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MĚSÍČNÍK OBČANŮ ČERNÉHO MOSTU, HLOUBĚTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC

2006
ãerven

Den Zemû v Z· Gen. Janou‰ka. Více na str. 10 foto: archiv Z·

MĚSÍČNÍK OBČANŮ ČERNÉHO MOSTU, HLOUBĚTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC
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A
ni renomované cestovní kanceláfie by si nedokázaly se zmûnou pro-
gramu sv˘ch klientÛ poradit s takovou profesionalitou jako perso-
nál Komunitního centra Mot˘lek. K oslavám sv˘ch tfietích naroze-

nin totiÏ pfiistoupil netradiãnû a pro dûti pfiipravil zahradní slavnost s názvem
„S Mot˘lkem kolem svûta“. JenÏe poãasí bylo proti, a tak se na poslední
chvíli mûnila zahradní slavnost ve slavnost interiérovou. Nicménû bohat˘
program pfii náv‰tûvû pûti svûtadílÛ zÛstal zachován. Pro pfiedstavu tûch,
kdo zÛstali doma, uveìme alespoÀ nûkteré ãinnosti. V Africe se uãily dûti
bubnovat, v Asii jedly r˘Ïi hÛlkami, v Austrálii vyrábûly domorodé v˘rob-
ky z hlíny, v Americe si zahrály na kovboje a v Evropû se vûnovaly malífi-
skému umûní. A ve finále do-
‰lo i pfies nepfiízeÀ poãasí na
venkovní opékání, tak oblí-
bené po celém svûtû. Klo-
bouk dolÛ pfied pracovnice-
mi i pracovníky sdruÏení, na
tyhle narozeniny bude 125
dûtí se speciálnû vydan˘mi
cestovními pasy urãitû dlou-
ho vzpomínat.

text a foto: vok

Málem jako na divadelní pfie-
hlídce si ãlovûk pfiipadal pfii leto‰-
ním Májování v parku b˘valého
zámeãku v Hostavicích. K velké
radosti mal˘ch náv‰tûv-
níkÛ se na pódiu postup-
nû vystfiídali kocour
Damián, Popelka, Kar-
kulka, pejsek, koãiãka
i neposlu‰ná kÛzlátka.
A aby tûch zvífiátek ne-
bylo málo, mohly se dûti
je‰tû vyhoupnout do se-
del tfií jezdeck˘ch pon-
ny. Bohat˘ v˘bûr dále
nabízel horolezeckou
stûnu, nafukovací ská-
kací hrad a mal˘ fietíz-
kov˘ kolotoã. K tomu
spoustu sladkostí ve stán-
cích jako na pouti. Nej-
dfiív se nechat bavit, po-
tom se sám vydovádût

a na závûr pfiíjemnû stráveného
odpoledne se odmûnit nûjak˘m pa-
mlskem. Co víc si pfiát.

text a foto: vok

Májování

Cesta kolem světa

Pietní akt
Slavnostní shromáÏdûní obãanÛ u pfiíleÏitosti 61. v˘roãí ukon-

ãení druhé svûtové války se konalo 4. kvûtna odpoledne u památ-

níku 2. odboje na Novém námûstí v Hloubûtínû. Slavnostní pro-

jev s podrobnostmi o kvûtnov˘ch dnech roku 1945 na území

na‰í mûstské ãásti pfiednesl zástupce starosty ing. Miroslav Ska-

la (na snímku).
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Na svém 81. jednání dne
25. 4. Rada MČ mj.

• schválila zru‰ení dvou pracovních
míst bytového úseku odboru kance-
láfie starosty k datu 1. 8. 2006

• schválila smlouvu o dílo mezi
Mâ Praha 14 a spol. ESCADRA CZ,
s. r. o. ve vûci zpracování provádûcí
dokumentace stavby a spolupráce pfii
provádûní stavby k projektu „Cent-
rum vzdûlávání a vefiejného interne-
tu Praha 14“ 

• souhlasila s uzavfiením smlouvy
o budoucím uzavfiení smlouvy o zfií-
zení vûcného bfiemene na uloÏe-
ní kabelového vedení do pozemku
parc. ã. EN 1637/2 k. ú. Hloubûtín
s PREdistribuce, a. s.

• souhlasila s poskytnutím finanã-

ního pfiíspûvku ve v˘‰i 6.000 Kã na
akci „Pfied‰koláãek 2006“ 

• vzala na vûdomí zahájení územ-
ního fiízení na umístûní stavby
ã. 3295 – TV Horní Poãernice, eta-
pa 0015 V̆ chodní spojka. PoÏaduje
dofie‰it v nejbliÏ‰í etapû stavby pû‰í
a cyklistické napojení na obchodní
komplex a sídli‰tû âern˘ Most

• vzal na vûdomí informaci o po-
dané nabídce na dodateãné prá-
ce v rámci akce „definitivní úprava
ul. Pilské a toãky MHD“ od obchod-
ní spoleãnosti SWIETELSKY sta-
vební, s. r. o.

Na svém 82. jednání dne 
9. 5. Rada MČ mj.

• schválila I. úpravu plánu oprav na
rok 2006, které budou stát celkem
57 122 000 Kã

• schválila poskytnutí finanãní-
ho pfiíspûvku OS Ornita ve v˘‰i
18.000 Kã na pfiírodovûdné soustfie-
dûní pro Ïáky Z·

• schválila poskytnutí finanãního
pfiíspûvku OS Aquablues ve v˘‰i
35.000 Kã na pofiízení sportovní
v˘bavy

• schválila zámûr na pfiidûlení jed-
noho integraãního bytu azylantovi
v roce 2006

• schválila zadání zakázky na zpra-
cování studie „Rekonstrukce komu-
nikaãní sítû v Hloubûtínû s dÛrazem
na vytvofiení podmínek pro vznik
nov˘ch parkovacích míst“

• souhlasila se zvefiejnûním zámû-
ru na pronájem ãástí pozemkÛ pfii
Ïelezniãní trati Správû Ïelezniãní
dopravní cesty, státní organizaci pro
úãely stavby – modernizace traÈové-
ho úseku

• souhlasila se zvefiejnûním zámû-
ru na prodej pozemkÛ parc. ã. 228/2
a 228/6, k. ú. Hostavice

• souhlasila podle Ïádosti paní

M. Vítkové se smûnou ãásti pozem-
ku parc. ã. 978/36, k. ú. Hostavice za
ãást pozemku parc. ã. 978/2, k. ú.
Hostavice, kter˘ je ve svûfiené sprá-
vû nemovitostí Mâ Praha 14

• souhlasila se zmocnûním spo-
leãnosti TRUST INVEST, s. r. o.,
k úkonÛm souvisejícím s pfiípravou
smluv o vûcn˘ch bfiemenech k inÏe-
n˘rsk˘m sítím, vloÏen˘m do pozem-
ku parc. ã. 8/12, k. ú. Hostavice,
komunikace Lucinková

• souhlasila s uzavfiením smlouvy
na v˘mûnu stávajících oken za pla-
stová v Z· Vybíralova s obchodní
spoleãností Petros, s. r. o.

• souhlasila 1) s realizací stavby

ãásti oplocení na pozemku parc.
ã. 983/1 v kat. území Kyje, ul. Obor-
ská souãasnû pfii budování pfiilehlého
chodníku v rámci probíhající rekon-
strukce ul. Oborská a s uzavfiením
smlouvy na provedení prací s firmou
KSF, s. r. o.; 2) s nav˘‰ením kapi-
tálov˘ch v˘dajÛ rozpoãtu o ãástku
245 tis. Kã na provedení ãásti oplo-
cení na uvedeném pozemku 

• nemûla námitek k pfiedloÏené
úpravû fie‰ení na umístûní stavby
„Soubor rodinn˘ch domÛ – Nad Raj-
skou zahradou“ ve funkãním území
smí‰eném obchodu a sluÏeb SVO

Z výborů ZMČ 
Praha 14

Kontrolní výbor 
(24. 4. 2006)

KV vzal na vûdomí Zásady pro
pronajímání bytÛ Mâ Praha 14,
schválené usnesením RMâ ã.
201/RMâ/2006. âlenové KV se
dohodli, Ïe se vrátí k projednání
tohoto materiálu po uplynutí alespoÀ
2mûsíãní doby od jejich úãinnosti.
âlenové KV vzali dále na vûdomí
zprávu Ing. Hollana o v˘sledcích
a prÛbûhu inventarizace majetku
Mâ za rok 2005. Dále byli ãlenové
KV seznámeni s informací kanceláfie
tajemníka ÚMâ Praha 14 o stíÏnos-
tech, doruãen˘ch na úfiad v 1. ãtvrt-
letí 2006 a se zprávou Ing. Vyslou-
Ïila o provedené kontrole vyfiizování
tûchto stíÏností. Kontrolou nebyly
zji‰tûny nedostatky v ãinnosti odpo-
vûdn˘ch pracovníkÛ kanceláfie tajem-
níka ÚMâ Praha 14.

Poznámka: informace o odbor-
n˘ch komisích a v˘borech jsou zpra-
covány redakcí podle ovûfien˘ch
zápisÛ z jednání tûchto orgánÛ.
Zápisy naleznete na www.pra-
ha14.cz. Usnesení odborn˘ch komi-
sí Rady Mâ Praha 14 jsou pouze
doporuãující a nejsou pro Mâ Pra-
ha 14 závazné.

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: 

3ČERVEN 2006

Pozvánka

na 18. jednání 
Zastupitelstva

V pofiadí 18. jednání 
Zastupitelstva mûstské ãásti
Praha 14 svolává starosta 

ing. Miroslav Fronûk 

na ãtvrtek 
29. ãervna 2006.

Místem zasedání bude 
od 14.15 hod. Galerie 14, 

nám. Plk. Vlãka 686, 
âern˘ Most. 

UpozorÀujeme, 
Ïe jednání Zastupitelstva 

jsou volnû pfiístupná 
vefiejnosti.

BESEDA
o prevenci pouliční 

kriminality
Komise Rady Mâ Praha 14
pro prevenci kriminality pofiá-
dá ve spolupráci s preventivní
skupinou obvodního fieditelství
Policie âR besedu s obãany na
téma prevence pouliãní kri-
minality. Beseda se koná dne
27. ãervna od 14 hod. v Gale-
rii 14, námûstí Plk. Vlãka 686,
âern˘ Most. 
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Volby se konají dne 2.6. od 14.00 do 22.00 hod. a 3.6. od 8.00 do 14.00 hod.

Hlasovací lístky spolu s informaãním letáãkem o zpÛsobu hlasování budou

voliãÛm dodány nejpozdûji 3 dny pfiede dnem voleb do po‰tovních schrá-

nek.V pfiípadû potfieby voliã mÛÏe ve dny voleb poÏádat volební komisi

o náhradní hlasovací lístky. V sadû hlasovacích lístkÛ (které obãané obdrÏí)

chybí ãísla 2, 4, 13, 17 a 23, neboÈ tyto strany v Praze nekandidují.

Hlasování mimo volební komisi: Voliã, kter˘ se nemÛÏe z váÏn˘ch zdravot-

ních dÛvodÛ dostavit do volební místnosti, poÏádá komisi nebo úfiad, aby mu

bylo umoÏnûno volit do pfienosné volební schránky.

Hlasování na voliãsk˘ prÛkaz: Voliãsk˘ch prÛkaz umoÏÀuje volit v kterém-

koli volebním okrsku. Voliã voliãsk˘ prÛkaz odevzdá komisi, u které odvolí.

Povinnost prokázat totoÏnost: Voliã je povinen prokázat se platn˘m obãan-

sk˘m prÛkazem, pfiípadnû cestovním pasem.

Vydávání obãansk˘ch prÛkazÛ (OP) v dobû voleb: Pro nezbytné pfiípady,

kdy obãan zjistí ve dnech voleb, Ïe má neplatn˘ (pro‰l˘) OP, bude na zdej‰ím

úfiadû zaji‰tûna sluÏba k vydání OP na poãkání, po celou dobu trvání voleb.

UpozorÀujeme, Ïe jde o OP starého typu, s platností na jeden rok.

Vydávání voliãsk˘ch prÛkazÛ na osobní Ïádost voliãe (v informaãní kance-

láfii zdej‰ího úfiadu), bude dle zákona ukonãeno dne 31. kvûtna.

Pfiehled volebních místností se spádov˘mi ãp. byl jiÏ zvefiejnûn v Listech ã. 5

a bude pfiílohou hlasovacích lístkÛ, dodávan˘ch do schránek. RovnûÏ je vyvû-

‰en na úfiedních deskách zdej‰ího úfiadu, a také jeho webov˘ch stránkách.

SluÏba ve dnech voleb: – Dotaz na OP: tel. 281 005 553, 554

– Dotaz na voliãsk˘ seznam, zafiazení do okrsku: 

tel. 281 005 557,558

– PoÏadavek na pfienosnou volební schránku,

dotaz na okrsek, ostatní: 281 005 235, 237

obãanskosprávní odbor ÚMâ Praha 14
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VOLBY DO POSLANECKÉ
SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR

Sloupek 
starosty

VáÏení spoluobãané,

nemám ve zvyku vás prostfiednic-

tvím ListÛ Prahy 14 nûjak ãasto oslo-

vovat, radûji dávám pfiednost osobní-

mu styku pfii kaÏdodenních jednáních

nebo bûhem fiady akcí, které pro vás

na‰e mûstská ãást celoroãnû pfiipravuje.

V souvislosti s volbami do Poslanecké

snûmovny Parlamentu âeské republiky

je ale situace jiná. V minulém ãísle jste

mûli moÏnost seznámit se s organizaã-

ními pokyny a informacemi pro voliãe

i s volebními inzeráty nûkter˘ch poli-

tick˘ch stran, tentokrát bych je rád dopl-

nil nûkolika osobními poznámkami.

âasto se pfii diskusích s lidmi set-

kávám s nadáváním na souãasnou situ-

aci u nás. Ostatnû, podle posledních

prÛzkumÛ si úplnû novou vládu pfieje

44% obyvatel, 22% vyhovuje ta sou-

ãasná a pln˘m 34% obãanÛ je to úplnû

jedno a k volbám ani nepÛjdou. A prá-

vû o onu tfietinu jde nejvíc. Nadávat na

pomûry a pfiitom nevyuÏít svého práva

a vlastnû i jediné ‰ance na ovlivnûní

souãasného stavu, to je z mého pohle-

du opravdu pokrytecké. 

Dal‰ím argumentem tûch, ktefií se

k volbám nechystají, je pesimistická

úvaha o tom, jak jedin˘ hlas jednoho

ãlovûka nemÛÏe nic ovlivnit. Ani to

není tak úplnû pravda. VÏdyÈ i mnoÏi-

na je sloÏená z ohromného poãtu nepa-

trn˘ch prvkÛ. A pfii znaãném mnoÏství

kandidujících stran nebo uskupení si

skuteãnû mÛÏe vybrat kaÏd˘ voliã jaké-

hokoliv zamûfie-

ní. Dát hlas nû-

komu daleko

v pofiadí kandi-

dátek nebo jiné-

mu zdánlivû na

okraji politické-

ho spektra se

sice na první pohled mÛÏe zdát zbyteã-

nû, ale kdyÏ se podobnû naladûn˘ch

voliãÛ sejde víc, mÛÏe vypadat v‰ech-

no jinak. TotéÏ platí o názorech obãanÛ,

ktefií se leto‰ní volby chystají bojkoto-

vat, protoÏe uÏ jsou za ta léta znechu-

cení dûním ve snûmovnû. Je mi jasné,

Ïe notorické nevoliãe asi sv˘mi fiádky

nepfiesvûdãím, ale pokud se mi to pove-

de alespoÀ u nûkter˘ch z tûch váhají-

cích, pak tohle zamy‰lení bude mít

smysl.

TakÏe, váÏení voliãi, a je vás v na‰í

mûstské ãásti celkem 31 167, pfiijìte,

prosím, v pátek 2. ãervna od 14 do 22

nebo v sobotu 3. ãervna od 8 do 14

hodin do nûkteré z na‰ich 31 volebních

místností, a to i vy, ktefií jste zatím roz-

hodnuti k volbám nejít anebo dosud

váháte. VyuÏijte svého svobodného prá-

va ke zmûnû souãasného stavu u nás.

A nemusíte ani litovat, Ïe o víkendu

zÛstanete v Praze. Pod názvem „âern˘

Most sportuje“ jsme totiÏ pro vás i va‰e

dûti pfiipravili na témûfi hektarové plo-

‰e kulturnû – multisportovní akci, o kte-

ré vás detailnû informujeme na posled-

ních tfiech stranách tohoto vydání ListÛ

Prahy 14. TakÏe mÛÏete ideálnû spojit

volby s nepfiebern˘m mnoÏstvím zába-

vy a sportu. Tû‰ím se na setkání s vámi.

Ing. Miroslav Fronûk, starosta

NOVELA OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU
Od l. dubna 2006 do‰lo k nûkte-

r˘m podstatn˘m zmûnám v oblas-
ti vztahÛ mezi majiteli bytÛ a ná-
jemníky. Od tohoto data vstupil
v platnost zákon ã. 107/2006 Sb.
o jednostranném zvy‰ování nájem-
ného z bytu a o zmûnû zákona
ã. 40/1964 Sb., obãansk˘ zákoník
ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ (dále
jen zákon ).UpozorÀujeme proto
ãtenáfie na nûkteré podstatné zmû-
ny, které se mohou t˘kat v‰ech
obãanÛ, bydlících v nájemních
bytech. Velmi dÛleÏitou zmûnu
pfiedstavuje skuteãnost, Ïe zatím-
co dfiíve bylo moÏné dát v˘povûì
z bytu pouze s pfiivolením soudu,
nyní je tak moÏno ze strany vlast-
níka uãinit pfiímo, tedy bez pfiivo-
lení soudu a v˘povûì je platná (viz
ust. § 711 zákona). Jedná se o tyto
dÛvody:

„jestliÏe nájemce nebo ti, kdo s ním
bydlí, pfies písemnou v˘strahu hrubû
poru‰ují dobré mravy v domû;

jestliÏe nájemce hrubû poru‰u-
je své povinnosti vypl˘vající z nájmu
bytu, zejména tím, Ïe nezaplatil
nájemné a úhradu za plnûní poskyto-
vaná s uÏíváním bytu ve v˘‰i odpoví-
dající trojnásobku mûsíãního nájem-
ného a úhrady za plnûní poskytovaná
s uÏíváním bytu nebo nedoplnil penûÏ-

ní prostfiedky na úãtu podle §
686a odst. 3;

má-li nájemce dva nebo více bytÛ,
vyjma pfiípadÛ, Ïe na nûm nelze spra-
vedlivû poÏadovat, aby uÏíval pouze
jeden byt;

neuÏívá-li nájemce byt bez váÏn˘ch
dÛvodÛ nebo byt bez váÏn˘ch dÛvodÛ
uÏívá jen obãas;

jde-li o byt zvlá‰tního urãení nebo
o byt v domû zvlá‰tního urãení a nájem-
ce není zdravotnû postiÏená osoba“.

Nájemník se mÛÏe ve lhÛtû 60 dnÛ

od doruãení v˘povûdi bránit Ïalobou

na urãení neplatnosti v˘povûdi a poté

aÏ do pravomocného rozhodnutí soudu

se nájemník vystûhovat nemusí. DÛvo-

dy, pro které mÛÏe pronajímatel vypo-

vûdût nájem pouze s pfiivolením soudu,

obsahuje ust. § 711a zákona s tím, Ïe

v˘povûì pronajímatele musí b˘t doru-

ãena nájemci. V písemné v˘povûdi pro-

najímatele musí b˘t uveden dÛvod

v˘povûdi a v˘povûdní lhÛta. Tato v˘po-

vûì je zpravidla souãástí Ïaloby na pfii-

volení soudu k v˘povûdi z nájmu
bytu a její doruãení tak zaji‰Èuje
soud.

Jedná se o tyto dÛvody: 

„potfiebuje-li pronajímatel byt pro
sebe, manÏela, pro své dûti, vnuky nebo
snachu, své rodiãe nebo sourozence;

jestliÏe nájemce pfiestal vykonávat

práci pro pronajímatele a pronajíma-
tel potfiebuje sluÏební byt pro jiného
nájemce, kter˘ pro nûho bude praco-
vat;

je-li to potfiebné z dÛvodu vefiejné-
ho zájmu s bytem nebo s domem nalo-
Ïit tak, Ïe byt nelze uÏívat nebo vyÏa-
duje-li byt nebo dÛm opravy, pfii jejichÏ
provádûní nelze byt nebo dÛm del‰í
dobu uÏívat;

jde-li o byt, kter˘ souvisí stavebnû
s prostory urãen˘mi k provozování
obchodu nebo jiné podnikatelské ãin-
nosti a nájemce nebo vlastní tûchto
nebytov˘ch prostor chce tento byt uÏí-
vat “.

Povinnosti nájemce stanoví § 689

zákona, ze kterého zvlá‰tû upozorÀuje-

me na skuteãnost, Ïe nájemce je povi-

nen písemnû oznámit pronajímateli

ve‰keré zmûny v poãtu osob, které Ïijí

s nájemcem v bytû, a to do 15 dnÛ ode

dne, kdy ke zmûnû do‰lo. V písemném

oznámení nájemce uvede jména, pfií-

jmení, data narození a státní pfiíslu‰nost

tûchto osob.

Z ustanovení § 706 odst.2 zákona

povaÏujeme za dÛleÏité upozornit na

to, Ïe:

Nájemci (spoleãn˘mi nájemci) se
stávají také vnuci nájemce a ti, ktefií
peãovali o spoleãnou domácnost zem-
fielého nájemce, nebo na nûho byli

odkázáni v˘Ïivou, jestliÏe prokáÏí, Ïe
s ním Ïili ve spoleãné domácnosti
nepfietrÏitû alespoÀ po dobu tfií let pfied
jeho smrtí a nemají vlastní byt. 

Pokud soud shledá dÛvody hodné

zvlá‰tního zfietele, mÛÏe rozhodnout,

Ïe vnuci se stávají nájemci i v pfiípadû,

Ïe spoleãné souÏití trvalo ménû neÏ tfii

roky. 

Jde-li o osoby, které nájemce do bytu
pfiijal aÏ po sjednání nájemní smlouvy,
vztahuje se na tyto osoby ustanovení
vûty první tohoto odstavce pouze teh-
dy, jestliÏe se na tom nájemce a prona-
jímatel písemnû dohodli, to neplatí, jde-
li o vnuky nájemce.

Doporuãujeme na‰im ãtenáfiÛm, aby

vûnovali tûmto nov˘m zákonn˘m úpra-

vám ve svém vlastním zájmu pfiimûfie-

nou pozornost a vyvarovali se tak

v budoucnu moÏn˘m problémÛm.

NepodceÀujte riziko ztráty bydlení a jiÏ

pfii prvních obtíÏích kontaktujte správ-

ce nemovitostí nebo vlastníka nemovi-

tosti a v pfiípadû potfieby vyuÏijte moÏ-

nosti bezplatného právního poradenství

poskytovaného nûkolika nevládními

neziskov˘mi organizacemi na území

hl. m. Prahy. Uvedené citace zákonÛ

jsou pouze informativní. 

Odbor sociálních vûcí 
a zdravotnictví ÚMâ Praha 14

a Správa majetku Praha 14, a. s.
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Co se dûje nejen v regionu
ČERVEN 2006

Kulturní a sportovní akce radnice
âERVEN

Černý Most 
sportuje

O této mimofiádné sportovní akci,
na jejíÏ organizaci se 3. a 4. ãerv-
na Mâ Praha 14 spolupodílí, po-
drobnû informujeme na tfiech stra-
nách 18 aÏ 20.

Dětský den
Jako kaÏdoroãnû, tak i letos pofiá-

dáme ve spolupráci se spoleãností
Coca – Cola a 35. skautsk˘m oddí-
lem Práãata z Hloubûtína oslavu Dne
dûtí. Srdeãnû zveme v‰echny dûti na
fotbalové hfii‰tû TJ Slavoj Hloubûtín
v Hloubûtínské ulici, kde mohou
v sobotu 3. ãervna od 10 do 14 ho-
din soutûÏit, vy‰plhat na lezeckou
láhev, zahrát si vodní fotbal, zaskákat
si ve skákacím hradu nebo zajezdit
na ponících ãi na elektrickém vláã-
ku. Na pódiu budou k vidûní pohád-
ky, klaun âáryfuk a bohat˘ zábavn˘
program. Obãerstvení a cukrovinky
lze zakoupit na místû. Vstup voln˘.
Sponzor Sahneböhm Praha.

Koncert 
u sv. Bartoloměje

Ve stfiedu 7. ãervna v kostele
sv. Bartolomûje v Kyjích vystoupí
Quartetto con Canto a sólista Pavel

Horáãek – stál˘ host Státní opery
Praha. Zaãátek v 18.30 hodin, vstup-
né dobrovolné.

Dětský šipkový
turnaj

·ipkové t˘my PLZE≈KA A a B
s panem Franti‰kem Jindrou za pod-
pory Mâ Praha 14 pofiádají v sobo-
tu 10. ãervna Dûtsk˘ ‰ipkov˘ turnaj.
Turnaj se uskuteãní v restauraci
PlzeÀka, Hamerská 170 v Kyjích od
13 hodin. Presence 12.30–13.00
hodin. Startovné ãiní Kã 50. 

Skateboardové
závody

Rajãárna promotion pofiádá spo-
leãnû s Mâ Praha 14 pod zá‰titou
starosty jiÏ ãtvrt˘ roãník oficiálních
skateboardov˘ch závodÛ pro nespon-
zorované jezdce. Akce se uskuteãní
v sobotu 24. ãervna od 10 hodin ve
skateparku v Bryksovû ulici na âer-
ném Mostû.

âERVENEC
Výstava 

veteránů
Mûstská ãást Praha 14 a REHIV

KLUB v âR pofiádají v sobotu 1. ãer-
vence od 10 do 17 hodin na plo‰e
parkovi‰tû A u vchodu od metra pfied

obchodním centrem CâM v˘stavu
historick˘ch a motocyklov˘ch vete-
ránÛ. Po dobu v˘stavy bude probíhat
zábavn˘ doprovodn˘ program. 

Malování 
na chodníku 

Pro dûti, které je‰tû neodjely na
prázdniny, pofiádáme jako kaÏdoroã-
nû malování na chodníku. Pro v‰ech-
ny úãastníky jsou pfiipraveny barev-
né kfiídy a odmûny. Malovat budeme
ve stfiedu 12. ãervence od 9 do 12
hod. pfied Z· Bfií VenclíkÛ na âer-
ném Mostû nedaleko stanice metra
Rajská zahrada. 

Kurzy pro děti
Oddûlení kultury a obãansk˘ch

záleÏitostí oznamuje, Ïe pfiijímá pfii-
hlá‰ky na ‰kolní rok 2006–2007 do
kurzÛ hudební v˘chovy s individu-
ální v˘ukou (klavír, flétna, housle,
kytara), v˘tvarné v˘chovy (pro dûti
‰kolního i pfied‰kolního vûku), pohy-
bové v˘chovy (cviãení s hudbou)
a do dûtského pûveckého s boru Pra-
ha 14 PUERI ET PUELLAE XIV.
BliÏ‰í informace a pfiihlá‰ky na tel.
281 005 278 a 281 005 211.

Poznámka: hlavním pofiadate-
lem akcí je oddûlení kultury a ob-
ãansk˘ch záleÏitostí ÚMâ Praha
14. Zmûna programu vyhrazena.

Tento svátek se v EU sla-
ví jiÏ nûkolik let, letos se
k nûmu poprvé pfiipojuje
âeská republika. Termín pfii-
padá na úter˘ 30. kvûtna.
Pofiadatelem se mÛÏe stát
kaÏd˘, kdo by rád poznal své
sousedy. Svátek obvykle
organizují obãanská sdruÏe-
ní, spolky, ‰koly, radnice
i jednotlivci. Sejít se mÛÏe
i malá skupinka obvatel jed-
noho domu. K jejich pozvá-
ní mÛÏete vyuÏít letáãky
a broÏurku, jeÏ se dají vyvû-
sit ve spoleãn˘ch prostorách
domu nebo vhodit do schrán-

ky. K dispozici jsou v infor-
maãní kanceláfii ÚMâ Praha
14, Bfií VenclíkÛ 1073. Svá-
tek sousedÛ mÛÏe b˘t i u vás
prvním krokem ke zpfiíjem-
nûní kaÏdodenního Ïivota.

Fotograf Karel Vosátka
a malífika Olga Stárková
z Dolních Poãernic (na sním-
ku) pfii náv‰tûvû v˘stavy v Ga-
lerii 14. Jsou pfiíkladem na-
‰ich dobr˘ch sousedsk˘ch
vztahÛ s Dolními Poãernice-
mi, kde se Svátek sousedÛ
s v˘stavou, hudbou a tencem
a opékáním selat uskuteãní
u dolnopoãernické radnice.

Chcete tančit,
stepovat?

Pokud ano, jiÏ nyní se mÛÏete
hlásit do oddílu Hanny Dance pfii
Z· Chvaletická, kter˘ bude v novém
‰kolním roce pokraãovat ve v˘uce
dûtí v tanci, stepu a také moderní
gymnastiky. Novinkou bude od záfií
„step pro dospûláky“. Informace na
‰kole u paní Hany Hanu‰ové, tel. 
281 012 391.

Šipkové turnaje
pro dospělé

T˘my ·K PLZE≈KA (A a B) zvou

‰irokou vefiejnost (tedy i neregistrova-

né hráãe) na pravidelné páteãní turna-

je. 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. mís-

to vûcn˘mi cenami. Hraje se v restau-

raci PlzeÀka, Hamerská 170, Kyje.

Tû‰íme se na va‰i hojnou úãast. „AÈ to

lítá“.

Poděkování
a výzva chovatelům

Úfiad mûstské ãásti Praha 14
dûkuje touto cestou v‰em chova-
telÛm, ktefií poskytli údaje ke zfií-
zení evidence v souvislosti s v˘-
skytem ptaãí chfiipky. V souãasné
dobû Ïádné nebezpeãí vzniku
nákazy nehrozí. ÚMâ pfiesto
Ïádá chovatele, ktefií údaje dosud
neposkytli, aby tak uãinili a tím
napomohli vzniku pfiesné evi-
dence drÛbeÏe, chované v na‰í
mûstské ãásti. Tiskopisy lze vy-
zvednout v podatelnû nebo v in-
formaãní kanceláfii ÚMâ Pra-
ha 14, Bfií VenclíkÛ 1073. Údaje,
které jsou v nich oznaãené + vy-
plÀte a pfiedejte obratem zpût.
Vámi postoupené údaje by byly
vyuÏity pfii realizaci mimofiád-
n˘ch veterinárních opatfiení vy-
hlá‰en˘ch Mûstskou veterinární
správou v Praze (pfiípadné ná-
rokování finanãních náhrad za
nutné utracení postiÏen˘ch zví-
fiat a likvidaci vajec ve vymeze-
n˘ch oblastech). Pfiedání tûchto
údajÛ a jejich evidence na úfia-
du pfiíslu‰né mûstské ãásti vypl˘-
vají z veterinárního zákona ã.
166/1999 Sb.

S cílem zkvalitnit nabídku volnoãasov˘ch a kulturních aktivit i sluÏeb
pro rodiny byla v na‰í mûstské ãásti v rámci komunitního plánovaní zfiíze-
na samostatná pracovní skupina. Ta se na obãany obrací s v˘zvou, aby zasí-
lali své námûty, návrhy ãi pfiipomínky, které by mohly vést ke zlep‰ení Ïivo-
ta rodin, dûtí a mládeÏe v Praze 14. Kontakt na vedoucí pracovní skupiny:
PhDr. Zuzana Jelenová, zuzana.jelenova@seznam.cz., dopisy lze zasílat
na ÚMâ Praha 14, Bfií VenclíkÛ 1072, nebo je pfiedat na podatelnû do
schránky zastupitelky Zuzany Jelenové. Va‰imi námûty se budeme zab˘vat
a pfiedem za nû dûkujeme.

stránku pfiipravil: j‰

Premiéra 
Svátku sousedů

Výzva pro občany
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SvatokrádeÏ (S.P.Q.R.), Ro-
berts, 225 Kã, vyd. Dokofián

JiÏ tfietí kniha vzru‰ujících detek-

tivních pfiíbûhÛ ze starého ¤íma,

detektiv Mettelus opût na scénû

Bájeãn˘ rok (deník 2005), Vie-

wegh, 299 Kã, vyd. Druhé mûsto

Îhavá novinka na‰eho nejprodá-

vanûj‰ího beletristy Michala Vie-

wegha

Les obû‰en˘ch li‰ek, Paasilinna,

219 Kã, vyd. Hejkal

Dal‰í z knih finského autora je

plná humoru (místy velmi ãer-

ného) a dobrodruÏství, pfiíbûh tfií

nesourod˘ch lidí bûhem drsné

laponské zimy

Maják, Jamesová, 229 Kã, vyd.

Motto

První vydání detektivního pfiíbû-

hu, v nûmÏ inspektor Dalgliesh

fie‰í pfiípad vraÏdy slavného spi-

sovatele na soukromém ostrovû 

Tfietí pfiání 3 Splnûno, Fulghum,

289 Kã, vyd. Argo

Závûreãn˘ díl rozsáhlého romá-

nového opusu, ve kterém jde

o splnûní pfiání v‰ech tfií hrdinÛ,

autora a ãtenáfiÛ knihy

Toulavá kamera 2, Tou‰lová,

Podhorsk˘, Mar‰ál, 269 Kã, vyd.

Freytag & Berndt

Druhé pokraãování kniÏní podo-

by úspû‰ného televizního cesto-

vatelského magazínu po âeské

republice, doplnûno situaãními

mapkami, barevné fotografie,

mnoÏství uÏiteãn˘ch a zajíma-

v˘ch informací...

Otava putování po fiece, ·míd,

349 Kã, vyd. Paseka

Úsmûvn˘ cestopis od autora po-

pulárních beletristick˘ch prÛ-

vodcÛ po horách a vodách Proã

bychom se nepotili a Proã by-

chom se netopili 

Struktura vesmíru, Greene,

399 Kã, vyd. Paseka

Nejnovûj‰í kniha známého ame-

rického teoretického fyzika, jenÏ

je znám˘m popularizátorem vûdy

Anãa a Pepík zasahují, Lomo-

vá, 228 Kã, vyd. Meander

Pokraãování souhrného vydává-

ní populárního komiksu dvou sta-

teãn˘ch my‰ek – Anãi a Pepíka,

tento komiksov˘ seriál vycházel

v ãasopise âtyfilístek

Vyšlo, vychází, vyjde

v knihkupectví 
Havana

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

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

pondûlí aÏ pátek 8–18 hod.

Do stfiedy 31. kvûtna mÛÏete je‰tû
nav‰tívit v Galerii 14, námûstí Plk.
Vlãka 686, âern˘ Most v˘stavu „Kul-
tura a sport 2002–2006“. Expozice,
z jejíÏ vernisáÏe pfiiná‰íme fotografie,
pfiipomíná kulturní a sportovní akce,
které v tomto období pofiádala ãi pod-
pofiila Mûstská ãást Praha 14. Je jim
vûnováno celkem dvacet v˘stavních
panelÛ. Kromû sportovní ãásti expo-
zice pfiipravila a instalovala na‰e
redakce pfiehled o vût‰inû v˘stav, jeÏ
se v Galerii 14 od jejího otevfiení

v roce 2002 uskuteãnily a o nichÏ
jsme v Listech psali. V̆ stavy podob-
ného typu se v Galerii 14 konají jen
v˘jimeãnû (naposledy v roce 2004
u pfiíleÏitosti 10. v˘roãí Prahy 14),
vût‰inou zde prezentují svá díla foto-
grafové a v˘tvarní umûlci, kaÏdoroã-
nû jsou zde vystavovány kresby dûtí
v rámci soutûÏe Já a mÛj obvod.
V̆ stavy jsou v G 14 otevfieny vÏdy
v úter˘, stfiedu, ãtvrtek od 14 do 18
hodin a v nedûli od 14 do 17 hodin.
Vstup voln˘. j‰, foto: ves

Výstava roku před
koncem

Umělci 
z Jahodnice
v Uhříněvsi
V Uhfiínûveském muzeu,

Nové námûstí 1251, Praha 10 –
Uhfiínûves potrvá do 8. ãervna
v˘stava umûlcÛ z Jahodnice. 

Jifiina Olivová vystavuje své
obrazy a její manÏel Antonín Bfii-
cháãek unikátní objekty z kovu. 

Vstup voln˘, otevfieno pondû-
lí a ãtvrtek 14–17 hod., pátek
9–14 hod. a sobota a nedûle
15–18 hod.

VernisáÏ zpestfiila vystoupení Musica per tre a dûtského
pûveckého sboru Pueri et puellae XIV., kter˘ má nové slo-
Ïení a zaãal vystupovat pod vedením nové sbormistrynû
Heleny DraÏské, která nahradila dlouholetého sbormistra
Petra Stfií‰ku.

Dûtem nejvíce chut-
nal slavnostní dort,
kter˘ pro v˘stavu
upekla a vyzdobila
paní Mahdiová z cuk-
rárny v Hodûjovské
ulici v Kyjích
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Z
vífiátka rÛzn˘ch druhÛ a plemen byla tématem velkého soutûÏního odpo-
ledne 26. dubna v DDM na âerném Mostû. Se‰lo se tady pfies 50 dûtí
a nûkteré s sebou pfiivedly i své psí kamarády. Na zahradû domu dûtí

a mládeÏe nebylo místeãka, které by se ten den nevyuÏilo. ·est stanovi‰È, kte-
rá nesla jména z fií‰e zvífiat – U raka, U sysla, U klokánka, U slep˘‰e, U rybi-
ãek a U konû mûlo kaÏdé dítû obejít a u kaÏdého splnit soutûÏní úkol. Odmû-
nou jim byly bonbóny a drobné dáreãky. SoutûÏili i pejskové – se sv˘mi
páníãky museli na ãas probûhnout pfiekáÏkovou dráhu se slalomem a prolé-
zaãkou a nakonec je‰tû v‰echny dûti hodnotily obrázky, které se v DDM se‰ly
od vyhlá‰ení v˘tvarné soutûÏe se stejnojmenn˘m názvem „Chlupat˘ kama-
rád“. Nebyl to snadn˘ úkol, protoÏe obrázkÛ bylo 230 – poslaly je dûti nejen
z Prahy 14, ale i z ostatních mûstsk˘ch ãástí, dokonce se zúãastnily i mimo-
praÏské. Ve v‰ech vûkov˘ch kategoriích zvítûzily jednoznaãnû obrázky dûtí
ze Základní umûlecké ‰koly Klapkova z Prahy 8, na druh˘ch a tfietích mís-
tech ale uÏ byly i dûti z Prahy 14. Odpoledne motivované fií‰í zvífiat se kaÏ-
dopádnû vydafiilo a v‰ichni odcházeli v dobré náladû. text a foto: ves

Chlupatý kamarádChlupatý kamarád

DDM na Černém Mostě
1. 6. Pohádková za-

hrada – zahradní akce se
soutûÏemi pro malé dûti
(do 10 let) a jejich rodi-
ãe, 15–17 hod. 

13. 6. Na prázdniny
v novém – batika. Va‰e
staré triãko nepoznáte. Zájemci, pfiineste si s sebou triãko, nejlépe svûtlé
barvy. Cena: 10 Kã, nutná rezervace pfiedem 16–18 hod. 

9.–11. 6. Sportovní víkend – horolezení, outdoor, t˘mové hry, míão-
vé hry, turistika pro mladé od 14 do 26 let. Cena: 300,– Kã 

19. 6.–2. 7. ·panûlsko – tábor pfiednostnû urãen˘ pfied‰kolákÛm a rodi-
ãÛm s dûtmi. Ubytování ve ãtyfilÛÏkov˘ch stanech, strava 3x dennû, peda-
gogick˘ dozor, doprava klimatizovan˘m autobusem. Cena: 7 400 Kã, dûti
do 10 ti let 5 400 Kã.

Klub Most – otevfien˘ klub pro mládeÏ, hry, hudba, soutûÏe, 
po – ãt 14–18 hod. 

DDM Praha 9, poboãka âern˘ Most pfiijme na ‰kolní rok 2006/2007
externí spolupracovníky pro vedení v˘tvarn˘ch, sportovních, jazykov˘ch,
technick˘ch a poãítaãov˘ch krouÏkÛ. Zájemci volejte na tel.: 286 889 428,
nebo nás nav‰tivte osobnû v DDM.

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

praha9@ddmpraha9.cz
www.ddmpraha9.cz

Stanovi‰tû „U slep˘‰e“ hlídal ãern˘
retrívr Gíta a dûti se tady – jako
správní slep˘‰i snaÏily se zavázan˘-
ma oãima ustfiihnout zavû‰en˘ bon-
bón

Na stanovi‰ti „U klokánka“ se ská-
kalo v pytlích

Rybiãku na udiãku chytaly dûti na stanovi‰ti „U rybiãek“

Zahrada DDM na âerném Mostû 
byla 26. dubna plná dûtí a pejskÛ

� V‰em se moc líbila fenka neurãi-
té rasy Ëapka
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Matefiské centrum
Klubíãko YMCA Praha
Klub maminek âern˘ Most – YMCA
Vlãkova 1067, Praha 14

Dopoledne:
pro maminky a pfied‰kolní dûti , tatínky i babiãky….
Pondûlí: 9.30–11.30 Volná herna K. Budzanowská (tel.606 340 251)
Úter˘: 9.30–11.30 KfiesÈanské maminky s dûtmi M. âerná (tel. 

737 355 543) 
Stfieda: 9.30–11.30 Volná herna s programem M. Nováková

(tel.775 204 208), K. Zlatohlávková (tel.732 348 550) 
âtvrtek: 9.30–12 ‰koliãka Beránek – pfiihlá‰ení nutné, K. Vavru‰ková

(tel.608 134 744), H. Hofmanová (tel.736 264 057)
Pátek: Volná herna I. Benediktová (tel.776 577 845)
Do heren je moÏn˘ voln˘ vstup bez pfiihlá‰ení, poplatek 20 Kã

maminka, dûti zdarma

Odpolední programy:
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, vede 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:
Dûtsk˘ den ‰koliãky Beránek – 8. 6. 2006 zveme na soutûÏe pro dûti

a opékání bufitÛ (pfiinést s sebou) u ohni‰tû na âihadlech. Sraz v 16.15 na
mostû nad autobusovou zastávkou Gen. Janou‰ka.

Táborák Heren U bfiízy probûhne jiÏ tradiãnû 21. 6. 2006. Sraz je
v 10 hod. u mostu nad autobusovou zastávkou Gen. Janou‰ka, dále cesta
po fáborcích k ohni‰ti. Na dûti ãekají soutûÏe, pohádka, zaãarovaná zahra-
da atd. S sebou deku, nápoje, bufity, dobrou náladu atd.

Zprávy z Klubíãka:

Děti z Klubíčka v pražské ZOO

V pátek 28. dubna nás zaskoãilo nejprve poãasí – v den, kdy jsme si na-
plánovali náv‰tûvu ZOO, bylo po sérii sluneãních dní od rána chladnûji
a tak po‰mourno, Ïe bylo nutno mít plá‰tûnku v pohotovosti. Nás dvacet

stateãn˘ch ale bylo
odmûnûno pfiíjemnû
prázdnou zoologic-
kou zahradou a (moÏ-
ná právû proto) jedi-
neãn˘m záÏitkem ze
setkání se zvûdav˘mi
zvífiecími obyvateli.
Pro‰li jsme nûkolik
pavilonÛ, ale tento-
krát Miss Sympatie
získaly gorily a oran-
gutani. Gorilka Moya
okouzlila v‰echny
dûti, orangutanní
máma zase z tûsné

blízkosti nemohla uvûfiit, Ïe na‰e dûti by skuteãnû nemohly b˘t i její...Tak-
Ïe v‰echno zlé – i poãasí – mÛÏe b˘t k nûãemu dobré.

Svatojiřská pouť 

se rozvonûla i díky dûtem a maminkám z Klubíãka. VoÀavé pytlíãky na
krk si vyrobily z kofiení a ãajÛ ‰ikovné dûti za doprovodu maminek, tatín-
kÛ i babiãek a dûdeãkÛ. Na pouti se nám líbilo a vûfiíme, Ïe i v‰em ostat-
ním.

Kontakt: Vedoucí : Ing. Mgr. Marie Nováková 775 204 208
Zástupce : Ing. K. Vavru‰ková 608 134 744
E- mail:klubickocernymost@seznam.cz

www. praha.ymca.cz/klubicko

Není čtvrtek jako čtvrtek
âtvrteãní dopoledne je v Matefiském centru Klubíãko Ymca Praha na

âerném Mostû vûnováno dûtem a maminkám ze ‰koliãky Beránek uÏ sedm
let, ale pfiesto byl ãtvrtek 13. dubna nûãím v˘jimeãn˘. Byl to totiÏ první den
„velikonoãních
prázdnin“, a tak
do Beránka pfii‰li
i star‰í, uÏ ‰kolou
povinní sourozen-
ci. Ne Ïe by byli
nûãím moc pfiekva-
peni, protoÏe vût‰i-
na z nich Berán-
kem také „pro‰la“,
ale v‰ichni se tû‰i-
li, Ïe si oÏiví vzpo-
mínky na pfied‰kol-
ní ãasy. Nacviãili
pro nás za pomoci
nûkolika maminek
a tatínka Josefa di-
vadlo „O rybáfii a staré botû“. Zahráli to skvûle, v‰ichni jsme se zasmáli a zno-
vu zjistili, Ïe star‰í bratr nebo sestra vÛbec nejsou k zahození. 

KV, foto archiv Klubíãka

Olympiáda v Paprsku
UÏ po uzávûrce ãervnov˘ch ListÛ probûhl v Dûtském centru Paprsek

v Hloubûtínû „Pfiebor speciální olympiády v pfiizpÛsoben˘ch sportech“. Na
zahradû Paprsku se se‰lo
více neÏ 60 dûtí z Prahy
14 a dal‰ích mûstsk˘ch
ãástí, které zde pfiesvûd-
ãily sebe i své okolí, Ïe
s handicapem se dá spor-
tovat, mít radost z pohy-
bu, z toho, Ïe nûco do-
káÏi a nemusím pfiitom
vÏdycky zvítûzit. âlánek
a fotografie z olympiády
vám pfiineseme v pfií‰tím
ãísle.                foto: ves

Svátek čarodějnic děti uvítaly
Zajímav˘ program vymyslely uãitelky 28. dubna v Z· ·imanovská pro

Ïáky I. stupnû. ProtoÏe byl v dohledu svátek ãarodûjnic, tak v‰ichni, ktefií pfii-
‰li ten den do ‰koly v masce ãarodûje nebo ãarodûjnice, si místo nûkteré ho-
diny mohli vyplnit zá-
bavné pracovní listy.
Také mûli zaruãeno, Ïe
nebudou zkou‰eni, ani
nedostanou Ïádn˘ do-
mácí úkol. Bûhem do-
poledne si povídali o his-
torii tradiãního pálení
ãarodûjnic a na závûr se
podívali na jeden z pfií-
bûhÛ oblíbeného Har-
ryho Pottera.

PICK, 
foto archiv ‰koly

3 strany neziskovek pfiipravila: Alena Veselá

Pomáháme druhým
Niãivé jarní povodnû nenechaly v klidu témûfi nikoho. Proto jsme se roz-

hodli uspofiádat sbírku na lidi v postiÏen˘ch oblastech. Jsme sice zatím dûti
a na‰e finance jsou omezené, o to cennûj‰í v‰ak je, Ïe mnozí spoluÏáci dali
mal˘ pfiíspûvek ze svého kapesného. Celková ãástka 2140,– Kã není vysoká,
pfiesto nás hfieje pocit,Ïe jsme malou kapkou pfiispûli a dali tak najevo, Ïe nám
není lhostejn˘ osud druh˘ch.

Ïáci 8. b – organizátofii sbírky, Z· Chvaletická 918
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Ocenění pro JAHODU
Obãanské sdruÏení Jahoda na âerném Mostû dostalo 28. dubna „âest-

né uznání“ v projektu Cena kvality v sociální péãi za rok 2005. SoutûÏ-
ní projekt byl urãen subjektÛm poskytujícím terénní nebo residenãní so-
ciální péãi a jeho vyhla‰ovatelem byla redakce ãasopisu Sociální péãe
a Rada âR pro jakost. „Na‰e“ Jahoda se umístila na tfietím místû v kate-
gorii nazvané „Cena kvality pro poskytovatele sociálních sluÏeb pro oso-
by ohroÏené sociálním vylouãením“ a v Praze byla jedinou ocenûnou
organizací. V‰em JahoìákÛm blahopfiejeme!

Poděkování
Komunitní centrum Mot˘lek upfiímnû dûkuje firmám Coca-Cola, Glo-

bus a IKEA âern˘ Most za jejich opûtovnou materiální pomoc. Díky nim
se mohli v‰ichni náv‰tûvníci Zahradní slavnosti zdarma obãerstvit a zís-
kat krásné ceny. 

Motýlek oslavil 
třetí narozeniny

Sfouknutím svíãek na dortu vyvrcholila Zahradní
slavnost, kterou jsme 18. kvûtna uspofiádali na oslavu
tfietích narozenin Mot˘lku. Otevfiel se tak pfied námi ãtvrt˘ rok ãinnosti,
pfii které se v komunitním centru snaÏíme pomáhat rodinám s handicapo-
van˘mi dûtmi, rodiãÛm s dûtmi v dobû matefiské dovolené a sociálnû zne-
v˘hodnûn˘m dûtem. 

Upfiímnû dûkujeme v‰em tûm, ktefií jsou pfiesvûdãeni o prospû‰nosti
takov˘ch aktivit a rÛzn˘m zpÛsobem nám pomáhají – dobrovolníkÛm,
Úfiadu mûstské ãásti Praha 14, sponzorÛm, jednotliv˘m dárcÛm, rodiãÛm
a tûm, ktefií nám své sympatie vyjádfiili blahopfiáním. V prÛbûhu tûchto
tfií let natolik vzrostl poãet na‰ich klientÛ, Ïe dnes uÏ ani nemÛÏeme vyho-
vût v‰em zájemcÛm. Mnoho rodin se stará o dítû s postiÏením v domá-
cích podmínkách a hledají pro nûj i pro sebe vhodn˘ program. Oz˘vají se
nám rodiãe z rÛzn˘ch míst Prahy i z okolních mûst. 

Proto pofiádáme 13. ãervna semináfi „Integrace dûtí s postiÏením –
jak na to“ pro v‰echny, ktefií by chtûli pomoci rodinám ve svém okolí.
Mohou se zúãastnit jednotlivci, zamûstnanci úfiadÛ, matefiská centra apod.
Budeme rádi, kdyÏ se tak my‰lenka Mot˘lku o podpofie rodin s handica-
povan˘mi dûtmi rozletí do svûta. Stejnû jako v na‰ich zaãátcích lze pfii-
tom zaãít docela jednodu‰e, napfiíklad jednou t˘dnû vyhradit v matefiském
centru den pro integrovanou hernu a vym˘‰let vhodn˘ program. Chceme
se o na‰e zku‰enosti rozdûlit se v‰emi, které tato problematika zajímá.
Mediálním partnerem celé akce je ãasopis Dûti a my, pfiihlá‰ku je moÏné
najít také na internetov˘ch stránkách www.motylek.org v pravém sloup-
ci „Plánované akce“. 

V kvûtnu jsme v Mot˘lku také uvítali na‰i první velkou zahraniãní
náv‰tûvu – skupinu osmnácti holandsk˘ch studentÛ a uãitelÛ z univerzi-
ty Leiden. Vybrali si nás, aby v praxi vidûli, jak probíhá pomoc dûtem ze
sociálnû znev˘hodnûného prostfiedí. Velmi se jim líbil nízkoprahov˘ klub
Pacific i ostatní aktivity Mot˘lku. Ze závûreãné spoleãné diskuze bylo
zfiejmé, jak hodnû máme spoleãného, protoÏe pomoc dûtem, aÈ uÏ v Holand-
sku nebo u nás, pfiiná‰í velmi podobné starosti i radosti.

***

Mimořádné červnové akce Motýlku:

13. 6. úter˘ 15–17 hod. Semináfi: „Integrace dûtí s postiÏením – jak
na to“, pfiihlá‰ky na www.motylek.org, nebo na tel. 281 912 081
(724 146 486). 

15. 6. ãtvrtek 17.30 Divadélko v Galerii 14 – Ka‰párkovo království
20. 6. úter˘ od 15 hod. Rozlouãení se ‰kolním rokem pro rodiny

s handicapovan˘mi dûtmi – klienty Mot˘lku.

Akce Pacifiku:

1. 6. ãtvrtek 15 – 17 hod. Den dûtí v Mot˘lku: Pro dûti jsou pfiipra-
veny zábavné hry a soutûÏe vãetnû hezk˘ch cen.

13. 6. úter˘ sraz ve 14 hod. u Mot˘lku. Náv‰tûva lanového centra na
Palmovce. 

Zuzana Jelenová
Pfiedsedkynû SdruÏení na pomoc dûtem s handicapy

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

Komunitní centrum MOTÝLEK
Nejprve bychom se Vám chtûli krátce omluvit za fiádûní tiskafiského ‰ot-

ka v na‰em kvûtnovém menu a hned v zápûtí popfiát krásn˘ pfiedprázdni-
nov˘ ãas. V JAHODù budeme v ãervnu napjatû oãekávat v˘sledky v˘bû-
rového fiízení, do kterého jsme u Dobroãinného fondu Philips Morris
pfiihlásili spoleãnû s Mâ Praha 14 jako partnerem, projekt na úpravu „Zahra-
dy v srdci sídli‰tû“ a stejnû ãekat a doufat v podporu ze strany Nadace âEZ.

âervnové plány:
JAHÒDKA opût v plné parádû pfiipravila pro na‰e nejmen‰í a jejich

rodiãe spoustu zajímav˘ch ãinností. Pfiijìte se nûjaké nauãit:
Pondûlky
5.6. Vlastní figurky, 12.6. Moje tûlíãko, 19.6. Zpívání v de‰ti, 26.6.

Prázdninové stanování 
Stfiedy
7.6. , 14.6. , 21.6. a 28.6. Básniãky a povídání, malování rejdování
âtvrtky
1.6. Dûtsk˘ den – soutûÏe,písniãky a tancování, 8.6. Kolíãkoví kamarádi,

15.6.Barviãková foukaná, 22.6. Vítání léta, 29.6. Rozluãkov˘ karneval
Pátky
2.6., 9.6., 16.6., 23.6. – Cviãení pro maminky

JAHODA a DÎAGODA spoleãnû plánují následující akce:
1. 6. – nebudeme v˘jimeãnû slavit Den dûtí, ale v obou klubech si stfiih-

neme, tak jako na zkou‰ku „Malé volby“ a povíme si nûco o jejich v˘zna-
mu. PfiestoÏe témûfi nikdo z mal˘ch jahoìákÛ a dÏagoìákÛ nemá letos voleb-
ní právo, uÏ pfii pfií‰tích volbách tomu bude jinak. 

10. 6. – „Sobotní ãervenání“ – odpolední akciãka ve znamení ãervené
barvy a blíÏících se prázdnin. Víkendové odpoledne bude od 14 do 18 hod.
protkáno v‰emoÏnou zábavou, herním kláním, soutûÏemi a na úãastníky
ãeká nejedno pfiekvapení.

20. 6. – se v klubu JAHODA a 23. 6. v klubu DÎAGODA uskuteãní
taneãní oslava konce ‰kolního roku. Do vysvûdãení sice je‰tû pár dní zb˘-
vá, ale v‰ichni víme, jak tyhle poslední dny ve ‰kolách probíhají. A proto-
Ïe tanec a muzika jsou v obou klubech velmi oblíbené, uÏijeme si je je‰tû
jednou v rámci akce …JAHODA hledá Superstar – která probûhne
v nûkter˘ch z ãervnov˘ch klubov˘ch setkání. Pfiesné datum zvefiejníme
vãas na na‰ich internetov˘ch stránkách.

Krátce bychom zároveÀ chtûli podûkovat v‰em obyvatelÛm sídli‰tû
âern˘ Most, ktefií Ïijí poblíÏ na‰ich klubÛ za trpûlivost a pochopení.
S provozováním nízkoprahového klubu DÎAGODA (kter˘ funguje
uÏ cel˘ rok) se objevily první hlasy, které tentokrát vyznívají vÛãi
JAHODù kriticky. Jsme si toho vûdomi a pfiipraveni pfiijmout jakou-
koliv oprávnûnou kritiku. Na druhou stranu bychom rádi obhájili
a pfiedstavili Vám na‰í práci, za kterou jsme byli i nominováni na Cenu
kvality poskytovatelÛ sociálních sluÏeb v âR. Chcete-li poznat na‰í
práci blíÏ, rádi Vás nûkdy na‰ím klubem provedeme. Pokud nemáte
ãas na takovou náv‰tûvu, vûnujte prosím pozornost prázdninov˘m Lis-
tÛm Prahy 14, kde bude problematice nízkoprahov˘ch klubÛ vûnován
prostor. Dûkujeme.

Kluby otevfieny:
Klub JAHODA – pondûlí, úter˘ od 14 do 18 hod. 

a ãtvrtek 15 do 18 hod.
Klub DÎAGODA – stfieda, ãtvrtek a pátek od 15 do 20 hod.
Klub JAHÒDKA – pondûlí, stfieda, ãtvrtek a pátek od 9 do 11 hod.

JAHODA
Vybíralova 969, Praha 9

mobil 777 674 060 
+ klub DÎAGODA 774 674 060

ã.ú. 250969359/0800
www.jahodaweb.cz

JAHODOVÉ MENU
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Z·
Generála Janou‰ka je
jedinou ‰kolou v na‰í
mûstské ãásti, která je

drÏitelem titulu EKO·KOLA roku
2005. Jejím cílem letos je získat pres-
tiÏní mezinárodní ocenûní a certifi-
kát ECO-SCHOOL a proto je mezi
prvními ‰kolami v âR, které se do

projektu o získání titulu pfiihlásily.
Tento mezinárodní projekt spojuje
enviromentální v˘uku ve ‰kole s kon-
krétními praktick˘mi kroky, které
vedou k její ekologizaci. Jako sou-
ãást projektu probíhala ve ‰kole po-
slední dubnové dny i akce „T˘den
pro planetu Zemi“. Byla vûnována

·kolství
10ČERVEN 2006

TÝDEN pro planetu ZEMI

Dni Zemû, kter˘ je na svûtû slaven
22. dubna jiÏ od roku 1970. Co se
v tomto t˘dnu ve ‰kole dûlo mimo-
fiádného? Ve‰keré vyuãování bylo pfii-
zpÛsobeno a smûrováno na ekologii,
ochranu a poznávání pfiírody, zdrav˘
Ïivotní styl, ekologickou likvidaci
odpadÛ, ‰etfiení energií a vodou atd.
Pro dûti to bylo velice zajímavé, neboÈ
absolvovaly exkurze asi do 20 rÛz-
n˘ch lokalit – napfi. do ZOO, na
Vy‰ehrad, do male‰ické spalovny,
elektrárny Temelín, sázely nové kefie
a stromky a pracovaly na ‰kolní za-
hradû, pozemku a v atriu, promítaly
si filmy o pfiírodû, o tfiídûní odpadu,
o vodû. Jeden den mûl název „·kola
plná zvífiátek“ – to tu byla k vidûní
nejrÛznûj‰í Ïivá fauna, kterou dûti ãi
dospûlí pfiinesli. Vyvrcholení T˘dne
pro planetu Zemi bylo poslední den

– v pátek, kdy v celé ‰kole i na zahra-
dû probíhaly nejrÛznûj‰í soutûÏe
a hry. Od sdruÏení TEREZA (má
oprávnûní udûlovat ‰kolám v âR cer-
tifikáty ECO-SCHOOL) mûly dûti
pÛjãenou nafukovací obfií zemûkou-
li, s níÏ si udûlaly nûkolik krásn˘ch
fotografií (viz titulní strana), ‰kolní
zahrada se promûnila v areál soutûÏí,
pfiiãemÏ nûkterá stanovi‰tû byla pod
nádhernû rozkvetl˘mi stromy. Za do-
provodu paní fieditelky Ilony ·Èastné
jsme spolu s ‰éfredaktorem pro‰li
v‰echna stanovi‰tû, nav‰tívili i tûloc-
viãnu ‰koly, kde se konaly sportovní
hry a usoudili jsme, Ïe na‰e nejvût‰í
základní ‰kola to se získáním me-
zinárodního titulu ECO-SCHOOL
myslí opravdu váÏnû. Pfiejeme jim, aÈ
se to podafií. ves,

foto autorka a Eva Jifiíková (1)

Zkou‰eli jste nûkdy toãit v pase obruãí?
Dûtem to docela ‰lo

Pfiená‰et vodu z jedné nádoby do druhé
lÏiãkou – na ãas, nebyl snadn˘ úkol

Pfii lovení rybiãek fandila i paní fieditelka

Z akce „·kola plná zvífiátek“

SoutûÏní stanovi‰tû „Îivot v lese“ byl pod
velkou rozkvetlou tfie‰ní
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·kolství
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M
ohl jej vidût kaÏd˘, kdo se
zastavil 26. dubna u zahra-
dy Z· Bfií VenclíkÛ a nahlé-

dl pfies plot dovnitfi. Témûfi stovka dûtí
z 1. aÏ 3. tfiídy, které chodí do ‰kolní
druÏiny, tady spolu
s vychovatelkami
slavily v pfiedstihu
svátek ãarodûjnic.
Dûti z taneãního
krouÏku na uvíta-
nou v‰em zatanco-
valy a potom se
soutûÏilo v ãaro-
dûjnick˘ch discip-
línách – no‰ení
ãarodûjného vejce
na lÏiãce, zhá‰ení
ãarodûjného ohnû,
skákání pfies hada
a hod na cíl. Na
závûr byla diskoté-
ka s volnou zába-
vou a rozdávaly se
diplomy – dostal

jej kaÏd˘, kdo pfii‰el v ãarodûjnické
masce. Leto‰ní „ãarodûjnick˘ rej“ byl
v pofiadí uÏ ãtvrt˘ a v‰em se moc
líbil, protoÏe poãasí se opravdu vyda-
fiilo. Jakoby po dlouhé a kruté zimû

nûjak˘ ãarodûj mávnul kouzeln˘m
proutkem a fiekl: „budiÏ krásnû a tep-
lo“. No, kdo ví, s ãarodûji a ãarodûj-
nicemi nejsou pfiece Ïádné Ïerty… 

text a foto: ves

Čarodějnický rejČarodějnický rej

Tanec ãarodûjnic na úvod v‰echny zaujal Na zahradû ‰koly se to ãarodûjnicemi jen hemÏilo

I hod na cíl se mÛÏe ãarodûjnicím nûkdy hodit

My‰i a pavouci jsou na‰i kamarádi

KdyÏ nesete draãí vejce nesmí vám
upadnout – mohl by se vylíhnout
mal˘ drak

Skákání pfies ãarodûjného hada (‰vi-
hadlo) ‰lo nûkter˘m velmi dobfie

Uhasit ãarodûjnick˘ oheÀ proudem vody nebylo úplnû jednoduché
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V listopadu 2005 byla v Jiráskovû ãtvrti, v jiÏní ãásti od ulice RoÏmberská,

zahájena úprava stávajících a v˘stavba nov˘ch chodníkÛ. V první fázi bylo pfii-

stoupeno k úpravám v ulicích Kali‰Èská, Hamerská a S˘kovecká. Stavební práce

byly pfieváÏnû provedeny do poloviny prosince 2005, kdy byly pfieru‰eny z dÛvo-

du nepfiíznivého poãasí. Kromû dvou problematick˘ch úsekÛ nov˘ch chodníkÛ

podél parku v ulici Hamerská a S˘kovecká, které bylo nutné projekãnû podrob-

nûji dofie‰it vzhledem ke skuteãnému uloÏení inÏen˘rsk˘ch sítí, zb˘valo dokon-

ãit zaãi‰tûní vjezdÛ a vstupÛ na soukromé pozemky a zaãi‰tûní spár mezi chodní-

ky a stávajícím oplocením. Ve‰keré tyto práce pak byly dokonãeny v dubnu 2006. 

� V leto‰ním roce obdrÏela mûstská ãást dotaci hl.m.Prahy ve v˘‰i 8 mil. Kã na

pokraãování úprav chodníkÛ v Jiráskovû ãtvrti. BohuÏel, tato ãástka nedosahuje

potfiebné v˘‰e a tak akce nebude v plné mífie dokonãena. Stavební úpravy budou

probíhat v ulicích Dáfiská, Zvíkovská, Osická a Horusická, dle finanãních moÏností

bude je‰tû zvaÏována v˘stavba chodníkÛ v ulici Mílovská. V souãasné dobû pro-

bíhá pfiíprava pro zadání vefiejné soutûÏe na dodavatele. Nedojde-li ke zdrÏení

z formálních nebo vûcn˘ch dÛvodÛ, napfiíklad pro námitky uchazeãÛ vefiejné zakáz-

ky proti v˘sledku soutûÏe, lze pfiedpokládat zahájení prací v prÛbûhu mûsíce záfií.

Vzhledem k ‰ífikám komunikací budou postupnû v ulicích Dáfiská, Zvíkovská

a Osická vybudovány jednostranné chodníky, v ulici Mílovská se pfiedpokládají

oboustranné chodníky. Dopravní opatfiení v dobû stavby se chystají obdobná jako

v pfiedchozí etapû a zájemce o detaily odkazuji na ãlánek „Jiráskova ãtvrÈ nepfii-

‰la zkrátka“ v Listech Prahy 14, prosinec 2005, str. 6 (téÏ na www.praha14.cz).

� V souvislosti s rekonstrukcí Broumarské ulice se v leto‰ním roce dostane do rea-

lizaãní fáze projekt odkanalizování obytné zástavby mezi ulicí RoÏmberskou a Led-

nickou. Z dÛvodu pfiímé souvislosti mezi nov˘m uspofiádáním inÏen˘rsk˘ch sítí

v komunikaci a polohou tlakové kanalizace je nutné obû stavby provádût souãas-

nû. Bude proveden v˘tlaãn˘ fiad vãetnû vefiejn˘ch ãástí pfiípojek, které budou ukon-

ãeny na hranici soukrom˘ch pozemkÛ. Poloha domovních pfiípojek bude je‰tû

upfiesÀována s jednotliv˘mi majiteli nemovitostí pfied zahájením stavby. Soukro-

mé ãásti pfiípojek, vãetnû pfieãerpávacích jímek, si bude zaji‰Èovat kaÏd˘ majitel

nemovitosti sám na základû samostatného stavebního povolení. Termín realizace

se pfiedpokládá v záfií 2006.

� V Listech Prahy 14 i na diskusním fóru byla jiÏ mnohokrát zmínûna Vysoãan-

ská radiála.Tentokrát se proto zmíním o související stavbû prodlouÏené Ocelko-

vy ulice s napojením na ulici Lipnickou-Budovatelskou. Toto komunikaãní spo-

jení (viz obrázek) umoÏní propojení mûstské radiály Chlumecká, sídli‰tû âern˘

Most a pfiilehlé obchodní zóny s Vysoãanskou radiálou. Souãasnû se dopravnû

odlehãí severní ãásti Kyjí (ãtvrÈ Hutû), jejíÏ poddimenzovaná uliãní síÈ je jiÏ v sou-

ãasné dobû pfietûÏována automobilovou dopravou. Pfiedpokládá se, Ïe i ãást dopra-

vy, vyuÏívající v souãasnosti ulici Lipnická ve smûru Hloubûtín – Kyje (ãtvrÈ Hutû)

– Satalice bude pfiesmûrována na tuto komunikaãní spojku. Tato úvaha je velmi rea-

listická a já doufám, Ïe toto fie‰ení uvítají pfiedev‰ím obyvatelé Hutí, ktefií se zatím

k budoucí dopravní situaci stavûjí skepticky. V̆ znam komunikaãní spojky Ocel-

kova – Lipnická je‰tû stoupne po napojení ulice Lipnická na ulici Mladobole-

slavskou ve Kbelích podél v˘chodního okraje leti‰tû Kbely a dále propojením uli-

ce Mladoboleslavské s ulicí Veselskou v LetÀanech. Pfiínosem této dopravní stavby

bude odvedení prÛjezdné dopravy v Satalicích a Kbelích. 

� JiÏ nûkolik mûsícÛ rad-

nice pfiipravuje projekt

parkovacích stání v Bryk-

sovû ulici na âerném

Mostû. V prostoru Bryk-

sovy ulice je v souãasnos-

ti systém jednosmûrn˘ch

ulic, na kter˘ navazují

pfiíãná, eventuálnû podél-

ná stání. V praxi se parku-

je na vybran˘ch místech,

ale téÏ Ïivelnû v uliãním

prostoru. Samospráva

mûstské ãásti se ãasto set-

kává se stíÏnostmi obyva-

tel na nedostatek parkova-

cích stání právû v okolí

této komunikace. Náprava

tohoto neutû‰eného stavu

v‰ak není jednoduchá, protoÏe pro stavbu nov˘ch parkovi‰È nejsou vhodné pod-

mínky a to pfiedev‰ím z dÛvodu neprÛhledn˘ch a nevypofiádan˘ch majetkov˘ch

vztahÛ k pozemkÛm v této lokalitû. Nakonec tedy bylo navrÏeno pro stavbu par-

kovi‰tû vyuÏití stávajícího nezastavûného prostoru pozemku ã.p. 232/155 (na
obrázku z v˘seku mapy Prahy 14 pozemek oznaãen ‰ipkou). Parkovací mís-

ta na vyprojektovaném

parkovi‰ti jsou navrÏe-

na jako pfiíãná v rozmû-

rech 2,5 x 5,3 m. Celko-

v˘ poãet stání je 37,

z toho pro invalidy jsou

rezervována 3 místa.

K parkování je téÏ vyu-

Ïit uliãní profil ãásti uli-

ce Bryksova, kde je dle

poÏadavku Policie âR

navrÏeno 13 ‰ikm˘ch

stání. Oproti stávajícímu

stavu je zmûnûno ãás-

teãnû dopravní fie‰ení.

Jednosmûrnost ulic se

zásadnû zachová, pouze

v patnáctimetrovém úse-

ku bude Bryksova ulice

pod trafostanicí obou-

smûrná, aby byl umoÏ-

nûn vjezd na nové 

parkovi‰tû. Na stavbu

parkovi‰tû je vydáno

územní rozhodnutí, av‰ak

nad realizací projektu se v minul˘ch dnech vynofiil opût otazník v podobû uplat-

nûného restituãního nároku na pozemky zam˘‰lené k vyuÏití. Vûfiím, Ïe problém

bude nakonec vyfie‰en, av‰ak pravdûpodobnû dojde ke zpoÏdûní realizace. 

� Radnice si je vûdoma stávajících nedostatkÛ v technické infrastruktufie mûst-

ské ãásti. Pfiedmûtem jejího zájmu jsou nejenom velké sídli‰tní celky, napfiíklad

Hloubûtín, ale rovnûÏ men‰í lokality. V souãasné dobû se dokonãuje zadání na

projekãní zpracování rekonstrukce chodníkÛ i vozovek Starého Lehovce. Pfii pfií-

pravû projektu se vyskytl obvykl˘ problém spoãívající v neochotû správce a maji-

tele vodovodní sítû synchronnû zafiadit do svého finanãního plánu zásadní inova-

ci vodovodního fiadu. PraÏské vodovody a kanalizace totiÏ tvrdí, Ïe poruchovost

lokální sítû nepfiekraãuje bûÏn˘ prÛmûr a poÏadavek na její kompletní obnovu je

neopodstatnûn˘. S takov˘m vyjádfiením se v‰ak radnice nemÛÏe smífiit, protoÏe

je nepfiijatelné, aby vzápûtí po mnohamilionové investici do nov˘ch povrchÛ vozo-

vek se tyto povrchy naru‰ily záplatami po opravách vodovodní sítû. 

� V závûru tohoto ãlánku povaÏuji za korektní, abych doplnil seznam konsorcia

obchodních fietûzcÛ, které se budou finanãnû podílet na v˘stavbû podjezdu pod

Chlumeckou ulicí. V informaci, kterou jsem zvefiejnil v únorov˘ch Listech Prahy

14 na str. 16, totiÏ v seznamu sponzorÛ chybí firma Lidl. 

Ing. Miroslav Skala
zástupce starosty

Pokračujeme v přípravě a realizaci investičních akcí

Ulice S˘kovecká u âeskobrodské pfied       a po rekonstrukci

Vysočanská radiála
Ocelkova
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Dûti z 25ti dût-

sk˘ch domovÛ pfii-

jely do Prahy zá-

vodit v bûÏeckém

trojboji. Podpofiili je, mimo jiné, také

úãinkující z divadla Kalich – Lucka

Vondráãková, Richard Tesafiík a La-

dislav Spilka a skupina Kabát s Pepou

Vojtkem. Dûtsk˘ domov cup je sou-

tûÏ o nejv‰estrannûj‰í dûtsk˘ domov

a kaÏdého závodu se zúãastní pfiibliÏ-

nû 30 dûtsk˘ch domovÛ vãetnû SOS

vesniãek, a závodí se v rÛzn˘ch spor-

tovních disciplínách. V lednu je to tur-

naj ve stolním tenise, v bfieznu se hra-

je halov˘ fotbal, v kvûtnu dûti závodí

v bûÏeckém trojboji a v fiíjnu jedou

závody na kolech v rámci akce Pre-

vencí proti nehodám.

BûÏeck˘ trojboj probûhl 6. a 7. 5.

jako Memoriál Lucie Hanu‰ové.

(Lucie Hanu‰ová byla ãeská repre-

zentantka v bûhu na lyÏích a memo-

riál se konal letos jiÏ po osmé na její

poãest). V zámeckém parku v Praze

v Dolních Poãernicích, kde se závod

uÏ tradiãnû bûÏel, byl v sobotu pfiipra-

ven i doprovodn˘ program pro vefiej-

nost. Zazpívat pfiijeli úãinkující diva-

dla Kalich z Muzikálu Tajemství. Pro

dûti byly pfiipravené soutûÏe o ceny

v caraoce a u klauna Ale‰e Klaãera,

skákací hrad, jízdy na koních a psím

spfieÏením. V nedûli závodníkÛm pfie-

dali ceny a medaile Pepa Vojtek se

skupinou Kabát a Mirek Beránek, as.

trenéra fotbalové reprezentace. V jed-

notliv˘ch kategoriích vyhráli: RÛÏen-

ka Kanãiová ze ·títÛ, Michal Schofi

z âeské Kamenice, Iveta Balogová

z Jeseníku, Jan Pullman z Pardubic,

Petra Jílková z âeské Kamenice,

David Nûmeãek ze Îíchovce, Andrea

Hlaváãová z Ostrova a David V̆ boch

z Nového Stra‰ecí. V soutûÏi domovÛ

vyhrála âeská Kamenice pfied ·títy

a Dolním Lánovem.

Po tfiech ãástech vede obhájce titu-

lu Horní Slavkov pfied Jeseníkem a tfie-

tí je zatím domov z Py‰el. Sportovní

víkend byl rozzáfien˘ nejen sluncem,

ale i dûtsk˘mi úsmûvy a v‰em, ktefií

nám pomohli moc dûkujeme!

Martin Lnûniãka
fieditel Dûtského domova 

Dolní Poãernice

Informace
13ČERVEN 2006

Závody dětí v zámeckém parku

Správná odpovûì na soutûÏní otázku z minulého
ãísla zní: SíÈ znaãen˘ch cyklotras v âR má celkovou
délku c) pfies 20 000 km. Na v˘herce, jímÏ se stal
Tomá‰ Mládek, ãeká v redakci cena v podobû nového
Autoatlasu âR s cyklotrasami. 

Dne‰ní soutûÏní otázka souvisí se Ïhavou mapovou
novinkou kartografického vydavatelství Îaket, jíÏ je
Plán Prahy v mûfiítku 1:25 000, obsahující  detail cent-
ra, linky MHD a rejstfiík ulic s nov˘mi názvy. 
SoutûÏní otázka:

V Praze 14 se nachází ulice, která nese nov˘
názec: a) Dobrovolského, b) Dobrovolného, c) Dob-
rovského. Odpovûdi nám zasílejte nejpozdûji do
15. ãervna. Trojice vylosovan˘ch v˘hercÛ obdrÏí
Plán Prahy (viz foto).

Fotografická soutûÏ
Pfiipomínáme, Ïe v kvûtnu zaãala  fotografická soutûÏ Îaketu „8x4 Prahou

socha za sochou“. Pokud rádi fotografujete, mÛÏete aÏ do fiíjna putovat po Pra-
ze za sochami. Jedinou podmínkou je dodrÏení hlavního tématu, tzn. Ïe foto-
grafie musí zobrazovat sochy, plastiky ãi obdobné skulptury, které naleznete
v˘hradnû na soutûÏních místech. Jedním ze soutûÏních míst je i Praha 14, na
jejímÏ území se nachází celá fiada zajímav˘ch plastik. Kompletní informace
o soutûÏi naleznete na internetové stránce www.zaket.cz/8x4. j‰

Soutěžíme s Žaketem

Povinnosti majitelů psů
Obecnû závaznou vyhlá‰kou ã. 18/2004 Sb. hl. m. Prahy, kterou se

mûní obecnû závazná vyhlá‰ka ã. 23/2003 Sb. hl. m. Prahy, o místním
poplatku ze psÛ, byla kaÏdému drÏiteli psa chovaného na území hlavní-
ho mûsta Prahy uloÏena povinnost nechat psa, kter˘ je star‰í 6 mûsícÛ, trva-
le oznaãit mikroãipem nebo tetováním a pfiihlásit se do evidence chova-
telÛ psÛ vedené Magistrátem hl. m. Prahy. 

V souãasné dobû provádí mûstská policie kontroly drÏitelÛ psÛ za
úãelem zji‰tûní, zda plní, co jím ukládá shora citvovan˘ právní pfied-
pis. UloÏené pokuty za pfiestupky svûdãí o tom, Ïe mnozí chovatelé psÛ
své povinnosti dosud nesplnili. 

UpozorÀuji zejména na tu skuteãnost, Ïe je nutné splnit obû sta-
novené povinnosti. Nestaãí psa nechat oãipovat ãi tetovat, ale je nutné
pfiihlásit ho do evidence vedené odborem obãansko-správních agend
Magistrátu se sídlem Vy‰ehradská 2077/57, Praha 2. Tato povinnost
se t˘ká i drÏitelÛ psÛ, ktefií nechali psa oãipovat ãi otetovat je‰tû pfied
úãinností vyhlá‰ky ã. 18/2004, která nastala dne 1. 1. 2005. 

Informace o správném postupu v této vûci vãetnû registraãní kar-
ty jsou umístûny na www. stránkách Mâ Praha 14. V konkrétních
pfiípadech vám ochotnû poradí pracovníci oddûlení místních daní
a poplatkÛ ÚMâ Praha 14, kde mÛÏete získat i potfiebné formuláfie. 

JUDr. Jana Ba‰ná
ved. odd. místních daní a poplatkÛ

Dûkujeme za pomoc v‰em partnerÛm projektu DDCUP:
T-Mobile, Provident financial, Hyundai, Stes, Nike, MADE, âeské
dráhy, Nadace Terezy Maxové, Stavby silnic a Ïeleznic, Business
centre service, Sport invest, Odkolek, EA, Danone, Ferrero, Coca-
-Cola, Magistrát HMP, e-fotbal.cz a divadlo Kalich
Pofiadatelé: Dûtsk˘ domov Dolní Poãernice a 1. Sportovní o. s.
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Informace
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ÚMâ Prahy 14, odbor v˘stavby
a dopravy, jako pfiíslu‰n˘ silniãní
správní úfiad upozorÀuje na ãerv-
nové dokonãení jarního komplex-
ního úklidu komunikací (KÚK),
které v na‰í mûstské ãásti zaãalo
v kvûtnu (viz Listy ã. 5). NíÏe uve-
den˘ harmonogram se t˘ká kromû
uveden˘ch komunikací rovnûÏ
v‰ech parkovi‰È pfii tûchto komuni-
kacích.

8. 6. 2006 Kpt. Stránského, Bryk-
sova od kfiiÏ. Ocelkova po kfiiÏ. Kpt.
Stránského, Vybíralova (ãást vyzna-
ãená pfienosn˘m DZ)

9. 6. 2006 Fejfarova, Kuttelwa-
scherova, Vybíralova (ãást vyzna-
ãená pfienosn˘m DZ), Bryksova
v úseku od kfiiÏ. Bobkova (pod cuk-
rárnou) po kfiiÏ. Kpt. Stránského

14. 6. 2006 Bryksova v úseku
od kfiiÏ Mansfeldova po kfiiÏ. Ocel-
kova, MaÀákova (ãást vyznaãená
pfienosn˘m DZ), Kuãerova (ãást
vyznaãená pfienosn˘m DZ), Bob-
kova (ãást vyznaãená pfienosn˘m
DZ) 

15. 6. 2006 Franti‰kova, MaÀá-
kova (ãást vyznaãená pfienosn˘m
DZ), Kuãerova (ãást vyznaãená
pfienosn˘m DZ), Mansfeldova,
Bryksova v úseku od kfiiÏ. Bobko-

va aÏ po kfiiÏ. Mansfeldova, Bob-
kova v úseku od kfiiÏ. Bryksova po
kfiiÏ. Kuãerova

16. 6. 2006 Pospíchalova, par-
kovi‰tû pfii ul. Cíglerova v blízkos-
ti kfiiÏ. s ul. Pospíchalovou.

Úklid komunikací bude prová-
dût Technická správa komunikací
hl.m.Prahy za asistence Policie âR
a Mûstské policie. Doba úklidu
bude od 7 do 14 hodin a v t˘denním
pfiedstihu budou dotãené komuni-
kace osazeny pfiíslu‰n˘mi doprav-
ními znaãkami. Proto vyz˘váme
v‰echny motoristy, aby respekto-
vali toto dopravní znaãení a ve
vlastním zájmu neparkovali v uve-
den˘ch dnech na takto oznaãen˘ch
komunikacích. V pfiípadû neupo-
slechnutí rozhodnutí silniãního
správního úfiadu je vlastník
komunikace oprávnûn dle záko-
na ã. 13/1997 Sb. o pozemních
komunikacích, ve znûní pozdûj-
‰ích pfiedpisÛ, odstranit silniãní
vozidlo na náklady jeho vlastní-
ka, pokud vlastník silniãního vozid-
la neprokáÏe závaÏné dÛvody, kte-
ré mu znemoÏnily, aby silniãní
vozidlo odstranil sám. 

UPOZORNĚNÍ PRO MOTORISTY Harmonogram mobilního sběru 
NEBEZPEČNÉHO ODPADU

Zastávky na sbûrové trase ve ãtvrtek 22. ãervna 

kfiiÏovatka ul. Zámeãnická x Mochovská 15.00–15.20 hod. 

kfiiÏovatka ul. Sadská x V Novém Hloubûtínû 15.30–15.50 hod.

kfiiÏovatka ul. Klánovická x Liblická 16.00–16.20 hod.

kfiiÏovatka ul. ·estajovická x V Chaloupkách 16.30–16.50 hod.

kfiiÏovatka ul. ·estajovická x Svépravická 17.00–17.20 hod.

kfiiÏovatka ul. Cidlinská x Mar‰ovská 17.30–17.50 hod.

kfiiÏovatka ul. Kukelská x Chvaletická x Îárská 18.00–18.20 hod.

ul. Karda‰ovská (u nákupního stfiediska) 18.30–18.50 hod.

Ze systému hl. m. Prahy

Liblická x Klánovická 5. 6.
Konzumní x Na Obrátce
Îelivská x Metujská   

V Humenci x Sadská 7. 6. 
Mochovská x Zeleneãská 
Svépravická x ·estajovická

Tálínská x Oborská 12. 6.
Vírská x Branská 
Cvrãkova x Burdova

Splavná x Svárovská 14. 6.
Babylonská x Jordánská 
Svûtská x Lipnická

Koclífiova x VodÀanská 19. 6.
Horusická x Osická
Hamerská x Církviãná 

Zvíkovská x Dáfiská 21. 6.
RoÏmberská x Podli‰ovská 
Dfiítenská x Velkoborská

Vlkovická x Dvofii‰Èská 26. 6.
Limanovská x Za ‰kolou
Karda‰ovská u obch. stfiediska

Chvaletická x Vizírská 
(chodník) 28. 6.

Kukelská x Chvaletická

Cidlinská x Mar‰ovská
Lásenická x Lipnická 

Ze systému MČ Praha 14

Lomnická x Zalinská 12. 6.
ManÏ. Dostálov˘ch 

ã.p. 1303 13. 6.
Rone‰ova x Volkova 14. 6. 
Himrova x Gen. Janou‰ka 15. 6. 
Novozámecká x Vidlák 19. 6.
Lipenské námûstí 20. 6.
Bfií. VenclíkÛ x Vlãkova 21. 6.
DoleÏalova chodník 

proti 1051 22. 6.
Bryksova u zad. traktu 

ã.p. 762 26. 6.
Bobkova x MaÀákova 27. 6.
Va‰átkova x DoleÏalova 28. 6. 

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY
na ČERVEN

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). Jed-
ná se pfiedev‰ím o ãásti nábytku,
podlahové krytiny (koberce, lino-
lea, pfiípadnû elektrospotfiebiãe
neobsahující nebezpeãné látky,
apod.). Kontejnery nejsou urãeny
na stavební suÈ, v˘kopovou zemi-

nu, Ïivoãi‰n˘ a rost-
linn˘ odpad, odpad
z podnikatelské ãin-
nosti a nebezpeãné
sloÏky komunálního
odpadu. Velkoobje-
mové kontejnery jsou
pfiistavovány do 11.00
hodin dne dle rozpisu
a odváÏeny následují-
cí den. kr
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Odpady, které sbíráme: barvy,
baterie v‰ech druhÛ, vãetnû olov-
n˘ch akumulátorÛ, ãistící prostfied-
ky, fotochemikálie, hydroxidy, che-

mikálie, kosmetiku, kyseliny, léky,
lepidla, nádoby od sprejÛ, motoro-
vé oleje, pesticidy, rozpou‰tûdla,
teplomûry, tuky, v˘bojky a záfiivky.

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

Nebezpeãné odpady odevzdá-
vejte v˘hradnû obsluze sbûrové-
ho vozidla!

Třídění odpadu je „in“
V dubnu jsme mohli na 14 rÛzn˘ch místech Prahy vidût stánek ovû‰en˘

reklamami na tfiídûní odpadu, u nûho ukázkové barevné popelnice a kontej-
nery, kam se tfiídûn˘ odpad vyhazuje a dokonce i velk˘ svozov˘ vÛz. V na‰í
mûstské ãásti jej obãané na‰li 25. dubna u stanice Metra Rajská zahrada. Tuto
akci uspofiádal Magistrát hlavního mûsta Prahy u pfiíleÏitosti Dne Zemû a mûl
obyvatelÛm hlavního mûsta pfiipomenout, Ïe tfiídûní odpadu se stává svûto-
v˘m trendem, bez nûhoÏ si ãistotu na‰í planety budou lidé v budoucnu umût
jen tûÏko pfiedstavit. V Praze 14 najdete kontejnery na tfiídûn˘ odpad na 74 sta-
novi‰tích, z toho na 26 jsou i kontejnery na nápojové kartony. Îe jsou rÛz-
nobarevné a Ïe kaÏdá barva symbolizuje jin˘ tfiídûn˘ odpad ví uÏ dnes kaÏ-
dé malé dítû, ale víte pfiesnû co napfi. do tfiídûného odpadu nepatfií? Tak tfieba
do modrého kontejneru na papír rozhodnû nedávejte: dehtov˘ papír, pouÏité
papírové pleny, kanceláfiské svorky a spony, voskov˘ papír ãi papír mastn˘

nebo jinak zneãi‰-
tûn˘. Do zelené
nádoby na sklo
nepatfií: zrcadla,
drátûné sklo, auto-
sklo, keramika
a porcelán, Ïárov-
ky, záfiivky, v˘boj-
ky, lahviãky od
lékÛ, obrazovky
a monitory. Do
Ïlutého kontejne-
ru na plasty zase
nepatfií: guma,
molitan, kabely,
PVC, pneumatiky,
linolea a jiné pod-

lahové krytiny, textil z umûl˘ch vláken ale ani zneãi‰tûné plastové nádoby.
Zvlá‰tní kapitolu tvofií nebezpeãn˘ odpad, jehoÏ harmonogram svozu pravi-
delnû otiskujeme v Listech a kter˘ nepatfií ani do popelnice, ani do kontejnerÛ
na tfiídûn˘ odpad. Jsou to napfi. baterie (speciální sbûrn˘ kontejner, kam je
mÛÏete vyhodit, najdete také u vchodu na radnici Mâ Praha 14, Bfií Venclí-
kÛ 1073), akumulátory, nádoby od sprejÛ, zahradní chemie, mazací oleje
a tuky, fiedidla a barvy, léky a teplomûry, kyseliny, hydroxidy atd.

text a foto: ves
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Sportovní pfiehled
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Sportovní 
dopoledne

TJ Kyje srdeãnû zve v‰echny
zájemce na sportovní dopoledne
k Mezinárodnímu dni dûtí, které
se uskuteãní v sobotu 10. ãervna
v areálu v Jiráskovû ãtvrti. Zaãá-
tek bohatého programu plného
sportu a her je v devût hodin,
v pfiípadû ‰patného poãasí se akce
pfiesune do haly, kde je nutné mít
s sebou pfiezutí.

stranu pfiipravil vok, 
foto: ves (3) a archiv

Squash 
proti drogám

Ve dnech 21.–22. ãervna se ve
Squashcentru PRO – 6, Za âer-
n˘m mostem 1425, uskuteãní
finálové klání tfietího roãníku
mezimûstského utkání Ostrava –
Praha ve squashi. My‰lenka
o sportovní akci Squashem proti
drogám a kriminalitû se zrodila
v roce 2002 ve Fr˘dku – Místku.
Prvního roãníku se zúãastnilo
1 200 dûtí z devíti Z· a jednoho
víceletého gymnmázia. Vyhla‰o-
vatelem projektu je ASARC –
Asociace squashov˘ch a rico-
chetov˘ch center ve spolupráci
s 1. SQ o.s. Fr˘dek – Místek
a Squash centrum PRO – 6. A
proã zrovna squash? ProtoÏe je
to sport v‰estrann˘ i moderní,
rozvíjející pohybovou obratnost,
vytrvalost, hbitost i taktické uva-
Ïování. Hraje ho více neÏ 15 mi-
lionÛ lidí ve 140 zemích na více
neÏ 50 000 kurtech. Tenhle sport
je vhodnou nabídkou pro voln˘
ãas, jako souãást Ïivotního stylu
mÛÏe b˘t také prostfiedkem proti
drogové závislosti i boje proti kri-
minalitû dûtí a mládeÏe. Letos se
pfii tfietím roãníku soutûÏe pfied-
stavilo rovnûÏ deset Z·, po pûti
z Ostravska a hlavního mûsta.
Prahu budou pfii finálov˘ch
bojích reprezentovat ‰koláci ze
Z· Bfií VenclíkÛ a od sousedÛ
ze Satalic. TakÏe, pfiijìte povzbu-
dit na‰e reprezentanty 21. nebo
22. ãervna do Squashcentra
PRO–6 v ulici Za âern˘m mos-
tem smûrem právû na Satalice.

Na tradiãní jarní tur-
naj v kuliãkách pfii‰el
mezi ãleny oddílu Orion
i vzácn˘ host – Zbynûk
Fojtík, kter˘ na mistrov-
ství svûta ve cvrnkání
kuliãek obsadil 2. místo.
Zajímavû vyprávûl pod-
le jak˘ch pravidel se ta-
kové mistrovství repub-
liky, Evropy ãi svûta
hraje a samozfiejmû Ïe
do‰lo i na vzájemn˘ sou-
boj. V‰echny to moc
bavilo, i kdyÏ o vítûzi bylo pfiedem
jasno. Mistr na oplátku pozval kluky
i dûvãata z Orionu na nûkter˘ z ofi-
ciálních turnajÛ a vûnoval jim i kuliã-

ky, se kter˘mi se na mistrovství hra-
je. A protoÏe hrát kuliãky dûti v oddí-
le opravdu baví, tak uÏ teì se tû‰í na
nûjak˘ podzimní turnaj v Praze.

XI. ročník Kuličkyády

O víkendu 13. a 14. kvûtna vrcho-
lilo v Praze tenisové nad‰ení, které
sv˘m startem na Prague Open vyvo-
lala Martina Navrátilová. Ta se na
·tvanici pfii soutûÏním utkání vrátila
po dlouh˘ch dvaceti letech. V roce
1986 dovedla ve Fed Cupu t˘m USA
k vítûzství a vyprodaná ·tvanice
nad‰enû aplaudovala pfii její pfiítom-
nosti na kurtu, byÈ bojovala proti své
rodné zemi, odkud ji vypudil komu-
nistick˘ reÏim. Diváci tím oceÀova-

li její tenisové mistrovství a zároveÀ
tím dávali jasnû najevo, co si myslí
o tehdej‰ím zfiízení. Proã tohle pfii-
pomínáme v Listech Prahy 14? Pro-
toÏe jsme si o tehdej‰ím i souãasném
startu devûtaãtyfiicetileté hráãky po-
vídali s nûkter˘mi úãastníky dal‰í-
ho turnaje seriálu Praha 14 Tour, kte-
fií byli svûdky její tenisové bitvy
s Hanou Mandlíkovou pfied dvaceti
lety i nynûj‰í snahy uspût ve ãtyfihfie
spolu s Barborou Str˘covou. A své

poznatky i okoukané údery se snaÏi-
li pfienést do vlastní hry pfii turnaji
ãtyfiher neregistrovan˘ch hráãÛ na
dvou kurtech s umûl˘m povrchem
vedle Z· Bfií VenclíkÛ. Jejich nad-
‰ení a touhu po vítûzství nezbrzdily
ani de‰Èové pfieháÀky v základních
kolech, ani siln˘ liják pfii semifiná-
lov˘ch utkáních. âtvrtí nakonec
skonãili Marek Jícha s Radkem Hlu-
‰iãkou, ktefií v souboji o tfietí místo
podlehli dvojici Jifií Pavli‰ – Milan
Studen˘. Z vítûzství, poháru a dal-
‰ích cen se pak ra-
doval pár Franti‰ek
Smejkal – Václav
PapeÏ, kter˘ pora-
zil ve finále Václa-
va Macha s Jaro-
slavem Maleck˘m.
Tahle „dvû M“ tak
obhájila druhé mís-
to z lednového pod-
niku trojdílného
seriálu a pfied závû-
reãn˘m turnajem
na kurtech Slavoje
v Hloubûtínû má
nejvût‰í bodov˘
zisk.

Praha 14 Tour 2006

Na velikonoãní prázdniny se
Orion letos vypravil do Nové Paky
a toulal se Podkrkono‰ím. Poãasí
ale moc nepfiálo, dost pr‰elo, a tak
místo toulání po kopcích se ãleno-
vé oddílu vûnovali spí‰e zajíma-
v˘m mûstÛm. Jejich pozornosti
neunikla Klenotnice drah˘ch
kamenÛ a muzeum v Nové Pace,
za‰li se podívat i na dfievûn˘ kos-
telík pfienesen˘ z Podkarpatské
Rusi. Zajeli i do Trutnova, kde pát-
rali po bitvû roku 1866. KdyÏ se
vydali pû‰ky na hrad Pecku, usmá-
lo se na nû i sluníãko. A protoÏe
byly Velikonoce, kluci si nafiezali
vrbové proutky a s vlastnoruãnû
upleten˘mi pomlázkami se vydali
ve skupinkách na koledu, úkolem
dûvãat bylo pûknû nazdobit vajíã-
ka. V DDM v Nové Pace, kde Ori-
on doãasnû bydlel, pfii‰ly na fiadu
také rÛzné karetní hry – Magic,
Loot, Citadela a také vázání uzlÛ
jako trénink na dal‰í soutûÏe.

Orion v Podkrkonoší

Na hradû Pecka – jako 7 trpaslíkÛ
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Parkování na âerném Mostû
« akce – od 1. 7. 2006 »

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

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

952,– Kã/mûs vã. DPH

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

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

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

BliÏ‰í informace na:

Správa majetku Praha 14, a.s.
Konzumní 640, Praha 9
p. N˘vlt

Tel: 281 021 463 
Fa : 281 021 476 

e-mail: k.nyvlt@spravamaj14.cz
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Z· Bratfií VenclíkÛ 1140, âern˘
Most nabízí ve skolním roce
2006/07 pro Ïáky 4., 5. a 6. roãníkÛ
roz‰ífienou v˘uku poãítaãÛ. Hodiny
jsou vedeny jako nepovinn˘ pfied-
mût v rozsahu 3 hod. pro 4. a 5. roã-

ník a 4 hod. pro 6. roãník za t˘den.
V̆ uka je urãena ÏákÛm se zájmem
o ovládání v˘poãetní techniky, ori-
entaci ve svûtû informaãních tech-
nologií vãetnû základÛ programo-
vání a práce s internetem. Dále pro

Ïáky v˘‰e jmenovan˘ch roãníkÛ
‰kola nabízí následující aktivity ve
sportovních tfiídách: judo, florbal,
basketbal, softbal a tenis. Na judo
se mÛÏete pfiijít podívat ve ãtvrtek
(16–17.30 hod.), na florbal ve stfie-
du (15.30–17 hod.), na basketbal ve
ãtvrtek (14.30–16 hod.), na tenis ve

ãtvrtek (13.30–15.45 hod.) na soft-
bal v pondûlí aÏ pátek (16–19 hod.).

V pfiípadû zájmu se mÛÏete kon-
taktovat na telefonu 281 000 031,
281 000 033–4, nebo nav‰tívit we-
bové stránky 
(WWW.ZSVENCLIKU.NET),
kde se dozvíte podrobné informace.

Inzerce
17ČERVEN 2006

PLACENÁ ŘÁDKOVÁ INZERCE

• Koupím byt nebo rodinn˘ dÛm jakékoli veli-
kosti, kategorie a vlastnictví, kdekoli v Praze.
Nabídnûte cokoli, moÏno i dekret – nájemní smlou-
vu, i v domû s majitelem, podnikov˘ apod. I zde-
vastovan˘, IV. kateg., v soudní Ïalobû, neopráv-
nûnû obsazen˘, s neÏádoucím nájemníkem, ãi
s jakoukoli právní vadou. Ve‰keré formality zajis-
tím, zaplatím stûhování i pfiípadné dluhy na nájem-
ném, privatizaci apod. Mohu sehnat a zaplatit
i náhradní byt, domeãek mimo Prahu apod. a dát
ãas na vystûhování. Seriózní jednání, platba ihned
a v hotovosti, tel.: 222 712 015. 12/15

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

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

• Stavební projekty nabízím pro rekonstrukce
bytov˘ch jader, rekonstrukce a novostavby rodin-
n˘ch domÛ. Tel.: 723 858 248 4/04

• Slapy – pronajmu chatky, apartmány plnû
vybavené pro 4 os., kuchyÀ, ob˘vák, loÏnice,
veranda, vl. wc. Zdarma loìka, bazén. Cena od
4200 Kã/t˘den/chata.Tel: 777 121 663. 5/03

• Krkono‰e – StráÏné – Penzion Vltava. Pro-
najmu apartmány pro 2–6 osob s kuchyÀkou,
moÏnost plné penze, cyklistika, turistika. Cena
200 Kã/os/den. Tel.: 777 120 380. 5/04

• Pozlacování, restaurování, umûlecko-fiemesl-
né zpracování dfieva. Dáfiská 30, Praha 9-Kyje,
198 00, telefon: 266 610 780, mob. 608 223 487.

5/06

• Vedení úãetnictví, daÀové evidence a perso-
nalistiky vãetnû zpracování daÀov˘ch pfiiznání
vám zajistí MVM – úãetní servis. Tel. 274 023
140, fax 274 023 126, e-mail: info@MVM-
SERVIS.CZ 5/13

• Koupím staré obálky se známkami, korespon-
denãní lístky, pohledy, sbírky po‰tovních zná-
mek. Tel. 606 926 045.  5/14

• Prodám dfievûnou chatku v zahrádkáfiské kolo-
nii na Praze 9. Telefon: 777 326 701–2. 6/03

• Vymûním dva obecní byty za dva vût‰í obec-
ní byty. První 1+kk, 33 m2, plovoucí podlaha,
dlaÏba, 4. p., Rochovská ul., P 9, tel. 605 444 040.
Druh˘ 1+1, 37 m2, 6. p., Rone‰ova ul., P 9,
tel. 604 360 309. 6/06

• Hledám paní na vyzvedávání 2 dûtí ze ‰kolky
na Lehovci a na obãasné hlídání v nemoci. Tel.: 607
751 624. 6/08

Gynekologicko-porodnická 
ordinace

MUDr. Václav âmelínsk˘

Klánovická 487, Praha 9 – Hloubûtín

Telefon: 281 869 050

Mobil: 604 173 042

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

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

Uzávûrka 
prázdninového

dvojãísla
7–8

14. 6. 2006

ZNALECKÉ OCENùNÍ 
NEMOVITOSTÍ, POZEMKÒ, 
BYTÒ A STAVEB PROVEDE

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

Jazyková ‰kola Rybiãka
nabízí na ‰kolní  rok 2006–2007 

v˘uku angliãtiny, ‰panûl‰tiny 

a francouz‰tiny 

pro dûti od 4 do 16 let a pro dospûlé!

Na‰í pfiedností jsou:
� malé skupinky po 4–6 Ïácích

� kvalifikovaní a zku‰ení lektofii

� spec. vybavené uãebny, velmi kvalitní uãebnice

a v˘ukové materiály

V̆ uka probíhá 1x t˘dnû 110 minut.

Cena: 4 350,– Kã vãetnû uãebnic / 1 pololetí

V˘uka dospûl˘ch: AJ, ·pJ, FJ

� skupinky 4–6 posluchaãÛ

� dÛraz kladen na Ïivou komunikaci v cizím jazyce

� velmi kvalitní uãebnice a v˘ukové materiály

Cena: 4 380,– Kã vãetnû DPH pfii v˘uce 

1x t˘dnû 90 minut.

Uãebny: Metro Rajská zahrada – Praha 9, 

Chlumecká 1539/7 

Více informací: tel: 604 215 036, 241 44 31 29, 

www.skolarybicka.cz

Rozšířená výuka počítačů
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Sportovní pfiehled
18ČERVEN 2006

Po pûti letech pofiádání finále âeského poháru ve streetballu
na parkovi‰ti CâM vznikla my‰lenka uspofiádat kulturnû-mul-
tisportovní akci, pfii které bude prezentována ‰iroká ‰kála spor-
tÛ a kulturních záÏitkÛ. Akce je urãena pro ‰irokou vefiejnost,
rodiãe s dûtmi, sportovce i nesportovce a stranou nezÛstanou ani
tûlesnû handicapovaní spoluobãané. Na âern˘ Most jsme pfii-
zvali také svûfience Jedliãkova ústavu.

A
kce bude probíhat takfika na celé plo‰e parkovi‰tû, tzn. cca 9000 m2

pfied nejfrekventovanûj‰ím vchodem „A“ – smûr od metra. Bûhem
víkendu 3.–4. 6. se pfiedstaví ‰iroká ‰kála „pouliãních“ i halov˘ch

sportÛ, zábavních disciplín a doprovodn˘ch akcí pro dûti i dospûlé. Budete si
moci vyzkou‰et na vlastní kÛÏi napfiíklad ‰plhání na profesionální lezecké
stûnû, odpal baseballového míãku – zmûfiíme vám rychlost úderu – nebo si
budete moci zmûfiit svou sílu pfii pfiemáhání lana na stanovi‰ti buungeerun-
ningu. Pro ty, kdo preferují léto a písek, se pokusíme navodit atmosféru dovo-
lené na pláÏi pfii utkání v pláÏovém volejbalu, ragby ãi pohodovém vrhání
ocelov˘ch koulí zvaném petanque.Ti, kdo mají sport radûji z povzdálí, budou
moci sledovat mnoÏství sportovních exhibic a vystoupení. Uvítáme malé
i dospûlé sportovce nejrÛznûj‰ích oborÛ (jako je kick box a karate, sportov-
ní aerobic, breakedance, electric boogie, beatbox, footbag, bmx, skate ãi in-
line). Nav‰tíví nás se svou exhibicí i nûkolikanásobní mistfii biketrialu Josef
Dressler a Martin ·imÛnek.

Pokud byste se chtûli zúãastnit utkání na nûkterém ze sportovi‰È a máte
obavy, Ïe nebude prostor voln˘, je moÏno si rezervovat vybraná sportovi‰tû
na webov˘ch stránkách akce www.cernymostsportuje.cz. 

Ve sportovním programu se pfiedstaví – âesk˘ pohár ve streetballu
(v sobotu praÏské kolo,v nedûli pak celorepublikové finále).Turnaj zpestfií
exhibiãní utkání hvûzd a znám˘ch osobností ve streetballu (úãast pfiislíbil
také Jifií Zídek st.). 

V rámci areálu mÛÏete nabírat dech ze sportovních v˘konÛ, aÈ uÏ vlast-
ních ãi sledovan˘ch, u nûkterého z nápojÛ nebo obãerstvení. Obãerstvit vás
budou pfiipraveny hostesky McDonald’s, minerální vody Aqua Excelsis ãi
pramenité vody ·umavsk˘ pramen.

Pro ty, kdo spotfiebují více kalorií a zatouÏí po jejich doplnûní, je pfiipraveno
obãerstvení v˘teãn˘mi uzeninami Globus pfiímo v areálu sportovi‰tû a opût
McDonald’s se speciálním sportovním menu za zv˘hodnûnou cenu 50 Kã
pro v‰echny aktivní sportovce.

Spoleãnû se spoleãností Gigasport jsme dále pfiipravili mnoho zajímav˘ch
aktivit a informací. MoÏnost individuální konzultace s odborníky na zdrav˘
Ïivotní styl, v˘Ïivové poradenství, sestavení stravovacího a cviãebního pro-
gramu, mûfiení tûlesného tuku, nebo v˘poãet BMI. Budete si moci provûfiit svou
fyzickou zdatnost v soutûÏích o nejlep‰ího „klikafie“, o nejsilnûj‰í pár a o nej-
lep‰ího Ïabáka. Pro náv‰tûvníky víkendové akce bude pfiipravena moÏnost
zaregistrovat se do vûrnostního programu Plus-Card a získat tak slevové
poukázky na nákup v prodejnách Gigasport.

Samozfiejmû nezapomínáme ani na na‰e nejmen‰í náv‰tûvníky. Pro ty je pfii-
praveno mnoÏství her, soutûÏí, sladkostí a drobn˘ch cen. V sobotu odpoled-
ne nás nav‰tíví klaun Ronald a bude mít pfiipravenu spoustu pfiekvapení a zába-
vy. Pro nesoutûÏivce je zfiízeno pískovi‰tû vybavené hraãkami a v dûtském
koutku je pfiipravena v˘tvarná dílna. 

Zvlá‰tním bodem programu pro malé náv‰tûvníky je sobotní úãast dvou
v˘tvarníkÛ, ktefií pomocí speciálních barviãek na kÛÏi pfiemûní va‰i ratolest
v oblíbené zvífiátko.

Dále jsme v areálu pfiipravili nûco pro milovníky nealkoholick˘ch mícha-
n˘ch nápojÛ. KaÏdou hodinu budete mít moÏnost shlédnout exhibiãní show
barmanÛ a nûktefií z vás budou mít to ‰tûstí a zdarma si namíchan˘ nápoj
vychutnají. Dámy, ale i pánové mají moÏnost nechat si ozdobit svá tûla doãas-
n˘m „tetováním“ hennou a pro pány, ktefií dají pfiednost krásn˘m vozÛm pfied
zkrá‰lováním, nabízíme k prohlédnutí vozy LandRover a Jaguar

Podveãer vám zpfiíjemní seskupení Tam Tam Orchestra vystoupením v ryt-
mu hudby inspirované Brazílií, Kubou, Afrikou a latinskou Amerikou. Na
závûr veãera je pfiipraveno ohnivé vystoupení – tradiãní umûní tance a boje
s ohnûm.

Srdeãnû zveme v‰echny obyvatele nejen Prahy 14 a vûfiíme, Ïe spoleãnû
s námi stráví celá va‰e rodina pfiíjemn˘ víkend.

Program akce „Černý Most sportuje“

SOBOTA 3. ãervna

8:00 registrace hráãÛ âeského poháru ve streetballu – praÏské kolo

9:00 âesk˘ pohár ve streetballu 

10:00 klání stfiedních ‰kol Prahy 14, v‰echna sportovi‰tû volnû 
pfiístupná vefiejnosti

11:00 exhibice JNS cheerleaders

11:20 Gigasport – thai box

11:40 Factory Pro – bojová umûní – karate 

12:00 Factory Pro – aerobic – mistrynû republiky v kategorii do 12let

13:00 Tam Tam Batucada – bubenická show v rytmu brazilské samby

13:45 Gigasport – Z. Tomá‰ková – reprezentantka ve sportovním 
aerobiku

14:10 Factory Pro – bojová umûní – kick box (dûti) 
Factory Pro – bojová umûní – kick box (dospûlí) 

14:45 show na nejvût‰í minirampû v âechách, jezdci in-line, skate,
bmx

15:00 Factory Pro – sportovní aerobik kategorie do 12 let

15:25 TamTam Batucada hudba inspirovaná Brazílií, Kubou, Afrikou

15:50 Gigasport – Modern Dance 

16:05 dûtské vystoupení ve stylu electric boogie 

16:20 Martin ·imÛnek – biketrial show 

16:35 breakdance NGS

Městská část Prahy 14 a Centrum Černý Most ve spolupráci 

âern˘ Most   s
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17:10 footbag 

17:40 vystoupení Tam Tam Orchestra

19:15 beatbox – Cossiga + Johny T̆ pek 

20:00 Palitchi – fire show

NEDùLE 4. ãervna

8:00 registrace hráãÛ âeského poháru ve streetballu – celostátní finále

9:00 âesk˘ pohár ve streetballu 

10:00 v‰echna sportovi‰tû volnû pfiístupná vefiejnosti 

10:30 Gigasport – thai box

11:00 exhibice JNS cheerleaders 

11:30 Factory Pro – bojová umûní – kick box (dûti) 
Factory Pro – bojová umûní – kick box (dospûlí) 

12:00 Factory Pro – bojová umûní – karate

12:20 Factory Pro – sportovní aerobic 
8–10 let

12:40 Factory Pro – streetdance 

12:55 Gigasport – Z. Tomá‰ková –
reprezentantka ve sportovním 
aerobiku

13:10 Gigasport – Modern Dance 

13:35 Fit studio D – aerobic (kadetky, 
juniorky, seniorky) 

13:55 breakedance NGS 

14:30 electric boogie – Martin Pofiízek 

14:45 beatbox: Nasty, Fany freestyle: Rest 

15:05 exhibice footbag 

15:20 Fit studio D – aerobic (juniorky, seniorky)

15:25 Josef Dressler – biketrial show

16:00 show na nejvût‰í minirampû v âechách, jezdci in-line, 
skate, bmx

17:00 konec foto: archiv redakce

áci s Agenturou BAYER CZ pořádají kulturně-multisportovní akci

st   sportuje

Za spolupráci pfii pfiemûnû parkovi‰tû na sportovní areál dûkujeme v‰em partnerÛm:

Giga sport, Village cinemas, Time out – dûtsk˘ koutek, WB video, Land-Rover, Skanska,
Big Shock, Z-market, ·umavsk˘ pramen, Step stavební spoleãnost, Palestra – V·TVS, Boulder
Board shop, Tegola Tempo Titans, Bambule, tiskne levnûji.cz, TROX, s. r. o.
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