰kozování Ïivotního prostfiedí ovlivÀuje dopra-
va. Zneãi‰Èuje ovzdu‰í, zvy‰uje hladinu hluku a tím sniÏu-
je kvalitu Ïivota v této oblasti.
Mimo to, Ïe budeme vyvíjet maximální snahu o co nej-
rychlej‰í dokonãení etapy vnûj‰ího okruhu tzv. Vysoãanské
radiály chceme daleko více dbát pfii dopravních opatfieních
na moÏné dÛsledky jejich provádûní. Jakákoliv omezení pro-
vozu na pozemní komunikaci Chlumecká, vede ke zhor‰o-
vání provozu, aÈ uÏ na Kolbenovû tak i na Podûbradské ulici. Situace, kdy sto-
jí na tûchto komunikacích dlouhé kolony vozidel kvÛli opravám musí b˘t daleko
více minimalizovány.
Doplnit o národní protihlukov˘ program

7. SPORT A ZÁBAVA
Chceme v kaÏdé ãtvrti nová nebo zrekonstruovaná dûtská hfii‰tû a stejnû tak
více otevfiít ‰kolní hfii‰tû pro celou vefiejnost. Budeme plnû podporovat v˘stav-
bu v‰ech pfiipravovan˘ch sportovních i rekreaãních zafiízení.

8. ·KOLSTVÍ
V rámci nového obytného souboru na Jahodnici budeme
prosazovat vybudování matefiské ‰kolky. Podpofiíme
zájemce o sluÏby, umoÏÀující hlídání dûtí (nahrazující
jesle) získáním nebytového prostoru. Pro zkvalitnûní ‰kol-
ních zafiízení budeme prosazovat maximální získání inves-
tiãních prostfiedkÛ.

9. ZDRAVOTNÍ PÉâE
Chceme udrÏet chod Lékafiské sluÏby první pomoci, ale i zlep‰it rozsah její péãi

10. PÉâE O SENIORY
V‰ichni se jednou dostaneme do vûku, kdy budeme více potfiebovat pomoc své-
ho okolí. Stále máme na zfieteli, Ïe pro mûstské starousedlíky je pfii ztrátû sobûs-
taãnosti nejhor‰í, kdyÏ jsou ve snaze poskytnout jim péãi vytrÏeni ze svého pro-
stfiedí a musejí Ïít daleko od sv˘ch rodin, pfiátel ale i znám˘ch míst. Proto
neopou‰tíme my‰lenku, Ïe moderní péãe o málo sobûstaãné obãany by mûla
b˘t v dostateãné mífie dostupná i ve mûstech a nejen jak je zvykem ve star˘ch
vesnick˘ch objektech a zámcích odfiíznut˘ch od svûta. Zatím jsme se k tomu
v minulém období pfiiblíÏili otevfiením sídli‰tního Domu sluÏeb pro seniory,
kter˘ je v‰ak zafiízen jen pro denní pobyt a kromû toho je málo vyuÏit˘ pro
vysoké poplatky. Z uveden˘ch dÛvodÛ jsme zafiadili do na‰eho programu jed-
nak fie‰ení zmínûn˘ch nedostatkÛ dosavadního Domu sluÏeb a kdyÏ to bude
moÏné perspektivnû i zfiízení penzionu seniorÛ pfiímo na sídli‰ti. Kromû toho se
budeme snaÏit o získání prostfiedkÛ na rekonstrukci objektu vedle kostela v Hlou-
bûtínû, kter˘ by mohl slouÏit pro klubovou a zájmovou ãinnost dosud aktivních
sobûstaãn˘ch seniorÛ a zároveÀ i ostatním obãansk˘m klubÛm z okolí..

VOLEBNÍ PROGRAM

Miroslav Dvofiák

Dr. Ing. Otakar Hork˘

Petr Kovanda

Jaroslav Jen‰ík

Lubomír VÛjtûch

Zuzana Mikulíãková, DiS
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Máme fie‰ení
Z na‰eho volebního programu pro volby do 

Zastupitelstva m. ã. Praha 14, vyjímáme nûko-

lik námûtÛ:

• zachování stávajícího nájemného v obecních bytech

• usilovat o vybudování domova s peãovatel. sluÏbou pro vûkovû

star‰í obyvatele na‰í m. ã., kdy stávající kapacita podobn˘ch

zafiízení nedostaãuje

• znovuobnovení provozu nûkteré z M·, vzhl. k narÛstajícímu

poãtu rodin s mal˘mi dûtmi

• usilovat o rekonstrukci podchodu u stanice metra Hloubûtín

• postupnou rekonstrukci ulic v sídli‰tích na‰í m. ã., napfi.

v Hloubûtínû, Jahodnici a dal‰ích

• pro zv˘‰ení bezpeãnosti obãanÛ a majetku dokonãit vybudování

kamerového systému u Havany

• pro zlep‰ení Ïivot. prostfiedí vybudovat moderní ekolog. garáÏe,

napfi. typu Kama s pfiíspûvkem EU

• pomûrné zastoupení polit. stran ve v‰ech orgánech zastupitelstva

Vám pfiedstavuje nûkteré z kandidátÛ

Petr Zubec

operátor

Ing. Václav Hollan

ekonom

Jitka Krátká

uãitelka

Franti‰ek KfiíÏek

tajemník OS âMS

Toto jsou na‰e zámûry. Neváhejte volit lep‰í budoucnost s KSâM!

více na www.kscm.cz
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Volební pfiíloha
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Ze systému hl. m. Prahy

V Humenci x Sadská 4.10.
·estajovická x V Chaloupkách
Svépravická x ·estajovická 
Liblická x Klánovická  

Hloubûtínská x V Chaloupkách    9.10.
VaÀkova x V Chaloupkách 
Zámeãnická x Mochovská 
Nehvizdská x Zeleneãská 

Îelivská x Metujská  11.10.
Tálínská x Oborská  
Jordánská x Svárovská
Cvrãkova x Burdova

Babylonská x Jordánská 16.10.
Svûtská x Lipnická
Stropnická x 

Za âern˘m mostem
Koclífiova x VodÀanská

VodÀanská x Skorkovská 18.10.
Koclífiova x Kaãínská
Spolská x Milovská
Horusická x Osická 

Zvíkovská x Dáfiská 23.10.
RoÏmberská x Podli‰ovská 
Dfiítenská x Velkoborská
Vlkovická x Dvofii‰Èská

Herdovská x Bo‰ilecká 25.10.
Jednostranná
Karda‰ovská u obch. stfiediska

Kukelská x Chvaletická 30.10.
Cidlinská x Mar‰ovská 
Lásenická x Lipnická 

Ze systému MČ Praha 14

Lomnická x StaÀkovská 9.10.
Lipenské námûstí 10.10.
Doubecká x Ba‰t˘fiská    11.10.
Jezdovická x Froncova   12.10.

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY na ZÁŘÍ

Harmonogram mobilního sběru
NEBEZPEČNÉHO ODPADU

Zastávky na sbûrové trase ve ãtvrtek 5. fiíjna 

kfiiÏovatka ul. Koclífiova x Kaãínská 15.00–15.20 hod. 

kfiiÏovatka ul. Vírská x Burdova    15.40–16.00 hod.

kfiiÏovatka ul. Splavná x Okrouhlíkova 16.10–16.30 hod.

kfiiÏovatka ul. Svûtská x Jordánská       16.40–17.00 hod.

kfiiÏovatka ul. Za ‰kolou x ·imanovská 17.10–17.30 hod.

kfiiÏovatka ul. Jezdovická x Froncova  17.40–18.00 hod.

kfiiÏovatka ul. Vidlák x Novozámecká  18.10–18.30 hod.

Lipenské námûstí 18.40–19.00 hod.

Odpady, které sbíráme:
barvy, baterie v‰ech druhÛ,
vãetnû olovnat˘ch akumuláto-
rÛ, ãistící prostfiedky, fotoche-
mikálie, hydroxidy, chemiká-

lie, kosmetiku, kyseliny, léky,
lepidla, nádoby od sprejÛ,
motorové oleje, pesticidy, roz-
pou‰tûdla, teplomûry, tuky,
v˘bojky a záfiivky.

V uveden˘ch dnech je obs-
luhována celá sbûrová trasa se
v‰emi zastávkami.

Nebezpeãné odpady ode-
vzdávejte v˘hradnû obsluze
sbûrového vozidla!

ManÏ. Dostálov˘ch ã.p. 1303    16.10.
Trytova x Paculova  17.10.
Himrova x Gen. Janou‰ka 18.10.
Va‰átkova x DoleÏalova 19.10.
Bryksova u zad. traktu ã.p. 762  23.10.
Bryksova x Fejfarova      24.10.
Anderleho x Gen. Janou‰ka        25.10.
Bobkova proti ã.p. 747    26.10.

Upozornění: 
Velkoobjemové kontejnery jsou urãeny na odpad z provozu domácností, kter˘ není
moÏné pro jeho objem odloÏit do nádob na smûsn˘ komunální odpad (popelnic). Jed-
ná se pfiedev‰ím o ãásti nábytku, podlahové krytiny (koberce, linolea, pfiípadnû elek-
trospotfiebiãe neobsahující nebezpeãné látky, apod.). Kontejnery nejsou urãeny na
stavební suÈ, v˘kopovou zeminu, Ïivoãi‰n˘ a rostlinn˘ odpad, odpad z podnikatelské
ãinnosti a nebezpeãné sloÏky komunálního odpadu. Velkoobjemové kontejnery jsou
pfiistavovány do 11 hod. dle rozpisu a odváÏeny následující den. 

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA Mâ PRAHA 14 – 2006

Strana SNK ED vznikla spojením SdruÏení nezávisl˘ch kandidátÛ (SNK) a Evropsk˘ch demokratÛ (ED) v lednu leto‰ního roku. 

a dal‰í kandidující ãlenové strany a její pfiíznivci nabízejí pokraãování v zapoãaté práci obou pÛvodních subjektÛ a zúroãení dosaÏen˘ch v˘sled-

kÛ druhého nejsilnûj‰ího uskupení v Zastupitelstvu mûstské ãásti Praha 14.

Jde nám pfiedev‰ím o

• pfiednostní fie‰ení kritické dopravní situace a její zlep‰ení vzhledem k intenzivní bytové v˘stavbû v jednotliv˘ch ãástech Mâ Praha 14

• péãi o Ïivotní prostfiedí, zkvalitnûní úklidu komunikací, údrÏby zelenû, chodníkÛ a dûtsk˘ch hfii‰È

• roz‰ífiení provozních hodin pro vefiejnost na Úfiadû Mâ Prahy 14 na v‰echny pracovní dny v t˘dnu

• oblast ‰kolství a zdravotnictví, kde je tfieba jiÏ s pfiedstihem pfiipravovat potfiebné zázemí v souvislosti s jiÏ zapoãatou 

ãi plánovanou bytovou v˘stavbou na území pod správou Mâ Praha 14

Dûkujeme Vám za Va‰e hlasy – volte ãíslo 6.

Více na http://www.Praha.SNKED.cz

Jifií ·EBEK Zuzana GRIGAROVÁ Ing. Vladimír VOJTA, CSc. Franti‰ek âUCHAL
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78 druhů imitace dřeva

8 druhů dýhy

zrcadlové dveře v pěti barvách

ratanové dveře, žaluziové dveře

Praha 2 Bělehradská 36,
tel.: 222 563 026

Praha 8 Sokolovská 377/141 (Palmovka)
tel.: 731 106 521, tel./fax: 266 310 739

Praha 9 Breitcetlova 771, (Černý Most)
tel.: 603 242 133

Praha 10 Měcholupy, Kutnohorská 425
tel.: 603 242 133, 271 960 649

Praha 10 Nad Vršovskou horou 4 (OKAY)
tel.: 267 107 307, fax: 281 914 758

Brandýs-Stará Boleslav (OD LABE)
Masarykovo nám. 1778,
tel.: 606 376 728,
tel./fax: 326 903 081,
e-mail: l.spilka@volny.cz

Praha 2Praha 2 Bělehradská 36,
tel.: 222 563 026 tel.: 222 563 026

Praha 8Praha 8 Sokolovská 377/141 (Palmovka)
tel.: 731 106 521, tel./fax: 266 310 739 tel.: 731 106 521, tel./fax: 266 310 739

Praha 9Praha 9 Breitcetlova 771, (Černý Most) Breitcetlova 771, (Černý Most)
tel.: 603 242 133 tel.: 603 242 133

Praha 10Praha 10 Měcholupy, Kutnohorská 425 Měcholupy, Kutnohorská 425
tel.: 603 242 133, 271 960 649 tel.: 603 242 133, 271 960 649

Praha 10Praha 10 Nad Vršovskou horou 4 (OKAY) Nad Vršovskou horou 4 (OKAY)
tel.: 267 107 307, fax: 281 914 758 tel.: 267 107 307, fax: 281 914 758

Brandýs-Stará BoleslavBrandýs-Stará Boleslav (OD LABE) (OD LABE)
Masarykovo nám. 1778, Masarykovo nám. 1778,
tel.: 606 376 728, tel.: 606 376 728,
tel./fax: 326 903 081, tel./fax: 326 903 081,
e-mail: l.spilka@volny.cz e-mail: l.spilka@volny.cz

Předváděcí střediska:Předváděcí střediska:

 
e 

 
e

 
e-mail: l.s

Parkování na âerném Mostû
« akce – od 1. 7. 2006 »

věrnostní bonus – ,,pětiletá smlouva“
Zájemce, kter˘ uzavfie podnájemní smlouvu na dobu urãitou (5 let), získává bonus, 

dle kterého se mu vÏdy po uplynutí 1 bûÏného placeného roku odeãítá 5% z ãástky placené v pfiede‰lém bûÏném roce. 
Nájemné v prvním roce ãiní:

952,– Kã/mûs vã. DPH

,,rodinné parkování“
parkovné pro 1. vÛz ............ cena: 800,– Kã/mûs + 19%DPH
parkovné pro 2. vÛz ............ cena: 600,– Kã/mûs + 19%DPH

Podmínkou trvání zv˘hodnûné sazby pro druh˘ vÛz je platnost obou smluv.
(zv˘hodnûná sazba pro druh˘ vÛz je urãena pro nejbliÏ‰í ãleny rodiny, uÏívající spoleãnou domácnost – manÏel, manÏelka, syn, dcera)

Jedná se o parkování v podzemních garáÏích, které jsou elektronickyhlídané za pouÏití kamerového systému, s vjezdy v ulicích:
Kuãerova, Bobkova, Bryksova, nám. plk.Vlãka, Irvingova.

BliÏ‰í informace na:

Správa majetku Praha 14, a.s.
Metujská ul., Praha 9
p. N˘vlt

Tel: 281 021 463 
Fa : 281 021 476 

e-mail: k.nyvlt@spravamaj14.cz
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Poradna TARO
pro zdravotně a sociálně handicapované

V prosinci to budou jiÏ dva roky co zaãala provozovat své sluÏby
Poradna pro zdravotnû a sociálnû handicapované – TARO. Poradna slou-
Ïí pfiedev‰ím zdravotnû a sociálnû znev˘hodnûn˘m skupinám obyvatel
v rámci celé âR. Poskytuje své poradenské sluÏby v oblastech sociální-
ho zabezpeãení, dÛchodového i nemocenského poji‰tûní, sociální péãe,
státní sociální podpory, zamûstnanosti, pracovnû právní problematiky,
ale i v dal‰ích oblastech. Kromû vyuÏívání poradensk˘ch sluÏeb mohou
zájemci z fiad zdravotnû znev˘hodnûn˘ch prostfiednictvím TARO najít
pracovní uplatnûní, ale i firmy a organizace, které takto znev˘hodnûné
chtûjí zamûstnat, zde mohou inzerovat v kategorii Práce. Na‰im cílem není
práci hledat, n˘brÏ nabídnout zprostfiedkování. Vycházíme z filozofie
rovn˘ch pfiíleÏitostí. Nechceme na‰im klientÛm poskytovat péãi, ale asi-
stenci a podporu.

Na webu poradny je rovnûÏ Seznamka pro zdravotnû znev˘hodnûné,
ale i pro ty, jimÏ nevadí zdravotní omezení pfii navázání partnerského
vztahu. ZájemcÛm o informace ze Ïivota zdravotnû handicapovan˘ch je
urãen Internetov˘ Zpravodaj, ve kterém ãtenáfii najdou uÏiteãné infor-
mace a tím si roz‰ífií povûdomí o této tématice a v pfiípadû potfieby mohou
na základû získan˘ch poznatkÛ handicapovan˘m pomáhat. 

V‰echny sluÏby poskytované poradnou TARO jsou bezplatné a je moÏ-
né jich vyuÏít prostfiednictvím Internetu, telefonu, Skype i ICQ. 

BliÏ‰í informace o poradnû najdou zájemci na Internetové adrese:
http://www.taro.cz. 

Pfiejeme celé spoleãnosti, aby sluÏeb poradny TARO bylo co nejménû
zapotfiebí. Pro ty, ktefií v‰ak tuto pomoc potfiebovat budou, chceme udû-
lat maximum moÏného pro zmírnûní nepfiízniv˘ch dopadÛ a tím napo-
moci k fie‰ení obtíÏn˘ch situací, do kter˘ch se obãané na‰í republiky
mohou dostat.

Pavol Halaj
poradna TARO

MEZONETOV¯ BYT
5+kk, 127 m2

VILADOMY nad Rokytkou
Praha 9 – Hrdlofiezy

� byt je fie‰en jako oddûlená ãást domu 
se samostatn˘m vstupem z terasy

�garáÏ za 170 tis. Kã

�spoleãná zahrada

�dokonãení jaro 2007

Cena: 34.000,– Kã/m2

vã. pozemku a 5% DPH

QN DOMOV s.r.o.

V Ol‰inách 2, Praha 10

tel/fax/zázn.: 267 311 673, 267 312 321, 272 732 380

www.qndomov.cz

POSLEDNÍ MOÎNOST KOUPù SE SNÍÎENOU SAZBOU DPH!
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Fa Šmíd a Syrový
– přestavby bytových jader

na klíč, do 7 dnů
– přestavby a rekonstrukce
– obklady a dlažby
– ostatní stavební práce

tel. 606 903 561, 606 318 139

ZNALECKÉ OCENùNÍ 
NEMOVITOSTÍ, POZEMKÒ, 
BYTÒ A STAVEB PROVEDE

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

AUTOSERVIS ŠKARDA
PEUGEOT – CITROËN

celkové opravy – kontroly

opravy a seřizování motorů

opravy převodovek

diagnostika

autoelektrika

příprava a zajištění STK

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

PLACENÁ ¤ÁDKOVÁ INZERCE

• Koupím byt nebo rodinn˘ dÛm jakékoli velikosti,

kategorie a vlastnictví, kdekoli v Praze. Nabídnûte

cokoli, moÏno i dekret – nájemní smlouvu, i v domû

s majitelem, podnikov˘ apod. I zdevastovan˘, IV.

kateg., v soudní Ïalobû, neoprávnûnû obsazen˘, s neÏá-

doucím nájemníkem, ãi s jakoukoli právní vadou. Ve‰-

keré formality zajistím, zaplatím stûhování i pfiípad-

né dluhy na nájemném, privatizaci apod. Mohu sehnat

a zaplatit i náhradní byt, domeãek mimo Prahu apod.

a dát ãas na vystûhování. Seriózní jednání, platba ihned

a v hotovosti, tel.: 222 712 015. 12/15

• âi‰tûní kobercÛ, ãalounûní, mytí oken, 

tel.: 603 973 500. 2/15

• Fa J. Macháã – rekonstrukce umakartov˘ch kou-
pelen obkladov˘mi panely – bez bourání, nepofiádku

v bytû, rychle (3–5 dní) a levnû (od 25 000) – v˘mûny

van. baterií, klozetÛ, kuch. desek, instalace sprch. kou-

tÛ, pokládka dlaÏby, PVC, pl. podlah, kobercÛ, lepení

podhledÛ, malování, drobné zednické a jiné práce na

zvelebení va‰eho bytu. Tel.: kdykoliv – 777 325 466.

3/10

• Koupím staré obálky se známkami, korespon-

denãní lístky, pohledy, sbírky po‰tovních známek.

Tel. 606 926 045.  5/14

• Koupím byt v této lokalitû druÏstevní nebo v os.

vlastnictví, na velikosti a patfie nezáleÏí. Platba hoto-

vû. Tel. 775 053 379. 9/13

• AUTO F a B, Horusická 256, Praha 14 – kon-

trola, ãi‰tûní, plnûní klimatizací, VAG-test, mecha-

nické práce. Tel. 281 867 406, mobil 602 322 556

a 777 802 322. 9/05

• Opravy ‰icích strojÛ v‰ech znaãek a typÛ se

zárukou i v domácnostech a prodej náhradních dílÛ.

Tel. 281 960 146, mobil: 602 251 828. 10/03

• Agentura TNS AISA s.r.o., pfiední spoleãnost

v oblasti v˘zkumu trhu, hledá spolupracovníky pro

dotazování v domácnostech a podnicích pomocí

papírov˘ch dotazníkÛ nebo pfienosného poãítaãe.

Dotazování s papírov˘mi dotazníky se provádí

zejména v místû bydli‰tû a spolupráce je na doho-

du o provedení práce. Dotazování s pfienosn˘m PC

je moÏné na dohodu o pracovní ãinnosti nebo na

ÎL. U tûchto uchazeãÛ poÏadujeme znalost práce

na PC, pevnou telefonní linku, ochotu cestovat

v okruhu asi 10 km od místa bydli‰tû, komunika-

tivnost, zodpovûdnost a spolehlivost. Nabízíme

zajímavou práci podle Va‰ich ãasov˘ch moÏností

a dobré finanãní ohodnocení. BliÏ‰í informace:

Kamila SyrÛãková, tel. 272 177 325, 606 778 002.

10/06

• Admass Direct Marketing s.r.o. se sídlem v Pra-

ze 9 hledá schopné, zruãné pracovníky na vkládání

dopisÛ do obálek. Vhodné pro dÛchodce, maminky

na MD ãi studenty V·. PrÛmûrn˘ v˘dûlek 60 – 100

Kã/hod. Místo v˘konu práce je v âakovicích. Kon-

takt: 283 930 957. 10/04

• Hledáme byt k pronájmu v Praze, Gars. – 1+1

do 9000 Kã nebo 2+kk – 3+1 do 13000 vã. popl.

T. 220 806 245, 605 845 088. 10/08

• Kácení, fiez a o‰etfiení vzrostl˘ch stromÛ,
rizikové kácení stromolezeckou technikou. Tel:

606 527 091, e-mail. arborista@centrum.cz. 10/09

• SEDMIKRÁSKA–http://sedmikraska.pasaz.cz-
obchÛdek s kosmetikou-drogérií-parfémy-bylinné

ãaje a masti Dr. Popov – http:kosmeticka.kvalit-
ne.cz-kosmetické celkové o‰etfiení pleti 350 Kã,

Bobkova 777, âern˘ Most–Praha 9, telefon

777 899 301, 605 985 418. 10/16

Uzávûrka inzerce do ã. 11

je 16. 10. 2006

Poptávka po zaměstnání
� „Pfiíjemná nekufiaãka pro vás ledacos

za(vy)fiídí, z(a)jistí a vymyslí,

postará se. 

� Pomoc a péãe: dítû, rodina, mazlíci;

byt, fiemeslníci.

� Aktivní optimistka. Empatie,

Kreativita a flexibilita. PC, internet,

¤P a dal‰í. 603 209 949“

Je‰tû jste se nerozhodli, jak vyplnit svÛj voln˘ ãas?

ALLKAMPF-JITSU Praha  Haciman Team

provádí nábor nov˘ch ãlenÛ !

Tak neváhejte a pfiijìte si vyzkou‰et 

tento sebeobrann˘ bojov˘ styl.

Pro Ïeny i muÏe od 15 let!

Kde: Z· Chvaletická 918, Hloubûtín, sídli‰tû
Lehovec, objekt Rochovská ulice

Kdy: pondûlí 18:00 – 19:00 
a ãtvrtek 19:00 – 20:00

Spojení: metro B Hloubûtín, tram i bus sídl.
Lehovec do 200 m

Informace: trenér Jan Rychnovsk˘ 
tel. 604 704 252

e-mail: jan.rychnovsky@allkampf-jitsu.cz

www.allkampf-jitsu.cz

32-34_inz_P14  25.9.2006  15:15  Stránka 34



Vsobotu 9. záfií se uskuteãnil na parkovi‰ti
A vedle CâM historicky první turnaj v âR

ve stále více se rozvíjející variantû streetballu
s názvem 5 on 5. Hrálo se podle platn˘ch pra-
videl basketbalu v pûti na kaÏdé stranû na hfii‰-
ti se dvûma konstrukcemi a hrací doba byla
stanovena na 2 x 10 minut. V kategorii muÏÛ
14–17 let od prvních zápasÛ vynikal t˘m Soko-
lí let. Jeho spanilou jízdu nebo spí‰ let tabul-
kou nedokázal nikdo zastavit, a tak zvítûzil bez
ztráty jediného utkání a s vynikajícím skóre
213:80. Druhé bylo druÏstvo Tekut˘ch chle-
bákÛ a tfietí skonãil t˘m Nightmares.

V hlavní kategorii muÏÛ 18+ se o vítûzi prakticky rozhodlo jiÏ v prv-
ním zápase, ve kterém se utkal favorit turnaje Uzun Arac s hráãi Vy‰á-
ku. V divácky atraktivním utkání plném ‰piãkového streetballu se nako-
nec po v˘sledku 28:22 radovali kluci z Uzun Arac. A jelikoÏ oba t˘my
v‰echna dal‰í klání vyhrály, bylo o pfiadí na prvních dvou místech jas-
no, tfietí pak skonãili Banditos. Vítûz si odnesl putovní pohár, spoustu
cen a navíc 10 tisíc korun. 

Cel˘ den se na speciálnû pfiipraveném kurtu odehrávala soutûÏ v hodu
trojek, v níÏ mûli soutûÏící 40 sekund na 15 trojkov˘ch pokusÛ. Své
‰tûstí zkusilo pfies dvû stovky soutûÏících. Nechybûl ani dal‰í bohat˘
doprovodn˘ program pro diváky, kter˘ch se díky pûknému poãasí se‰el

velmi slu‰n˘ poãet.
Zejména ti nejmen-
‰í si vyzkou‰eli
bungee jumping na
trampolínû, vystou-
pila pfiední ãeská
breakdancová for-
mace Saigon,
kouzla s míãkem
pln˘m fazolí zva-
n˘m „hakis“ pfied-
vedl Fanda Hájek,
se skvûlou beatbo-
xovou show dosta-
li pfiihlíÏející do
varu Fany a Johny
T˘pek i roztleská-
vaãky z JNS Che-
erleaders. Premié-
ra Czech open 5 on
5 to byla i pfies ja-
zykolomn˘ název
vskutku velice vy-
dafiená.  vok, 

foto: ves

Premiéra na Černém Mostě
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Ztrampsk˘ch osad a chatov˘ch oblastí uÏ nohejbal
pomalu zmizel, z na‰í mûstské ãásti na‰tûstí zatím

ne. A tak jsme mohli na dal‰ím turnaji trojic o pohár sta-
rosty pfiivítat pln˘ tucet druÏstev prakticky z celé Prahy.
Hrálo se ve tfiech skupinách na dva sety, vítûzové sku-
pin si dali finálové koleãko, druzí bojovali o pofiadí na
ãtvrtém aÏ ‰estém místû, ostatní závûreãn˘m bojÛm
zÛstali pfiihlíÏet. A bylo se na co dívat. Tfieba rozhodu-
jící souboj na dva vítûzné sety mezi t˘my Náhoda
a hostavickou trojicí s názvem Matou‰ pfiinesl nesmír-
nû vyrovnan˘ souboj, ve kterém se obû trojice tahaly
doslova o kaÏd˘ bod. První set skonãil 10:9 pro Náho-
du, pak zaãalo pr‰et a dé‰È pfiinesl ‰tûstí Matou‰Ûm
v podobû vítûzství 10:7. Rozhodující set pak stejn˘m
pomûrem vyhrála Náhoda, jejíÏ kapitán Pavel Soukal se
o turnaji dozvûdûl z ListÛ Prahy 14 a pozval na nûj i své
parÈáky z práce v Praze 4. Ti si pochvalovali nejen vítûz-
ství, ale i pfiátelskou atmosféru a pohodu pfii turnaji, kde
mezi nejstar‰ími a nejmlad‰ími úãastníky byl vûkov˘
rozdíl asi ãtyfii desítky let. Opût se ukázalo, Ïe nohejbal
je skuteãnû sport pro v‰echny. text a foto: vok

Nohejbal pro všechny

Oporou radniãního t˘mu
byl zástupce starosty Daniel
Rovan (uprostfied).

Starosta Miroslav Fronûk stfiídal
role hráãe a zapisovatele.

Trojice StodÛlek, vítûzná Náhoda a druh˘ Matou‰ (zleva).
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Obecní volby 2006
1¤ÍJEN 2006

Volební okrsek č. 681
volební místnost: 
restaurace 
Za Horou,Českobrodská 49

Aloisovská 106, 107, 108, 109,
110, 111, 112, 113, 114, 117,
118, 869/53, 871/48, 887/41
Českobrodská 1
Jednostranná 138, 139, 140,
146, 147, 148, 149, 150, 152,
153, 154, 158, 840/20, 856/22,
863/12
Morušová 211/19, 212, 696/2
Okrajová 31, 32, 34, 785/9
Švestková 793/1, 833/3, 834/5,
845/7, 1471, 1472, 1473, 1474
Třešňová  37/1, 40/8, 42/12,
43/14, 47/15, 49/20, 51/24,
54/23, 55/28, 656/25, 731/17,
777/4, 789/1a, 810/13, 813/7,
859/6, 861/16, 883/22 1475,
1476, 1477, 1478, 1479, 1480,
1481, 1482, 1483, 1484
Za Horou 13, 14, 15, 18, 19,
779/1, 849/9, 860/11

Volební okrsek č. 682
volební místnost:
ZŠ Hloubětínská 700

Čertouská  11/1, 278/17,
279/19, 280/21, 281/23, 302/20,
303/22, 308/13, 309/11, 332/9,
333/7, 335/12, 353/8, 663/16a,
745/15a, 796/7a
Hloubětínská 371/4, 372/6,
373/8, 374/10, 375/12, 376/14,
387/20, 388/18, 389/20a,
390/22, 747/16
Horoušanská 726/22, 727/24,
728/26, 729/28, 730/30
Hostavická  33/39, 39/12,
40/16, 44/37, 265/27, 266/25,
267/23, 268/21, 364/11, 366/7,
367/5, 399/6, 419/19, 420/17,
421/15, 422/13, 613/8, 688/4,
742/3, 746/2
Klánovická 283/6, 285/10,

286/12, 287/14, 288/16, 289/18,
290/20, 291/22, 292/24, 304/38,
305/28, 306/30, 307/32, 327/26,
451/48, 452/50, 453/52, 454/54,
455/56, 456/58, 457/60, 458/62,
459/64, 460/66, 461/68, 463/70,
694/41, 702/37, 717/35, 741/39
Kyjská  35/17, 37/19, 61/13,
107/15, 264/24, 277/10, 395/12,
396/14, 397/16, 398/18, 418/22,
436/9, 437/7, 438/5, 703/6,
812/8
Liblická 293/7, 295/3, 323/2,
325/6, 326/8, 360/4, 652/14,
653/12, 712/11
Litošická 363/1, 378/9, 408/8,
409/10, 410/4, 737/11, 832/3
Poříčanská 462/5, 465/3,
716/8, 722/6, 732/4, 736/2 
Postřižinská  797/1
Svépravická 424/4, 425/6,
426/8, 427/10, 428/12
Šestajovická 25/6, 27/4, 28/1,
31/1a, 43/2, 45/3, 57/18, 252,
324/16a, 339/12, 340/14,
341/16, 430/13, 431/11, 432/9
Štolmířská 314/7, 315/3,
331/5, 448/2, 602/4
V Chaloupkách 10/76, 23/56,
26/50, 32/78, 68/68, 86/35, 158,
256/2, 257/60, 258/58, 275/95,
334/51, 336/47, 337/45, 338/43,
344/59a, 349/59, 350/57,
351/55, 352/53, 357/18, 358/20,
359/22, 361/26, 370/1, 379/17,
380/15, 382/11, 383/9, 384/7,
385/5, 400/33, 401/31, 402/29,
404/25, 405/23, 406/21, 407/19,
411/30, 412/32, 413/34, 414/36,
415/38, 416/40, 417/42, 435/37,
443/10, 466/12, 467/89, 468/87,
469/85, 471/81, 472/79, 473/77,
474/75, 475/73, 476/71, 583/16,
615/91, 617/14, 637/6, 646/4,
662/13, 667/3, 687/49, 733/83,
738/41, 739/8, 740/24, 803/62,
852/82
Vaňkova 296/11, 297/9, 298/7,
299/5, 300/3, 316/27, 317/25,
318/23, 319/21, 320/19, 321/17,

VOLEBNÍ PŘÍLOHA
Informace pro voliče

• Volby se konají dne 20. fiíjna 2006 od 14.00 hod. do 22.00 hod. a dne 21. fiíj-
na 2006 od 8.00 hod. do 14.00 hod.

• Oprávnûn˘m voliãem je kaÏd˘ obãan âeské republiky, jenÏ nejménû dru-
h˘ den voleb (21.10.) dosáhne vûku 18 let, není zbaven zpÛsobilosti k práv-
ní úkonÛm a je v den voleb pfiihlá‰en v pfiísl. mûstské ãásti k trvalému
pobytu.(Pro úplnost: Volit mÛÏe rovnûÏ obãan jiného státu, splÀující dané
podmínky.)

• Voliã jej povinen se ve volební místnosti prokázat volební komisi plat-
n˘m obãansk˘m prÛkazem nebo cestovním pasem, jak stanoví volební
zákon. Zásadnû se v‰ak doporuãuje obãansk˘ prÛkaz, ve kterém je uveden
i trval˘ pobyt.

• Voliã, jenÏ se nemÛÏe ze zdravotních dÛvodÛ dostavit do volební místnosti,
vyrozumí o této skuteãnosti pfiíslu‰nou okrskovou volební komisi (OVK)
nebo Úfiad m.ã. Praha 14, kter˘ jí informaci pfiedá a OVK vy‰le dva své
ãleny s pfienosnou volební schránkou za tímto voliãem do jeho bydli‰tû. Ti
pak zajistí, aby i zde mohl dle volebních zásad uplatnit své volební právo.

• Po oba dva dny voleb bude v sídle Úfiadu m.ã. Praha 14 stálá sluÏba obãan-
skoprávního odboru, která bude voliãÛm v pfiípadû potfieby poskytovat
poradenskou sluÏbu, a to na telefonu 281 005 237.

Upozornûní: V obecních volbách lze volit pouze ve volebním okrsku
v místû trvalého pobytu. Proto nejsou vydávány voliãské prÛkazy.

POZOR: Zmûna v umístûní volebních okrskÛ:
• OVK ã. 702 pfiemístûn z restaurace U Kamila do SOU obchodu a sluÏeb

(Pramen), Za âern˘m mostem 362/3

• OVK ã. 707 pfiemístûn ze Sokola Jahodnice do restaurace Na Ba‰tû, 
Ba‰t˘fiská 67

Ulice a čísla popisná ve volebních
okrscích m. č. Praha 14
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