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M‰í v kostele sv. Jifií zaãala v Hloubûtínû tradiãní pouÈ (blíÏe na str. 2). Vedle
této typicky staroãeské události byla minul˘ mûsíc v Praze 14 k vidûní také mezi-
národní v˘stava s názvem, kter˘ jen roz‰ífiil novodob˘ pfiíval anglick˘ch v˘razÛ
do na‰eho Ïivota. Guilty z Prague Patchwork Meeting (blíÏe na zadní obálce) zdo-
bí záhlaví stránek tohoto ãísla.

MùSÍâNÍK OBâANÒ âERNÉHO MOSTU, HLOUBùTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC

foto: ves
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Prosluněná pouť
Tradiãní hloubûtínská pouÈ zaãala tradiãnû m‰í v koste-

le sv. Jifií, odkud se sváteãnû vy‰Àofiení poutníci kdysi pfie-

souvali jen pár metrÛ níÏ na námûstí a dále Podûbradskou

ulicí, aby tady strávili fiadu hodin procházením pouÈov˘ch

atrakcí, obdivovali pestrou nabídku mnoha stánkÛ, prÛbûÏ-

nû se osvûÏovali, dost ãasu strávili klábosením s místními

i jejich hosty, koupili nûjaké to poutí a sváteãní den zpravi-

dla zakonãili pouÈovou zábavou nebo posezením s pfiáteli

u domácích koláãÛ. Dnes musejí kousek dál na námûstí u sta-

nice metra a také v‰echno ostatní je samo-

zfiejmû trochu jinak, poutû jsou v‰ude v˘raz-

nû skromnûj‰í, pokud nezmizely úplnû, ale

to podstatné v Hloubûtínû zÛstalo zachová-

no. Zejména k obrovské radosti zdej‰ích

dûtí, které zaãaly pouÈové atrakce testovat

uÏ od stfiedy. To jim ale poãasí moc nepfiá-

lo, od pátku to bylo jiné kafe, a tak i pro-

slunûné poãasí pfiispûlo k celkovû dobré

náladû poutníkÛ, spokojeni tedy mohli b˘t

i svût‰tí a stánkafii, ktefií uÏ v nedûli spûcha-

li na dal‰í ‰taci. text a foto: vok
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Předškoláček 2009
JiÏ 13. roãník hudebnû zábavn˘ch pfiedstavení matefisk˘ch ‰kol „Pfied-

‰koláãek“ probûhl 6. a 7. dubna v KD Gong v Praze 9 celkem ve ãty-

fiech programov˘ch blocích. Prahu 14 zastupovaly M· Jahodnice, M·

Bobkova, M· Vybíralova 967 a M· Chvaletická. Spolu s ostatními

i na‰e mûstská ãást pfiispûla na dárky pro vystupující dûti. A ty si je

opravdu zaslouÏily – jejich v˘kony byly ãasto hodny zaslouÏeného

obdivu! text a foto: ves

1. ·kola zvífiátek – M· Bobkova
2. Brouãci – M· Vybíralova 967
3. Velikonoãní ãas – M· Jahodnice
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Informace z jednání
Rady MČ Praha 14

Na svém 61. jednání dne 24. 3.
Rada mimo jiné

Schválila pravidla pro fie‰ení dopadÛ deregulace

nájemného s úãinností od 1. 4. 2009 (podrobnû

na str. 4) 

Schválila odpisové plány pfiíspûvkov˘ch orga-

nizací na rok 2009

Vzala na vûdomí stanovisko odboru Ïivotní-

ho prostfiedí, Ïe nemá ke zmûnû integrovaného

povolení Linde Gas, a. s. Ïádné pfiipomínky

Souhlasila se sníÏením nájemného za uÏívání

nebytov˘ch prostor v objektu ã. p. 1002 ul.

Bryksova, Praha 9 za období od 1. 4. 2009 do

31. 12. 2009 tak, Ïe odpou‰tí polovinu z celko-

vé ãástky s tím, Ïe druhou polovinu nájmu

doplatí nájemce v mûsíci fiíjnu 2009

Souhlasila se zfiízením pfiedzahrádky pizzerie

spol. BELSI export-import, s. r. o., po obdo-

bí od 1. 5. do 30. 9. 2009 na pozemku parc.

ã. 232/458, k. ú. âern˘ Most

Souhlasila s pronájmem ãástí pozemkÛ parc. ã.

938 o v˘mûfie cca 830 m2 v k. ú. Kyje a 1796/1

v k. ú. Hloubûtín o v˘mûfie cca 1470 m2 za úãe-

lem uloÏení stavebního materiálu pfii realizaci

rekonstrukce Ïelezniãní tratû – rekonstrukce

mostních konstrukcí, pfii stavbû „Moderniza-

ce traÈového úseku Praha LibeÀ–Praha Bûcho-

vice“

Souhlasila se zadáním vefiejné zakázky malé-

ho rozsahu na doplnûní stávajících dûtsk˘ch

hfii‰È nov˘mi herními prvky.

• Mâ Praha 14 obdrÏí finaãní prostfiedky na

vefiejnû prospû‰né úãly. Vzhledem k poÏadav-

kÛm vefiejnosti na dovybavení prostoru dûtsk˘ch

hfii‰È v centrálním parku a na nám. Plk. Vlãka

na âerném Mostû budou tyto prostfiedky pou-

Ïity právû zde. V rámci této akce bude je‰tû

instalován „rekondiãní trenaÏér“ – herní prvek

pro seniory v areálu Domu s peãovatelskou sluÏ-

bou v Bojãenkovû ul.

Souhlasila s uzavfiením smlouvy o dílo na pro-

vedení opravy havarijního stavu podlah suteré-

nu bytového domu Cíglerova 1087 

Seznámila se s v˘rokem Zásad územního roz-

voje hlavního mûsta Prahy. 

PoÏaduje: 1. neroz‰ifiovat provoz leti‰tû Kbe-

ly, 2. ve v˘kresu uspofiádání území kraje – hl.

m. Praha respektovat stávající zástavbu mezi

Ïelezniãní tratí Praha–Kolín a Kyjsk˘m rybní-

kem – oblast Staré Kyje 

Trvá: 1. na zásadním nesouhlasu s roz‰ifiováním

kontejnerového pfiekladi‰tû a city – logistik

v transformaãní oblasti o v˘hledové území

(územní rezervu); 2. na propojení Vysoãanské

radiály s mûstsk˘m okruhem (úsek Kbel-

ská–Balabenka) a jeho zafiazení do horizontu

v podrobnûj‰í územnû plánovací dokumentaci 

Vzala na vûdomí podnût obchodní spoleãnos-

ti Investorsko inÏen˘rská, a. s. na úpravu smûr-

né ãásti územního plánu pro „Obytn˘ soubor

Kyje“ v oblasti Na Hutích pfii ul. Budovatel-

ská–ul. Vizovická 

Souhlasí s úpravou smûrné ãásti územního plá-

nu pro „Obytn˘ soubor Kyje“ kódÛ míry vy-

uÏití území OB-C, OV-E a SV-D za podmínky,

Ïe kolaudace staveb této bytové v˘stavby pro-

bûhne aÏ po zprovoznûní Vysoãanské radiály

a prodlouÏení komunikace Ocelkova

PoÏaduje uzavfiít dohodu mezi zúãastnûn˘mi

stranami na vybudování svûtelného signalizaã-

ního zafiízení na kfiiÏovatce Za âern˘m mos-

tem x Cíglerova a fiízeného dopravního systé-

mu na kfiiÏovatce Cíglerova x Slévaãská 

Souhlasila s poskytnutím finanãního pfiíspûv-

ku ve v˘‰i 7.000 Kã na akci „Pfied‰koláãek

2009“, která se uskuteãní dne 6. a 7. dubna 

Seznámila se se zprávou o vyfiizování stíÏnos-

tí doruãen˘ch ÚMâ Praha 14 v období od 1. 7.

do 31. 12. 2008.

• Poãet registrovan˘ch stíÏností za uvedené

období byl 53. Nejvíce stíÏností se opût t˘kalo

‰patn˘ch mezilidsk˘ch a sousedsk˘ch vztahÛ,

ru‰ení noãního klidu, ‰tûkotu psÛ, napadání lidí

psy (agresivní psi), chovu velkého poãtu psÛ,

problémového chování dûtí a nepfiizpÛsobiv˘ch

obãanÛ, prodeje alkoholu dûtem a bezdomov-

cÛm, pfiestupkÛ proti vefiejnému pofiádku – popí-

jení alkoholu bezdomovci na vefiejn˘ch mís-

tech, zv˘‰ené kriminality na âerném Mostû,

nepofiádku a zneãi‰Èování vefiejn˘ch prostran-

ství, domÛ a jejich okolí, nespokojenosti s vyplá-

cením sociálních dávek (nevyplácení, nízké

ãástky, platby ve stravenkách), dopravního zna-

ãení a kontroly dodrÏování tohoto znaãení, pod-

nikatelské ãinnosti ve vztahu k zákazníkÛm

(neseriózní jednání podnikatele, podezfiení na

neoprávnûné podnikání).

• Postup pfii fie‰ení stíÏností opakovanû kontro-

loval kontrolní v˘bor Zastupitelstva Mâ Pra-

ha 14. V postupu odpovûdn˘ch pracovníkÛ

nebyly zji‰tûny nedostatky.  

Na svém 62. jednání dne 7. 4. 
Rada mimo jiné

Vzala na vûdomí rezignaci Mgr. Mariany Ko-

láãkové, Lucie Brázdové a Juliany VodráÏkové

na ãlenství v komisi pro komunitní plánování. 

Odvolala Emila Kumana z ãlenství v komisi

pro komunitní plánování. 

Jmenovala Mgr. Radmilu Pelnafiovou, Marké-

tu Kalinovou a ·tefana Îoltáka ãleny komise

pro komunitní plánování.

Souhlasila s podáním Ïádostí bytovému odbo-

ru Magistrátu hl. m. Prahy o poskytnutí úãelo-

vé neinvestiãní dotace na úhradu ãistého nájem-

ného nebo jeho ãásti na zaji‰tûní bydlení azylantÛ

na území âeské republiky a úãelové neinvestiã-

ní dotace na rozvoj infrastruktury obce ve smys-

lu zásad pro poskytování dotací z rozpoãtové

kapitoly 314 Ministerstva vnitra âR ve prospûch

obcí prostfiednictvím krajÛ na zaji‰tûní bydlení

v roce 2008 a v letech následujících schválené

usnesením vlády âeské republiky ze dne 14. kvût-

na 2008 ã. 543

Schválila „Program prevence kriminality Mûst-

ské ãásti Praha 14 na léta 2009 aÏ 2012“ a „Akã-

ní plán prevence kriminality Mûstské ãásti Pra-

ha 14 na rok 2009“

Schválila poskytnutí finanãních prostfiedkÛ for-

mou daru ve v˘‰i 20.000 Kã o.s. Spectrum Pra-

ha k úhradû ãásti nákladÛ na ubytování pfii úãas-

ti softbalového muÏstva na turnaji Poháru mistrÛ

evropsk˘ch zemí konaného 24.–29. 8. 2009

Schválila pfiíspûvek na úklid kontejnerov˘ch

stání pro rok 2009 ve v˘‰i 120 000 Kã

Souhlasila se zfiízením pfiípravné tfiídy na Z·

Vybíralova 964, âern˘ Most od 1. 9. 2009

• Obce mohou se souhlasem krajského úfiadu

zfiizovat pfiípravné tfiídy Z· pro dûti v posled-

ním roce pfied zahájením povinné ‰kolní docház-

ky, které jsou sociálnû zv˘hodnûné a u kter˘ch

je pfiedpoklad, Ïe zafiazení do pfiípravné tfiídy

vyrovná jejich v˘voj. Pfiípravnou tfiídu lze zfií-

dit, pokud se v ní bude vzdûlávat nejménû 7 dûtí.

Odbor ‰kolství otevfiení pfiípravné tfiídy podpo-

ruje i s ohledem na konstatování fieditelek M·

z oblasti âerného Mostu, Ïe dûti jsou rok od

roku ménû pfiipraveny na vstup do Z· a z dÛvo-

du nedostatku míst v M·. 

Nedoporuãila úplatn˘ pfievod ãásti pozemku

o v˘mûfie cca 30 000 m2, resp. celého pozemku

parc. ã. 2668/1 v k. ú. Kyje (pozemek se nachá-

zí mezi ul. PrÛmyslová, Nedokonãená a U Tech-

noplynu). Navrhuje zpracovat studii vyuÏitel-

nosti pfiedmûtného území.

Nemûla námitek k pfiedloÏené dokumentaci

k územnímu fiízení na umístûní stavby „Novo-

stavba prodejního centra Lehovec vãetnû pfii-

lehl˘ch komunikací“ na pozemcích parc. ã.

1288/2, 1288/81 v k. ú. Hloubûtín pfii ul. Kol-

benova a Podûbradská. 

Souhlasila v˘jimeãnû s umístûním ãásti par-

kovací a odstavné plochy v severozápadní ãás-

ti dotãeného pozemku.

Nemûla námitek k úpravû smûrné ãásti územ-

ního plánu pozemkÛ k. ú. Kyje pfii ul. Lednic-

ká. Na dotãen˘ch pozemcích má b˘t postaven

nov˘ obytn˘ soubor, u nûhoÏ je navrhováno

6 viladomÛ o 3 nadzemních podlaÏích s kapa-

citou 88 bytov˘ch jednotek.

Vzala na vûdomí dokumentaci pro územní

fiízení na umístûní polyfunkãní budovy Lehovec.

• Stavba je v souladu s územním plánem hl. m.

Prahy. Kombinuje bytovou ãást – 18 bytÛ a ad-
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ministrativní, ze 130 parkovacích a odstavn˘ch

stání je 112 umístûno ve 3 podzemních podla-

Ïích. Stavba je umístûna severnû od stávající

polyfunkãní budovy (dfiíve ubytovna âKD)

mezi ul. Podûbradskou a Kolbenovou.

Mimořádné jednání Rady

Na svém mimofiádném jednání konaném dne

20. 4. Rada Mâ Praha 14 vzala na vûdomí zprá-

vu o posouzení a hodnocení nabídek k vefiejné

zakázce „Pfiístavba a stavební úpravy M· Kost-

livého ã. p. 1218, Praha 9, k. ú. Kyje“, realizo-

vané v podlimitním otevfieném fiízení ze dne

20. 4. 2009. Rozhodla jako zadavatel této vefiej-

né zakázky vyhovût námitkám uchazeãÛ a zafia-

dit tyto vylouãené uchazeãe do pofiadí hodno-

cen˘ch nabídek.

Mimořádné zasedání
zastupitelstva

Na svém mimofiádném zasedání konaném

dne 21. 4. Zastupitelstvo Mâ Praha 14 souhla-

silo s pfiedloÏením projektové Ïádosti „Efektiv-

ní vefiejná správa – Praha 14“ s celkov˘m roz-

poãtem ve v˘‰i 9 103 500 Kã vãetnû DPH

v rámci vyhlá‰ené v˘zvy k pfiedkládání projek-

tov˘ch Ïádostí v Operaãním programu Praha –

Konkurenceschopnost. Schválilo 1. poskytnutí

7,5 % podílu zpÛsobil˘ch v˘dajÛ projektu z roz-

poãtu Mûstské ãásti Praha 14, 2. financování

nezpÛsobil˘ch v˘dajÛ projektu.

Finanční výbor (11. 3.)

V̆ bor projednal: Úpravu schváleného rozpoãtu

Mâ Praha 14 na rok 2009, 5. zmûnu rozpo-

ãtu Mâ Praha 14 na rok 2008, 1. zmûnu rozpo-

ãtu Mâ Praha 14 na rok 2009, 1. úpravu finanã-

ního plánu Mâ Praha 14 na rok 2009, Informaci

o vyúãtování grantÛ pfiidûlen˘ch Mâ Praha 14

v roce 2008. V̆ bor doporuãil ZMâ vzít v‰ech-

ny tyto materiály na vûdomí. V˘bor dále pro-

jednal materiál Zhodnocení voln˘ch finanãních

prostfiedkÛ ve zdaÀované ãinnosti a souhlasil,

aby Rada k mûsíci dubnu 2009 uloÏila 140 mil.

Kã ze zdaÀované ãinnosti na revolvingové ter-

mínované vklady do PPF banky. Finanãní v˘bor

uloÏil odboru

ekonomiky jed-

nat dále s PPF

bankou o lep-

‰ích úrokov˘ch podmínkách. 

Komise územního rozvoje (9. 3.)

Komise doporuãila návrh na úpravu územ-

ního plánu – obytn˘ soubor Kyje, ul. Budova-

telská a poÏaduje aktivní zapojení pfii fie‰ení

a realizaci fiízen˘ch kfiiÏovatek ul. Cíglerova x

Za âern˘m mostem a Cíglerova x Slévaãská,

komise nemûla námitek proti umístûní hotelu

Alex v tûsné blízkosti kfiiÏovatky Podûbradská

x Kbelská v Hloubûtínû, poÏaduje doplnit archi-

tektonickou studii o fiezy, ze kter˘ch bude patr-

n˘ vztah stavby k sousedním pozemkÛm, komi-

se se seznámila se základními v˘kresy Zásad

územního rozvoje hl. m. Prahy a poÏaduje:

1) neroz‰ifiovat plochu v Male‰icích pro termi-

nály VLC – kontejnerové pfiekladi‰tû a city –

logistiku na území Mâ Praha 14, 2) zachovat

západní úsek Vysoãanské radiály, 3) neroz‰ifio-

vat provoz leti‰tû Kbely.

Komise dopravy (9. 3.)

V rámci modernizace tratû Praha LibeÀ–Pra-

ha Bûchovice komise doporuãuje vybudování

prÛjezdu pod dal‰ím z obloukÛ viaduktu v ul.

Lednická smûr Lánská, komise opûtovnû Ïádá

napojení ul. Nedokonãená na ·tûrboholskou

radiálu, ãlen komise Jaroslav Báãa upozornil na

v˘tluk pásu asfaltu v ul. âeÀkova a ãlen komi-

se Petr Zubec poukázal na potfiebu zbudování

chodníku okolo ‰koly v Zeleneãské ul., pfie-

cházející do Mochovské.

Komise životního prostředí (11. 3.)

Komise poÏaduje doplnûní návrhu úpravy

smûrné ãásti územního plánu pfii jiÏní stranû

ul. Lednická, kde má b˘t postaveno 5 bytov˘ch

domÛ, o vizualizaci vzhledem k okolní zástav-

bû, komise vzala na vûdomí zahájení fiízení

o vydání Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy,

komise poÏaduje doplnit a upfiesnit informace

(architektonická studie hotelu Alex v Hloubû-

tínû) o definitivním záboru vefiejné zelenû,

dopravû v klidu a v˘‰kovém pfiesahu nad okol-

ní zástavbu, komise se domnívá, Ïe doprava

v klidu je v dané lokalitû poddimenzovaná.

Komise dopravy (16. 3.)

Komise nedoporuãila nav˘‰ení koeficientu

developera PMS, s.r.o. u bytov˘ch domÛ pfii

ul. Lednická, komise poÏádala Radu, aby navá-

zala kontakt s dotãen˘mi mûstsk˘mi ãástmi

zvlá‰tû pak s Prahou 9 za úãelem pokraãování

projekãních prací Vysoãanské radiály v úseku

Kbelská–Balabenka, komise dÛraznû upozor-

Àuje, Ïe pfii druhém návrhu zmûny územního

plánu hl. m. Prahy byla tato ãást zafiazena pou-

ze do v˘hledu, komise doporuãuje pro dal‰í roz-

voj Ïelezniãní dopravy vybudování parkovi‰È

u Ïel. stanic na trati Praha–Kolín a Praha–Hra-

dec Králové a dále doporuãuje Radû navázání

spolupráce s okolními mûstsk˘mi ãástmi a obce-

mi ve Stfiedoãeském kraji pfii posuzování toho-

to zámûru, komise poukázala na neuspokojivou

dopravní situaci v souvislosti s rekonstrukcí

Ïelezniãního svr‰ku na trati Praha–Kolín, kdy

je k nákladní dopravû vyuÏívána ulice ·ima-

novská a objezdní komunikace okolo kostela

sv. Bartolomûje, komise Ïádá Radu, aby nepro-

dlenû v této vûci jednala. Komise ocenila pfií-

nos Dopravní studie Z· ·imanovská zejména

pro bezpeãnost dûtí pfii cestû do ‰koly, komise

po vyhodnocení této studie podporuje zejména

realizaci úprav: 1) pfiechod pro chodce pfies âes-

kobrodskou, 2) Broumarská pfied hfibitovem,

3) kfiiÏovatka Broumarská x Lednická.

Komise pro výchovu a vzdělávání
(23. 3.)

Komise se seznámila s ãinností M· ·tolmífi-

ská vãetnû jejího odlouãeného pracovi‰tû v objek-

tu ·estajovická, dále s informací k zápisu dûtí do

Z· v Praze 14 a s anal˘zou rozdûlování finanãních

prostfiedkÛ v oblasti ‰kolství, kterou si nechal zpra-

covat magistrát. Mimofiádn˘m bodem programu

byla stíÏnost na ‰ikanu a nerovné zacházení ze

strany vedení Z· ·imanovská. StíÏností se zab˘-

vá kanceláfi tajemníka, oddûlení kontroly a stíÏ-

ností ÚMâ Praha 14 a vyjádfií se k ní vedení Z·

·imanovská a âeská ‰kolní inspekce. Komise

poÏaduje, aby byla s v˘sledky ‰etfiení stíÏnosti

seznámena na svém nejbliÏ‰ím jednání. 

Usnesením Rady Mâ Praha 14 ã.

145/RMâ/2009 ze dne 24. 3. 2009 byla schvá-

lena s úãinností od 1. 4. 2009 pravidla pro fie‰e-

ní dopadÛ deregulace nájemného.

Mûstská ãást tímto krokem reaguje na pfií-

padné dopady v souvislosti se zv˘‰ením nájem-

ného na ekonomickou situaci nízkopfiíjmov˘ch

skupin, kter˘mi jsou pfiedev‰ím seniofii, zdra-

votnû postiÏení, pfiípadnû dal‰í skupiny obãa-

nÛ, u kter˘ch není moÏné kvÛli objektivním pfie-

káÏkám oãekávat nav˘‰ení pfiíjmÛ. 

Pravidla jsou urãena pro ty obyvatele Mûst-

ské ãásti Praha 14, mající zde trval˘ pobyt

a ob˘vající byty ve vlastnictví soukromého

majitele nebo byty z bytového fondu Mûstské

ãásti Praha 14. Tito obãané se mohou z dÛvo-

du dopadÛ jednostranného zv˘‰ení nájemného

podle zákona ã. 107/2006 Sb., o jednostranném

zvy‰ování nájemného z bytu a o zmûnû zákona

ã. 40/1964 Sb., obãansk˘ zákoník, ve znûní

pozdûj‰ích pfiedpisÛ, obrátit na mûstskou ãást

s Ïádosti o pomoc, neboÈ se nacházejí ve stavu

nouze. 

Formuláfie Ïádosti a podrobné podmínky, za

jak˘ch si mÛÏe obãan poÏádat o v˘mûnu bytu,

poskytnutí nevratného finanãního pfiíspûvku

nebo slevy na nájemném (v rozdílu nájemného

mezi rokem 2008 a 2009), jsou k dispozici na

internetové stránce Úfiadu Mâ Praha 14 –

www.praha14.cz. 

Pro informace se rovnûÏ mÛÏete obrátit osob-

nû, telefonicky, e-mailem na paní Evu Zelen-

kovou, pracovnici odboru sociálních vûcí

a zdravotnictví Úfiadu mûstské ãásti Praha 14,

tel. 281 005 260, zelenkova@p14.mepnet.cz

nebo na informaãní kanceláfi Úfiadu mûst-

ské ãásti Praha 14, telefonní ãísla 225 295 270,

225 295 561, e-mail informace@p14mepnet.cz.

Odbor sociálních vûcí a zdravotnictví
ÚMâ Praha 14

dvoustranu pfiipravil: j‰

Řešení dopadů deregulace nájemného
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na‰i zastupitelé

Jak jste se stal hasiãem?
Prakticky jsem vyuãen v oboru elektromontér

rozvodn˘ch zafiízení, potom jsem dûlal revizního

technika. K hasiãÛm jsem chtûl jít uÏ v 18 letech,

i kdyÏ jsem jeden ãas jako kluk touÏil po nástupu

na vojenské gymnázium nebo na lesnické, ale tam

jsem narazil z politick˘ch dÛvodÛ, kádrovû jsem

nepro‰el. Na lesnické ‰kole mi bylo doporuãeno,

abych si nejdfiíve odbyl dva roky brigády a potom

Ïe se mÛÏu pfiihlásit znovu, ale to mi matka rovnou

zatrhla. 

K dobrovoln˘m hasiãÛm jsem tedy pfii‰el aÏ

jako odborná síla, v té dobû jsem dûlal toho reviz-

ního technika elektriky. Podot˘kám, Ïe jsem od

zaãátku takzvan˘ such˘ hasiã. To jsou hasiãi zab˘-

vající se prevencí, která stále souvisí se sebevz-

dûláváním a osvûtou. Prevence, jak ji dnes prosa-

zujeme, je levnûj‰í neÏli represe jakoÏto taková.

KdyÏ si vezmete, jak je nákladné vybavení hasiã-

sk˘ch sborÛ, celá ta technika, a porovnáte si to

s tou prevencí, tak zjistíte, Ïe prevence spoãívá

pouze v tom, Ïe upozorÀujete lidi, co by mûli a co

by nemûli dûlat z hlediska poÏární ochrany, a sna-

Ïíte se je vést k tomu, aby dodrÏovali platné pfied-

pisy a zákony. Ono to totiÏ nûkdy tro‰ku vypadá

jako buzerace, ale ona to buzerace není. Preven-

ce nikdy nebyla a ani nebude tak oblíbená a popu-

lární, jako je ãinnost takzvan˘ch „mokr˘ch“ hasi-

ãÛ ze zásahov˘ch jednotek.

Jaká jsou nejvût‰í rizika vzniku poÏáru?
Ta rizika jsou jednak v obytn˘ch domech

samotn˘ch, zejména ve spoleãn˘ch prostorech,

které obãané nejrÛznûj‰ím zpÛsobem zastavují

nábytkem, dokonce si budují zimní zahrady atd.,

ãili dochází k zuÏování únikov˘ch cest. A to je

veliké riziko v pfiípadû poÏáru, kdy se lidé neu-

dusí, ani neuhofií, ale mohou se u‰lapat! S tím sou-

visí také problematika zamykání tûchto domÛ,

neboÈ zevnitfi musí b˘t otevíratelná úniková ces-

ta z objektu. To znamená, Ïe v pfiípadû uzamãení

musí b˘t u vchodÛ v dostupné a pfiehledné vzdá-

lenosti umístûna skfiíÀka s klíãem. Ono je to

podobné jako u hasicích pfiístrojÛ. U strojovny

v˘tahu je sice hasicí pfiístroj, ale je na fietûzu a zam-

ãen˘. TakÏe je k niãemu. 

A dále tu máme nedostateãnost vybavení hasi-

cími pfiístroji. ¤eknete si: máme pfiece hydranty

v baráku, tak nepotfiebujeme hasicí pfiístroje, pfii-

tom hasicí pfiístroje jsou zákonem urãeny pfiímo

jako v˘bava proti poÏáru! RovnûÏ chybí zaãlenû-

ní tûchto domÛ do seznamu rizik, kter˘ urãuje

hasiãÛm, co si mají vÛbec pfii v˘jezdu brát s sebou,

aby nemuseli prostû „roz‰típat“ pÛlku baráku

jenom kvÛli tomu, aby se do nûj dostali a podob-

nû. Obdobné je to s nûkter˘mi kolaudacemi.

V fiadû praÏsk˘ch ãtvrtí je to tak, Ïe tam stavební

odbory, jak se fiíká hezky ãesky, ka‰lou na nûjaké

posudky od hasiãÛ! U nás v Praze 14 se to na‰tûs-

tí nestává. Je také s podivem, jak se lidé brání mít

ve vybavení domácnosti nûjaké protipoÏární pro-

stfiedky. Já napfiíklad osobnû doporuãuji hasicí

spreje, které stojí pouh˘ch tfii sta korun. Je to

zejména pro kuchyÀ, ale i pro garáÏ ãi do dílny

ideální vûc. Nepodléhá kontrole, je to sprej, kte-

r˘ pfii pouÏití nezniãí majetek. PÛvodnû byl vyvi-

nut pro americk˘ kosmick˘ v˘zkum do kosmic-

k˘ch lodí. 

Jak jste spokojen v místû svého bydli‰tû?
V Hloubûtínû bydlím prakticky tfiicet let, moje

manÏelka pochází z Hloubûtína. Hodnû se toho za

ty roky zmûnilo a zdá se mi, Ïe se teì zlep‰uje i ta

stránka bezpeãnosti. âtyfiikrát mi tu vykradli auto,

jedno mi ukradli úplnû, takÏe za tûch tfiicet let jsem

si tady zaÏil svoje, ale nechá se fiíct, Ïe se teì

pomûry v Hloubûtínû zlep‰ily. Samozfiejmû jako

v‰ude je nûco k lep‰ímu, nûco zase k hor‰ímu.

V Hloubûtínû je dneska pomûrnû problematická

místní doprava, ale dá se to vydrÏet, hor‰í je to

s parkováním, to je jeden auÈák vedle druhého. 

âemu se nejradûji vûnujete ve volném
ãase?

Myslivosti, ale teì mi na ni nezb˘vá moc ãasu.

Máme také zahrádku a jezdíme na chalupu, zkrát-

ka jedno k druhému. A protoÏe jsem ve v˘kon-

ném v˘boru, tak se musím zúãastÀovat nejrÛz-

nûj‰ích soutûÏí a akcí, které se konají skoro kaÏd˘

t˘den. Program mám nabit˘, nemÛÏu si stûÏovat,

Ïe bych nemûl, co dûlat.

Co povaÏujete za svÛj nejvût‰í Ïivotní
úspûch?

Nechá se fiíct, Ïe manÏelství, ponûvadÏ s man-

Ïelkou jsme spolu prakticky uÏ tûch tfiicet let ke v‰í

spokojenosti. A hlavnû také to, Ïe je ãlovûk pofiád

je‰tû v˘konn˘ i v tom mém dÛchodovém vûku.

Mám dceru, ona je skoro stejnû stará jako man-

Ïelka, a dvû vnuãky. Jedna je zdravotní sestra

a druhá je v Anglii na dlouhodobé stáÏi. Zatím

pravnouãata je‰tû nemáme, zaplaÈ pánbÛ, to by

ãlovûk nevûdûl, kam dfiív skoãit! 

Co vám v Praze, potaÏmo v Praze 14 nej-
více ztrpãuje Ïivot a co naopak je na Ïivotû
v metropoli nejzajímavûj‰í?

Ztrpãují nám Ïivot bezohlední lidé, ktefií se

odmítají pfiizpÛsobit celkovû takovému tomu fiádu

spoleãnosti, jak by se dalo fiíct. Já jsem byl vycho-

váván v zásadách víceménû Sokola, kde taková

první zásada spoluÏití byla, Ïe jeden na druhého

bere ohledy, jeden druhému se snaÏí pomoc.

Z toho vypl˘vá i ta moje ãinnost hasiãská atd., ale

to bohuÏel dnes u hodnû lidí odpadá. Pfiibyla

zejména taková urãitá vulgarita v osobním jedná-

ní, prostû to mi moc nevyhovuje. Îivot v Praze

ztrpãuje i doprava, která vázne, ale to dokáÏu

i pochopit. To se nedá vyfie‰it ze dne na den, za

jeden rok. KdyÏ se tady napáchaly takové blbos-

ti, jako je ta dálnice pod Muzeem, tak to je velice

sloÏitá záleÏitost. Jsou to vûci, se kter˘mi se ãlo-

vûk zatím musí smífiit, jinak bych se rovnou mohl

sebrat a odstûhovat na chalupu, tam budu mít klid

a nebudou mi tam jezdit auta. Chci-li v‰ak b˘t ve

mûstû, musím se pfiizpÛsobit.

A co mi pfiipadá v metropoli jako nejzajíma-

vûj‰í? Asi ta historie Prahy, na historii jsem byl

vÏdy „vysazenej“. Mám rád památky, domÛ jsme

si pofiídili staroÏitn˘ nábytek. 

Jaké problémy v souãasné dobû fie‰íte na
komisi bezpeãnostní a protidrogové?

Pro mne osobnû je nejdÛleÏitûj‰í to, Ïe jsme na

komisi zaãali fie‰it otázku poÏární ochrany. Vychá-

zíme pfiitom vlastnû ze Statutu hl. m. Prahy. Dosud

se tato komise zab˘vala v˘hradnû kriminalitou,

víceménû spoãívající akorát v tom, Ïe si prostû

nûkde v kfiovíãkách píchají drogy atd. a policajti

musejí chodit sbírat stfiíkaãky, a potom je tu ta pro-

tidrogová záleÏitost. Ostatní záleÏitosti té komi-

sy totálnû vypadly. TakÏe teì dáváme s tajemní-

kem komise dohromady podmínky, vypl˘vající

ze statutu a z pfienesen˘ch pravomocí, kter˘mi by

se komise mûla zab˘vat. Je to zase ta osvûta mezi

obãany, máme tady, coÏ tedy funguje perfektnû,

rÛzné kluby, napfi. seniorÛ, pro které lze dûlat pfied-

ná‰ky apod. Minul˘ rok jsem byl kupfiíkladu

pozván Prahou 9, kde jsem dûlal pro b˘valé fiedi-

tele ‰kol besedu t˘kající se poÏární ochrany. Mûlo

to velk˘ ohlas, dostal jsem i dûkovn˘ dopis. 

V zastupitelstvu Prahy 14 budete zane-
dlouho druh˘m rokem. Jak se vám v nûm pra-
cuje?

Upfiímnû fieãeno, dva roky jsou velmi krátká

doba na to, aby ãlovûk do práce zastupitelstva zce-

la zapadl. Je to dosti sloÏité, není to jednoduchá

záleÏitost. Ale myslím si, Ïe zastupitelstvo s pomo-

cí komisí a v˘borÛ má svÛj v˘znam, rozhoduje

o tom, co se v obci bude dít, a kdyÏ dûlá svoji prá-

ci poctivû, tak mám dojem, Ïe je to úãinn˘ orgán. 

za ãtenáfie ListÛ se ptal
Jaroslav ·míd, foto: autor

Seriál rozhovorÛ se ãleny Zastupitelstva Mâ Praha 14 pokraãuje tentokrát
s Janem âerníkem (ODS). Povoláním hasiã, starosta SdruÏení dobrovoln˘ch
hasiãÛ Hloubûtín, vedoucí odborné rady prevence Mûstského sdruÏení hasi-

ãÛ hl. m. Prahy. V Zastupitelstvu Mâ Praha 14 pÛsobí od roku 2007, je ãlenem
komise bezpeãnostní a protidrogové a finanãního v˘boru.

Představujeme: Jana Černíka
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Turnaj v bowlingu
V pondûlí 4. kvûtna se od l8.30 do 23 hodin

v J. R. Clubu-Bowling, Prelátská l2 v Kyjích

(naproti kostelu sv.Bartolomûje), koná na zdej-

‰ích ãtyfiech drahách turnaj v bowlingu. Pfii-

hlá‰ky do naplnûní kapacity herny na tel.

28l 005 278 do pondûlí 4. 5. do l2 hodin. Star-

tovné je 20 Kã na osobu.

Český Granc Milana Dufka
Ve stfiedu 6. kvûtna od 17 hod. zveme do

Galerie l4, nám. Plk. Vlãka 686, âern˘ Most,

na vernisáÏ v˘stavy obrazÛ Milana Dufka.

Autor, roã. 1952, je obãanem Branické obce.

Pochází z rodu kupcÛ, redaktorÛ a spisovatelÛ.

Ve 22 letech se

spfiátelil s malí-

fiem Jifiím Ved-

ralem, kter˘ ho

zaãal uãit od

základÛ kresbû,

grafice a akvare-

lu. Sám v sobû

zamítl diletan-

tismus a dál se

uãil podle sv˘ch

moÏností. Svou

tvorbu pojmeno-

val âesk˘ Granc.

Propojil v ní rÛz-

né techniky od

star˘ch mistrÛ, pfies impresionismus aÏ za hra-

nice abstraktního umûní. V̆ sledkem jsou uhran-

ãivé kompozice plné barev a nespoutané fan-

tazie – báseÀ a hudba vtûlené do obrazu. Jeho

tvorba nepotfiebuje proslovÛ a vysvûtlování,

staãí se dívat. V˘stavu uvede ·tefan ·kapík,

pfiedseda SdruÏení v˘tvarníkÛ âeské republi-

ky. V̆ stava potrvá do 28. kvûtna a bude otev-

fiena vÏdy v úter˘, stfiedu a ãtvrtek l4–l8 hodin

a v nedûli l4–l7 hodin Vstup voln˘.

Milostná dueta
Srdeãnû zveme ve stfiedu l3. kvûtna od 18.30

hod. do Galerie l4 na pûveck˘ koncert. Nej-

známûj‰í milostná dueta z oper a operet pfied-

nesou za doprovodu smyãcového kvarteta

sólisté Národního divadla v Praze Jitka Svo-

bodová – soprán a Jan JeÏek – tenor. Na pro-

gramu budou skladby W. A. Mozarta, E. Kal-

mána a dal‰ích.

PRAHA 14 TOUR 
Leto‰ní druh˘ tenisov˘ turnaj ve ãtyfihfie pro

dospûlé neregistrované hráãe o pohár starosty

se uskuteãní na tenisov˘ch kurtech Z· Bfií

VenclíkÛ na âerném Mostû v sobotu l6. kvût-

na od 8 hodin. Prezence 7.30–7.50 hodin, star-

tovné 50 Kã na osobu.

Májování
V sobotu 23. kvûtna zveme na pfiivítání jara

– spoleãnou akci Mâ Praha l4 a Mâ Dolní

Poãernice. Program probíhá soubûÏnû v Dol-

ních Poãernicích a v zahradû b˘valého zámeã-

ku v Hostavicích. Pro náv‰tûvníky jsou obû mís-

ta propojena dopravou (terénní auta Hummer).

V zahradû hostavického zámeãku se koná na

krytém podiu pfiehlídka divadelních souborÛ

pro dûti. Od l4 hodin zde mohou dûti shlédnout

napfi. DobrodruÏství ãmeláka Brundibára, po-

hádku O tfiech kÛzlátkách aj. V areálu zahrady

bude pro dûti pfiipravena spousta zábavn˘ch

atrakcí a stánky s obãerstvením.

Zájezd do zoo Liberec
Srdeãnû zveme maminky s dûtmi pfied-

‰kolního vûku na zájezd do zoo a botanické

zahrady v Liberci, kter˘ se koná 27. kvûtna.

OdjíÏdí se autobusem v 7.30 hodin ze zastáv-

ky autobusu MHD pfied stanicí metra Rajská

zahrada, Cíglerova ulice. Pfiíjezd kolem l7

hodiny. BliÏ‰í informace a pfiihlá‰ky do napl-

nûní kapacity autobusu pfiijímáme na telefonu

28l 005 278.

Dětský den
Ve spolupráci se spoleãností Coca Cola pofiá-

dáme v sobotu 30. kvûtna od l0 do l4 hodin

oslavu Dûtského dne na fotbalovém hfii‰ti

TJ Slavoj Hloubûtín, Hloubûtínská 88. Na kry-

tém pódiu mohou dûti shlédnout pohádky a zá-

bavn˘ program, v areálu bude spousta soutûÏí

a atrakcí. Na místû bude také obãerstvení, vstup

zdarma.

âERVEN

Skateboardové závody
Rajãárna promotion pofiádá pod zá‰titou sta-

rosty jiÏ 7. roãník oficiálních skateboardov˘ch

závodÛ pro nesponzorované jezdce. Závody se

uskuteãní v sobotu 6. ãervna ve skateparku

v Bryksovû ulici na âerném Mostû. BliÏ‰í infor-

mace v pfií‰tím ãísle.

Koncert v kostele 
sv. Bartoloměje

Ve stfiedu l0. ãervna se bude konat v koste-

le sv. Bartolomûje v Kyjích koncert duchovní

hudby. Zaãátek je v l8.30 hodin, vstupné dob-

rovolné. Program upfiesníme v pfií‰tích Listech

Prahy l4.

Výstava automobilových
a motocyklových veteránů

Mûstská ãást Praha l4 a REHIV KLUB v âR

pofiádají v sobotu 27. ãervna od l0 do l7 hodin

na plo‰e parkovi‰tû A u vchodu od metra pfied

obchodním centrem CâM v˘stavu automobi-

lov˘ch a motocyklov˘ch veteránÛ. Po dobu

v˘stavy bude probíhat zábavn˘ doprovodn˘

program.

Poznámka: Hlavním pofiadatelem akcí je
pfiíspûvková organizace KVIZ Praha 14.
Zmûna programu vyhrazena.

PRAHA 14Kulturní                             a sportovní akce radnice

Pozvánka
k památníku

Obvodní v˘bor âeského svazu bojovníkÛ

za svobodu v Praze 9 pofiádá ve spolupráci

s mûstsk˘mi ãástmi Praha 14 a Praha 9 slav-

nostní shromáÏdûní obãanÛ u pfiíleÏitosti

64. v˘roãí ukonãení druhé svûtové války.

Vzpomínkov˘ akt se koná ve ãtvrtek 7. kvût-

na od 14 hodin u památníku 2. odboje v uli-

ci V Novém Hloubûtínû.

Zveme v‰echny obãany, zejména z fiad

mladé generace, kter˘m není lhostejn˘ odkaz

této v˘znamné události 20. století. F·

V b˘valé restauraci Sportovka na âerném

Mostû se pfied Velikonocemi se‰la padesátka

na‰ich handicapovan˘ch spoluobãanÛ. Souãas-

n˘ majitel R.M.W. Gastro

s.r.o. zdarma zapÛjãil sál

a o program se postarali

umûlci, pozvaní pfiíspûvko-

vou organizaci KVIZ Pra-

ha 14. Autorka knihy „Pû‰í

vandr po lesích a lidech“

Daniela Vacková z ní ãetla

zajímavé úryvky, které ky-

tarista a zpûvák Franti‰ek

Hacker prokládal tramp-

sk˘mi písniãkami. Potom

vystoupil je‰tû hudebník Leo‰ Holan, kter˘ hrál

i písniãky na pfiání, a celé dvû hodiny si obe-

censtvo zpívalo s ním. ves

Velikonoční setkání s trampskou písničkou
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Napsali jste nám
Dostali jsme do redakce mail a fotografie od ãte-

náfie V.Z. z Volkovy ulice, které rádi zvefiejÀujeme.
Dobr˘ den v‰em v redakci, zaznamenal jsem nûco,

co by urãitû stálo za zvefiejnûní. K v˘chodnímu bfiehu

vodní plochy na âerném Mostû I (Aloisov) pfiichází

skupina dûtí vedena, pfiedpokládám paní uãitelkou. Ta

nese kefi nebo mal˘ stromek. V‰ichni sestupují k vodní

hladinû. Paní uãitelka s rostlinou a dûti s lopatiãkami. Po dvaceti minutách v‰ichni odcházejí

a na místû po nich zÛstal ‰lechetn˘ ãin. Zasadili strom. A to není málo. Stalo se 20. dubna dopo-

ledne. Dûkujeme!

P.S. Popisovan˘ kladn˘ ãin je opakem toho, co vídávám bûÏnû, a to, Ïe vût‰ina dûtí se ke stro-

mÛm v centrálním parku, a zfiejmû nejen tam, chová bezcitnû aÏ neurvale. Vût‰inou pfii neteãnos-

ti kolemjdoucí dospûl˘ch. Proto se domnívám, Ïe vysá-

zení stromku bylo i v˘chovn˘m a blahodárn˘m ãinem.

Nejstar‰í festival ochotnick˘ch souborÛ v âR

konan˘ pod ‰ir˘m nebem. Pofiadatelem festi-

valu je Kulturní centrum Horní Poãernice,

Votuzská 379/11, tel. 281 920 326, www.divad-

lopocernice.cz, mail: divadlo@pocernice.cz. 

Divadlo v pfiírodû najdete na adrese:
zahrada Z· Svépravice, SpojencÛ 1408, Hor-
ní Poãernice. Autobusové spojení z koneãné

metra B âern˘ Most: 261, 222 do stanice Kra-

hulãí (1 minutu od divadla), 223 do stanice

Vysokovská (cca 5 minut od divadla).

Vstupné: dûti od 2 do 12 let 30 Kã, v‰ichni

ostatní 50 Kã, permanentní vstupenky v cenû

500 Kã platí na v‰echna pfiedstavení pro vefiej-

nost pro dvû osoby.

Jaroslav Îák: ·KOLA ZÁKLAD
ÎIVOTA
DS Poãerníãci. Znám˘ pfiíbûh ze ‰kolního

prostfiedí, kter˘ stále zÛstává aktuálním, i kdyÏ

je z dob jiÏ dávno minul˘ch. Premiéra ãt 7. 5.

ve 21 hod., dále pá v 17 a 21 hod., so v 17 a 21
hod., ne 10.5. v 17 hod.

Pavel ·reibr: O T¤ECH
KOUZELN¯CH ZÁVOJÍCH
DS Poãerníãci. Kouzeln˘ pfiíbûh o chudé

rybáfiské dívce, kterou potká velké ‰tûstí, které

se v‰ak snaÏí pfiekazit její fale‰ná a zlá kama-

rádka. Premiéra pá 15. 5. ve 21 hod., dále so
v 17 a 21 hod., ne v 17 hod.

Petr Urban: STRA·N¯ P¤ÍBùH
STRA·IDEL
DS Poãerníãci Pohádka o studentovi kouzel

magick˘ch, kterou pro Poãerníãky napsal Petr

Urban, vás pobaví a zároveÀ potû‰í hezk˘mi

písniãkami. Premiéra pá 22. 5. ve 21 hod., dále
so v 17 a 21 hod., ne v 17 hod.

Franti‰ek Ringo âech: 
DÍVâÍ VÁLKA
Hálkovo divadlo Nymburk. Úsmûvná paro-

die na známou povûst o dívãí válce. Vûzte v‰ak,

Ïe ne v‰echno, co Jirásek napsal a ve ‰kolách

nás uãili, musí b˘t pravda! Tato hra je toho dÛka-

zem. Pá 29. 5. ve 21 hod.

KRÁL 3.333
Hálkovo divadlo Nymburk. V království

neumí nikdo vyslovit souhlásku „fi“, a proto je

vyslovování tohoto písmenka pfiísnû zakázáno.

Neuposlechnutí se trestá. Na‰tûstí se objeví mla-

dík, kter˘ dá v‰e do pofiádku. So 30. 5. v 17 hod.

Karel âapek a Josef âapek: 
ZE ÎIVOTA HMYZU
DS Jifiího Voskovce Sázava. Hra plná písní,

humoru a Ïivota byla uvedena v rámci divadel-

ní pfiehlídky Voskovcova Sázava 2008 a zís-

kala nejvy‰‰í ocenûní od divákÛ i od porotcÛ.

So 30. 5. ve 21 hod.

Jan Drda: HRÁTKY S âERTEM
DS Scéna Libochovice. Klasickou pohádku,

kterak Martin Kabát neunikl v‰udypfiítomné

Káãe, v‰ichni dobfie známe. Ne 31. 5. v 17 hod.

ZMùNA PROGRAMU VYHRAZENA

co se dûje nejen v regionu
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Votuzská 379, 
pokladna: tel. 281 860 174,

www.divadlopocernice.cz.

39. ročník:                   Divadlo v přírodě – květen

Počernický 
duatlon podeváté

V nedûli 17. kvûtna se bude konat v Hor-

ních Poãernicích – Svépravicích jiÏ tradiãní

Poãernick˘ duatlon, sloÏen˘ z bûÏecké a cyk-

listické ãásti. Sportovci v‰ech vûkov˘ch kate-

gorií jsou zváni, aÈ jiÏ jako soutûÏící nebo

diváci. SoutûÏit se bude v kategoriích od ben-

jamínkÛ, pfies Ïactvo a dorost aÏ po veterá-

ny. Závodníci se mohou prezentovat na mís-

tû závodu od 8 hodin. Triatlonov˘ oddíl TRI

SKI Horní Poãernice pro leto‰ní sezónu pfii-

pravil hned tfii závody. První Indoor triatlon

v Holmes Place âern˘ Most se uskuteãnil

jiÏ koncem bfiezna, Poãernick˘ duatlon je

druh˘m závodem, tfietím pak bude 28. ãerv-

na Poãernick˘ triatlon v Dolních Poãerni-

cích. Podrobnosti o závodech a více infor-

mací o triatlonu mÛÏete získat na stránkách

oddílu www.triskihp.tym.cz. vok

Dětské studio
Pohádka

Z programu: Tatínkovská sobota 23. 5. –

16–18 hod. Tradiãní setkání tatínkÛ a dûtí – ten-

tokrát ãeká na dûti dobrodruÏná v˘prava za

pokladem, dopolední ‰koliãka Pohádka – na

mûsíc ãerven se uvolnila 2 místa, pravidelné

odpolední aktivity – rozvrh na jitka.sindelaro-

va@vpohadce.cz. Volná místa: úterní Sportík –

cviãení pro kluky 3–6 let.

Kontaktní adresa: Bobkova777, âern˘ Most,
Jitka ·indeláfiová, tel. 739 03 44 35,

Na území Mâ Praha 14 je kaÏdoroãnû provádûna deratizace, které

pfiedchází podrobn˘ prÛzkum. Za úãelem zji‰tûní a posouzení stavu pfie-

mnoÏení velk˘ch my‰ovit˘ch hlodavcÛ (potkanÛ) Mâ Praha 14 zaji‰Èu-

je ohniskovou deratizaci na pozemcích v jejím vlastnictví nebo správû. Tato

deratizace navazuje na provádûnou cyklickou deratizaci v objektech a na

plochách, jejichÏ vlastníkem je hl. m. Praha a dále v pfiilehl˘ch prostorách a v kanalizaãní síti.

V leto‰ním roce bude hl. m Praha zaji‰Èovat deratizaci v k. ú. âM (domy: Va‰átkova, DoleÏa-

lova, Gen. Janou‰ka, Hlaìova, ·eìova, Cíglerova, Vlãkova, Bojãenkova, Dygr˘nova, Kpt.

Stránského) v termínu od 11. 5. do 8. 6. a v k. ú. Kyje a Hloubûtín (Podûbradská, Kukelská,

Mochovská, Zeleneãská, domy + okolí: Dfiítenská, Zacharská, Koberkova, Krylovecká, Slé-

vaãská, Rochovská) v termínu od 9. 6. do 29. 6. Mâ Praha 14 bude dále zaji‰Èovat deratizaci

na vefiejnû pfiístupn˘ch plochách v k. ú. âern˘ Most (ul. Bratfií VenclíkÛ, Vlãkova, Bojãenko-

va, Volkova, Va‰átkova, Cíglerova, Paculova, Pospíchalova, Bryksova) a v k. ú. Hloubûtín

(ul. Podûbradská, Mochovská, Zeleneãská, Klánovická). V rámci zaji‰tûní úãinné deratizace

je nutná spolupráce fyzick˘ch a právnick˘ch osob, které vlastní nemovitosti na území Mâ Pra-

ha 14. Deratizaci provede vlastník sám nebo zadá provedení tohoto zásahu deratizaãní firmû.

Odbor Ïivotního prostfiedí

Deratizace na území MČ Praha 14

dvoustranu pfiipravil: j‰, foto archiv
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Seniorský den
v Praze 14

Ve spolupráci s Mâ Praha 14 a pod zá‰titou

starosty Miroslava FroÀka pofiádá 3. ãervna

Oblastní spolek âeského ãerveného kfiíÏe v Pra-

ze 9 a 14 ,,I. roãník Sportovních her pro senio-
ry“ (úãastnit se mohou i mlad‰í seniofii od 55

let). Mohou si zde zmûfiit své síly v atletick˘ch

disciplínách (viz pfiihlá‰ka) a vûdomostním tes-

tu, t˘kajícím se historie a souãasnosti Prahy.

Souãástí dne budou i ukázky první pomoci,

zamûfiené na úrazy v domácnosti. Po dobu celé

akce bude zaji‰tûno obãerstvení a zdravotní

dohled. Vyplnûnou pfiihlá‰ku z této strany

za‰lete nebo pfiedejte nejpozdûji do 20. kvûtna

do kanceláfie Oblastního spolku ââK v Praze

14, Bfií. VenclíkÛ 1070, (tel: 281 863 421), nebo

kaÏdou stfiedu v Nízkoprahovém klubu pro seni-

ory, Bojãenkova 1099, od 14 do 17 hod.

Hry seniorÛ 3. ãervna
Prezentace v 9 hod. 

Zahájení v 10 hod.

Místo akce: Základní ‰kola 

Chvaletická 918, Lehovec

Kontaktní osoby:

Ivana Kadleãková, Irena Schofiová,

Ondfiej ·nábl

Právní poradna
pro seniory

V pfiízemí Domu Portus v ul. Karolíny Svût-

lé 18, Praha 1 je seniorÛm k dispozici právní

poradna – pro klienty v sociální tísni zdarma,

pro ostatní za 250,– Kã za poradu. Bude se vám

vûnovat osobnû advokát JUDr. Franc po objed-
nání na tel. 800 157 157 v úter˘ ãi ve stfiedu od

9 do 16 hodin. V jak˘ch vûcech se na poradnu

mÛÏete obracet:

� Pfievod vlastnického práva (smlouvy kup-
ní, darovací, náleÏitosti smluv).

� Zru‰ení a vypofiádání spoluvlastnictví (doho-
dou ãi soudní cestou).

� Dûdické právo, dûdûní ze zákona, náleÏi-
tosti platnosti závûti, podmínky vydûdûní.

� Vymáhání pohledávek.

� Vzory soudních Ïalob.

� Rozvodové fiízení a zpÛsob vypofiádání
majetku.

� Otázky bytového práva.

Z muzikálu 
do operety

V Klubu seniorÛ si 8. dubna uÏívali – pfiijel

mezi nû houslista Franti‰ek Lamaã z Jablonce

nad Nisou a za doprovodu reprodukované hud-

by orchestru zahrál známé i neznámé melodie

nejrÛznûj‰ích ÏánrÛ. Není divu, Ïe se seniofii

mnohokrát pfiidali zpûvem, takÏe dobrá nálada

tady v pfiedvelikonoãním ãase rozhodnû nechy-

bûla. text a foto: ves

Šance pro zrakově
postižené

Uspût na trhu práce b˘vá problém i pro zce-

la zdravé lidi, natoÏ pro lidi se zrakov˘m posti-

Ïením. Právû oni teì mohou zv˘‰it své ‰ance

prostfiednictvím vzdûlávacího a rozvojového

programu „Jak uspût na trhu práce“ obecnû pro-

spû‰né spoleãnosti TyfloCentrum Praha, o.p.s.,

která organizuje nov˘ vzdûlávací a rozvojov˘

program pro osoby se zrakov˘m postiÏením.

Program je souãástí projektu „Jak uspût na trhu

práce“ financovaném z prostfiedkÛ Evropského

sociálního fondu EU. Na spolufinancování se

podílí také âeská republika sv˘m státním roz-

poãtem a hlavní mûsto Praha. Díky této podpo-

fie je program poskytován zdarma. Pro zájemce

se dne 26. kvûtna koná informaãní setkání v síd-

le TyfloCentra Praha v Krakovské ulici 21, Pra-

ha 1, na které je vhodné pfiedem se pfiihlásit.

Kontaktní osobou je Radka Votavová, tel.

221 462 496, 774 074 493, e-mail: votavo-

va@tyflocentrum.cz. Více na www.praha.tyf-

locentrum.cz
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V souladu s „Programem prevence kriminality

Mâ Praha 14“ budou od 11. kvûtna aÏ do 22. ãer-

vence 2009 vydávány tyto alarmy na úseku kri-

zového fiízení ÚMâ Praha 14. Seniofii si je

mohou vyzvednout v pondûlí a ve stfiedu od

osmi do dvanácti hodin na pracovi‰ti úseku kri-

zového fiízení (Bfií VenclíkÛ 1072, 5. patro).

text a foto: vok

materiálÛ k prevenci kriminality a zájemcÛm

i bezpeãnostní fietízek na dvefie a panoramatic-

ké kukátko. Seniofii prokázali velk˘ zájem na

zv˘‰ení své bezpeãnosti. Mimofiádn˘ ohlas

vyvolal také osobní alarm ve formû klíãenky,

kter˘ v‰ichni obdrÏeli.“ Pro ty, ktefií se nemoh-

li besedy zúãastnit, poãítá úsek krizového fiíze-

ní od 11. kvûtna aÏ do 22. ãervence s nabídkou

tohoto pronikav˘ zvuk vyvolávajícího alarmu

k zaji‰tûní vût‰í bezpeãnosti kaÏdého z nich.

na‰i seniofii
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Zpravodajství
V uplynulém krásném jarním mûsíci jsme absolvo-

vali v na‰em Klubu seniorÛ pfiedná‰ku o grafologii, kte-

rou si pfiipravil ná‰ ãlen prof. Novák. Neménû zajímavé

bylo i historické vyprávûní Dr. Sommera, tentokrát o Eli‰-

ce Rejãce. Na dal‰í náv‰tûvu do klubu pfii‰la paní Drvotová s fenkou Bian-

cou a my jsme jejich pfiedvádûní canisterapie odmûnili dlouh˘m potleskem. Hudebník Franti‰ek

Lamaã, kter˘ umí hrát na nûkolik nástrojÛ, mezi nás pfii‰el pfied Velikonocemi a navodil úÏasnou

atmosféru. Jako pfiekvapení na konec svého vystoupení pfiedvedl i hru na pilu. âeká nás je‰tû

posezení V Chaloupkách pfii opeãené klobásce a koneãnû v˘let – jednodenní zájezd na Litomû-

fiicko. Od 10. do 17. 5. jedeme na rekreaci do Îelezné Rudy a k dispozici je je‰tû nûkolik vol-
n˘ch míst. Pokud máte zájem jet s námi, volejte pfiedsedkyni Klubu seniorÛ BoÏenu Merclovou

na tel. 733 508 351. Jaroslava Makalová, seniorská zpravodajka

„Jsem opravdu spokojen s tím, jak se bese-

da pofiádaná pro seniory v Galerii 14 vydafiila“,

fiíká Franti‰ek ·toural, vedoucí úseku krizové-

ho fiízení ÚMâ Praha 14. „Pfiíslu‰nice Útvaru

prevence kriminality Mûstské policie hl. m. Pra-

hy Lenka Hofmanová a Hana Krumlovská pro-

fesionálnû seznámily pfiítomné s téma-

tikou bezpeãného chování doma a na

vefiejnosti, poradily, jak se chovat

pfii ochranû osobního bezpeãí

i pfii ochranû majetku. Na bese-

dû byla seniorÛm pfiedána fiada

Zdařilá beseda o kriminalitě

dvoustranu pfiipravila: Alena Veselá

Obdivovali Biancu
Do Klubu seniorÛ pfii‰la ve stfiedu na Apríla

opravdu milá náv‰tûva – Jana Drvotová ze sdru-

Ïení „Psi pro Ïivot“ s fenkou ‰v˘carského bílé-

ho ovãáka Biancou, zvanou Bíba. Na programu

bylo pfiedvádûní canisterapie, práce asistenãní-

ho a vodícího psa, coÏ si mohly seniorky

vyzkou‰et i v praxi (na snímku). Jana Drvoto-

vá dochází s Bíbou pravidelnû do nûkolika dût-

sk˘ch zafiízení, mimo jiné i do na‰eho KC Mot˘-

lek. Jak dûti, tak seniofii kaÏdou náv‰tûvu tohoto

vûrného pfiítele ãlovûka nesmírnû vítají. Je pro

nû velk˘m pfiínosem hlavnû po citové stránce. 

text a foto: ves

Klub seniorů
funguje jiÏ 3. rokem a vzhledem k rozrÛ-

stajícímu se poãtu ãlenÛ lze fiíci, Ïe je velmi

oblíben. Na‰i seniofii se scházejí pravidelnû

kaÏdou stfiedu od 15 hodin v pfiízemí domu

sociálních sluÏeb Mâ Praha 14 v Bojãenko-

vû ulici ã. 1099 na âerném Mostû I. BliÏ‰í

informace o ãlenství v klubu a jeho progra-

mu vám poskytne jeho pfiedsedkynû BoÏe-

na Merclová na tel. 733 508 351.
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Mûstská ãást Praha 14 vyhlásila grantové

fiízení pro rok 2009 v tûchto oblastech: 1. sociál-

ní a návazné sluÏby (dvoulet˘ grant); 2. spor-

tovní, kulturní a volnoãasové aktivity; 3. pfiís-

pûvek na zaji‰tûní sluÏby.

Grant pro první oblast byl urãen k podpofie

sociálních ãi návazn˘ch sluÏeb nezbytn˘ch pro

zlep‰ení ãi udrÏení kvality Ïivota obãanÛ

v nepfiíznivé sociální situaci (seniorÛ, obãanÛ

se zdravotním postiÏením, dûtí ohroÏen˘ch sociál-

ním vylouãením apod.). Podporovány byly

sluÏby v Komunitním plánu, definované jako

sluÏby základní sítû a sluÏby rozvojové. Opro-

ti roku 2008 do‰lo k v˘raznému nárÛstu pro-

stfiedkÛ urãen˘ch pro podporu uveden˘ch slu-

Ïeb (2 mil. Kã oproti 800 tis. Kã v roce 2008),

byl zaveden nov˘ systém hodnocení Ïádostí

a tyto granty jsou dvouleté tak, aby podpora slu-

Ïeb byla programová. Celkem bylo podáno 29

Ïádostí, do hodnocení jich bylo zafiazeno 27,

z nich bylo 24 doporuãen˘ch k podpofie. Cel-

kem bylo poÏadováno 4 421 577 Kã na rok

2009 a 4 738 930 Kã na rok 2010, pfiidûleny

byly celkem 2 000 000 Kã pro oba roky.

Grant pro druhou oblast byl urãen k podpo-

fie sportovních, kulturních a volnoãasov˘ch akti-

vit dûtí, mládeÏe, seniorÛ a obãanÛ s handica-

pem, pfiiãemÏ podpora byla smûrována

aktivitám, které postihují co nejvût‰í poãet

obãanÛ definovan˘ch cílov˘ch skupin, podpo-

rovány byly také cílevûdomé systematické akti-

vity. Celkem bylo podáno 74 Ïádostí, podpofie-

no bylo 37 Ïádostí, celkov˘ poÏadavek ãinil cca

3,2 mil. Kã, pfiidûleno bylo celkem 800 tis. Kã.

Grant pro tfietí oblast byl urãen k podpofie

individuálních ÏadatelÛ na zaji‰tûní potfiebn˘ch

sociálních ãi návazn˘ch sluÏeb a podpofie slu-

Ïeb z hlediska Mâ Praha 14 a Komunitního plá-

nu marginálních. Tento jednolet˘ grant vhodnû

doplÀuje první grantovou oblast a zaji‰Èuje pod-

poru tûch sluÏeb, které jsou poskytovány niÏ-

‰ímu poãtu na‰ich obãanÛ, a tûch, ktefií mají

specifické potfieby. Celkem bylo v tomto fiíze-

ní podáno 6 Ïádostí, 5 z nich bylo podpofieno

celkovou ãástkou 200 tis. Kã, celkov˘ poÏada-

vek ãinil 482 tis. Kã, 100 tis. Kã je tedy je‰tû

moÏno v této oblasti vyuÏít v rámci prÛbûÏnû

vyhlá‰eného fiízení. 

GRANTY na rok 2009

Pfii jarním turnaji ÏákÛ ve stolním tenisu se

pfiedstavilo 5 základních ‰kol z na‰í mûstské

ãásti. V hale u plaveckého bazénu v Hloubûtí-

nû byly k vidûní kvalitní v˘kony v soutûÏích

druÏstev i jednotlivcÛ. V soubojích ãtyfiãlen-

n˘ch druÏstev dívek byla první a pohár tak na

rok získala „domácí“ Z· Hloubûtínská, kdyÏ

Z· Gen. Janou‰ka se k obhajobû ani nedosta-

vila. Mezi Ïáky obhajovala prvenství Z· Bfií

VenclíkÛ, ale tentokrát byla aÏ ãtvrtá, kdyÏ

z vítûzství se radovala ãtvefiice reprezentantÛ

Z· ·imanovská. Poháry tedy putují na rok jinam

a uvidíme, jak se jejich drÏitelÛm povede s jejich

obhajobou pfií‰tû. text a foto: vok

Poháry na rok jinam

Otevřená sobota 
v JK Počin

Poslední dubnovou sobotu se nejen vydafiilo poãasí, ale ti z vás, kdo neopustili

Prahu, si v na‰em regionu mohli vybrat z nûkolika akcí (Svatojifiská pouÈ, ste-

pafiská pfiehlídka ãi závody v bûhu psÛ), mezi nimiÏ se neztratil ani den

otevfien˘ch dvefií v jezdeckém klubu Poãin v Dolních Poãernicích. Pofia-

datele zde mile pfiekvapil mimofiádn˘ zájem vefiejnosti, pro kterou byl

pfiipraven od 10 do 15 hodin rÛznorod˘ program. Pfiirozenû v nûm

hlavní roli sehráli konû a jejich chovatelé, ktefií mj. pfiedvádûli jezdecké

sochy, ukázky drezúry, léãebné jízdy, jezdecké hodiny pro zaãáteãní-

ky a také soutûÏní pohádky na koních. text a foto: j‰
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Čil˘ pracovní ruch panoval na Velk˘ pátek

velikonoãní pfii rekonstrukci Kulturní-

ho domu v ·imanovské ulici, kam jsme

se vydali v doprovodu stavbyvedoucího Tomá-

‰e âervenky z firmy Elizza, kterého jsme se

ptali hlavnû na problémy této rozsáhlé stavby.

„KaÏd˘ stavebník vám potvrdí, Ïe budovat

nové je snadnûj‰í neÏ rekonstrukce, coÏ v pfií-

padû tohoto zafiízení platí dvojnásobnû. Neu-

stále naráÏíme na nûjaká pfiekvapení jako dÛsle-

dek stavby v tehdej‰í akci Z ze sedmdesát˘ch

let, kterou s nad‰ením budovali tzv. polood-

borníci, aniÏ by po nich zÛstala nûjaká doku-

mentace. Tfieba v zasypaném sklepû jsme nara-

zili na pÛvodní klenbu, kterou ale uÏ bohuÏel

nemÛÏeme obnovit. A pod hromadou suti jsme

objevili spodní vodu, coÏ nám opût ztíÏilo prá-

ci, protoÏe jsme museli mûnit izolaci u budo-

vy, celou ji podfiezat (zafiízení na podfiezávání

stûn na snímku vpravo dole) a Ïelezobetono-

vou stûnu doplnit je‰tû izolaãní vanou pod

cel˘m objektem. Nebo stûna za jevi‰tûm, v níÏ

jsme vytvofiili díru na odvoz suti a dopravu

materiálu, abychom vzápûtí zjistili, Ïe hned ved-

le byl na ãtvrtku cihly zazdûn˘ podobn˘ otvor.

A tak bych mohl pokraãovat, prostû pfiekvape-

ní stíhá pfiekvapení. Klobouk dolÛ pfied archi-

tektem, kter˘ tuhle rekonstrukci projektovat,

a kter˘ za pochodu musí spolu s námi fie‰it dal-

‰í problémy. Podûkovat bychom mûli i do nebe

za poãasí, které teì po nepfiíznivé zimû panuje.

V pfiípadû de‰ÈÛ bychom totiÏ tûÏko staãili

odãerpávat vodu, takÏe momentálnû musíme

urychlenû dokonãit krovy a stfiechu, protoÏe

kvûten obvykle b˘vá de‰tiv˘. Pracujeme prÛ-

bûÏnû ve v‰ech podlaÏích od sklepa aÏ po stfie-

chu, najednou bouráme i stavíme, coÏ ov‰em

jinak pfii této rekonstrukci ani nejde.“

vok, foto: vok, j‰

Tomá‰ âervenka u jímky se spodní vodou v mís-
tû, kde za pár mûsícÛ bude kotelna a strojovna
vzduchotechniky.

Z nápisu na cihle je patrno, Ïe byla vyrobe-
na v cihelnû ve Vinofii.

Rekonstrukce plná překvapení
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Také letos uspofiádal DDM âern˘ Most na

poãest svátku obyvatel vlastnû celé zemûkoule

pestr˘ program, ve kterém dûti ve vûku od roku

asi do patnácti let postupnû procházely fiadou

stanovi‰È, na nichÏ zkou‰ely své dovednosti, um

i vûdomosti. Kreslily veselé obrázky, podle lis-

tÛ poznávaly stromy, tfiídily odpad, jako vãe-

liãky sbíraly pyl, lovily rybiãky, prolézaly pavu-

ãinou, hrály si na chrobáky nebo házely

krouÏky. To v‰e pod laskav˘m dohledem star-

‰ích kamarádÛ na prahu dospûlosti, rodiãov-

ského doprovodu i za asistence domácích maz-

líãkÛ. text a foto: vok

Den Země

Pozvánka na letní tábor
93. pion˘rská skupina, oddíl Orion – nabízí dûtem ve vûku 7–14 let
letní stanov˘ tábor v dobû 2.–18. ãervence ve Lhotû u âeské Skalice na tábofii‰ti Vûtrník.

LeÏí na soutoku dvou potokÛ v zalesnûném údolí s moÏností sportování na louce. K dispozici je

budova s kuchyní (velmi dobfie vybavená) a zastfie‰ená jídelna. Um˘várka je klasická jako na tábo-

rech, sprcha (vodovod na ãerpadlo, voda schválená hygienikem) a suché WC. Marodka je dvou-

lÛÏková chatka 

Ubytování: dvoulÛÏkové stany s podsadou, podláÏka

Stravování: plná penze – 5x dennû, pitn˘ reÏim

Program: celotáborová hra – ZLATÁ HOREâKA NA ALJA·CE, turistické dovednosti, pozná-

vání pfiírody, sportovní soutûÏe, jednodenní v˘lety do okolí, rÛzné hry a závody v okolí tábora

Cena: 3.600,– Kã (V pfiípadû pfiíspûvku od zamûstnavatele vystavíme fakturu.) V cenû je zahr-

nuto: pronájem tábofii‰tû, stravování – plná penze, doprava vlastním autobusem, materiál na pro-

gram tábora, odmûny za soutûÏe pro dûti, v˘lety – vstupné, jízdné a drobné obãerstvení, provoz

auta – zásobování.

Pfiihlá‰ky a podrobné informace: kaÏdé pondûlí od 16 hod. v klubovnû oddílu na â. Mos-

tû – Kpt. Stránského 994, na tel. ã. 281 862 762 (veãer) – vedoucí oddílu, e-mail:

oddil.orion@seznam.cz.

Na jafie kaÏdoroãnû uklízíme na‰i amazon-

skou klubovnu. Bûhem dopoledne jsme jen a jen

pracovaly, po práci ale následuje zábava a pro-

to se pfiemisÈujeme autobusem do Horních

Poãernic, kde máme na dvû hodiny zamluven˘

bowling. Dûlíme se na 3 party a shazování kuÏe-

lek si fiádnû uÏíváme. Stihly jsme tu dokonce

etapovou hru o Gryfa – soutûÏ v drÏení bow-

lingové koule jednou rukou nad stolem. Posled-

ní bfieznovou nedûli jsme se se‰ly v na‰í ukli-

zené klubovnû a uspofiádaly jsme si dal‰í herní

dopoledne. Kromû stolní hry Bingo, hrajeme

je‰tû spoustu dal‰ích a vûnujeme se také v˘ro-

bû velikonoãních obrázkÛ.

Více na www.skautkyamazonky.blog.cz

Eli‰ka Hermannová – Rusalka

Jaro už bylo za dveřmi

DDM Černý Most 
nabízí letní tábory
P¤ÍMùSTSKÉ: I v Praze je pfiíroda 20. 7.–24. 7.

v˘lety po odpoãinkov˘ch zónách v Praze 

Z podzemí do nebe 27. 7.–31. 7. poznávání

památek, stoupání po rozhlednách 

Lovci pokladu dobrodruÏné poznávání pamá-

tek formou hry 

POBYTOVÉ: âesk˘ ·umburk (Jizerské hory)
OUTDOOR tábor – sportovní tábor „Xtrem

Tour 2009“ 5.–19. 7., cena: 3700,– Kã

·kola ãar a kouzel (6–9 let) 28. 6.–5. 7., cena:

1950,– Kã

Za tajemstvím pralesa (9–14 let), 19. 7.–2. 8.,

cena: 3800,– Kã

BliÏ‰í info: web a DDM Prahy 9, pracovi‰tû

âern˘ Most.

DDM na Černém Mostě

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

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

Pohádková zahrada – Den dûtí 29. 5. na

zahradû DDM âern˘ Most od 16 hod., akce

zdarma, urãena pro v‰echny dûti do12 let

PláÏová smeã 16. 5. ve Sport. areálu Stro-

movka, vûk: 15let a dospûlí, cena 50,– Kã

Lanové centrum Vysoãany 15. 5. 14–17

hod. pro vûk do 15 let, 17–20 hod. od 16 let,

cena 130, 160, 230 Kã

Dárek pro maminku 5. 5. 15–17 hod., vûk

6–16 let, cena 20 Kã

Jarní tvofiení 14. 5. 15–17 hod., vûk 8–14

let, cena 30,– Kã (s sebou zavafiovací sklenici).
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Benefiční akce 
pro JAHODU

Pfiijìte se 4. kvûtna od 19 hod. pobavit

a zároveÀ podpofiit o.s. JAHODA, která

pomáhá ohroÏen˘m dûtem a rodinám na âer-

ném Mostû. V̆ tûÏek akce zdvojnásobí nada-

ce Divoké husy (www.divokehusy.cz. V kul-

turním centru Ka‰tan – Bûlohorská 150,

Praha 6 ((www.kastan.cz) uvidíte divadelní

pfiedstavení „Sestry“ amatérského souboru

Rychlokva‰ky a Hudební skupinu VloÏte

koãku. 

Dopolední programy:
20. 5. Stimulaãní skupina pro dûti Hra-

jeme si a uãíme se s ptákem Zlobivákem
od 10.15

20. 5. semináfi pro rodiãe Jak aktivovat
zmûnu chování 10. 45–11.30

Volné herny otevfieny i v tûchto dnech od
9.30. Vstup na semináfie zdarma, v pfiípadû

vyuÏití herny vstup 30 Kã.
V pátek 22. 5. mezi 10 a 12 hod. zveme

v‰echny dûti i jejich rodiãe místo dopoled-

ní herny na Pohádkov˘ les, kter˘ se bude

konat v lesoparku Hloubûtín. Trasa bude zna-

ãena od stanice autobusu sídli‰tû Lehovec.

Více info na na‰ich www stránkách a v Klu-

bíãku.

Odpolední programy: V tûchto termí-
nech odpadá cviãení s fyzioterapeutkou:
18. 5. dûtské cviãení a 19. 5. cviãení pro
dospûlé.

Veãerní programy:
Cviãení Aby záda nebolela, nebude

v úter˘ 19. 5. 
Beranice, setkání maminek, probûhne

12. 5., Duchovní veãer 13. 5. Kavárniãka
pro maminky bude otevfiena 27. 5. Zaãá-

tek programÛ vÏdy od 20 hod.

Kontakt: 
vedoucí: Ing. Mgr. Marie Nováková 

775 204 208
zástupce: Mgr. Lucie Pernicová 

777 596 163
pernicova.lucie@seznam.cz.

Matefiské centrum 
Klubíãko YMCA Praha

E-mail:novakpm@volny.cz
www. praha.ymca.cz/klubicko

Novinka! Nabízíme moÏnost pronájmu

na‰í nové zku‰ebny. Prostor je vybaven

pro tvÛrãí fiádûní rockov˘ch kapel i DJ’s.

Více informací u správce zku‰ebny na tel.

ã. 733 335 727.

Na‰e kluby jsou pro vás otevfieny takto:
Jahůdka: v úter˘ a ve stfiedu od 9 do

11 hod., v pátek od 9.30 do 11.30 hod.

Jahůdková školička: pondûlí a ãtvr-

tek od 8 do12 hod. Rezervaci míst ve ‰ko-

liãce je nutné provést telefonicky u vedou-

cí Katefiiny Cibulcové, tel: 721 601 333, vÏdy

do 18 hod. pfiedchozího dne.

Plavání miminek ve vanû: po domlu-

vû s paní Dvofiákovou, telefonní ãíslo 

604 740 435.

Jahoda: v pondûlí, úter˘ a ãtvrtek od 15

do 19 hod.

Džagoda: v pondûlí, stfiedu a pátek od

15 do 20 hod.

Terénní pracovníky Karolínu a Mar-

tina mÛÏete potkat na ulici v pondûlí a ãtvr-

tek od 15 do 20 hod.

Více informací o jednotliv˘ch klubech

a aktuálních akcích najdete na na‰ich strán-

kách www.jahodaweb.cz.

***

NA PODPORU BENEFIâNÍ
AKCE PRO JAHODU 

vyhlásila Nadace Divoké husy 

ve dnech 2.–15. 5. 
vefiejnou sbírku. 

Pfiíspûvky budou shromaÏìovány
na ãísle úãtu 27000000/2700,

variabilní symbol 289.

Sbírku je moÏno také v tomto
období podpofiit zasláním SMS
ve tvaru DMS HUSY na ãíslo

87777. Dûkujeme.

JAHODOVÉ MENUObčanská inspirace
Kuãerova 14, âern˘ Most, 
tel.: 281 918 473, 776 046 112,
774 707 744
www.obcanskainspirace.cz, 
e-mail: 
info@obcanskainspirace.cz

KrouÏky a kurzy Studia Inspirace
V‰echny aktuální informace najdete na

na‰em webu: www.obcanskainspirace.cz.

SluÏba hlídání dûtí v hernû opût ve stfiedu

a v pátek 9–12 hod., 30,– Kã /hodina.

Jarní EKODEN pro dûti ze sídli‰tû –
sobota 23. kvûtna 

Leto‰ní jarní Ekoden bude na téma AÈ Ïije

les! Partnerem nám bude podnik Lesy hl. m.

Prahy. Na dûti, ale i jejich rodiãe budou ãekat

soutûÏe a hry s ekov˘chovnou tematikou. Kdo

nasbírá soutûÏní razítka – dostane v cíli malou

odmûnu. Za grantovou podporu EKOdne
dûkujeme Mâ Praha 14 a MHMP.

Dûtsk˘ dopravní den – ãtvrtek 28. kvût-
na 9.30–12 hod.

Pro dûti od 3 let, které nechodí do ‰kolky,

pofiádáme dopoledne plné her a soutûÏí

s dopravní tematikou, ve vnitrobloku za

Obãanskou inspirací. Sraz je u nás v Kuãero-

vû ulici 14. Vezmûte si s sebou dûtské doprav-

ní vozítko jakékoliv znaãky a dobrou náladu. 

Bezplatná sociálnû právní poradna:
Obãanské inspirace âern˘ Most roz‰ífiila od

bfiezna provoz! Na konzultaci s právniãkou
mÛÏete pfiijít bez objednání kaÏdou stfiedu
a pátek 10–12 hod. Informace a objednávky

na tel. 776 046 112, 281 918 473. Dotazy 

i e-mailem: info@obcanskainspirace.cz. Za
grantovou podporu provozu bezplatné
poradny pro obãany dûkujeme Mâ Pra-
ha 14, MPSV a MHMP. 

Îe se na jaro a sluníãko tû‰ili i v Dolních

Poãernicích, bylo zfiejmé z neb˘valého poãtu

dûtí i dospûl˘ch, ktefií se v nedûli 28. bfiezna se‰li

pfii tradiãním vyná‰ení Morany. Tato velká sla-

mûná loutka, nûkde naz˘vaná Mafiena nebo

Smrtholka, pfiedstavuje v ãeské lidové tradici

zimu. Má b˘t vynesena za vesnici, tam ji zapá-

lí a hodí do vody. V Dolních Poãernicích vypro-

vázeli Moranu ze zámeckého parku po hrázi ryb-

níka k fiíãce Rokytce. V prÛvodu nechybûli konû

z jezdeckého oddílu Poãin V Ráji, dûti v krojích

básniãkami vítaly jaro a Morana v ãerveném ‰át-

ku mífiící k potoku nenechala nikoho na pochy-

bách, Ïe zima letos opravdu skonãila.

Pozvánka na květen
Májování – 23. kvûtna
pfiijìte podpofiit na‰e konû a jejich jezdce pfii

parkurov˘ch závodech, které se jako kaÏd˘ rok

konají v areálu stájí pana Vavrou‰ka. Odpoledne

mÛÏete svézt dûti na koních v zámeckém parku

Dûtsk˘ den – 30. kvûtna
va‰e dûti se mohou povozit na na‰ich koních

v zámeckém parku, vození bude souãástí pro-

gramu oslav Mezinárodního dne dûtí 

JF, foto: archiv JK Poãin

KONĚ NÁM PŘIVEZLI JARO 
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KCR 
Heřmánek
kcr.hermanek@seznam.cz,

www.prorodinu.cz, 

tel: 724 761 196, 281 862 342

Divadlo na Černém Mostě:
16. kvûtna od 10 hod. – pohádka: Neboj-

sa (NÁSLEDUJÍ TVO¤IVÉ DÍLNY)

Program Mateřského centra
Heřmánek

Pondûlí: Hrajeme si s maminkou – pfií-

prava na kolektiv

Úter˘: Zdravá strava a Ïivotní styl 

Z témat vybíráme: 12. 5. 10 hod. – No‰e-

ní dûtí, kurz vázání ‰átkÛ, 26. 5. 10 hod. –

Povídání o kojení, bioobleãení

âtvrtek – Zpíváme s maminkou. Pozor jiÏ

od 9. 30 hod.

Pátek – Jak obstát v nároãné Ïivotní situaci

Dal‰í akce: 14. 5. v 18 hodin – Pfiedná‰ka

Spokojené manÏelství 

16. 5. 10 hod. – JARNÍ DNY TVO-
¤IVOSTI s pfiekvapením pro dûti i rodiãe

22. 5.–24. 5. BB Club: English Weekend

pro teenagery

23. 5. 17 hod. – WORKSHOP: IZRAEL-
SKÉ LIDOVÉ TANCE (savuot) + pfied-
ná‰ka

Centrum Welcome, Vybíralova 969, Praha 14

kcr.hermanek@seznam.cz, tel: 724 761 196,

281 862 342

Srdeãnû zveme v‰ech-
ny ãtenáfie ListÛ na be-
nefiãní koncert skupiny
Gentlemen Singers (fo-
to), kter˘ se uskuteãní
17. ãervna v Betlémské kapli pod zá‰titou
starosty Prahy 14 Ing. Miroslava FroÀka.
Kromû krásné muziky se mÛÏete tû‰it i na set-

kání s na‰í patronkou Ester Janeãkovou. Zaãá-

tek koncertu je v 19.30 hod., vstupenky v cenû

300,– Kã zakoupíte v síti TicketPro nebo pfií-

mo v Mot˘lku. V̆ tûÏek je urãen na zaji‰tûní

odborn˘ch sluÏeb pro dûti s postiÏením – kli-

enty KC Mot˘lek. Pfiijìte podpofiit dobrou vûc

a zároveÀ proÏít krásn˘ hudební veãer v jedi-

neãné koncertní síni!

Vokální soubor GENTLEMEN SINGERS
je unikátem na ãeské sborové scénû. Bûhem
své krátké historie si vydobyl uznání poslu-
chaãÛ i kritikÛ napfi. v Nûmecku, Rakousku,
·panûlsku, Nizozemsku, Belgii, Lucembursku
ãi ve Spojen˘ch státech. Repertoár zahrnuje
gregoriánské chorály, renesanãní polyfonii,

skladby klasicismu i romantismu, lidové pís-
nû z celého svûta i americké spirituály. Odbor-
ná hudební kritika oznaãila Gentlemen Sin-
gers za „vokální nadûji a Ïivou vodu pro
ãeskou sborovou scénu.“ Více o souboru na
www.gentlemensingers.cz.

Kvûtnová nabídka Mot˘lku
24. 5. (nedûle 15 hod.) – Náv‰tûva zá-

chranného hasiãského sboru na Praze 2 –
Pro malé i velké klienty Mot˘lku je pfiiprave-

na kaÏdoroãní tradiãní akce s prohlídkou

záchranáfiské techniky. Pfiihlásit se mÛÏete

u Lucky Krísové v Mot˘lku. 

26. 5. (úter˘ 17 hod.) – Svépomocn˘ klub
rodiãÛ peãujících o dítû s postiÏením. Pfiijì-

te si popovídat u ãaje o sv˘ch kaÏdodenních

starostech i radostech. Bûhem setkání je moÏ-

né zajistit hlídání dûtí.

Informace o kvûtnovém relaxaãním
malování s Danou Zimovou získáte ve v˘-

vûskách Mot˘lku nebo na www.motylek.org.

Akce klubu Pacific:
13. 5. (stfieda) – Taneãní odpoledne –

vyzkou‰ejte si práci DJ nebo moderátora! Od

16 do 20 hod. v klubu

21. 5. (ãtvrtek) – Turnaj nejen pro klubá-
ky – pfiijìte se pochlubit sv˘mi dovednostmi

ve fotbálku, ‰ipkách nebo ping-pongu! Ceny

pro v˘herce jsou pfiipraveny. (14–17.30)

29. 5.–31. 5. Víkendov˘ v˘jezd nízko-
prahového klubu Pacific s Mâ Praha 14 –

tentokrát do âeského ráje. Informace u Pav-

líny Stankayové v klubu.

1. 6. (pondûlí) – Den dûtí u Mot˘lku –
14.30–17.30. Pro v‰echny úãastníky bude pfii-

praveno odpoledne plné her, soutûÏí, zábavy

i pûkn˘ch odmûn!

PhDr. Zuzana Jelenová

pfiedsedkynû SdruÏení na pomoc dûtem s handicapy

KC Mot˘lek, Vlãkova 1067

tel. 281 912 081, 775 964 765, 

www.motylek.org 

Komunitní centrum

MOTÝLEK

BB-klub
ANGLICK¯ KLUB pro teenagery –

kaÏdou stfiedu 16.30–18.30 (V Hefimánku –
Vybíralova 969). Konverzaãní angliãtina
s rodil˘mi mluvãími. 

ANGLICK¯ VÍKEND pro teenagery
s rodil˘mi mluvãími.

22. 5.–24. 5. LuÏické hory. 540 Kã (plus
doprava cca 200 Kã)

ENGLISH CAMP 1.–8. 8. (14-18 let)
2.390 Kã (bez dopravy).

Více informací: Mgr. Pavel Trefn˘ 
775 024 742, bbklub@centrum.cz

***
Církev bratrská vás zve na SETKÁNÍ

V·ECH K¤ESËANÒ z âM a okolí se zpû-
vem a grilováním – znát a b˘t znám 17. 5.
od 15 hod. na zahradû u Hefimánku. 

MEZINÁRODNÍ SVÁTEK SOUSEDÒ
26. 5. – Milí sousedé, oslavte tento svátek
tím, Ïe se lépe poznáte alespoÀ s nûkter˘mi
z va‰ich sousedÛ. Více na www.svateksou-
sedu.cz.

Za Církev bratrskou, ¤KC farnost, Kfies-
Èanské spoleãenství a Církev Slovo Ïivota.

Mgr. Pavel Trefn˘ – 775 024 742, 
rajska.zahrada@centrum.cz.

Beránek slaví 10. narozeniny
Jak nám ty roky bûÏí, vidíme nejlíp na dûtech, fiíkají ãasto rodiãe. Pravdivost tohoto rãení si

mohli ovûfiit v sobotu 18. dubna v‰ichni, kdo se v Matefiském centru Klubíãko YMCA Praha na

âerném Mostû se‰li pfii pfiíleÏitosti 10. v˘roãí vzniku ‰koliãky Beránek. (Ta od roku 1999 fungu-

je pfii MC Klubíãko a nabízí v rámci ãtvrteãního dopoledne hudební, v˘tvarné i pohybové vyÏití

pro dûti pfied‰kolního vûku.) Asi dvacítka dospûl˘ch a pfies 40 dûtí si na zaãátku narozeninové

oslavy pfiíjemnû zavzpomínali nad promítan˘mi fotografiemi. A dospûlí nestaãili Ïasnout, jak

(rychle) se jim jejich ãtyfileté holãiãky

promûnily ve ãtrnáctileté sleãny a bato-

lící se miminka ve ‰koláky. Mnohdy se

nepoznaly ani dûti samotné. Po pre-

zentaci fotografií dostala oslava prav˘

narozeninov˘ charakter – jedl se dort

ze sam˘ch beránkÛ, povídalo se a zpí-

valo. Bylo to velice pfiíjemné setkání

velk˘ch i mal˘ch pfiátel, které do jed-

noho spoleãenství spojil právû ná‰ osla-

venec – ‰koliãka Beránek.

stránky 12–14 pfiipravila: Alena Veselá
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Vdubnov˘ch Listech jsme v rozhovo-
ru s fieditelkou Mûstské policie Pra-
hy 14 Danou Hetzlovou slíbili pfied-

stavení tfií, magistrátem ocenûn˘ch stráÏníkÛ
z jejího t˘mu. Jarmila Vojtûchová pfievzala
ãestn˘ odznak StráÏník roku a Martin Ciká-
nek s Miroslavem Sychrou obdrÏeli medaili
Za záchranu Ïivota. I u policie má Ïena pfied-
nost, a tak zaãnûme dozorãí operaãního stfie-
diska a komisafikou zdej‰ího oddûlení. 

Jarmila Vojtûchovská (dle jejího pfiání je

na snímku vlevo dole v pozadí) se narodila

v Prostûjovû, kde uÏ si jako dítû usmyslela, Ïe

bude jednou zootechniãkou nebo policajtkou.

K tomu prvnímu ji inspirovalo prostfiedí na

Hané, k tomu druhému str˘c v uniformû. Vystu-

dovala stfiední zemûdûlskou ‰kolu v Prostûjovû

a jako zootechniãka pracovala i po manÏelském

stûhování do Prahy, kde mûly v LetÀanech far-

mu tehdej‰í Státní statky hl. m. Prahy. V roce

1992 obstála ve zkou‰kách k mûstské policii,

zaãínala v obvodu Prahy 9, kde pov˘‰ila aÏ na

zástupkyni fieditele, pozdûji se stala velitelkou

bohnické stanice a od roku 1998 pracuje v na‰í

mûstské ãásti.

„Jsem tady spokojená, pracuji naplno, a tak

dost tûÏce sná‰ím nedÛvûfiiv˘ pohled na policii

obecnû. Vím, Ïe také v Praze 14 je fiada pro-

blémÛ i viditelného nepofiádku, coÏ zdej‰í lidé

citlivû vnímají. SnaÏila jsem se jim pomáhat pfii

sluÏbách v terénu, snaÏím se o to i tady na ope-

raãním stfiedisku, i kdyÏ ty noãní sluÏby mû

nûkdy zmáhají více neÏ kdysi. âlovûka o to více

potû‰í slova uznání, aÈ uÏ ve formû milého dopi-

su, kter˘ jsem nedávno od jedné paní dostala

za konkrétní pomoc, nebo oficiální ocenûní prá-

ce ãestn˘m odznakem StráÏník roku.“

Policejní uniforma se v rodinû objevuje uÏ ve

tfietí generaci, jeden ze tfiicetilet˘ch synÛ Jar-

mily Vojtûchové je totiÏ stráÏníkem, druh˘ práv-

níkem, dvanáctiletá dcera má v hlavû zatím

hlavnû konû, ale kdo ví, tfieba jednou roz‰ífií

fiady stráÏníkÛ v koÀském sedle. Do rodinného

v˘ãtu patfií je‰tû vnouãata, roãní Dominik a ‰es-

timûsíãní Vanessa. S nimi na‰e ocenûná stráÏ-

nice po sluÏbû nejradûji relaxuje, stejnû jako

v bazénu na zahradû v Hovorãovicích nebo pfies

zimu v krytém neratovickém, coÏ pfii její pla-

vecké minulosti je pochopitelné. âestn˘ odznak

je pro ni jakousi první ligou u policie, ocenûní

roz‰ifiuje fiadu jejích prvoligov˘ch úspûchÛ

v plaveckém oddílu nûkdej‰í Galy Prostûjov.

A sportovní terminologií teì plynule vplu-

jeme k dal‰ím ocenûn˘m, jejichÏ ãin se z ligo-

vé úrovnû posunuje aÏ k reprezentaci. Martin

Cikánek a Miroslav Sychra totiÏ obdrÏeli medai-

li Za záchranu Ïivota. Také s nimi jsem se se‰el

ve sluÏebnû mûstské policie, abychom se bûhem

dvojrozhovoru pfiesunuli na místo jejich zásluÏ-

ného ãinu u koneãné metra âern˘ Most. Miro-

slav Sychra (32 let) pracuje u Mûstské policie

Praha 14 uÏ tfiináct let, je zástupcem velitele

smûny, Ïenat˘, má jedno dítû. Kromû rodiny se

ve volném ãasu vûnuje zejména sportovním

aktivitám, plave, jezdí na kole a in-line brus-

lích, chodí cviãit do posilovny. O ãtyfii roky

mlad‰í Martin Cikánek je stráÏníkem specia-

listou, také on je Ïenat˘, ale zatím bezdûtn˘.

Koníãky má stejné jaké jeho parÈák, jen in-line

v nich chybí. V terénu spolu slouÏí ãtyfii roky.

Miroslav Sychra: „Za tûch 13 let se práce

u policie hodnû zmûnila, je nároãnûj‰í, ãasto pfii

ní jde o Ïivot lidí i ná‰. Jsou to nûkdy tûÏké chví-

le, kdy hrozí Ïloutenka, HIV, kdy jsou ve hfie

drogy, agrese i pohrdání zákony. âlovûk ale

nemá ãas o tom pfiem˘‰let, musí se rozhodovat

a fie‰it situaci hned, musí pomoci bez ohledu na

okolnosti. Celkovû se ov‰em pfiístup lidí k poli-

cii zlep‰il, lidé ji zaãínají více dÛvûfiovat, svûd-

ãí o tom tfieba rostoucí poãty telefonátÛ na lin-

ku 156, na které my v terénu musíme reagovat.“

Martin Cikánek: „Pfiipadá mi, Ïe vztah

vefiejnosti k mûstské policie je dost rozdíln˘,

nûkdo nás vidí v ulicích rád, jinému se uÏ pfii

pouhém pohledu na uniformu pûní krev. I kdyÏ

chce ãlovûk ãasto dotyãnému jen domluvit, fiíci,

co udûlal, vysvûtlit mu pfiestupek. Na‰e sluÏba

je hodnû o komunikaci, o lidském pfiístupu.“

Nyní se v na‰em rozhovoru pfiesouváme na

koneãnou metra âern˘ Most, kde pfied ãasem

byli v akci oba na‰i hrdinové. Cestou mû napa-

dá, jestli si pfii vzájemné sluÏbû nelezou nûkdy

na nervy. Pr˘ vÛbec ne, slouÏí spolu vÏdy dva

dny dvanáct hodin denní, pak mají dal‰í dva

dny noãní „dvanáctku“, po ãtyfiech dnech sluÏ-

by následují ãtyfii dny volna, kdy si pr˘ od sebe

dostateãnû odpoãinou. Navíc eventuální spory

ani nepfiicházejí v úvahu, protoÏe se v práci

musejí vzájemnû zaji‰Èovat, jako tfieba právû pfii

záchranû dívky na místû, kam jsme mezitím

dorazili.

„Bylo to po pÛlnoci, kdy konãí provoz met-

ra a nás pfiivolal dozorãí, Ïe na zábradlí nad

autobusov˘m terminálem sedí mladá Ïena. Bylo

nám jasné, Ïe na nûjakou domluvu není ãas, Ïe

pfii oslovení by se mohla leknout a spadnout tak

z onûch asi sedmi metrÛ. Proto jsme se k ní

zezadu potichu pfiiblíÏili, uchopili za pás a oto-

ãili ji k sobû. Byla pod vlivem alkoholu, neu-

stále opakovala, aÈ ji pustíme, Ïe ji opustil pfií-

tel, Ïe Ïivot nemá cenu. Pfiestala se drÏet, nám

to drÏení v pfiedklonu pfies zábradlí navíc zne-

snadÀovaly zpocené ruce, takÏe jsme si ji k nim

pfiipoutali,v jednu chvíli ji drÏel pouze jeden

z nás, v tom zmatku nám navíc upadla vysílaã-

ka, z okna naproti volal pán „kluci, vydrÏte“ a za

chvíli uÏ nám pomáhal. Ve tfiech jsme ji koneã-

nû vytáhli, aã se vzpouzela a opakovala slova

o ne‰Èastné lásce, chtûla, abychom ji pustili. Pfii-

jela záchranka, státní policie a my si aÏ poté uvû-

domili, jaká to byla hrÛza. A fiíkali si, Ïe ty

náv‰tûvy posilovny se nám zase vyplatily.“

Slovíãko zase na konci tohoto pfiíbûhu má

v pfiípadû Miroslava Sychry aÏ neuvûfiitelnou

platnost, protoÏe pfied asi devíti lety uÏ nûco

podobného zaÏil s jedním muÏem na tubusu

metra. Nyní ‰lo o tfiiadvacetiletou asi ‰edesáti-

kilovou dívku, jejíÏ záchrana si kromû ãestné-

ho odznaku pfii oficiálním pfiijetí na magistrátu

zasluhuje i obdiv nás v‰ech. 

Pavel Vokurka, foto: autor

pfiedstavujeme
KVùTEN 2009 • 15

Tři strážníci

Miroslav Sychra

Martin Cikánek
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K do má málo ãasu, nevyÏaduje obsluhu

u stolu, je tolerantní k umûlohmotn˘m

pfiíborÛm a toãenému pivu v kelímku,

chce se dobfie najíst a mít moÏnost vybírat

z ‰iroké nabídky nejrÛznûj‰ích typÛ jídel, tak

ten aÈ zamífií do Oázy Fast food v Globusu na

âerném Mostû. Tato samoobsluÏná jídelna je

umístûna nad eskalátorem od vchodu z parko-

vi‰tû C nebo také proti vchodu do hypermar-

ketu Globus. Její pfiedností jsou urãitû celo-

sklenûné stûny ze dvou stran, coÏ jednak

umoÏÀuje ideální svûtelné podmínky jak pro

náv‰tûvníky, tak pro kvûtiny, kter˘m se tady tak

dafií, Ïe jsme je nejprve povaÏovali za umûlé,

jednak mají hosté niãím neru‰en˘ v˘hled ven

– bohuÏel jen na zmínûné parkovi‰tû C a na dru-

hou stranu na JiÏní spojku, coÏ ani v jednom

pfiípadû není nic zábavného. KoneckoncÛ sem

lidé nechodí za zábavou, ale za „rychl˘m jíd-

lem“, takÏe to nevadí. Tfietí stûnu tohoto stra-

vovacího zafiízení zaujímá samoobsluÏn˘ pult,

nad nímÏ, na nûmÏ a kolem

nûjÏ jsou vyvû‰eny obrázky

a seznamy v‰ech nabízen˘ch

jídel i s jejich popisy a cena-

mi. âtvrtá strana je volnû

otevfiená do prostoru a plynule navazuje na ved-

le sousedící Fast food KFC. Zafiadili jsme se do

fronty na podnosy a umûlohmotné pfiíbory (ty

byly pro nás asi nejménû pfiijatelné, tím spí‰, Ïe

z jiné podobnû fungující restaurace v Praze 14

máme zku‰enost s pfiíbory normálními) a vybí-

rali z obrazové nabídky jídel. Dozvûdûli jsme se,

Ïe v Oáze je zastoupena kuchyÀ arabská, fiecká,

ãínská a ãeská. V nabídce nechybûlo maso

v úpravû gyros, které okrajují pfiímo pfied va‰i-

mi zraky, z arabské kuchynû jmenujme napfi.

vegetariánsk˘ karbanátek falafel, ‰i‰kebab nebo

‰i‰tauk – rÛznû upravené maso, ale i sépie, gri-

lovaná kufiecí prsíãka, smaÏen˘ s˘r, ãi dûtské

menu – kufiecí medailonky, bramborové smi-

les, zelenina a dÏus. Jídel v nabídce jsme napo-

ãítali asi 50 v cenách mezi 50

a 120 Kã, k tomu je‰tû 12 pizz,

3 polévky, nûkolik druhÛ salátÛ,

jogurtov˘ dressing taratur a samozfiejmû nápo-

je v‰eho druhu. Jídlo vám bez problémÛ zaba-

lí i s sebou. A co jsme ochutnali my? Maso na

Ïampionech s r˘Ïí, gyros s nudlemi a vegeta-

riánské plnûné vinné listy se salátem a bram-

borami. V‰echna jídla byla velmi chutná, ale

nevadilo by nám, kdyby byla více teplá. Ve Fast

food Oáza bylo kolem poledne pomûrnû hod-

nû lidí, takÏe se dá fiíct, Ïe své zákazníky roz-

hodnû má. Nikdo asi nesledoval program âT 2,

kter˘ bûÏel na velké plazmové obrazovce na

stûnû, a která tam podle nás nemá pfiíli‰n˘

v˘znam. Tato restaurace nemá vlastní sociální

zafiízení, aãkoliv tu dfiíve bylo a nyní je zru‰e-

né, coÏ je samozfiejmû ke ‰kodû vûci, neboÈ

hosté jsou nuceni pouÏívat vefiejné toalety na

pû‰í zónû, pomûrnû dost vzdálené. Kladem je

naopak ãisté a nekufiácké prostfiedí a ochotn˘

personál za v˘dejním pultem. red

gastroprÛvodce
16 • KVùTEN 2009

Naše hodnocení
První dojem:

Kvalita obsluhy u pultu:

Nabídka:

Gurmánsk˘ záÏitek: 

Sociální zázemí:

Celkové hodnocení 64 %

Oáza 
FAST FOOD

Oáza 
FAST FOOD

průvodce
Prahou 14GASTRO
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volby do Evropského parlamentu
KVùTEN 2009 • 17

VOLEBNÍ PŘÍLOHA
Informace pro voliče

• Volby do Evropského parlamentu se konají v pátek 5. ãervna
od 14 hod. do 22 hod. a v sobotu 6. ãervna od 8 hod. do 14 hod.

• Oprávnûn˘m voliãem je kaÏd˘ obãan âeské republiky, jenÏ
nejménû druh˘ den voleb (6. 6.) dosáhne vûku 18 let, není zba-
ven zpÛsobilosti k právní úkonÛm a je v den voleb pfiihlá‰en
v pfiíslu‰né mûstské ãásti k trvalému pobytu. (Pro úplnost: Volit
mÛÏe rovnûÏ obãan jiného státu evropské unie, splÀující dané
podmínky.)

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

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

• Po oba dva dny voleb bude v sídle Úfiadu m. ã. Praha 14 stálá
sluÏba obãanskoprávního odboru, která bude voliãÛm v pfiípa-
dû potfieby poskytovat poradenskou sluÏbu, a to na telefonu
281 005 237 nebo 281 005 558.

Upozornûní: Lze volit pouze ve volebním okrsku v místû trva-
lého pobytu voliãe, v˘jimkou jsou voliãské prÛkazy, na které
lze volit v kaÏdém volebním okrsku v celé âR. O vydání voliã-

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

Volební okrsek č. 674
volební místnost: 
restaurace Za Horou, 
Českobrodská 49
Aloisovská 106, 107, 108, 109,
110, 111, 112, 113, 117, 118,
843/62, 869/53, 871/48, 887/41,
909/49, 946/51
âeskobrodská 1 
Jednostranná 138, 139, 140, 146,
147, 149, 152, 153, 154, 840/20,
856/22, 863/12, 910/14 
Moru‰ová 211/19, 212, 696/2
Okrajová 32, 34, 785/9, 912/13
·vestková 793/1, 824/11, 833/3,
834/5, 845/7, 1471, 1472, 1473,
1474
Tfie‰Àová 37/1, 40/8, 41/10, 42/12,
43/14, 47/15, 49/20, 51/24, 54/23,
55/28, 656/25, 731/17, 777/4,
789/1a, 810/13, 813/7, 859/6,
861/16, 883/22 885/11, 945/26,
1475, 1476, 1477, 1478, 1479,
1480, 1481, 1482, 1483, 1484
Za Horou 13, 14, 15, 18, 19,
779/1, 849/9, 860/11

Volební okrsek č. 675
volební místnost: 
ZŠ Hloubětínská 700 
âertouská 11/1, 278/17, 279/19,
280/21, 281/23, 301/18, 302/20,
303/22, 308/13, 309/11, 332/9,
333/7, 335/12, 353/8, 663/16a,
745/15a, 796/7a
Hloubûtínská 371/4, 372/6, 373/8,
374/10, 375/12, 376/14, 387/20,
388/18, 389/20a, 390/22, 747/16 
Horou‰anská 726/22, 727/24,
728/26, 729/28, 730/30 
Hostavická 33/39, 34/14, 39/12,
40/16, 44/37, 265/27, 266/25,
267/23, 268/21, 364/11, 366/7,
367/5, 386/9, 399/6, 419/19,
420/17, 421/15, 422/13, 613/8,
688/4, 742/3, 746/2

Klánovická 282/34, 283/6,
285/10, 286/12, 287/14, 288/16,
289/18, 290/20, 291/22, 292/24,
304/38, 305/28, 306/30, 307/32,
327/26, 451/48, 452/50, 453/52,
454/54, 455/56, 456/58, 457/60,
458/62, 459/64, 460/66, 461/68,
463/70, 485/43,694/41, 702/37,
717/35, 741/39, 889/8 
Kyjská 35/17, 37/19, 61/13,
107/15, 264/24, 277/10, 395/12,
396/14, 397/16, 398/18, 418/22,
436/9, 437/7, 438/5, 703/6, 812/8
Liblická 293/7, 295/3, 323/2,
325/6, 326/8, 360/4, 652/14,
653/12, 712/11 
Lito‰ická 363/1, 378/9, 408/8,
409/10, 410/4, 737/11, 832/3 
Pofiíãanská 462/5, 465/3, 716/8,
722/6, 732/4, 736/2 
PostfiiÏínská 797/1 
Svépravická 424/4, 425/6, 426/8,
427/10, 428/12 
·estajovická 25/6, 27/4, 28/1,
31/1a, 43/2, 45/3, 57/18, 252,
324/16a, 339/12, 340/14, 341/16,
430/13, 431/11, 432/9
·tolmífiská 314/7, 315/3, 331/5,
448/2, 602/4 

V Chaloupkách 10/76, 23/56,
26/50, 32/78, 68/68, 86/35,
158/15a, 256/2, 257/60, 258/58,
262/78a, 275/95, 334/51, 336/47,
337/45, 338/43, 344/61, 349/59,
350/57, 351/55, 352/53, 357/18,
358/20, 359/22, 361/26, 370/1,
379/17, 380/15, 382/11, 383/9,
384/7, 385/5, 400/33, 401/31,
402/29, 403/27, 404/25, 405/23,
406/21, 407/19, 411/30, 412/32,
413/34, 414/36, 415/38, 416/40,
417/42, 435/37, 443/10, 466/12,
467/89, 468/87, 469/85, 471/81,
472/79, 473/77, 474/75, 475/73,
476/71, 583/16, 615/91, 617/14,
637/6, 646/4, 649/70, 662/13,

ského prÛkazu lze Ïádat v informaãní kanceláfii ÚMâ Pra-
ha 14 nejpozdûji v‰ak 21. 5., osobnû s platn˘m obãansk˘m
prÛkazem, nebo písemnû s úfiednû ovûfien˘m podpisem. Vyz-
vednout jej lze od 21. 5. do 3. 6.
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667/3, 687/49, 733/83, 738/41, 739/8, 740/24,
803/62, 852/82 
VaÀkova 296/11, 297/9, 298/7, 299/5, 300/3,
316/27, 317/25, 318/23, 319/21, 320/19, 321/17,
322/15, 342/12, 343/14, 345/18, 346/20, 347/22,
348/28, 368/1, 434/4, 447/6, 605/26, 679/10,
709/24, 735/16, 743/8

Volební okrsek č. 676
volební místnost: ZŠ Hloubětínská 700
Anny âíÏkové 210/7, 248 
Hloubûtínská 5/28, 14/9, 16/11, 17/13, 55/5,
60/7, 78/26, 80/32 
Horou‰anská 143/3, 144/5, 145/9, 146/11,
682/15, 695/7, 699/17 
Chvalská 624/6, 704/2, 704/4, 718/10, 719/12 
Klánovická 499/13, 567/43, 591/1, 596/1a,
604, 705/5, 706/7, 707/9, 708/11, 711/17,
734/15 
Podûbradská 1/110, 18/104, 19/106, 141/122,
142/124, 592/102, 634/98, 638/134, 676/96,
689/120, 720/126, 721/128, 723/130, 724/132
SoustruÏnická 486/3 
·estajovická 87/25, 114/23, 184/21, 488/20

Volební okrsek č. 677
volební místnost: ZŠ Mochovská 570
Kbelská 192/14, 193/16, 214/12, 216/20,
217/22, 218/24, 245/32, 246/34, 250/30, 584/36,
594/62, 607/38, 618/44, 622/11, 644/5, 645/3,
647/7, 648/1
Konzumní 138/9, 139/11, 140/13, 156/33,
157/35, 175/15, 190/25, 253/14, 255/18, 256/20,
270/23, 271/21, 272/19, 444/27, 445/29, 446/31,
620/3, 621/5, 639/2, 640/4, 641/8, 642/6,
643/10, 654/17, 853/22 
Milovická 197/9, 198/7, 199/5, 200/6, 201/8,
202/10, 251/3, 270/1, 673/4 
Mochovská 155/20, 171/14, 172/12, 174/7,
180/26, 183/13, 194/2, 195/4, 196/6, 204/10,
205/28, 215/8, 225/3, 227/17, 228/19, 269/21,
439/22, 464/9, 559/24, 888/11 
Na Obrátce 619/10, 635/2, 636/4
Pod Turnovskou tratí 131/5, 148/7, 149/12,
150/16, 153/10, 160/9, 161/8, 162/15, 163/17,
166/6, 167/4, 170/3, 441/11, 632/22, 633/14,
677/26, 714/19 
Podûbradská 597/67, 598/69, 599/71 
Sadská 219/2, 220/4, 234/6, 244/1, 479/7, 480/9,
481/11, 482/13, 483/15, 484/17, 530/20, 571/5,
631/3, 674/8, 675/8a, 678/12, 680/16, 804/14 
V Humenci 230/4, 231/6, 232/8, 233/10,
235/16, 236/18, 237/20, 238/22, 239/5, 612/9,
614/11, 655/1, 698/5a
V Novém Hloubûtínû 221/9, 222/7, 223/5,
224/3, 240/18, 241/19, 242/17, 243/15, 589/22,
610/23, 611/21, 657/14, 697/16 
Zeleneãská 328/14, 329/16, 330/18, 354/20,
355/22, 356/24, 519/44, 608/2, 609/4, 616/12,
627/9, 628/7, 629/5, 630/3

Volební okrsek č. 678
volební místnost: ZŠ Mochovská 570
Mochovská 310/23, 521/31, 522/33, 523/35,
524/37, 525/39, 526/23, 527/25, 528/27, 529/29 
Nehvizdská 954/7
ZáluÏská 116/10, 179, 276
Zeleneãská 103/11, 104/13, 105/15, 111/17,
112/19, 113/21, 120/23, 121/25, 122/27, 125/26,
126/28, 127/30, 128/32, 129/34, 130/36, 211/29,
212/31, 213/33, 311/35, 312/37, 313/39, 516/38,

517/40, 518/42, 520/46, 882/1a, 954/24a,
954/24b 

Volební okrsek č. 679
volební místnost: ZŠ Mochovská 570
Mochovská 531/30, 532/32, 533/34, 534/36, 570
Podûbradská 536/87, 537/89, 538/91, 539/93,
540/97, 541/99, 542/101, 543/103, 544/105,
545/107, 546/109, 547/111, 548/113, 549/115,
550/117, 551/119, 555/121, 557/123, 558/125,
560/127, 561/129, 562/139, 563/137, 564/135,
565/133, 566/131, 590/95
Zeleneãská 500 

Volební okrsek č. 680
volební místnost: ZŠ Mochovská 570
K Hutím 265, 266, 267, 283, 298, 302, 305,
319, 660/3, 664/7, 665/5, 666/9, 690, 855/5a,
855/5b, 873/10
Kolbenova 862/27
Nad Hutûmi 391, 392
Slévaãská 744 /1 
Zeleneãská 501/41, 502/43, 503/45, 504/47,
505/49, 506/51, 507/53, 508/55, 509/57, 510/59,
511/61, 512/63, 513/65, 514/67, 515/69, 684/71,
685/73, 686/75, 778/1

Volební okrsek č. 681
volební místnost: ZŠ Chvaletická 918
– dolní budova 
Karda‰ovská 490/11, 625/3, 668/7
Krylovecká 491/6, 492/4, 493/2 
Podûbradská 572/156, 573/158, 574/160,
575/154, 576/152, 577/150, 578/144, 579/146,
582/148, 586/138, 587/140, 588/142, 
Slévaãská 494/3, 495/5, 496/7, 497/9

Volební okrsek č. 682
volební místost: ZŠ Chvaletická 918
– dolní budova 
Karda‰ovská 670/15, 753/17, 754/19, 755/21,
756/23, 773/8, 774/10, 775/12, 776/14
Rochovská 757/1, 758/3, 759/5, 760/7, 761/9,
762/11, 763/13, 764/22, 765/20, 766/18, 767/16,
768/2, 769/4, 770/6, 771/8, 772/10

Volební okrsek č. 683
volební místnost: ZŠ Chvaletická 918
Chvaletická 918/3 
Kukelská 749/7, 750/9, 751/11, 904/3 
Slévaãská 870/13, 902/11, 905/32, 906/34

Volební okrsek č. 684
volební místnost: ZŠ Chvaletická 918
Kukelská 903/1, 919/2, 920/4, 921/6, 922/8,
923/10, 924/12, 925/14, 926/16, 927/18, 928/20,
929/22, 930/24 
Za âern˘m mostem 362/3, 381/19, 865/17 

Volební okrsek č. 685
volební místnost: ZŠ BříVenclíků 1140
Boufiilova 1106/7, 1107/5, 1108/3, 1109/1
Bratfií VenclíkÛ 1070/2, 1071/4, 1073/8,
1074/10, 1140/1 
Cíglerova 1075/2, 1076/4, 1077/6, 1078/8
Vlãkova 1062/2, 1063/4, 1064/6, 1065/8,
1066/10, 1067/12, 1068/3, 1069/1 

Volební okrsek č. 686
volební místnost: ZŠ Bří Venclíků 1140
Bojãenkova 1094/2, 1095/4, 1096/6, 1097/8,
1098/10, 1099/12, 1100/3, 1101/1 

Boufiilova 1102/2, 1103/4, 1104/6, 1105/8
Cíglerova 1079/10, 1080/12, 1081/14, 1082/16
Trytova 1121/5, 1122/3, 1123/1 

Volební okrsek č. 687
volební místnost: ZŠ Bří Venclíků 1140
Cíglerova 1083/18, 1084/20, 1085/22, 1086/24
Paculova 1110/2, 1111/4, 1112/6, 1113/8,
1114/10, 1116/3, 1117/1 
Rone‰ova 1136/3, 1137/1 
Trytova 1118/2, 1119/4, 1120/6

Volební okrsek č. 688
volební místnost: ZŠ Bří Venclíků 1140
Cíglerova 1087/26, 1088/28, 1089/30, 1090/32,
1091/34, 1092/36 
Pospíchalova 1129/3, 1130/1
Rone‰ova 1133/2, 1134/4, 1135/6
Volkova 1124/2, 1125/4, 1126/6, 1127/8,
1128/10, 1131/3, 1132/1 

Volební okrsek č. 689
volební místnost: 
ZŠ Generála Janouška 1006
DoleÏalova 1022/3, 1023/5, 1036/2, 1037/4,
1038/6, 1039/8, 1040/10, 1041/12, 1042/14,
1043/16, 1044/18, 1045/20, 1046/22, 1047/7,
1048/9, 1049/11, 1050/13, 1051/15, 1052/17,
1053/19, 1054/21, 1055/23, 1056/25, 1057/27,
1058/29, 1059/31
Dygr˘nova 822/19, 823/17, 824/15, 825/13,
826/11, 827/9, 828/7, 829/5, 898/16, 899/14,
1006/21

Volební okrsek č. 690
volební místnost:
ZŠ Generála Janouška 1006
Anderleho 837/14, 838/12, 839/10, 840/8,
841/6, 842/4, 843/2, 858/1, 859/3, 860/5 
Breitcetlova 876/1, 877/3, 878/5, 879/7, 880/9,
881/11, 882/13, 883/15 
Dobrovolného 644/6, 645/4, 646/2, 
Generála Janou‰ka 844/18, 845/16, 846/14,
847/12, 848/10, 849/8, 850/6, 872/9, 873/11,
884/46, 885/44, 886/42, 887/40, 888/38, 889/36,
890/34, 891/32, 892/30, 893/28, 894/26, 895/24,
896/22, 897/20, 900/15, 901/13, 902/17, 965/7,
966/5
PÛdova 647/1, 648/3
Smikova 830/14, 831/12, 832/10, 833/8, 834/6,
835/4, 836/2
·ebelova 875/4 
·romova 862/3, 863/18, 864/16, 865/14,
866/12, 867/10, 868/8, 869/6, 870/4, 871/2

Volební okrsek č. 691
volební místnost:
ZŠ Generála Janouška 1006
Dygr˘nova 814/12, 815/10, 816/8 
Jíchova 851/14, 852/12, 853/10, 854/8, 855/6,
856/4, 857/2
Va‰átkova 819/28, 820/30, 821/32, 1007/24,
1008/26, 1009/22, 1010/20, 1011/16, 1012/18,
1013/14, 1014/12, 1015/10, 1016/8, 1017/6,
1018/4, 1019/2, 1020/1, 1025/25, 1026/23,
1027/21, 1028/19, 1029/17, 1030/15, 1031/13,
1032/11, 1033/9, 1034/7, 1035/5

Volební okrsek č. 692 
volební místnost: ZŠ Vybíralova 964
Kpt. Stránského 977/11, 978/13, 979/15,
980/17, 981/19, 982/21, 983/23, 984/25, 985/27,

volby do Evropského parlamentu
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986/29, 987/18, 988/20, 989/16, 990/14, 991/10,
992/12, 993/8, 994/6, 995/4, 996/2, 997/1 

Volební okrsek č. 693
volební místnost: ZŠ Vybíralova 964
Kpt.Stránského 958/41, 959/39, 960/37,
961/35, 962/33, 963/31, 1000/7, 1001/9 
Kuttelwascherova 921/1, 922/3, 923/5, 924/7,
925/9, 926/11, 927/13, 928/15, 929/17 
Vybíralova 930/15, 931/17, 932/19, 933/21,
934/23, 935/25, 936/27, 937/29, 938/31, 964/8,
967/6, 968/4, 969/2, 970/13, 971/11, 972/9,
973/7, 974/5, 975/3, 976/1 

Volební okrsek č. 694
volební místnost: ZŠ Vybíralova 964
Bryksova 772/47, 773/45, 774/43, 775/41,
776/39, 778/63, 779/61, 780/59, 781/57, 939/37,
940/35, 941/33, 942/31, 943/29, 944/27, 945/25,
946/23, 947/21, 948/19, 949/17, 950/15, 951/13,
952/11, 953/9, 954/7, 955/5, 956/3, 957/1
Fejfarova 912/1, 913/3, 914/5, 915/7, 916/9,
917/11, 918/13, 919/15, 920/17 
Franti‰kova 903/1, 904/3, 905/5, 906/7, 907/9,
908/11, 909/13, 910/15, 911/17 

Volební okrsek č. 695
volební místnost: SOU obchodu 
a služeb, Za Černým mostem 362/3
Babylonská 310, 552, 576, 756, 811, 1333,
1543 
Blatská 216, 222, 666, 1167, 1200, 1430, 1574,
1579
Bodláková 1576
Bojínková 1568/1, 1569/3
Borská 29, 227, 337, 386, 595, 610, 699, 714,
717, 805, 817, 837, 859, 891, 946, 947, 949,
971, 973/39, 981, 993, 1059, 1060, 1224, 1282,
1335, 1460 
Branská 223, 267, 268/20, 331, 348, 360, 361,
362, 363, 377, 378, 379, 388, 390, 406,
417,432/19, 472, 563, 655, 716, 956, 1180,
1183, 1223/29, 1258, 1429, 1549,1583 
Burdova 257, 308, 309, 326, 338, 342, 343,
344, 347/22, 352, 365, 366, 407/33, 434,
441/35, 449, 495, 603, 775, 893, 939, 1173,
1227 
Cvrãkova 633, 866, 1432, 1459, 1559
Hajní 1351, 1352, 1356, 1357, 1358, 1359,
1360, 1361, 1362, 1363, 1364, 1365, 1366,
1367, 1368, 1370, 1372 
Chlumecká 368, 397, 444/17, 527, 628, 637,
650, 819, 821, 912, 913, 1231, 1339, 1539 
Jamská 128, 226, 274, 311, 336, 355, 461, 462,
678, 704, 767, 793/30, 995, 1145, 1225, 1234,
1276, 1413
Jordánská 291, 354/10, 380, 382, 391,523/30,
593, 608, 614, 670, 701, 706, 757, 758, 768,
779, 781, 810, 862/18, 869, 894, 938, 955, 1147,
1189, 1221, 1228, 1237, 1434, 1496
K Viaduktu 46/14, 426, 672, 802, 899, 1057,
1143, 1149, 1151, 1323, 1336, 1412, 1494,
1495, 1517, 1562, 1590 
Kaãínská 636, 667, 671, 715, 791, 822, 823,
1320, 1325, 1505, 1518
Koclífiova 219,616, 625, 631, 705, 750, 771,
778, 824, 825, 877, 908/25, 953, 990, 1056,
1148, 1150, 1252, 1314, 1319, 1322, 1427 
Lásenická 1512, 1513, 1514, 1542 
Lipnická 306/17, 327, 349/30, 367/12, 408,

409, 568, 579, 647, 688, 984, 1256, 1438, 1447,
1448, 1449, 1450, 1540, 1541, 1550, 1560, 1589
Okrouhlíkova 369, 692, 707, 777, 943, 1170,
1171, 1242 
Pelu‰ková 1341, 1342, 1343, 1344, 1345, 1346,
1347, 1348, 1349, 1350, 1362, 1393, 1394,
1395, 1396, 1397, 1398, 1399, 1400, 1401,
1402, 1403, 1404, 1405, 1406, 1407, 1408/75,
1409, 1410, 1441, 1442, 1443, 1444, 1536
Rotenská 540,574, 1274 
Sádovská 214, 546, 676, 679, 769, 773, 852/5,
880/7, 911/13, 950, 1186, 1280, 1313,1566 
Skorkovská 208, 627, 643, 653, 654, 673, 712,
867, 884, 940, 958, 1168, 1310, 1511, 1520,
1537, 1573, 1585
Skryjská 1311, 1469 
Splavná 447, 571, 578, 594, 596, 597, 609,
832/10, 914, 996, 1250, 1315, 1489 
Stropnická 330, 350, 357, 435, 502, 547, 611,
623, 897, 1197, 1239
StruÏky 446, 448, 453, 544, 612, 629, 646, 662,
1421 
Stulíková 1377, 1378, 1380, 1381, 1382, 1384,
1385, 1386, 1387, 1388, 1389, 1390 
Svárovská 124, 471, 492, 580, 632, 702, 721,
803, 868/20, 872, 937, 951, 972, 992, 1232,
1327, 1330, 1490, 1595
Svatojánská 431, 942, 954, 1238, 1254 
Svûtská 222, 295/10, 351/4, 410, 530, 621, 630,
835/7, 863/9, 864, 901, 936, 986, 1187, 1230,
1424 
U Járku 804 
Vírská 224/11, 225, 258/15, 278, 292, 526,
1172, 1182, 1417
Vizovická 486/9, 525, 589, 700, 1199, 1334 
VodÀanská 31, 339, 638, 659, 661, 677, 681,
690, 691, 713, 718, 719, 723, 739, 760, 770,
785, 818, 887, 889, 909, 910, 933, 945, 974,
975, 980, 982, 1179, 1184, 1185, 1191, 1194,
1196, 1198, 1308, 1309, 1437, 1485, 1498,
1501, 1508, 1530, 1567, 1575
Za âern˘m mostem 100, 139, 140, 266/2,
1275, 1519, 1521, 1522, 1526, 1527 

Volební okrsek č. 696 
volební místnost: restaurace 
U Eriky, Tálínská 1312
Boreãkova 783, 1422 
Cidlinská 455/4, 458/7, 463/3, 469/9, 474/15,
478/1, 479/14, 503/2, 509/17, 518/10, 520/21,
531/12, 559/19, 696/5, 788/8, 830/18, 976, 1175 
âerniãná 93/8, 94/6, 104/4, 105, 490/5, 491/3,
838/12, 987, 1058, 1144, 1169, 1226, 1423 
Hejtmanská 177/14, 182/1, 183/3, 190/24,
210/9, 211, 242, 243, 251/20, 252/21, 253/19,
262/14, 263/11, 270, 281/8, 286/5, 346, 371,
402, 551, 584, 598, 607, 634, 635, 644, 669,
740, 827, 883/7, 885, 886/18, 888, 991 
HÛrská 189, 227, 228, 264, 279, 289, 290,312,
381, 384, 389, 424, 460, 496, 528, 533/27, 541,
550, 558, 600/35, 601, 606, 615, 641, 697, 698,
782, 784, 834, 853, 1241
Jaroslavická 465/1, 820/2, 856/4
Knínická 200/9, 485/3, 931, 932, 944, 977
Lánská 62/2, 63/5, 65/8, 67/6, 68/1, 69/4,
70/11, 73/9, 75/10, 84/3, 116/7, 1032 
Mar‰ovská 470/14, 566/10, 649/12, 790/8, 800,
890, 900 
Metujská 86/8, 244, 294/11, 394/18, 395/7,
745, 878, 907 

Nedvûdická 494/16, 519/14, 648/12, 860/18,
1506
Oborská 61/3, 64/4, 71/8, 72/7, 74/6, 76/9,
772/1, 1251, 1468 
Sklenská 78/31, 79/3, 81/14, 82/35, 85/7, 95/15,
97/5, 98/27, 99/23, 101/37, 102/9, 108/11,
109/21, 110/29, 111/33, 193/12, 219/8, 245,
293, 302, 303, 304, 335, 364, 396/19, 532, 549,
807/1, 855, 1255,1581/1a, 1582/1b
Slévaãská 473/26, 484/20, 498/24, 562/28,
567/22, 573/18
Tálínská 809, 997, 998, 999, 1000, 1001, 1003,
1005, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013,
1014, 1015, 1016, 1018, 1019, 1020, 1023,
1024, 1025, 1028, 1029, 1030, 1031, 1033,
1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040,
1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047,
1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1055,
1278, 1428, 1433, 1464, 1465, 1466, 1467,
1486, 1515, 1528, 1544, 1547
Vajgarská 184, 269, 328, 329, 512, 658, 983,
988/8, 1141, 1176, 1415/8 
Vranovská 229, 287/9, 288, 305, 353/5, 385/12,
401, 414, 429, 438, 440, 599, 725, 744, 839 
Zdobnická 77/10, 87/7, 112/6, 590/2, 1253
ÎehuÀská 483/10, 524/8, 842, 843, 844, 845,
846, 847, 941, 1499 
Îelivská 80/30, 83/8, 89/34, 90/6, 91/16, 92/12,
103/10, 106/5, 107/14, 113/32, 334/13, 373/20,
398/11, 420/22, 421/21, 422/15, 423/17, 452/28,
534/24, 537/26, 560/19, 840/7, 848/4, 849, 915

Volební okrsek č. 697 
volební místnost: ZŠ Šimanovská 16
Bo‰ilecká 199, 451, 548, 588, 640, 645, 680,
1509 
Broumarská 25, 114/41, 118/39, 197, 241/37,
370, 387, 430, 475/31, 539, 813/33, 1545/35
Dfiítenská 1266, 1267, 1268, 1455 
Dvofii‰Èská 735, 797, 957, 959, 960, 961, 962,
963, 964, 965, 966, 967, 968, 1244, 1245, 1246,
1247, 1248, 1249, 1281, 1435, 1458,1487, 1488
Herdovská 476, 482, 733, 806, 935, 1195
Hlinská 53
Hodûjovská 1, 2, 3/7, 18, 26/5, 32, 34, 117/3,
313, 510/10 
K Rokytce 228,753, 1524
Koberkova 619, 660, 689, 727, 732, 741, 764,
765, 766, 794, 828, 854, 948, 985, 1061, 1146,
1177, 1192, 1219, 1235, 1259, 1260, 1261,
1262, 1263, 1264, 1265, 1283, 1316, 1318,
1411, 1507, 1510 
Krãínovo námûstí 11, 24/16, 865, 1504, 1551,
1552, 1571
Lednická 17, 328/5, 351, 352, 354, 358, 1533 
Matenská 751, 1317
Podedvorská 620, 682, 687, 734, 736, 737,
748, 749, 752, 755, 759, 761, 763, 831, 892,
952, 979, 1178, 1181, 1229, 1240, 1420, 1470,
1493,1580
Podli‰ovská 622, 624, 703, 776, 989, 1222, 1284
Prelátská 28 
·imanovská 16, 21, 49, 52, 54, 55, 56, 57, 58,
60, 617
Velkoborská 1188 
Vlkovická 88, 96, 196, 506, 517, 553, 555, 569,
570, 587, 668, 683, 722, 729,762, 1142
Za Rokytkou 19, 20, 22, 23, 36,37, 66/28,
120/12, 121/14, 123/18, 125/24, 127/30, 708,
709, 710, 711, 871, 1461, 1462
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Za ·kolou 27, 39/16, 40/14, 41, 42, 43, 44, 45,
48, 50, 51, 137, 726, 1554/3, 1555/5, 1556/7,
1557/9, 1558/11 
Zacharská 1269, 1270, 1271, 1451, 1452,
1453, 1454 

Volební okrsek č. 698
volební místnost: restaurace Pohoda,
Hamerská 1207
Broumarská 1338 
Církviãná 339, 376, 403, 419
âeskobrodská 1174 
Dáfiská 153, 186/23, 187/22, 188, 202, 209,
213, 217, 248/19, 259/21, 261, 265/3, 271, 275,
324, 374, 416, 439, 443, 450, 466/50, 501, 516,
529, 583, 665, 685, 693, 694, 720, 742, 780,
795, 799, 858/8, 873, 874, 898/30, 1152, 1328,
1340, 1426, 1463
Hamerská 143, 148/12, 160, 161/2, 180/20,
192/22, 203, 231/6, 273, 301, 316/17, 317,
321/5, 325, 341, 359, 383, 393, 405, 412, 442,
477, 504, 514, 536, 554, 934 
Horusická 149, 150/6, 151, 154/1, 166/3,
170/9, 173/14, 174/12, 176, 179, 199/10, 230,
256, 314, 315
Hradeãkova 299/3, 320, 332, 333
Hvozdecká 358, 459, 481, 487/4, 585 
Kali‰Èská 155/8, 165, 322,340, 372, 399 
Medlovská 163/1, 207, 208, 356/4, 375/6, 774
Mílovská 400, 428, 436, 493, 497, 505, 511,
513, 561, 586, 684, 738, 754, 789, 798 
Osická 141/3, 152/21, 167/17, 169/19, 171/25,
172/23, 200/5, 201, 220/9, 221/7, 277, 411, 413,
415, 457, 467, 489, 507, 521, 538, 581 
Pávovské námûstí 157/3, 216, 246/4, 247,
283/6
RoÏmberská 145/34, 146, 164, 191/16, 204,
205, 206, 213, 214, 233, 237, 254/12, 255/8,
285, 392, 425, 508, 556, 557, 604, 613/10, 626,
642, 695, 724, 728, 730, 731, 743, 792, 796,
801, 808, 812, 815, 816, 829, 833, 841, 861,
875, 895, 1272, 1279, 1431, 1492 
Spolská 418, 464, 468, 480/8, 500, 582
S˘kovecká 147/19, 159/21, 168/13, 178/23, 194,
196/7, 234, 235, 236/3, 250/11, 284, 296/16,
297/14, 298, 300, 318, 319, 323, 404, 433
Zvíkovská 142, 144, 158/8, 162/25, 175/18,
181/24, 185/16, 198/10, 212, 215, 238/23,
239/7, 249, 260/12, 272, 282, 427, 437,
445/15,535/3, 896, 1190, 1337, 1500, 1564/27

Volební okrsek č. 699
volební místnost: restaurace 
Baštýřská 67
Bajgarova 1153, 1154, 1155,1156, 1158, 1160,
1161, 1163, 1164, 1165, 1166, 1214, 1216
Kostlivého 1218 
ManÏelÛ Dostálov˘ch 1207, 1208, 1209, 1210,
1213, 1215, 1301, 1302, 1303, 1304, 1305, 1306 
Nedokonãená 337,338,346,1236,1332,1578
Slavatova 1205, 1206 
StruÏná 1299, 1300
Tovarova 1211, 1212 
Travná 1201, 1202, 1203, 1204, 1285, 1286,
1287, 1288, 1289, 1290, 1291, 1292, 1293,
1294, 1295, 1296, 1297, 1298 

Volební okrsek č. 700
volební místnost: restaurace 
Baštýřská 67

9. kvûtna 63, 64, 65, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 76,
77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 95, 108, 109, 121,
122, 143, 335, 433, 514, 522, 576
Ba‰t˘fiská 70, 96, 110, 136, 138, 142, 204, 207,
429, 458, 463, 466, 467, 484, 536, 541, 543,
555, 557, 563, 564, 569, 581
Bezdrevská 68, 91, 124, 125, 129, 144, 145,
146, 150, 153, 154, 156, 157, 171, 200, 265,362,
376, 380, 392, 407, 418, 462, 469, 475, 482,
499, 531, 532, 549, 559, 578, 579, 590
âeskobrodská 370, 516 
Doubecká 111, 112, 113, 117, 118, 119, 120,
176, 186, 187/18, 192, 193, 203, 217, 218, 393,
412, 479, 528, 537, 553, 556, 570, 577
Holenská 115, 327, 397, 399, 400, 409, 552 
Kamencová 58, 59, 66, 197, 202, 210, 212,
213, 243/9, 533, 551 
KaÀovská 208, 209, 236, 237, 239, 523, 574 
Lomnická 5, 116, 252, 253, 260, 261, 264, 296,
363, 382, 391, 434, 477, 481, 503, 504, 508,
529, 542, 545, 550, 560
Panenská 89, 90, 92, 93, 94, 398, 439, 440, 562
Pasecká 18, 408, 511, 
Písãitá 97, 98, 99, 102, 103, 104, 105, 107, 196,
199, 331, 465, 470, 498, 512, 518, 520, 544,
548, 575 
Radovská 244, 347 
StaÀkovská 114, 369, 378, 383, 385, 387, 419,
426, 438, 443/24, 451/26, 460, 480, 513, 521,
525,582,717,718 
Travná 60, 61, 85, 160, 161, 162, 163, 222,
373, 384, 386,390, 406, 415, 416, 472 
U Hostavického potoka 722/9
Zalinská 101, 127/3, 184, 194, 195, 449, 483,
716

Volební okrsek č. 701
volební místnost: Zámeček Hostavice,
Pilská 9
BartoÀkova 701,702,703
âeÀkova 350, 413, 417, 423, 424, 425, 442, 502 
Dfiínovská 295, 308, 309, 310, 311, 312, 317,
318, 321, 374, 524 
Farská 320, 381 
Froncova 268, 270, 271, 272, 273, 279, 297,
298, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 323,
364, 375, 403, 410, 446/27, 454/22, 476, 558
Hodûjovská 592
Hru‰kovská 32, 57, 325, 332,333, 358, 368,
414 
Jakubovská 278, 280, 281, 282, 283, 286, 287,
288, 289, 290, 291, 292, 293, 388, 389, 441,
515, 534, 591 
Jansova 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640,
641,642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649,650,
651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 661,
674, 675, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710,
711, 712, 713, 714
Jezdovická 313, 314, 315, 316, 322, 530 
K Luhu 430, 431, 435, 453, 455, 457, 473, 474,
478, 506, 526, 527
Langweilova 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691,
692, 693, 694, 695, 696
Lipenské námûstí 348
Lucinková 583/2, 584/4, 585/6, 586/8, 587/1,
588/3
Mal‰ovské námûstí 6, 334, 346, 401, 497
Minafiíkova 659, 660, 662, 663, 664, 672, 673,
676, 677, 678, 679

nám. Zdenky Braunerové 665, 667, 668, 669,
680, 684
NeÏárská 190, 365, 395, 427, 428, 432, 437,
445, 459, 496, 547, 567, 568, 594, 595,596,
597, 598, 599, 600, 601,603, 604,605, 606, 607,
608, 609, 610, 613, 614, 615, 616
Novozámecká 3, 27, 36, 55, 299, 324, 326, 329,
330, 338, 339, 341, 343, 344, 345, 349, 366,
377, 411, 421, 456, 461, 464, 505, 507, 510,
580, 715
Osetá 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626,
627,628, 629,630, 631, 632, 633
Pilská 5, 7, 8, 10, 11, 19, 24, 25, 86, 87, 88,
371, 372, 379, 404, 422, 571, 572 
Plumlovská 21, 41, 535
Postlova 697, 698, 699, 700
·emberova 670,671,681,682, 683
V Ráji 30, 33, 38 
Vãelniãná 328, 336, 342, 402, 436, 517, 554 
Vidlák 4, 16, 23, 26, 42, 43, 44, 47, 48, 49, 50,
51, 52, 53, 56, 353, 354, 355, 356, 360, 361,
721
Vokfiínská 340, 352, 396, 420
Záblatská 28, 31, 35, 37, 39/5, 40 

Volební okrsek č. 702
volební místnost: ZŠ Vybíralova 964
Bobkova 683/21, 700/45, 701/43, 702/41,
713/1, 714/3, 715/5, 716/7, 717/9, 718/11,
719/13, 731/18, 732/16, 733/14, 734/12, 755/34,
766/10, 777/2, 786/4, 787/6, 794/8 
Kuãerova 724/9, 725/7, 726/5, 727/3, 735/1,
767/16, 768/14, 769/12, 770/10, 785/19, 798/6,
799/8, 806/17, 807/15, 808/13, 809/11
Mansfeldova 782/17, 783/15, 784/13, 788/11,
789/9, 790/7, 791/5, 792/3, 793/1, 800/2, 801/4,
802/6, 803/8, 804/10, 805/12

Volební okrsek č. 703
volební místnost: ZŠ Vybíralova 964
Bobkova 665/19, 703/39, 704/37, 705/35,
706/33, 707/31, 708/29, 709/27, 710/25, 711/23,
736/26, 737/24, 738/22, 739/20, 747/32, 748/30,
749/28
Bryksova 720/65, 728/67, 729/69, 730/71,
740/74, 741/72, 742/70, 750/68, 756/66, 757/64,
758/62, 759/60, 761/42, 762/44, 763/46,
1061/40
MaÀákova 721/5, 722/3, 723/1, 743/9, 744/11,
745/13, 746/15, 751/16, 752/18, 753/20, 754/22,
795/2, 796/4, 797/6, 810/8, 811/10, 812/12,
813/14

Volební okrsek č. 704
volební místnost: Galerie 14, 
nám. Plukovníka Vlčka 686
Arno‰ta Valenty 650/29, 651/27, 652/25,
668/35, 669/33, 670/31
Bryksova 666/4, 667/6, 680/2
Dygr˘nova 687/1, 688/3
Hlaìova 649/1, 661/7, 662/5, 663/3, 671/2,
672/4, 673/6, 674/8, 675/10
Irvingova 689/1, 690/3, 691/5
nám. PlukovníkaVlãka 684/9, 685/10, 686/11,
692/5, 693/6, 694/7, 695/8, 696/4, 697/3, 698/2,
699/1
Ocelkova 658/24, 659/26, 660/28, 676/30,
677/32, 678/34, 679/36
·edova 653/2, 654/4, 655/6, 656/8, 657/10
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Na jafie roku 1979 doprovázela Danu‰e

Kratochvílová svého sedmiletého Ládí-

ka jako tzv. v˘pomocná matka pfii pla-

vecké v˘uce ‰kolákÛ. V hloubûtínském bazénu

se jí tehdy moc líbilo, proto na nabídku, aby se

z pozice doprovodu pfiesunula na místo cviãi-

telky, k˘vla témûfi okamÏitû. UÏ v ãervnu téhoÏ

roku si v Neratovicích udûlala cviãitelsk˘ kurz

III. tfiídy a v záfií zaãala se sv˘mi prvními dût-

mi. Kolik jich za tûch tfiicet let v bazénu pro-

‰lo jejíma rukama, lze odhadnout opravdu jen

zhruba.

„Plaveckou v˘uku absolvují tfieba v tomto

pololetí dûti z 59 matefisk˘ch a základních ‰kol,

celkem je jich 2 160, zkusme tenhle poãet vyná-

sobit dvûma, jsme na roãním prÛmûru, takÏe za

tûch tfiicet let to bude pfies 150 tisíc dûtí. âasto

se ke mnû v bazénu hlásí rodiãe, ktefií tady kdy-

si pro‰li v˘ukou. Uãíme nejen dûti z blízkého

okolí, ale tfieba i z ¤íãan, Velk˘ch Popovic nebo

Ondfiejova, chodí sem postiÏené dûti z Paprs-

ku, oblíbené jsou kurzy rodiãÛ s dûtmi, takÏe ta

‰kála plavecké v˘uky je opravdu bohatá. Ale

základ je pofiád stejn˘. Nauãit dûti nebát se vody,

naopak mít z ní radost.

Seznamovat je s ní formou

her, zaãínáme tfieba fou-

káním do vody, pokraãu-

jeme potápûním a spl˘váním na bfii‰e i zádech.

Pak jsou to základy plaveck˘ch stylÛ kraul, znak

a prsa, u nichÏ je skloubení pohybu nejtûÏ‰í.

KdyÏ se dítû bojí, tak má pfii prsou kfieãovit˘

kfiiv˘ stfiih, kter˘ se pozdûji tûÏko odstraÀuje. 

VyuÏíváme spoustu nadlehãovacích pomÛ-

cek, destiãky, pásky, krouÏky na paÏe, Ïabáky,

velké desky, míãe, mnoÏství hraãek na fouká-

ní a lovení. Ná‰ t˘m je opravdu profesionální,

dûti, uãitelsk˘ doprovod i rodiãe oceÀují citli-

v˘ pfiístup cviãitelského souboru, ãasto mluví

o témûfi rodinné atmosféfie, hlavnû proto sem

pr˘ jezdí ti ze vzdálenûj‰ích míst. To ãlovûka

samozfiejmû potû‰í, tím spí‰, Ïe dûti jsou rok od

roku pohybovû i povahovû hor‰í, nepozorné,

roztûkané, aÏ mi pfiipadá, Ïe nûkdy na‰e poky-

ny nemohou nebo snad nechtûjí dostat do hla-

vy. Za tûch tfiicet je to opravdu stra‰n˘ posun.

Ale to nic nemûní na mé chuti pokraãovat, nao-

pak to ãlovûka víc motivuje pro dal‰í práci s dût-

mi, pro vytváfiení jejich radostného vztahu

k vodû.“ Metodiãka a cviãitelka II. tfiídy Danu-

‰e Kratochvílová je‰tû poradila rodiãÛm, jak

zaãít s dûtmi plavat, coÏ si necháme pro prázd-

ninové vydání ListÛ.
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Celostránkov˘ materiál o fotbalu v Praze

14 zaãínáme ohlédnutím za 8. roãníkem

venkovní ligy o pohár starosty, kter˘ tra-

diãnû pofiádá FC King. Na hfii‰ti u Z· Vybíra-

lova se pfiedstavil ve dvou vûkov˘ch kategori-

ích celkem tucet t˘mÛ, z nichÏ kaÏd˘ odehrál

bûhem ‰esti sobot více neÏ 400 zápasov˘ch

minut. V kategorii hráãÛ narozen˘ch v roce

1998 a mlad‰ích zvítûzili domácí borci (na

snímku) pfied sousedy z Kyjí a Dolních Poãer-

nic, pofiádající oddíl zvítûzil i v kategorii roãníku

2000 a mlad‰ích pfied t˘my Unionu Vr‰ovice

a Viktorie ÎiÏkov. Nyní uÏ fotbalové nadûje FC

King hrají soutûÏní zápasy, zúãastÀují se dal-

‰ích turnajÛ a tû‰í se na svÛj jarní vrchol, kte-

r˘m je mezinárodní turnaj ve Francii.

Také druhé fotbalové zastavení patfií tur-

najovému klání, a to v Kyjích, kde byl odehrán

druh˘ roãník turnaje s názvem Kyje Hall Cup.

Jeho úãastníci pfieváÏnû teenagerského vûku jej

odehráli se stejnou vervou jako jejich dávní

pfiedchÛdci nûkdej‰í soutûÏ muÏstev kopan˘ míã

cviãících, jak by o turnaji referovaly dobové

Listy ze zaãátku fotbalu. Pofiadatelé z CâM Fel-

las ve svém reportu uvádûjí, Ïe se turnaje zúãast-

nilo 7 t˘mÛ, celkem 40 hráãÛ a cca 60 náv‰tûv-

níkÛ, ktefií kromû fotbalu vidûli také aerobik,

Ïe v‰e bylo OK. Prvenství obhájil Aresbull, na

druhém místû skonãili Kbel‰tí delfínci a bron-

zovou pfiíãku vybojoval t˘m s názvem Mlad˘

Kyje. Cel˘ turnaj se hrál ve vysokém tempu,

v‰em se líbil, a tak se pofiadatelé rozhodli i pro

turnaj venkovní. Hrát se bude 16. kvûtna od 10

hodin pod názvem Kyje Open-air Cup a star-

tovné ãiní 800 korun. Registraci mohou zájem-

ci posílat na adresu tur-

najkyje@centrum.cz 

Po âerném Mostu
a Kyjích pfiichází na
fiadu Hloubûtín, pfiesnûji fieãeno hfii‰tû Slavo-

je, které prochází dlouhodobou rekonstrukcí

plochy, jejího okolí i fotbalového zázemí. Po

témûfi dvouletém provizóriu se zdej‰í fotbalisté

koneãnû pfiestûhovali do nov˘ch ‰aten, které

nám spolu se souãasn˘m stavem stavby pfied-

stavil pfiedseda celé tûlov˘chovné jednoty Sla-

voj a ‰éftrenér fotbalové mládeÏe Vojtûch Král.

„Od dubna mají svou ‰atnu muÏi, dorosten-

ci, star‰í i mlad‰í Ïáci a také rozhodãí, dokon-

ãena je rovnûÏ místnost správce. Sprchy a WC

vyuÏíváme zatím ty pÛvodní, protoÏe nám

finanãní situace stále nedovoluje dokonãit nové

zafiízení v pfiízemí. To platí také pro první pat-

ro této novostavby, kde by v budoucnu mûla

b˘t klubovna, vyuÏívaná i na‰imi ‰achisty, kte-

fií bohuÏel museli skonãit v Tesle. Dále míst-

nost trenérÛ s videotechnikou, skladové pro-

story a jednou i terasa s nádhern˘m v˘hledem

na hfii‰tû a jeho zajímavé okolí. To ale je‰tû chví-

li potrvá, já jen doufám, Ïe v té dobû uÏ budou

stejnû zajímavé i v˘kony na‰ich fotbalistÛ.

Rekonstrukce se neúnosnû protahuje, ovlivÀu-

je to funkcionáfie, hráãe i na‰e pfiíznivce, mar-

nû hledáme nûjaké sponzory nebo inzerenty,

coÏ je v souãasné krizové situaci hodnû obtíÏ-

n˘ úkol. A na‰e urãitû dobfie mínûné zámûry

s vyuÏitím zejména pro dûti jsou bez penûz

témûfi neuskuteãnitelné. Snad nám tedy nûkdo

pomÛÏe, my uÏ tûÏko mÛÏeme dûlat více.“

Pfii pohledu na hfii‰tû zaplnûné fotbalov˘mi

nadûjemi by ãlovûk mohl vidût zdej‰í budouc-

nost sportu ãíslo jedna hodnû optimisticky, ale

málo platné, i tady jsou peníze aÏ na prvním

místû.

sport
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Třikrát o fotbaluTřikrát o fotbalu

dvoustranu pfiipravil Pavel Vokurka, 
foto: autor (12) a archiv
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Od 14. do 18. bfiezna se

v budovû ZU· v Taussigovû ulici v Praze 8

konalo krajské kolo Národní soutûÏe ÏákÛ ZU·

âR ve hfie na dechové a bicí nástroje. Îáci a stu-

denti na‰í ZU· v Horních Poãernicích se

zúãastnili soutûÏe ve hfie na zobcovou flétnu,

na pfiíãnou flétnu, na klarinet, na saxofon a na

pozoun. Ve v‰ech disciplínách dosáhli vynika-

jících v˘sledkÛ a umístûní: celkem 10 x 1. cenu,

6 x 2. cenu, 6 x 3. cenu, 4 x âestné uznání

a 2 x Diplom za úãast. Kromû toho se 19. aÏ 22.

bfiezna konalo v ZU· Ilji Hurníka ve Slezská

ul. V Praze 2 krajské kolo Národní soutûÏe ÏákÛ

ZU· âR v sólovém a komorním zpûvu. Na‰i

‰kolu reprezentovalo 7 ÏákyÀ a jedno duo. Ema

âapková získala 2. cenu, dal‰í ãtyfii se umísti-

ly na tfietích místech a jedna získala

âerstné uznání.

V‰ichni soutûÏící si zaslouÏí uznání

za vynikající pfiípravu. âtyfii hráãky na

saxofon ze tfiídy Pavla Fiedlera, které

se umístily na prvních místech rÛzn˘ch

kategorií – Karolína âernovská, Noe-

mi Havlová, Andrea Prudilová a Tere-

za Králová postupují do celostátního

kola. Uãitel Pavel Fiedler dostal od

poroty Zvlá‰tní cenu za v˘borné peda-

gogické vedení.

Blahopfiejeme také Erice Bouchare-

chasové z pûvecké tfiídy Marie BachÛr-

kové, která získala v bfieznu v celostát-

ním kole pûvecké soutûÏe „Karlovarsk˘

skfiivánek“ v Karlov˘ch Varech âestné

uznání v kategorii C.

Pozvánka na koncerty do
Galerie 14 v květnu

Po 4. 5. v 18 hod.: Hraje celá rodina
Tradiãní akce, kterou pofiádá klavírní

oddûlení pro Ïáky, rodiãe a jejich pfiíbuzné,

aby si mohli spoleãnû zahrát na vefiejném

koncertû a na libovolné nástroje.

Út 5. 5. v 18 hod.: Koncert ÏákÛ flét-
nové tfiídy Jany Bo‰kové

Po 18. 5. v 18 hod.: Koncert absolven-
tÛ ‰koly

St 20. 5. v 18 hod.: Koncert ÏákÛ kla-
vírní tfiídy Kristiny Ra‰kové

LZ, foto: archiv ZU·

‰kolství
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Cesta do New Yorku
Mnozí z nás urãitû sní nav‰tívit Ameriku, pot-

kat známou osobnost a stanout na místech dale-

ko za oceánem. Ani my jsme nebyli v˘jimkou.

Díky na‰emu panu fiediteli se nám ná‰ sen spl-

nil! Nav‰tívili jsme zemi, o níÏ jsme leccos vûdû-

li z hodin dûjepisu a zemûpisu, není ale nad osob-

ní záÏitky. Vidût osvûtlen˘ Times Square, Central

park nebo tfieba sochu Svobody je nezapome-

nuteln˘ záÏitek. V New Yorku jsme se cítili jako

v neexistující fií‰i pfiekvapení, obchodÛ a Ïlut˘ch

taxíkÛ. Moc pûkn˘ pohled je na New York

z Empire State Building. Nejhezãí záÏitek v‰ak

byla plavba lodí na Liberty Island, kde stojí socha

Svobody. Ta nás v‰echny pohltila svou velikos-

tí. Dovnitfi jsme se nedostali, neboÈ jsme nemû-

li pfiedem zamluvené vstupenky. Máme alespoÀ

dobr˘ dÛvod nav‰tívit New York je‰tû jednou!

New York je krásné mûsto a jako kaÏdé jiné

velkomûsto má svá pozitiva i negativa. Hezk˘

dojem kazily odhozené papírky, Ïv˘kaãky nebo

i krysy v metru. Ov‰em zabûhat si v Central Par-

ku nebo relaxovat v jiném parku v celém New

Yorku! To je super! Wall Street je obyãejn˘

název ulice s neobyãejnou historií. Na této uli-

ci jako první na celém svûtû propukla ekono-

mická krize. Ted ale zpût k historii. Víte, kde

George Washinton podepsal Ústavu USA? Pfií-

mo na téhle ulici v budovû s názvem Federal

Hall. Nalezneme zde i Federal Reserve Bank,

coÏ je doslovnû banka v‰ech ostatních bank.

Jako poslední dÛleÏitá a nádherná památka je

Trinity Church.Ve své dobû byla nejvy‰‰í stav-

bou New Yorku. Jen tak pro zajímavost, natáãel

se tu i film Lovci pokladÛ. A je‰tû jeden dÛleÏi-

t˘ poznatek. Policisté v USA mají u lidí ten

správn˘ respekt. Nikdo si nedovolí jim odporo-

vat, zvlá‰tû pokud ví, Ïe nejednal správnû. Napfií-

klad vstoupit do metra bez jizdenky je nemysli-

telné. Hrozí totiÏ vysoká pokuta nebo pro místní

obyvatele i zatãení. Závûrem musíme konstato-

vat, Ïe vidût Empire State Building, sochu Svo-

body nebo tfieba Brooklyn Bridge na vlastní oãi

bylo bájeãné a nezapomenutelné a zároveÀ podû-

kovat v‰em, ktefií nám to umoÏnili.

Bára Korenková a Sára Tustainová z 8.b
za v‰echny úãastníky

Žáci ZUŠ soutěžili – a vyhrávali

Nûktefií ocenûní Ïáci: Tereza Králová, Luká‰ Rehberger
(Kyje), Andrea Prudilová, Noemi Havlová (âern˘ Most)

V Z· Gen. Janou‰ka probûhla v noci z pátku 3. dubna na sobo-

tu 4. dubna. Pfies 50 prvÀáãkÛ proÏilo ve ‰kole kouzelnou noc

plnou pohádek. Nejdfiíve dûti nav‰tívil pan Vydra patron ‰kolní

knihovny. Pfieãetl jim úryvek ze své oblíbené dûtské knihy

Medvídek Pú, z níÏ mu ãetla jako maminka paní Dana Medfiická.

Do kníÏky napsal: „Moje nejoblíbenûj‰í kníÏka aÏ do…? Co já

vím – Medvídek Pú a jeho pfiátelé jsou vûãní! Tak si nezapomeÀ-

te nikdy hrát!“

Pak následovaly v˘tvarné dílniãky, zde dûti vyrobily nádherné

ptáãky a ozdobily jimi strom

Pohádkovník. Po pohádkovém

bále spojeném se soutûÏemi se

vydaly na noãní stezku odva-

hy, kterou pro nû pfiipravili

b˘valí Ïáci ‰koly. Jen ti nejod-

váÏnûj‰í pro‰li stezkou a pro

nû skfiítek ‰kolní knihovny

vykouzlil dárky a pfiedal glejt

svûdãící o jejich odvaze. Pak

plni dojmÛ usínali s pohádkou.

Mgr. Miroslav Ferkl

Noc s Andersenem
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O tom, Ïe Z· Gen. Janou‰ka obhájila mezi-

národní titul Eko‰koly, jsme vás informovali

v Listech uÏ v únoru. K jeho oficiálnímu pfiedání

pracovníky ekologického sdruÏení Tereza do‰lo

22. dubna, symbolicky na Den Zemû. V Gale-

rii 14 panovala slavnostní atmosféra, kterou jen

podpofiilo zdafiilé pásmo dûtí z ekot˘mu a jejich

uãitelky Jifiíkové, v nûmÏ se stfiídalo mluvené

slovo s projekcí na hudbu profesionálnû sestfií-

han˘ch rozpohybovan˘ch fotografií od roku

2003. Po pfiesunu na ‰kolní zahradu tady byl

spoleãn˘mi silami zasazen dvoumetrov˘ Quer-

cus robur zvan˘ drnák, první svého druhu ve

stromové aleji. ·kole ho k obhajobû titulu vûno-

vala na‰e mûstská ãást, jejíÏ zástupkynû starosty

Jitka Îáková ocenila soustavnou snahu ‰koly

k ekologickému cítûní ÏákÛ a pomohla také

s jeho v˘sadbou. AÏ z nûj teì budou Ïáci zkou-

‰eni, tak jim napovím, Ïe se jedná o dub zimní.

text a foto: vok

Ve dnech 31. 3. a 1. 4. probûhla velikonoã-

ní sbírka pro nadaci Adra, která jiÏ nûkolik let

pomáhá lidem v nouzi (posedmé v âR). Pos-

kytuje pomoc pfii mimofiádn˘ch událostech, ale

i v rozvojov˘ch projektech. Sbírka probûhla po

celé âeské republice, a tak ani Praha 14 nemo-

hla chybût. Peníze se vybíraly na mnoha místech

âerného Mostu a Rajské zahrady. My, dobro-

volní pracovníci Adry dûkujeme v‰em, ktefií se

rozhodli pomoct. Dûkujeme Z· Vybíralova, kte-

rá se jiÏ tradiãnû sbírky zúãastÀovala. Také

dûkujeme na‰í ‰kole Gen. Janou‰ka, kde nejví-

ce pfiispûli Ïáci 1. stupnû, ktefií nám vhodili do

kasiãky pár sv˘ch korun a tím vymûnili napfi.

svoji zmrzlinu za úsmûv lidí, kter˘m jejich pení-

ze pomohou. Také dûkujeme gymnáziu Arcus,

které nás pfiivítalo s otevfienou náruãí a pfiidalo

na hmotnosti na‰ich kasiãek. Dále dûkujeme

Z· Praha 9 a pfiedev‰ím Z· Tolerance, kde jsou

Ïáci s pomalej‰ím uãením, ale s velk˘m srd-

cem. Poãetnû malá ‰kola pfiispûla opravdu

s plnou kasiãkou. Velké díky patfií ale také vám,

obyvatelÛm Prahy 14. S ochotou jste pfiispívali

a dûlali radost nám, i lidem, kter˘m pomáhá-

te. Doufáme, Ïe i vy máte radost z pomoci dru-

h˘m. V‰em moc dûkujeme a myslete na to, Ïe

pomáhat je radost. 

dobrovolníci Adry

‰kolství
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Bojíš se krve? Děti NE!
Poskytování reálné první pomoci bude námût

tradiãní soutûÏe hlídek mlad˘ch zdravotníkÛ,

ve které se utkají dûti základních ‰kol z Mûst-

ské ãásti Praha 9 a Praha 14. Cílem soutûÏe, jak

sami závodníci fiíkají, není vyhrát, ale vyzkou-

‰et si své znalosti získané z klubÛ první pomo-

ci na základních ‰kolách a vzájemnû si pfiedat

své zku‰enosti. Jedineãnou pfiíleÏitost jim totiÏ

pfiipraví dobrovolníci Oblastního spolku âes-

kého ãerveného kfiíÏe Prahy 9 na Z· Chvaletic-

ká 12. kvûtna.

Dûti zde musí nejen pfiedvést první pomoc

v praxi na reálnû vypadajících poranûních, ale

také koordinaci pfii zvládnutí krizové situace,

napfiíklad autonehodû ãi náhodnû kolabujícím

kolemjdoucím. ââK

Krátce ze 
ZŠ Šimanovská

Îáci z 5.A se pod âihadly u fieky Rokytky
pfiipojili k v˘sadbû mlad˘ch stromkÛ vrby,
aby pfiispûli k obnovení zelenû v této lokalitû.

Velikonoce na na‰í Z· probûhly v slavnost-
ním duchu. Îáci si obarvili vajíãka, udûlali veli-
konoãní závûsy na dvefie, které pak vûnovali
maminkám. Jako zavr‰ení byla spoleãná foto-
grafie u Velikonoãní vrby s pomlázkou a vajíã-
ky. Îáci z na‰í ‰koly se úãastnili v hloubûtínské
knihovnû debaty na téma Velikonoce, kde se
dozvûdûli, jaké zvyky se u nás i ve svûtû dodr-
Ïují nebo se dokonce obnovují. Dûti se velmi
ãile zapojily do debaty. BEN

Soutěž ve šplhu
Koncem bfiezna probûhl v Z· Hloubûtínská

dal‰í roãník soutûÏe ve ‰plhu. Stejnû jako kaÏ-

d˘ rok i letos se se‰li nejlep‰í ‰plhavci z 1. stup-

nû, aby zmûfiili své síly ve sportovním klání na

Ïelezné tyãi. Nejvût‰í zájem ÏákÛ byl o putov-

ní pohár pro soutûÏícího s absolutnû nejlep‰ím

ãasem. Vyhrál ho Filip Forman z 5.B (na sním-

ku). Vynikající v˘kony ale podávali v‰ichni Ïáci

za mohutného povzbuzování divákÛ, mezi nimiÏ

byli i pozvaní rodiãe. 

text a foto: Marta Hodo‰ová

Pomáhat je radost

Maturitní ples
Leto‰ní maturitní ples oktáv A a B Gymná-

zia Chodovická v Horních Poãernicích probûhl
v Národním domû na Smíchovû. Po zahájení
následovalo tradiãní stuÏkování primánÛ, které
bylo tento rok oÏiveno nástupem I.C z deta‰o-
vaného pracovi‰tû na âerném Mostû (tfiída ãtyfi-
letého studia). Studenti nastoupili na hudbu
z muzikálu Pomáda. Zlat˘m hfiebem veãera bylo
pfiekvapení oktavánÛ – taneãní sestava inspiro-
vaná muzikálem Mamma Mia! V‰ichni byli
s plesem spokojeni a oktaváni mûli ‰anci je‰tû
se odreagovat pfied pfiípravou na maturitu.

Katka Rulová, septima

stránky 23–24 pfiipravila Alena Veselá

Titul oficiálně
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PRAHA 14

Zveme vás do Centra vzdělávání a veřejného internetu
Maňákova 745, Praha 9 – Černý Most

Tento projekt Centrum vzdûlávání a vefiejného internetu Praha 14 byl
vybudován v letech 2006–2007 za finanãního pfiispûní Evropské unie

JiÏ poãtvrté ve spolupráci se SO· Hostivafi,

oborem informaãních technologií, bychom vás

rádi pozvali do Centra vzdûlávání a vefiejné-
ho internetu. 

Ve dnech 18. aÏ 29. kvûtna jsme pro

vás pfiipravili bezplatné poradenství v oblas-
ti vyuÏívání internetu, napfi. jaké moÏnosti

internet nabízí, jak se na stránkách orientovat,

moÏnosti vyuÏívání balíãku programÛ MS Offi-

ce atd. KaÏdému zájemci o poradenství bude

pfiidûlen asistent v podobû studenta ze 3. roãní-

ku studijního oboru informaãních technologií

z v˘‰e jmenované ‰koly. Zájemci o toto poraden-

ství se mohou dopfiedu pfiihlásit na tel. ãíslech

222 940 933, 222 940 932 nebo 602 161 731,

budou tím na poradenství upfiednostnûni, nebo

si mohou domluvit jinou hodinu. 

Poradenství bude probíhat v dobû:
pondûlí – ãtvrtek 10–15 hod.
pátek  10–14 hod. 

Otevfieno: pondûlí aÏ ãtvrtek 10–18 hod., pátek 10–15 hod.

Zemřela Mgr. Jiřina Nováková
V období od roku 1996 do roku 2005 pracovala Mgr. Jifiina Nováko-

vá na Z· Chvaletická jako fieditelka ‰koly. Se zármutkem oznamujeme,
Ïe zemfiela 16. bfiezna 2009 po dlouhé nemoci. Vût‰inu svého produk-
tivního vûku vûnovala paní fieditelka ÏákÛm, ‰kolám a pedagogÛm Pra-
hy 14. Nejprve pÛsobila na Z· v Kyjích, pozdûji jako vyuãující jazykÛ
a tûlesné v˘chovy, zástupkynû fieditele a fieditelka v Z· Lehovec. Paní fiedi-
telka Nováková byla profesionál, kter˘ mûl vÏdy jasnou vizi, kter˘m
smûrem se má ubírat rozvoj ‰koly, jaké kroky je nezbytné uãinit. Mûla vÏdy situaci pevnû ve
sv˘ch rukách. Sv˘m odhodláním, vitalitou, optimismem a pracovním nasazením byla svému
pracovnímu kolektivu pfiíkladem. Sledovala nové trendy v pedagogice, pokrokové, zajímavé
a úãelné vûci se vÏdy snaÏila aplikovat do Ïivota ‰koly. Pro Z· Chvaletická a dal‰ích 5 ‰kol na‰e-
ho obvodu získala prostfiedky ze strukturálních fondÛ EU. V letech 2006 a 2007 to pfiedstavo-
valo 4 miliony korun, které byly vyuÏity na douãování ÏákÛ, financováni zájmov˘ch krouÏkÛ
sociálnû znev˘hodnûn˘ch ÏákÛ, na úhradu péãe pedagogick˘ch a osobních asistentÛ, vzdûlá-
vání pedagogÛ a na nákup pomÛcek pro v˘uku. Velk˘m dílem pfiispûla bûhem svého pÛsobe-
ní ke zdárnému vzdûlávání a v˘chovû dûtí z na‰í mûstské ãásti. VÛlí a odvahou, se kterou se
paní fieditelka vyrovnávala s nepfiízní osudu, nám vÏdy byla pfiíkladem.

za pedagogick˘ sbor Z· Chvaletická Josef Knepr

Gymnázium 
na 1. místě

I v leto‰ním roce se Gymnázium Chodovic-

ká, které má deta‰ované pracovi‰tû v Praze 14,

zúãastnilo jiÏ 10. jubilejní stfiedo‰kolské kon-

ference v rámci projektu Ke kofienÛm demo-

kracie. SdruÏení pro v˘chovu k obãanství

a demokracii vyhlásilo jako téma projektu „Vol-

by a volební systém; Proã (ne)jít k volbám“.

Z t˘mu pûti studentÛ, kter˘ v loÀském roãníku

obsadil v této soutûÏi 3. místo, zbyli sice jen dva

– Anna Beránková a Martin Vodra‰ka ze septi-

my A, to jim ov‰em nebránilo v pilné práci na

projektu a snaze tfietí místo obhájit. KdyÏ do‰lo

24. bfiezna v Podûbradech na Gymnáziu Jifiího

z Podûbrad k prezentaci pfiihlá‰en˘ch prací,

ãekalo hornopoãernické milé pfiekvapení: zís-

kali 1. místo! Blahopfiejeme. MV

Pfied Velikonocemi probûhla na na‰í ‰kole prodejní v˘stava veli-

konoãních ozdob. Cílem této akce bylo získat finanãní prostfiedky na

osvojení africké divenky Mercy Achieng Opiyo v rámci programu

Adopce africk˘ch dûtí. Mercy je devût let a pochází z Keni. Na v˘ro-

bû velikonoãních, ale i pfiedchozích vánoãních ozdob se podíleli

v‰ichni Ïáci na‰í ‰koly, takÏe se spoleãnû stali adoptivními rodiãi

této dívky.

Prostfiednictvím tûchto prodejních akcí se nám podafiilo vybrat

finanãní ãástku v hodnotû 7 300 Kã, která pokryje ve‰keré náklady

spojené s docházkou této dívenky do ‰koly. V budoucnu bychom

rádi v této zásluÏné akci pokraãovali a umoÏnili tak této dívence to,

co v‰ichni z nás povaÏujeme za samozfiejmé, tj. moÏnost se vzdûlá-

vat. Podle informací Humanistického centra Dialog, se s Mercy

budeme moci zkontaktovat asi za pÛl roku.Tû‰íme se na první zprávy od ní a také na první setká-

ní s ní u nás ve ‰kole. Ráda bych touto cestou podûkovala v‰em, ktefií zakoupením v˘robkÛ ãi

finanãním darem pfiispûli na tuto charitativní akci. Velké podûkování patfií na‰ím ÏákÛm a uãite-

lÛm, ktefií vyrobili spoustu pûkn˘ch a zajímav˘ch v˘robkÛ a pfiedev‰ím paní uãitelce Zlatû Mey-

erové, která celou akci navrhla a zorganizovala.

Mgr. Jarmila KrÛpová, zástupkynû fieditele Z· Bfií VenclíkÛ

Naše škola adoptovala 
africkou dívku

Škola na
zkoušku

Pro budoucí prvÀáãky jsme opût v tomto

‰kolním roce na na‰í Z· Bratfií VenclíkÛ pfii-

pravili ·kolu na zkou‰ku. Rádi bychom tak

dûtem usnadnili pfiechod z matefiské ‰koly na

základní a ukázali jim, Ïe ‰kola není takov˘ stra-

‰ák, ale naopak, Ïe se na ni mohou tû‰it, proto-

Ïe je tam ãeká spousta zajímav˘ch ãinností, zís-

kají nové poznatky a taky se mohou realizovat

v ãinnostech, které je baví. Zveme tedy v‰ech-

ny na‰e budoucí prvÀáãky kterékoliv úter˘
v období do 9. ãervna v dobû 14–14.30 hod.
do na‰í ‰koly, kde se na nû budou tû‰it jejich

budoucí paní uãitelky.

Bezplatné poradenství v oblasti využívání internetu
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„Va‰átko byl nejlep‰í a nejschopnûj‰í dÛstojník ãeskoslovenského letec-
tva,“ napí‰e o nûm po válce jeden z jeho souãasníkÛ a bude tak mluvit za

znaãnou ãást tûch, ktefií Aloise Va‰átka znali. Narodil se 25. srpna 1908

v âelákovicích. KdyÏ byl otec roku 1914 mobilizován, zÛstala starost

o v˘chovu pûti dûtí na matãin˘ch bedrech. Pomohl jí bezdûtn˘ str˘c Josef,

sedlák v Litohradech u Rychnova nad KnûÏnou, jenÏ se ujal tfií star‰ích dûtí.

Do obecné ‰koly zaãal Alois chodit v nedaleké Solnici,

pozdûji nav‰tûvoval obecnou a mû‰Èanskou ‰kolu

v T˘ni‰ti nad Orlicí. Po maturitû krátce uãil na men‰i-

nové ‰kole v Litomûfiicích. Právû pro své pedagogické

sklony si pozdûji vyslouÏil pfiezdívku Amos, která mu

zÛstala aÏ do smrti. V fiíjnu roku 1928 narukoval do

armády, v letech 1929-1931 studoval na Vojenské aka-

demii v Hranicích na Moravû. Byl z ní vyfiazen jako

poruãík dûlostfielectva. Pfiíslu‰nou praxi pak prodûlával

u jedné z pozorovacích letek Leteckého pluku 2 v Olo-

mouci. Tam také na Silvestra roku 1936 pfie‰el defini-

tivnû od dûlostfielectva k letectvu. Jako pozorovatel se

v Olomouci stal velitelem 14. pozorovací letky, vyzbro-

jené dvouplo‰níky Letov ·-328.

Alois Va‰átko bral povolání vojáka velmi váÏnû, své

jednotce velel pfiíkladn˘m zpÛsobem, slovo kapitulace

pro nûj neexistovalo. A tak 9. ãervence 1939 poblíÏ Vel-

kého Polomu na slovenské stranû Beskyd pfie‰el tajnû

hranice do Polska. V Krakovû, na dosud fungujícím ães-

koslovenském konzulátu, se pfiihlásil do vznikajícího zahraniãního vojen-

ského odboje. Spolu s dal‰ími dlel nejprve na letecké základnû Nanterre

u PafiíÏe. Po vypuknutí války byl 7. záfií 1939 pfiijat do francouzské Armée
de l´air mezi stíhaãe a na francouzskou techniku se od 11. záfií 1939 pfie-

‰koloval na základnû v Chartres. „Mnozí z nás nedÛvûfiovali ve Va‰átkovy
pilotní schopnosti,“ hovofií opût pamûtník. „Byl dalekozrak˘ a mûl skla
o dvou dioptriích. Navíc mûl velmi malou zku‰enost ze vzdu‰né pilotní stfiel-
by, kterou absolvoval doma jen jednou. Byl si toho vûdom, a proto bez osty-
chu vyhledával radu a pomoc u sv˘ch zku‰enûj‰ích kolegÛ, najmû Franti‰-
ka Pefiiny. Ti mu odhalili tajemství stfielby: Na Nûmce se musí jít blízko, aÏ
na tûlo, a únik se nesmí provádût daleko od nepfiátelského letounu. Va‰át-
ko poslechl a v˘sledky se záhy dostavily. Zanedlouho se stal postavou pfií-
mo legendární…“

Byla to pravda – ostatnû, jinak by se ani nemohl stát nejúspû‰nûj‰ím

ãeskoslovensk˘m stíhaãem v bitvû o Francii, která se rozhofiela na úsvitu

10. kvûtna 1940. Opravdová válka pro nûj totiÏ zaãala jiÏ následujícího dne,

kdy byl – jiÏ jako kapitán – pfiidûlen k bojové jednotce, slavné Groupe de
Chasse 1/5. Bojoval u ní i jiÏ zmínûn˘ rtm. Franti‰ek Pefiina, jenÏ tehdy

vedl tabulku leteck˘ch es ãeskoslovenského letectva. SvÛj bojov˘ kfiest

ohnûm Va‰átko podstoupil 14. kvûtna 1940 a jiÏ 26. kvûtna byl ustanoven

velitelem roje. Bûhem pûti hektick˘ch t˘dnÛ na francouzské frontû se v‰e-

strannû vyznamenal, vykonal tehdy 65 letÛ v ãase 101 hodin, z toho 38 bo-

jov˘ch letÛ v ãase 52 operaãních hodin. Celkem jedenatfiicetkrát se utkal

s nepfiítelem a sestfielil pfiitom 12 letounÛ jistû (z toho 9 ve spolupráci) a 2

pravdûpodobnû. To mu zajistilo titul nejúspû‰nûj‰ího ãeskoslovenského stí-

haãe ve francouzské kampani a souãasnû i pátou pfiíãku v tabulce stíhacích

es Armée de l´air. Va‰átko bojoval nejen odváÏnû a razantnû, ale i bez jaké-

hokoli ohledu na vlastní bezpeãí. Ve vzdu‰ném boji nad Vouziers 26. kvût-

na 1940 utrpûl zranûní. Zcela sám tehdy odváÏnû atakoval skupinu dva-

nácti bombardovacích He 111 od I./KG 55 Greif. Po jeho útoku se sice

jeden Heinkel zfiítil v plamenech k zemi, ale soupefii mu nezÛstali nic dluÏ-

ni. Curtiss inkasoval zásah od jednoho ze stfielcÛ pfiímo do kabiny. Pfiední

plexisklo se rozprsklo pfiímo pfied pilotem a stfiepiny ho zranily v obliãeji.

S tváfií zalitou krví se v‰ak Va‰átkovi podafiilo dostat se ‰Èastnû na leti‰tû.

VáÏnû zasaÏen byl jeho Curtiss je‰tû dvakrát – 8. a 15. ãervna 1940; v obou

pfiípadech se mu podafiilo nouzovû pfiistát. Je‰tû nikdy nevisel jeho Ïivot na

tak tenkém vlásku, jako tomu bylo právû odpoledne 8. ãervna 1940. Spo-

leãnû s dal‰ími osmi Curtissy totiÏ mezi Rouenem a Les Andelysem zaú-

toãil na patnáct stfiemhlav˘ch bombardovacích Ju 87R-1 od útvaru II./StG

2 Immelmann, jejichÏ osádky bombardovaly francouzské pozemní jednot-

ky. Sv˘m útokem je Curtissy donutily ãásteãnû odhodit pumy do polí, Va‰át-

ko pak pronásledoval trojici tûchto Stuk. Z jedné z nich se po jeho dávce sta-

la ohromná ohnivá koule, druhou oãividnû po‰kodil, ale v tom mu do‰la

munice. Nûmci se svou mohutnou pfiíìovou v˘zbrojí se na nûm stfiídali jako

na stfielnici. Teprve po padesátikilometrové ‰tvanici stodesítky nakonec boj

vzdaly a Va‰átko si mohl koneãnû vydechnout. KdyÏ po pfiistání napoãítal

4 kanonové a 26 kulometn˘ch zásahÛ na svém Curtissu, nepochybnû kon-

statoval, Ïe se podruhé narodil. ¤ád ãestné legie (Légi-
on d’Honneur), kter˘ mu Francouzi po skonãení bojÛ

udûlili, byl skuteãnû zaslouÏen˘.

Po francouzském debaklu pfieletûl 20. ãervna 1940

se zbytky zdecimované jednotky do severní Afriky.

Z marocké Casablanky se nejprve dostal lodí Royal
Scotsman do Gibraltaru a odtud jej loì David Living-
stone dopravila 4. srpna 1940 do Velké Británie.

S 312. perutí, u níÏ od 17 listopadu 1940 velel její B let-

ce, se zpoãátku zúãastnil bitvy o Británii. JiÏ od té doby

ve Va‰átkovi uzrávala my‰lenka na zfiízení vlastního ães-

koslovenského stíhacího kfiídla (tj. wingu, sloÏeného

z ãs. stíhacích perutí ã. 310, 312 a 313.). „Nelitoval ãasu,
námahy ani úsilí a svou my‰lenku na utvofiení ãesko-
slovenského wingu formuloval v dokonal˘ návrh,“ napsal

po jeho smrti inspektor ãeskoslovenského letectva Karel

Janou‰ek, KCB. „JiÏ tehdy jsem ho pfiedurãil jako prv-
ního velitele wingu.“ Den 1. kvûtna 1942, kdy byl Alois

Va‰átko pov˘‰en do systemizované britské hodnosti

Wing Commander, mÛÏeme povaÏovat za datum ustavení ãeskoslovenské-

ho stíhacího kfiídla. Stal se tehdy prvním velitelem tohoto útvaru, kter˘

v britské nomenklatufie nesl název Exeter (Czechoslovak) Wing. V ãele ães-

koslovenského stíhacího kfiídla v‰ak Alois Va‰átko stál pouh˘ch dvaapa-

desát dní. Padl veãer 23. ãervna 1942, kdyÏ vedl ãeskoslovenské kfiídlo

nazpût do Anglie po doprovodu BostonÛ, které bombardovaly leti‰tû Mor-

laix. PoblíÏ britského pobfieÏí na Tfiistadvanáctku vrhli shora Fw 190. Va‰át-

ko v ãele sv˘ch pilotÛ brejkoval do strany a vzhÛru, coÏ zaruãovalo takfika

stoprocentnû záchranu od zásahu. Vzápûtí se v‰ak dráha prudce stoupajícího

Spitfiru Mk.VB BM592 (AV) neoãekávanû a osudovû proÈala s jedním

z nûmeck˘ch strojÛ. Konsternovaní podfiízení pozorovali, Ïe Va‰átkÛv stroj

se za stálé palby sv˘ch palubních zbraní zfiítil do mofie. Neovládan˘ Spit-

fire v 19.35 hodin dopadl do mofie poblíÏ jihoanglického pobfieÏí. Va‰át-

kovo tûlo nebylo nikdy nalezeno. Byla to „krutá zpráva pro celé na‰e letec-
tvo,“ napsal o ne‰Èastné události Karel Janou‰ek. „Smrt velikého velitele
a vynikajícího letce byla trpce Ïelena v‰emi ãeskoslovensk˘mi stíhacími
pilot, neboÈ smûle mÛÏeme fiíci, Ïe Va‰átko byl hvûzdou z na‰eho stfiedu,“
napsal je‰tû krátce po válce jeho souãasník. 

V prÛbûhu dvou let bojÛ na západní frontû bylo Aloisovi Va‰átkovi pfii-

znáno celkem 14 sestfielÛ jist˘ch (z toho 11 ve spolupráci), 4 pravdûpo-

dobné a 1 letoun po‰kozen˘. Za svou mimofiádnû úspû‰nou bojovou a veli-

telskou ãinnost obdrÏel ãetné fiády a vyznamenání. Celkem tfiikrát byl

vyznamenán âeskoslovensk˘m váleãn˘m kfiíÏem, dvakrát âeskosloven-

skou medailí Za chrabrost, dále âeskoslovenskou medailí Za zásluhy I. st.,

francouzsk˘m Croix de Guerre se sedmi palmami, dvûma stfiíbrn˘mi a jed-

nou zlatou hvûzdou, fiádem Légion d’Honneur a britsk˘m Distinguished
Flying Cross (DFC). Po válce následovala celá fiada posmrtn˘ch poct. Byl

pov˘‰en na podplukovníka in memoriam, jeho portrét se dokonce dostal

na po‰tovní známku. A 3. bfiezna 1948 byl Leteckému pluku 4, jenÏ byl jed-

ním z pokraãovatelÛ váleãné Tfiistadvanáctky, udûlen ãestn˘ název Letce
Va‰átka. Tento pluk se tehdy stal jedin˘m leteck˘m útvarem, nesoucím jmé-

no po osobnosti 2. odboje. Je‰tû 11. listopadu 1949, tedy v dobû probíhají-

cí profesní likvidace b˘val˘ch pfiíslu‰níkÛ ãeskoslovenského letectva z Vel-

ké Británie, mu byl in memoriam udûlen nejvy‰‰í ãeskoslovensk˘ ¤ád

Bílého lva Za vítûzství (hvûzda 1. tfiídy). Po návratu demokracie do âes-

koslovenska, následovaly dal‰í pocty. Dne 9. kvûtna 1992 mu byl udûlen

i tehdej‰í vysok˘ vojensk˘ ¤ád M. R. ·tefánika III. tfi., pfiiãemÏ krátce pfied-

tím, 7. bfiezna 1992 byl pov˘‰en na generálmajora in memoriam. Vy‰‰í for-

mální pocty pro ãlovûka, vojáka a letce pravdûpodobnû neexistují.

Jifií Rajlich, Historick˘ ústav AâR

letci v názvech ulic âerného Mostu
26 • KVùTEN 2009

Genmjr. in mem. Alois Vašátko, DFC
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JiÏ do 4. roãníku se letos pfiehoupl Festival

taneãních smûrÛ v Z· Chvaletická. Mezi jede-

nadvaceti vystupujícími jednotlivci i skupina-

mi byli jak místní – napfi. známé studio Hanny

Dance Hany Hanu‰ové, tak hosté z jin˘ch ‰kol,

dokonce i z jin˘ch mûstsk˘ch ãástí. Poprvé letos

na festivalu vystoupily bfii‰ní taneãnice z DDM

Praha 8, stepafiky ze Z· Chvaletická si poprvé

pfied obecenstvem vyzkou‰ely nové sestavy na

mistrovství republiky a tradiãnû velk˘ ohlas

u publika sklidilo Fit studio D Dá‰i Zitové se

skladbou Mrazík. text a foto: ves

fotoreportáÏ
KVùTEN 2009 • 27

Festival tanečních směrů

Linda Seãková, Aerobic Cro-
si Girls, Z· Chvaletická

Dívky Slunce – step, Hanny Dance

Fit studio D – Mrazík

Bfii‰ní tance – DDM Praha 8

âertice – Z· Chvaletická

Zpívání v de‰ti – aerobic, Z· Chvaletická
Stepafiky zaãáteãnice – tramtarata zvesela, Han-
ny Dance

HIP-HOP, Z· Vybíralova
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Na rohu Bobkovy a Bryksovy ulice na
âerném Mostû sídlí prodejna i oprav-
na sportovních potfieb bratrÛ ZdeÀ-

ka a Vladislava Novotn˘ch, ktefií v loÀské
podnikatelské soutûÏi magistrátu pod ná-
zvem Garantováno Prahou získali v na‰í
mûstské ãásti nejvíc hlasÛ. Vzhledem k tomu,
Ïe oba bratfii vlastní je‰tû jednu podobnou
provozovnu na Smíchovû v ulici Na Bûlidle,
kterou nedávno v TV Barrandov pfiedstavo-
val Zdenûk, dali jsme slovo v na‰í anketû Vla-
dislavovi, aby bylo skóre 1:1, kdyÏ uÏ jsme
tentokrát na sportovním poli. TakÏe, proã jste
zaãali podnikat právû na území Prahy 14?

„Tomuhle oboru se vûnujeme prakticky

ãtvrtstoletí. Zaãínali jsme v pfiidruÏené v˘robû

TJ Ruzynû, poté pokraãovali jako drobná pro-

vozovna ONV Praha 7 v hole‰ovické trÏnici.

Pfied deseti lety jsem se pfiestûhoval na âern˘

Most, objevil nabídku tûchto prostor, zúãastni-

li jsme se v˘bûrového fiízení a vyhráli jej. Prv-

ní ãervnov˘ den uÏ to bude osm let, co fungu-

jeme. Zaãátky na‰í prodejny a opravny lyÏí a kol

byly samozfiejmû dost obtíÏné, ale ãasem jsme

si vybudovali svou klientelu zejména z míst-

ních, ale díky internetové nabídce i mimo Pra-

hu 14. Jsme prodejci znaãkov˘ch kol Amulet,

Rock Machine, Leader Fox, 4 Ever, nebo Gala-

xy, prodáváme i náhradní díly na nû a doplÀky

jako pfiilby nebo obleãení. Pro zimní období je

to prodej rÛzn˘ch znaãek lyÏí a snowboardÛ,

dále nabízíme brusle, helmy, hole, vosky, pocho-

pitelnû i montáÏ a sefiízení vázání, brou‰ení

skluznic a hran, voskování, stejnû jako

ve‰ker˘ servis na v‰echna kola.“

Co z na‰í mûstské ãásti jste uÏ staãil
poznat a kam se naopak teprve chystáte?

„Do Bryksovy ulice jsme se pfiestûhovali

z Újezdu nad Lesy, obãas se tam vracíme na

kole, takÏe moc oceÀuji zdej‰í cyklostezky. Díky

nim jsme blíÏe poznali i Hostavice, teì o Veli-

konocích jsme znovu byli v Dolních Poãerni-

cích a obdivovali úpravy tamûj‰ího parku, ryb-

níku a vÛbec celé historické ãásti kolem zámku

a kostela. Do Kyjí jezdíme bruslit na rybník, do

Hloubûtína zase plavat do bazénu. To hlavnû

díky sedmiletému synovi, coÏ platí i pro náv‰tû-

vu kin na âerném Mostû. Se dvûma dal‰ími klu-

ky, ‰estnáctilet˘m a tfiicetilet˘m jsem tam zase

byl na bowlingu. TakÏe Prahu 14 znám vlastnû

hlavnû díky sportovním zálibám. Ale rezervy

mám urãitû v Jahodnici, to bychom teì mohli

zmûnit, samozfiejmû na kole.“

Jaké jsou va‰e dal‰í podnikatelské zá-
mûry?

„Doufám, Ïe to pÛjde dál jako dosud, Ïe nás

krize moc nezasáhne. I proto uvaÏujeme o ãás-

teãném roz‰ífiení na‰eho bazaru kol, lyÏí a bot,

protoÏe tady se dají fakt u‰etfiit slu‰né peníze.

Lidé samozfiejmû ‰etfií, ale koupi relativnû lev-

n˘ch kol v Globusu by se mûli vyhnout, proto-

Ïe pak chodí ne‰Èastní sem, ale ta kola nejdou

ani sefiídit, ani opravit. Nebrzdí, nepfiehazují,

i materiálovû je to ten nejvût‰í ‰unt, z pohledu

bezpeãnosti prostû hrÛza. Onen citát, Ïe nejsme

tak bohatí, abychom si kupovali levné vûci, tu

platí doslova. TakÏe, my chceme lidem vyjít

vstfiíc i nadále kvalitními sluÏbami. Otevfieno

máme sice ve v‰ední dny aÏ odpoledne, ale

dopoledne trávím v dílnû nebo jezdím pro mate-

riál, takÏe jde vlastnû o celodenní záleÏitost. Ale

tahle práce mû baví stejnû jako pfied oním ãtvrt-

stoletím, ani si nedovedu pfiedstavit, Ïe bych

dûlal nûco jiného. Tím spí‰ ãlovûka potû‰í, Ïe

získal nûjaké ocenûní v soutûÏi magistrátu. KdyÏ

mnû to pfii‰li oznámit, myslel jsem, Ïe jde

o nûjak˘ fór. Pr˘ ale dostanu na dva roky ofici-

ální plaketu nebo diplom. Ov‰em je‰tû vût‰í

radost mám z uznání zákazníkÛ. TakÏe, do

budoucnosti struãnû fieãeno – vydrÏet.“

text a foto: vok

podnikatelé v Praze 14
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Vladislav Novotný Z 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.

Podzemní Praha (Cílek, Korba, Majer), 549,–

Kã, vydal Eminent. Vydáme se za poznáním

praÏského podzemí, s jeho jeskynûmi, doly, ‰to-

lami, krypty ãi podzemními pískovnami, mnoÏ-

ství barevn˘ch fotografií + DVD jako pfiíloha.

Îivotopis vesmíru (Gribbin), 299,– Kã, vyda-

la Mladá fronta. Znám˘ britsk˘ popularizátor

vûdy John Gribbin napsal dûjiny vesmíru od

jeho poãátkÛ aÏ po souãasnost a moÏn˘ konec,

vychází v legendární edici Kolumbus.

Deník malého poseroutky (Kinney), 199,–

Kã, vydal Albatros. Gregovi je 11 rokÛ a ocit-

ne se ve ‰kole, kde malí poseroutkové, jako je

on, naráÏí kaÏd˘ den na kluky, ktefií jsou vût‰í,

silnûj‰í a holit by se mohli dvakrát dennû.

Král musí zemfiít (Renaultová), 339,– Kã,

vydalo Argo. JiÏ ve 3. vydání vychází tento

v˘born˘ historick˘ román o attickém hrdinovi

Théseovi, volnû na nûj navazuje kniha B˘k pfii-

chází z mofie.

Svûdomí hrdinÛ (Kaãor), 299,– Kã, vydalo

nakl. Rybka. Kniha pfiiná‰í autentická svûdec-

tví a dosud nezpracovanou kriminalistickou

dokumentaci t˘kající se kauzy odbojové ãin-

nosti bratfií Ma‰ínÛ proti totalitnímu reÏimu.

Zloãiny na vrcholech (Kodas), 289,– Kã, vydal

Baronet. Novináfi Michael Kodas vystoupil

v roce 2004 na Mount Everest. S nad‰ením se

pfiipravoval na toto dobrodruÏství, o to vût‰í

zklamání zaÏil, kdyÏ zjistil, Ïe velehory

jsou nyní doménou zlodûjÛ, prostitutek, pod-

vodníkÛ a vydûraãÛ.

Operace Bosch (Jégo, Lépée), 298,– Kã, vyda-

lo Argo. Rok 1510 ve Florencii portrétuje Leo-

nardo da Vinci rozko‰nou Gabrielu, ve stejné

dobû pfiitáhne série vraÏd pozornost jiného slav-

ného malífie Hieronyma Bosche, Gabriela nemá

tu‰ení, Ïe se ocitla v srdci spiknutí, pátrání se

rozjíÏdí...

Zlatá li‰ka (Smith), 289,– Kã, vydal Alpress.

Nov˘ román Wilbura Smitha, v rozdûlené Afri-

ce vrcholí zufiiv˘ dynastick˘ konflikt, pro bra-

try Garyho a Seana Courtneovy je to boj na

Ïivot a na smrt…

Poslední konkubína (Downerová), 299,– Kã,

vydal KniÏní klub. Hrdinkou v˘pravného his-

torického románu je Saãi – konkubína posled-

ního ‰oguna, roku 1861 vypukla obãanská vál-

ka, u japonsk˘ch ostrovÛ pfiistáli cizinci, ‰ogun

byl zabit a Ïeny z jeho paláce musely uprchnout.

Sekera z bronzu, rouno ze zlata (âervenák),

238,– Kã, vydal Brokilon. V povodí fieky Istros

(pozdûji dostane jméno Dunaj) panuje vûk

bronzu, zlata a jantaru, do tûchto barbarsk˘ch

konãin pfiijíÏdí trojsk˘ princ Podarkés, jenÏ je

odhodlán získat poklad, aby vykoupil rodnou

Tróju z rukou Hérakla, historická, hrdinská fan-

tasy...
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Ze systému 
hl. m. Prahy

V Humenci x Sadská 13.5.

Zámeãnická x Mochovská

Liblická x Klánovická 14.5.

Hloubûtínská x V Chaloupkách  

Îelivská x Metujská 20.5.

Tálínská u ã.p. 15 21.5.

Cidlinská x Mar‰ovská 

Babylonská x Jordánská 27.5.

Koclífiova x Kaãínská 

Spolská x Milovská 28.5.

RoÏmberská x Podli‰ovská

Jednostranná

Velkoobjemové kontejnery jsou pfiistavová-
ny do 14 hodin dne dle rozpisu.

Ze systému 
MČ Praha 14

Travná x Kostlivého 7.5.

Jezdovická x Froncova

9. kvûtna x Písãitá 11.5.

Lipenské námûstí

Lomnická x Zalinská 12.5.

Boufiilova x Bojãenkova 13.5.

Smikova x Gen. Janou‰ka 14.5.

Va‰átkova x Dygr˘nova 18.5.

Bryksova x Fejfarova 19.5.

Kpt. Stránského x Vybíralova 20.5.

Bobkova x MaÀákova 21.5.

Hlaìova proti ã.p. 671

Mansfeldova x Kuãerova 25.5.

Himrova x Gen. Janou‰ka 26.5.

Rone‰ova x Volkova 27.5.

Bryksova proti ã.p. 949 28.5.

Velkoobjemové kontejnery jsou pfiistavová-
ny do 11 hodin dne dle rozpisu a odváÏeny

následující den.

Upozornûní: 
velkoobjemové kontejnery jsou urãeny na
odpad z provozu domácností, kter˘ není
moÏné pro jeho objem odloÏit do nádob na
smûsn˘ komunální odpad (popelnic). Jedná
se pfiedev‰ím o ãásti nábytku a podlaho-
v˘ch krytin (lina, koberce). Kontejnery
nejsou urãeny na stavební suÈ, v˘kopovou
zeminu, rostlinn˘ a Ïivoãi‰n˘ odpad,
nebezpeãné sloÏky komunálního odpadu
a odpad z podnikatelské ãinnosti.

NedodrÏení v˘‰e uvedeného ustanovení je
kvalifikováno jako pfiestupek, kter˘ je ná-
slednû fie‰en ve správním fiízení, v nûmÏ
lze uloÏit pokutu do v˘‰e 200 000,– Kã. 

OÎP ÚMâ Praha 14

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY na KVĚTEN
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UPOZORNĚNÍ 
PRO MOTORISTY

Úfiad m.ã. Prahy 14, odbor v˘stavby a dopravy, jako pfiíslu‰n˘ sil-

niãní správní úfiad upozorÀuje na prÛbûh jarního komplexního úklidu

komunikací (KÚK) v roce 2009 dle níÏe uvedeného harmonogramu.

KÚK se t˘ká kromû uveden˘ch komunikací rovnûÏ v‰ech parkovi‰È pfii

tûchto komunikacích. Pfiíslu‰n˘ správce níÏe uveden˘ch komunikací je

Technická správa komunikací hl. m. Prahy.

* * *
5.5. Kpt. Stránského, Bryksova od kfiiÏ. Ocelkova po kfiiÏ. Kpt. Strán-

ského, Vybíralova (ãást vyznaãená pfienosn˘m DZ), Hlaìova, ·edova,

Arno‰ta Valenty

6.5. Fejfarova, Kuttelwascherova, Vybíralova (ãást vyznaãená pfie-

nosn˘m DZ), Bryksova v úseku od kfiiÏ. Bobkova (pod cukrárnou) po

kfiiÏ. Kpt. Stránského

7.5. Pospíchalova, parkovi‰tû pfii ul. Cíglerova v blízkosti kfiiÏ. s ul.

Pospíchalovou

11.5. Na Obrátce, Konzumní, Kbelská, Milovická, V Novém Hlou-

bûtínû, V Humenci, Sadská, Pod Turnovskou tratí, Mochovská v úse-

ku od kfiiÏ. Kbelská po kfiiÏ. Pod Turnovskou tratí, Zeleneãská v úseku

od kfiiÏ. Kbelská po kfiiÏ. Nehvizdská 

12.5. Zámeãnická, ZáluÏská, Nehvizdská, Mochovská v úseku od

kfiiÏ. Pod Turnovskou tratí po kfiiÏ. Zeleneãská, Zeleneãská v úseku od

kfiiÏ. Nehvizdská po kfiiÏ. Slévaãská 

13.5. K Mototechnû, Anny âíÏkové, Chvalská, Horou‰anská, Klá-

novická, Pofiíãanská, SoustruÏnická, Liblická, ·tolmífiská, âertouská

v úseku od kfiiÏ. Klánovická po kfiiÏ. VaÀkova, Hloubûtínská v úseku od

kfiiÏ. Podûbradská po kfiiÏ. VaÀkova

14.5. Hloubûtínská v úseku od kfiiÏ. VaÀkova po kfiiÏ. V Chaloup-

kách, VaÀkova, V Chaloupkách, Kyjská, Svépravická, ·estajovická,

Hostavická, PostfiiÏínská, Lito‰ická, âertouská v úseku od kfiiÏ. VaÀ-

kova po slep˘ konec ulice

* * *

Úklid komunikací bude provádût Technická správa komunikací

hl.m.Prahy za asistence Policie âR a Mûstské policie. Doba úklidu bude

od 7 do 14 hodin a v t˘denním pfiedstihu budou dotãené komunikace osa-

zeny pfiíslu‰n˘mi dopravními znaãkami. Proto vyz˘váme v‰echny moto-

risty, aby respektovali toto dopravní znaãení a ve vlastním zájmu nepar-

kovali v uveden˘ch dnech na takto oznaãen˘ch komunikacích.

V pfiípadû neuposlechnutí rozhodnutí silniãního správního úfiadu
je vlastník komunikace oprávnûn dle zákona ã. 13/1997 Sb. o pozem-
ních komunikacích, ve znûní platn˘ch pfiedpisÛ, odstranit silniãní
vozidlo na náklady jeho vlastníka, pokud vlastník silniãního vozidla

neprokáÏe závaÏné dÛvody, které mu znemoÏnily, aby silniãní vozidlo

odstranil sám. Odbor v˘stavby a dopravy

Harmonogram mobilního sběru 
NEBEZPEČNÉHO ODPADU

Zastávky na sbûrové trase „D“ ve ãtvrtek 21. kvûtna

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

Odpady, které sbíráme: rozpou‰tûdla, kyseliny, zásady, fotochemikálie,

pesticidy, záfiivky a jin˘ odpad obsahující rtuÈ, oleje a tuk (kromû jedlé-

ho), barvy, tiskafiské barvy, lepidla, pryskyfiice, detergenty a odma‰Èova-

cí pfiípravky, nepouÏitelná cytostatika a léky, baterie a akumulátory.

V uveden˘ch dnech je obsluhována celá sbûrová trasa se v‰emi zastáv-

kami. Nebezpeãné odpady odevzdávejte v˘hradnû obsluze sbûrového
vozidla! OÎP ÚMâ Praha 14
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78 druhů imitace dřeva

8 druhů dýhy

zrcadlové dveře v pěti barvách

ratanové dveře, žaluziové dveře

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

Praha 2 Bělehradská 36
tel.: 222 563 026

Praha 4 DŮM-BYT, Na Pankráci 57
tel.: 602 172 232

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

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 026Praha 8 Sokolovská 377/141 (Palmovka)
 tel.: 731 106 521, tel./fax: 266 310 739
Praha 9 Breitcetlova 771, (Černý Most) tel.: 603 242 133Praha 10 Měcholupy, Kutnohorská 425 tel.: 603 242 133, 271 960 649Praha 10 Nad Vršovskou horou 4 (OKAY)

 tel.: 267 107 307, fax: 281 914 758
Brandýs-Stará Boleslav (OD LABE) Masarykovo nám. 1778, tel.: 606 376 728, tel./fax: 326 903 081, e-mail: l.spilka@volny.cz

Předváděcí střediska:

Firma Úprava interiérÛ Spilka zaujímá na na‰em trhu jiÏ 14 let jednu z pfiedních pozic. Za tuto
dobu vybudovala po Praze síÈ prodejen, kde si kaÏd˘ mÛÏe vybrat fie‰ení u‰ité pfiímo na míru.
V˘robu a montáÏ pro vás zaji‰Èují profesionální truhláfii s dlouholetou praxí. K v˘robû ‰atních skfií-
ní pouÏíváme nejnovûj‰í materiály v prvotfiídní kvalitû. Díky této kvalitû poskytujeme na na‰e
systémy posuvn˘ch dvefií záruku 5 let. 
Centrální v˘robnu máme v Praze-Mûcholupech a odtud provádíme distribuci po celé âeské repub-
lice. Na‰ím prvofiad˘m cílem je uspokojit zákazníka nejvy‰‰í kvalitou a spolehlivostí, zároveÀ se
snaÏíme, aby na‰e v˘robky byly cenovû dostupné v‰em. Také proto jsme v poslední dobû uza-
vfieli partnerství s firmou Essox, která zákazníkÛm umoÏÀuje nákup na‰ich v˘robkÛ na splátky.
ProtoÏe se na‰e firma specializuje jiÏ fiadu let na vybavení a úpravu interiéru, tak na‰e sluÏby nachá-
zejí uplatnûní v‰ude tam, kde je kladen dÛraz na vyuÏití úloÏného prostoru a moderní design. 

Praha 2 Bělehradská 36, tel.: 222 563 026Praha 8 Sokolovská 377/141 (Palmovka)
 tel.: 731 106 521, tel./fax: 266 310 739
Praha 9 Breitcetlova 771, (Černý Most) tel.: 603 242 133Praha 10 Měcholupy, Kutnohorská 425 tel.: 603 242 133, 271 960 649Praha 10 Nad Vršovskou horou 4 (OKAY)

 tel.: 267 107 307, fax: 281 914 758
Brandýs-Stará Boleslav (OD LABE) Masarykovo nám. 1778, tel.: 606 376 728, tel./fax: 326 903 081, e-mail: l.spilka@volny.cz

Předváděcí střediska:

To spojení v titulku je ponûkud zvlá‰tní, pes

a beránek nejdou nûjak dohromady, to snad jedi-

nû v pfiípadû pohádkového vlka. Kynologové

z Kyjí v‰ak uÏ mají za sebou víc neÏ dvacet roã-

níkÛ jarního závodu psÛ, kter˘ se koná právû

pod tímto názvem. Toho leto‰ního se zúãastni-

lo ‰estnáct psÛ v˘‰kou v kohoutku od ãivavy

aÏ po nûmeckého ovãáka nebo dogu. KaÏd˘

z nich absolvoval sprint asi na 150 metrÛ, jejich

paniãky a páníãkové volili rÛznou taktiku, tu

nejlep‰í asi Petra RÛÏiãková, která se pfii porov-

návání ãasÛ v cíli radovala z toho nejlep‰ího.

Její rotwajler jménem Ing to dokázal za 11,34 vt.

A pfii vyhla‰ování v˘sledkÛ se tû‰il z toho nej-

vût‰ího bufita. Zkrátka ale nepfii‰li ani jeho pora-

Ïení soupefii a jejich doprovod.text a foto: vok 

O velikonočního buřta
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UZÁVùRKA
inzerce a pfiíspûvkÛ

telefon: 281 005 581

do ã. 6/2009
je 14. 5. 2009

Fa ·míd a Syrov˘
– pfiestavby bytov˘ch jader

na klíã, do 7 dnÛ
– pfiestavby a rekonstrukce
– obklady a dlaÏby
– ostatní stavební práce

tel. 606 903 561, 606 318 139

• Den otevřených dveří bude ve čtvrtek 14. 5. 2009.

• Budeme mít otevřeno od 14.00 hodin do 18.00 hodin.

• Co Vás čeká: ukážeme Vám kancelář, řekneme Vám, co je
to PZ, co je to Job klub, ukážeme Vám fotky pracujících 
uživatelů, vyzkoušíte si hru o práci, zjistíte, jak se práce hle-
dá…., malé občerstvení. 

• Bližší informace na tel. č. 257 313 986 nebo 602 416 506,
nebo e-mailem: pz@duha.nsnet.cz.

• Můžete se také podívat na naše webové stránky: 
www.spolecnostduha.cz.

• Těšíme se na Vás ve Zborovské ulici 38 v Praze 5 (vchod do
kanceláře máme z Malátovy ulice).

Služba pro lidi se znevýhodněním, kteří si chtějí najít zaměstnání a potřebují
k tomu podporu či pomoc. Pomáháme lidem se zdravotním znevýhodněním,
se sociálním znevýhodněním a lidem s nízkou kvalifikací.
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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

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

po–pá: 10–18 hod.

Sleva 30–50%
na kolekci plavek 2008!

Koňský hnůj v jakémkoliv množství 
dovezu za symbolickou cenu. 

Telefon 602 371 605.

VETERINÁRNÍ KLINIKA PARNÍK
Ordinační hodiny denně 

PO – PÁ 9.00 – 20.00
SO + SV 9.00 – 13.00
NE 15.00 – 19.00

Gen. Janouška 902
Praha 9 – Černý Most II

Tel. 281 918 862, 736 481 098
www.veterina-parnik.cz

PLACENÁ ¤ÁDKOVÁ INZERCE

• Koupím byt nebo rodinn˘ dÛm jakékoli veli-

kosti, kategorie a vlastnictví, kdekoli v Praze.

Nabídnûte cokoli, moÏno i dekret – nájemní smlou-

vu, i v domû s majitelem, podnikov˘ apod. I zde-

vastovan˘, IV. kateg., v soudní Ïalobû, neoprávnûnû

obsazen˘, s neÏádoucím nájemníkem, ãi s jakou-

koli právní vadou. Ve‰keré formality zajistím,

zaplatím stûhování i pfiípadné dluhy na nájemném,

privatizaci apod. Mohu sehnat a zaplatit i náhrad-

ní byt, domeãek mimo Prahu apod. a dát ãas na

vystûhování. Seriózní jednání, platba ihned

a v hotovosti, tel.: 222 941 032. 1/04

• Hledám byt v Praze 14 nebo blízkém okolí.

Dûkuji za nabídku. Tel. 776 650 155. 1/06

• Malífiské i lak˘rnické práce tel. 606 227 390.

2/09

• âi‰tûní kobercÛ, ãalounûní, mytí oken. Tel.

603 973 500. 2/19

• Práce na PC – www.pracezdomu.com 4/04

• Min. 3500,–/ks zaplatíme za nepo‰kozené

zlaté Svatováclavské dukáty, dále i jiné zlaté min-

ce, ruské, rakouské atd. INTERANTIK Praha 9,

Pod pekárnami ã. 3, – st. Metra Vysoãanská.

T. 283 893 334, 605 829 440 4/07

• Slapy – pronajmu chatky a apartmány u lesa,

plnû vybavené pro 4 os., kuchyÀ, ob˘vák, loÏnice,

veranda, vl. WC. Zdarma loìka, bazén. Cena za

4 os. od 4200 Kã/t˘den/chata. Tel.: 777 121 663.

4/12

• Krkono‰e – StráÏné – Penzion Vltava. Pro-

najmu apartmány pro 2–6 osob s kuchyÀkou,

moÏnost plné penze, cyklistika, turistika. Cena

150 Kã/os/den. Tel. 777 120 380. 4/13

• Nabídka hlídan˘ch parkovacích míst 24 hod.

stfieÏeno, osvûtleno. Ulice Kolbenova, pod hfibito-

vem vedle marketu LIDL. Kryté stání 1000,– Kã

mûs. Volné 900,– mûs. Firemní vozy 1200,– mûs.

Pro motocykly krytá hala (boxy se skfiíÀkami pod

uzávûrem). MoÏnost zaparkování vozu motocyk-

listou. Cena dohodou. Kontakt na místû nebo

721 44 78 99. 5/03

• Pronajmu garáÏ na sídl. Lehovec, 1300

Kã/mûs., ihned volná. Tel. 603 422 905 5/04

• Pfiijmeme pomocnou kuchafiku do provozu

závodního stravování v Horních Poãernicích. PoÏa-

dujeme: praxi ve vefiejném stravování vãetnû v˘de-

je jídel, zruãnost, samostatnost a komunikativnost.

Nabízíme: hrubá mzda 11 000–12 000 Kã, 5 t˘d-

nÛ dovolené, po zapracování pfiíspûvek 2 000 Kã

na PP/ÎP, pfiíspûvek na stravování. Kontaktní

osoba: Milo‰ Jaro‰, tel.: 604 122 618, e-mail:

jaros@skphopo.cz. 5/05

• Pronajmu zahradu s domkem poblíÏ Lidlu-

H. Poãernice, cena 3.600 Kã/mûsíc – pouze pro

rekreaci, tel. 777 263 261 5/06

• Dûtsk˘ sekáã – kraÈasy a tílka 20 Kã, znaãko-

vé tepláky,trika a mikiny pro velké i malé dûti, atd.

Po, St, Pá 12–17 h, Út, ât 10–17 h, Hloubûtín,

Klánovická 34, t. 777 261 944. 5/07

• Mandl, prádelna – svoz i odvoz prádla, Klá-

novická 34, P 9, t. 777 261 944, 281 864 211 

5/08

AUTODOPRAVA – ZEMNÍ PRÁCE 
MILAN PETRUÎÁLEK

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

Novozámecká 520, Praha 9, Dolní Poãernice 190 12

Pfiistavení – odvoz – kontejnery 2 m3 – 9 m3

na suÈ, stavební a domovní odpad.
Pfiistavení kontejneru zdarma.

Telefon: 602 371 605

Nová kolekce plavek 2009 
a spodního prádla!

• âi‰tûní kobercÛ a mytí oken. Cena 15 Kã/1m2.

Tel. 605 567 053. 2/23

• Prodám zahrádku v zahr. kolonii Chvaly Hor-

ní Poãernice, 420 m2, domek náfiadí sekaãka vyÏí-

naãka, tel. 602 805 497 5/09

• Hledáme byt k pronájmu v Praze a okolí, zafií-

zení na dohodû, pro 2 osoby, nekufiáci bez zvífiat.

Dûkuji za nabídky. T. 220 806 245, 605 845 088

5/11

• âi‰tûní kobercÛ a ãalounûného nábytku pro-

fi strojem Karcher. Levnû – bez pau‰álu. Doprava

po Praze 9 zdarma. T. 777 717 818 5/12
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Velikonoční trhy poprvé

Tradiãní Velikonoãní v˘stava ve stodole dolnopoãernického âeského statku

probûhla letos jiÏ poslední bfieznov˘ víkend. Shodou okolností to byl i posled-

ní chladn˘ víkend leto‰ního jara – jakoby v˘stava motivovaná krásn˘mi jarní-

mi svátky jaro opravdu pfiivolala. Jako vÏdy bylo na co se dívat i kupovat. Míst-

ní obãané napekli a navafiili staré ãeské velikonoãní speciality, takÏe ti, kdo je

neznají, mohli poznat jidá‰e, velikonoãní hlaviãku, puãálku, boÏí milosti a dal-

‰í dobrÛtky. Maléreãky pfiímo pfied va‰ima oãima vyrábûly nádherné kraslice,

chlapci (uÏ ponûkud ve vûku) pletli pomlázky a vedle v muzeu u informaãního

centra se ve staré peci dokonce pekly jidá‰e, které náv‰tûvník mohl je‰tû teplé

a pomazané medem ochutnat. Morana vhozená do Rokytky pak udûlala defini-

tivní teãku za leto‰ní zimou. text a foto: ves

Výstava přivolala jaro

Leto‰ní Velikonoãní trhy neziskov˘ch organizací na koneãné metra âern˘ Most

mûly 6. dubna svou premiéru, za to opravdu vydafienou. Dûti se mohly dívat na

pohádky, pfiedvádûné divadélkem Paleãek, nebo se povozit na ponících, které pfii-

vezlo o.s. Zajíãek na koni, k dobré náladû vyhrávala kapela BendÏejsovi konû

a ko‰íkáfi zájemce uãil plést pomlázky. Uvnitfi velkého stanu prodávaly své veli-

konoãní v˘robky neziskové organizace z Prahy 14 – KC Mot˘lek, Ars Pueris,

Centrum Sluneãnice, o.s. Jahoda, MC Klubíãko, 93. PS Orion a Zajíãek na koni.

Pofiádající pfiíspûvková organizace KVIZ Praha 14 dûtem nabízela zdarma obãer-

stvení a odpoledne uÏ byl obfií stan pro náv‰tûvníky témûfi mal˘. text a foto: ves
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Leto‰ní Mezinárodní v˘stava patchworku a textilních technik probûhla

o prvním dubnovém víkendu jiÏ potfietí v Praze 14, tentokrát pod zá‰ti-

tou jejího starosty Miroslava FroÀka. Dûji‰tûm byl opût hotel Pramen

v Kyjích-Hutích, kter˘ vystavovatelÛm a prodejcÛm poskytl 1800 ãtve-

reãních metrÛ plochy. Na v˘stavû se pfiedstavilo více neÏ 500 quiltÛ (pat-

chworkÛ) z 15 zemí Evropy. Na‰e zemû byla zastoupena v˘robky 25

ãesk˘ch klubÛ a pofiádajícího Bohemia Patchwork klubu. Tradiãnû dosta-

la na v˘stavû prostor i charita – ve spolupráci s Nadací VIZE 97 man-

ÏelÛ Havlov˘ch byl leto‰ní rok ve znamení pomoci Domovu sv. K. Boro-

mejského v ¤epích. Zajímavostí byly ãtyfii ucelené kolekce prací

z Francie, Maìarska, Rakouska a Ruska a novinkou tematická soutûÏ

Emoce, do níÏ se pfiihlásilo 39 prací, vytvofien˘ch speciálnû na toto téma.

V˘stavu nav‰tívila také fiada v˘znamn˘ch osobností, napfi. senátorka

Liana Janáãková, prezidentka European Art Quilts asociace Olga Prins

Lukowski a dal‰í. Z dosavadních tfií roãníkÛ konání této v˘stavy má ta

leto‰ní rekordní poãet náv‰tûvníkÛ – 2750. text a foto: ves

Prague Patchwork Meeting
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