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MùSÍâNÍK OBâANÒ âERNÉHO MOSTU, HLOUBùTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC

CykloprÛvodce nejen na léto pfiiná‰íme 
na ãtyfistránkové pfiíloze uvnitfi ListÛ.

foto: vok a ves
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Tak jako kaÏdoroãnû i letos se v druhé polovinû
kvûtna odehrávala pro studenty stfiedních ‰kol

zkou‰ka nejtûÏ‰í, zkou‰ka dospûlosti – zkou‰ka
maturitní. V Soukromém gymnáziu ARCUS a Souk-
romé stfiední ‰kole cestovního ruchu ARCUS skládali studenti posledních
roãníkÛ studia své ústní maturitní zkou‰ky. V‰e, co se nauãili, mûli nyní
vyuÏít a pfied komisí ukázat, Ïe jejich studijní úsilí nebylo zbyteãné. Na‰-
tûstí bylo hodnû úspû‰n˘ch, se sam˘mi jedniãkami, ãi s vyznamenáním.
Slavnostní pfiedání maturitních vysvûdãení jiÏ tradiãnû probûhlo v Galerii
14. Jako kaÏdoroãnû vysvûdãení a osvûdãení o úspû‰né obhajobû závûreã-
né práce pfiedával v slavnostní atmosféfie za úãasti rodiãÛ a znám˘ch, sta-

rosta Mâ Praha 14 Ing. Miroslav Fronûk. ¤editelka gymnázia ARCUS,
RNDr. Eva Závûtová, popfiála absolventÛm hodnû úspûchÛ v dal‰ím studiu,
fieditel stfiední ‰koly cestovního ruchu ARCUS, RNDr. Josef Závûta vyzdvi-
hl práci pedagogÛ i podporu stu-
dentÛm ze strany rodiãÛ. Starosta
Ing. Miroslav Fronûk ocenil úsilí
studentÛ, které vedlo aÏ k tomuto
slavnostnímu vyvrcholení. Na‰e

snímky dokreslují oka-
mÏiky, na které se neza-
pomíná po cel˘ Ïivot.    
JZ, foto archiv ‰koly

ObdivovatelÛm krásn˘ch dívek, milovni-
cím francouzského prádla a plavek

a fanou‰kÛm Hynka Tomma, zpûváka z âer-
ného Mostu, patfiilo druhé ãervnové odpo-
ledne v CâM. Ve tfiech etapách probûhla
v prostoru u informací za vchodem B pÛvab-
ná módní pfiehlídka, pfii níÏ modelky Agen-
tury Veronika pfiedvádûly francouzské prádlo
a plavky renomované znaãky ETAM. Sou-
ãástí programu bylo vystoupení zpûváka Hyn-
ka Tomma a skupiny Ricchi e Poveri Revi-
val. Bûhem odpoledne byly losovány správné
odpovûdi na zadávané soutûÏní otázky
a v˘herkynû dostaly poukázky na nákup zbo-
Ïí, prezentovaného pfii pfiehlídce.

text a foto: ves

Módní show se zpěvem v CČM

STUDENTI SŠ ARCUS MATUROVALI

Trojčata do třetice
Pfii oslavû Dne dûtí v KC

Mot˘lek jsem mezi dovádû-
jícími dûtmi najednou zahlédla
tfii úplnû stejné dûtské postaviã-
ky. Ano, aã jsme to v redakci
dosud vÛbec netu‰ili, máme na
Praze 14 uÏ tfietí trojãata! Po
dvou kluãiãích „trojkách“ –
Tomanov˘ch a Zámeãníkov˘ch
jsou to tentokrát holãiãky Sej-
korovy: Krist˘nka, Adélka
a Lucinka. Narodily se v prosin-
ci roku 2001 a v MaÀákovû uli-
ci na âerném Mostû Ïijí s rodi-
ãi a star‰ím bratrem Marcelem
jiÏ od roku 2002. Rodina se pfii-
stûhovala do na‰í mûstské ãásti,
kdyÏ trojãatÛm bylo asi pÛl roku,
takÏe svÛj první narozeninov˘
dort dostala uÏ v Praze 14. Pro-
toÏe v prosinci oslaví jiÏ 6. na-
rozeniny, pfií‰tí rok je tudíÏ ãeká
základní ‰kola. V nûkterém
z dal‰ích ãísel ListÛ Prahy 14 se
za nimi podíváme a dozvíte se
o nich víc. text a foto: ves

Krist˘nka, Adélka a Lucinka Sejkorovy. Tfietí trojãata
v Praze 14.

Dvû z nich (fakt nevíme které) pfii jedné ze soutûÏ-
ních disciplín pfii oslavû Dne dûtí v Mot˘lku.
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Na svém 16. jednání dne
22. 5. Rada mj.

• souhlasila 
1) s plnûním pfiíjmÛ a ãerpáním v˘da-
jÛ Mâ Praha 14 za rok 2006 (pfiíjmy
286 998,5 tis. Kã, v˘daje 275 863,0
tis. Kã) 
2) se závûreãn˘m úãtem Mâ Praha
14 za rok 2006 s v˘hradou chyb
a nedostatkÛ ménû závaÏného cha-
rakteru, které jiÏ byly odstranûny 
3) s plnûním finanãního plánu zda-
Àované ãinnosti Mâ Praha 14 za rok
2006 s hospodáfisk˘m v˘sledkem ve
v˘‰i 11 019 tis. Kã

• schválila vyjádfiení Mâ Praha 14
k dokumentaci o posuzování vlivÛ na
Ïivotní prostfiedí pro zámûr „Bytové
domy PANORAMA – Praha 14,
Kyje“

• vzala na vûdomí dokumentaci na
opravy fiadov˘ch garáÏí – sídli‰tû
Lehovec. PoÏaduje: 1) zachování
chodníku na stfie‰e sekce garáÏí blo-
ku B; 2) doplnûní dokumentace
o fie‰ení staveni‰tní dopravy materi-
álÛ, fie‰ení zelenû a nakládání s odpa-
dy ze stavby

• seznámila se s pfiedloÏen˘m
zámûrem „Bowling arény Praha“ pfii
ul. Kolbenova. Doporuãuje postupo-
vat v souladu s vyhlá‰kou ã. 32/1999
Sb., o závazné ãásti územního plán
SÚ hl. m. Prahy v platném znûní.
PoÏaduje: 1) dle metodického poky-
nu k Územnímu plánu hl. m. Prahy
dodrÏení míry vyuÏití území vyjá-
dfiené kódem D; 2) vyfie‰it dopravní
napojení, prÛjezd dotãenou plochou
od areálu spol. Lidl aÏ na sousední
pozemky umístûné západnû od pfied-
mûtného zámûru a to pfii jeho jiÏní
stranû, a dále dopravu v klidu;
3) dofie‰it v zámûru likvidovanou izo-
laãní zeleÀ, zahrnout do návrhu izo-
laãní pás zelenû u ul. Kolbenovy
i zeleÀ areálovou

Na svém 17. jednání dne
20. 6. Rada mj.

• jmenovala ãlenem komise bez-
peãnostní a protidrogové por. Milana
Mazance
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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: 

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. 

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. 

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

Zastupitelé jednali
koncem června

Ve ãtvrtek 28. ãervna se usku-
teãnilo v Galerii 14 na âerném
Mostû 4. zasedání Zastupitel-
stva Mâ Praha 14, které mj.
projednalo Program rozvoje
Mâ Praha 14 v letech 2007 aÏ
2010. Vzhledem k tomu, Ïe se
zastupitelé se‰li aÏ po uzávûr-
ce ListÛ, usnesení z tohoto jed-
nání budeme moci uvefiejnit
aÏ v pfií‰tích záfiijov˘ch Lis-
tech. Usnesení z dosavadních
jednání ZMâ Praha 14 vãet-
nû tohoto posledního nalezne-
te na webov˘ch stránkách
radnice: www.praha14.cz.

Co je nového
v komunitním 

plánování 
sociálních služeb

Na základû v˘stupÛ z vefiejného set-
kání a poznatkÛ od spoluobãanÛ
zapojen˘ch do komunitního pláno-
vání probíhá ve spolupráci se spo-
leãností Agora-CE pfiíprava dotazní-
kÛ pro seniory, zdravotnû postiÏené
a rodiny, dûti a mládeÏ. V záfií bude-
me distribuovat tyto dotazníky mezi
obãany. Pro získání co nejhlub‰ích
poznatkÛ a nalezení opravdov˘ch
problémÛ na‰ich spoluobãanÛ je
nezbytná dostateãná úãast vefiejnos-
ti, zejména uÏivatelÛ sociálních slu-
Ïeb. V záfiijovém ãísle ListÛ proto
budou obãané podrobnû informová-
ni a vyzváni k úãasti na této dotazní-
kové akci.

Jan ·patenka, koordinátor
komunitního plánování 

sociálních sluÏeb

• souhlasila s pfiipojením objektu
Centra vzdûlávání a vefiejného inter-
netu na poplachov˘ monitorovací
systém

• souhlasila s návrhem Programu
rozvoje Mâ Praha 14 (2007–2010)

• schválila návrh Etického kodexu
ãlena Zastupitelstva Mâ Praha 14

• schválila poskytnutí finanãního
daru ve v˘‰i 20.000 Kã obãanskému
sdruÏení Spoleãnou cestou na provoz
azylového domu pro rodiny s dûtmi

• souhlasila s omezením provozu
matefisk˘ch ‰kol v mûsíci ãervenci
a srpnu a se stanovením náhradního
provozu, kter˘ byl urãen následnû:

2.–6. 7. zavfieno
9.–13. 7. M· Bobkova
16.–20. 7. M· Zeleneãská
23.–27. 7. M· Chvaletická
30. 7.–3. 8. M· Vybíralova 967
6.–10. 8. M· Vybíralova 968
13.–17. 8. M· ·tolmífiská
20.–31. 8. zavfieno

Komise pro výchovu 
a vzdělávání (14. 5.)

Komise nav‰tívila Z· Gen Janou‰-
ka, kde byla fieditelkou Mgr. ·Èast-
nou informována o aktivitách, které
na této ‰kole probíhají, dále projed-
nala Ïádost fieditele Z· Chvaletická
o pfiidûlení jednoho bytu ve vefiejném
zájmu pro uãitele na této ‰kole. Tuto
Ïádost doporuãila fie‰it. Komise byla
rovnûÏ seznámena s v˘sledky zápi-
su do matefisk˘ch ‰kol a s v˘sledky
konkursu na místo fieditele Z· Hlou-
bûtínská.

Komise pro výchovu 
a vzdělávání (11. 6.) 

Na toto jednání komise byla pfii-
zvána Mgr. Eva Hradská, od 1. 8.
2007 nová fieditelka Z· Hloubûtín-
ská. ·kolu jiÏ nûkolikrát nav‰tívila,
pravidelnû jedná se souãasnou fiedi-
telkou ‰koly, mluvila s pedagogic-
k˘mi pracovníky. Nebude dûlat radi-
kální zmûny, naváÏe na souãasnou
strategii ‰koly. Komise byla se-
známena s Programem rozvoje Mâ
Praha 14 pro oblast ‰kolství, ke kte-
rému nemûla námitek, a s pfiedpo-
kládanou realizací oprav a investic
v M· a Z· bûhem prázdninového
období.

Komise územního rozvoje
(28. 5.)

Komise nemûla námitek proti pro-
jektu v˘stavby domu s peãovatelskou
sluÏbou pfii Ocelkovû ul., poÏaduje
v‰ak soulad projektu s Územním
plánem hl. m. Prahy a s vyhlá‰kou
o obecnû technick˘ch poÏadavcích
na v˘stavbu v hl. m. Praze. Komise
byla informována o pfievzetí a zrea-

lizování obytného souboru Brou-
marská sever + jih podle platného
územního rozhodnutí. Komise nedo-
poruãila úpravu územního plánu
(zv˘‰ení míry vyuÏití území) Na
Hutích pro v˘stavbu bytového kom-
plexu oboustrannû pfii ul. Budova-
telské.

Majetková komise 
(4. 6.)

Komise nedoporuãila prodej ãásti
pozemku parc. ã. 2673, k. ú. Kyje,
pfii ulici âeskobrodská, za úãelem
zfiízení autobazaru a doporuãila ini-
ciovat zazelenûní pozemku; sou-
hlasila s prodejem ãástí pozemku
parc. ã. 56/1 o v˘mûfie 501 m2

a 41 m2, k. ú. Hloubûtín, (pfii ulici
K Mototechnû) za cenu dle cenové
mapy, tj. 2 350 Kã/m2 ; nesouhlasi-
la s prodejem pozemku parc. ã. 556
o v˘mûfie 118 m2, k. ú. Kyje, kter˘
je mezi ulicí Dáfiskou a âeskobrod-
skou; souhlasila se zámûrem na
vyuÏití pozemkÛ v k. ú. Kyje, Brou-
marská sever – jih, k realizaci kom-
plexu k v‰eobecné péãi o seniory
a doporuãila prodej pozemkÛ jako
celek

Poznámka: informace o usnese-
ních odborn˘ch komisí a v˘borÛ
jsou zpracovány podle ovûfien˘ch
zápisÛ z jednání tûchto orgá-
nÛ Rady a Zastupitelstva. Zápi-
sy naleznete na www.praha14.cz.
Usnesení odborn˘ch komisí Rady
Mâ Praha 14 jsou pouze doporu-
ãující a nejsou pro Mâ Praha 14
závazné.
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Odbor sociálních vûcí a zdravot-
nictví Mâ Praha 14 realizoval ve
dnech 15. aÏ 17. ãervna opût víken-
dov˘ pobyt pro dûti ohroÏené sociál-
nû patologick˘mi jevy a sociálnû
vylouãené v Rekreaãním a sportov-
ním stfiedisku JUNIOR PLUS Srb-
sko – KnûÏmost (oblast âesk˘ ráj).
Na pfiípravû a realizaci pobytu se téÏ
podílelo obãanské sdruÏení Jahoda
a obãanské SdruÏení pro pomoc
dûtem s handicapy Mot˘lek. Obûma
sdruÏením tímto dûkujeme za spolu-
práci.

Pobytu se úãastnilo 17 dûtí a ãtyfi-
ãlenn˘ pedagogick˘ doprovod. Dûti
byly vybírány odborem sociálních
vûcí a zdravotnictví a spolupracují-
cími organizacemi z fiad náv‰tûvní-
kÛ nízkoprahov˘ch klubÛ. Na pobyt
byly vybírány zejména dûti s poru-

chami chování, ohroÏené v˘chovn˘m
prostfiedím nebo z rodin nacházejí-
cích se v obtíÏné sociální a Ïivotní
situaci. Víkendové pobyty tak nabí-
zejí dûtem ze sídli‰È kvalitní formu
trávení volného ãasu a umoÏÀují lépe
navázat uÏ‰í kontakty s dûtmi. Pomoc
pfii fie‰ení existujících problémÛ je
pak efektivnûj‰í. Pro dûti jsou tyto
akce nabídkou smysluplného vyuÏi-
tí volného ãasu. 

Dûtem se pobyt moc líbil, a to pfie-
dev‰ím díky krásné pfiírodû i vybave-
nosti rekreaãního stfiediska. Program
byl sestavován tak, aby byl zajímav˘,
pfiínosn˘, ale i zábavn˘, aby také vedl
dûti ke vzájemnému respektu a k t˘-
mové práci. Od poãátku pobytu byly
dûti individuálnû hodnoceny, na závûr
byly ocenûny sladkostmi a dal‰ími
cenami. Souãástí programu byl vedle
sportovních akcí v˘let na hrad Kost.

Dûti si domÛ odváÏely krásné záÏitky
a nová pfiátelství. V tomto roce bude
na podzim realizován je‰tû jeden
víkendov˘ pobyt.

Jana ·tosková, Mária Fofitová
odbor sociálních vûcí 

a zdravotnictví

dvoustranu pfiipravil: j‰

Název projektu „Bezdrátová Pra-
ha“ je ekvivalentní s názvem „Vybu-
dování Wi-Fi sítû pro elektronickou
komunikaci obãanÛ s orgány hlavní-
ho mûsta Prahy“, kter˘ byl pouÏit pro
úãely zadávacího fiízení na dodava-
tele Magistrátu hl. m. Prahy. Zadá-
vací fiízení zahrnovalo poÏadavek na
vybudování bezdrátové sítû na ãásti
území hl. m. Prahy a zaji‰tûní pro-
vozu této sítû po dobu 5 let. Název
„Internet pro PraÏany“ oznaãuje
investiãní ãást projektu, na niÏ poda-
la Praha v lednu 2006 Ïádost o dota-
ci ze strukturálních fondÛ EU v rám-
ci opatfiení 2.3 programu JPD2.
Îádost byla zamítnuta ze strany
MMR âR, dÛvodem bylo neukonãe-

né ‰etfiení stíÏnosti nûkter˘ch ope-
rátorÛ (ohroÏení hospodáfiské soutû-
Ïe) Evropskou komisí.  

V rámci projektu „Bezdrátová
Praha“ vznikne telekomunikaãní síÈ
provozovaná Magistrátem hl.m. Pra-
hy (MHMP) na území 21 mûstsk˘ch
ãástí, které se staly partnery projek-
tu (Mâ Praha 14 patfií mezi partnery).
Formou dodavatelsky realizované
sluÏby bude zaji‰tûna vysokorych-
lostní konektivita, pfieváÏnû pro-
stfiednictvím optick˘ch vláken, do
171 objektÛ na území partnersk˘ch
mûstsk˘ch ãástí, které budou toto pfii-
pojení sami vyuÏívat (zejména ‰koly)
a zároveÀ umoÏní distribuci signálu
pro 409 pfiístupov˘ch bodÛ bezdrá-

tové sítû, tedy celkem 580 pfiípoj-
n˘ch bodÛ. Pro vytvofiení sítû byla
zvolena bezdrátová technologie WiFi
s vyuÏitím standardu MESH. Roz-
místûní pfiístupov˘ch bodÛ je zvo-
leno tak, aby pokrytí signálem umoÏ-
Àovalo dosaÏitelnost sluÏby co
nejvy‰‰ímu poãtu uÏivatelÛ. Magist-
rát hl. m. Prahy v souãasné dobû
zahájil realizaci tohoto projektu,
jehoÏ cílem je vybudování infra-
struktury pro bezdrátov˘ pfiístup
k informaãním zdrojÛm vefiejné sprá-
vy (nekomerãní sluÏby státní správy
a samosprávy – vãetnû dopravy, kul-
tury, apod.). Tento projekt je souãástí
‰ir‰ího zámûru mûsta na vytvofiení
podmínek pro poskytování elektro-
nick˘ch sluÏeb vefiejné správy pro
obãany a dal‰í uÏivatele. SluÏby
vefiejné správy budou podle tohoto
zámûru poskytovány bezplatnû,
obdobnû jako sluÏby, které úfiady
nabízejí obãanÛm pfii osobní náv‰tû-
vû. Nejedná se tudíÏ o úpln˘ bez-
platn˘ pfiístup k internetu s omeze-
nou rychlostí a dostupností, jak je
provozován napfi. na Praze 5. 

V souãasné dobû probíhá první
fáze tohoto projektu, tj. implemen-
tace a zprovoznûní pátefiní bezdrá-
tové sítû. Na území Mâ Praha 14
bylo vytipováno celkem 8 základ-
ních distribuãních bodÛ, které se
v souãasné dobû provûfiují z hledis-
ka technické dostupnosti a na které
bude pfiípadnû postupnû navazovat
lokální síÈ pfiípojn˘ch bodÛ. Kromû
budovy radnice Mâ Praha 14 se jed-
ná o 5 základní ‰kol Z· Vybíralova,
Z· Generála Janou‰ka, Z· Bratfií
VenclíkÛ, Z· Hloubûtín a Z· Mo-
chovská a stanice metra Hloubûtín
a Rajská zahrada. Uvedené základ-
ní ‰koly budou mít v rámci tohoto
projektu moÏnost vyuÏít tûchto
základních distribuãních bodÛ pro
pfiipojení do pátefiní sítû a v druhé
fázi tohoto projektu i pro pfiipojení
na internet.

V pfiípadû zájmu o dal‰í informa-
ce ohlednû cílÛ a postupu tohoto pro-
jektu mohou obãané nav‰tívit webo-
vé stránky www.praha14.cz.

Ing. Jaromír Kliãka, 
vedoucí odboru informatiky

Bezdrátová Praha
Na základû dotazÛ mnoha obãanÛ o moÏnosti bezplat-
ného pfiipojení k internetu na území Prahy 14 v souvis-
losti s realizací projektu Bezdrátová Praha pfiiná‰íme
informaci o cílech tohoto projektu.

Letní tábor
pro ohrožené

děti
Odbor sociálních vûcí a zdra-

votnictví Mâ Praha 14 pofiádá
první letní tábor pro dûti ohroÏe-
né sociálnû patologick˘mi jevy
a sociálnû vylouãené. Tábor se
uskuteãní v Rekreaãním a spor-
tovním stfiedisku JUNIOR PLUS
Srbsko – KnûÏmost (oblast âes-
k˘ ráj) od 18. do 25. srpna. Na
jeho pfiípravû a realizaci se téÏ
podílejí nízkoprahové kluby o. s.
Jahoda a SdruÏení na pomoc dû-
tem s handicapy Mot˘lek.

V̆ bûr úãastníkÛ bude probíhat
ve spolupráci s nízkoprahov˘mi
kluby. Pfiednost bude dán dûtem,
u nichÏ se objevují poruchy cho-
vání ãi jsou ohroÏené v˘chovn˘m
prostfiedím nebo pocházejí z rodin
nacházejících se v obtíÏné soci-
ální a Ïivotní situaci. Hlavním
táborov˘m tématem bude souÏití
v multikulturním prostfiedí. 

Jana ·tosková, 
Mária Fofitová

odbor sociálních vûcí 
a zdravotnictví

Víkendový pobyt v Českém ráji
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Co se dûje nejen v regionu
5âERVENEC/SRPEN 2007

âERVENEC

Malování 
na chodníku

Pro dûti, které je‰tû neodjely na
prázdniny, pofiádáme jiÏ tradiãní
Malování na chodníku. Malovat
budeme ve stfiedu 11. ãervence od 9
do 12 hodin pfied základní ‰kolou Bfií
VenclíkÛ na âerném Mostû – stani-
ce metra Rajská zahrada. Pro v‰ech-
ny úãastníky jsou pfiipraveny barev-
né kfiídy a odmûny. 

SRPEN

Turnaj v nohejbalu
V sobotu 25. srpna od 9 hodin se

uskuteãní turnaj amatérsk˘ch hráãÛ
v nohejbalu o pohár starosty na hfii‰-
ti Z· Bfií VenclíkÛ na âerném Mos-
tû. Registrace hráãÛ (trojic) na mís-
tû od 8:30 do 8:50 hodin. V pfiípadû

nepfiíznivého poãasí se turnaj ode-
hraje v tûlocviãnû ‰koly.

ZÁ¤Í

PRAHA 14 
TOUR 2007

Mûstská ãást Praha 14 spoleãnû
s TJ Slavoj Hloubûtín a âesk˘m teni-
sov˘m svazem pofiádají v sobotu 1.
záfií od 8 hodin turnaj pro neregist-

rované hráãe v tenisu o pohár sta-
rosty. Turnaj ve ãtyfihfie se uskuteãní
na kurtech TJ Slavoj Hloubûtín,
Hloubûtínská ulice. Prezence hráãÛ
na místû od 7:30 do 7:50 hodin.

Turnaj v malé 
kopané

Spoleãnû s TJ Kyje pofiádáme
v sobotu 8. záfií turnaj v malé kopa-
né amatérsk˘ch hráãÛ o pohár sta-
rosty. Zápasy se uskuteãní na hfii‰ti
v Broumarské ulici v Kyjích. BliÏ‰í
informace se dozvíte v záfiijov˘ch
Listech Prahy 14.

Poznámka: hlavním pofiadatelem
akcí je oddûlení kultury a obãansk˘ch
záleÏitostí ÚMâ Praha 14. U záfiijo-
v˘ch akcí uvádíme jen ty ze zaãátku
mûsíce, zb˘vající uvefiejníme aÏ
v pfií‰tích Listech ã. 9. Zmûna pro-
gramu vyhrazena.

Kulturní a sportovní akce radnice

stránku pfiipravil: j‰

Seriál „Ulice“ na Černém Mostě
V ãervnu jsme byli svûdky natáãení budoucích dílÛ zatím nekoneãného

seriálu TV NOVA „Ulice“. Televizní ‰táb si pÛjãil k natáãení posilovnu
v obchodním centru Hasso na âerném Mostû a své role u jejího baru právû
pilovali Ondfiej Pavelka a Roman Vojtek. Díly, které se v posilovnû v Praze
14 natáãely, bude TV NOVA vysílat je‰tû letos 20., 21. a 24. záfií.

text a foto: ves

Dočasné přerušení
dodávek teplé vody 

Spolehlivé dodávky tepla v prÛbûhu zimních mûsícÛ vyÏadují, aby byla
na zafiízeních provedena potfiebná údrÏba a opravy. Jako nejvhodnûj‰í obdo-
bí jsou z tohoto hlediska letní mûsíce, kdy není potfieba vytápûní. Z tûchto
dÛvodÛ PraÏská teplárenská a.s. pfiistupuje k plánovan˘m údrÏbov˘m pracím
a za doãasné sníÏení komfortu bydlení se sv˘m zákazníkÛm a návazn˘m odbû-
ratelÛm omlouvá a dûkuje za pochopení. BliÏ‰í informace o odstávkách je
moÏno zjistit na internetov˘ch stránkách nebo na telefonních ãíslech nonstop
dispeãinkÛ, jejichÏ ãísla jsou uvedena mj. ve Zlat˘ch stránkách. Pfiehled ter-
mínÛ odstávek v Mâ Praha 14: lokality âern˘ Most, Hloubûtín a Lehovec
od 16. do 17. 7. Konkrétním dÛvodem odstávky je sefiízení kompenzátorÛ
potrubí. Zákazníky spoleãnosti jsou pfiedev‰ím velké prÛmyslové areály, admi-
nistrativní centra, instituce, bytová druÏstva a spoleãenství vlastníkÛ, nikoli
pfiímo domácnosti. Tûm zaji‰Èují dodávku energií specializované spoleãnos-
ti, jimiÏ jsou zpravidla realitní a správcovské firmy.

Pražské legendy
a strašidla

V Galerii 14 probûhla v ãervnu
dvoudenní v˘stava prací z v˘tvarné
soutûÏe Já a mÛj obvod. JiÏ 13. roã-
níku soutûÏe, vyhla‰ované Mâ Pra-
ha 14, se zúãastnily dûti ze Z· Vy-
bíralova, Z· Gen. Janou‰ka, Z·
·imanovská, Z· Chvaletická, Z· To-
lerance Mochovská, z v˘tvarného
ateliéru ARS PUERIS a kurzÛ v˘-
tvarné v˘chovy Mâ Praha 14. Oce-
nûny byly kresby a malby ve tfiech
vûkov˘ch kategoriích (dvû první mís-
ta pfiipadla dûtem z ARS PUERIS,
jedno prvenství Z· Gen. Janou‰ka)
a rovnûÏ keramické práce, kde byly
jednoznaãnû nejlep‰í v˘tvory dûtí ze
Z· Tolerance Mochovská. 

V pfiízemí Domu sociálních sluÏeb v Bojãenkovû ulici na âerném mostû je od
kvûtna v provozu nízkoprahov˘ klub pro seniory. Klub je otevfien jednou t˘d-
nû ve stfiedu od 15 do 18 hodin, v ãervenci a srpmu bude mimo provoz. Se-
niofii zde opût v záfií naleznou pfiíjemné zázemí pro posezení, malé obãer-
stvení a vzájemnou komunikaci, jeÏ je v jejich vûku velmi dÛleÏit˘m sociálním
faktorem.
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Den dûtí
6âERVENEC/SRPEN 2007

Titulek se samozfiejmû
nevztahuje k fotbalu, ale ke
Dnu dûtí, kter˘ na hfii‰ti Sla-
voje pofiádala na‰e mûstská
ãást. Valící se davy vyvolá-
valy dávné vzpomínky na
zdej‰í obvodní spartakiády
a popíraly ve‰keré varovné

statistiky o vymírání na‰eho
národa. Jen poãet soutûÏících

dûtí pfiesáhl hranici pûti stovek,
dal‰í desítky pfiijely v koãárkách

nebo v‰e pozorovaly z náruãí nebo
ramen sv˘ch otcÛ, odkud je na svût
je‰tû krásnûj‰í pohled neÏ ze hfibetu
konû. Pestrou nabídkou zajímav˘ch
soutûÏí a her pfiispûl mûrou vrchova-
tou ke spokojenosti v‰ech sympatic-
k˘ kolektiv ze spoleãnosti Coca Cola,
sladkostmi dûti uspokojil ‰tûdr˘
sponzor Sahne Böhme a dospûlé zase
jejich libÛstkami nasytil ochotn˘
kolektiv Slavoje.

To Slavoj nezažilTo Slavoj nezažil

Na svÛj první 
Dûtsk˘ den

nás pozvalo ob-
ãanské sdruÏe-
ní Za budouc-
nost Hostavic.
Tady v‰echny
radovánky
i dobroty pro
dûti pfiipravo-
vali sami rodiãe
z nov˘ch domÛ
pod vedením nûk-
dej‰í modelky Jarky
Rytychové. SoutûÏilo se ve
sportovních dovednostech
a hrách, ve zpûvu i recitaci.
V komorní rodinné atmo-
sféfie to ‰lo i tûm nejmen‰ím
opravdu skvûle, i kdyÏ ob-
ãas upírali zrak s prosbou
o nápovûdu ke sv˘m rodi-
ãÛm nebo prarodiãÛm. Pre-
miéra to byla opravdu
povedená, navíc uz-
nejte, Ïe pro pofiá-
dání Dne dûtí asi
nemÛÏe b˘t pfií-
hodnûj‰í místo
neÏ v ulici s ná-
zvem Lucin-
ková.

Premiéra 
v Hostavicích

stránku pfiipravil vok, 
foto: autor (12) a Anna BeháÀová (2)
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Neziskovky a obãanská sdruÏení

Kyjská prodloužená
SvÛj Dûtsk˘ den tradiãnû pofiádal odbor ZRTV TJ Kyje. Ov‰em jen co dûti

spofiádanû ode‰ly po skonãení her
a soutûÏí s rozzáfien˘ma oãima
a s pamlsky v rukou k nedûlnímu
obûdu, obsadila sportovi‰tû hrstka
dospûl˘ch a se stejn˘m nad‰ením se
pustila do soutûÏení. Nûkter˘m
z nich dokonce padly i obleãky
z mládí. Pravda, ne kaÏd˘ se ve‰el
do pytle na skákání a ne kaÏdému
‰lo stejnû hbitû jako kdysi plnit
v‰echny disciplíny, ale nad‰ení
a zápal nechybûly nikomu. A nako-
nec do‰lo i na ty pamlsky. Opravdu
zajímavá prodlouÏená Dne dûtí.

Do svûta pohádek a pohádkov˘ch
bytostí se pfieneslo 1. ãervna pfii osla-
vû Dûtského dne 170 dûtí, které se pfii-
‰ly pobavit a zasoutûÏit si na zahradu
Domu dûtí a mládeÏe na âerném
Mostû. Dûti poznávaly postaviãky
z pohádek, vyrábûly ‰krabo‰ky, urão-
valy názvy bylinek, hrály si na slepou
bábu, ale i závodily a dovádûly. Bylo
to pfiíjemné odpoledne, pfii kterém se
také hodnotilo 218 obrázkÛ, zaslan˘ch
do v˘tvarné soutûÏe „Pohádková
postava“, jeÏ mûla ten den na zahradû
DDM svou vernisáÏ.

text a foto: ves
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Neziskovky a obãanská sdruÏení
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Rekordní účast 
na Dni dětí

Takov˘ nápor náv‰tûvníkÛ zahrada Komunitního centra Mot˘lek na âer-
ném Mostû snad je‰tû nepamatuje. V pfiedveãer Dne dûtí sem na zahradní
slavnost plnou zábavy, soutûÏí a her pfii‰lo 106 dûtí v doprovodu 40 dospû-

l˘ch. Sluníãko v‰echny naladilo na dobrou náladu a dûti se
s chutí pou‰tûly do soutûÏí, které pro nû pfiipravili

vedoucí a dobrovolníci nízkoprahového klubu Paci-
fic – skákání v pytli a pfies ‰vihadlo, do závodûní

na kolobûÏkách, toãení obruãí v pase, pfietahová-
ní lanem ãi do boje s tyãemi. Lovily se také
rybiãky v bazénku, skákalo se na trampolínû
a opékaly se bufity. MoÏná jsem je‰tû na nûco
zapomnûla, ale to není podstatné. DÛleÏitá je
dobrá nálada, smích a spokojené dûti. K jejich
spokojenosti pfiispûly urãitû i odmûny, které si
dûti za své snaÏení mohly na závûr vybrat.

text a foto: ves

DDM na Černém Mostě
9.–13. 7. Toulky Prahou,

pfiímûstsk˘ tábor, vûk: 7–15
let, cena: 45 Kã/den

Náv‰tûvy historick˘ch
památek a zajímavostí Pra-
hy, zpestfiené o rÛzné hry
a soutûÏe

Kontakt: brona@ddmpraha9.cz
16.–20. 7. Krok za krokem z Prahy ven pfiímûstsk˘ tábor, vûk: 7–15

let, cena: 65 Kã/den
V̆ lety do blízkého okolí Prahy za poznáním, zpestfiené rÛzn˘mi hrami

a hrátkami 
Kontakt: jarka@ddmpraha9.cz
Informace o dal‰ích na‰ich letních táborech najdete na www.ddm-

praha9.cz
Zápisy do krouÏkÛ pro ‰kolní rok 2007/ 2008 budou probíhat ve dnech

4., 5. a 6. 9. 2007. 

Otevíráme tyto zájmové kroužky:
Estetika, tvofiení ... Dívãí klub, ·ikovné ruãiãky, V̆ tvarné hrátky, Kera-

mika, Nebojme se v˘tvarného umûní, Fotografování
Modeláfii … Îelezniãní modeláfi, Leteck˘ modeláfi
PC zaãáteãníci, pokroãilí, hraní síÈov˘ch her
Sportujeme … Jóga (dûti, dospûlí), Pohybová akrobacie, Kalanetika

(dospûlí), Body form (dospûlí), Aerobic, Mix dance, Orientální tance,
Capoueira (od 15 ti let), Stûnolezení, Florbal, Volejbal – dívky, Basketbal,
Pohybové hry, Míãové hry, Taneãní modeling, Turistick˘ oddíl, Îonglo-
vání, Cviãeníãko pro radost, Taneãky pro nejmen‰í, Folklórní tance, 

Rómské a perské tance (dûti i dospûlí)
Hudba … Kytara k táboráku
Jazyky a jiné uãení … Nûmãina – pro nejmen‰í, dûti zaãáteãníci, dospû-

lí zaãáteãníci, pokroãilí, Arab‰tina, Psaní v‰emi deseti

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

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

O koně byl zájem
Na jízdárnu v Kolodûjích si pfii‰lo zajezdit na koních 16 dûtí z DDM âer-

n˘ Most. Ti men‰í se vozili na poníkovi, velké dûti se vyhouply do sedla plno-
krevného hnûdáka. Nad‰ení bylo opravdu velké a nikomu se z koÀského hfibe-
tu nechtûlo zpátky na zem. text a foto: ves

Na zahradû kolodûjského zámku jsme mûli ‰tûstí vidût páva, pfiedvádûjícího
právû nádhern˘ vûjífi sv˘ch pavích brk.
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VytouÏené prázdninové dny jsou koneãnû tady
a my vûfiíme, Ïe Mot˘lek a Pacific pfiispûjí k tomu,
aby Va‰e letní záÏitky byly co nejpfiíjemnûj‰í!

Témûfi po celé prázdniny bude pro rodiãe s mal˘-
mi dûtmi otevfiená volná herna vÏdy v úter˘ a ve
ãtvrtek dopoledne. Rodiny mohou vyuÏít i zahradu
s trampolínou nebo jet s Mot˘lkem parníkem do
ZOO.

Tradiãní rekondiãní pobyt pro rodiãe s handicapovan˘mi dûtmi se ten-
tokrát uskuteãní ve druhé polovinû srpna, v krásném pfiírodním areálu
nedaleko Hofiic ve v˘chodních âechach. Pro dûti je pfiipravena celotábo-
rová hra, pfii které získají mnoho nov˘ch záÏitkÛ a dovedností, ãekají je
i spoleãné v˘lety, koupání a táborák, zatímco rodiãe získají i ãas na odpo-
ãinek v dobû hlídání.

Také ná‰ nízkoprahov˘ klub Pacific bude jiÏ ãtvrt˘m rokem zaji‰Èovat
prázdninov˘ program pro sociálnû znev˘hodnûné dûti ze sídli‰tû, které si
kromû pravideln˘ch v˘letÛ uÏijí i t˘denní v˘jezd do pfiírody pln˘ pest-
r˘ch záÏitkÛ. 

Pfiejeme Vám i Va‰im dûtem krásné léto a tû‰íme se na setkání bûhem
prázdnin!

Letní nabídka Motýlku

Prázdninov˘ provoz volné herny Mot˘lku
Úter˘ a ãtvrtek 9–12 hod., zavfieno bude pouze 2.–6. ãervence a 20.

aÏ 31. srpna
Úter˘ 17. ãervence – Spoleãn˘ v˘let parníkem do Troji pro rodiãe

s dûtmi. 
Podle poãasí a únavy je moÏné v˘let prodlouÏit o náv‰tûvu ZOO. Sraz

v 8.30 na metru Rajská zahrada, nebo v 9.10 na Ra‰ínovû nábfieÏí. Cena
za parník 120,– Kã pro dospûlého, 60,– Kã dítû, dûti do 3 let zdarma. Pfii-
hlásit se mÛÏete u Lucie Krísové v Mot˘lku.

Nûkteré odborné aktivity mohou po dohodû probíhat i bûhem letních
prázdnin, aktuální informace budou opût vyvû‰eny na webov˘ch strán-
kách www.motylek.org

Prázdninový program klubu Pacific pro děti od 6 do 18 let

Klub bude otevfien 23. 7.–10. 8., od 13 do 17 hod., úterky a ãtvrtky
budou vûnovány celodenním v˘letÛm (obvykle od 9 do 16 hod.). Na v˘le-
ty je potfieba si pfiedem vyzvednout formuláfi na souhlas rodiãÛ. Vstupné
na v˘letech zaji‰Èuje klub Pacific, dûti platí pouze jízdenky.

Výlety Pacifiku o prázdninách:

Úter˘ 24. 7. bobová dráha na Proseku a vysoãansk˘ park
âtvrtek 26. 7. vodní hrátky v letÀanském aquaparku
Úter˘ 31. 7. v˘let parníkem za gorilami
Pátek 3. 8. Konûpruské jeskynû
Úter˘ 7. 8. Svat˘ Jan pod Skalou – skanzen Solvayovy lomy
âtvrtek 9. 8. hrad Kfiivoklát 
Kontakt na vedoucí klubu – Mgr. Pavlína Sroková, tel. 777 964 754

PhDr. Zuzana Jelenová
pfiedsedkynû SdruÏení na pomoc dûtem s handicapy

KC Mot˘lek, Vlãkova 1067, Praha 14 
Tel. 281 912 081, www.motylek.org

Komunitní centrum MOTÝLEK

V ãervnu se v Nízkoprahovém klubu Pacific uskuteãnil druh˘ meziklubo-
v˘ turnaj ve fotbálku. Dûti a mládeÏ z âerného Mostu a okolí mûli pfiíle-
Ïitost strávit skvûlé odpoledne a navíc získali i krásné ceny.

Světoznámý klavírista 
hrál pro Motýlek

Více neÏ dvû stû tisíc korun na financování sluÏeb Komunitního centra
Mot˘lek pfiinesl kvûtnov˘ benefiãní koncert, na kterém jsme mohli vyslech-
nout strhující klavírní recitál mladého virtuosa Luká‰e Vondráãka. Získané pro-
stfiedky jsou urãeny v˘hradnû na to, aby Mot˘lek mohl nabízet handicapo-
van˘m dûtem odborné aktivity za takové poplatky, které jsou pro jejich rodiãe
pfiijatelné. Proto patfií upfiímné díky spoleãnostem NH-Car, Skanska, Elect-
ro-World, Centrum âern˘ Most, Montservis, Pro.Med.CS Praha, Belstav
a Bio-Factory, které na koncert pfiispûly, a také starostovi Prahy 14 Ing. Miro-
slavu FroÀkovi, kter˘ nad celou akcí pfievzal zá‰titu a osobnû ji nav‰tívil. 

ÚÏasn˘ hudební v˘kon Luká‰e Vondráãka si podmanil i ty posluchaãe,
ktefií klasickou hudbu nejsou zvyklí poslouchat. Jedineãná atmosféra, kterou
vytvofiil sv˘m technicky perfektním a pfiitom velmi citliv˘m pfiednesem skla-
deb Ludwiga van Beethovena, Fryderika Schopina, Leo‰e Janáãka a dal‰ích,
byla je‰tû umocnûna krásn˘m jarním veãerem a majestátními prostorami kos-
tela sv. ·imona a Judy na Starém Mûstû. Posluchaãi mohli ocenit, Ïe tento
svûtoznám˘ klavírista Mot˘lek sám vyhledal a nabídl svÛj recitál bez jaké-
hokoliv nároku na honoráfi, aãkoliv je velmi vytíÏen˘ a vystupuje v pfiedních
koncertních síních po celém svûtû. Stejnû tak se honoráfie zfiekla sympatická
moderátorka Ester Janeãková, která koncert uvedla. Mezi vzácn˘mi hosty
byla mimo jiné i manÏelka amerického velvyslance v âeské republice paní
Alexandria Graber s rodinou a dal‰í ãlenky mezinárodní organizace Ïen v Pra-
ze IWAP (International Women Association of Prague), které jiÏ dfiíve Mot˘-
lek podpofiily pfii rekonstrukci prostor pro muzikoterapii. HV
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Ekoden se zvířaty
Tradiãní – v pofiadí jiÏ patnáct˘ Ekoden pofiádalo o.s. Obãanská inspirace

v sobotu 9. ãervna tentokrát s podtitulem „zvífiata ve mûstû“. Dûti se na jed-
nom ze stanovi‰È, které bylo zastoupeno i pracovnicí odboru Ïivotního pro-
stfiedí Mâ Praha 14 Ing. Zuzanou Urbánkovou (má na starosti ochranu zví-
fiat v na‰í mûstské ãásti a mÛÏete se na ni s touto problematikou obracet),
dozvídaly jak se zvífiaty koexistovat na sídli‰ti, aby to nevadilo ostatním lidem,
ale aby nestrádala ani samotná zvífiata. Pro dûti velmi poutavé bylo stano-
vi‰tû TyfloCentra Praha, o.p.s., coÏ je centrum denních sluÏeb pro nevidomé

a slabozraké a jehoÏ cílem je podpo-
rovat takto handicapované lidi hlav-
nû poskytováním pfiíleÏitostí, vedou-
cích k jejich osobnímu rozvoji.
âlenové centra sem pfiivedli své nej-
bliÏ‰í kamarády – vodící psy a dûti si
mohly se zavázan˘ma oãima na vlast-
ní kÛÏi vyzkou‰et, jaké to je, kdyÏ ãlo-
vûk nevidí a je odkázán na pomoc své-
ho psa. Myslím, Ïe od té chvíle u nich
tato zvífiata získala úplnû novou hod-
notu. Zajímavé bylo i stanovi‰tû zab˘-
vající v˘bûrem materiálÛ pro ekolo-
gick˘ dÛm. Dûti odhadovaly, z ãeho
by se takov˘ dÛm mohl stavût a z ãeho
ne a proã. 178 dûtsk˘ch náv‰tûvníkÛ
získalo ten den nejen cenné poznatky,
které tfieba nûkdy v budoucím Ïivotû
zúroãí, ale i zajímavé odmûny – ãaso-
pisy s dárky z nakladatelství Egmont.
Sponzory Ekodne byly také spoleã-
nost Pro-Bio a Nadace T. Maxové.

text a foto: ves

Ekoléto 2007 s Občanskou inspirací 
Nemáte program pro dûti na úpln˘ konec prázdnin? Pofiádáme pro nû

jiÏ druh˘ roãník pfiímûstského tábora Ekoléto! Bezplatn˘ celodenní pro-
gram pro dûti od 7 do 14 let bude probíhat v t˘dnu od 27.–31. 8. 2007. 

Spoleãnû se vydáme na v˘let vlakem do Prokopského údolí hledat zka-
menûliny, poplujeme lodí do praÏské ZOO, nav‰tívíme praÏské planetá-
rium ãi hvûzdárnu, prozkoumáme pozÛstatky povodní ve Stromovce,
vyzkou‰íme si tábofiení v pfiírodû, péãi o domácí zvífiata na statku, zkrát-
ka ãeká nás spousta nev‰edních záÏitkÛ! 

Ekoléto zaji‰Èují lektorky ekokrouÏkÛ Mgr. Tereza Vo‰ahlíková a And-
rea Hlavová. Pfiihlásit se mÛÏete i v prÛbûhu léta na ãísle 777 327 227 nebo
mailem info@obcanskainspirace.cz.. Lze se zúãastnit i jednotlivé dny.

Konkrétní program a dal‰í informace budou od 16. 7. na webov˘ch
stránkách www.obcanskainspirace.cz a na poboãkách sdruÏení.

Celá akce pro dûti je díky finanãní podpofie Magistrátu hlavního
mûsta Prahy ZDARMA.

Týden s angličtinou 
Potfiebujete vy ãi va‰e dûti intenzivnû zopakovat, procviãit ãi prohlou-

bit angliãtinu?
V t˘dnu od 3. do 7. záfií 2007 jsou k dispozici na‰i lektofii jazykÛ,

ktefií vám vytvofií program pfiímo na míru. PfiizpÛsobíme se vûku
(od 5 do 99 let), ãasov˘m moÏnostem (aÏ 3 hodiny dennû od 10.30 do
20 hod.), pokroãilosti (od úpln˘ch zaãáteãníkÛ po pokroãilé), individuál-
nû ãi ve vámi vytvofien˘ch skupinách. Cena bude stanovena podle poÏa-
dovan˘ch hodin a poãtu úãastníkÛ. Více informací a pfiihlá‰ení na tel.
777 327 227 nebo mail tereza@obcanskainspirace.cz.

ZÁPIS do krouÏkÛ a kurzÛ zahajujeme 20. srpna, od zaãátku srpna
bude rozvrh na na‰em webu a v˘lohách Obãanské inspirace. 

Bezplatné sociálnû právní poradenství – od 15. ãervence do 20. srp-
na není v provozu (dovolená), objednávat se mÛÏete telefonicky
(776 046 112) na termíny po 20. 8. 

Bezplatné poradenství poskytujeme díky grantové podpofie MPSV
a MHMP. 

Pfiejeme Vám krásné a pohodové léto se spoustou jen hezk˘ch zá-
ÏitkÛ! 

Občanská inspirace
Kuãerova 14, âern˘ Most, 
tel.: 281 918 473, 776 046 112
www.obcanskainspirace.cz,
e-mail:info@obcanskainspirace.cz

SvÛj ekodomeãek si vyrobili i ti nejmen‰í. I mnozí dospûlí nerozpoznali v‰echny byliny.

PVC je ze stejného materiálu jako míã. Proã není vhodné do ekologického
domu?

Nev‰ední záÏitek ãekal dûti na sta-
novi‰ti TyfloCentra.
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Matefiské centrum
Klubíãko YMCA Praha
Klub maminek âern˘ Most – YMCA
Vlãkova 1067, Praha 14

Milé maminky, tatínci, babiãky, dûdeãci..!
Jak je u nás v MC zvykem, pfies prázdniny obvykle vyjíÏdíme se sv˘-

mi dûtmi mimo Prahu, proto je program MC Klubíãko omezen.
Pfies prázdniny budou pravidelné herny pouze ve stfiedu po do-

hodû s I. Benediktovou tel. 776 577 845
Do heren je moÏn˘ voln˘ vstup bez pfiihlá‰ení, pfiíspûvek 25 Kã pro

maminku, dûti zdarma.
Jednorázové aktivity pravidelnû pracujících skupin probíhají po doho-

dû s vedoucím skupiny.
Provoz zaãne od 17. záfií, dopoledne herny a ‰koliãka Beránek,

odpoledne jednorázové aktivity, veãer aktivity pro rodiãe. 
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 

stránky 7–11 pfiipravila Alena Veselá

Pfiedev‰ím doufáme, Ïe aÈ uÏ aktuální Listy proãítáte na dovolené nebo

jinde, vydrÏelo venku krásné poãasí, a prázdniny probíhají pfiíjemnû, klid-

nû a Vy v‰ichni odpoãíváte a relaxujete.

I my v JAHODù prázdniny alespoÀ ãásteãnû ctíme, ale protoÏe „dva

mûsíce okurkové sezony“ jsou nám pfieci jen dlouhé, ãasto si je zpestfiuje-

me zvelebováním v‰ech klubÛ JAHODA, DÎAGODA i JAHÒDKA. Pí‰e-

me Vám o tom i pfiesto, Ïe v leto‰ním roce na‰e stavební práce asi pfiehléd-

nout nepÛjde. JAHODù se opût podafiilo v leto‰ním roce uspût se sv˘m

projektem v tzv. strukturálních fondech Evropské unie a tak s finanãní pod-

porou a souãasnû i za úãasti Úfiadu mûstské ãásti Praha 14 (jako partnera

projektu) po cel˘ leto‰ní rok postupnû opraví a zkultivuje celou „na‰í“ ãást

b˘valé M· a Z· na adrese Vybíralova 969/2.

O první fázi na‰ich oprav jsme Vás uÏ informovali v minul˘ch listech, kdy

se za sponzorské podpory zkrá‰lila nejprve JAHÒDKA. Aktuálnû nás

o prázdninách ãi na zaãátek podzimu ãeká v˘mûna v‰ech oken (která uÏ

skuteãnû melou z posledního), zmûny dispozic nûkter˘ch místností, aby co

nejlépe vyhovovaly potfiebám sociální práce s dûtmi a mlad˘mi lidmi a sou-

ãasnû uÏívání rodiãÛ s men‰ími dûtmi a „koãárky“. ZároveÀ musíme samo-

zfiejmû splÀovat v‰echny hygienické a protipoÏární pfiedpisy a tak to prostû

bude taková men‰í generální oprava a doufáme, Ïe nijak nezatíÏí hlukem ãi

prachem nejbliÏ‰í okolí. Kromû oken jsou stejnû ve‰keré práce interního

charakteru a ãást je uÏ úspû‰nû za námi. TakÏe uÏ se mÛÏete spoleãnû s námi

tû‰it na opravdu novou a nabl˘skanou JAHODU.

A kdyÏ fiíkáme novou, tak nezÛstane jen u oprav budovy. Tím se dostá-

vám trochu do osobní roviny a tak si pro tentokráte dovolím… pfiejít z plu-
rálu do singuláru: Je to uÏ 10 let co jsem v JAHODù a na sídli‰ti âer-
n˘ Most potaÏmo v Praze 14 na‰el „svÛj ‰álek ãaje“, poznal velmi mnoho
pfiíjemn˘ch lidí, obyvatel sídli‰tû, úfiedníkÛ, fantastick˘ch dûtí a mlad˘ch
lidí, stovky nenahraditeln˘ch úÏasn˘ch dobrovolníkÛ a absolvoval desít-
ky schÛzek se sponzory, sympatizanty nebo jin˘mi stávajícími ãi budou-
cími partnery v projektech ãi jin˘ch aktivitách. V‰em bych Vám chtûl
za spolupráci za sebe i za JAHODU moc podûkovat, protoÏe právû po
tûch deseti letech jsem se rozhodl z JAHODY odejít. Pokud bych to
mûl nûjak struãnû vysvûtlit je to asi proto, Ïe jsem se pfied nûkolika
mûsíci ráno probudil a zjistil, Ïe „mÛj ‰álek jahodového ãaje“ je uÏ
prázdn˘ a ani v konvici na stole uÏ není z ãeho dolít. Proto jsem se roz-
hodl po dohodû s kolegy v t˘mu pfienechat místo fieditele Lucii Bráz-
dové (dosavadní vedoucí klubÛ JAHODA a DÎAGODA) a jsem si jist˘,
Ïe nová paní fieditelka i její rostoucí t˘m mû nahradí, Ïe to ani nepo-
znáte. Tedy vlastnû poznáte! ProtoÏe oni budou LEP·Í! (A vûfiím, Ïe
jim spoleãnû budeme drÏet palce).

Po vzájemné dohodû s panem starostou a ãleny Komise pro komu-
nitní plánování sociálních sluÏeb, zÛstanu Praze 14 vûrn˘ a budu se
procesu úãastnit aktivnû i dál a tak se tû‰ím s Vámi v‰emi na dal‰í spo-
lupráci.

Za JAHODU se ov‰em louãím a DùKUJI Vám v‰em je‰tû jednou za
pfiízeÀ a spolupráci.

Honza Dolínek
odstupující fieditel a zakládající ãlen obãanského sdruÏení JAHODA

JAHODA
Vybíralova 969, Praha 9
telefon do v‰ech klubÛ: 281 916 352 
+ klub DÎAGODA mobil 774 674 060
email: info@jahodaweb.cz
ã.ú. 127528689/0300 vefiejná sbírka 
www.jahodaweb.cz

JAHODOVÉ MENU

Dětský den 
školičky Beránek

Zaãátek ãervna jiÏ tradiãnû patfií dûtem a tuto tradici ctí i ‰koliãka Beránek,
která pÛsobí v rámci MC Klubíãko YMCA Praha – âern˘ Most. Dûtsk˘

den pln˘ vesel˘ch soutûÏí probûhl ve ãtvtek 7. ãervna odpoledne na známé
louce s ohni‰tûm „za mostem“, v ãásti zvané âihadla. Uznání patfií více neÏ
30 dûtem a jejich rodiãÛm, které neodradilo ani velice teplé poãasí od men-
‰í procházky a pak od skákání v pytlích, boje s drakem, provazolezení, pfie-
chodu nebezpeãn˘m územím a dal‰ích soutûÏních disciplin. Zlat˘m hfiebem
programu byl nakonec oãekáván˘ táborák a opekání bufitíkÛ. Milé setkání
dûtí i dospûl˘ch v‰ak vÛbec nemuselo mít krásn˘ konec, protoÏe si organizátofii
zapomnûli pfiibalit do baÈohu sirky! Proto zvlá‰È dûkujeme mamince malého
Káji za zapÛjãení zapalovaãe! text a foto: VAV

PROJEKT „JAHODA –
CENTRUM
KOMUNITNÍCH
AKTIVIT“ JE
SPOLUFINANCOVÁN
EVROPSKOU UNIÍ.
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Libor Bene‰, Ïák 5. C tfiídy Z· Generála Janou‰ka nav‰tívil 7. ãervna Minis-
terstvo zahraniãních vûcí. Mûl k tomu váÏn˘ dÛvod. Konalo se zde totiÏ vyhlá-
‰ení vítûzÛ národního kola X. roãníku V̆ tvarné a literární soutûÏe na téma
„Bude mít Zemû bílou ãepici???“ Se svojí básniãkou „Ledovec“ obsadil vel-
mi hezké 2. místo. Diplom a vûcné ceny obdrÏel z rukou pfiedsedkynû Klu-
bu Ekologické v˘chovy, RNDr. Danu‰e Kvasniãkové, CSc., zástupce Minis-
terstva ‰kolství, mládeÏe a tûlov˘chovy, ãlena sekretariátu âeské komise pro
UNESCO, zástupce Zeleného kfiíÏe a Ministerstva Ïivotního prostfiedí.

PaedDr. ·tûpánka Vondrá‰ková
tfiídní uãitelka

2. místo za „Ledovec“

Autobus pln˘ nad‰en˘ch raftafiÛ odjíÏdûl od na‰í ‰koly Z· Chvaletická 10.
kvûtna smûrem na RoÏmberk, kde jsme s uãiteli a zku‰en˘mi vodáky nafouk-
li rafty, pfiidûlili záchranné vesty, helmy a pádla. Rozdûlili jsme se do sedmi
sedmiãlenn˘ch skupin a nasedli na rafty. První den nás pfiivítalo né zrovna pûk-
né poãasí, obãas i zapr‰elo. Ale náladu nám to nezkazilo, protoÏe uÏ se v‰ich-
ni radovali, Ïe jsou na vodû. První úsek Vltavy jsme zvládli na jedniãku. Hned
druh˘ den ráno jsme na raftech vyrazili smûrem na âesk˘ Krumlov. Do zad
nám pálilo sluníãko a my si uÏívali krásného dne. Veãer jsme mûli moÏnost si
âesk˘ Krumlov i prohlédnout. Poslední den jsme se znovu vypravili do âes-
kého Krumlova, kde nás ãekalo pfiíjemné pfiekvapení. Akce s názvem Den aktiv-
ní turistiky, kde jsme si uÏili spoustu legrace. 

A. Hejzlarová, B. Vo‰tová 9. b

Vyučování v lese
V̆ uka na ‰kole v pfiírodû, které se na‰e tfiída 8.B zúãastnila koncem kvût-

na ve Svoru v LuÏick˘ch horách, probíhala netradiãnû. ·kolní lavice jsme
vymûnili za pafiezy v lese. Cel˘ch 10 dnÛ jsme plnili úkoly ze ‰kolního eko-
logického projektu „Jak se má les“. Tento projekt plníme jiÏ druh˘m rokem.
Na‰ím úkolem bylo pozorovat les, mûfiit v˘‰ku a odhadovat stáfií stromÛ a také
jsme sledovali v jakém stavu se lesy nacházejí. Mûli jsme moÏnost si pfiímo
v praxi vyzkou‰et t˘movou práci a souãasnû i dokázat, Ïe nám není cizí správ-
né chování v pfiírodû. 

Martina Vláãilová, 8. B Z· Gen. Janou‰ka

Výlet na raftech

Barevný den
T˘den nato se konala ve ‰kole dal‰í úÏasná akciãka! Byla to obdoba loÀského

Ïlutého dne, tentokrát nazvaná Den barevn˘. KaÏdá tfiída si zvolila svou barvu,
a tak mezi tradiãní Ïlutou a zelenou záfiila i rÛÏová a oranÏová. Nûktefií barevní
Ïáci své kreace pfiedvedli i mimo ‰kolu, aÈ to bylo v pfiírodû, ãi ve mûstû, vÏdy
záfiili jarem. Sladûn˘ modr˘ první stupeÀ nav‰tívili deváÈáci, ktefií v kontrastní
rÛÏové velmi vynikali. Druh˘ stupeÀ se pak vydal do terénu: nav‰tívili jsme Sla-
vín a putovali po stopách na‰ich slavn˘ch pfiedkÛ, jiní obdivovali zrekonstruova-
n˘ zámek Ctûnice, dal‰í si roz‰ífiili si vûdomosti v Muzeu hlavního mûsta Prahy.
Celá barevná ‰kola si den náleÏitû uÏila.V‰ichni kromû deváÈákÛ, ktefií ho jiÏ na této
‰kole nezaÏijí, se urãitû tû‰í na pfií‰tí roãník.

Na webov˘ch stránkách http://www.zs-chvaleticka.org najdete i dal‰í fotodo-
kumentaci 

M. Florová, I. ·krdlová 9. b

�

Novinky z ChvaletickéNovinky z Chvaletické

Ledovec
Libor Bene‰ 

Dnes zas roztál ledovec,
pro geology je to velká vûc.
VÏdyÈ tím jak ledovce roztávají,
dal‰í a dal‰í stromy padají.

Nejsou to jen ledy, co niãí tenhle svût,
jsou to i lidi je jich víc neÏ pût.
Nikdo neví jak to s námi bude,
za pár let tfieba nikdo nezbude.

Jak to fiekneme dûtem,
Ïe vesmír skonãí i s na‰ím svûtem.
VÏdyÈ jen dobr˘ nápad by staãil,
aby tuhle hrÛzu zniãil.
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Studenti SŠ cestovního
ruchu ARCUS v USA

Jako studenti S· cestovního ruchu ARCUS jsme mûli moÏnost vycesto-
vat do USA. V polovinû bfiezna s námi vzlétlo letadlo vstfiíc newyorsk˘m
mrakodrapÛm. PrÛvodce nás uvítal s úsmûvem a cestou do studentského hote-
lu YMCA jsme se kochali krásami mûsta. Ubytovali jsme se a okoukli na‰e
doãasné útoãi‰tû. Naplánovaná byla veãerní procházka pro Broadwayi. Hned
druh˘ den ráno jsme se vydali vstfiíc nov˘m záÏitkÛm. Nav‰tívili jsme napfi.
Trinity Church, burzu, Federal Hall, muzeum indiánÛ, Seaport, absolvovali
„pfiíjemnou“ procházku po Brooklyn Bridge, pfii které nás poãasí odmûnilo
snûhovou boufií, a den jsme ukonãili náv‰tûvou âínské ãtvrti. 

V sobotu jsme ãasnû ráno vyrazili autobusem do Battery parku, odkud
odplouvala loì na Liberty Island, Ellis Island a do New Jersey. Nalodili jsme
se a vypluli smûrem k so‰e Svobody. Následovala prohlídka ostrova a poté
i samotné sochy. Uãaroval nám pohled na Manhattan, kter˘ byl poprvé zali-
t˘ sluncem, které nám vydrÏelo svítit aÏ do konce pobytu. Poté jsme vyrazi-
li na blízk˘ Ellis Island, nebo-li ostrov pfiistûhovalcÛ, kde jsme si prohlédli
muzeum. Po pfiíjezdu na pevninu jsme si s mraziv˘m pocitem prohlédli Ground
Zero, místo, kde stál pfied teroristick˘m ãinem znám˘ WTC. Dal‰í zastávkou
byl Empire State Bulding. Po vyjetí do 86. patra se nám naskytl jedineãn˘
pohled na New York City. Po prohlídce jsme se rozprchli do nákupních cen-

ter Manhattan Hall. Unaveni, ale plní záÏitkÛ, jsme dorazili na YMCU. Nedûl-
ní den byl ve znamení nákupÛ v nejvût‰ím centru na svûtû, Macy’s. Je‰tû pfied-
tím jsme si ale stihli prohlédnout Rockefeler Center, Trump Tower a F. A. O.
Schmarz – nejvût‰í hraãkáfiství na svûtû, a samozfiejmû známou 7th Avenue
s mnoha luxusními obchody. Nezapomenuteln˘ byl také celodenní v˘let auto-
busem Greyhound do Washingtonu D.C., kde jsme si v‰echno prohlédli a podí-
vali se i do Capitolu. Z dálky jsme zahlédli prezidenta USA G. Bushe pfii pfie-
dávání ceny americk˘m fotbalistÛm, prohlédli jsme si Lincoln Memorial,
obelisk i znám˘ hfibitov americk˘ch vojákÛ. Zcela vyãerpaní, ale plní dojmÛ,
jsme dal‰í ráno pro‰li ãástí Central Parku, kde jsme vidûli pomník J. Lenno-
na, nakoupili poslední dárky a vydali se smutnû na zpáteãní cestu. Po noci
strávené v letadle jsme se ráno ‰Èastnû setkali se sv˘mi pfiíbuzn˘mi a zná-
m˘mi, ktefií na ná‰ návrat netrpûlivû ãekali.

studenti S· cestovního ruchu ARCUS

Absolventský koncert ZUŠ
Pfieplnûná Galerie 14, z níÏ se oz˘valy melodie svûtov˘ch skladatelÛ – tato

kombinace signalizovala v podveãer 18. ãervna v˘jimeãnou událost: právû
zde probíhal koncert absolventÛ Základní umûlecké ‰koly Ratibofiická v Hor-
ních Poãernicích (má poboãku uÏ i na âerném Mostû). Mezi vystupujícími
mlad˘mi hudebníky byli nûktefií i z Prahy 14 a v‰ichni si své závûreãné vystou-
pení opravdu vychutnali vãetnû potlesku a zábleskÛ fotoaparátÛ. Kdo ví, moÏ-
ná je mezi nimi budoucí virtuos ãi úspû‰n˘ hudební skladatel!

text a foto: ves

Jak ukonãit ‰kolní rok? Jakou
zábavu pfiipravit dûtem, aby mûly
hezké vzpomínky na matefiskou ‰ko-
lu? JiÏ v únoru jsme zaãínali sesta-
vovat program na ãerven. Rozhodli
jsme se pfiizvat i na‰e b˘valé „absol-
venty“ a umoÏnili jsme vstup dûtem,
které na‰i M· nenav‰tûvují. Mûsíc

ãerven s tematick˘m názvem „ Hurá
na prázdniny“, zaãal sportovními hra-
mi, pfii nichÏ si dûti zmûfiily své síly
ve skoku z místa, bûhu na 20 metrÛ
a hodu míãkem. Závodníci vzali sou-
tûÏ velmi váÏnû.Byli soustfiedûní na
své v˘kony a kdyby je neãekal obûd,
bûhali by a skákali aÏ do odpoledne.

Po zásluze byli
proto odmûnûni
bronzovou, stfií-
brnou i zlatou
medailí. Odpo-
ledne plné zába-
vy a dobrodruÏ-
ství ale ãekalo
dûti i dal‰í den.
Po pfiedtanãení,
o které se zaslou-

Ïil taneãní krouÏek, ãekalo na rodi-
ãe i dûti pfiekvapení.Uãitelky pozva-
ly absolventy M·, ktefií pro‰li na‰i-
mi zájmov˘mi krouÏky v pfiede‰l˘ch
letech a dále se vûnovali hudbû, spor-
tu ãi tanci. V‰ichni mohli shlédnout
latinsko-americké a moderní tance,
aerobik, ãi hru na pfiíãnou flétnu.
O závûr vystoupení se postaraly dûti
z krouÏku anglického jazyka. V pÛl
ãtvrté s huronsk˘m AHÓJ nastoupi-
ly dûti na „pirátsk˘ koráb“, kter˘ plul
za doprovodu hudby hledat pirátsk˘
poklad. O soutûÏe i písniãky se posta-
rali dva piráti a dvû pirátky. Obleãe-
ní nûkter˘ch dûtí i rodiãÛ pfiipomí-
nalo skuteãné piráty a vneslo do
zábavného odpoledne patfiiãnou nála-
du.V nalezeném pokladu na‰ly dûti

ply‰ovou chobotniãku, jogurt a ãaso-
pis s pfiekvapením.V‰echny dûti,
malé i velké, na‰e i ty co tu byly na
náv‰tûvû, byly odmûnûny velk˘m
nanukem. Rodiãe se obãerstvili
v provizorním stánku, kter˘ zajistila
b˘valá uãitelka M·. Kdo chtûl pro-
Ïít romantické odpoledne, mohl si
opéct bufitíka na malém oh˘nku.
Poslední náv‰tûvníci opustili zahradu
aÏ v pÛl deváté veãer a my jsme mûli
zaslouÏen˘ pocit dobfie naplnûného
dne. I pfií‰tí ‰kolní rok máme pfiipra-
venu spoustu akcí pro dûti. Pfiijìte se
podívat ! 

kolektiv matefiské ‰koly 
Vybíralova 968/4

stránky 12–13 pfiipravila 
Alena Veselá

Jak jsme oslavili konec školního roku
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Byla to 10. kvûtna leto‰ního roku
velká sláva, kdyÏ se v pfiízemí

hotelu Bridge ve Va‰átkovû ulici na
âerném Mostû otevíral v pofiadí uÏ
42. ·vejk restaurant v âR. K vidûní
tady byli vojáci v císafisk˘ch unifor-
mách a samozfiejmû dorazil i dobr˘
voják ·vejk, kter˘ mezi hosty pfiiví-
tal i ty nejvzácnûj‰í, Richarda Ha‰ka
(na snímku v modrém saku vedle
·vejka), vnuka slavného spisovate-
le, a také doktora Radko Pytlíka (na
dal‰ím snímku vedle ·vejka), vûhlas-
ného znalce díla Jaroslava Ha‰ka
a uznávaného „‰vejkologa“. Nechy-
bûla ani dobová hudba, která jen
dotváfiela klid a pohodu staropraÏské
secese. ·edesát míst na venkovní
zahrádce a je‰tû o patnáct více ve sty-
lovém interiéru, jehoÏ klíãov˘m prv-

kem je celková atmosféra. Tu spo-
leãnû vytváfií dfievûná podlaha,
masivní dfievûn˘ nábytek a obloÏení
stûn, charakteristick˘ v˘ãep a v‰u-
dypfiítomná tváfi dobrého vojáka
·vejka od Josefa Lady. Ladovy ilus-
trace k Ha‰kovû knize zdobí i oken-
ní vitráÏe. V hospodû nechybí Pils-
ner Urquell, obraz císafie pána
a ‰iroká nabídka jídel pfiedev‰ím tra-
diãní ãeské kuchynû. Vedle tûchto
atributÛ, které jsou typické pro v‰ech-
ny ·vejk restauranty u nás, má ten
s názvem Na Mostû jednu zvlá‰tnost.
Symbolicky zarámovan˘ originální
úlomek pÛvodního mostu, kter˘ spo-
joval Satalice s Hloubûtínem a Kyje-
mi nad Ïelezniãní tratí do Lysé nad
Labem a V‰etat. Tento most, ãern˘
od koufie parních lokomotiv, dal

název nejen zdej‰ímu sídli‰ti, ale
i novému, uÏ 42. ·vejk restaurantu.

KdyÏ do jeho prostor vcházíme
o mûsíc pozdûji za dal‰ími redakã-
ními povinnostmi s pokraãováním
na‰eho gastroprÛvodce, vítají nás asi
dvacet minut po poledni dva hosté
a ãí‰ník. Usedáme ke stolu pod
v˘razn˘ nápis „Raãte dále, budeme

vás co nejpeãlivûji opatrovat“. Jídel-
ní lístek nabízí 4 pfiedkrmy, 3 polév-
ky, 4 hotová jídla, stejn˘ poãet jídel
bezmas˘ch, 20 minutek a k tomu je‰-
tû 5x nûco malého k pivu a 3x nûco
pro na‰e nejmen‰í. V názvech jídel
nechybí ani populární literární posta-

vy, tfieba ·vejkova s˘rová mísa, gulá‰
feldkurátora Katze, Balounova ba‰-
ta, jehla podle nadporuãíka Luká‰e
nebo svíãková se smetanou od paní
Müllerové, kterou si objednávám
spolu se staroãeskou zelnou polév-
kou. Kolega si pfieje peãenou kach-
niãku z âerného Mostu, kolegynû
nûco vegetariánského. Po ãtyfiiceti
minutách se nese horká polévka cel-
kem dobré chuti, leã v malé misce
bez ou‰ek. ·koda, Ïe nejsme v Praze
13, to by bylo stylové, protoÏe pfies-
nû tolikrát jsem vloÏil lÏíci do úst
a bylo po obsahu. Omáãka byla
v˘borná, masa slu‰ná porce, jen paní
Müllerová neznala mikrovlnku, tak-
Ïe by nemohla nabízet tûÏko ukroji-
telné knedlíky. Kolega si pomlaská-
vá na kaãence, která byla dokonale
propeãená a ‰Èavnatá s pofiádnou por-
cí ãerveného zelíãka, kolegynû si za
tûch 105 korun pfiedstavovala v jídle
„tûstoviny se zeleninou“ pfiinejmen-
‰ím o nûco víc zeleniny. Obûd zapí-

Gastronomick˘ prÛvodce 
14âERVENEC/SRPEN 2007

průvodce
Prahou 14GASTRO

Švejk restaurant Na Mostě
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·vejkem na ruãnû malovaném v˘vû-
sním ‰títû.

MoÏná, Ïe teì pfies léto budete
mít více moÏností seznámit se
s nûkter˘mi restauraãními zafiíze-
ními v Praze 14 a napsat nám své
záÏitky z nich. Rádi je v záfiijovém
pokraãování na‰eho seriálu zve-
fiejníme. red.

zici. Po hodinû a pÛl odcházíme, mar-
nû hledáme nûjaké hosty uvnitfi i na
zahrádce, a tak se louãíme jen se

jíme
desítkou

Gambrinus,
která je na ãepu spolu s plzeÀsk˘m
leÏákem a tmav˘m Velkopopovic-
k˘m kozlem. Míra je v pofiádku, ale
teplota by mohla b˘t o nûco niÏ‰í.
Samozfiejmû, Ïe nezapomínáme nav-
‰tívit ani toalety, kde vám k tomu
krásnû vyhrávají. Leã s hudbou
a atmosférou pfii slavnostním oteví-
rání tohoto zafiízení se to srovnávat
nedá. A pfii plné restauraci by asi po
jedné mu‰li i míse bylo málo. Res-
taurace má zvlá‰tní nekufiáckou míst-
nost, nemá v‰ak bezbariérov˘ vstup.
Dûtská Ïidliãka ke stolu je k dispo-

Gastronomick˘ prÛvodce 
15âERVENEC/SRPEN 2007

Naše hodnocení
První dojem:

Kvalita obsluhy:

Nabídka:

Gurmánsk˘ 
záÏitek: 

Sociální zázemí:

Celkov˘ dojem 76 %

e
4

Prague Biennale 3:
Zaostřeno 

na středoevropské umění
V praÏské Karlínské hale probíhá aÏ do 16. záfií jiÏ tfietí roãník meziná-

rodní pfiehlídky umûní Prague Biennale 3. V syrovém industriálním prosto-
ru b˘valé v˘robní haly na plo‰e pûti tisíc ãtvereãních metrÛ pfiedstavuje svá
díla více neÏ dvû stovky nastupujících i etablovan˘ch umûlcÛ z celého svû-
ta. Leto‰ní v˘stava je zamûfiena na stfiedoevropské umûní. ·iroká ‰kála vysta-
ven˘ch nov˘ch i star‰ích prací, od malby pfies fotografii k performanci a umû-
ní instalace, mapuje v˘znamné milníky ‰edesát˘ch a sedmdesát˘ch let.
Zvlá‰tní dÛraz klade na rumunskou clujskou ‰kolu, která je vedle lipské
a dráÏìanské povaÏována za „líheÀ“ kvalitních malífiÛ souãasnosti.

V̆ stava se koná pod zá‰titou praÏského primátora Pavla Béma a Minis-
tra kultury âeské republiky Václava Jehliãky a s podporou spoleãnosti Kar-
lovarské minerální vody, v˘robce Mattoni, jako hlavního tuzemského spon-
zora.

Ke Karlínské hale se dostanete z Prahy 14 metrem, vystoupíte ve stani-
ci KfiiÏíkova, odkud je to pût minut pû‰ky. j‰
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Nûkolik snímkÛ z ãinnosti Aerobic
klubu Chvaletická poslala do redak-
ce jeho hlavní trenérka Kamila ·ebí-
ková. Vybrali jsme ãtyfii z nich, které
jen dokumentují krásu tohoto sportu
a také jednu raritu, kde jsou jeho
vyznavaãky krásné i o‰klivé zároveƒ.

Na prvním sním-
ku jsou tfii meda-
ilistky z Petfiin-
ského poháru
(vlevo Tereza
Îáãková s dip-
lomem za tfietí
místo v kategorii
10–12 let, upro-
stfied vítûzka ka-
tegorie 8–9 let
Karolína Medová

a vpravo Krist˘na Dohnalová, která obsadila druhé mís-
to v kategorii 9–10 let).

Z téÏe akce v hale na Petfiinách je i druhá fotka, na níÏ
pózují nejmen‰í dûti (5–7 let) z pódiové sestavy „Malé
ãarodûjky“, která se v‰em pfiítomn˘m moc líbila. Dûv-
ãata se s touto sestavou, stejnû jako jejich star‰í kolegy-
nû (8–14 let) v sestavû s názvem „Zpívání v de‰ti“ (na
tfietím snímku), pfiedstavila také pfii soutûÏi Podûbradská
brána, v Horních Poãernicích pfii slavnostním pálení ãaro-
dûjnic, na akademii ‰koly v Gongu a také pfii soutûÏi v pó-
diov˘ch sestavách, která se uskuteãnila v Pardubicích.

âtvrtá fotografie byla pofiízena pfii mistrovství re-
publiky v Master Clase 2007, které bylo k vidûní v hale
v Hostivafii. Jen v kategorii 8–10 let tady soutûÏilo 115
závodnic.

Teì mají závodnice Aerobic klubu Chvaletická prázd-

niny, ale leno‰ení je neãeká. V po-
lovinû ãervence se uskuteãní t˘den-
ní soustfiedûní pro dûti ve vûku 9–14
let ve Sporthotelu Fr˘d‰tejn a o mûsíc
pozdûji pfiivítá dûti ve vûku 5–8 let
rekreaãní stfiedisko Pafiez. Oba poby-
ty jsou otevfiené i pro v‰echny dal‰í
dûti, které mají rády také jiné spor-
ty. Kdo má zájem, nechÈ vyÈuká mail
kamilasebikova@seznam.cz nebo
zavolá 606 499 821. 

Ve dnech 25.–27. 5. 2007 pro-
bûhlo na hfii‰ti u Z· Bfií VenclíkÛ,
kde sídlí softballov˘ oddíl Spect-
rum Praha, mistrovství republiky
ÏákÛ. Jedná se o nejmlad‰í kate-
gorii chlapcÛ do 12 let. Finálo-
vého turnaje se zúãastnilo 5 t˘mÛ
z celé âR. Od páteãního odpo-
ledne aÏ do nedûlního podveãera
probíhaly dramatické boje. K vi-
dûní byl velice kvalitní softball
podpofien˘ je‰tû obrovsk˘m nad-
‰ením hráãÛ. V‰ichni se snaÏili
podat maximální v˘kon. 

Do finálového zápasu se na-
konec probojovali hráãi Mostu
a domácího Spectra. Finálov˘
zápas byl dÛstojn˘m vyvrchole-
ním celého turnaje a mûl i skvû-
lou diváckou kulisu. Hráãi pofiá-
dajícího oddílu mûli nakonec
vût‰í ‰tûstí, své soupefie Painbus-
ters Most pfiehráli a získali pro
rok 2007 titul mistr âeské repub-
liky. Tfietí skonãili Hro‰i Havlíã-
kÛv Brod, ãtvrtí Îraloci Lede-
nice a pátí mladí softballisté
z Karlov˘ch VarÛ. Za zdafiil˘ prÛ-
bûh ‰ampionátu patfií podûková-
ní organizaãnímu t˘mu pod vede-

ním fieditele turnaje Filipa Kolaciho a také rodi-
ãÛm hráãÛ z domácího oddílu.

Sportovní pfiehled
16âERVENEC/SRPEN 2007

Bowling v létě?
Proč ne?

Víte, Ïe první bowlingovou dráhu
nechal postavit anglick˘ král Henry
VIII uÏ v roce 1520? U nás tento
sport pomalu vy-
tlaãuje tradiãní
kuÏelky
a roste i po-
ãet nov˘ch
heren.
A víte, Ïe
jednu
z nejkrás-
nûj‰ích bow-
lingov˘ch heren
najdete vedle kostela
sv. Bartolomûje v Kyjích? Úãastníci
pravideln˘ch turnajÛ o pohár staros-
ty na‰í mûstské ãásti, ktefií hernu
zaplní vÏdy do posledního místeãka,
na zdej‰í prostfiedí nenechají dopus-
tit, stejnû jako její stálí náv‰tûvníci,
líbí se i náhodn˘m hostÛm a nyní se
o tom díky zajímav˘m prázdninov˘m
slevám mohou pfiesvûdãit také dal‰í
zájemci o bowling. 

Od pondûlí do pátku stojí hodina
150 korun od ãtyfi do ‰esti odpoled-
ne a stejnou ãástku i bûhem celé
nedûle, 220 korun si pfiipravte ve
v‰ední dny od 18 do 02 hod.
a v sobotu mezi 13 a 24 hodinou
a celé léto se tak mÛÏete pfiipravovat
na fiíjnov˘ turnaj. Jsou to moÏná nej-
niÏ‰í ceny v Praze. Navíc v J. R. Clu-
bu Bowling je klimatizované pro-
stfiedí, takÏe nemáte-li moÏnost b˘t
nûkde u vody, tfieba vás osvûÏí pobyt
v této hernû s neb˘valou atmosférou.

Čarodějky z Chvaletické

Spectrum má další titulSpectrum má další titul
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Pfiipravit tohoto malého prÛvodce
do letních ListÛ bylo pro nás

milou povinností, neboÈ jsme
v redakci nad‰en˘mi rekreaãními
cyklisty. Tipy na cyklov˘lety, které
tu naleznete, jsme absolvovali vÏdy
z Prahy 14, aby byly ‰ité na míru
zdej‰ím cyklistÛm. ZdÛrazÀuji, Ïe
nejde o vyãtené informace, ale o pfií-
mé záÏitky a zku‰enosti. Ovûfiili jsme
si pfii nich, Ïe se v Praze situace pro
cyklisty v posledním období v˘raz-
nû obrací k lep‰ímu. V˘stavba cyk-
lotras a cyklostezek na území hlav-
ního mûsta nabrala na obrátkách a uÏ
není tou odstrkovanou Popelkou,
jako je‰tû nedávno. Pro orientaci
v terénu nám v˘bornû poslouÏily
cyklomapy z vydavatelství Îaket
Z Prahy na kole. âtvefiice map na
vodovzdorném papíru dokonale
pokr˘vá jak celou Prahu, tak její oko-
lí do vzdálenosti cca 30 km. Dopo-
ruãujeme spí‰ neÏ cyklomapu vyda-
nou Magistrátem Praha a okolí, která
není zdaleka tak podrobná a pfie-
hledná. Na rozvoj cyklistiky jdou
dnes nemalé finance jak z rozpoãtu
hl. m. Prahy, tak jednotliv˘ch mûst-
sk˘ch ãástí, za pfiispûní evropsk˘ch
strukturálních fondÛ, a sympatické
je, Ïe se dafií koordinovat rozvoj cyk-
lotras se stfiedoãesk˘m regionem.
Cyklisté mohou v Praze k pfiepravû
kol vyuÏívat jak metro (podrobnosti
viz níÏe), tak pfiímûstské Ïeleznice,
která je postupnû zaãleÀována do
systému celopraÏské integrované

dopravy. Vyzkou‰eli
jsme i nov˘ cyklo-
vlak jedoucí kaÏd˘
víkend z Masarykova
nádraÏí a projeli jsme
i nedávno prodlouÏe-
nou cyklostezku z Ko-
mofian na Zbraslav.
Pokud se chystáte vy-
razit do Brd, mÛÏete
vyuÏít v návaznosti
na vlak cyklobus ze
stanice Dobfiichovi-
ce. Pfiipomínáme, Ïe
Gigasport na âerném
Mostû jiÏ druh˘m
rokem pofiádá jedno-
denní cyklov˘lety
do atraktivních míst
âR (viz www.giga-
sport.cz). Ve stadiu
pfiíprav jsou v sou-
ãasnosti projekt v tûs-
ném sousedství Pra-
hy 14: v délce
pfiibliÏnû tfií kilomet-
rÛ povede od pfií‰tího
roku cyklostezka po
nûkdej‰ích kolejo-
v˘ch vleãkách a mos-
tech ve vysoãansk˘ch
a hloubûtínsk˘ch prÛ-
myslov˘ch areálech.

Stezek a tras pro cyklisty je nyní
v metropoli pfies 260 km, z toho více
neÏ 110 km pfiedstavují stezky. Do
roku 2010 by mûlo b˘t vybudováno
na 450 km stezek a tras pro cyklisty.

Cel˘ systém celomûstsk˘ch cyk-
lotras vãetnû aktuálních informací
a ãlánkÛ o cyklistické dopravû v Pra-
ze naleznete na cyklistickém serve-
ru: www.praha-mesto.cz/cyklo.

j‰

CykloprÛvodce
17âERVENEC/SRPEN 2007
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Cyklistika je zdravá
V éfie vychrtl˘ch manek˘nek a nekoneãného omílání

tûch jedinû správn˘ch diet na hubnutí vám nabízíme zaru-
ãen˘ recept s jedinou ingrediencí, kterou je kolo. Jeho
blahodárné úãinky jsou uÏ dávno prokázány, jízda na kole
totiÏ nezatûÏuje klouby jako tfieba bûh. Jezdit se dá
v jakémkoliv vûku i stavu va‰í tûlesné schránky. Je ale
nutné cyklistiku provozovat pravidelnû, nepfiepínat se
a nepfieceÀovat své síly, zejména pokud na kolo usedne-
te po del‰í dobû. Nev˘hodou je zatûÏování zejména sva-
lÛ nohou tfieba na úkor bfii‰ních, proto je vhodné pfied jíz-
dou i po ní protáhnout také ostatní svaly a cyklistiku pokud
moÏno doplÀovat plaváním nebo kalanetikou. A aby péãe
o zdraví byla úplná, tak pfiipomínáme pro dûti povinné
a pro dospûlé doporuãené no‰ení cyklistické helmy.

vok

Přeprava kol v MHD
Také pfieprava bicyklÛ v mûstské hromadné dopravû

se fiídí urãit˘mi pfiedpisy. Na území hlavního mûsta se smí
kolo pfieváÏet pouze v metru a v cyklobusech. V metru je
k tomuto úãelu novû vyhrazena poslední plo‰ina kaÏdé-
ho vagonu soupravy, ve voze v‰ak smûjí b˘t najednou
maximálnû dvû kola. Ov‰em je-li uÏ plo‰ina obsazena
koãárkem nebo invalidním vozíkem, pak se cyklista musí
pfiesunout do jiného vagonu. MoÏná nevíte, Ïe kolo se ve
stanicích metra nesmí pfiepravovat ve v˘tahu. A Ïe kaÏd˘
cyklista mÛÏe cestovat pouze s jedním bicyklem. Sku-
teãnost, Ïe kolo se má bûhem pfiepravy pouze vést, snad
ani nemusíme pfiipomínat. Ostatnû jízdy na nûm si v Pra-
ze uÏijete dost na více neÏ sto ‰edesáti kilometrech zna-
ãen˘ch cyklistick˘ch tras.

vok

Dal‰í z fiady „map, které vydrÏí v‰echno, co vydrÏíte
vy“ z kartografického vydavatelství Îaket (www.zaket.cz)
se právû dostá-
vají na trh. Cyk-
loturistická mapa
OKOLÍ PRAHY
na vodovzdorném
papíru zn.  Tyvek
odolném i proti
roztrhnutí, zobra-
zuje v mûfiítku 
1 : 65 000 aktuální stav znaãen˘ch turistick˘ch tras a cílÛ
a je doplnûná o prÛbûh v‰ech znaãen˘ch cyklotras. Novû
je zobrazena pravoúhlá soufiadnicová síÈ UTM po 2 km,
usnadÀující odhad vzdálenosti. V mapû jsou téÏ uvedeny
geografické soufiadnice pro urãování polohy pomocí GPS.
Dále je to cykloturistická mapa POD¤IPSKO, která na-

vazuje na severní okraj v˘‰e uve-
deného titulu. Do tfietice chceme
v‰echny cykloturisty upozornit,
Ïe právû vychází aktualizovan˘
dotisk v‰ech map ze souboru
Z PRAHY NA KOLE, obsahu-
jící pût samostatn˘ch mapov˘ch
listÛ, rozdûlen˘ch podle svûto-
v˘ch stran – jihozápad, jiho-
v˘chod, severozápad a severo-
v˘chod, doplnûn˘ o centrální
ãást s názvem PRAHOU NA
KOLE, kde jsou jiÏ zapracová-
ny aktuální zmûny, vypl˘vající
z nového pfieãíslování cyklotras
v hlavním mûstû.

j‰

Mapové novinky pro cykloturisty
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Vá‰ cyklov˘let do
severozápadního oko-
lí na‰í metropole bude
pln˘ nev‰edních zá-
ÏitkÛ. V titulku jsem
nezmínila je‰tû dal‰í

dopravní prostfiedek – metro, kter˘m
se pfiiblíÏíte z na‰í mûstské ãásti na
stanici Námûstí Republiky a dojdete
na Masarykovo nádraÏí. Odtud uÏ se
speciálním cyklovlakem (v provozu

jen v nepracovní dny od 31. 3. do
28. 10, z Masarykova nádraÏí odjíÏ-
dí v 9.03 a ve 13.25 hod.) dopravíte
na nûkterou ze stanic, které na své
trati, novû opravené po 10 letech pfie-
ru‰ení provozu, projíÏdí: HostouÀ,
Dobrovíz, Stfiedokluky, Tuchomûfii-
ce, Noutonice, Kováry, Zákolany,
Koleã, Podlesím, Slan˘. My jsme

zvolili zastávku Tuchomûfiice a s v˘-
letem jsme byli nad míru spokojeni.
Pfii v˘stupu z vlaku nás uvítal dé‰È,
takÏe jsme se rozhodli pfied ním ukr˘t
v krásném místním kostele – nedûl-
ní m‰e s koncertem „Ztracené kape-
ly“ byl bonusem navíc, s nímÏ jsme
vÛbec nepoãítali. Z Tuchomûfiic jsme
se vydali pfiímo ke zfiíceninû hradu
Okofi. Po jeho eventuální prohlídce
(my ji neabsolvovali, protoÏe nám

nevyhovovaly hodi-
nové intervaly mezi
prohlídkami) pokra-
ãujete dál pfiekrás-
nou krajinou pfiírod-
ního parku Okofi
údolím Zákolanské-
ho potoka a obdivu-
jete pfiírodu a smû-
sice vÛní kvetoucích
stromÛ, kefiÛ a kvû-
tin – na‰e ãichové
buÀky potû‰ily lípy,
hloh, ãern˘ bez
a poseãené louky.
Dva kilometry od

Okofie u „Nového ml˘na“ jsme pod-
jeli nádhern˘ star˘ vysok˘ Ïelezniã-
ní most a dál jsme chtûli pokraãovat
do Zákolan. Díky nepfiesnému zna-
ãení jsme ale dojeli do obce Dfieto-
vice a vzhledem k tfiicetistupÀové
teplotû se rozhodli vrátit pfiírodní cyk-
lostezkou na Okofi. V restauraci pod
Okofiem budete nejen dobfie obslou-

Ïeni, ale i okouzleni retrospektivním
interiérem. Cesta zpátky vede po
nepatrnû frekventovan˘ch silnicích
pfies Lichoceves a Statenice,
dále nároãnûj‰ím provo-
zem pfies Suchdol, kde
sjedete aÏ dolÛ do
Sedlce k Vltavû.
V tu chvíli máte od
silnic pokoj, pro-
toÏe vás ãeká jen
cyklostezka podél
Vltavy k pfiívozu Pod-

baba-Podhofií. Pfiíjemn˘ pfievozník
vám pomÛÏe s kolem do loìky

a bûhem nûkolika
minut

jste na dru-
hém bfiehu. Odtud
je jízda na kole po
pravém vltavském
bfiehu naprosto
pohodová aÏ k no-
v˘m protipovod-
Àov˘m vratÛm
v Libni, odkud je
to jen kousek na
stanici metra Pal-
movka a metrem
zpátky do Prahy 14.
Ujedete asi 30 km
a vÛbec se pfiitom
nebudete cítit una-
veni. My jsme tro-
chu byli – ale to
jen díky tropick˘m
teplotám, které ten
den panovaly. 
Pfiíjemnou cestu!

text a foto: ves

CykloprÛvodce
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Na severozápad na kole, vlakem i lodí

Záti‰í s Monou Lisou v restauraci pod Okofiem zláká nejednoho cyklistu k nety-
pickému portrétu. Údolí Zákolanského potoka je balzámem pro du‰i.
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Za v˘chozí bod pro
tento cyklov˘let jsme
si zvolili Palackého
námûstí, kam se poho-
dlnû dopravíme z Pra-
hy 14 metrem. Pak uÏ

záleÏí na kaÏdém, pro kterou z vari-
ant se rozhodne, neboÈ lze absolvo-
vat celou cestu na jih po pravém bfie-
hu Vltavy, nebo mÛÏete pfiejet na
smíchovskou stranu a zvolit levob-
fieÏní trasu smûrem na jihozápad, pfií-
padnû se obû dají kombinovat. Po
pravém bfiehu se dnes z Palackého
námûstí dostanete po cyklostezce,
vedené pfieváÏnû mimo silniãní pro-
voz a mající kvalitní asfaltov˘
povrch, aÏ na Zbraslav. Musíte v‰ak
poãítat s velk˘m mnoÏstvím brusla-
fiÛ, pro které patfií tato stezka k nej-
oblíbenûj‰ím v Praze. Doporuãit
mÛÏeme odboãku na leti‰tû Toãná,
odkud se lze vrátit parádním a nejdel-
‰ím praÏsk˘m sjezdem modfianskou

roklí. K pfiejezdu na levou stranu
Vltavy, kde je cykloprovoz vãetnû
inlinistÛ v˘raznû men‰í a kde je pro-
fil a povrch trasy rozmanitûj‰í (stfiídá
se asfalt, beton, zámková dlaÏba,
nezpevnûn˘ povrch) mÛÏete vyuÏít
ãtyfii mosty v tomto pofiadí: Ïelez-
niãní, Barrandovsk˘, branick˘ (tzv.
most inteligence) a zbraslavsk˘. Pak
se pokraãuje podél Berounky na jiho-
západ aÏ k BrdÛm. Zdatnûj‰í cyklisté
si mohou v˘let prodlouÏit o brdskou
hfiebenovku se zastávkou u barokní-
ho areálu Na Skalce nad Mní‰kem
pod Brdy. K pfiepravû kol tam i zpát-
ky lze pochopitelnû vyuÏít kterou-
koliv ze zastávek pfiímûstské Ïelez-
nice na trase Smíchovské nádraÏí –
Beroun a o víkendech vyjíÏdí z Dob-
fiichovic také cyklobus, kter˘ poslou-
Ïí zejména tûm cyklistÛm, ktefií si
chtûjí uÏít projíÏìky v rozlehl˘ch
brdsk˘ch lesích. 

CykloprÛvodce
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Dvě cyklotrasy: na jihozápad a jih

Jedeme na jihovýchod
Na cyklotrasu âR ã. 1, vedoucí z centra pfies ÎiÏkov a Hrd-

lofiezy, se mÛÏeme v Praze 14 pfiímo napojit na nûkolika mís-
tech, neboÈ prochází Hloubûtínem, Kyjemi, Hostavicemi
a Jahodnicí. Dále vede jihov˘chodním smûrem pfies Dubeã do
Královic, kde se kfiíÏí s dal‰ími cyklotrasami stfiedoãeského
regionu (do Kolodûj nebo do Kolovrat a ¤íãan). Úsek od Jahod-

nice podél Hostavického potoka (asfaltová stezka, která se kfiíÏí se silnicí jen
na dvou místech) vedoucí aÏ do Horních Mûcholup je dnes hojnû vyuÏíván
bruslafii z celé Prahy. V této oblasti na jihov˘chod od Prahy mohou cyklisté
vyuÏívat k projíÏìkám hustou síÈ vedlej‰ích silniãek s minimálním automo-
bilov˘m provozem. j‰, foto autor a ves

Îelezniãní most s ro‰tem pro pû‰í a cyklisty pfies Berounku mezi Dolními
a Horními Mokropsy.

Idylka s jezem v âerno‰icích.

Cyklisty a turisty vyhledávaná cukrárna Ma‰inka u nádraÏí v âerno‰icích.

Pohled na Vltavu s golfov˘m hfii‰tûm z branického mostu.

HospÛdka s venkovním posezením v Radotínû.

Pastvina pod Brdy.
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Historické prame-
ny z dûjin Hloubûtína
dokládají, Ïe na‰i
zdej‰í pfiedkové obo-
hatili ãe‰tinu o jeden
pojem. UÏ od 16. sto-

letí Ïil v Hloubûtínû rod Ba‰tÛ a jeden
ãlen tohoto rodu se stal vyhledáva-
n˘m kuchafiem na dvofie císafie
Rudolfa II. V kulináfiském umûní
pokraãovali i dal‰í ãlenové rodu
a poslední slavn˘ kuchafi tohoto jmé-
na pÛsobil za I. republiky na zámku
v Jirnech. A tak jsme se rozhodli pro
náv‰tûvu tohoto zámku s tím, Ïe si
tam pfii na‰em dal‰ím tipu na v˘let
dáme nûjakou ba‰tu, tfieba jihoães-
kou.

Po ránu potkávám u Kyjského
rybníka prvního cyklistu, cestou na
místo srazu u pfiemostûní Ocelkovy
ulice pak dal‰í dva. Poté uÏ vyráÏí-
me v redakãní trojici a cestou do Dol-
ních Poãernic nás zaujme uÏ jen kÛÀ
pfii ranní projíÏìce. Pfied mostem pfies

dálniãní spojku pfiekonáváme hrani-
ce mezi Dolními a Horními Poãerni-
cemi, pfies zaplevelené hektary mífií-
me ke Xaverovskému háji a po
modré do Klánovického lesa, kde je
pfiíjemnû i v tom nesnesitelném hor-
ku. Tam se dáváme do fieãi se sym-
patickou paní, která jízdu na kole
spojuje s venãením nûkolikamûsíã-
ního ‰tûnûte. ·koda, Ïe jsme s ní
nemluvili o pár minut déle, protoÏe
pfiesnû tolik nám jich chybí do otev-
fiení restaurace Olymp v Klánovicích.
Doporuãujeme ji ke krátkému obãer-
stvení, otevfieno tady mají kaÏd˘ den
od deseti. Dáváme si chutnou hra-
chovou polévku a po chodníku upra-
veném i pro cyklisty pokraãujeme po
hlavní smûr ·estajovice. Za rozhra-
ním mezi Prahou a Stfiedoãesk˘m
krajem zaboãujeme doprava ulicemi
se jmény jako na praÏském Zahrad-
ním Mûstû. Zahradní, Bfiízová, Aká-
tová, Lípová a dal‰í. U rybníku obdi-
vujeme nádheru zdej‰í ‰koly, která je
zblízka je‰tû krásnûj‰í. A pak uÏ se
blíÏíme k cíli na‰í cesty, kter˘ je ale
o nûco blíÏ neÏ jsme ãekali. Zámek
je totiÏ v soukrom˘ch rukou, obeh-
nan˘ vysok˘mi zdmi, moÏná pancé-
fiovan˘mi vraty a dvoumetrov˘m plo-
tem, takÏe jej mÛÏeme vyfotit pouze
z dálky pfies zahradnictví a navíc je‰-
tû skrz plot. Na ba‰tu v tuto chvíli
nemáme ani chuÈ, trochu si
ji spravujeme ve stínu
lípy a trapem odjíÏ-
díme kolem stovek
budovan˘ch dom-
kÛ do Nov˘ch Ji-

ren a od v˘chodu zpût do Klánovic,
kde se chceme zchladit v rekonstru-
ovaném pfiírodním koupali‰ti vedle
fotbalového stadiónu. Leã ouha, pfii-
jíÏdíme tam den pfied oficiálním otev-
fiením a neoblomného nájemce
nepfiesvûdãuje ani Ïensk˘ pÛvab, ani
na‰e v˘fieãnost. Druhé mínus na‰í

cesty, ale krásn˘ bazén na rozdíl od
zámku bude v létû urãitû pfiístupn˘.
Pfii zpáteãní cestû z Klánovic si vybí-
ráme z nûkolika tras, ale doporuãit
mÛÏeme urãitû v‰echny. Ostatnû i ve
v‰ední den tady potkáváme nûkolik
dal‰ích cyklistÛ. Kolem tfietí se
koneãnû dostáváme k oné ba‰tû, na
kterou jsme byli v Jirnech zvûdavi.
My si ji ale dopfiáváme aÏ v Dolních
Poãernicích, kde je novû otevfiená
restaurace Léta Pánû. Máme za sebou
nûkolik zajímav˘ch zastavení a pfies
tfiicet kilometrÛ, jejichÏ poãet je ale
ve zdej‰ím cyklistickém ráji hodnû
pruÏn˘. V̆ let do Jiren a okolí mÛÏe-
me opravdu vfiele doporuãit, vyprav-
te se tam, ov‰em na zámek se netû‰-
te. Kolu zdar a cyklistice zvlá‰È!

text a foto: vok
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Jirny bez zámkuNa severovýchod: Jirny bez zámku
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Oddíl TRI SKI Horní Poãernice
pofiádal v polovinû kvûtna duatlono-
v˘ závod pro vûkové kategorie od
benjamínkÛ pfies juniory aÏ po dospû-
lé. Na startu se se‰lo celkem 109
závodníkÛ z celé republiky. Podafii-
lo se pfiilákat ostfiílené borce i závod-
níky, ktefií si pfiijeli zkusit duatlon
poprvé. V Ïákovsk˘ch kategoriích,
kde byl závod mistrovstvím Prahy,
vyhráli s velkou pfievahou zpÛsobem
start – cíl domácí závodníci Jakub
Josef (na snímku po závodû) a Marek
Johanides, v dívkách pak Katefiina
Troppová z Nov˘ Vûk Triatlonu
a Vendula Janou‰ková z TTK Slavia
V· PlzeÀ.

Závod dorostu a juniorÛ byl vyhlá-
‰en jako mistrovství âeské republi-

ky. Mezi dorostenci se po bezchyb-
ném v˘konu stal mistrem republiky
Tomá‰ ¤enã z SK Slavia Praha.
Z domácích borcÛ obsadil Jifií Nagy

(na snímku vpravo) ‰esté místo,
Jakub âermák s Janem ·Ûsem (vle-
vo) dobûhli na konci první desítky.
Závod dorostenek pro sebe rozhodla
Lucie Vaverová z TJ Spartak Tfiebíã.
Tûsnû pod stupni vítûzÛ skonãila
domácí závodnice Denisa Platinová
(na snímku). ·ampiónem mezi juni-
ory se stal Ondfiej Jeníãek z FORT
SMC a dal‰í nepopulární ãtvrté mís-
to obsadil domácí Martin Andr‰.
Vítûz v kategorii juniorÛ zdolal traÈ,
skládající se z 5 km bûhu, 20 km kola
a 2,5 km bûhu, za 62 minut. V kate-
gorii juniorek zvítûzila suverénnû Lea
Johanidesová zpÛsobem start – cíl,
pfied dal‰í domácí závodnicí Katefii-
nou Hampejzovou. 

Duatlon absolvovalo rovnûÏ nûko-
lik dospûl˘ch závodníkÛ v kategorii
pfiíchozích. Jejich v˘kony sice trochu
zaostaly za tempem juniorÛ – repre-
zentantÛ, ale pfiesto byly obdivuhod-

né. UÏ 7. roãník Poãernického duat-
lonu probûhl v pfiíjemném pfiírodním
prostfiedí za nádherného poãasí,
k maximální spokojenosti závodní-
kÛ, divákÛ i pofiadatelÛ.

Sportovní pfiehled
21âERVENEC/SRPEN 2007

Pro znaãn˘ poãet závodníkÛ jsou
ve svazu JKA rozdûleny soutûÏe
v karate na Ïáky a vy‰‰í kategorie.
V mlad‰ích Ïácích závodilo pfii leto‰-
ním národním poháru padesát osm
soutûÏících a ve star‰ích dokonce pfies
‰edesát. V konkurenci 23 klubÛ a cel-
kem 180 úãastníkÛ si na v˘bornou
vedli ãlenové SK Shotokan, ktefií zís-
kali celkem dvanáct medailí. Z toho
ãtyfii zlaté, vãetnû té nejcennûj‰í za
vítûzství v kombinaci katakumite,
vybojoval hloubûtínsk˘ Milan ·oltys.
Díky v˘born˘m v˘sledkÛm a nasa-
zení i ostatních ãlenÛ je po prvním
pohárovém kole ÏákÛ a ÏákyÀ SK
Shotokan na druhém místû v bodo-
vém pofiadí ãtyfiiceti klubÛ JKA âR,
jen dva body za první Bílinou. 

SvÛj velk˘ turnaj mají za sebou
i malí samurajové z pfiípravek a oddí-
lÛ SK Shotokan z Neratovic, Hlou-
bûtína a z By‰ic. Nûkter˘m z nich je‰-
tû nebylo ani ‰est let. V‰ichni si mohli
vyzkou‰et soutûÏní atmosféru, zúro-
ãit tréninkovou píli a bojovat o cen-
né kovy, diplomy i pohár za kombi-
naci dvou disciplín. V̆ sledky tohoto
turnaje, stejnû jako národního pohá-
ru a dal‰í informace naleznete na
www.shotokan.cz. Tam jsou také pfii-
hlá‰ky na letní soustfiedûní, které je
otevfiené pro v‰echny zájemce a je
vhodné i pro dûti necviãící karate.
Dal‰í podrobnosti se dozvíte na
mobilu 777 583 500, k dispozici je
rovnûÏ info@shotokan.cz.

Úspěchy malých samurajů
Dal‰í roãník praÏsk˘ch fotbalov˘ch soutûÏí uÏ je minulostí a v˘sledky ãtyfi

zástupcÛ na‰í mûstské ãásti budou patfiit do tûch hor‰ích kapitol jejich histo-
rie. KaÀkou na zlep‰en˘ch jarních v˘konech fotbalistÛ Kyjí v I. A tfiídû bylo
louãení s domácími fanou‰ky a ostudná poráÏka 1:12 s t˘mem âAFC, aspi-
rujícím na postup. Jako by touhle fra‰kou domácí borci chtûli vyvrátit slova

fotbalov˘ch bossÛ, Ïe
fotbal je ãist˘. Celko-
vû skonãili v A skupi-
nû osmí (26 10 4 12
39:50 34). Rezerva
kyjského oddílu bojo-
vala celé jaro v popfie-
dí II. tfiídy skupiny D,
kde ji od postupu
dûlilo jen 6 bodÛ 
(22 12 4 6 45:32 40).

Pod hloubûtínsk˘m
hradem byly v jarní
ãásti k vidûní stfiída-

vé v˘kony obou t˘mÛ. MuÏi A hrající rovnûÏ druhou nejniÏ‰í soutûÏ v Pra-
ze, tedy II. tfiídu skupinu B, obsadili nakonec pátou pfiíãku (22 9 6 7 46:36 33),
B t˘m skonãil rovnûÏ
v první polovinû tabul-
ky III. tfiídy skupiny B 
(26 13 2 11 58:52 41).
Nezb˘vá neÏ rok ãekat
a doufat, Ïe alespoÀ jed-
nomu muÏstvu ze ãtve-
fiice reprezentantÛ na‰í
mûstské ãásti se koneãnû
podafií postoupit do vy‰-
‰í soutûÏe.

Smutné loučení Úspěchy malých samurajů

strany 16 a 21 pfiipravil Pavel Vokurka, foto: autor (4) a archiv

Počernický duatlon
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Na projekt revitalizace nádrÏe
âern˘ Most, o níÏ jsme psali

v minul˘ch Listech, navazuje odbah-
nûní Kyjského rybníka. Jedná se
o dal‰í projekt v rámci celopraÏské-
ho programu odboru ochrany pro-
stfiedí Magistrátu hl. m. Prahy
„Obnova a revitalizace PraÏsk˘ch

nádrÏí“, kter˘ je spolufinancován
Evropskou unií v rámci programu
JPD2.

Kyjsk˘ rybník byl zaloÏen prav-
dûpodobnû v 19. století a jeho první
odbahnûní bylo provedeno v roce
1962, kdy byla jiÏ vût‰í ãást rybníka
zcela zarostlá. Odbahnûna tak byla

jen jeho polovina. Dal‰í ãást byla
odbahnûna aÏ v 80. letech 20. stole-
tí spoleãnû s v˘stavbou sedimentaã-
ní nádrÏe a dûlící hráze. Dnes je kyj-
sk˘ rybník zanesen cca 60 000 m3

bahna, které dosahuje místy mocnosti
aÏ 1m. Vzhledem k tomu, Ïe se ryb-
ník nedá zcela vypustit a pfiedpoklá-

dá se, Ïe dno rybníka nebude dosta-
teãnû únosné pro tûÏkou techniku,
byla zvolena metoda odbahnûní plo-
voucím sacím bagrem.

Práce byly zahájeny v létû 2007.
Nejprve bude sníÏena hladina v ryb-
níce tak, aby v sedimentaãní nádrÏi
mohly b˘t provedeny úpravy nátoku

de‰Èové kanalizace a propojovacího
potrubí do Kyjského rybníka. Poté
bude hladina opût mírnû zv˘‰ena
a zaãne odtûÏování bahna sacím
bagrem. Bahno bude ukládáno do
sedimentaãní nádrÏe. Po jejím napl-
nûní bude hladina v rybníce opût sní-
Ïena, aby do‰lo k odvodnûní vytûÏe-
ného bahna. Po odvodnûní bude
bahno odvezeno na pfiíslu‰nou sklád-
ku. Tento proces bude cel˘ zopako-
ván je‰tû jednou, neboÈ sedimentaã-
ní nádrÏ pojme pouze polovinu
vytûÏeného bahna.

OdbahÀování rybníka bude do-
konãeno v ãervenci 2008. Tím ov‰em
práce na Kyjském rybníce neskonãí.
Odbor ochrany prostfiedí Magistrátu
pfiipravuje projekt opravy Kyjského
rybníka, v rámci kterého bude opra-
veno vypou‰tûcí zafiízení rybníka,
upraveny a zpevnûny bfiehy a dosá-
zena vegetace. Aby v budoucnu
nedocházelo k celoplo‰nému zaná-
‰ení rybníka bude v horní tfietinû
vybudována podvodní hrázka, která
bude pfiípadné sedimenty zadrÏovat
pouze v horní ãásti. Toto fie‰ení se
osvûdãilo napfiíklad u Hostivafiské
pfiehrady. Bûhem prací mÛÏe dojít
k zakalení vody v rybníce a v poto-
ce Rokytka a s tím související zhor-
‰ení podmínek sportovního rybolo-
vu, pfiípadnû k jeho doãasnému
zákazu. Pracemi také dojde k doãas-
nému zhor‰ení podmínek v okolí
Kyjského rybníka, ale v˘sledkem
tohoto projektu bude zlep‰ení kvali-
ty vody v Rokytce a Kyjském rybní-
ce a alespoÀ ãásteãné zatraktivnûní
a zpfiírodnûní celé lokality.

Poslední akcí, kterou Magistrát
na území Mâ Praha 14 pfiipravuje,
je revitalizace koryta Rokytky
v suchém poldru âihadla.

Such˘ poldr âihadla byl postaven
v 80. letech 20. století. SlouÏí
k zachycování pfiívalov˘ch sráÏek
z povodí Rokytky – celé jeho území
je tedy urãeno k rozlivu vody.

Koryto Rokytky je od soutoku
s Hostavick˘m potokem vedeno
témûfi v pfiímé trase, místy je hlubo-
ké aÏ dva metry a opevnûné betono-
v˘mi tvárnicemi. Aãkoli je celá loka-
lita souãástí pfiírodního parku âenûk
– âihadla, Rokytka rozhodnû moc
pfiírodnû nepÛsobí. Technické úpra-
vy koryt vodních tokÛ zde pÛsobí
cize, a navíc jsou nevhodné pro vod-
ní rostliny a Ïivoãichy. Lokalita není
pfiíli‰ atraktivní ani pro rekreaci Pra-
ÏanÛ. Revitalizací území v‰ak dojde
ke zpfiírodnûní celé lokality. Kory-
tÛm potokÛ bude vrácen pfiírodû blíz-
k˘ charakter, a v jejich okolí navíc
vznikne velké mnoÏství drobn˘ch
vodních ploch. 

V rámci revitalizace suchého pold-
ru bude Svépravick˘ potok odklonûn
na sever aÏ k pfiilehlému lesu a podél
lesní cesty povede v trase stávajícího
pfiíkopu aÏ k psímu cviãi‰ti, kde se
opût setká s Rokytkou. ProdlouÏení
potoka bude o cca 1,1 km. Také sou-

tok Hostavického potoka s Rokytkou
bude posunut dále po proudu. Hosta-
vick˘ potok tak pfied soutokem staãí
je‰tû opsat nûkolik obloukÛ. Nové
koryto Rokytky povede v nûkolika
obloucích stfiedem suchého poldru
a na tfiech místech bude kfiiÏovat
pÛvodní trasu. PÛvodní koryto Ro-
kytky bude ãásteãnû zasypáno. Pone-
chané hlub‰í ãásti starého koryta
budou roz‰ífieny, a vznikne tak sou-
stava prÛtoãn˘ch a neprÛtoãn˘ch
mal˘ch vodních ploch. Hloubka
nov˘ch koryt bude maximálnû 1m
a sklon svahÛ 1:2. Ve vodních plo-
chách budou nûkteré bfiehy ponechá-
ny kolmé pro ptáky, ktefií vyuÏívají
tato stanovi‰tû k hnízdûní. Nová kory-
ta vodních tokÛ budou osázena dopro-
vodnou vegetací, a to nejen kefiovou
a stromovou, ale i rÛzn˘mi druhy
mokfiadních kvetoucích rostlin.

Zahájení prací závisí na zaji‰tûní
finanãních prostfiedkÛ z fondÛ EU.
Podle pfiedpokladÛ realizaãního t˘mu
by v‰ak práce mohly zaãít v létû
2007. Celá akce by mûla b˘t dokon-
ãena v srpnu 2008. Revitalizace kory-
ta Rokytky je souãástí velké kraji-
náfiské studie pfiírodního parku âenûk
– âihadla, v rámci které budou pole
v okolí suchého poldru pfiemûnûny
na nové louky a lesy s mnoÏstvím
cest a pû‰in. Pfiedpokládá se, Ïe celá
lokalita se stane vyhledávan˘m mís-
tem rekreace PraÏanÛ.

Ing. Jifií Karnecki, 
odbor ochrany prostfiedí 
Magistrátu hl. m. Prahy
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Revitalizace Kyjského rybníka a Rokytky
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Informace
23âERVENEC/SRPEN 2007

Ze systému 
hl. m. Prahy

V Humenci x Sadská 9.7.
Mochovská x Zeleneãská 
Svépravická x ·estajovická 
Konzumní x Na Obrátce

Liblická x Klánovická 11.7.
VaÀkova x V Chaloupkách 
Nehvizdská x Zeleneãská 

Îelivská x Metujská 16.7.
Tálínská u ã.p. 15
Chvaletická x 

Vizírská (chodník)
Cidlinská x Mar‰ovská 

Jordánská x Svárovská 18.7. 
Cvrãkova x Burdova 
Splavná x Svárovská 
Svûtská x Lipnická
Borská x Rotenská 

Koclífiova x Kaãínská 23.7.
Karda‰ovská 

u obch. stfiediska 
Lásenická x Lipnická 

Hamerská x Církviãná 25.7.

Zvíkovská x Dáfiská 
RoÏmberská x Podli‰ovská 
Vlkovická x Dvofii‰Èská 
Herdovská x Bo‰ilecká 

Jezdovická x Froncova 30.7.
Lipenské námûstí 
Hodûjovická x Za Rokytkou

·estajovická x 
V Chaloupkách 8.8. 

Pofiíãanská x Klánovická
Hloubûtínská x V Chaloupkách

Zámeãnická x Mochovská 13.8.
Karda‰ovská 

u obch. stfiediska 
Kukelská x Chvaletická
Nedvûdická x ÎehuÀská
Lásenická x Lipnická

Hejtmanská x Vranovská 15.8.
Tálínská x Oborská
·imanovská x Za ‰kolou

Vírská x Branská 20.8.
Cvrãkova x Burdova
Babylonská x Jordánská 
Borská x Rotenská
Koclífiova x VodÀanská

Spolská x Milovská 22.8.
Horusická x Osická
Zvíkovská x Dáfiská
Dfiítenská x Velkoborská
Herdovská x Bo‰ilecká

Jezdovická x Froncova 27.8.
Novozámecká x Vidlák 

Velkoobjemové kontejnery jsou pfii-
stavovány do 14 hodin dne dle roz-
pisu.

Ze systému 
MČ Praha 14

Trytova x Paculova 11.7.

·romova x Gen. Janou‰ka 12.7.

Va‰átkova x DoleÏalova 17.7.

Dygr˘nova x Breitcetlova 18.7.

Bryksova x Fejfarova 19.7.

Mansfeldova x Kuãerova 24.7.

Bobkova x MaÀákova 25.7.

9. kvûtna x Písãitá 26.7.

ManÏ. Dostálov˘ch ã.p. 1303 30.7.

Lomnická x Zalinská 13.8.

Travná x Kostlivého 14.8.

Boufiilova x Bojãenkova 15.8.

Anderleho x Gen. Janou‰ka 16.8.

Himrova x Gen. Janou‰ka 20.8.

Va‰átkova x Dygr˘nova 21.8.

Bryksova proti ã.p. 949 22.8.

Kpt. Stránského x Vybíralova 23.8.

Velkoobjemové kontejnery jsou pfii-
stavovány do 11 hodin dne dle roz-
pisu a odváÏeny následující den. 

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY na ČERVENEC a SRPEN

Harmonogram mobilního sběru NEBEZPEČNÉHO ODPADU

Zastávky na sbûrové trase „B“ ve ãtvrtek 5. ãervence

Koclífiova x Kaãínská 15.00-15.20 

Vírská x Burdova 15.40-16.00 

Splavná x Okrouhlíkova 16.10-16.30

Svûtská x Jordánská 16.40-17.00

Za ‰kolou x ·imanovská 17.10-17.30

Jezdovická x Froncova 17.40-18.00

Vidlák x Novozámecká 18.10-18.30

Lipenské námûstí 18.40-19.00

Zastávky na sbûrové trase „C“ ve ãtvrtek 2. srpna

Panenská x 9. kvûtna 15.00 – 15.20 

Ba‰t˘fiská x Bezdrevská 15.30 – 15.50 

Horusická x Osická 16.00 – 16.20 

Dáfiská x Zvíkovská 16.30 – 16.50 

Zacharská x Velkoborská 17.00 – 17.20 

Dvofii‰Èská x Vlkovická 17.30 – 17.50

Lánská x Oborská (u rybníka) 18.10 – 18.30 

Hejtmanská x Vranovská 18.40 – 19.00 

Zastávky na sbûrové trase „D“ ve ãtvrtek 23. srpna

Boufiilova x Bojãenkova 15.00 – 15.20

Volkova x Pospíchalova 15.30 – 15.50

Va‰átkova x Dygr˘nova 16.00 – 16.20

Smikova x Gen. Janou‰ka 16.30 – 16.50

Himrova x Gen. Janou‰ka 17.00 – 17.20

Vybíralova x Kpt. Stránského 17.30 – 17.50

Fejfarova x Bryksova 18.00 – 18.20

Kuãerova x Mansfeldova 18.30 – 18.50

Upozornûní: velkoobjemové kon-

tejnery jsou urãeny na odpad z pro-

vozu domácností, kter˘ není moÏné

pro jeho objem odloÏit do nádob na

smûsn˘ komunální odpad (popel-

nic). Jedná se pfiedev‰ím o ãásti

nábytku, podlahové krytiny (kober-

ce, linolea, pfiípadnû elektrospo-

tfiebiãe neobsahující nebezpeãné

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

zeminu, Ïivoãi‰n˘ a rostlinn˘ od-

pad, odpad z podnikatelské ãinnosti

a nebezpeãné sloÏky komunálního

odpadu. 

Odpady, které sbíráme: barvy,

baterie v‰ech druhÛ, vãetnû olovn˘ch

akumulátorÛ, ãistící prostfiedky, foto-

chemikálie, hydroxidy, chemikálie,

kosmetiku, kyseliny, léky, lepidla,

nádoby od sprejÛ, motorové oleje,

pesticidy, rozpou‰tûdla, teplomûry,

tuky, v˘bojky a záfiivky.

V uveden˘ch dnech je obsluhová-

na celá sbûrová trasa se v‰emi zastáv-

kami.

Nebezpeãné odpady odevzdávej-
te v˘hradnû obsluze sbûrového
vozidla! OÎP ÚMâ Praha 14

Nová vyhláška o odpadech
Nová vyhlá‰ka o odpadech nab˘vá v Praze úãinnosti od 1. ãerven-

ce 2007. Vyhlá‰ku, kterou se stanoví systém shromaÏìování, sbûru,
pfiepravy, tfiídûní, vyuÏívání a odstraÀování komunálních odpadÛ
vznikajících na území hlavního mûsta Prahy a systém nakládání se
stavebním odpadem (vyhlá‰ka o odpadech), schválilo v dubnu Zastu-
pitelstvo hl. m. Prahy.

Tato norma vysvûtluje základní pojmy, charakterizuje druhy komunál-
ního odpadu a jeho tfiídûní, urãuje místa pro odkládání komunálního odpa-
du a stanovuje povinnosti fyzick˘ch osob a vlastníkÛ objektÛ pfii nakládání
s komunálním odpadem. Obsahuje také ustanovení o frekvenci svozu
odpadu a o zpÛsobu vyuÏívání ãi odstraÀování odpadu. Souãástí vyhlá‰-
ky o odpadech je klasifikace a mnoÏství stavebního odpadu, kter˘ mohou
obãané bezplatnû odevzdávat do sbûrn˘ch dvorÛ mûsta. Toto mnoÏství
nelze kumulovat.

Oproti dosud platnému znûní není v nové vyhlá‰ce o odpadech stano-
vena povinnost vlastníka objektu udrÏovat ãistotu na stálém stanovi‰ti
sbûrn˘ch nádob. Tento problém bude fie‰en novelou zákona o hlavním
mûstû Praze a následnû vydáním vyhlá‰ky o ãistotû. 

21-35_P14  25.6.2007  13:44  Stránka 23



Bylo to v roce 1925, kdy na polích
mezi obcemi Hostavice a ·tûr-

boholy se zaãalo s vymûfiováním sta-
vebních parcel budoucí obytné kolo-
nie. Na tûchto mokfiinat˘ch polích se
v roce 1757 odehrála bitva mezi voj-
sky Rakouska a Pruska. Dne 6. kvût-
na 1757 zde byl smrtelnû zranûn
prusk˘ mar‰ál Schwerin. Nûmecko
v období první republiky koupilo ãást
území o velikosti parku u ·tûrbohol
a nechalo zde postavit pomník pad-
l˘ch prusk˘ch vojákÛ v oné památ-

né bitvû roku 1757 a i jako památku
na mar‰ála Schwerina. Pole mezi
nynûj‰í âeskobrodskou silnicí a ·tûr-
boholy vlastnil velkostatkáfi Kolman,
kter˘ ãást polí prodal Legio-centro
záloÏnû. Ta pozemky nechala roz-
parcelovat a v inzerátech je nabídla
demobilizovan˘m ãeskoslovensk˘m
legionáfiÛm za údajnû v˘hodn˘ch
podmínek s dlouhodob˘mi splátka-
mi. Mûla zde vyrÛst nová obytná
legionáfiská kolonie s vlastní ‰kolou.

Vlastní historii Jahodnice poãítá-
me aÏ od kvûtna roku 1927, kdy zde
pfied 80 lety zaãali stavût své domky
první legionáfii. V záfií téhoÏ roku se
sem do hotového domu nastûhoval
jako první rusk˘ legionáfi pan Fran-
ti‰ek âuchal. Po nûm se v roce 1928
nastûhovalo dal‰ích 11 osadníkÛ.
Z francouzsk˘ch legionáfiÛ to byli
Josef Bern˘, Jaroslav Bare‰, Václav
Slavûtínsk˘ a Matûj Najman, z rus-
k˘ch legionáfiÛ Adolf Havel, Otakar
·ic, Josef Hladík, Jan Chlumsk˘,
Josef Snopek a Josef Outûfiick˘ a také
jeden italsk˘ legionáfi pan Václav
Loskot. Do roku 1930 se na Jahod-
nici nastûhovalo je‰tû dal‰ích 10 legi-
onáfiÛ: z rusk˘ch legií to byli Václav
¤eháãek, Ludvík Kuãera, Richard
Rychtr, Václav Rozbek, Jindfiich Hli-
nûn˘, Václav Danûk a Antonín Neu-
man, ze srbsk˘ch Karel Filípek,
z francouzsk˘ch Jan Volsk˘ a z ma-
rock˘ch Josef Pavlík.

Velk˘m zklamáním pro první
osadníky bylo to, Ïe voda ze zhoto-
ven˘ch studní byla tvrdá, nepouÏi-
telná pro vafiení, praní a zalévání,
navíc mûla i silné projímavé úãinky
a tak byla i nevhodná k pití. Jen
u nûkolika studní byla o nûco lep‰í

a tak nov˘m osadníkÛm nezb˘valo
nic jiného, neÏ vodu dováÏet aÏ
z Hostavic.U Legio-centro záloÏny
se pomoci nedoãkali. Vodu na praní
a mytí získávali zachycováním de‰Èo-
vé vody do budovan˘ch bazénÛ. Ten-

to problém pfietrvával mnoho let, ãás-
teãnû byl fie‰en umístûním hydrantu
s pitnou vodou v Masarykovû ãtvrti
(dnes Jiráskova ãtvrÈ) v blízkosti
dne‰ní kfiiÏovatky âeskobrodská x
Broumarská. Velkou úlevou pro
obãany bylo protaÏení vodovodního
fiádu aÏ na Jahodnici, na roh nynûj-
‰ích ulic 9. kvûtna a Travná. V dal‰í
etapû byl hydrant s pitnou vodou osa-
zen u nynûj‰í restaurace „Na Ba‰tû“.
Pak následovalo roz‰ífiení vodovodu
do ulice 9. kvûtna – Písãitá a Ba‰t˘fi-
ská – Doubecká. Názvy ulic jsou

uvedeny dle stávajícího pojmenová-
ní, neboÈ vût‰inû obãanÛ Jahodnice
by pÛvodní jména ulic jiÏ nic nefií-
kala. Teprve v roce 1969 se zaãalo
s budováním vodovodních fiadÛ
a pfiípojek k jednotliv˘ch rodinn˘m

domÛm. Dal‰ím problémem nov˘ch
osadníkÛ byla doprava. Tramvaj kon-
ãila na Vápence na ÎiÏkovû nebo na
otoãce v Hloubûtínû. Dal‰í moÏnos-
tí byl vlak, kter˘ mûl zastávku v Dol-
ních Poãernicích.

Tento stav se zlep‰il zavedením
autobusové linky aÏ k b˘valému
„akcízu“ Za Horou, následovalo pro-
taÏení linky 109 na Jahodnici, kde
byla vybudována obrátka. Pak se
koneãná linky 109 posunula aÏ
do Dolních Poãernic. V té dobû byla
prodlouÏena autobusová linka 110 od

Z historie
24âERVENEC/SRPEN 2007

80 let čtvrti 

Nov˘ pomník na památku padl˘m
v bitvû u ·tûrbohol.

Leteck˘ pohled na Jahodnici s areálem Coca-Coly.
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Z historie
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kyjského kostela na pÛvodní koneã-
nou linky 109 na Jahodnici. To uÏ je
nedávná minulost, která se zmûnila
aÏ do souãasného stavu. Po místních
komunikacích ne‰lo v dobû de‰ÈÛ
vÛbec jezdit, v‰ude byl bezedn˘, lep-
kav˘ jíl, kter˘ bránil jakémukoliv
pohybu na cestách a navíc trpûla
i obuv osadníkÛ, chodících do práce.

V dobû protektorátu byli zastfie-
leni ãtyfii obãané a za povstání v roce
1945 padli také ãtyfii obãané vãetnû
jednoho legionáfie pana Chlums-
kého.

Postupnû se ãtvrÈ obydlovala a to
hlavnû díky zavádûní vody do rodin-
n˘ch domÛ. Ale tím zaãaly narÛstat
problémy s odpadní vodou. Stávají-
cí Ïumpy nebyly schopny pojmou
ve‰ker˘ odpad a tak fiada obyvatel
fie‰ila tento problém vypou‰tûním
odpadních vod pfiímo do ulic. Pokud
se do ulic pou‰tûla ãistá spodní voda
ze sklepÛ, nebyl to problém. Problé-
my nastaly tehdy, kdyÏ se do ulic
dostaly fekálie nebo zbytky potravin
z odpadÛ kuchyní.

Postupem doby byly elektrické
rozvody dány do zemû, pak následo-
vala plynofikace, rekonstrukce tele-
fonní sítû (opût kabely do zemû)
a pak se podafiilo vybudovat kanali-
zaci. V‰echny zemní práce spojené
s budováním sítí poniãily panelové
nebo i nûkde asfaltové komunikace,
kdy nikdo z vedení obce nezajistil
fiádné uvedení poniãen˘ch komuni-
kací do pÛvodního stavu. Tak se sta-
lo, Ïe po slehnutí zásypÛ pod ko-
munikacemi se náhodnû poloÏené
panely zaãaly propadat, praskat
a v koneãném stavu témûfi znemoÏ-
Àovaly jízdu po tûchto vozovkách. 

V uplynul˘ch ãtyfiech letech do‰lo
v etapách ke koneãnému fie‰ení
dopravy ve ãtvrti. Za velké finanãní
prostfiedky hl.mûsta Prahy byly re-
konstruovány ve‰keré komunikace
a chodníky. Tak se Jahodnice po
témûfi 39 letech od pfiipojení k Praze
stala opravdovou mûstskou ãtvrtí
s kompletními inÏen˘rsk˘mi sítûmi
a komunikacemi, odpovídajícími
souãasné dobû.

Ti, co stáli u zrodu ãtvrti Jahodni-
ce, jiÏ dávno zemfieli. ZÛstali zde
jejich synové, dcery, vnouãata i pra-
vnouãata.Ti vãetnû nov˘ch obyvatel
a obyvatel sídli‰tû témûfi neznají his-
torii této ãtvrti, její první osadníky.
Neznají v˘stavbu ãtvrti v dobû první
republiky, ãas mobilizace, dobu pro-
tektorátu a i povstání v roce 1945,
kdy zde byla postavena barikáda pro-
ti nûmeck˘m jednotkám postupují-
cím na Prahu. Je tfieba nynûj‰ím oby-
vatelÛ pfiipomenout období do roku
1948 a i po nûm. âas do roku 1989
a dál do souãasnosti, kdy mÛÏeme
oslavit osmdesát let od zaloÏení této
ãtvrti.

Franti‰ek âuchal

na Jahodnici
Jeden z posledních jahodnických

pamětníků

P
an Jifií Slavûtínsk˘, kter˘ nás
opustil po krátké nemoci dne
27. dubna 2007 ve vûku nedo-

Ïit˘ch 84 let, byl posledním pamût-
níkem, kter˘ nás v redakci pravi-
delnû nav‰tûvoval. V Listech jsme
uvefiejnili fiadu jeho pfiíspûvkÛ, pfie-
dev‰ím o ãinnosti TJ Sokol Ja-
hodnice, celou dvoustranu jsme
pfiedãasem vûnovali jeho vyprávûní
o cestû k protinoÏcÛm za sv˘m bra-
trem. Do poslední chvíle byl mimo-
fiádnû aktivní, mimo jiné pfiispûl
materiály o Jahodnici do knihy Pra-
ha 14 v zrcadle ãasu, poskytl nám
dokumenty k v˘stavû o historii Pra-
hy 14 a spolupracoval také s letopi-
seckou komisí na pfiípravû Nauãné
stezky Prahy 14, jeho pfiiãinûním byl
park na Jahodnici pojmenován po
legionáfiích. Pfii kaÏdé náv‰tûvû re-
dakce neopomenul zabrousit do
minulosti. Mûl úÏasnou pamûÈ, díky
níÏ byl doslova chodící regionální
encyklopedií. Svoje vzpomínky na-
konec na ná‰ popud zaãal ruãnû
sepisovat a nedlouho pfied sv˘m
úmrtím je dokonãil. V redakci jsme
je pfievedli do elektronické podoby
a budou souãástí Kroniky Prahy 14.
V tomto ãísle ListÛ z nich uvefiej-
Àujeme první v˘Àatek, v záfiijov˘ch
si budete moci pfieãíst dal‰í.

j‰

Jifií Slavûtínsk˘ (na snímku vlevo) se sv˘mi pfiáteli z TJ Sokol Jahodnice.

Jirka nám chybí
KaÏdé louãení je tûÏké, ale pro ãleny TJ Sokol Jahodnice je náhl˘ odchod

dlouholetého kamaráda ztrátou, se kterou se budou jen tûÏko vyrovnávat. Jir-
ka byl historií jahodnického Sokola, pln˘ch ‰edesát let se podílel na budování
zdej‰í tûlov˘chovné jednoty. Nikdo z nás si nedovede pfiedstavit, Ïe by po
poÏáru sokolovny v roce 1996 dokázal to, co on. Dnes tady máme pfiekrás-
n˘ sportovní areál, slouÏící zdej‰ím obyvatelÛm nejenom ke sportovnímu
vyÏití. Za to v‰e dûkujeme pfiedev‰ím Jirkovi, kter˘ tady trávil hodnû volné-
ho ãasu tfieba i na úkor rodiny. Moc nám chybí a bude chybût. Jeho kama-
rádské povely, zajímavé vyprávûní, ochota dûlat nûco pro druhé. Jirko, díky
za v‰e! ãlenové TJ Sokol Jahodnice

Ze vzpomínek pana Slavětínského
* MÛj otec Václav Slavûtínsk˘
(1892–1965) byl jedním z prvních,
kdo si nechal v roce 1927 postavit
vilku na pozemku katastru Hostavi-
ce. Byl tedy jedním ze zakládajících
ãlenÛ tehdej‰í legionáfiské kolonie
v Nov˘ch Hostavicích na Jahodnici.
Toto mé vzpomínání na starou legi-
onáfiskou rodinu má tedy pfiím˘ vztah
k nynûj‰í ãtvrti Prahy 14 – Jahodni-

ci. Na toto téma bylo jiÏ v Listech
Prahy 14 uvefiejnûno nûkolik m˘ch
vzpomínek, protoÏe tady ná‰ rod Ïije
jiÏ 79 rokÛ ve ãtvrté generaci. Bohu-
Ïel ná‰ rod vymfie po pfieslici. S man-
Ïelkou máme jednu dceru a ta nám
dala 2 vnuãky a ty zase 3 pravnou-
ãata. MÛj bratr Bohumír (nar. 1926),
kter˘ Ïije jiÏ 55 rokÛ pod JiÏním kfií-
Ïem v australské Sydney, má 3 dce-
ry a od nich 5 vnouãat.

* Rád bych vzpomnûl na na‰e pra-
prapfiedky z dfiívûj‰ích staletí, ktefií
nosili pfiíjmení Slavûtín a pozdûji Sla-
vûtínsk˘ (je to uÏ 16 generací do
dne‰ních dnÛ). Snad Ïili kdysi dáv-
no nûjací páni rodu SlavûtínÛ, proto-
Ïe je v na‰í zemi 6 obcí Slavûtín, a to
u Bene‰ova, Havlíãkova Brodu, Jind-
fiichova Hradce, Loun, Úniãova
a Trutnova nedaleko hranice s Pol-
skem. Dodnes existuje hora Slavûtín
u Pfiíbrami vysoká 620 m. V Praze 9-
-Klánovicích je hlavní ulice pojme-
novaná Slavûtínská. Vûtev rodu Sla-
vûtínsk˘ch, ze které pochází mÛj
otec, je z âeskomoravské Vysoãiny
(dfiíve Vrchoviny), hejtmanství Hum-

polec. Podle záznamÛ na farních úfia-
dech byli na‰i tehdej‰í prapradûdové
zemûdûlci, tak zvaní ãtvrtláníci a nûk-
tefií byli uãitelé.

* Narodil jsem se 9. srpna 1923 ve
vojenské nemocnici pod Petfiínsk˘-
mi sady a první roky Ïivota jsem pro-
Ïil v Praze na Smíchovû pod kopcem
Santo‰ka v ulici Na Bfiezince v ãin-
Ïovním domû ã. 1111 v bytû babiã-
ky Marie Schrötterové, která tam
byla domovnicí. Na jafie roku 1928
se na‰e rodina (já, otec, maminka
Marie a brá‰ka Bohumír) pfiestûho-
vala ze Smíchova do novostavby na
místo, které se jmenovalo Nové
Hostavice na Jahodnici. První pro-
blém se vyskytl ihned na zaãátku,
protoÏe voda ze studny se nedala
pouÏít na vafiení a ani na mytí ãi pra-
ní, protoÏe se v ní m˘dlo sráÏelo. Pro
pitnou vodu se otec ihned vypravil
s kbelíky do Hostavic skoro 1 km
daleko. Na praní a koupání chytal
de‰Èovou vodu do sudu a rÛzn˘ch
nádob. Za krátkou dobu vyhloubil
u vilky velkou jámu a udûlal beto-
novou nádrÏ, která slouÏí dodnes.Legionáfi Václav Slavûtínsk˘
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Pozdûji jsem se dozvûdûl, Ïe byla na
3 tisíce litrÛ, aby de‰Èovky byl dosta-
tek. Koupil dfievûn˘ vozík a nechal
udûlat plechovou nádrÏ na 100 litrÛ
pitné vody. Tak jsme celá rodina jez-
dili kaÏd˘ druh˘ nebo tfietí den pro
vodu, a tak to dûlali i ostatní kolo-
nisté. Pozdûji jsme mûli nov˘ dvou-
kolák s koly od motorky, a to jiÏ bylo
pfiiváÏení vody mnohem lehãí. S tou
vodou to bylo pro kolonisty ze sli-
bovan˘ch v˘hod velké zklamání. Byl
to prostû podvod na legionáfiích od
Legio Centro záloÏny. V tom roce
1928 bylo obydleno 8 vilek a 14 jich
bylo rozestavûn˘ch. Jediná doprava
byla z vlakové zastávky v Dolních
Poãernicích vzdálené 11/2 km. Jiní
legionáfii jiÏ nemûli zájem stavût
hlavnû kvÛli vodû. Na‰lo se i nûkolik
rodin, které vyuÏily nabízené v˘ho-
dy hlavnû v dlouhodob˘ch splátkách
a souãasné stavební konjunktury
a bûhem 5 let byla Jahodnice zasta-
vûna z jedné tfietiny plánovan˘ch sta-
vebních parcel. Objevily se první
obchÛdky a provozovny fiemeslníkÛ.
KdyÏ pfii‰ly první podzimní plíska-
nice, v‰ichni bojovali s kvalitním
jahodnick˘m jílov˘m blátem. V‰ich-
ni bez rozdílu si vzájemnû pomáhali
pfii zhotovování provizorních chod-
níkÛ, ulic a odvodÀovacích ‰karpiãek.
Ulice na celkovém plánku Jahodni-
ce sice byly zakresleny, ale vlastnû
nebyly. BûÏnû byly pouÏívány dfie-
váky jako pfiezÛvky neÏ se kolonisté
dostali ke státní silnici, kde je v trá-
vû nechali a kdyÏ se vraceli od vlaku
ze zamûstnání, opût si je nazuli, aby
se dostali do svého obydlí. My malé
dûti jsme tyto problémy pfiehlíÏely.
Ná‰ zájem smûfioval na objevování
okolí v pfiírodû u malého polního
potÛãku smûfiujícího do rybníka
v Hostavicích. Poprvé jsme tak vidû-
li krásné barevné mot˘ly, luãní kobyl-
ky, zlaté brouky, ‰ídla, rÛzn˘ hmyz,
ale i je‰tûrky, Ïáby, uÏovky, my‰i,
lasiãku. ZáÏitek byl vidût baÏanta,
koroptve nebo zajíce. Z tûch nûko-
lika rodin byla i skupinka dûtí, která
vytvofiila partu a pfiátelství. 

* Zima roku 1928 aÏ 29 byla vel-
mi tuhá. Mrazy dosáhly aÏ – 30 °C
a snûhu napadlo 1/2 m. Stromy okolo

státní silnice a na mezích pomrzly
a postupnû je bûhem roku dûlníci
vykáceli. První zimu, a právû tu
tuhou, rodina pfieãkala v pohodû.
Otec, kter˘ vyrostl na âeskomorav-
ské vrchovinû a pro‰el útrapami vál-
ky, zabezpeãil dÛm proti tûm siln˘m
mrazÛm dobfie, ale zaãal nás otuÏovat
tak, Ïe v loÏnici se zbyteãnû netopi-
lo a tak jsme mívali na pol‰táfii i jino-
vatku. Bylo to trochu tvrdé, ale nikdy
jsme toho pozdûji nelitovali.

* Otec se zúãastÀoval s bratry le-
gionáfii úpravy cesty do Hostavic
a u mostu pfiechodu potoka a podle
vlakové tratû k vlakové zastávce Dol-
ní Poãernice ihned po té zlé zimû na
jafie 1929. Jiná doprava do Prahy ten-
krát nebyla. Nefiíkalo se tomu tenkrát
brigády, ale byla to vzájemná sou-
sedská pomoc, aby se v‰ichni bez
problémÛ dostali do zamûstnání. Bez
vzájemné pomoci by to prostû ne‰lo.
KolonistÛm obec Hostavice nemohla
pfiíli‰ pomoci, protoÏe na to prostû
nemûla. Pomohl, jak otec fiíkával,
nûkdy statkáfi Kolman sv˘mi povo-
zy, kdyÏ dovezl ‰kváru nebo ‰tûrk. 

* KdyÏ s rodinou jel ná‰ otec v uni-
formû vlakem nebo nûkam na náv‰tû-
vu a mûli jsme zavazadla, mûl pfii-
dûleného vojenského sluhu, kter˘
zavazadla nesl. Otec nesmûl nic nést
proto, aby mohl odpovûdût salutová-
ním na pozdrav vojákÛm, ktefií jej
zdravili, a levou rukou pfiidrÏoval
‰avli. Tenkrát takové pfiedpisy byly.
To se po letech zmûnilo. Otec radûji
s námi jezdil nebo chodil v civilu. 

* První roky ubûhly, a my z té Legi-
onáfiské kolonie jsme si zvykli na to,
Ïe se v‰ude dostaneme jen pû‰ky.
S maminkou jsme chodili aÏ do
Hloubûtína na elektrickou dráhu ã. 5,
kdyÏ jsme jeli na Smíchov nav‰tívit
babiãku. V letních dnech jsme se
chodili s maminkou koupat do ryb-
níka v Dolních Poãernicích vzdále-
ného 11/2 km. Do ‰koly v Kyjích to
po silnici bylo skoro 2 km, ale kdyÏ
bylo sucho, tak jsme chodili polní
cestou a ta byla o 1/2 km krat‰í. Já
jsem do první tfiídy chodil v âesk˘ch
Budûjovicích, protoÏe na zaãátku
‰kolního roku 1929 vypukla v Kyjích
epidemie spály. Po roce jsem se vrá-
til a do druhé tfiídy jsem zaãal chodit
v Kyjích u pana fiídícího Ciruse. Pro
nás kluky to byl ãlovûk, kter˘ v‰ech-
no vûdûl, ale i umûl a kdyÏ mûl nûkdo
bolav˘ mléãn˘ zub, umûl ho dobfie
vytrhnout. V tom roce 1930 nás oba
s brá‰kou maminka zapsala do Soko-
la Ïupy Barákové v Kyjích. Cviãení
bylo 2x v t˘dnu a maminka chodila
cviãit také se sestrami z Jahodnice.
V roce 1932 jsme se s brá‰kou MíÈou
(tak mu pfiezdívala maminka a jiÏ mu
to zÛstalo) zúãastnili jako Ïáci se
Sokolem Kyje IX. V‰esokolského
sletu na Strahovû a na‰e maminka
také. 19. 6. 1933 mûl bratr tûÏk˘ úraz.
KdyÏ se ze ‰koly vezl s kamarádem
Jirkou Brand˘sk˘m na zadku pekafi-
ského vozu a u Jahodnice pfiebíhal
silnici, vbûhl pfied auto firmy ·tûfiík
z Kolína a byl sraÏen na silnici. Ten-
krát se jezdilo po levé stranû. Îivot

mu zachránil pan MUDr. ·olc, lékafi
z Masarykovy ãtvrtû, kdyÏ mu dal
injekci pfiímo do srdeãního svalu,
protoÏe bratr nejevil známky Ïivota.
KdyÏ se zaãal h˘bat, odvezl jej ihned
do nemocnice. Celá rodina se stra-
chovala o jeho Ïivot, ale dopadlo to
dobfie. Brá‰ka se uzdravil a v‰e se
vrátilo do normálu. Hladinu klidu
rozãefiilo zfiícení vojenské stíhaãky
pfied vilu paní Mikové na nezastavû-
n˘ prostor v ulici Dr. Weignera na
Jahodnici. Pilot se zachránil na padá-
ku. Bylo ‰tûstí, Ïe letadlo nespadlo
na vilku, protoÏe u paní Mikové pra-
covaly 3 ‰vadleny. Byla by to tragé-
die. Otec byl v dubnu 1928 pov˘‰en
do hodnosti praporãíka, ale jiÏ rok
pfiedtím byl jmenován správcem na
ÏiÏkovském kopci Vítkov v nové
budovû Památníku odboje, kter˘ byl
po dokonãení celého komplexu
pojmenován na Muzeum Památníku
Osvobození. U ochozu památníku
jsme s brá‰kou mûli 25. 8. 1930 moÏ-
nost pozorovat pfielet obrovské vzdu-
cholodû Graf Zeppelin, jak pozvolna

pluje nad Prahou. Byl to nezapome-
nuteln˘ záÏitek vidût nûco tak obrov-
ského pomalu letût pod mraky. Poz-
dûji jsem se dozvûdûl, Ïe vzducholoì
mûla 5 motorÛ po 500 Hp, délku
235 m a prÛmûr 30,5 m.

* Masarykova letecká liga Dolní
Poãernice mûla i zapÛjãen˘ jedno-
duch˘ kluzák Skaut 1 na vymr‰Èová-
ní gumov˘m lanem a letecké zaãátky
byly na nûm provádûny na okrajo-
vém kopeãku Poãernic smûrem
k Jahodnici. Jednou z du‰í MLL
v Dolních Poãernicích byl mechanik
letadel Franta Wais z Poãernic a vo-
jensk˘ pilot Ruda Stanûk. Pro nás
dorostence byl tenkrát Ruda vzorem.
My jsme se uãili pfii jeho vyprávûní
a z ãasopisu „Mlad˘ letec“ jsme sta-
vûli ‰pejlové létající modely. Po vál-
ce v roce 1949 u Olomouce Ruda
Stanûk zahynul pfii havárii, kdyÏ ve
‰patném poãasí narazil do terénní
vlny pfii pfieletu prodaného Soko-
la M1 C do Egypta. Náhoda tomu
chtûla, Ïe jsem byl v té dobû na sta-
nici âSA na civilním leti‰ti Olo-

mouc-Holice a tak jsem se jel podí-
vat na místo havárie a kus vrtule
z toho letadla jsem potom pfiedal jeho
rodinû v Dolních Poãernicích. Byl
pohfiben v Dolních Poãernicích. 

* Od roku 1934 se stal otec Václav
se sv˘mi syny ãleny Masarykovy
letecké ligy MLL v dolnopoãernic-
kém zámku. Pfiesto, Ïe mu bylo 43
rokÛ, pfiihlásil se do v˘uky létání na
kluzáku, a já s brá‰kou jsme se uãili
stavût létající modely vûtroÀÛ a poz-
dûji s gumov˘m svazkem na vrtulo-
v˘ pohon. V Evropû se zaãala staho-
vat mraãna a napûtí pozvolna rostlo,
protoÏe Hitler zlobil. MLL byla
v malém objektu zámeckého parku
a tam jsme se také uãili pfiedvojen-
skou v˘chovu. S brá‰kou jsme zaãa-
li mít velk˘ zájem o létání i pfiesto,
Ïe se otec na svahu âihadel, kde se
s kluzáky pozdûji uãili létat, tûÏce
zranil. Po vyléãení mu maminka lé-
tání zakázala. 

* Tehdy chodívali dÛm od domu 
velmi zruãní podomní brusiãi a drá-
teníci, aby opravili hospodyÀkám
pálené hlinûné nádoby ãi nabrousili
noÏe a nÛÏky. Také chodívali proda-
vaãi drobn˘ch vûcí a v‰echno, co
nabízeli, mûli na pultíku zavû‰eném
pfied sebou popruhy pfies ramena. ¤í-
kalo se jim bosÀáci, ale nevím proã. 

* Skoro kaÏd˘ kolonista choval
drobné domácí zvífiectvo (králíky,
slepice, husy, kozy, ba i prasátko).
Obãas se proto vyskytovali i zlodûji
a kolonisté se bránili rÛzn˘m zpÛso-
bem. Otec si vyrobil akustické zafií-
zení od králíkárny a slepiãárny a kdyÏ
nûkdo otevfiel dvífika, sly‰el to u své
postele. Mimo to si obstaral starou
dvouhlavÀovou loveckou ládovací
pu‰ku. Byla velmi tûÏká, proto jí pfii-
pevnil na dfievûnou kozu u okna z pÛ-
dy a zamûfiil jí ke králíkárnû. Pomo-
cí lanek a kladek mohl od postele
zatáhnout za kohoutky. Do hlavní
nejdfiíve upûchoval stfieln˘ prach a na
zátky potom odmûrku jáhlí a zase
upûchoval. Veãer vÏdy natáhl ko-
houtky. KdyÏ se jedné noci ozval sig-
nál, zatáhl za kohoutky. Ozvala se
rána jak z malého dûla. Jáhle na‰ly
svÛj cíl. Ten zlodûj si musel nechat
od doktora ty jáhle vytahat, protoÏe
ho to muselo pofiádnû pálit. Jinak to
neublíÏilo a od zlodûjÛ byl pokoj.
Doktora Madara z Dolních Poãernic
moc zajímalo, jak se ty jáhle do toho
ãlovûka dostaly, ale otec mu to pfii
náhodném setkání neprozradil. Otec
si z války pfiivezl francouzskou jez-
deckou karabinu, mûl krásnou, vel-
mi pfiesnou belgickou flobertku 6mm
na longrifle, sluÏební revolver 9mm
a my, jeho kluci, vzduchovku na dia-
bolky. Na ty zbranû mûl samozfiejmû
jako voják povolení. KdyÏ jsme byli
v roce 1939 obsazeni, musel zbranû
odevzdat na ãetnické stanici v Dol-
ních Poãernicích, ale tu belgickou
maloráÏku odvezl ke str˘ci na samo-
tu u Vyskytné a tam byla dobfie
uschovaná. Byla krásná a bylo by
‰koda jí odevzdat.

(pokraãování 
v záfiijov˘ch Listech)

S maminkou po narození.

S bratrem Bohumírem v dobû, kdy
chodili jako kluci do Sokola v Kyjích.
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Jak ten ãas letí jsem si opût uvûdo-
mil, kdyÏ mi do redakce zavolal

koncem kvûtna Jaroslav Folber
z âerného Mostu a oznámil mi, Ïe je
to letos uÏ patnáct let, co zaãal s pod-
nikáním. Tedy o rok víc, neÏ kolik
bude v pfií‰tím roce Praze 14, která
si pfiipomene ãtrnácté narozeniny.
V leto‰ním roce má tento úspû‰n˘
podnikatel z Prahy 14 je‰tû dvoje
kulatiny: deset let od otevfiení zlat-
nictví v nákupním centru Hasso a pût
let od chvíle, kdy se zaãal vûnovat
realizaci srubov˘ch staveb. V jeho
pfiípadû lze mluvit o ojedinûlém pfie-

chodu od zlata ke dfie-
vu, byÈ se zlatnictví
dál naplno vûnuje jeho
manÏelka Jana. Tím, Ïe
se Jaroslav Folber naro-
dil v Lubu u Chebu, pro-
slulém v˘robou hudeb-
ních nástrojÛ ze dfieva, mûl
odmaliãka de facto blíÏe ke
dfievu neÏ k onomu zlatu. Od osmi
let ale uÏ Ïije trvale ve zdej‰ím regi-
onu, nejdfiíve v Kyjích, pak se pfie-
stûhovali s manÏelkou na âern˘
Most, kter˘ zná jako kluãina je‰tû
z doby, kdy zde nebylo nic kromû
polí s rostoucí kukufiicí. S podniká-
ním pfied tûmi patnácti lety zaãínali
s manÏelkou jako obchodní zástupci
zlatnick˘ch firem a tehdy jezdili za
obchody také kolem rozestavûného

Hassa, které jim hned od poãátku
padlo do oka jako místo, kde by chtû-
li jednou mít vlastní obchod. To se
jim splnilo za dal‰ích pût let, kdy tu
otevfieli zlatnictví Monika a bar Jana.
Tím máme zodpovûzenu otázku, kte-
rou vÏdy klademe zdej‰ím podnika-
telÛm, proã zaãali podnikat právû na
území na‰í mûstské ãásti. Tím, Ïe

v Praze 14 dlouhodobû Ïijí i podni-
kají, znají ji celou pomûrnû dobfie,
ale urãitû by se tu na‰la místa, kam
je‰tû nevkroãili. 

Za ta léta si jejich zlatnictví vytvo-
fiilo pomûrnû ‰irokou klientelu a Ïe
se objevují dal‰í zákazníci jen svûd-

ãí o tom, Ïe se tu fiídí star˘m osvûd-
ãen˘m heslem: ná‰ zákazník, ná‰
pán. Navíc je paní Folberová mimo-
fiádnû ‰ikovná aranÏérka, zvlá‰È její
dárkové krabiãky jsou super!, aã tuto
profesi nestudovala. Pozoruhodná je
i ‰ífie nabízeného zlatnického a ‰per-
kafiského zboÏí (celkem na 5 a pÛl
tisíce poloÏek na krámû), u hodináfi-
ského je to 750 kusÛ vãetnû trendy

hodinek Axcent ze Skandinávie, za
mûsíc zde v prÛmûru pfiijmou na 300
oprav u ‰perkÛ. A jaké jsou dal‰í pod-
nikatelské zámûry? – I po deseti
letech podnikání mû to baví a ráda
sem chodím, odpovídá paní Folbe-
rová. Více není ani tfieba fiíkat – zlat-
nictví uÏ pfieÏilo jak poÏár Hassa, tak
pfiepadení pfied rokem a pÛl, kdy lupi-
ãi odcizili pfiepadené zlatnici dvû pla-
ta se ‰perkama. Od té doby krámek
stfieÏí kamerov˘ systém. A pokud jde
o sruby, stavûné po vzoru severoa-
merick˘ch, jimÏ se pan Folber vûnu-
je pût let? Tak ty by vydaly na obsáh-
lou samostatnou kapitolu (podívat se
na nû mÛÏete na www.srub.cz).
DokáÏe o nich také poutavû a zasvû-
cenû vyprávût, jak jsme se mohli pfie-
svûdãili v jeho kanceláfii se srubov˘m
designem a nad ‰álkem kávy, ruãnû
umleté v kafemlejnku: dvacet oto-
ãení rukojeti dá slabou kávu, pûta-
dvacet stfiední a tfiicet silnou. Jako za
star˘ch ãasÛ na‰ich babiãek a zlato-
kopÛ… j‰, foto ves a archiv

Podnikatelé v Praze 14
27âERVENEC/SRPEN 2007

Od zlatnictví ke srubům
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Máme rádi zvífiata
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ProtoÏe pfiedpokládám, Ïe ne
v‰ichni víte, co to je „agility“,

nejprve malá lekce z kynologie: jed-
nodu‰e se dá agility nazvat psím par-
kúrem. Stejnû jako konû, i psi pfii této
disciplínû pfiekonávají na vyhra-
zeném prostoru rÛzné pfiekáÏky
v urãeném pofiadí. ProtoÏe psi jsou
ale mnohem pohyblivûj‰í a men‰í neÏ
konû, jsou i jejich pfiekáÏky jednak
men‰í ale také rÛznorodûj‰í. Kromû
klasick˘ch skokov˘ch pfiekáÏek mají
psi ve svém parkúru zafiazen i slalom,
kladinu, ‰ikmou stûnu, houpaãku,
skok dalek˘, proskokov˘ kruh, pev-
n˘ a látkov˘ tunel. Psovod na rozdíl
od jezdce na koni ovládá svého psa
ze zemû – bûÏí vedle nûj a pouÏívá

slovní povely, pohyby a ukazování.
Vzájemn˘ dotek psa a psovoda se
hodnotí jako chyba. JelikoÏ mezi psy
jsou znaãné v˘‰kové rozdíly, je sou-
tûÏení v agility rozdûleno do tfií v˘‰-
kov˘ch kategorií: small, medium
a large – tomu se pfiizpÛsobuje v˘‰-
ka pfiekáÏek. Agility vzniká v Anglii
kolem roku 1978, k nám se dostává
aÏ po revoluci v roce 1989

Na cviãi‰ti Základní kynologické
organizace v Kyjích se na závodech
agility, jejichÏ souãástí bylo i I. mist-
rovství republiky toyÛ a X. mistrov-
ství republiky kfiíÏencÛ a psÛ bez PP,
se‰lo o prvním ãervnovém víkendu
160 úãastníkÛ a nejménû stejnû tolik
(ale spí‰ víc) pejskÛ z celé republi-

ky. Na agility je zajímavé, Ïe se mu
vûnuje hodnû Ïen a dûtí. MuÏi b˘va-
jí pfiítomni hlavnû jako doprovod,

rozhodãí apod. Pfiitom nejde o nijak
jednoduch˘ sport – psovod se pfii tré-
ninku i samotném závodû opravdu
hodnû nabûhá. KdyÏ jsem sledovala
jednotlivé kategorie závodÛ, byla
jsem pfiímo okouzlena neskr˘van˘m
nad‰ením, které bylo vidût pfiedev‰ím
na psích poloviãkách závodního pole.
Pejsci neuvûfiitelnû rychle reagovali
na pohyby paÏí a slovní povely sv˘ch
partnerÛ. Nejen pro úãastníky, ale
i pro náv‰tûvníky kyjského kynolo-
gického cviãi‰tû to byl velice pfií-
jemn˘ víkend, bûhem nûhoÏ bylo
skuteãnû na co se dívat. Pokud by vás
agility zaujalo a chtûli byste jej se
sv˘m pejskem vyzkou‰et, mÛÏete
pfiijít na cviãi‰tû v Kyjích vÏdy v pon-
dûlí a stfiedu v 18 hodin. Nudit se
urãitû nebudete! text a foto: ves

Agility v KyjíchAgility v Kyjích

V̆ stup na kladinu

Pro kategorii „small“ je pfiekáÏka na nejniÏÏí pfiíãce.

Závodník vybíhá z látkového tunelu.

Perliãka ze závodÛ: „paniãko dej mi
taky napít, závodili jsme pfiece oba!“

·ikmá stûna

Proskokov˘ kruh

Slalom
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Skautky a inzerce
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Na celodenní pû‰í v˘let do Ctû-
nic jsme vyrazily 12. kvûtna.

Pro‰ly jsme se Satalick˘m a Vinofi-
sk˘m lesem, kde jsme poznávaly krá-
su na‰í pfiírody. Cestou jsme hrály
pozorovací hru V‰ímálek a probûhla
zde etapa o Hejkala hajního (v˘roba
paroÏí). Procházíme Vinofií a pak
Ctûnick˘m lesem. Bûhem dne jsme
párkrát lehce zmokly, ale jen tak aprí-
lovû. Po 4 km jsme koneãnû ve Ctû-
nicích. Nejprve nav‰tûvujeme zdej‰í
koãárovnu s 19 koãáry (jeden hezãí

neÏ druh˘). Poté následu-
je hodinová prohlídka zdej-
‰ího zámku o Habsburcích.
Na prohlídku zámeckého parku uÏ
bohuÏel nezbyl ãas. Z Vinofie pak
jedeme autobusem na Lehovec kde
nav‰tûvujeme ‰kolní druÏinu na‰í
vedoucí Rusalky. Hrajeme zde plno
her a soutûÏí a vyrábíme pár pfied-
mûtÛ na Skautsk˘ jarmark, kter˘ se
konal hned následující den v nedûli.
U skautské klubovny v Kyjích pro-
bíhaly po celé odpoledne rÛzné sou-

tûÏe a úkoly na 8 stanovi‰tích. U stán-
kÛ si mohli náv‰tûvníci zakoupit na‰e
ruãní v˘robky ãi peãené dobrÛtky.
V prÛbûhu odpoledne se losovala
tombola, hrála se vybíjená ãi stolní
tenis a na závûr se opékaly bufity. Dal-
‰ího roãníku Kvûtinového dne jsme
se zúãastnily 16. kvûtna. Od 7 hodin
ráno jsme rozdávaly na Rajské zahra-
dû kvítky Mûsíãku lékafiského za
symbolick˘ pfiíspûvek v minimální
hodnotû 20,– Kã. Vybrané peníze ‰ly
pak ve prospûch Ligy proti rakovinû.
V 10.30 hodin jsme uÏ mûly v‰ech
800 kvítkÛ rozprodáno. Díky patfií

kaÏdému, kdo si kvítek zakoupil
a podpofiil tak dobrou vûc.

Na zaãátku ãervna jsme se
podílely spoleãnû se satalic-
k˘m úfiadem na Dni dûtí.
Konal se opûtovnû u na‰í

skautské klubovny. V‰e zaãí-
nalo v 15 hodin dûtsk˘m lout-

kov˘m pfiedstavením. Náv‰tûvníci si
mohli prohlédnout hasiãskou v˘ba-
vu a cviãení, poslechnout si lidovou
kapelu, obãerstvit se zdarma koláã-
ky a limonádou a dûti si mohly
zasoutûÏit na na‰ich pohádkov˘ch
stanovi‰tích. Dal‰ím zpestfiením byl
prodej na‰ich ruãních v˘robkÛ a dût-
ská tombola. O t˘den pozdûji jsme
vyjely na celodenní v˘let na Kunû-

tickou horu u Pardubic. Z vesniã-
ky Stéblová jsme ‰ly pû‰ky po Ïluté
znaãce aÏ ke hradu. Cesta vedla pfií-
jemn˘m lesním terénem a pfii soutûÏi
s odhazováním lísteãkÛ nám rychle
ubûhla. Pod hradem jsme se zdrÏely
u oveãek a koz. Prohlídka Kunûtic-
ké hory, neboli KuÀky, jak se jí lido-
vû fiíká, nás velmi okouzlila. Na‰e
kroky se dále ubíraly k Perníkové
chaloupce. Procházíme si oba dva
pohádkové okruhy. V prvním nav-
‰tûvujeme tmavou osvícenou míst-
nost s pohádkov˘mi postaviãkami,
dále klesáme po schÛdkách aÏ za ãer-
tem do pekla a nakonec konãíme
u JeÏí‰ka v nebi. Druh˘ okruh vede
pfies sladkou místnost plnou perníã-
kÛ, tmav˘m tunelem kolem pohád-
kov˘ch bytostí aÏ k JeÏibabû, která
nás nauãila péct perníãky. Odpoãin-
kovou pauzu jsme si udûlaly u ohni‰-
tû 12 mûsíãkÛ. Poté jsme se vydaly
pû‰ky do Brozan, odkud jsme se
svezly místním autobusem do Par-
dubic a pak vlakem aÏ do Prahy.
V nohách jsme mûly kolem 10 km.
Ke konci ãervna nás je‰tû ãekala
závûreãná tfiídenní v˘prava do Adr-
‰pa‰sk˘ch skal a pfiedev‰ím závû-
reãné vyhodnocení na‰í celoroãní
ãinnosti. No a samozfiejmû, Ïe se
v‰echny Amazonky tû‰í na 14 tábo-
rov˘ch dní, které strávíme na na‰em
tradiãním místû v Trkovû u Sedlãan.

vedoucí oddílu Rusalka

MŠ Jahodnice
Kostlivého 1218, Praha 9 

přijme od září 2007 
pomocnou kuchařku

na cca 6,5 hod.

Tel. 281 930 822, 281 932 752.

Nabitý květen a červen u Amazonek

HH-copytisk
Tiskneme, kopírujeme, scanujeme

Máme rÛzné cenové a mnoÏstevní programy, 
pouÏíváme v˘konné kopírovací stroje.

Kde nás najdete:
Mochovská 534/36, Praha 9-Hloubûtín

Nav‰tívit, volat ãi zaslat email je moÏné
v ãase: Po–Pá: 15.00–19.00

Tel.: 281 861 176, mob.: 737 197 223
info@hh-coptisk.cz, www.hh-copytisk.cz

www stránky v konstrukci, omlouváme se za 
moÏné doãasné poruchy.

SALON PRO PSY

VETERINÁRNÍ PORADNA

MaÀákova ulice 811

âern˘ Most 

objednávky na 

tel. 606 567 921

P
fií

je
m

né
 lé

to
pfi

ej
em

e 
v‰

em
 n

a‰
im

 in
ze

re
nt

Ûm

29-32_inz_P14  25.6.2007  13:53  Stránka 29



Inzerce
30âERVENEC/SRPEN 2007

29-32_inz_P14  25.6.2007  13:53  Stránka 30



Inzerce
31âERVENEC/SRPEN 2007

78 druhů imitace dřeva

8 druhů dýhy

zrcadlové dveře v pěti barvách

ratanové dveře, žaluziové dveře

 
e 

 
e

 
e-mail: l.s

Parkování na âerném Mostû

vûrnostní bonus – ,,pûtiletá 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 elektronicky hlídané za pouÏití kamerového systému, s vjezdy v ulicích:
Kuãerova, Bobkova, Bryksova, nám. Plk. Vlãka, Irvingova.

BliÏ‰í informace na:

Správa majetku Praha 14, a.s.
Metujská ã. 907, Praha 9
p. N˘vlt

Tel: 281 021 463 
Fax: 281 864 930 

e-mail: k.nyvlt@spravamaj14.cz

Praha 2 Bělehradská 36
tel.: 222 563 026

Praha 6 Jugoslávských partyzánů 26 
(vchod orientován z náměstí Interbrigády)
tel.: 224 317 142

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

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

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

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

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

Praha 2 Bělehradská 36
tel.: 222 563 026

Praha 6 Jugoslávských partyzánů 26 
(vchod orientován z náměstí Interbrigády)
tel.: 224 317 142

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

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

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

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

Brandýs-Stará Boleslav (OD LABE)
Masarykovo nám. 1778
tel.: 606 376 728, tel./fax: 326 903 081
e-mail: I.spilka@volny.cz
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ZNALECKÉ OCENùNÍ 
NEMOVITOSTÍ, POZEMKÒ, 
BYTÒ A STAVEB PROVEDE

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

• Koupím byt nebo rodinn˘ dÛm jakékoli veli-

kosti, kategorie a vlastnictví, kdekoli v Praze.

Nabídnûte cokoli, moÏno i dekret – nájemní

smlouvu, i v domû s majitelem, podnikov˘ apod.

I zdevastovan˘, IV. kateg., v soudní Ïalobû, ne-

oprávnûnû 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 vystûhování. Seriózní jednání,

platba ihned a v hotovosti, tel.: 222 712 015.

12/15

• Odhady nemovitostí – soudní znalkynû Eva

Cihelková, mob. 728 360 145, tel. 283 044 175,

244 470 151. 2/07

• âi‰tûní kobercÛ, ãalounûní, mytí oken. Tele-

fon 603 973 500. 2/09

• Fa J. Macháã – Rekonstrukce umakarto-
v˘ch koupelen obkladov˘mi panely – levnû –

od 20 000,– rychle 3 aÏ 5 dní, bez bourání a nepo-

fiádku. V̆ mûny van, klozetÛ, baterií, kuch. desek,

instalace sprch. koutÛ, dlaÏby, malování, lepení

podhledÛ, drobné zednické a jiné práce na zve-

lebení va‰eho bytu. Volejte, pi‰te nebo prozvoÀ-

te kdykoliv, tel.: 777 325 466 3/02

• Koupím, ocením sbírky známek, star˘ch do-

pisÛ a pohledÛ. Pfiijedu, vzájemná spokojenost.

Mobil: 603 263 063 p. Forst. 3/03

• Auto F a B, Horusická 256, Praha 9-Kyje,

tel./fax: 281 867 406, mobil 602 322 556,

777 802 322, www.autofab.cz. Nabízíme: kon-

trola, dezinfekce, plnûní autoklimatizací, opra-

vy brzd, náprav, spojek, motorÛ atd., v˘mûny

provozních kapalin, filtrÛ, fiemenÛ, diagnostika

znaãek ·koda, VW, Audi, Seat, pfiíprava a zaji‰-

tûní STK a emisí. 4/01

• Douãím nûmecky – âern˘ Most 728 606 791

4/10

• Radius ¤íãany s.r.o. – úãetní, daÀová a po-
radenská kanceláfi – pfiijme pro své odlouãené

pracovi‰tû v Praze-Kyjích schopnou spolupra-

covnici (spolupracovníka) ranného dÛchodového

nebo pfieddÛchodového vûku na pozici samo-

statné úãetní (úãetního). Znalost práce s úãetním

programem POHODA firmy STORMWARE

s.r.o. v˘hodou. Variabilní pracovní doba, ãás-

teãnû moÏná i práce doma. Pfiedpoklad dlou-

hodobé spolupráce. Nástup moÏn˘ ihned. Tel.:

603 832 163, 603 586 447, 323 603 775, 323 603

778, veãer 323 601 271. 7/03

• GaráÏ pronajmu, Praha 14, sídli‰tû Jahodni-

ce, 1000 Kã/mûs., tel. 737 802 472. 7/04

• Slapy-apartmány 5 min. od vody, vl. WC,

sprcha, kuchyÀ, ob˘vák, loÏnice, terasa, bazén,

loìka. Srpen 5000/APT/t˘den. 777 121 663.

7/05

• Opravy jízdních kol, Obch. dÛm Hloubûtín,

1. patro, tel. 776 027 306. 7/06

• Hledáme nejen studentku na obsluhu do

novû otevfiené kavárny. 602 200 270. 7/12

Koňský hnůj v jakémkoliv množství 
dovezu za symbolickou cenu. 

Telefon 602 371 605.

KOMPLETNÍ PRÁCE
ELEKTRIKÁ¤SKÉ A STAVEBNÍ

REKONSTRUKCE BYTÒ, 
BYTOV¯CH JADER A KUCHYNÍ

Elektroinstalaãní, zednické, obkladaãské
a instalatérské práce na klíã

dle poÏadavkÛ kuchyÀsk˘ch studií a zákazníkÛ

Svoboda a Nejtek s.r.o.
283 931 344, 603 801 377, 604 203 243

www.svobodaanejtek.wz.cz

Nová kolekce plavek 2007!
Nové modely plavek 
A. ·eredové!

SLEVA 30 %
NA KOLEKCI PLAVEK 2006

SLEVA 30 %
NA KOLEKCI PLAVEK 2006

PLACENÁ ¤ÁDKOVÁ INZERCE

UZÁVùRKA
inzerce a pfiíspûvkÛ do ã. 9/07

je 15. 8. 2007
v srpnu Listy nevycházejí

• Tiskárna pfiijme do tfiísmûnného provozu
tiskafie a rolafie, zákl. plat + os. ohodnocení.
Sefiizovaãe-mechanika s moÏností v˘dûlku
15–20 tis., expedienty na ranní-odpolední
smûny a expedienty na noãní smûny 10–15tis.,
pomocné dûlníky, moÏnost brigády. Osobní
pfiíplatky a pfiíspûvek na stravné. NOVOTISK
s.r.o., U Stavoservisu 1, Praha 10. Inf. 210 084
021, personalni@praha.novotisk.cz 7/08

• Fotoateliér na âM, Bobkova 738. PrÛkazo-

vé foto 120 Kã, rodinné foto od 250 Kã. Specia-

lizace na dûti, sbûrna od 1,90. www.studioren.cz,

602 200 270. 7/13
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Tato hlá‰ka „poslední tríãek,
kámo“ v pfiekladu znamená, Ïe

jezdci zb˘vá pfiedvést poslední trik
(figuru), neÏ mu vypr‰í ãas jedné
minuty vymezen˘ pro soutûÏní jízdu
na scatu. Ze stanovi‰tû moderátora
Salebra scate tour – série pro nespon-
zorované jezdce se to podobn˘mi
hlá‰kami v prÛbûhu mnohahodino-
vého závodu jen hemÏilo, do toho hip
hopová muzika a jak diváci na tri-
bunce, tak samotní jezdci byli nala-
dûni na tu správnou strunu. I kdyÏ
nebyly k vidûní ‰piãkové akrobatic-
ké v˘kony, nebyla to nuda, nasazení
borcÛ bylo obrovské, provázené tu
a tam zaãáteãnick˘mi chybami,
za‰kobrtnutími, pfiípadnû pádem na
„dr‰tiãku“. Do závodÛ, které pro-
bûhly pod zá‰titou starosty Prahy 14
v sobotu 16. ãervna ve scateparku na
âerném Mostû, se pfiihlásilo na 80
jezdcÛ (z toho 50 v kategorii od 14
let v˘‰e) z celé Prahy a Stfiedních
âech. Z kvalifikace postoupili ty nej-
vût‰í „vraÏdy“ neboli borci do finále,

kde v kategorii do 14 let zvítûzil
Tomá‰ Frka, od 14
let v˘‰e
pat-

fiilo prvenství Tomá‰i Tvrdíkovi.
Poslední závody leto‰ního „saleb-
rascatetour“ se pojedou 7. 7. v Kolí-
nû a 21. 7. v Praze na Smíchovû.

text a foto: j‰ 

Sport a kultura
33âERVENEC/SRPEN 2007

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.

¤eka bohÛ 4 (Smith), 269,– Kã,
vydal Alpress. Za vlády Nefer Seti-
ho se mág Taita vydává na dobro-
druÏnou v˘pravu, aby zjistil, proã
zaãíná vysychat Nil.

Nebe v hubû aneb chrocht,
chrocht... (Tro‰ka), 249,– Kã, vy-
dalo Noxi. Netradiãní kuchafika
zvlá‰tních a rafinovan˘ch pokrmÛ je
okofienûna humorn˘m povídáním
svérázného reÏiséra Tro‰ky.

Lidová architektura (Vafieka, Fro-
lec), 549,– Kã, vydala Grada. 2. pfie-
pracované vydání knihy o lidové
architektufie, encyklopedickou for-
mou zpracovaná hesla, doplÀují ná-
ãrtky, fotografie a mapky.

Mlha (King), 329,– Kã, vydala Beta.
Nová sbírka hororov˘ch povídek
z pera mistra Ïánru Stephena Kinga.

Húrinovy dûti (Tolkien), 289,– Kã,
vydalo Argo U nás dosud nevyda-
ná Tolkienova kniha, pfiíbûh ze Stfie-
dozemû z doby dávno pfied Pánem
prstenÛ, ilustroval A. Lee.

Emil Hácha 1938–1945 (Pasák),
389,– Kã, vydal Rybka. Nové, roz-
‰ífiené vydání doplnûné o desítky
neznám˘ch fotografií, archivních
dokumentÛ a svûdectví pamûtníkÛ.

Co já vím? aneb Co mám dûlat,
kdyÏ je to pravda? (Forman, No-
vák), 399,– Kã, vydal Bookman.
ReÏisér Milo‰ Forman pracovnû
a osobnû, jak ho pravdûpodobnû ne-
znáte.

Co v prÛvodcích neb˘vá 2 (Jaro-
límková), 269,– Kã, vydalo Motto.
JiÏ druhá kniha této autorky, která
pátrá po mnoha ménû znám˘ch
a zajímav˘ch souvislostech t˘kají-
cích se na‰í starobylé Prahy a to
z hlediska lidí, objektÛ a událostí.

Boleslav pfiíbûh bratrovraha (Koub-
ková), 229,– Kã, vydal KniÏní klub.
Historick˘ román, ve kterém je kní-
Ïe Boleslav pfiedstaven nejen jako
vrah Václava, ale také jako vynika-
jící vládce a politik, bez nûhoÏ by
moÏná vÛbec nevznikl ãesk˘ stát.

Koho to mám pod pefiinou? aneb
jak se v lásce nesplést aneb 60 typÛ
muÏÛ, na které mÛÏete narazit
(Bramlyová), 229,– Kã, vydal Ryb-
ka. Vtipnû napsaná kniha nejen pro
Ïeny, na‰la jste muÏe sv˘ch snÛ
a podafiilo se vám ho dostat do pelí‰-
ku? Za to zaslouÏíte obdiv, ale jak˘
je vlastnû ten muÏ? Baron Prá‰il, hul-
vát, pan inÏen˘r, oÏrala...

Voskovec a Werich aneb válka
s lidskou blbostí (Franík, Cinger),
299,– Kã, vydalo BVD. Nové sou-
vislosti a fakta o legendární dvojici
V+W, knihu doprovází 300 unikát-
ních fotografií a originálních doku-
mentÛ.

Stfiední ·umava (Horpeniak),
249,– Kã, vydala Paseka. Dal‰í ze
série knih edice Zmizelé âechy, pou-
tav˘ text + takfika 270 velmi kvalit-
ních ãernobíl˘ch dobov˘ch fotogra-
fií...

Poslední tríček, kámo…
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FotoreportáÏ
34âERVENEC/SRPEN 2007

Městská část Prahy 14 a Centrum Černý Most ve spolupráci 

Urãitû nejv˘raznûj‰í souãástí kul-
turnû-multisportovní akce âer-

n˘ Most sportuje byly první ãervno-
v˘ víkend boje o celkové vítûzství ve

finále âeského streetballového pohá-
ru 2007. Na parkovi‰ti nákupního
centra se v sobotním praÏském kole
bojovalo o postup do nedûlního finá-

âern˘ Most sportoval
le, ve kterém se v nedûli stfietla nej-
lep‰í druÏstva z Ostravy, Brna, Dûãí-
na a také z Prahy. O zhodnocení

dvoudenního klání jsem poÏádal
ZdeÀka Marcína, produkãního
spolupofiadatelské reklamní
agentury Bayer CZ.

„Pro nûkteré t˘my skonãil
víkendov˘ maratón aÏ v nedû-
li odpoledne, ale ceny vãetnû
prize money byly více neÏ pfií-
jemnou odmûnou. V hlavní
kategorii si vítûzství vybojova-

lo druÏstvo Salámy, kdyÏ ve
finále porazilo t˘m We were able

to fly. Na tfietím místû skonãil t˘m
âebefa. V dal‰ích kategoriích byly
boje o celkové vítûzství neménû zají-
mavé a tvrdé. V kategorii Ïen potvr-
dily svoje kvality hráãky t˘mu Eco-
nomist, které porazily t˘m Aritma
Oldies. Tfietí místo pak obsadily hráã-
ky t˘mu Kitekatky. 

Velmi zajímavé boje probíhaly
v kategorii juniorÛ 14–17 let. Nako-
nec se vítûzn˘m druÏstvem stal SV
t˘m, kter˘ si ve finále poradil s vel-
k˘m konkurentem t˘mem Bengoro.

Tfietí místo pak obsadili Streetbulls.
I ve smí‰ené kategorii pro t˘my ve
vûku 10 – 13let se v Praze na âer-
ném Mostû potkala druÏstva ze v‰ech
koutÛ republiky. Za podpory rodiãÛ
dorazily t˘my z Ostravy i Brna.
Vítûzství si vybojoval praÏsk˘ t˘m
Spanged Bob Killers pfied And 1
Maniacs z Brna a tfietím t˘mem
Sparta.

Kofiením byly i letos individuální
soutûÏe ve stfielbû trojek a pfiedev‰ím
soutûÏ ve smeãování. Z jednotliv˘ch
kvalifikaãních kol se do Prahy pro-
bojovali ti nejlep‰í a pfiedvádûli úÏas-
nou show. Ve smeãafiské soutûÏi
Shock Slam Dunk Battle se nejen
porotû, ale i divákÛm, ktefií vytvofii-
li úÏasnou kulisu, zamlouvaly sme-
ãe Vládi Sobotky. Získal nejen digi-
tální foÈák, ale také penûÏní odmûnu
a dal‰í ceny. V soutûÏi Gigasport 3pt
Shoot out – finále trojek mûl nej-
pfiesnûj‰í ruku Vozka, kter˘ kromû
vítûzství v trojkách obsadil i 2. mís-
to ve smeãích a svÛj t˘m dotáhl aÏ
do nedûlního finále.“

I pfies de‰Èové pfieháÀky, které se
po oba dny nad âern˘m Mostem pfie-
hnaly, to byla opravdu skvûlá podí-
vaná. Individuální v˘kony ve v‰ech
kategoriích, tvrdé souboje a pfiesné
stfiely z dlouhé vzdálenosti pfiesvûd-
ãily v‰echny pfiihlíÏející, Ïe streetball
je v âeské republice na vzestupu.
KaÏd˘m rokem roste kvalita utkání
i samotn˘ch hráãÛ, coÏ bylo patrné
tfieba i pfii srovnání s loÀsk˘m roãní-
kem tohoto turnaje.

Špičkový 
streetball
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áci s Agenturou BAYER CZ pořádaly kulturně-multisportovní akci

a bavil se

Nabídka pro všechny
Mimofiádná nabídka sportovních dovedností, zajímavé hry, bohat˘ dopro-

vodn˘ program a také fiada exhibiãních vystoupení, tak by se dala charakte-
rizovat kulturnû – multisportovní akce âern˘ Most sportuje a baví se, jejíÏ sou-
ãástí byl také hudební festival. Nejvût‰í ohlas náv‰tûvníkÛ vzbudilo vystoupení
Elektric boogie Martina Pofiízka, dále pokus o pfiekonání svûtového rekordu
ve skoku do v˘‰ky na biketrialovém kole, brazilsk˘ bojov˘ tanec capoeira,
beatbox, breakdance, kapely Temperamento, Provizorium a Laura a její tyg-
fii, moderní tanec a samozfiejmû roztleskávaãky. A nejvût‰í zájem pfiíchozích
velkého vûkového rozptylu o vyzkou‰ení vlastních dovedností vyvolávaly
rÛzné hry i soutûÏe, tfieba petanque, rodeo na elektrickém b˘kovi, trenaÏér
kosmonautÛ, Ïonglování s míãky nebo tfieba malování na tûlo a barvení vla-
sÛ. Prostû kaÏd˘ si tu na‰el to své, jak je ostatnû zfiejmé i z na‰í fotoreportáÏe.

Pofiadatelé dûkují za pomoc pfii pfiemûnû parkovi‰tû na sportovní a kul-
turní areál sponzorÛm: BIGBOARD Praha a POWER, s.r.o., Správa
majetku P14, a.s., Motosport Vavfiinec, s.r.o., KRUH, a.s., IPRO, s.r.o.,
SKANSKA, âedok a.s., Eko-servis, s.r.o., Ivan Je‰átko – Compass, Bel-
stav Praha, s.r.o. a partnerÛm: Giga sport, AND 1, Hiphop Allstars, Canon,
Suunto, Shock !, Avon, McDonald’s, Ignum, Village Cinemas. Mediální-
mi partnery byly: Evropa 2, Metroplitní Expres a Listy Prahy 14.
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Vsobotu 23. ãervna bylo slav-
nostnû otevfieno spoleãné kul-

turní centrum mûstsk˘ch ãástí Praha
– Dolní Poãernice a Praha 14. Sou-
ãasnû s otevfiením probíhal od pátku
dvoudenní kulturní program – Jano-
braní a Svatojánská noc, ve kterém
vystoupili hudební soubory (napfi.
Trakslefii, Crazy Lady, Krejsovanka,
Tremollo) muzikanti (Václav Bárta –
Noid), skupina historického ‰ermu
Dominik, hvûzdami veãera byli Jano-
vé Rosák a VodÀansk˘.

Kulturní centrum se nachází v re-
konstruovaném objektu b˘valého
pivovaru, kter˘ je souãástí památko-
vû chránûného zámeckého areálu
v Dolních Poãernicích, jehoÏ histo-
rie sahá aÏ do roku 1751. Zfiízení kul-
turního centra bylo financováno ze
strukturálních fondÛ EU, státního
rozpoãtu, ze zdrojÛ hl. m. Prahy
a Mâ Praha – Dolní Poãernice. Kul-
turní centrum bude slouÏit k pofiádání
kulturních, spoleãensk˘ch, charita-
tivních a firemních akcí, konferencí,
besed, lze jej téÏ vyuÏít ke klubové,
pfiedná‰kové a vzdûlávací ãinnosti.
Souãástí rekonstruovaného pivovaru
je restaurace Léta pánû. 

text a foto: j‰

Společné kulturní centrum

V̆ stavní sál Kulturního centra, kde vystavoval ak. malífi Oldfiich Kulhánek. Interiér s historick˘m nábytkem.

OTEVŘENOOTEVŘENO
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