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Společný jmenovatel: 
Downův syndrom

âlenové obãanského sdruÏení Klub rodiãÛ a pfiátel dûtí s Downov˘m
syndromem se se‰li 28. ledna ve svém centru v prostorách DDM na âer-
ném Mostû. Bylo to setkání o to pfiíjemnûj‰í, Ïe na nûm pfiedsedkynû klubu
RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc. mohla pfiijmout od fieditele firmy SC John-
son Family Company pro âR a SR Ing. Jana Boháãka krásn˘ sponzorsk˘
dar od jejich zamûstnancÛ ve v˘‰i 24 tisíc Kã – mobilní hernu pro dûti
(didaktické pomÛcky a kníÏky pro úãely pÛjãovny). Celé odpoledne si dûti
uÏívaly pfii nejrÛznûj‰ích hrách a soutûÏích, nechybûlo divadelní vystou-
pení – tentokrát pfiijal pozvání divadelní spolek Máj a na závûr bylo je‰tû
maÀáskové divadélko. Podobná setkání urãená dûtem pofiádá toto obãan-
ské sdruÏení dvakrát do roka, kromû toho se je‰tû dvakrát roãnû pfii odbor-
ném programu setkávají rodiãe. Na tato setkání pfiicházejí pravidelnû jako
hosté lékafii, uãitelé, pracovníci ministerstva a dal‰í. Hledají spoleãnû
cesty, jak sv˘m dûtem usnadnit a zpfiíjemnit nelehk˘ Ïivot, kter˘ je s Dow-

nov˘m syndromem, s nímÏ se narodily, ãeká. Pomáhají jim v tom hodnû
i pravidelné terapie, které jsou v klubu v prostorách DDM, ul. Generála Ja-
nou‰ka 1060 dva dny v t˘dnu pro tyto dûti zaji‰Èovány. Jde o kurz fieãové
dovednosti, rÛzné rehabilitace, rozvoj mentálních dovedností a mnoho
dal‰ích. Chcete-li se o Klubu rodiãÛ a pfiátel dûtí s Downov˘m syndromem
dozvûdût víc, podívejte se na www.volny.cz/downsyndrom.

text a foto:ves

ÚNOROVÝ KALEIDOSKOP • ÚNOROVÝ KALEIDOSKOP

První dítě v BabyBoxu
Tfiiãtvrtû roku po otevfiení BabyBoxu v hloubûtínském GynCentru se

17. února veãer poprvé rozeznûl nemocnicí pronikav˘ signál, oznamující,
Ïe v BabyBoxu je dítû. SluÏbukonající lékafi Pavel Müller spolu se sest-
rou pár okamÏikÛ na to otevírají dvífika schránky na opaãné stranû
a nacházejí tam dvoukilovou zdra-
vou holãiãku. Ne právû ‰Èastn˘m
rozhodnutím matky, která dítû do
boxu vloÏila, bylo to, Ïe do zavino-
vaãky zabalila i její rodn˘ list. Tím
je zfiejmá identita dítûte a jeho
adopce bude proto sloÏitûj‰í.
Kromû toho mûla malá SoÀa u sebe
i dopis matky, v nûmÏ prosí, aby
její dítû dali k adopci páru, kter˘ na
miminko ãeká víc neÏ 10 let. Jako
dÛvod odloÏení dítûte do BabyBo-
xu Ïena udává, Ïe SoÀa je jedním
z dvojãat, která se jí pfied mûsícem
narodila a ona jako samoÏivitelka
by v˘chovu obou dûtí neutáhla.

Na ilustraãním foto je paní
Marie Vodiãková z Fondu ohroÏe-
n˘ch dûtí pfii slavnostním uvedení
BabyBoxu do provozu loni 1. ãerv-
na. Dal‰í informace o tomto zafiíze-
ní najdete na www.babybox.cz

Kardinál Vlk v Galerii 14

V nedûli 26. února zavítal kardinál Miroslav Vlk na âern˘ Most. Byla
to jeho první pastoraãní náv‰tûva v komunitû vûfiících, ktefií se na tomto
sídli‰ti scházejí v Galerii 14 od roku 2001, kdy se tu konala první m‰e
svatá. Mezi hosty na nedûlní m‰i byl také starosta Prahy 14 Miroslav Fro-
nûk. Kardinál Vlk se cítil velmi dobfie v této mladé komunitû, ocenil pfií-
stup Prahy 14 k vûfiícím, kter˘m radnice umoÏnila, Ïe se v Galerii 14 mo-
hou konat nedûlní bohosluÏby, a v besedû mimo jiné pfiipomnûl jádro
kfiesÈanské víry, jímÏ je láska, vycházeje pfii tom z nejnovûj‰í encykliky
papeÏe Benedikta XVI. DEUS CARITAS EST. text a foto: j‰
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Na svém 75. jednání 
dne 31. 1. Rada MČ mj.

● schválila V̆ roãní zprávu o po-
skytování informací dle zákona 
ã. 106/1999 Sb., za rok 2005
● schválila plán oprav na rok 2006
v úrnné v˘‰i 57 122 000 Kã (reali-
zace velk˘ch oprav: 26 900 000 Kã,
bûÏné opravy: 28 722 000 Kã, revi-
ze a ostatní sluÏby: 1 500 000 Kã)
● schválila vyjádfiení Mâ Praha 14
k dokumentaci o posuzování vlivÛ
na Ïivotní prostfiedí pro Autocent-
rum Emil Frey – Praha 14-Kyje
● vzala na vûdomí odstoupení od
smlouvy ze dne 23. 10. 2001
o nájmu ãásti nemovitosti ã. p.
1090, ul. Cíglerova, k. ú. âern˘
Most, uzavfiené mezi Mâ Praha 14
a spoleãností Siemens, s.r.o.,
z dÛvodu nerealizace projektu

v˘stavby telekomunikaãního zafií-
zení k 11. 1. 2006 
● vzala na vûdomí souhrnnou zprá-
vu o pfiijímání peticí na ÚMâ Praha
14 za kalendáfiní rok 2005, seznam
peticí a zpÛsob jejich vyfiízení 
● souhlasila se zámûrem Magistrá-
tu úplatnû pfievést pozemky parc. ã.
2670/1, 2670/12, 2670/13, 2670/23,
2670/26 a ãásti parc. ã. 2846/1 v k.
ú. Kyje, které jsou ve vlastnictví
hl. m. Prahy
● souhlasila s úhradou vícenákladÛ
za o‰etfiování místních komunikací
ve správû Mâ Praha 14 spojen˘ch
se zv˘‰en˘mi cenami pohonn˘ch
hmot
● souhlasila s návrhem sestavení
fiídící skupiny komunitního pláno-
vání, která sestaví dílãí pracovní
skupiny dle vymezen˘ch cílov˘ch
skupin
● souhlasila s úkoly, které pro Mâ

Praha 14 vypl˘vají z projektu
„Vzdûlávání rodiãÛ (Ïen) na matefi-
ské dovolené a po matefiské dovole-
né, se zamûfiením na jejich nov˘
vstup na trh práce“ a schválila uza-
vfiení partnerské dohody k v˘‰e
uvedenému projektu formou pro-
hlá‰ení o partnerství mezi Mâ
Praha 14 a KfiesÈansk˘m centrem
pro rodinu Hefimánek
● souhlasila s úkoly, které pro Mâ
Praha 14 vypl˘vají z projektu
„Vzdûlávání poskytovatelÛ sociál-
ních sluÏeb z Prahy 14 v oblasti
StandardÛ kvality sociálních slu-
Ïeb“ a schválila uzavfiení partnerské
dohody k v˘‰e uvedenému projektu
formou prohlá‰ení o partnerství
mezi Mâ Praha 14 a SdruÏením na
pomoc dûtem s handicapy 
● souhlasila s podáním Ïádosti
o nadaãní pfiíspûvek Nadace âEZ
oranÏové hfii‰tû

Na svém 76. jednání 
dne 14. 2. Rada MČ mj.

● schválila smûrnici Pfiijímání, evi-
dence a vyfiizování stíÏností, ozná-
mení a podnûtÛ
● schválila odpisové plány pfiíspûv-
kov˘ch organizací na rok 2006
● souhlasila s uzavfiením smlouvy
o vûcném bfiemenu na uloÏení kabe-
lu do pozemku parc. ã. 923, k. ú.
Hostavice mezi PRE distribuce, a.
s. a Mâ Praha 14
● souhlasila s úkoly, které pro Mâ
Praha 14 vypl˘vají z projektu „Roz-
‰ífiení moÏností vzdûlávání pro
úfiedníky vefiejné správy v oblasti
jazykov˘ch znalostí a ICT“
a schválila uzavfiení partnerské
dohody k v˘‰e uvedenému projektu
se Soukrom˘m gymnáziem
ARCUS Praha 9, s. r. o.
● nesouhlasila 1. s návrhem na
zmûnu Územního plánu hl. m.
Prahy vyuÏití ãásti parcely PK
260/12 a PK 260/14 kat.území Kyje
z pfiírodní nelesní plochy – ZN na
plochu v‰eobecnû obytnou – OV
z dÛvodu neÏádoucího pfiedpoklá-
daného fie‰ení napojení na stávající
zastavûnou ãást území Na Hutích;
2. s návrhem na zmûnu ãasového
posunu pfied rok 2010; 3. s návrhem
na úpravu koeficientu z B8 na C9
z dÛvodu zv˘‰ení intenzity zástav-
by 
● nesouhlasila se zmûnou Územní-
ho plánu hl. m. Prahy funkãního
vyuÏití pozemku parc. ã. 1315/4,
kat. území Hloubûtín z kategorie
zahrádky a zahrádkové osady –
PZO na ãistû obytné –- OC z dÛvo-
du zachování celistvosti plochy
urãené pro zahrádky

Z odborných komisí RMČ
Praha 14

Vyhodnocení ãinnosti Komise pro
prevenci kriminality v roce 2005
Komise v roce 2005 v souladu se
sv˘m plánem práce dosáhla násle-
dujících cílÛ: 

1) Ke dni 5.1.2005 byl spu‰tûn pro-
jekt STOP 24. V prÛbûhu roku 2005
se podafiilo roz‰ífiit poãet distribuã-
ních míst, ve kter˘ch jsou samolep-
ky pravidelnû doplÀovány.
2) Komise posoudila a doporuãila
radû grantové projekty v oblasti
prevence kriminality a protidrogové
prevence pro rok 2005. Doporuãení
komise bylo potvrzeno Radou
a Zastupitelstvem mã Praha 14.
3) Komise podala vedení radnice
návrh na zabezpeãení správy areálu
Z· Generála Janou‰ka. Tento návrh
byl realizován v roce 2005 a je
zabezpeãen i pro rok 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: 

Pozvánka

na 17. jednání 
Zastupitelstva

V pofiadí 17. jednání 
Zastupitelstva mûstské ãásti
Praha 14 svolává starosta 

ing. Miroslav Fronûk 

na 23. bfiezna 2006. 

Místem zasedání je 
od 14.15 hod. Galerie 14, 

nám. Plk. Vlãka 686, 
âern˘ Most. 

UpozorÀujeme, 
Ïe jednání Zastupitelstva 
jsou pfiístupná vefiejnosti.
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4) V roce 2005 komise podporovala
projekt komunitního plánování, ve
kterém jsou zafiazeny také cílové
skupiny ohroÏené sociálnû patolo-
gick˘mi jevy. Jako v pfiede‰l˘ch
dvou letech podporovala roz‰ifiová-
ní mûstského kamerového systému.
5) Komise doporuãila vedení m. ã.
provést kontrolu vefiejného osvûtle-
ní na území Prahy 14 a vyhodnotit
jeho dostateãnost. 
6) Komise vypracovala a pfiedloÏila
projekt „Jednotná dlouhodobá primár-
ní prevence patologick˘ch jevÛ na zfii-
zovan˘ch základních ‰kolách“.
7) Podafiilo se prosadit, Ïe prevence
kriminality a protidrogová prevence
se staly samostatnou kapitolou roz-
poãtu Mâ Praha 14. 

·kolská komise (23. 1.)
Komise projednala Ïádosti o pfiidû-

lení bytu ve vefiejném zájmu z fiad
pedagogick˘ch pracovníkÛ. Komi-
se byla seznámena se souãasn˘m
stavem vybavenosti základních ‰kol
v oblasti informaãních technologií.
Mâ Praha 14 zaslala Magistrátu
Ïádost o dal‰í dotaci na vybavení
v oblasti informaãních technologií
v celkové ãástce 4,5 mil Kã. Dále se
komise zab˘vala otázkou zabezpe-
ãení hygienick˘ch poÏadavkÛ ‰kol,
protidrogovou problematikou, vyu-
Ïitím objektu Vybíralova 969 na
âerném Mostû (uvolnûné prostory
po Soukromé Z· a M· Montessori),
zápisem dûtí do l. tfiíd ‰kolního roku
2006/07. Mgr. Jirou‰ek, zástupce
starosty informoval komisi, Ïe
v bfieznu 2006 opût probûhne akce
k ocenûní pedagogÛ Z· a M· zfiizo-
van˘ch Mâ Praha 14.

Z jednání výborů ZMČ
Praha 14

Kontrolní v˘bor (30.1.)
Kontrolní v˘bor vzal na vûdomí: 1)
kontrolu postupu pfii pronajímání
bytÛ Mâ Praha 14 a provedení kon-
troly zpÛsobu v˘bûru ÏadatelÛ nad
rámec Zásad pro pronajímání bytÛ
Mâ Praha 14 podle usnesení RMâ
ã. 462/RMâ/2004; 2) návrh Zprávy
o ãinnosti v˘boru za rok 2005
a plánu práce na r. 2006. Dále se
ãlenové KV seznámili s informací
kanceláfie tajemníka o stíÏnostech,
doruãen˘ch na ÚMâ Praha 14 ve 4.
ãtvrtletí 2005 a vzali na vûdomí
zprávu o provedení namátkové kon-
troly vyfiizování stíÏností, doruãe-
n˘ch na ÚMâ Praha 14 ve 3. ãtvrt-
letí 2005. Kontrolou nebyly zji‰tûny
nedostatky v ãinnosti odpovûdn˘ch
pracovníkÛ úfiadu.

Poznámka: informace o odbor-
n˘ch komisích a v˘borech jsou
zpracovány redakcí podle ovûfie-
n˘ch zápisÛ z jednání tûchto 
orgánÛ. Zápisy naleznete na
www.praha14.cz. Usnesení odbor-
n˘ch komisí Rady Mâ Praha 14
jsou pouze doporuãující a nejsou
pro Mâ Praha 14 závazné.

Odbor sociálních věcí 
a zdravotnictví 

informuje

Od 1. února 2006 byla opût otevfie-
na „Lékárna v Dolních Poãerni-
cích“, âeskobrodská 79, 
tel. 281 930 347, 
e-mail: vlkol@atlas.cz. 
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V rámci protidrogové pre-
vence vyhlásili v Z· Hloubûtín-
ská v listopadu loÀského roku
v˘tvarnou soutûÏ. Jedním
z dan˘ch témat byl návrh na gra-
fiti, které bude ve velikosti zhru-
ba 4 x 4 m umístûno na stûnu
pfiístfie‰ku pro technické zázemí
‰koly ve smûru do Kyjské ulice.
Na snímku vidíte práce, které se
zúãastnily soutûÏe. Jednu z nich
– tu vítûznou, pak za pomoci
barevn˘ch sprejÛ pfienesou na
venkovní stûnu. Kdy to bude ?
Jen co dovolí poãasí, ale urãitû
to chtûjí stihnout do velikonoc.

text a foto:ves

Obecnû prospû‰ná spoleãnost
TyfloCentrum Praha nabízí pro
v‰echny zrakovû postiÏené lidi
z Prahy sluÏby, které pomáhají
vyrovnávat jejich handicapy pfii
hledání a udrÏení zamûstnání.
Mnozí z nich chtûjí i pfies ztíÏenou
pozici pracovat, mohou nabídnout
i dobr˘ pracovní v˘kon a práce pro
nû stejnû jako pro lidi zdravé není
jen zdrojem obÏivy, ale znamená
také uspokojení ze sebeuplatnûní
a z nov˘ch mezilidsk˘ch kontaktÛ.
TyfloCentrum nabízí napfiíklad
individuální poradenství, podporu
pfii kontaktu s budoucím zamûstna-
vatelem, pracovní asistenci pfiímo
na pracovi‰ti nebo zapÛjãení kom-
penzaãních pomÛcek. Dále pomÛÏe
pfii v˘bûru vhodného zamûstnání,
poradí s psaním Ïivotopisu a moti-
vaãního dopisu, stejnû jako s pra-
covnû právními problémy.

V rámci projektu Práce bez bari-
ér probíhají bûhem celého roku
2006 také vzdûlávací kurzy se
zamûfiením na rozvoj komunikaã-
ních schopností a sebeprezentace,
dále intenzívní kurzy cizích jazykÛ
a kurzy zamûfiené na v˘kon kon-
krétních profesí (telemarketing,
operátor a dispeãer). SluÏby na
podporu pracovního uplatnûní vãet-
nû vzdûlávacích kurzÛ jsou pro zra-
kovû postiÏené poskytovány zdar-
ma, jsou hrazeny z prostfiedkÛ
Evropského sociálního fondu, ze
státního rozpoãtu âeské republiky
a rozpoãtu hlavního mûsta Prahy.
V‰ichni zájemci o tyto sluÏby jsou
vítáni v TyfloCentru Praha, Kra-
kovská 21, Praha 1. Dal‰í informa-
ce na tel. ãíslech 221 462 497, 221
462 498, email: zamestnani@tyflo-
centrum.cz

vok

Soutěží proti
drogám

Nabídka pro
nevidomé

Centrum ANAHITA v provozu

Halová liga
AÏ po uzávûrce sportovních

stran skonãil 6. roãník halové ligy
fotbalov˘ch ÏákÛ o pohár starosty
Prahy 14, kter˘ se hrál celou zimu
v tûlocviãnû Z· Vybíralova. Mezi
hráãi narozen˘mi po l. lednu 1995

zvítûzil Xaverov pfied domácím FC
King a ëáblicemi. V soutûÏi tûch
nejmlad‰ích fotbalistÛ, narozen˘ch
po 1. lednu 1997, byli nejlep‰í
boreãkové z HájÛ, znovu pfied
domácím t˘mem a Spartou Krã.
(Podrobnûji se k halové lize vrátíme
v pfií‰tím ãísle.) vok

Chcete se stát 
romským 

novinářem?
SdruÏení DÏeno vyhla‰uje
v˘bûrové fiízení pro kurz 

Ïurnalistického minima urãen˘
mlad˘m RomÛm z Prahy. 

PoÏadujeme:
vûk 18 – 35 let, ukonãené 

vzdûlání na úrovni SOU, ãist˘
trestní rejstfiík, strukturovan˘
Ïivotopis a motivaãní dopis.

V‰e za‰lete do 15. 4. 2006 na
adresu: SdruÏení DÏeno,

V tÛních 11, 120 00 Praha 2. 
Informace: 

tel. 224 941 945
info@dzeno.cz

Od února je na Poliklinice âern˘ Most, Generála Janou‰ka 902
(parník) v provozu nestátní zdravotnické zafiízení – Centrum pro tûho-
tenství, porod a matefiství „ANAHITA“. Zájemkyním nabízí napfi. cvi-
ãení v tûhotenství, pfiedporodní kurzy, cviãení pro kojence a batolata
vã. plavání a dal‰í sluÏby. 

Tel. 281 973 065, 777 161 741, email: anahita@anahita.cz

dvoustranu pfiipravil: j‰
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V lednu nás jako kaÏd˘ rok
ãekala samá písemka. Na tohle
období se urãitû nikdo netû‰il 

Na‰tûstí pfii‰la tuhá zima a za-
mrzl Kyjsk˘ rybník. Hurá, jdeme
bruslit! Na rybníce to bylo super.
SoutûÏe, hry, dovádûní! Nûkter˘m
hor‰ím bruslafiÛm sice chybûl man-
tinel, ale i hokejka dobfie poslouÏi-
la. Pan fieditel i paní uãitelka z nás
mûli radost. Po dvou hodinách
zdravého sportování jsme se vrátili
do ‰koly. Tváfie a nosy nám zãerve-
naly, nohy nás bolely a mûli jsme
hlad. O to víc nám chutnal obûd ve
‰kolní jídelnû. Tím ale na‰e sporto-
vání neskonãilo! Dal‰í hodiny tûlo-

cviku byly ve znamení dÛkladného
tréninku, protoÏe brzy mûl b˘t tur-
naj v sálové kopané. KaÏdá tfiída si
sestavila své t˘my. Bojovali jsme
jako lvi, ale bohuÏel v‰ichni vyhrát
nemohli. Pak ov‰em pfii‰lo to nej-
lep‰í: zápas proti uãitelÛm! TfieÈá-
kÛm se podafiilo urvat vítûzství,
ãtvrÈáci a páÈáci prohráli.Pfiesto
jsme si souboj patfiiãnû uÏili.

Teì jsme zvûdaví na na‰e holky.
Turnaj ve vybíjené se blíÏí, a tak
vym˘‰líme název druÏstva, pokfiik
a zlep‰ujeme kondiãku. DrÏte jim
s námi palce!

páÈáci ze Z· Chvaletická

Zápisy prvÀáãkÛ do základních
‰kol pro ‰kolní rok 2006-2007
skonãily v na‰í mûstské ãásti defi-
nitivnû 9. února. Pfiedpokládan˘
poãet ÏákÛ prvních tfiíd je
tentokrát celkem 379
a budou se uãit v 16 tfií-
dách ‰esti na‰ich základ-
ních ‰kol. Ve Speciálních
‰kolách Mochovská se
zapsalo 5 ÏákÛ. Pokud
jde o rozloÏení poãtu
ÏákÛ v jednotliv˘ch ‰ko-
lách, nejvíce prvÀáãkÛ
bude v na‰í nejvût‰í
základce – v Z· Generá-
la Janou‰ka – 98. Pfiekva-
pivû druhé místo zaujala
Z· Chvaletická, kam se
pfii‰lo zapsat 92 nov˘ch
ÏákÛ. Tfietí místo s 80

budoucími prvÀáãky zaujala Z·
Vybíralova. Ze zápisÛ v této ‰kole,
které byly 17.1. je i na‰e fotografie. 

text a foto: ves

Poslední den pfied pololetními
prázdninami jsme mûli ve ‰kole
velmi poutavou hodinu dûjepisu,
kterou jsme zakonãili probírané
uãivo o pravûku. Z Muzea hl. mûsta
Prahy k nám pfiijela paní Linda
Pilafiová a pfiivezla spoustu zajíma-
v˘ch nálezÛ, které byly objeveny
pfii archeologick˘ch v˘zkumech
provádûn˘ch v 70. letech na místû
dne‰ního ‰kolního hfii‰tû a v nej-
bliÏ‰ím okolí ‰koly. Bûhem besedy
jsme se dozvûdûli, jak se v Kyjích
Ïilo v dobû bronzové. Tehdy bylo

celé území osídleno lidmi vyspûlé
knovízské kultury. Mohli jsme si
pohladit stfiepy z nádob vyroben˘ch
nûkter˘m z tehdej‰ích hrnãífiÛ
a vypálen˘ch pravdûpodobnû v pe-
ci, která zde byla objevena. Obdi-
vovali jsme zruãnost na‰ich pravû-
k˘ch pfiedkÛ, se kterou si zdobili
pfiedmûty kaÏdodenní potfieby.
PotûÏkali jsme závaÏí, které zbylo
z ruãního tkalcovského stavu, jehoÏ
model nám také na ukázku pfiivezli
a pfiímo ve tfiídû sestavili. Nejmen-
‰ím pfiedvádûn˘m pfiedmûtem by-
la kostûná jehla. Nejvût‰í zájem
ov‰em vzbudily tfii tisíce let staré
psí exkrementy. Na závûr jsme se
dozvûdûli o objevu slovanského po-
hfiebi‰tû, které bylo odkryto pfied
rokem pfii stavbû rodinn˘ch domkÛ
naproti ‰kole. Moc se nám tato krát-
ká náv‰tûva pravûku líbila.

Ïáci 5.A a 6.A ze Z· ·imanovská

ZIMA je prima Do Kyjí se vrátil pravěk

Kolik bude nových prvňáčků?

Problémy se čtením a psaním?

Volba správné stfiední ‰koly roz-
hodnû není jednoduch˘ úkol. V na‰í
‰kole pfiitom ÏákÛm pomáhá i pfied-
mût „volba povolání“, kter˘ zde
vyuãujeme jiÏ 6. rokem. Abychom
postoupili je‰tû o krok dál, uspofiá-
dali jsme jiÏ druh˘m rokem tzv.
Burzu ‰kol. Nabídli jsme asi 20
stfiedním ‰kolám, o nûÏ je mezi
na‰imi Ïáky ãasto zájem, moÏnost
prezentovat se a seznámit potencio-
nální uchazeãe se sv˘mi uãebními
a studijními obory. Letos této moÏ-
nosti vyuÏilo devût z nich. Zájem
mnoh˘ch dûvãat (ale i chlapcÛ) byl
napfi. o stfiední zdravotnickou ‰kolu
– její paní profesorky umoÏnili
na‰im dûtem, aby si vyzkou‰ely
odbûry krve na umûlé ruce. Andrea
z 9. tfiídy akci zhodnotila: „Burza se

mi líbila, pro‰la jsem si v‰echny
obory a na ty, co mû zaujaly, jsem
se zeptala víc“. Rádi bychom v‰em
‰kolám, které nás nav‰tívily, podû-
kovali a doufáme, Ïe pfií‰tí rok jich
u nás pfiivítáme je‰tû víc.

PaedDr. E.Krátká, 
kariérní poradkynû

Burza škol na ZŠ Gen. Janouška

Cizí jazyky od 3. třídy
Z· Gen. Janou‰ka 1006, âern˘ Most otevírá ve ‰kolním roce

2006/2007 tfietí tfiídy s v˘ukou Aj, Nj, a Rj. Pfiijímací fiízení je v pátek
24. dubna 2006 v 8 hod. Pfiihlá‰ky podávejte nejpozdûji do 31. bfiezna
2006. BliÏ‰í informace na tel. 281 912 168, email: zsjanousek@volny.cz

Zápis dûtí do matefisk˘ch ‰kol pro rok 2006/2007
Vydání pfiihlá‰ek 15.3. – 16.3. 2006
Vrácení pfiihlá‰ek 30. 3. 2006
Vydání rozhodnutí 25. 4. 2006

Chcete mít svoje dítě 
v malé státní rodinné škole ?

Získá spoustu vûdomostí, dovedností, poznání a setká se s dobr˘mi
mezilidsk˘mi vztahy.
Vítáme vás od 1. aÏ do 9. roãníku.
Základní ‰kola, Praha 9-Kyje, ·imanovská 16
Tel: 281000080, email: zssimanovska@volny.cz, www.zssimanovska.cz

·kolství
BŘEZEN 2006 5

V Praze na Vinohradech funguje Studijní centrum BASIC (www.basic.cz),
které pomáhá studentÛm zvládnout problémy se ãtením, psaním a pravopisem
pomocí specializovaného individuálního douãování.  Je urãeno tûm, ktefií mají
ve ‰kole problémy – jsou pozadu, nestíhají uãivo, nerozumí v˘kladu a uãitel
se jim v bûÏné hodinû nemá ãas víc vûnovat. Toto douãování probíhá v odpo-
ledních hodinách. Pfies prázdniny je moÏné docházet intenzivnû. Studijní cent-
rum BASIC ve svém programu pouÏívá speciální studijní technologii, která
odhaluje konkrétní pfiekáÏky, na které student mÛÏe bûhem studia narazit,
a nauãí ho, jak je zvládat. 

UÏ ãtvrt˘m rokem provo-
zuje paní Dana Pilíková
mal˘ bufet v pfiízemí Z·
Hloubûtínská 700. V nabíd-
ce je pfiedev‰ím dotované
mléko – za cenu 3,50 Kã se
prodává v pûti rÛznû ochucen˘ch
variantách, kromû toho si dûti
mohou koupit také koktejly, jogurty
a rÛzné cereální nebo ãokoládové
tyãinky. Zájem je pr˘ dost velk˘,
takÏe o pfiestávkách se u pultu tvofií

fronty aÏ na schody. Je to pfiínosná
varianta na tolik populární automaty
s coca-colou a dal‰ími módními
nápoji, které se v na‰ich ‰kolách
postupnû zabydlují.

text a foto:ves

Bufet ve
škole

stránku pfiipravila Alena Veselá, foto autorka a archivy ‰kol

Zápis
dětí 

do MŠ
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Co se dûje nejen v regionu
BŘEZEN 2006 6

Šipkové turnaje
pro dospělé

T˘my ·K PLZE≈KA (A a B)
zvou ‰irokou vefiejnost (tedy i nere-
gistrované hráãe) na pravidelné
páteãní turnaje. Prezentace do
18.50 hod., start v 19 hod. Hraje se
501 D.O., startovné 50 Kã, kredity
á 5 Kã. Turnaje jsou zafiazeny do
Stfiedoãeského poháru (podmínky
úãasti ve finále sdûlíme na místû).
Na kaÏdém turnaji jsou první 3

místa odmûnûna poháry a 4.–6.
místo vûcn˘mi cenami. Hraje se
v restauraci PlzeÀka, Hamerská
170, Kyje. Tû‰íme se na va‰i hojnou
úãast. "AÈ to lítá".

Výstava pro
kočku

V nedûli 2. dubna se ve Chvalské
tvrzi v Dolních Poãernicích uskuteã-
ní jarní umisÈovací v˘stava opu‰tû-
n˘ch koãek. Expozice dal‰ích domá-

cích zvífiat, program pro dûti. Vstup-
né: konzerva krmení pro koãky
(moÏno koupit na místû). Vybrat si
mÀoukajícího spolubydlícího nebo
jenom pfiispût opu‰tûn˘m ãíãám
pohlazením ãi nûãím dobr˘m na zub
budete moci od 10 do 17 hod. Cílem
v˘stavy je najít nov˘ domov pro co
nejvût‰í poãet koãek a shromáÏdit
krmení pro ta zvífiata (hlavnû nechtû-
ná koÈata), která se dostávají bûhem
roku do péãe útulkÛ, ochranáfisk˘ch
organizací i soukrom˘ch peãovatelÛ.
BlíÏe na www.KOCKY-online.cz.

Pozvánka na ples
Dne 11. bfiezna od 19.30 hod. se

v Hotelu Praha koná 5. reprezentaã-
ní ples obãanského sdruÏení Prosaz
(www.prosaz.cz). Ples je urãen
zdravotnû postiÏen˘m osobám a je-
jich pfiátelÛm. V programu vystoupí
i pûvecké hvûzdy Daniel HÛlka
a Sámer Issa. Pfiedprodej vstupe-
nek: obãanské sdruÏení Prosaz,
Kodymova 2526, 
tel./fax: 251 614 469

777, 701 805

B¤EZEN

Černobílé akty
Ve stfiedu 1. bfiezna v 17 hodin

bude zahájena v Galerii 14, nám.
Plk. Vlãka 686 v˘stava fotografií
Milana ·áry.V̆ stava potrvá do 26. 3.
a bude otevfiena vÏdy v úter˘, stfiedu
a ãtvrtek 14 – 18 hod. a v nedûli 14 –
17 hodin. Vstup voln˘. 

Literárně 
hudební večer
Srdeãnû zveme 1. bfiezna do

Galerie 14 na literárnû hudební
veãer. Jedná se o pofiad spisovatel-
ky Terezy Brdeãkové a písniãkáfie
Jifiího Dûdeãka. Zaãátek je od
18.30 hod. Vstup voln˘.

Turnaj ve 
stolním tenisu
V sobotu 11. bfiezna se uskuteã-

ní v tûlocviãnû plaveckého areálu
Hloubûtín turnaj ve stolním tenisu
o pohár starosty pro dospûlé nere-
gistrované hráãe od 15 let. Prezen-
ce 8.30 – 8.50. Zaãátek turnaje v 9
hodin. VSTUP POUZE V SÁLO-
VÉ OBUVI!

DUBEN

Výstava Ahmeta
Ajdina

Ve stfiedu 5. dubna 2006 v 17
hodin bude v Galerii 14 vernisáÏ
v˘stavy obrazÛ Ahmeta Ajdina.
Vstup voln˘.

Saxofonové kvar-
teto Bohemia 

Ve stfiedu 12. dubna vystoupí
v Galerii 14 Saxofonové kvarteto
Bohemia. Koncert zaãíná v 18.30
hodin, vstup voln˘.

Svatojiřská pouť
V sobotu 22. dubna srdeãnû

zveme na tradiãní Svatojifiskou
pouÈ do Hloubûtína. Souãástí
poutû budou vepfiové hody na
Staré hospodû. Program zvefiejní-
me v pfií‰tím vydání ListÛ.

Poznámka: hlavním pofiada-
telem akcí je oddûlení kultury
a obãansk˘ch záleÏitostí ÚMâ
Praha 14. Zmûna programu
vyhrazena.

Kulturní a sportovní akce radnice

Mozartův rok

Trialog o mimozem‰Èanech, Grygar, Grun, Rame‰ová, vyd. Paseka, 249 Kã
Tfii známé osobnosti ãeské astronomie vedou zasvûcen˘ trialog na téma

mimozem‰Èané. VyuÏívají nejnovûj‰ích poznatkÛ z astronomie, kosmo-
nautiky, chemie, biologie a kybernetiky.

Lexikon svûtového filmu,Toteberg,vyd. Orpheus, 789 Kã
Zajímav˘ v˘bûr 480 nejv˘znamnûj‰ích dûl svûtové kinematografie,

doplnûn˘ o 40 nejlep‰ích ãesk˘ch filmÛ.

Kennedy nedokonãen˘ Ïivot J.F.K. 1917–1963, Dallek, vyd. Argo, 598 Kã
Snad nejlep‰í Ïivotopis J.F.K. od amerického historika. Informace

ãerpá z novû objeven˘ch dokumentÛ i z dfiíve tajn˘ch archivních pramenÛ. 

Prokletí slavn˘ch, Cinger, vyd. Mladá fronta, 279 Kã

Literární historik a publicista F. Cinger se v osudech slavn˘ch spisova-
telÛ (Hrabal, Saroyan, Fuks, Hailey, Marek, Heller, Nepil, Závada) snaÏí
odkr˘t spoustu ãasto novû objeven˘c a pfiekvapiv˘ch faktÛ a souvislostí
(napfi. kdo byl otec B.Hrabala?, znal J. Heller ·vejka?).

Praha podrobn˘ obrazov˘ prÛvodce, ·vabová, Rygl, vyd. ATP, 490 Kã
MnoÏství architektonicky v˘znamn˘ch praÏsk˘ch objektÛ je v knize

velmi podrobnû zachyceno formou prÛfiezÛ jednotliv˘ch staveb se zajíma-
v˘mi detaily a popisy.

RukovûÈ bojovníka svûtla, Coelho, vyd. Argo,159 Kã
Krátké inspirující texty, slavn˘ brazilsk˘ spisovatel vychází z tradic

rÛzn˘ch zemí, klade dÛraz na základní lidské hodnoty, vûfií na lásku
a zázraky. Kniha prÛvodce – pomocník do dne‰ní divoké doby.

Mochovská 38, Hloubûtín, pavilon Havana – u stanice metra, tel. 281 866 125, 777/906 295. Otevírací doba: pondûlí aÏ pátek 8–18 hod.,

Vyšlo, vychází, vyjde v knihkupectví Havana
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Milan ·ára se ve své volné tvorbû
soustfieìuje zejména na ãernobílou
fotografii aktu, jíÏ se prezentuje na
v˘stavû v Galerii 14. Fotografuje
pouze s jedinou modelkou, se svou
Ïenou Ivanou. Jejich názorová sou-
hra a vztah k ãistotû nedotãené pfiíro-
dy je patrná z mnoha snímkÛ. Milan
·ára hledá inspiraci v pfiírodû a ve
svém pohledu na ni. Svou filosofií je
mu blízká doba renesance, hlavnû
v Itálii a ze souãasn˘ch umûlcÛ si
cení amerického fotografa Richarda
Avedona. Svou modelku fotografuje
v pfiírodû bez jak˘chkoli atributÛ
civilizace. Milan ·ára má vytfiíbené
nadání pro vyuÏití pfiírodních materi-
álÛ k navození potfiebné atmosféry.
Strukturou a kresbou chladn˘ch
kamenÛ, nûÏnou spl˘vavostí vody,
ledovou okázalostí mramoru ãi Ïivo-
tem zvrásnûného kmene stromu
dotváfií v maximální stylizaci pohle-

du náladu evokující
pohyb Ïenského tûla.
Vytváfií kouzelnou
symbiózu pfiírody
a lidského tûla.
Opro‰Èuje se od ru‰i-
vé dekorativnosti
a soustfieìuje se na
nûÏné taje linií pro-
vokující umûlce
v‰ech dob. V˘raz
pohledu navozuje
svûtlem, dynamic-
k˘m rytmem pohybu
a chvûním vzduchu,
kter˘ dovede sladit
v jedineãn˘ poetick˘
moment. Chvíli znû-
jící Ïivou hrou nûÏné
energie, podbarvené
optimismem, vti-
pem, dynamikou,
láskou, ale i dráÏdi-
vou lstí, melancholií,

tajemstvím, tichem a zamy‰lením.
Prostû ‰irokou klaviaturou Ïensk˘ch
nálad, pocitÛ a proÏitkÛ, tolik blíz-
k˘ch vûãnému kolobûhu pfiírody –
pfiivádûjící nás k samé podstatû Ïivo-
ta. Vût‰ina ·árov˘ch fotografií pÛso-
bí kultivovanou vitalitou. Jejich
v˘raz nás dokáÏe, i pfies tempo Ïivot-
ního shonu zastavit a uvést alespoÀ
na chvíli do v˘tvarné fieãi své poezie,
která v kaÏdém z nás rezonuje vlast-
ními proÏitky.

V˘stava v G14, nám. Plk. Vlãka
686, âern˘ Most potrvá do 26.
bfiezna a bude otevfiena vÏdy
v úter˘, stfiedu a ãtvrtek 14 – 18
hod. a v nedûli 14 – 17 hodin.
Vstup voln˘. Dopravní spojení:
metro B-Rajská zahrada a dále
bus 141 nebo bus 141 a 275 ze sta-
nice Hejtmanská, v˘stupní stanice
Kpt. Stránského (pfiejít silnici a po
schodech rovnou ke galerii).

Jubilejní 
500. svatba

Za rok se v prÛmûru v na‰í mûstské ãásti uskuteã-
ní na osmdesát svateb. Na sobotu 18. února 2006 pfii-
padla jubilejní 500. svatba v Praze 14 od roku 2000.
V tento den oddávala snoubence ve svatební síni
Galerii 14 Mgr. Jitka Îáková. Pfiejeme novomanÏel-
kÛm, aby jejich manÏelství bylo pevné jako skála
a zároveÀ osvûÏující jako pramen prÛzraãné vody.
K tomu hodnû tolerance a lásky, která, jak jednou
pravil slavn˘ francouzsk˘ ‰ansoniér Charles Azna-
vour, má tu vlastnost, Ïe co se v ní nepodafií napopr-
vé, je v ní navÏdy ztraceno... text a foto: j‰

Černobílý akt bez atributů civilizace

Kultura
BŘEZEN 2006 7

NovomanÏelé Ondfiej a Miroslava ·mídovi pfii 
slavnostním pfiípitku.

Matrikáfiky s ãlenkou rady paní Îákovou 
a varhaníkem
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Informace – doprava a kontejnery
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Od bfiezna do konce leto‰ního
roku bude ve dvou na sebe navazu-
jících etapách probíhat generální
rekonstrukce ãásti této dÛleÏité
dopravní tepny nejen Kyjí, ale celé
Prahy 14. Rekonstrukce trvající 3/4
roku pfiedstavuje na jedné stranû
citeln˘ zásah do kaÏdodenního
Ïivota tisícÛ obãanÛ (pfiedev‰ím se
dotknû dopravní obsluÏnosti), na
stranû druhé po svém dokonãení
pfiinese fiadu pozitiv, jeÏ v dlouho-
dobé perspekvivû pfieváÏí nad pro-
blémy, které prÛbûh kaÏdé stavby
podobného rozsahu s sebou pfiiná‰í.

Základní údaje o stavbû
Pfiedmût stavby: Rekonstrukce

ulice Broumarské v úseku od kfiiÏo-
vatky s ul. RoÏmberskou (vãetnû
této kfiiÏovatky) po pfiemostûní
Rokytky, tj. v délce cca 760 m.,
Investor: TSK hl.m. Prahy, InÏe-
n˘ring: InÏen˘ring dopravních sta-
veb, a.s., Zhotovitel: sdruÏení PraÏ-
ské silniãní a vodohospodáfiské
stavby, a.s., Dálniãní stavby
Praha,a.s, Projektant:
VIN Consult spol. s r.o.,
Pfiedpokládané stavební
náklady: 134 138 000
Kã bez DPH, Termín
realizace: 1. 3. – 31.12.
2006.

Rozsah stavebních
prací

V ulici Broumarské
dojde k rekonstrukci
vozovky a chodníkÛ
vãetnû jejich odvodnûní,
pfiiãemÏ v centru Sta-
r˘ch Kyjí bude komuni-
kace oproti stávajícímu
stavu vhodnûji trasová-
na a zároveÀ dojde ke
vhodnûj‰ímu napojení

ul. Hodûjovské. Souãástí
stavby jsou mimo jiné
i zastávky MHD BUS
vãetnû staniãních pfií-
stfie‰kÛ, parkovi‰tû
u hfibitova Kyje, rekon-
strukce nadjezdu âD,
opûrná zeì Broumarská,
zárubní zeì Hodûjovská,
nové vefiejné osvûtlení
a dal‰í nové inÏen˘rské
sítû a také pfieloÏky stá-
vajících inÏen˘rsk˘ch
sítí, nová de‰Èová usazo-
vací nádrÏ vãetnû souvi-
sejících objektÛ a protih-
luková opatfiení na pfii-
lehl˘ch objektech.
V rámci stavby budou
provedeny demolice
skladu a objektu b˘valé (jiÏ
nefunkãní) ‰koly. 

PrÛbûh v˘stavby
Z dÛvodu zaji‰tûní dopravní

obsluÏnosti dané oblasti je prÛbûh
v˘stavby rozdûlen do 2 etap.

■ Bûhem první etapy (1. 3. – 31. 8.
2006) budou probíhat stavební
práce v úseku od pfiemostûní Rokyt-
ky po ulici Lednickou, která bude
ze smûru od ulice RoÏmberské pfií-
stupná. Komunikace Broumarská
bude v pfiedmûtném úseku (Rokyt-

ka – Lednická) uzavfiena
od 14. 3. 2006. Objízdné
trasy pro individuální
automobilovou dopravu
budou vedeny ulicemi
âeskobrodská, PrÛmyslo-
vá, Podûbradská a Chlu-
mecká. Dopravní obsluha
Star˘ch Kyjí bude zaji‰tû-
na po provizorní panelové
vozovce. Linky MHD
(denní, noãní a ‰kolní)
budou vedeny po náhrad-
ních trasách. Po celou
dobu v˘stavby bude
v pfiedmûtné oblasti za-
chován pfiístup pro pû‰í. 

■ Pfii druhé etapû (1. 9. –
30.12. 2006) budou sta-

vební práce probíhat pfie-
váÏnû v úseku od pfie-
mostûní tratû âD po ulici
RoÏmberskou. Dopravnû
– inÏen˘rská opatfiení
budou navrÏena v závis-
losti na prÛbûhu prací
v 1. etapû a budou pro-
jednána se v‰emi zúãast-
nûn˘mi institucemi. 

z podkladÛ IDS, a.s.

VáÏení cestující,
z dÛvodu uzavírky

ãásti Broumarské ulice
(v˘stavba inÏ. sítí
a rekonstrukce komuni-
kace), dojde k doãasné
zmûnû provozu autobu-
sov˘ch linek PID v ob-

lasti Prahy 14 v termínu od 14.
bfiezna 2006 na cca. 6 mûsícÛ. V̆ lu-
ka bude zahájena první etapou, pfii
které dojde k uzavírce Broumarské
ulice pro autobusov˘ provoz mezi
ulicemi Vajgarská aÏ Lednická.
Linky 110, 181, 701, 556, 557 a 559
budou odklonûny po objízdn˘ch
trasách, zavedena bude doãasná
autobusová linka 721, která nahradí
linku 181 v úseku mezi Hloubûtí-
nem a Kyjemi a doãasná ‰kolní
autobusová linka 702, jeÏ zajistí
dopravu pro ‰kolní dûti mezi âer-
n˘m Mostem a NádraÏím Kyje
(trasy autobusov˘ch linek bûhem 1.
etapy viz mapa).

Sledujte prosím jízdní fiády
a informaãní materiály na zastáv-
kách, resp. ve vozidlech na linkách.
Zvlá‰È upozorÀujeme na posun
odjezdÛ u spojÛ ‰kolních linek.
·kolním autobusov˘m linkám bude
umoÏnûn prÛjezd Tálínskou ulicí,
v níÏ probíhá rekonstrukce a pro
ve‰kerou dopravu zÛstává nadále
uzavfiena! ROPID

Výluka autobusové dopravy v Broumarské ulici

Broumarská s nov˘mi zastávkami MHD v místech, kde jiÏ
komplexní rekonstrukce ulice probûhla

RovnûÏ tuto ãást Broumarské pfied kostelem sv. Bartolo-
mûje ãeká nyní rekonstrukce.

Ze systému hl. m. Prahy

V Humenci/Sadská 6. 3.

Mochovská/Zeleneãská

·estajovická/V Chaloupkách

Svépravická/·estajovická

Pofiíãanská/Klánovická

Liblická/Klánovická 8. 3.

Konzumní/Na Obrátce

Zámeãnická/Mochovská

Hejtmanská/Vranovská

Îelivská/Metujská 13. 3.

Tálinská/Oborská

Vírská/Branská

Cvrãkova/Burdova

Splavná/Svárovská 15. 3.

Babylonská/Jordánská

Svûtská/Lipnická

Koclífiova/VodÀanská 

Koclífiova/Kaãínská 20. 3.

Horusická/Osická

Hamerská/Církviãná

Zvíkovská/Dáfiská

RoÏmberská/Podli‰ovská 22. 3.

Dfiítenská/Velkoborská

Vlkovická/Dvofii‰Èská

·imanovská/Za ·kolou

Karda‰ovská u obch. stfiediska27. 3.

Chvaletická/Vizírská (chodník)

Kukelská/Chvaletická

Cidlinská/Mar‰ovská

Lásenická/Lipnická

Ze systému MČ Praha 14

Jezdovická/Froncova 7. 3.

Lipenské námûstí 8. 3.

Doubecká/Ba‰t˘fiská 9. 3.

Boufiilova/Bojãenkova 13. 3.

Smrková/Gen. Janou‰ka 14. 3.

Dygr˘nova/Breitcetlova 16. 3.

Bryksova/Fejfarova 20. 3.

Bobkova/MaÀákova 21. 3.

Kpt. Stránského/Vybíralova 22. 3.

Mansfeldova/Kuãerova 23. 3.

9. kvûtna/Písãitá 27. 3.

ManÏ. Dostálov˘ch ã.p. 1303 28. 3. 

Rone‰ova/Volkova 29. 3.

Himrova/Gen. Janou‰ka 30. 3.

Va‰átkova/Dygr˘nova 30. 3.

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY
na BŘEZEN

Upozornění:

velkoobjemové kontejnery jsou

urãeny na odpad z provozu domác-

ností, kter˘ není  moÏné pro jeho

objem odloÏit do nádob na smûsn˘

komunální odpad (popelnic).

Jedná se pfiedev‰ím o ãásti nábyt-

ku, podlahové krytiny (koberce,

linolea, pfiípadnû elektrospotfiebiãe

neobsahující nebezpeãné látky,

apod.). Kontejnery nejsou urãeny
na stavební suÈ, v˘kopovou zemi-

nu, Ïivoãi‰n˘ a rostlinn˘ odpad,

odpad z podnikatelské ãinnosti

a nebezpeãné sloÏky komunálního

odpadu. Velkoobjemové kontejne-

ry jsou pfiistavovány do 11.00

hodin dne dle rozpisu a odváÏeny

následující den.
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Linka 556
trasa Za Horou – Pávovské nám. – Jiráskova ãtvrÈ – NádraÏí Kyje (v provozu jeden ranní spoj s pfiíjezdem k nádraÏí Kyje 

v cca 7.36 hod.)

Linka 557
trasa Dolní Poãernice – Hostavice - po stávající trase -  Jiráskova ãtvrÈ – NádraÏí Kyje – Vajgarská – Ocelkovou ulicí – âern˘ Most 

(v provozu jeden ranní spoj s prÛjezdem pfies zastávku NádraÏí Kyje 
cca v 7.37 hod.)

Linka 559
trasa Jahodnice II – po stávající trase – Jiráskova ãtvrÈ – NádraÏí Kyje – Vajgarská – Hejtmanská – Îárská 

(v provozu jeden ranní spoj s prÛjezdem pfies zastávku NádraÏí Kyje 
cca v 7.38 hod.)

Linka 702
doãasná ‰kolní linka: trasa âern˘ Most – Ocelkovou ulicí – Vajgarská – NádraÏí Kyje 

(v provozu jeden spoj ráno ve smûru z âerného Mostu s pfiíjezdem k nádraÏí Kyje v cca 7.44 hod. a dva odpolední spoje ve smûru na âern˘ Most 
s odjezdy od nádraÏí Kyje 

v cca 13.10 hod. a 15.10 hod.) 

Poznámka: Upfiesnûní jízdních fiádÛ s platností od 14. 3. dodají rodiãÛm a ÏákÛm fieditelé  Z· ·imanovská, Z· Bfií VenclíkÛ a Z· Chvaletická, 
jichÏ se upravené jízdní fiády ‰kolních linek t˘kají

Upravené jízdní řády školních linek

BŘEZEN 2006 9
Informace – doãasná zmûna MHD
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Od narození sedmerãat kolie
dlouhosrsté uplynulo 7 symbolic-
k˘ch t˘dnÛ, kdyÏ jsme se za nimi
pfiijeli 15. února znovu podívat, jak
za tu dobu vyrostla. UÏ to nebyla
malá a slepá nic, co se do dlanû

ve‰la, ale smeãka chundelat˘ch
a skotaãiv˘ch mláìat – Clifton,
Cameron, Claiton, Caliente, Cent-
ral, Collin a Clint. Pojmenována,
jak velí tradice, od písmene C,
neboÈ jsou uÏ tfietí generací tohoto

u‰lechtilého plemene, jeÏ si u nás
oblíbili napfi. Miroslav Horníãek ãi
Jan Werich. Jejich psí máma Ambr
Beauty nás pfii‰la pfiívûtivû pfiivítat
aÏ k zahradni brance od jejich
jahodnického domova. Je‰tû jsme
stihli pfied oblevou zbyl˘ sníh, na
kterém si zadovádûla – poprvé se
ocitla venku, kam je paní Jifiinka
vynesla z jejich teplého a „voÀavé-
ho“ psího „doupûtû“. Dûti, které
chodí na kreslení do v˘tvarného
ateliéru Ars - Pueris paní Jifiiny Bfii-
cháãkové-Olivové, mûly zrovna

jarní prázdniny, takÏe jsme nakonec
zastihli jenom jednu holãiãku,
která se mohla tak jako my
kochat jejich je‰tû neohraba-
n˘m skotaãením. Nebude
uÏ dlouho trvat a ãtyfii
‰tûÀátka si odnesou
jejich noví páníãci, na
zbylé mazlíãky se
váÏní zájemci mohou
informovat na tel. 281
932 622. Pfiátelská,
ochranáfiská a pfiíjem-
ná povaha dûlá z kolie
vynikajícího spoleãní-
ka, v rodinném prostfiedí
vzkvétá a s dûtmi má neu-
vûfiitelnou trpûlivost a milu-
je je. Pfiejeme v‰em sedmi co
nej‰Èastnûj‰í psí Ïivot

. text a foto: j‰ a ves

Jsme malé obãanské sdruÏení z Prahy 14,
které pomáhá dûtem s handicapy ( tûlesné,
du‰evní, sociokulturní) a jejich rodinám. V‰em
dûtem s handicapy nabízíme jízdy na koních
zdarma v Praze ·estajovicích, zároveÀ pro dûti
s handicapy a jejich rodiny pofiádáme tábory.
NejbliÏ‰í je zimní lyÏafisk˘ tábor se speciálním
instruktorem v Nov˘ch Hamrech – máme je‰tû 2

volné pokoje. PfiedbûÏnû pfiijímáme pfiihlá‰ky na
letní tábor s koÀmi ve 3. t˘dnu v ãervenci.

Hledáme i dobrovolníky na pomoc v na‰em
sdruÏení. 

Ve‰keré informace o jízdách a o sdruÏení
naleznete na www.zajiceknakoni.cz, nebo na tel.
776 582 848 – Markéta ·ulcová.

Mediální podpora projektu: 
Listy Prahy 14, Listy hlavního mûsta Prahy,

Nov˘ Prostor
Finanãní podpora projektu: 
Pribináãek, Patria a.s., S.O.S. Dekorace s.r.o.,

Gematest s.r.o.

„Zajíček na koni“
se představuje

Máme rádi zvífiata
BŘEZEN 2006 10

Sedm hravých kolií

Kresba Dita ·imánková
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Neziskovky a obãanská sdruÏení
BŘEZEN 2006 11

DDM na Černém Mostě
4. a 11. 3. Jednodenní lyÏe – pro dûti i dospûlé do
Jizersk˘ch hor, lyÏafiské stfiedisko Paseky. Informace
na tel.: 286 884 456
5. 3. Laser game. Spoleãná náv‰tûva laser game pro
dûti a mládeÏ, vûk 9 – 15 let, od 10.30 hod., cena 50
Kã.
9. 3. Ples princÛ a princezen. Zábavné odpoledne pro
dûti do 8 let. 16 – 17.30, vstupné 10 Kã 
10.–12. 3. V̆ prava nejen turistického krouÏku do Hfienska
11. 3. V˘stup na Anapurnu – aneb Pojì do Toho! Adrenalinová expe-
dice pro odváÏné a lidi co se nebojí pfiekonávat sama sebe a pobavit se.
SoutûÏ 4 – 6ti ãlenn˘ch druÏstev. Od 15ti let. 
24. – 26. 3. Gandalf se vrací, aneb kdo zachrání HelmÛv Ïleb?
Dal‰í setkání s Gandalfem a jeho pfiáteli – tentokrát v tajemn˘ch lesích
Rohanu (Jizerské hory). Starobylá horská roubenka a k tomu spousta her,
tajn˘ch putování, dobrodruÏství a kamarádství.
Jizerské hory, JosefÛv DÛl, Vûk: 6 – 12 let Cena 290 Kã
21. 3. Twistart. Jarní kvûty – pfiijìte se nauãit jednoduchou techniku
a vyrobte si pÛsobivé jarní dekorace. Nutná rezervace míst. 
28. 3. Kraslice pokaÏdé jinak. Rukodûlná dílna, 16 - 18 hod., cena 20 Kã 
13.–17. 4. Velikonoãní tábor aneb Pro pomlázku do Kozojed 
25. 3. PROSEK MODEL 2006 V. roãník soutûÏe plastikov˘ch modelá-
fiÛ – 19 kategorií pro Ïáky, juniory i seniory. Prohlídky modelÛ pro vefiej-
nost. Více informací na www.kpmprosek.cz.
Místo konání: SP· strojnická Praha 9 (v prostorách jídelny), Novoborská
610/2, 8– 17 hod. Startovné: 30 Kã za osobu, dûti do 15 let zdarma,
vstupné: 30 Kã za osobu, dûti do 15 let zdarma
BliÏ‰í informace a pfiihlá‰ky v DDM.
Uzávûrka v˘tvarné soutûÏe pro dûti na téma: „Kamarád z fií‰e zví-
fiat“ je 31. 3. 2006.
Malujte a kreslete obrázky do velikosti A3. V‰echny doruãené obrázky
pouÏijeme pfii plánované akci 26.4. „Chlupat˘ kamarád“. Na tfii vybrané
ãekají odmûny.  
Klub Most – otevfien˘ klub pro mládeÏ, hry, hudba, soutûÏe - po – ãt 14 – 18 h
Doporuãujeme pfiedchozí rezervaci na v‰echny akce.

Abychom navázali na únorovou pranostiku vítáme Vás v prvním jar-
ním mûsíci slovy: „Bfiezen… do JAHÒDKY vlezem!“. Pfiedev‰ím z po-
hledu klubu JAHÒDKA pro rodiãe s dûtmi pfied‰kolního vûku, kter˘ od
poãátku leto‰ního roku stále roz‰ifiuje svou nabídku, je na co se tû‰it.

Proto Vám hned v úvodu nabízíme následující akciãky z bfieznové
nabídky klubu JAHÒDKA:

1., 8., 15., 22. a 29. bfiezna – zpíváme, básniãkujeme, tvofiíme
3., 10., 17., 24. a 31. bfiezna – cviãíme pro radost
6. bfiezna – vyrábíme fotoalbum a 13. bfiezna – zkusíme vyrobit hraã-

ku
7. bfiezna – vyrábíme vlastní kvûtináãek a 14. bfiezna – do nûj sázíme

kytiãku
20. bfiezna – v˘roba ‰tûteãku a 27. bfiezna – „koláÏ“ujeme
21. bfiezna – zlat˘m de‰tûm, pfiivítáme jaro a 28. bfiezna – paseme

oveãky
Vidíte, Ïe v˘bûr je velk˘ a tak máte-li doma malého juniora a rádi spo-

leãnû dovádíte nebo tvofiíte – je pro Vás nabídka JAHÒDKY jako stvofie-
ná! A nezapomeÀte, Ïe se mÛÏete pfiijít tfieba i jenom podívat a popovídat
si nebo poznat jiné rodiãe a jiné andílky a zlobíky.

***
JAHODA, resp. ãást jejího t˘mu od poãátku leto‰ního roku absolvuje

speciální vzdûlávání pro pracovníky nízkoprahov˘ch klubÛ pro dûti
a mládeÏ a tak oba kluby (JAHODA i DÎAGODA) tûÏí z pfiílivu nov˘ch
informací a na Va‰e dûti a vÛbec v‰echny mladé obyvatele âerného
Mostu a okolí, ktefií do nûkterého z klubÛ dochází, ãeká bûhem roku 2006
mnoho novinek, aÈ uÏ více ãi ménû nápadn˘ch. Mezi ty zajímavûj‰í patfií
skuteãnost, Ïe letos postupnû oslavíme v‰echny mezinárodní dny, které
OSN nepravidelnû vyhla‰uje a které jsou v roce 2006 aktuální.

V bfieznu pfiipravujeme v JAHODù:
4. bfiezna „V˘let na MASOPUST“ Klub JAHODA nav‰tíví maso-

pustní rej, kter˘ se bude konat v Praze na Letné. 
7. bfiezna „DárkÛ není nikdy dost“ Mezinárodní den Ïen s sebou sice

stále je‰tû nese ne zcela pozitivní pfiíchuÈ éry minulého reÏimu, ale
v JAHODù máme pocit, Ïe oslavit 8. bfiezen jako svátek nûÏného pohla-
ví je fajn. A dárek pro maminku, tetu nebo tfieba paní uãitelku je dobrá pfií-
leÏitost jak nûkomu udûlat radost. A o to jde pfiedev‰ím.

16. bfiezna „Den pln˘ pohádek“ Neustále se na nás valí nejrÛznûj‰í
fantasy a sci-fi pohádkové filmy a knihy a tak si uÏ moÏná nevzpomene-
me, kdo to byl Smolíãek, Karkulka nebo Budulínek. Pojìme si tedy
vyprávût o pohádkách na‰ich babiãek i o tûch, která si mÛÏeme pÛjãit na
DVD.

23. bfiezna „Mezinárodní den meteorologie“ Dal‰í z oslav meziná-
rodního dne. Jaké asi bude v ten den poãasí. Tipovací soutûÏ bude jen
kapiãkou zábavného odpoledne rosniãek, pranostik a pfiedpovûdí.

DÎAGODA chystá na bfiezen
4. bfiezna „V˘let na KOKO¤ÍN“ JelikoÏ oãekáváme pro bfieznové

dny jiÏ pfiívûtivé jarní poãasí, vyráÏíme do drsné pfiírody vyãistit plicní
sklípky od smogu a cigaret, které do na‰eho mûstského Ïivota bohuÏel
nûkdy patfií.

15. bfiezna „Misák“ Po roce si opût mladí DÏagoìáci sami pro sebe
i pro ostatní pfiipravili populární soutûÏnû pfiedvádûcí klání na téma krá-
lovny a králové krásy. Zábavné odpoledne i moderátory si rozhodnû nene-
chte ujít.

19. bfiezna „Rádio AKROPOLIS“ Pro PEPU a dal‰í dÏagoìáky otev-
fie exkluzivnû Radio Akropolis své prostory a nabídne mlad˘m poslucha-
ãÛm pohled do zákulisí populárního praÏského rádia.

22. bfiezna „Mezinárodní den vody“ Voda je pro nás automatickou
souãástí kaÏdého dne. Obãas kdyÏ „neteãe teplá nebo i studená“ si moÏná
na pár minut uvûdomíme, Ïe bez vody to nejde tak snadno… Urãitû, ale
nedoceníme skuteãnost, Ïe okolo 400 mil. lidí na celém svûtû dennû poci-
Èuje její nedostatek a v pfiípadû vody pitné je to je‰tû o nûco víc. Pojìme
si o tom popovídat.

Novû otevfieno:
Klub JAHODA – pondûlí, úter˘ 14 – 18 hod. a ãtvrtek 15 – 18 hod.
Klub DÎAGODA – stfieda, ãtvrtek a pátek od 15 do 19 hod.
Klub JAHÒDKA – pondûlí, úter˘, stfieda a pátek od 9 do 11 hod.

JAHODA
Vybíralova 969, Praha 9

tel.: 281 916 352, mobil: 777 674 060
ã.ú. 250969359/0800
www.jahodaweb.cz

JAHODOVÉ MENU

Matefiské centrum
Klubíãko YMCA Praha

KLUB MAMINEK âern˘ 
Most – YMKA

Vlãkova 1067, Praha 14 
Dopoledne 
pro maminky, babiãky, tatínky a pfied‰kolní dûti:
Pondûlí: 9.30 – 11.30 Volná herna K. Budzanowská ( tel: 606 340 251)
Úter˘: 9.30 – 11.30 kfiesÈanské maminky s dûtmi (voln˘ vstup) M. âer-
ná (tel.737 355 543)
Stfieda: 9.30 – 11.30 volná herna s programem, burza M. Nováková
(tel. 775 204 208) K. Zlatohlávková (tel. 732 348 550)
âtvrtek: 9.30 – 12 ‰koliãka Beránek (nutné pfiihlá‰ení), K.Vavru‰ková
(tel. 608 134 744), H. Hofmanová (tel. 736 264 057)
Pátek: Volná herna Y. Benedyktová (tel. 776 577 845)
Odpoledne:
Úter˘ : Taneãní a pohybov˘ krouÏek 16.30 – 17.30 pro pfied‰kolní
dûti J. ·indeláfiová (tel.739 034 435)
âtvrtek : Klub Hledaãi pokladu – pro dûti 8–12 let (15 – 16.30) Odpo-
ledne plné her,soutûÏí, biblické pfiíbûhy. Machová (tel. 603 206 614)
Pátek: Pûveck˘ a taneãní krouÏek (15 – 16.30) mlad‰í dûti od 5 let,
(16.30 – 18) star‰í dûti od 10 let. Pfiihlá‰ení nutné P. Jelínková (tel.
777 819 175)
Programy pro Ïeny:
Stfieda: vÏdy tfietí v mûsíci Kavárniãka pro Ïeny 20 – 22.30 vede
MUDr. M. Knobová 
Programy celou rodinu:
Pondûlí a ãtvrtek: Cviãení pro radost a dobrou náladu 19. 45 – 21.15
cviãení s prvky jógy, vede J.Purkyt
Stfieda: vÏdy první v mûsíci Duchovní veãery vede RNDr. L. Souãek 
20 – 22 hod. 
Jednorázové akce:
Zveme dûti a rodiãe 18. 3. na spoleãnou náv‰tûvu Národního muzea.
Prohlédneme si zoologickou expozici, neuniknou nám ani kostry pravû-
k˘ch zvífiat. Sraz v 10 hod. u fontánky u metra âern˘ Most.

Kontakt: Vedoucí: Ing. Mgr. Marie Nováková 775 204 208
Zástupce: Ing. K. Vavru‰ková 608 134 744

E-mail: kubickocernymost@seznam.cz, www. praha.ymca.cz/klubicko

08-13_P14  27.2.2006  15:11  Stránka 11



UÏ po uzávûrce bfieznov˘ch ListÛ se
konala nesoutûÏní pfiehlídka tancÛ a ta-
neãkÛ, které se zúãastnili jednotlivci, dvojice
i skupiny jak z pofiádající Z· Chvaletická,
tak i hosté ze Z· Generála Janou‰ka, Z·
Vybíralova a SI· Start. Pfiehlídka probûhla
22. února, dojmÛ bylo mnoho a fotografií
je‰tû víc. Proto se k této akci vrátíme je‰tû
v pfií‰tím ãísle fotoreportáÏí. foto: ves

Neziskové organizace
BŘEZEN 2006 12

Hned v úvodu na‰eho sloupku se chceme podûlit
se ãtenáfii o novinku: Mot˘lek má zbrusu nové webo-
vé stránky! Na www.motylek.org najdete aktuální
pfiehled na‰ich mimofiádn˘ch akcí, rozvrh pravidel-
n˘ch aktivit, fotografie a mnoho dal‰ího. SnaÏili jsme
se o maximální pfiehlednost, proto vûfiíme, Ïe nové
stránky Mot˘lku budou uÏiteãné v‰em, kdo se o nás
chtûjí dozvûdût více. Rádi bychom se je‰tû vrátili
k únorovému benefiãnímu pfiedstavení Divadla Kámen, díky nûmuÏ zís-
kali rodiãe dûtí s postiÏením více neÏ sto hodin volného ãasu. Z v˘tûÏku
pfiedstavení Marmeláda totiÏ bude hrazena respitní péãe (hlídání handica-
povan˘ch dûtí). Jen ten, kdo o dítû s postiÏením peãuje dvacet ãtyfii hodin
dennû, ví, jak velkou pomoc to mÛÏe znamenat. Dûkujeme vám v‰em, kdo
jste tyto rodiny svou náv‰tûvou divadla podpofiili a dokázali tak, Ïe koná-
ní dobr˘ch skutkÛ mÛÏe mít nûkdy i velice pfiíjemnou podobu! 

Na první jarní mûsíc pro vás Mot˘lek pfiipravil:
9. 3. Divadélko: Nápad my‰ky Terezky aneb o zlé koze – v Galerii

14 od 17.30
17. 3. od 10 hod. HurvínkÛv popleten˘ víkend – spoleãná náv‰tûva

v divadle Spejbla a Hurvínka v Praze Dejvicích. Zájemci, prosím hlaste se
do 10. 3. v Mot˘lku u L. Krísové.

Vstupné 50,- Kã/osoba, z toho 50% hradí KC Mot˘lek
Je‰tû jsou volná místa v poãítaãovém kurzu pro rodiãe na rodiãov-

ské dovolené – úterky od 10 hod, stfiedy od 18 hod. Pfiihlá‰ky: L. Krísová
(tel. 281 912 081).Cena 400,- Kã za 10 hodin

Akce Pacifiku:
25. – 26. 3. Spoleãn˘ v˘let do kina v rámci Junior Febio Festu –

zdarma se podíváme na nûkter˘ z festivalov˘ch filmÛ (Ïe by RafÈáci?)
BliÏ‰í informace u Pavlíny.

31. 3. V˘let do klubu stolních her ve vysoko‰kolsk˘ch kolejích na
Strahovû, sraz v 15 hod. u Pacifiku.

Odpolední exkurze do svûta filmu a televize na Kavãí hory (termín
bude upfiesnûn v Pacifiku)

âtvrté pokraãování 
seriálu o na‰ich 

pravideln˘ch aktivitách: 

Respitní péãe
Za tímto nezvykl˘m

v˘razem se skr˘vá jiÏ zmí-
nûné hlídání dûtí s postiÏe-
ním. V Mot˘lku probíhá
v pondûlky a pátky dopoled-
ne, ve stfiedy odpoledne
(v dobû otevfien˘ch úfiedních
hodin) a kromû toho je‰tû
jednu sobotu v mûsíci po
cel˘ den. Mot˘lek zaji‰Èuje i individuální respitní péãi v rodinách. Rodiãe
mají pfiíleÏitost nechat si hlídat nejen handicapované dítû, ale i jeho sou-
rozence. Samozfiejmostí je to, Ïe respitní péãi poskytují jen dobfie pro‰ko-
lení zamûstnanci a dobrovolníci, na druhou stranu jsou pfiijímány pouze ty
dûti, které jsou jiÏ v Mot˘lku dobfie adaptované a jejichÏ aktuální zdravot-
ní stav umoÏÀuje samostatn˘ pobyt bez rodiãÛ. Cena této sluÏby je pouze
symbolická, aby byla dostupná hlavnû tûm, ktefií ji opravdu potfiebují.
O jak dÛleÏitou pomoc rodinám jde, svûdãí v˘roky rodiãÛ pfii vyzvedává-
ní dûtí: „Poprvé po ‰esti letech, co máme Pepíãka, jsme si mohli zajít
s manÏelem do kina…“, nebo: „Letos jsem si koneãnû mohla odb˘t vánoã-
ní nákupy v klidu a pohodû!“. Taková slova nás vÏdy zahfiejí, protoÏe pfies-
nû potvrzují smysl na‰eho poslání.

PhDr. Zuzana Jelenová
pfiedsedkynû SdruÏení na pomoc dûtem s handicapy

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

Komunitní centrum MOTÝLEK

Pro maminky s dětmi
Komunitní centrum v Satalicích organizuje pro maminky na matefi-

ské dovolené, ale i pro babiãky a ostatní zájemce tyto v˘tvarné kurzy:
25. 3. malování na hedvábí, 8. 4. v˘roba ko‰íkÛ, pomlásek a kraslic,
29. 4. jak malovat portrét, 27. 5. malování v plenéru Satalické
obory. V‰echny aktivity vedou profesionální v˘tvarníci. 

Informace o cenû kurzÛ, potfiebném vybavení a závazné pfiihlá‰ky
na telefonu: 776 305 228 nebo email: kcr.hermanek@seznam.cz

Festival 
tanečních

směrů

Benefiãního koncertu se zú-
ãastnil i ministr Cyril Svobo-
da a osobnû pfiivítal úãinku-
jící i v‰echny náv‰tûvníky 

Pod zá‰titou ministra zahraniãních vûcí
Cyrila Svobody se konal v polovinû února
benefiãní koncert hudební skupiny Spirituál
kvintet ve Velkém sále âernínského paláce.
V̆ tûÏek z této mimofiádné akce byl rovn˘m
dílem rozdûlen mezi SdruÏení na pomoc
dûtem s handicapy – Komunitní centrum
Mot˘lek z Prahy 14, Fond ohroÏen˘ch dûtí –
projekt Klokánek a Klá‰ter premonstrátÛ
v Îelivû. Na konci roku 2005 oslavil Spiritu-
ál kvintet své 45. jubileum a prakticky po
celou tu dobu se tû‰í trvalému zájmu poslu-
chaãÛ. Jejich repertoár má neb˘vale ‰irok˘
zábûr, kter˘ je spolu s kvalitními texty a kul-
tivovan˘m projevem zárukou stále trvající
obliby prakticky u v‰ech generací nejen
u nás, ale na mnoha místech na‰í planety, kde
skupina koncertovala. text a foto: ves

Spirituál kvintet oslavil loni 45 let svého trvání

Spirituál kvintet zpíval pro Motýlka

Poděkování
SdruÏení na pomoc dûtem s handicapy – Komunitní centrum Mot˘lek 

dûkuje Stavebnímu bytovému druÏstvu Praha, 
na jehoÏ plese bylo pro Mot˘lek vybráno 25.000,- Kã
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LékafiÛm je to jasné, pro ostatní
uvádím, Ïe canisterapie je jednou
z forem zooterapií (léãba za pomo-

ci zvífiat), konkrétnû za pomoci psÛ.
Jde o zlep‰ování tûlesného i psy-
chického stavu, které se velmi
osvûdãilo u dvou cílov˘ch skupin:
u postiÏen˘ch dûtí a seniorÛ. Obû
skupiny jsou sv˘m zpÛsobem na
okraji spoleãnosti, obû nemají pfiíli‰
mnoho pfiátel a jsou na své problé-
my víceménû samy.

V komunitním centru Mot˘lek
se dûti setkávají se psy pfii caniste-
rapii dvakrát t˘dnû uÏ druh˘ rok.
Zaãátkem února jsem se ‰la na
jedno takové „léãení“ podívat.
Canisterapeutka Jana Drvotová
a její kamarádka Lenka Havlíková
z obãanského sdruÏení Psi pro Ïivot
mi pfiedstavily své pejsky, které
právû pfiivedly: dvouletou fenku
bílého ‰v˘carského ovãáka Akinu
a dvouletou fenku nûmeckého
ovãáka Marry. Paní Drvotová, která
se vûnuje canisterapii uÏ pût let, mi

nejprve vysvûtlila, v ãem
vlastnû mÛÏe pes handicapo-
vanému dítûti pomoci: „ Jednak

pes pomáhá v oblasti psy-
chické – dítû mu tfieba svûfií
problémy, které by nikomu
nefieklo. Díky nûmu si mÛÏe
zvy‰ovat sebevûdomí – uÏ
jenom tím, Ïe si vede na
vodítku velkého psa, kterého
se tfieba jeho vrstevníci bojí
a ten pes ho dokonce poslou-
chá. K tomu úãelu je dobré,
aby pes umûl reagovat na
tiché povely (povely rukama,
pozn. red.), protoÏe ne vÏdy
je schopen tfieba nesrozumi-
teln˘ povel dítûte splnit
a canisterapeut mu jej proto
souãasnû „tlumoãí“ rukou.
Ve v˘sledku to vypadá tak,
Ïe pes poslouchá dítû na
slovo a v tom spoãívá ono
úÏasné zvy‰ování sebevûdo-
mí. Tady je nesmírnû dÛleÏi-
té, aby náv‰tûvy byly pravi-
delné, protoÏe sebevûdomí je
kfiehké a jeho zmûna je dlou-
hodobá záleÏitost. Vedle toho

má canisterapie i pozitiv-
ní vliv pfiímo na fyzické
zdraví ãlovûka. U klientÛ
kontakt rukou se psí srstí
dokonce sniÏuje krevní
tlak a zklidÀuje tep. Han-
dicapované dûti si hlaze-
ním srsti zlep‰ují jemnou
motoriku rukou. Mohou
mít ruce napfi. rÛznû
pokfiivené nebo v kfieãi
a hlazením srsti kfieãe
povolují. Tréninkem pro
ruce je i podávání paml-
skÛ psovi, házení aportÛ,
zapínání pfiezek na
postroji apod. Koneãnû se
dá touto terapií zlep‰ovat
i hrubá motorika – tedy
pohyb celého tûla. Nevû-
fiila byste, jaké se v pfií-
tomnosti pejskÛ dûjí

zázraky: dítû, které vÛbec
nechodí a nekomunikuje se

svûtem se za psem „rozebûh-
ne“ po ãtyfiech. Chlapec o ber-

liãkách jednu zahodil, chytil se pej-
ska a ‰el s ním. Tady je dÛleÏité
podotknout, Ïe dobr˘ canisterapu-
tick˘ pes se musí umût pfiizpÛsobit
kaÏdému dítûti – s dítûtem o berlích
pÛjde pomalinku, s hyperaktivním
bude dovádût. Jsou psi, ktefií to
dovedou – dokáÏí se vcítit do ãlovû-
ka. To je moc dÛleÏité.“

Ten den pfii‰ly na canisterapii
ãtyfii dûti – mal˘ Mikulá‰, Markét-
ka, Michal a Davídek. Mikulá‰ tam
byl poprvé, tak se s bílou Akinou
jen pomalu seznamoval. Markétka
a Michal uÏ pejsky dobfie znali, tak
jim házeli aporty, zkou‰eli s nimi
chÛzi u nohy a povely. Zahráli si

také hru na schovávanou (dítû se
schová s oblíben˘m pfiedmûtem psa
a ten jej hledá) a oba si uÏili také
„polohování“. To je dal‰í metoda
z canisterapie, pfii níÏ je dítû doslo-
va obloÏeno psy, ktefií jej zahfiívají.
Hlavním cílem této léãby je uvolÀo-
vání kfieãí. 

KdyÏ léãba za pomoci psÛ ten
den v Mot˘lku skonãila, zeptala
jsem se, jak dlouho trvá, neÏ se pes

nauãí b˘t terapeutem? Paní Drvoto-
vá mû vyvedla z omylu:“ Od samé-
ho poãátku to není o v˘cviku, ale
o povaze psa. Buì k tomu je vhod-
n˘, nebo ne. A to se pozná aÏ po
nûjaké dobû souÏití se psem. KdyÏ
vybíráme ‰tûnû, posuzujeme ho
podle jeho matky – kdyÏ ji pfied
námi bude majitel zavírat, protoÏe
je agresivní, urãitû její ‰tûnû nebude
vhodné pro canisterapii. Povaha je
tedy základ a zbytek je v˘cvik.
Hodnota canisteraputického psa je
více neÏ 100 000,- Kã. Musí b˘t
vyrovnan˘, nesmí reagovat bázlivû
ani agresivnû a i situace, které pro
nûj nejsou pfiíjemné, musí sná‰et
jako pes ply‰ov˘. Musí mít své kli-
enty rád a tû‰it se na nû – kdyÏ to
tak nebude, nikdo ho to nedokáÏe
nauãit.“

Pro psa je kaÏdá hodina terapie
velice nároãná, hlavnû psychicky.
Musí mít potom vÏdycky moÏnost
si dobít energii – odpoãinkem,
pohybem v pfiírodû. Akino, Marry,
byly jste úÏasné, díky Ïe dûtem
pomáháte! text a foto: ves

stránky 10 – 13 pfiipravila
Alena Veselá, foto autorka 

a archiv

Canisterapie v Motýlku

Chcete se se svým psem 
věnovat canisterapii?

Obãanské sdruÏení PSI PRO ÎIVOT pofiádá první t˘den v ãer-
venci tábor pro majitele psÛ a jejich psy (‰tûÀata od pÛl roku
i dospûlí psi jakéhokoliv vûku). V˘cvik, pfiedná‰ky, praxe v ústavu
pro ment. postiÏené. Více informací na tel. 777 600 283 a www.psip-
rozivot.cz 

Mal˘ Mikulá‰ se seznamuje s Akinou,
vpravo paní Drvotová

Marry ãeká na aport od Markétky Michal a Markétka chodí s pejsky u nohy

Takhle vypadá polohování 

Máme rádi zvífiata
BŘEZEN 2006 13
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Zima
BŘEZEN 2006 14

Když „KYJÁK“ patřil brusla
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Z
imní kouzlo Kyjského rybní-
ka na mû zaãalo poprvé pÛso-
bit uÏ v koãárku pfied pûtapa-

desáti lety. Pak pfii‰ly sanû a po nich

uÏ klasická osa na bruslích „‰lajfky
– dÏeksny – kanady“. Geneticky
jsem byl vybaven bezvadnû, otec
tady dlouhá léta válel hokej a pozdû-
ji funkcionafiil v místním LTC, teta
v dresu Philips odstartovala na ryb-
níku skvûlou kariéru k reprezen-
taãnímu dresu v rychlobruslení. Na
hokejov˘ch utkáních a závodech

v rychlobruslení se ve tfiicát˘ch
letech minulého století aÏ po léta
padesátá scházely davy divákÛ.
KdeÏe loÀské ledy jsou… Nûco ale
pfiece zÛstalo. I kdyÏ jsme v Hloubû-
tínû mûli svÛj Hofiej‰í rybník a obãas
jsme bruslili také u Kejfiova ml˘na,
táhlo nás to stále do Kyjí. Jednak ty

na‰e ledové plochy záhy
pokryl popílek ze spalovny
a dal‰í spad z vysoãansk˘ch
komínÛ, zatímco Kyjsk˘ ryb-
ník byl trochu chránûn le-
sem, ale hlavnû nás lákaly
nesmlouvavé hokejové boje
Prahy s venkovem. Nezapo-
meÀte, Ïe oficiální název
tehdy byl Kyje u Prahy. Sou-
pefiení se odehrávalo po cel˘
rok, na ledû i snûhu, s míãem
i v lesíku, kde jsme si podle
poãtu bojovníkÛ rÛznû posouvaly
hranice hlavního mûsta. Kamarád-
ství utuÏené tûmito boji vydrÏelo
dodnes, kdyÏ se na rybníku potkává-
me i s vnouãaty. ProtoÏe Hloubûtín
stále bruslí v Kyjích… vok

V
zpomínku mého redakãního
kolegy, místního „starou-
sedlíka“, jeÏ spadá hluboko

do minulého století, mohu jako pfie-
spolní nad‰en˘ bruslafi amatér dopl-
nit o vlastní záÏitky a fotky z „Ky-
jáku“, na kter˘ chodím bruslit, aniÏ
bych vynechal jedinou zimu, jiÏ
jedenáct˘m rokem. Mám za tu dobu
nepfiebernû záÏitkÛ, jeÏ mi jedineã-

n˘m zpÛsobem pokaÏdé zpfiíjemni-
ly vleklou a nepfiíjemnou praÏskou
zimu. Kyjsk˘ rybník není Ïádn˘
mrÀous, takÏe kdyÏ se vydafií led,
nic se nevyrovnalo „rychlobruslafi-
skému“ dovádûní po celé jeho plo-
‰e. Pamatuji na kiosek u bfiehu,
k nûmuÏ jste se dostali na bruslích
na „panáãka“ po gumovém koberci,
zaÏil jsem na bruslích ne jednu tfies-
kutou zimu, nádherné západy slun-
ce, trabant, pod nímÏ se prolomit
led, dûtské karnevaly pofiádané rad-
nicí a pfii focení plejádu rázovit˘ch
figurek lidí, co si v zimû rádi vyra-
zí na rybník nejen zabruslit...

j‰

slařům... foto: j‰, vok, archiv
kresba: Petr Drábek
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Zima
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Díky abnormálnû siln˘m mrazÛm
jsme na pfielomu ledna a února mohli b˘t
svûdky mimofiádného pfiírodního úkazu
na Rokytce - ocitla se pod tak siln˘m
ledem, Ïe se po ní v úseku, kde se vlévá
do Kyjského rybníka, dalo bájeãnû brus-
lit. Chvílemi jste si pfiipadali jako na
povûstn˘ch kanálech v Holandsku, které
díky globálnímu oteplování uÏ zamrzají
zcela v˘jimeãnû, naãe‰ podnikaví Holan-
ìané pfied lety objevili jako náhradu
Lipenskou pfiehradu. Letos by urãitû
nepohdrli ani Rokytkou. Abyste  podjeli
na bruslích  nízké pfiemostûní Broumar-
ské, museli jste se pofiádnû pfiikrãit na
bobek, dal‰í rizikové místo vás ãekalo aÏ
po nûkolika stovkách metrÛ hladkého
promenádního bruslení pod mÛstkem
pfies Rokytku, kde se na bruslích musel
pfiekonat kus hlinûné hráziãky. Pak vás
ãekala rarita: mal˘ otvor v betonové pro-
pusti, jímÏ jste museli prolézt poãtyfiech.
Následovala spanilá jízda úzk˘m kaná-
lem mezi divoce rostoucí vysokou trávou
aÏ k provizorní Ïelezné lávce v Hostavi-
cích, kde byla obrátka k cestû nazpátek.
Dál byl led zaplaven˘ vodou a pfieru‰o-
van˘ rÛznû velk˘mi dírami a místy uÏ
s volnû tekoucí vodou.

Pfiedstavte si, Ïe Ïijí mezi námi je‰tû
pamûtníci, ktefií pamatují na Rokytce
pradleny, ale bruslafie, ty mohli uvidût aÏ
letos...

text a foto: j‰ 

ROKYTKA pod ledem

ZIMA kouzlila v Praze 14 Fotografováno v ãásti Kyje – Hutû. foto: ves
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Sportovní pfiehled
BŘEZEN 2006 18

Poslední lednov˘ víkend bylo na
tenisov˘ch kurtech ru‰no. V Mel-
bourne vrcholil první podnik leto‰-
ního grandslamového seriálu
a v Hloubûtínû se konal turnaj ãtyfi-
her neregistrovan˘ch hráãÛ o pohár
starosty, úvodní mûfiení sil z leto‰ní-
ho trojdílného cyklu Tour Praha 14.
V Austrálii panovalo zniãující
vedro, ve kterém se ãasto hrálo jen
na kurtech pod stfiechou, tady zase
padaly mrazivé rekordy, ale v nafu-
kovací hale vedle bazénu ãekala na
hráãky i hráãe pfiíjemná teplota

a zbrusu nov˘ povrch DESSO DLW
Crown 2020 s kfiemiãitanov˘m vsy-
pem. âervená hrací plocha, zelen˘
v˘bûh, povrch mûkãí neÏ antuka
s minimálním náporem na nohy
a bezpra‰né prostfiedí, to byla pfií-
jemná premiéra pro vût‰inu z pat-
nácti deblÛ. Mezi osvûdãen˘mi
tenisov˘mi harcovníky z minul˘ch
turnajÛ jsem zaregistroval i nûkteré
nové tváfie. Z nich jsem vybral tfii,
které vám pfiedstavujeme obrazem
(na snímcích shodnû pfii servisu)
i slovem.

Zaãnûme tou nejkrásnûj‰í tváfií.
V Melbourne okouzlovala sv˘m
pÛvabem ruská princezna Maria
·arapovová, u nás pro zmûnu dvaa-
dvacetiletá Tereza Kloãurková, asi-
stentka prodeje mercedesÛ. Ta se

o turnaji dozvûdûla z ListÛ Prahy
14, do haly dorazila z Lehovce, ale
ne‰la do úplnû neznámého prostfie-
dí. Do hloubûtínské nafukovaãky
pr˘ chodí hrát alespoÀ jednou t˘dnû
a na její technice to chvílemi bylo
i znát.

Francouzská tenistka Amélie
Mauresmová vyhrála v Melbourne
svÛj první grandslamov˘ turnaj,
mezi Ïenami do té doby mûla pri-
mát jen v mohutnosti své postavy.
Na na‰em turnaji zase zaujal
nejmohutnûj‰í postavou ‰edesátile-
t˘ Miroslav Matyá‰, kter˘ hraje
ãtyfihru nejménû dvû hodiny t˘dnû.
âtyfiicet let fiídil rÛzné na‰e loko-
motivy a jeho pohyb na kurtu odpo-
vídal i jejich zrychlení a dojezdu
zejména ve srovnání se supermo-
derními ufunûn˘mi Pendoliny.

Tfietím vyhlédnut˘m novicem
byl nejelegantnûj‰í tenista, osma‰e-
desátilet˘ Jaroslav Maleck˘. Na
Australian Open se v té pfiehlídce
tenisov˘ch bijcÛ tûÏko hledal nûja-
k˘ elegán, jak˘m byl tfieba kdysi
Ameriãan Stan Smith. Ten ná‰ se
o turnaji dozvûdûl od spoluhráãe
Václava Macha, kvÛli turnaji vstá-
val ve Stra‰nicích uÏ v ‰est, aby byl
o pÛl osmé na místû. K prvnímu
zápasu pak nastoupil aÏ o ãtyfii

hodiny pozdûji. To pr˘ byl ale jedi-
n˘ zádrhel na bezvadné akci, kde
bylo v‰echno jako na velk˘ch tur-
najích. Tenhle masér tenistek a dal-
‰ích vrcholov˘ch sportovcÛ to snad
mÛÏe posoudit.

Turnaj mûl dle hodnocení jeho
fieditele a hlavního rozhodãího Sta-
nislava Vyorala vynikající úroveÀ,
témûfi ãtyfii desítky odehran˘ch
utkání na jeden set nabídly pestr˘
úderov˘ repertoár, kter˘ aktéfii
ihned obohacovali o okoukané fine-
sy z tenisového pfienosu od proti-
noÏcÛ, jenÏ bûhem celého dne bûÏel
v klubovnû. Finálové utkání dvojice
Josef ·ulc, Daniel Bruna s párem
Václav Mach, Jaroslav Maleck˘
bylo tím správn˘m vyvrcholením.

Oba debly se tahaly o kaÏd˘ fift˘n,
„dvû M“ vedla 5:4 a asi se uÏ vidû-
la s pohárem, ale tfii následné
nesmírnû vyrovnané gamy dokáza-
li vyhrát obhájci podzimního
prvenství, ktefií pfievzali ceny
z rukou starosty Miroslava FroÀka
(na snímku). K pfiekvapení nedo‰lo
stejnû jako ve finále australské
ãtyfihry, kde Damm s indick˘m par-
Èákem Paesem podlehli favorizova-
n˘m americk˘m
bratrÛm Bryano-
v˘m 6:4, 3:6 a 4:6.
Zatímco Martin
Damm vymûnil
ãtyfiicetistupÀovou
vedrem rozÏhave-
nou Austrálii za
zasnûÏené sjezdov-
ky v rakouk˘ch Al-
pách, v‰ichni aktéfii
na‰eho klání spû-
chali do patnácti-
stupÀového mrazi-
vého veãera za ro-
dinn˘mi i pracov-
ními povinnostmi. Ale tam i tady
panovala spokojenost s pfiedve-
den˘mi v˘kony. V Melbourne
i v Hloubûtínû se bojovalo velmi
srdnatû a férovû. Opût se ukázalo,
Ïe tenis je jen jeden, bez ohledu na

to, zda se akreditují stovky noviná-
fiÛ nebo jeden jedin˘ navíc i ve
funkci fotoreportéra, zda jej sledují
miliony divákÛ nebo pouze dvû
nehrající divaãky jako na na‰em
turnaji. Îe se tenis hraje se stejnou
chutí o 756 000 eur jako v pfiípadû
vítûze Australian Open Rogera
Federera, i o poháry, diplomy
a tenisové ta‰ky, které ãekaly na
ãtyfii nejlep‰í páry v hloubûtínské

nafukovaãce. Úvodní podnik Tour
Praha 14 mûl ale urãitû jeden pri-
mát. Spoleãné foto nejlep‰ích
i s fieditelem turnaje a starostou. To
jsem na Australian Open nûjak
nezaznamenal.

TENIS je jeden
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Turnaje neregistrovan˘ch hráãÛ
o pohár starosty se tû‰í znaãné
pozornosti sportumilovné vefiejnos-
ti v na‰í mûstské ãásti i odjinud.
Mimofiádn˘ zájem je vÏdy o bow-
ling. BohuÏel ãtyfii dráhy
J.R. Clubu v Prelátské
ulici vedle kostela sv. Bar-
tolomûje v Kyjích pojmou
v jedné sérii maximálnû 24
soutûÏících, a i kdyÏ se
hraje na dvû skupiny od
18.30 do 23 hodin, kapaci-
ta herny zájmu lidí nestaãí.
Nejinak tomu bylo i zaãát-
kem února, kdy pofiadatelé
mohli se smí‰en˘mi pocity
radosti i smutku opût
vyvûsit ceduli s nápisem
Vyprodáno. Zatímco pfied-
chozí turnaje jsem absol-
voval pouze s tuÏkou,
fotoaparátem a pivem
v rukou, tentokrát jsem se pfiihlásil
velice brzy, takÏe do m˘ch rukou
pfiibyly i rÛznobarevné koule
v nûkolika barevn˘ch odstínech.
Zafiazen jsem byl na ãtvrtou dráhu
k manÏelÛm Rehbergerov˘m, otci
s dcerou âihákov˘m a poãet do pÛl-
tuctu doplnil Jifií Houra. Od prvnû

jmenovan˘ch se dovídám, Ïe hrají
pouze pfii akcích organizovan˘ch
na‰í mûstskou ãástí, tedy dvakrát
roãnû. Stejnû je na tom i pan Houra,
kter˘ se ale k bowlingu mimofiádnû

dostane navíc je‰tû tak jednou za
rok. Ve srovnání s tím jsou âiháko-
vi témûfi profesionálové, ktefií se
tomuto sportu vûnují zhruba kaÏ-
d˘ch ‰est t˘dnÛ aÏ dva mûsíce.
V‰ak také Milo‰ âihák skonãil pfii
podzimním turnaji druh˘ a pohár
má vystaven v ob˘vacím pokoji.

O motivaci má postaráno, protoÏe
nechce, aby tam zÛstal osamocen.
TakÏe jsem v dobré spoleãnosti, ale
i tak musím bûhem hry pokukovat
po ostatních drahách. Co tam bylo
k vidûní?

RÛzné styly a techniky hodÛ pra-
vou i levou rukou, z místa stejnû
jako s dlouh˘m rozbûhem, s razancí
nebo s rotací zejména pfii doráÏ-
kách. Dále vzájemné povzbuzování
a radost ze soupefiov˘ch desítek
i dublÛ. Obdobné rodinné vazby
jako v na‰í skupinû. Sourozenci,
manÏelé, rodiãe s dûtmi, ve druhé
dráze dokonce tfii muÏské generace
podobnû jako v pfiípadû PotÛãkÛ
v nûkdej‰ím Dietlovû seriálu Tfii
chlapi v chalupû. Pozdûj‰í vítûz
Dan Bruna dával lekci svému
sedmasedmdesátiletému otci Vladi-
mírovi (na snímku) a ‰kolil i svého
syna Daniela, aby také on jednou
pfiekonal otce, kdyÏ s dûdou doká-
zal prohrát o pouhé tfii body. Prostû
tfii chlapi na fafie, protoÏe zdej‰í
herna byla vybudována z rozpad-
l˘ch farních objektÛ. Je v ní citlivû
skloubena moderna s nûkdej‰ími
architektonick˘mi prvky a já si
v této souvislosti vzpomnûl na
nûkdej‰í pofiad SportÏurnál
s Pavlem Nov˘m na Novû, kter˘
jsem dramaturgoval. S televizním

‰tábem jsme tehdy nav‰tí-
vili témûfi tfii desítky bow-
lingov˘ch center v Praze,
âechách, na Moravû i ve
Slezsku, které mûly ãasto
na více neÏ deseti drahách
supermoderní povrchy, ale
komorností, citem a poko-
rou k lidskému umu J.R.
Club – Bowling v Kyjích
jednoznaãnû vítûzí. Ostat-
nû zdej‰í prostfiedí stejnû
jako turnaj samotn˘ oce-
Àovali v‰ichni úãastníci,
z nichÏ dva sem dorazili aÏ
ze Smíchova. Zahráli si
i ti, ktefií pfii‰li tzv. na
blind, protoÏe pár pfiihlá-

‰en˘ch se pro zmûnu nedostavilo.
A jak to v‰echno dopadlo?

UÏ jsem se zmínil o vítûzi celého
klání. Dan Bruna naházel v nejlep-
‰ím kole 176 bodÛ, druh˘ skonãil
Richard Tichánek se ztrátou ‰esti
bodÛ, o dal‰ích sedm mûl ménû
Michal HorÀák. Mezi Ïenami byla

nejlep‰í Jana âiháková (154 b.),
o druhé a tfietí místo se dûlily matka
s dcerou Kloãurkovy se 141 body.
KdyÏ se to tedy nepovedlo otci, tak
k jeho poháru pfiidala dal‰í dcera.
Poté se mi skromnû svûfiila, Ïe to
byla náhoda. A je‰tû skromnûji pfii-
dala, Ïe mûla i dost ‰tûstí. Ov‰em
dal‰í ãísla hovofií o opaku. VÏdyÈ

mezi nûkolika jednotlivci, ktefií
zvládli bûhem celého veãera pln˘ch
‰est her, skonãila v absolutním souã-
tu bodÛ tfietí, kdyÏ nakoulela 674
bodÛ. Víc dokázal uÏ jen Ondfiej Rej-
man (690) a její otec Milo‰ âihák
(777). TakÏe jsem byl fakt v dobré
spoleãnosti (na snímku). A uÏ teì se
tû‰ím na podzimní repete.

Sportovní
tance

Chcete skloubit sportovní i spole-
ãenské prvky? Jste ve vûku od ‰esti
let aÏ do plnoletosti? Pak právû vy
máte ‰anci, protoÏe taneãní skupina
Crazy Dance roz‰ifiuje svou základ-
nu, kde jsou jednotlivé kategorie
dûleny podle dvou stupÀÛ základ-
ních ‰kol a skupinu ve stfiedo‰kol-
ském vûku. Taneãní obory v novém
stylu jsou zamûfieny na disco, dance,
hip-hop a R’N’B. Tréninky jsou
kaÏdé pondûlí a pátek od 15 do 17
hodin, teì novû v tûlocviãnû Z·
Chodovická v Horních Poãernicích,
kde na vás ãeká kvalifikovan˘ tre-
nérsk˘ sbor. BliÏ‰í informace
o hudební a taneãní umûlecké ‰kole
vám ochotnû poskytne Vûra Drtino-
vá na mobilu 606 850 515.

dvoustranu pfiipravil 
Pavel Vokurka, foto: autor

Na BOWLING vyprodáno
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Patnáct˘m v pofiadí pfiehlídky
podnikatelsk˘ch aktivit v na‰í mûst-
ské ãásti je první cizinec a premiéru
má také oblast cestovního ruchu.
V‰echno to zaãalo v létû roku 1985,
kdy si chorvatsk˘ student na pláÏi
vyhlédl jednu z ãesk˘ch turistek.
Následovaly ãtyfii roky dopisování
a vzájemn˘ch náv‰tûv, jejichÏ vyvr-
cholením byla svatba na Staromûst-
ské radnici t˘den po 17. listopadu
1989. ManÏelé Vojnoviãovi byli
doma tady i v Chorvatsku, kde se
jim narodilo miminko.Válka v teh-
dej‰í Jugoslávii na zaãátku devade-
sát˘ch let pak pfiivedla rodinku
definitivnû do Prahy. A po jejím
struãném pfiedstavení uÏ je ãas na
první anketní otázku smûrovanou
na Tomislava Vojnoviãe. Proã jste
zaãal podnikat právû na území
Prahy 14?

„Od roku 1991 jsme bydleli ve
starém Hloubûtínû v ulici Na obrát-
ce a já vyuÏíval znalosti angliãtiny
v rÛzn˘ch firmách zejména v oblas-
ti cestovního ruchu. KdyÏ se v polo-
vinû devadesát˘ch let situace
v Chorvatsku zklidnila, obracela se
na mû fiada lidí se Ïádostí o zpro-
stfiedkování dovolené a kontakt na
známé u na‰eho mofie. Chtûl jsem
se osamostatnit, a tak jsem v roce
1999 zaloÏil cestovní agenturu Dal-
macijatour se sídlem v na‰em bytû.
To uÏ jsme ale bydleli na âerném
Mostû vedle polikliniky Parník.
Konkurence v tomto oboru je znaã-
ná, ostatnû tady je víc cestovek neÏ
v Nûmecku. I kdyÏ nûkteré z nich
pfiirovnávám k prodavaãi ovoce,
kter˘ neví, jestli jsou v mandarin-

kách pecky, protoÏe je neochutnal.
Já sám jsem Ïil v Chorvatsku 25 let,
ale netroufl bych si tvrdit, Ïe jsem
bÛhvíjak˘ specialista na tuto oblast.
Na rozdíl od konkurence, která kli-
entÛm nabízí jen asi 15% nejexpo-
novanûj‰ího pobfieÏí Istrie a Makar-
ské riviéry, se zamûfiuji spí‰ na klid-
nûj‰í místa. A snaÏím se u‰ít dovo-
lenou zájemcÛm na míru podle
jejich pfiání vãetnû dopravy. V sou-
kromí i hotelech nebo apartmánech
na pobfieÏí, pfiípadnû v malém domû
na malém ostrovû, kter˘ch máme
1185. Ale také ve vnitrozemí, proto-
Ïe tam je fiada hradÛ i zámkÛ a dal-
‰ích historick˘ch lákadel. Tfieba
rodi‰tû cestovatele Marka Pola
v Korãule (A co na to Benátãané –
pozn. aut.), nebo místo narození
vynálezce Nikoly Tesly. První
námofiní muzeum na svûtû z roku
1870 v Pule, láznû s pramenem dva
kilometry pod povrchem s vodou

96 stupÀÛ horkou a dvakrát slanûj‰í
neÏ mofiskou, Plitvická jezera, nej-
star‰í stfiedovûk˘ pasionální zpûv
v Evropû z ostrova Hvaru s proce-
sím pfies 7 kostelÛ, vynálezci vzdu-
cholodû, daktyloskopie, propisova-
cí tuÏky, místa zrodu dalmatinského
psa, kravaty.“

ZaraÏte prosím, aÈ nemusíme
pfiepisovat dûjiny. Co z na‰í mûstské
ãásti jste uÏ staãil poznat a kam se
naopak teprve chystáte?

„Star˘ Hloubûtín, kde jsme byd-
leli ‰est let, mám zmapovan˘ kom-
pletnû. Chodíme na m‰e do kostela
sv. Jifií v Hloubûtínû, jezdíme na
kole podél Rokytky, moc se nám
líbí cyklostezka z âerného Mostu
do Dolních Poãernic, nav‰tûvujeme
zdej‰í nákupní a zábavné centrum.
Musím se pochlubit, Ïe uÏ tfiikrát

jsem absolvoval listopadov˘
pochod 14 km kolem Prahy 14.
KdyÏ jsme bydleli v Hloubûtínû, tak
je‰tû nejezdilo metro na âern˘
Most, kolem nás fiãel jeden autobus
za druh˘m, drnãely tramvaje, Kbel-
ská byla neustále ucpaná, do toho
rachot vlakÛ a je‰tû kousek v˘‰ zase
leti‰tû. S nadsázkou jsem tvrdil, Ïe
tam chybí uÏ jen houkání lodí. A tak
jsme kaÏdou volnou chvilku trávili
v pfiírodû. Teì se navíc snaÏíme
nav‰tûvovat i zajímavé akce, o kte-
r˘ch se vût‰inou doãteme v Listech
Prahy 14. TakÏe nevím, kam se
chystám. ZáleÏí na tom, jaké dal‰í
pfiekvapení nám v pfií‰tích mûsících
nabídnete.“

Jaké jsou va‰e dal‰í podnikatel-
ské zámûry?

„Mám své podnikatelské patero,
kter˘m se chci i nadále fiídit. První
je, Ïe klient tu není kvÛli nám, ãímÏ
mám na mysli i manÏelku, která mi
obãas pomáhá, ale my kvÛli klien-
tovi. V‰echny nabízené objekty
pfiedstavím zájemcÛm na fotkách

interiéru i exteriéru. I kdyÏ od loÀ-
ského roku jsme cestovní kanceláfií,
která je poji‰tûna proti úpadku, tak
kaÏdému dávám adresu, telefon
a mail do hotelu a místa, kam se kli-
ent chystá, takÏe si mÛÏe cokoliv
provûfiit. Díky HTZ, coÏ je Chor-
vatsk˘ turistick˘ svaz, vybavuji své

zákazníky zdarma automapou, kni-
hou o Chorvatsku a dal‰ími propa-
gaãními pfiedmûty na vyuÏití volné-

ho ãasu. Mou pátou zásadou je indi-
viduální pfiístup k zájemci o dovole-
nou, protoÏe je to jeho dovolená.
A upfiímnû fieãeno, 90% lidí nemá
jasnou pfiedstavu. Probíráme moÏ-
nosti tfieba u chorvatské ofiechovice
nebo bylinného likéru. Podle doho-
dy (281 910 099, 607 208 673,
info@dalmacijatour.cz, www.dal-
macijatour.cz) jsem v Bryksovû ã.
729/69 k sluÏbám i mimo oficiální
otevírací hodiny veãer nebo
o víkendu. Chci i nadále drÏet ceny
na úrovni nabídek na poslední chví-
li, které jsem nemûnil uÏ ãtyfii roky.
Nejvût‰ím uznáním mé práce je
podûkování lidí po dovolené. Jsem
pro nû pofiád konkrétní Vojnoviã
z Chorvatska a ne anonymní
zamûstnanec z cestovky. Rád bych
roz‰ífiil pÛjãování obrazov˘ch nabí-
dek a melodií na kazetách, prodej
dal‰ích propagaãních pfiedmûtÛ
i reprodukce obrazÛ z dílny mého
tatínka. Chci i nadále nabízet na‰i
malou zemi pro velkou dovolenou.“

text a foto: Pavel Vokurka
a archiv

Podnikatelé Prahy 14
BŘEZEN 2006 20

Jak jsme vám prozradili pfied mûsícem,
kartografické vydavatelství Îaket slaví letos
15 let od svého vzniku. Správná odpovûì na
soutûÏní otázku z minulého ãísla ListÛ: za b)
V âR je 14 krajÛ. Ze správn˘ch odpovûdí
jsme vylosovali paní Marii Balkovou
z Hloubûtína, na kterou v redakci ãeká dvou-
mapa zimních Krkono‰. 

Pro dne‰ní soutûÏní kolo jsme pfiipravili
otázku ze znalostního  testíku z projektu
PraÏská veverka, do nûhoÏ se letos zapojují
i Ïáci z Prahy 14. Va‰ím úkolem je správnû
urãit, k ãemu veverce slouÏí ocas: 

a) na odhánûní obtíÏného hmyzu, 
b) na fackování neposlu‰n˘ch mláìat, 
c) jako brzdící páka a kormidlo.

I tentokrát vylosujeme v˘herce, kter˘ získá mapovou novinku (na
snímku) z kartografického vydavatelství Îaket (www.zaket.cz). j‰  

Soutěžíme s Žaketem

Tomislav Vojnovič
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„N
epatfiil k dÛstojníkÛm,
ktefií se oddûlovali od
muÏstva. Nûkdy jsme

mu fiíkali Vocelovej. Mûl okolo
metru devadesát, ‰iroká ramena
a energickou bradu. Byl snûd˘, ãer-
novlas˘. Kdyby mûli Hanáci krále,
jinak bych si ho nepfiedstavoval.
V m˘ch oãích je dodnes nepfiekona-
teln˘m bohat˘rem“. Tfietí ãeskoslo-
vensk˘ velitel bombardovací „Tfii-
stajedenáctky“ patfiil k nejvût‰ím
postavám ãeskoslovenského letec-
tva ve 2. svûtové válce doslova
i obraznû. Tento témûfi dvoumetro-
v˘ ‰irokoplec˘ Hanák byl skvûl˘m
vojákem a velitelem, jichÏ nemá
Ïádná armáda nikdy dost. Pfii jed-
nom sportovním klání s Brity
v hodu granátem házel jako velitel
první a první i zÛstal. Hodil nejdál.
Byl-li v plánu tûÏk˘ nálet, byl první
na startu. KdyÏ mûl nûkdo o svém
letounu nûjaké pochybnosti, starto-
val s ním, Ze v‰ech pfiíslu‰níkÛ 311.
perutû nalétal nejvíce operaãních
hodin – 224 – tedy hodnû pfies
normu; absolvoval 45 bombardova-
cích náletÛ a zcela poprávu se stal
prvním ãeskoslovensk˘m bombar-
dovacím letcem, kterému Britové
udûlili ZásluÏn˘ leteck˘ kfiíÏ

(DFC). Dokázal se postavit za
kaÏd˘ rozumn˘ poÏadavek sv˘ch
vojákÛ, pfii ve‰keré tíÏi povinností,
které mu funkce pfiiná‰ela, si doká-
zal najít ãas na náv‰tûvu vojáka
v nemocnici, nebo aby za‰el za
muÏstvem na ubikaci na kus fieãi.
Se svou jednotkou Ïil pfiímo na
leti‰ti a byl jeho spiritus movens. 

Z ãeskoslovensk˘ch letcÛ nalétal
nejvy‰‰í poãet operaãních hodin
v rámci 311. peruti. Není v‰ak prav-
da, Ïe Josef Ocelka ze v‰ech letcÛ
u bombardovacího letectva odlétal
také nejvíce operaãních hodin, jak
pí‰í dodnes nûktefií publicisté. Ve
skuteãnosti nejvíce jich u bombar-
dovacího letectva odlétal prakticky
zcela neznám˘ navigátor Sgt
(pozdûji F/Lt) Jan R. Alexander,
rodák z Teplic. Bûhem dvou ope-
raãních turnusÛ, které odlétal
v˘hradnû u britsk˘ch perutí, prove-
dl pln˘ch 70 noãních náletÛ v cel-
kovém ãase 381,50 operaãních
hodin, coÏ mezi ãeskoslovensk˘mi
bombardovacími letci zÛstává bez-
konkurenãním v˘konem. Josef
Ocelka pocházel z Lipníku nad
Beãvou-Nového Dvoru, kde se
narodil i jeho o 4 roky mlad‰í bratr
Antonín Ocelka, jenÏ také pozdûji

slouÏil v RAF u 312. stíhací peruti
a 18. záfií 1944 pfii podpofie operace
Market-Garden v Nizozemí byl
sestfielen, zranûn a zajat. Podobnû
jako jeho bratr, tak i on zahynul
smrtí letce. Stalo se tak 1. ãervence
1949 pfii havárii dvoumotorového
letounu Aero C-3B. Po maturitû na
státní reálce pfiedstoupil Josef Ocel-
ka dobrovolnû pfied odvodní komi-
si, aby svou budoucí oslnivou dráhu
podplukovníka britského letectva
zahájil jako pû‰ák. Prezenãní sluÏbu
prodûlal ve ·kole pro dÛstojníky
pû‰ího vojska v záloze v Opavû
a základní v˘cvik absolvoval
u zdej‰í hodnosti desátníka aspiran-
ta. Za svou budoucnost si zvolil
dráhu vojáka z povolání. V letech
1929-1931 studoval na Vojenské
akademii v Hranicích na Moravû.
Je‰tû v prÛbûhu studia byl pov˘‰en
na podporuãíka a vyfiazen byl v ãer-
venci 1931 jako poruãík pûchoty.
Jeho dal‰í cesta pak vedla do
RuÏomberoku, kde se ujal velení
nad ãetou u Horského praporu 5. Po
dvou letech, v záfií 1933, byl pfie-
místûn k Horskému pû‰ímu pluku 2,
kde postupnû velel nejprve ãetû
a potom rotû. Po dvou letech byl
v fiíjnu 1935 pov˘‰en na nadporuãí-
ka. V ãeskoslovenské armádû tehdy
existovala také kategorie letouno-
v˘ch pozorovatelÛ zbraní. Patfiili
k ní dÛstojníci pûchoty, jezdectva,
dûlostfielectva ãi generálního ‰tábu,
ktefií byli vysíláni k letectvu, aby
získali zku‰enost ze spolupráce
s ním. Od listopadu 1934 do záfií
1935 kurs letounov˘ch pozorovate-
lÛ zbraní prodûlával i Ocelka, a to
u Leteckého pluku 1 T. G. Masary-
ka v Chebu. Letectvo si zamiloval
natolik, Ïe se rozhodl vstoupit do
jeho fiad. Letecká zbraÀ tak v nûm –
oficiálnû v lednu 1937 – získala
jednoho z nejlep‰ích a nejperspek-
tivnûj‰ích dÛstojníkÛ. U pfiíleÏitosti
jeho odchodu k letectvu mu velitel
1. horské brigády brig. gen. Bohu-
slav Kálal v RuÏomberoku 12.
února 1937 vyslovil pochvalné
uznání, v nûmÏ se pravilo, Ïe
„…npor. pûch. Josef Ocelka…
bûhem své pûtileté sluÏby u Hor-
ského pû‰ího pluku 2 vykonával
svoji sluÏbu vÏdy svûdomitû. V̆ ko-
nem své sluÏby byl vzorem dÛstoj-
níka a zároveÀ vÏdy upfiímn˘m
kamarádem.“ V fiadách letectva byl
nejprve zafiazen jako niÏ‰í dÛstojník
u 4. pozorovací letky Leteckého
pluku 1 T. G. Masaryka, v záfií 1937
pak pfie‰el do Brna k Leteckému
pluku 5, kter˘ mûl bombardovací
charakter. Od listopadu 1937 zastá-
val funkci poboãníka velitele II/5
peruti a od února 1938 velel také
ãetû plukovní poddÛstojnické ‰koly.
Pfiedev‰ím v‰ak létal a dále si zvy-
‰oval leteckou kvalifikaci. JiÏ v ãer-
venci 1937 u 61. dálkozvûdné letky
Leteckého pluku 1 T. G. Masaryka

úspû‰nû absolvoval kurs létání
v noci a podle pfiístrojÛ pro pozoro-
vatele. V dobách mnichovské krize,
kdy slouÏil u 83. tûÏké bombardo-
vací letky, vyzbrojené dvoumotoro-
v˘mi Blochy MB-200, zastával
funkci poboãníka II/5 peruti, pplk.
g‰t. Josefa Hanu‰e, jehoÏ hodnoce-
ní z 30. záfií 1938 nebylo nelichoti-
vé: „npor. let. Josef Ocelka…Velmi
rád létá, nebojácn˘. V̆ konné sluÏbû
dává pfiednost pfied kanceláfiskou
prací, v˘teãn˘ denní i noãní pozoro-
vatel.“ V lednu 1939 ukonãil tfiímû-
síãní základní a bojov˘ v˘cvik pilo-
ta vícemístn˘ch letounÛ. Absolvo-
val jej u cviãné letky Leteckého
pluku 5 v Brnû s hodnocením
„v˘teãn˘“. Za dva mûsíce pfiestalo
âeskoslovensko existovat. Do
zahraniãního odboje ode‰el 1. ãer-
vence 1939 a o ãtyfii dny pozdûji se
hlásil na dosud stále existujícím
ãeskoslovenském konzulátû v Kra-
kovû, kolem nûhoÏ se soustfieìovali
uprchlíci a dobrovolníci pro vznika-
jící zahraniãní odboj. S podepsa-
n˘m závazkem na pûtiletou sluÏbu
v Cizinecké legii pfiiplul 2. srpna
1939 do francouzského pfiístavu
Boulogne a aÏ do vypuknutí války
setrvával spoleãnû s fiadou dal‰ích
ãeskoslovensk˘ch leteck˘ch dÛstoj-
níkÛ v kasárnách v Nanterre. Od
fiíjna 1939 se ‰kolil v Toursu, v pro-
sinci absolvoval ostré stfielby
v Cazaux, pak se od ledna 1940 pfie-
‰koloval na stíhaãe v Chartres, ale
jiÏ v dubnu byl pfieloÏen na v˘cvik
pilota bitevních letounÛ do Chate-
auroux. Prvního kvûtna byl pov˘‰en
na kapitána, ale k bojové jednotce
se jiÏ nedostal. Poté, co Francie
poÏádala o sdûlení podmínek pfií-
mûfií, evakuoval 19. ãervna 1940 na
lodi z pfiístavu Bordeaux.

Krátce poté, co 23. ãervna 1940
dorazil do jihoanglického Falmout-
hu, byl pfiijat do RAF v nejniÏ‰í
dÛstojnické hodnosti Pilot Officer
a koncem následujícího mûsíce pat-
fiil k zakládajícímu kádru 311. ães-
koslovenské bombardovací perutû.
V rámci systemizovan˘ch funkcí
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Genmjr. In mem. Josef Ocelka, DFC
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byl pov˘‰en do hodnosti Flight Lie-
utenant a zahájil intenzívní v˘cvik,
aby jednotka mohla co nejdfiíve
zasáhnout do bojÛ. Pilotoval jeden
z prvních tfií jejich WellingtonÛ pfii
historickém náletu na bruselské
nádraÏí v noci 10. záfií 1940, kdy
„Tfiistajedenáctka“ poprvé udefiila
na území ovládané nepfiítelem. Jeho
vûhlas se velmi rychle ‰ífiil i mimo
peruÈ, takÏe jiÏ v lednu 1941 byl
pov˘‰en na Squadron Leadera
a ujal se velení nad B letkou. Velmi
rychle si osvojil a dále zdokonalo-
val osobitou metodu, jak neb˘t
zasaÏen flakem. Tuto metodu jej
uãil b˘val˘ operaãní dÛstojník 311.
perutû, slavn˘ S/L Percy Ch. Pic-
kard, DSO, DFC, jenÏ vÏdy letûl do
místa, kde protiletadlov˘ granát
právû vybuchl, neboÈ vûfiil, Ïe do
stejn˘ch míst Nûmci nebudou stfií-
let dvakrát za sebou. To byla ov‰em
hra, z níÏ by nemûla radost Ïádná
poji‰Èovací spoleãnost na svûtû.
Skuteãnost, Ïe Josef Ocelka nebyl
nikdy sestfielen, mu v‰ak dávala za
pravdu. Jeho snaha o zasaÏení cíle
za kaÏdou cenu doznala témûfi fana-
tick˘ch rozmûrÛ a slab‰ím pova-
hám nahánûla hrÛzu. V nejprud‰í
palbû nalétával na cíl i ãtyfiikrát,
aby umoÏnil navigátorovi pfiesnû
shodit náklad a nejednou ho od spl-
nûní úkolu neodradila ani porucha
letounu, která pfii letu nad nepfiátel-
sk˘m územím mohla mít fatální
dÛsledky. âásteãnû o tom vypovídá
i citace k udûlení ZásluÏného letec-
kého kfiíÏe, kter˘ obdrÏel jako
vÛbec první ãeskoslovensk˘ bom-
bardovací letec: V noci z 27. na 28.
bfiezen 1941, krátce po startu k ope-
raãnímu letu, hlásil radiotelegrafis-
ta letounu Wellington T2971 S/Ldr
Ocelkovi, Ïe je poroucháno dyna-
mo, které souãasné zpÛsobilo poru-
chu radiopfiístrojÛ a mohlo b˘t i pfií-
ãinou poruchy celého elektrického
zafiízení letounu. Pfiesto, Ïe se tento
dÛstojník mohl pro hrozící nebez-
peãí okamÏitû vrátit, rozhodl se
pokraãovat v operaãním letu. Na‰el
a úspû‰nû bombardoval cíl. Bez
pomoci radiopfiístrojÛ se letoun vrá-
til do Anglie, a pfiestoÏe nemûl spo-
jení s matefiskou základnou, pfiistál
úspû‰nû na leti‰ti Bircham Newton,
vzdáleném asi o 30 mil dál. V Ang-
lii se zúãastnil 22 operaãních letÛ
v ãase 96 operaãních hodin a mimo
jeden bojov˘ let, ze kterého se
musel vrátit pro poruchu motoru,
splnil vÏdy svÛj úkol úspû‰nû. VÏdy
prokazoval muÏnou odvahu a odda-
nost sluÏbû a byl vzorn˘m pfiíkla-
dem létajícímu personálu své letky.
Z 22 operaãních letÛ jich provedl
13 pfiímo nad Nûmeckem, a to za
plného vûdomí zvlá‰tních a váÏ-
n˘ch dÛsledkÛ, které mu jako ães-
koslovenskému obãanovi i jeho pfií-
buzn˘m, hrozilo v pfiípadû nouzo-
vého pfiistání v Nûmecku.

Osobní vlastnosti, odborná zdat-
nost a velitelské schopnosti pak
vedly k tomu, Ïe jiÏ t˘den po deko-
raci DFC, konkrétnû 3. ãervence

1941 byl jmenován nov˘m, jiÏ tfie-
tím ãeskoslovensk˘m velitelem
311. ãeskoslovenské bombardovací
peruti a v polovinû srpna byl koneã-
nû pov˘‰en a Wing Commandera.
Velení pfievzal po W/C Josefu
Schejbalovi, jenÏ odcházel na
Inspektorát ãeskoslovenského
letectva.

„Ocelka a Schejbal byly dva
naprosto odli‰né typy,“ vzpomínal
pamûtník. „Zatímco Ocelka byl
bodr˘ Hanák a rozumûl vtipu,
Schejbal byl spí‰ diplomat. V dobû
svého velení vûdûl vÏdycky pfiesnû
o v‰em, co se u perutû dûlo. Ve‰ke-
ré problémy se vÏdy vyfie‰ily, aniÏ
by to nûkoho nadzvedlo. Oproti
tomu Ocelka, vedl lidi vlastním pfií-
kladem. ·irokoramenn˘, ‰est stop
vysok˘, nosil teì prav˘ knír RAF,
padnoucí k jeho tmav˘m vlasÛm.
Bylo mu pûtatfiicet a létání miloval;
jeho velitelské povinnosti jej v‰ak
ãím dál víc upoutávaly k zemi.“
Zpráva o jeho smrti bolestivû zasá-
hla celé ãeskoslovenské letectvo.
„·kpt. let. Josef Ocelka, zlat˘ ãlo-
vûk, kamarád, vzorn˘ dÛstojník
a muÏ, jenÏ stavûl zdrav˘ rozum
nade v‰echno, zahynul dne 21. ãer-
vence 1942 pfii cviãném letu“,
zapsal si do deníku jeden z ãesko-
slovensk˘ch letcÛ. „Pocházel z ves-
nice nedaleko Hranic. Byl to pro-
st˘, dobr˘ ãlovûk, krásn˘ exempláfi
muÏe jak fyzicky tak i du‰evnû.
OÏenil se a byl ‰Èasten. V Nanterre
u PafiíÏe jsme mu blahopfiáli k naro-
zení syna, kterého nikdy nevidûl
a neuvidí…“ K tragické havárii
W/C Josefa Ocelky do‰lo ráno 21.
ãervence 1942 na leti‰ti Brize Nor-
ton, kde se u zdej‰í 6. Maintenance
Unit seznamoval s rÛzn˘mi typy
vícemotorov˘ch letounÛ. Pfii zku-
‰ebním letu na dvoumotorovém
Beaufortu Mk.II DD938 totiÏ krát-
ce po startu zachytil kfiídlem o stfie-
chu hangáru a zfiítil se. On i dva
civilní zamûstnanci, ktefií se nachá-
zeli na palubû, byli na místû mrtvi.
Byl pohfiben 25. ãervence 1942 se
v‰emi vojensk˘mi poctami na hfibi-
tovû v Brookwoodu. Jeho hrob leÏí
v oddûlení RAF. In memoriam byl
pov˘‰en nejprve na majora, po
válce na podplukovníka a po roce
1989 na generálmajora.

Kromû DFC jej odmûnila pocho-
pitelnû i ãeskoslovenská exilová
vláda a to ãtyfiikrát udûlením âes-
koslovenského váleãného kfiíÏe,
dále âeskoslovenskou medailí Za
chrabrost, in memoriam téÏ âesko-
slovenskou medailí Za zásluhy I.
st., Pamûtní medailí âeskosloven-
ské zahraniãní armády, k nimÏ pak
pfiibyly i britská Air Crew Europe
Star a War Medal. Náklonnost
kamarádÛ a podfiízen˘ch tomuto
vzornému veliteli, kterého si váÏili
a milovali, byla mu odmûnou za
práci. Jejich nehynoucí vzpomínky
budou Tû vÏdy provázet po Tvé
smrti. Tvému poslednímu letu zdar!

Jifií Rajlich, 
Vojensk˘ historick˘ ústav 

Koncem ledna zahájila v Praze
zku‰ební provoz supermoderní
tramvaj s futuristick˘m designem
od slavné automobilky Porsche.
MÛÏe jet rychlostí aÏ 60 km/hod.,
má pût ãlánkÛ spojen˘ch klouby,
vpfiedu samostatn˘ vchod pro fiidi-
ãe. Uveze max. 279 cestujících,
z toho jich 69 mÛÏe sedût a to i na
zadní plo‰inû posledního vozu.
Svou premiéru si souprava vyrobe-
ná v plzeÀské ·kodovce odb˘vá na
nejdel‰í praÏské tramvajové lince
ãíslo 3 z Modfian na Lehovec
v Hloubûtínû. Bez poruch by mûla
odjezdit 45 dní nebo 7 000 km. Dá
se pfiedpokládat, Ïe testovan˘ spoj
dopadne lépe neÏ proslulé Pendoli-
no. To, pokud nestojí pro poruchu,
projíÏdí Prahou 14 v Kyjích, kudy

vede hlavní Ïelezniãní koridor âes-
k˘ch drah.

Letci v názvech ulic âerného Mostu Únorov˘ kaleidoskop
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Porsche do stanice Lehovec

Veverky v Praze 14

Z· ·imanovská v Kyjích se jako
první ‰kola v Praze 14 pfiipojila
k projektu „PraÏská veverka“, jehoÏ
cílem je monitoring a záchrana
veverek v Praze. Organizuje jej
obãanské sdruÏení Ornita Praha,
autor projektu „Sovy do ‰kol“, je-
hoÏ posledních dvou roãníkÛ se
zúãastnilo pfies 70 ‰kol. (Z na‰í
mûstské ãásti to byly Z· Bfií Venc-
líkÛ a Vybíralova). Podle vedoucí
projektu „PraÏská veverka“ Veroni-
ky Voldfiichové je Praha 14 pro sle-
dování veverek zajímavou lokali-
tou. Jsou tady totiÏ v˘znamné pfií-
rodní památky, rozlehlé parky a le-
soparky. ProtoÏe je veverka od roku
1975 chránûn˘m Ïivoãichem a od

té doby nebyly veverky
v Praze sãítány, nevíme
vlastnû, kolik jich v souãas-
nosti u nás Ïije. Dûti budou
pfii sãítání dÛleÏit˘mi po-
mocníky – informace o v˘-
skytu veverek budou podle
instrukcí zapisovat do spe-
ciálního dotazníku a ty pak
budou zoologÛm podkla-
dem ke sãítání. Projekt vy-
vrcholí v bfieznu 2007, kdy
budou v˘sledku monitorin-
gu zvefiejnûny. Na snímku

vidíte autorku projektu „PraÏská
veverka“ Veroniku Voldfiichovou
pfii pfiedná‰ce v Z· ·imanovská.

text a foto: ves 
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T
en den byl pro masopust jako stvofien˘.
âerstv˘ snûhov˘ popra‰ek, teplota tûsnû
nad nulou, bezvûtfií. Navíc mûl svátek

Svatopluk a já si pfii pohledu na nûkolikahodino-
v˘ rej masek musel vzpomenout na slavného kní-
Ïete a jeho tfii pruty respektive syny. I v Dolních
Poãernicích mû totiÏ uchvátila pospolitost a neb˘valé
splynutí pestrobarevné masy od dûtí v koãárku aÏ po dová-
divé dÛchodkynû a kmety narozené nûkdy po první svûtové válce.
V dne‰ní paradoxní dobû ovládané mocí penûz, v dobû úpadku mezilid-
sk˘ch vztahÛ, to tady bylo pohlazení na du‰i i pastva pro oãi. Vûzte, Ïe
i obvykle brunátní fiidiãi a zamraãení cestující se pfii dávání pfiednosti maso-
pustnímu prÛvodu trochu usmívali. Na zaãátku prÛvodu ãtyfii ãe‰tí konû, na
jeho konci Hummer a pfies dvûstû koní americk˘ch pod kapotou. A mezitím
v‰e, co jen si mÛÏe ãlovûk ve své fantazii pfiedstavit. vok

M
usím se pfiiznat, Ïe jako holce z mûsta, mi zÛstaly
aÏ do pozdnû dospûlého vûku ve‰keré pÛvaby ves-
nick˘ch masopustÛ naprosto utajeny. Lidé z velko-

mûsta si – ke své ‰kodû – zkrátka na takové tradice uÏ del‰í
dobu nepotrpí. S o to vût‰ím nad‰ením a neutajovanou zvû-
davostí jsem se tû‰ila na ten dolnopoãernick˘. Byl opravdu
krásn˘. Ale nejen tou fantastickou pestrostí masek, záfiící-
mi barvami, originálními nápady a nekoneãn˘m veselím,
ale hlavnû atmosférou vzájemné soudrÏnosti a radosti

z toho, Ïe jsou v‰ichni spolu. AÏ si budete chtít zase pfiipo-
menout, co to jsou pûkné sousedské vztahy a odpoãinout si

od mûstské anonymity, zúãastnûte se i vy dolnopoãernického
masopustu – bude brzy – uÏ za rok! ves

Co a jak                 v Dolních Poãernicích
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MASOPUST
je náš

foto: ves, vok
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O.S. Žába na prameni hledá 

VYUČUJÍCÍ
druhého stupně základních škol

pro spolupráci na pilotním projektu

ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI V PEDAGOGICKÉ PRAXI 
(RPPP)

Nabízíme:
● participaci na unikátním projektu, s cílem vychovávat a vzdûlávat dûti bez

pfiedsudkÛ 
● moÏnost spoluvytváfiet vzdûlávací modul, zavádûjící principy rovn˘ch 

pfiíleÏitostí do v˘uky na Z·
● spolupráci s t˘mem cca 40 vyuãujících Z· a s t˘mem odborníkÛ a lektorÛ

z oblasti gender studies, rovn˘ch pfiíleÏitostí, sociologie, psychologie, 
pedagogiky a metodiky

● zdarma úãast na 6 tvofiiv˘ch semináfiích od bfiezna do fiíjna 2006  
● seznámení se s moderními v˘ukov˘mi pfiístupy - tvofiivá dramatika, 

v˘chova umûním (animace v galeriích, artefiletika, audiovizuální umûní atd.)
● moÏnost pracovat se záznamov˘mi technologiemi  
● moÏnost získat zpûtnou vazbu k v˘stupÛm a zku‰enostem z vlastní v˘uky 

PfiedbûÏné termíny setkání t˘mÛ (semináfie RPPP): 
31. bfiezna, 22. dubna, 19. kvûtna, 10. ãervna, 22. záfií, 21. fiíjna

V pfiípadû zájmu nás kontaktujte: e-mail: lenka@zabanaprameni.cz 
nebo tel.ã. 774 922 137, 226 384 210.

Projekt Rovné pfiíleÏitosti v pedagogické praxi je spolufinancován 
Evropsk˘m sociálním fondem a státním rozpoãtem âeské republiky.

Parkování na âerném Mostû

Jednotná cena parkování 952,– Kã/mûsíc vã. DPH

(Pro majitele prÛkazÛ ZTP, TP, ZTP-P cena 398,– Kã/mûs vã. DPH)

V závislosti na splatnosti nájemného nutno uhradit pfiedem jistinu,

která pfii: mûsíãní platbû ãiní 1.904,– Kã

ãtvrtletní platbû ãiní 952,– Kã

pololetní platbû ãiní 0,– Kã

Pfiihlásit se mÛÏete e-mailem, faxem, telefonicky, dopisem nebo osobnû na:

SMP a. s.
Konzumní 640, Praha 9
p. N˘vlt

Tel.: 281 021 463
Fax: 281 021 476
e-mail: k.nyvlt@spravamaj14.cz

Jedná se o parkování v podzemních garáÏích v ulicích:
Mansfeldova, Kuãerova, MaÀákova, Bobkova, Bryksova, Dygr˘nova, Irvingova, 

které jsou elektronicky hlídané za pouÏití kamerového systému.

Aqua Fitness Centrum “Olymp”

www.praha-olymp.cz

* plaveck˘ bazén    * fitness    * finská sauna
* turecká parní kabina     * vífiivé koupele    * bar

Správa majetku Praha 14, a.s.
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PLACENÁ ŘÁDKOVÁ 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, podni-
kov˘ apod. I zdevastovan˘, IV. kateg., v soudní
Ïalobû, neoprávnûnû obsazen˘, s neÏádoucím
nájemníkem, ãi s jakoukoli právní vadou. Ve‰-
keré formality zajistím, zaplatím stûhování
i pfiípadné dluhy na nájemném, privatizaci
apod. Mohu sehnat a zaplatit i náhradní byt,
domeãek mimo Prahu apod. a dát ãas na vystû-
hování. Seriózní jednání, platba ihned a v hoto-
vosti, tel.: 222 712 015. 12/15

● Koupím byt, nejlépe v Hloubûtínû ãi na âer-
ném Mostû, dÛleÏitá je dobrá dostupnost na
metro, velikost 2+kk ãi vût‰í, v pfiípadû druÏ-
stevního bytu cena do 1,7 mil. Ne pfiízemí. Tel.:
731 618 311. 10/04

● Pfiím˘ zájemce koupí v Praze byt, dr. nebo
os. vlastnictví. Platba hotovû moÏná. Tel.: 222
210 495. 10/15

● Dubové podlahy, schody, stupnû, podstupnû,
parapety a stfie‰ní okna – prodám. 777788164.

1/04

● Vedení úãetnictví, daÀové evidence vã.
daÀového poradenství nabízí certifikovaná
úãetní v‰em fyzick˘m i právnick˘m osobám.
Kontakt 776125886, ucetnictviAZ@seznam.cz

1/11

● âi‰tûní kobercÛ, ãalounûní, mytí oken, 
tel.: 603 973 500 2/15

● DaÀová pfiiznání, odborné vedení úãetnictví,
daÀové evidence a personalistiky vám zajistí
MVM úãetní servis Jaroslava  Macáková, tel.
777 014 820, email: macakova@mujbox.cz

3/03

● DaÀová a úãetní kanceláfi nabízí daÀové
poradenství, vedení úãetnictví a daÀové eviden-
ce, zpracování mezd, odklad danû, zastupování
na úfiadech. Tel.: 775 97 72 73, www.cepicky.cz

3/08

● Pronajmu nebo prodám zdûnou fiadovou
garáÏ v Praze 14, ul. Za Rokytkou, vedle hfii‰tû
TJ Kyje. Tel.: 605465573. 3/09

● Fa J. Macháã – rekonstrukce umakartov˘ch
koupelen 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. koutÛ, pokládka dlaÏby,
PVC, pl. podlah, kobercÛ, lepení podhledÛ,
malování, drobné zednické a jiné práce na zvele-
bení va‰eho bytu. Tel.: kdykoliv – 777 325 466.

3/10

● Asistent/in gesucht, österreichische Industri-
ehandelsfirma P-14 Kyje sucht eine flexible,
Nichtraucherin, mit Matura, PC Windows,
Excel, Access, Outlook, gute Deutschkenntnis-
se, Talent zum telefonieren, angenehmes Auftre-
ten – häuffiges Kontakt mit den Kunden,
Lebenslauf an:kumer@kumer.cz 3/11

● Baví vás práce s lidmi? Roz‰ifite na‰e fiady!
Britská finanãní spoleãnost s více neÏ 120letou
tradicí hledá právû Vás – muÏe a Ïeny pro práci
v okolí Va‰eho bydli‰tû. V̆ dûlek formou pro-
vizí. PoÏadujeme Ïivnostensk˘ list a mobilní
telefon. Volejte zdarma Provident Financial
800 169 169. 2/01

AUTODOPRAVA – ZEMNÍ PRÁCE 
MILAN PETRUÎÁLEK

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

Novozámecká 520, Praha 9, Dolní Poãernice 190 12

ZNALECKÉ OCENùNÍ 
NEMOVITOSTÍ, POZEMKÒ, 
BYTÒ A STAVEB PROVEDE

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

ÚČETNICTVÍ – DANĚ

Šaldova 34, Praha 8 – Karlín
metro B – Křižíkova, tram 8 a 24

jištěno pojištěním, cesta za Vámi zdarma, nízké ceny

MAREDA, s.r.o.

�608 066 088, praha@mareda.cz

Fa Šmíd a Syrový
■ přestavby bytových jader 

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

tel. 606903561, 606318139

Du‰an  Urban

Doãista Umyté auto 
e-mail: cisteauto@centrum.cz 

Mytí od 80,- Kč; vysávání,tepování,voskování...
mobil: 776 712 736

RUâNÍ MYTÍ OSOBNÍCH AUT
Doubecká 186, Praha 9

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

ORDINACE MUDr. PETERKOVÉ
ROZ·Í¤ILA NABÍDKU 
A NOVù POSKYTUJE 

SLUÎBY PORADCE PRO V¯ÎIVU
Nabízíme pomoc pfii sniÏování ãi zvy‰ování 

hmotnosti, sestavení individuálního jídelníãku 
vã. suplementace, sportovní v˘Ïivu.

Objednat se mÛÏete na
tel.: 281866142, 606453222 

Sdružení na pomoc dětem s handicapy – Komunitní centrum Motýlek
poskytující sociální služby zdravotně a sociálně znevýhodněným dětem

přijme do hlavního pracovního poměru pracovníka/pracovnici na pozici:
Pedagog volného času pro děti se zdravotním postižením.

PoÏadujeme: V· (VO·) vzdûlání v pedagogickém oboru, praxi, svûdomit˘ pfiístup k práci, v˘borné osobnostní 
pfiedpoklady (vstfiícnost, empatie, tvofiivost, organizaãní a komunikaãní schopnosti), základní znalost práce na PC. 

Nabízíme: zajímavou práci s dûtmi, pfiíjemné pracovní prostfiedí v malém kolektivu, prostor pro uplatnûní vlastní 
iniciativy, pravidelné vzdûlávání v oboru, finanãní ohodnocení dle tabulek v závislosti na vzdûlání a délce praxe +
osobní ohodnocení, 5 t˘dnÛ dovolené. 

Pracovi‰tû: Komunitní centrum Mot˘lek, Vlãkova 1067, Praha 14 – âern˘ Most
Informace o ãinnosti na‰eho sdruÏení najdete na www.motylek.org. Termín nástupu do zamûstnání: kvûten 2006. 

V pfiípadû zájmu za‰lete strukturovan˘ Ïivotopis a motivaãní dopis vãetnû dvou referencí e-mailem na adresu 
motylek@motylek.org

Uzávûrka ã. 4
15. 3. 2006
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P
oslední lednov˘ den je pro v‰echny dûti ‰kolou povinné dnem zúãto-
vání za první pololetí. Netradiãní závûr prvního pololetí jsme zachy-
tili fotoaparátem v Z· ·imanovská, kde v tento den zorganizovali

karneval s rejem masek. Dûti ze v‰ech ‰esti tfiíd prvního stupnû se oblékly
do nejroztodivnûj‰ích masek a vyrazily na pouÈ ‰kolou. Celé dopoledne se
tak ve ‰kole v praxi realizovalo Komenského heslo „‰kola hrou“ – probí-
haly rÛzné soutûÏe a hry a propojovaly se tím vztahy mezi jednotliv˘mi
pfiedmûty. Posledních 14 dní Ïila ‰kola pfiípravami na karneval hlavnû
v pfiedmûtech v˘tvarná v˘chova, prvouka ale i v druÏinû a pomáhali pr˘
také rodiãe. Moc se nám líbilo, Ïe stranou nezÛstaly ani uãitelky a ve vlast-
noruãnû zhotoven˘ch maskách dokonce i rozdávaly vysvûdãení. No posuì-
te sami, není to krásné? Beru‰ka Nikola Forejtková z 1.A na na‰em snímku
dostává své pololetní vysvûdãení (se sam˘mi jedniãkami) od kowboje –
paní uãitelky ·árky Jindrové… ves, foto: autorka a j‰

Karneval
BŘEZEN 2006 27

Je‰tû posledních nûkolik podpisÛ
od fieditelky ‰koly Mgr. Jany Novot-
né a vysvûdãení se mohou rozdávat

V maskách pro vysvědčení
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Z· Hloubûtínská zavádí pro ‰kolu a její okolí urãitû zajímavou tradici: masopustní prÛvod
s rejem masek, zpûvem, tancováním a bubnováním. Letos jiÏ potfietí se 2. února v dopoled-
ních hodinách z budovy ‰koly vyhrnul zástup masek – tentokrát vodníkÛ, mofisk˘ch sasanek,
medúz, pirátÛ a dal‰ích vodních a vodû blízk˘ch figurek, protoÏe ten leto‰ní masopust ‰kola
vûnovala vodû. V rámci projektov˘ch dnÛ, jejichÏ prÛfiezov˘mi tématy jsou ekologie a medi-
ální v˘chova, se tak masopustní prÛvod stal vlastnû souãástí v˘uky. Voda, jako nedíln˘ prvek
ekologie, a prezentace ‰koly na vefiejnosti prostfiednictvím prÛvodu jsou dÛkazem toho, jak
ideálnû spojit pfiíjemné s uÏiteãn˘m. Dûti se na masopust pfiipravovaly jiÏ 14 dní dopfiedu:
vyrábûly masky, uãily se písniãky a taneãky, vyuãující jim vysvûtlovali v˘znam masopustu
atd. Samotn˘ prÛbûh prÛvodu, jehoÏ se zúãastnily v‰echny tfiídy z I. stupnû a 7. a 9. tfiída z II.
stupnû ( ty mûly na starost organizaci), vám nejlépe pfiiblíÏí pohled na na‰e fotografie. I pfies
mrazivé a nevlídné poãasí panovala skvûlá nálada a nakaÏlivé masopustní veselí se ‰ífiilo
cel˘m Hloubûtínem. Bylo to krásné – jen tak dál!

text a foto: ves a archiv Z· (1)

,,Masopust je zase tady, hodíme se do nálady…“,
tûmito slovy masopust jiÏ tradiãnû  ve ‰kole zaãí-

nal. âást ÏákÛ, ktefií se nezúãastnili prÛvodu a zÛsta-
li na ‰kole, pfiedvedli potom své masky, slogany
a krátká pfiedstavení za doprovodu ver‰Û paní uãitel-
ky Hefimanové a hudby, kterou si kaÏdá tfiída vybra-
la. Poté se masopustní rej na ‰kole zmûnil v diskoté-
ku, kterou Ïáci rozhodnû nepohrdli. Diskotékou v‰e
skonãilo, ale pfií‰tí rok ‰kola tradici dodrÏí a opût se
bude zábava opakovat.

Markéta Dutková Ïákynû 9.C, zástupkynû
Ïákovského parlamentu 

a ãlenka redakce 
‰kolního ãasopisu Kachlíkárna

MASOPUST
v

Hloubětíně

potřetí
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