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Loučení předškoláčků

V na‰í mûstské ãásti se udûlování titu-

lu „Ámos“ nejoblíbenûj‰ím uãitelÛm na

základních ‰kolách stává pomalu tradicí. Na

konci ãervna Ïáci na v‰ech ‰esti na‰ich

základních ‰kolách anonymnû – prostfied-

nictvím lísteãkÛ dávali svÛj hlas uãiteli, kte-

rého povaÏují za nejlep‰ího. Kritéria stano-

vena nejsou, dûti prostû vybírají toho „svého

nej“ uãitele, kter˘ nejvíc vyhovuje jejich

poÏadavkÛm na to, jak˘ má b˘t správn˘ uãi-

tel. Pro ‰kolní rok 2008/9 se jejich favority

stali uãitelky a uãitelé: Klára Machová (Z·
Bfií VenclíkÛ), Miroslav Ferkl (Z· Gen.
Janou‰ka), Vladimír Drahokoupil (Z·

Hloubûtínská), Petr Krejza (Z· ·imanovská) – na snímku, Blanka Stfii-
havková (Z· Vybíralova) a Jana Bartáková (Z· Chvaletická) – na snímku.
O trvalé oblíbenosti paní uãitelky Bartákové svûdãí fakt, Ïe v této anketû se na

prvním místû v Z· Chvaletická umístila jiÏ podruhé za sebou. Toto pro uãitele

urãitû hodnû pfiíjemné ocenûní jim pfiedal 23. ãervna v Galerii 14 starosta Mi-

roslav Fronûk spolu s místostarostkou Jitkou Îákovou. text a foto: ves

„Pasuji vás na ‰koláka, kter˘ v‰echno zdárnû zvládá….“ ¤editelka

matefiské ‰koly Obláãek v ·ebelovû ulici na âerném Mostû Irena

Valentová odfiíkává 17. ãervna odpoledne na zahradû ‰koly do mik-

rofonu básniãku a poté, obleãena v ãern˘ talár, jednotlivû kaÏdého

z 63 pfied‰koláãkÛ pasuje na ‰koláka. Pasování pfiedcházelo tanco-

vání, ukázky scének a her, které si dûti pro tuto pfiíleÏitost nacviãi-

ly se sv˘mi uãitelkami. Tuto tradici pasování pfied‰kolákÛ udrÏují

v M· Obláãek jiÏ od roku 1995. A ãím byl leto‰ní roãník v˘jimeã-

n˘? Poprvé v historii ‰kolky ji opou‰tûla trojãata – Adélka, Krist˘n-

ka a Lucinka Sejkorovy z âerného Mostu, které od záfií uÏ nav‰tû-

vují Z· Gen. Janou‰ka. text a foto: ves

Ámosové uděleni!
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Informace z jednání
Rady MČ Praha 14

Na svém 68. jednání dne 30. 6. 
Rada mimo jiné

Schválila podání projektu „Podpora integra-

ce cizincÛ na území Mâ Praha 14“ v rámci

Emergentního projektu Ministerstva vnitra âR

na základû usnesení vlády âR ã. 183 ze dne

16. února 2009

Schválila odpovûì na petici proti kladnému

stanovisku Mâ Praha 14 k úpravû územního

plánu pfii ul. Lednická

Souhlasila s tím, aby M· Kostlivého realizo-

vala vefiejnou zakázku malého rozsahu k vyba-

vení nábytkem pfiístavbu této matefiské ‰koly

s pfiedpokládanou cenou 300.000 Kã

Seznámila se s pfiedloÏen˘mi koncepty zmûn

vlny 07 územního plánu sídelního útvaru hl.

mûsta Prahy dot˘kajících se bezprostfiednû úze-

mí Mâ Praha 14. 

Nesouhlasí a tento nesouhlas povaÏuje za

zásadní 

1. se zmûnou ã. Z 1891/07, která navrhuje roz-

‰ífiení plochy kontejnerového pfiekladi‰tû DZ1

o plochu vloÏenou z v˘hledového horizontu (po

roce 2010), tj. o funkce zahradnictví (PZA),

louky a pastviny (NL) na funkce pfiekladi‰tû,

kontejnerové terminály, nákladové obvody

(DDN) s nelesní plochou (ZN), i kdyÏ zatím

zmen‰enou o ãást leÏící na v˘chod od ul. PrÛ-

myslové

2. s pfiím˘m napojením na komunikaci PrÛmys-

lová v k. ú. Kyje

PoÏaduje podmínit rozvoj území DZ1 dle stá-

vajícího platného územního plánu realizací

dopravních staveb úseku 511 a 510 silniãního

okruhu kolem Prahy, rekonstrukcí Kbelské

(i s pfiestavbou kfiiÏovatky Kbelská x Podû-

bradská a Kbelská x Kolbenova) a pfieloÏkou

I/12, aby se eliminovalo riziko zv˘‰ené náklad-

ní dopravy v obytn˘ch územích ve v˘chodní

oblasti Prahy 

Nesouhlasí a tento nesouhlas povaÏuje za

zásadní z hlediska ponechání zmûny ã.

Z 1918/07 ve v˘hledu (po roce 2010)

Doporuãuje pokraãovat v projektu trasy západ-

ní ãásti Vysoãanské radiály dle „jiÏní“ varianty

Seznámila se s návrhem stavby „Optimaliza-

ce trati Lysá nad Labem – Praha Vysoãany –

2. stavba“ obchodní spoleãnosti SUDOP Pra-

ha, a. s.

PoÏaduje zahrnout pfiipomínky Mâ Praha 14

do fie‰ení stavby

Pfiipomínky se t˘kají:

a) Ïelezniãních mostÛ, které jsou situovány

v husté obytné zástavbû a sv˘mi parametry

(svûtlou ‰ífikou i v˘‰kou) jiÏ neodpovídají potfie-

bám na bezpeãn˘ a plynul˘ automobilov˘ pro-

voz. Roz‰ífiit mosty tak, aby vznikly dva jízdní

pruhy a chodník. Zahrnout do návrhu stavby

i pfiejezd nad tratí ul. Za âern˘m mostem z dÛ-

vodu roz‰ífiení vozovky o jeden jízdní pruh na

západní stranû a umoÏnit samostatn˘ odboão-

vací pruh.

b) protihlukov˘ch opatfiení
prodlouÏit protihlukovou stûnu Praha Horní

Poãernice – odb. Skály o 170 m vpravo ve smû-

ru na v˘chod a ochránit stávající a pfiipravova-

nou bytovou zástavbu a ‰kolské budovy pfii ul.

Za âern˘m mostem. Dále propojit tuto stûnu

s dal‰í protihlukovou stûnou ve smûru vlevo

a ochránit bytovou zástavbu jiÏnû od ul. Kol-

benova v celé délce 

c) postupu rekonstrukce mostÛ
Doby uzavírek dotãen˘ch komunikací pfii re-

konstrukci mostÛ jsou pro Mâ nepfiijatelné.

V prÛbûhu zpracování dal‰í projektové doku-

mentace je nutno fie‰it zkrácení uzavírek silnic

a organizací práce sniÏovat ãetnost jízd náklad-

ních aut. Volit technologické postupy, které

umoÏní zachovat prÛjezdnost pod mosty, kde

to z technick˘ch dÛvodÛ nebude moÏné, zajis-

tit alespoÀ pû‰í provoz. 

• Pfii rekonstrukci mostu ul. ZáluÏská v pro-

jektové dokumentaci navrÏená objíÏìka ul.

K Hutím, Za âern˘m mostem a Nad Hutûmi

neumoÏní vlastníkÛm ãi uÏivatelÛm nemovi-

tostí získat pfiístup do zahrádkáfiské oblasti

„BaÏantnice“ nad tratí. Schází návazné spojení

od ul. Nad Hutûmi.

• Mezi v˘stavbou „optimalizace“ plánovanou

v letech 2013–2017 a projednávanou projekto-

vou dokumentací vzniká ãasové období, kdy

mÛÏe dojít k v˘znamnûj‰ím zmûnám v územ-

ním rozvoji a k oddálení v˘stavby dÛleÏit˘ch

investic v trase (napfi. zastávky Rajská zahrada

a prodlouÏené komunikace Ocelkova) a tím

i moÏn˘m kolizím nebo nárokÛm, které bude

tfieba operativnû fie‰it. Je proto potfieba udrÏovat

vzájemnou spolupráci mezi investorem a dotãe-

n˘mi obcemi.

Seznámila se s oznámením zji‰Èovacího fiíze-

ní dle § 7 zákona ã. 100/2001 Sb., o posuzová-

ní vlivÛ na Ïivotní prostfiedí a o zmûnû nûkte-

r˘ch souvisejících zákonÛ k zámûru „Soubor

staveb Tesla, k. ú. Hloubûtín, Praha 9“

PoÏaduje podmínit transformaci území areálu

Tesla Hloubûtín zprovoznûním plánovan˘ch

dopravních staveb ve v˘chodní oblasti hlavní-

ho mûsta, pfiedev‰ím provedením rekonstrukce

Kbelské, aby nedo‰lo ke zv˘‰ení hladiny akus-

tického tlaku v území a k zneãi‰tûní ovzdu‰í

a tím k nepfiípustnému pfiekroãení hygienick˘ch

limitÛ u stávající nejbliÏ‰í obytné zástavby, tj.

v severozápadním kvadrantu kfiiÏovatky Podû-

bradská x Kbelská 

Vzala na vûdomí informaci k zahájení provo-

zu 2 tfiíd M· Jahodnice, Kostlivého 1218 od

záfií 2009. Tyto tfiídy budou zprovoznûny do

30. 9.

Na svém 69. jednání dne 21. 7. 
Rada mimo jiné

Schválila poskytnutí pfiíspûvku obci Lãovice

u Prachatic formou finanãního daru ve v˘‰i

50 000 Kã k zmírnûní následkÛ leto‰ních po-

vodní.

Souhlasila s jednostrann˘m zv˘‰ením nájem-

ného za uÏívání bytu dle zákona ã. 107/2006

Sb. od 1. ledna 2010 do 31. prosince 2010 ve

v˘‰i 11,8 % na 71,70 Kã/m2

Souhlasila s uzavfiením darovací smlouvy mezi

IKEA âR a M· Jahodnice k darování vybave-

ní pro tuto M·

• IKEA dodá do pfiístavby M· Jahodnice, kte-

rá v záfií zahájí provoz, kuchyÀku vãetnû vyba-

vení a vybavení hracích místností. Celková cena

daru ãiní 164 798 Kã.

Doporuãila pfiistoupení Mâ Praha 14 k pro-

jektu Zdravá mûstská ãást a místní Agendû 21

Seznámila se s návrhem nafiízení o zfiízení pfií-

rodního parku Smetanka. Doporuãuje posunu-

tí hranice na v˘chodû navrhovaného parku do

linie ulice Knínické (oblast souãasné zahrád-

káfiské kolonie na Lehovci).

• Pfiírodní park Smetanka se nachází pfii v˘chod-

ním okraji centrální ãásti Prahy, ulice PrÛmy-

slová rozdûluje jeho území na dva samostatné

polygony – západní (ohyb údolní nivy Rokyt-

ky, vrch Smetanka, Hofiej‰í rybník a lesní celek

Vinic) a v˘chodní ãást, jeÏ se nachází na úze-

mí Prahy 14 (lesní komplex nad zástavbou

Hloubûtína aÏ ke Kyjskému rybníku a údolní

niva Rokytky). V̆ chodní hranicí sousedí s pfií-

rodním parkem Klánovice – âihadla a spoleã-

nû vytváfií území „zeleného klínu“ táhnoucího

se od v˘chodního okraje Prahy aÏ k vrchu ÎiÏ-

kov na Vítkovû.

Na svém 70. jednání dne 11. 8. 
Rada mimo jiné

Schválila poskytnutí finanãního daru Nábo-

Ïenské obci Církve ãeskoslovenské husitské

v Praze 9-Hloubûtínû ve v˘‰i 20 000 Kã, kter˘

bude pouÏit jako pfiíspûvek na nákup audio

a video zafiízení pro faru v Kbelské ul. 

Schválila návrh na pfiidûlení bytu o velikosti

1+1 ve vefiejném zájmu na dobu urãitou – 2 roky

s moÏností dal‰ího prodluÏování uãitelce

Z· Vybíralova

Vzala na vûdomí dokumentaci o posuzování

vlivÛ na Ïivotní prostfiedí pro zámûr „Rekreaã-

ní park U âeÀku“, zpracovanou podle zákona

ã. 100/2001 Sb. PoÏaduje 1) realizovat opat-
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fiení k prevenci, vylouãení, sníÏení, pfiípadnû

kompenzaci nepfiízniv˘ch vlivÛ na Ïivotní pro-

stfiedí a zdraví obyvatel navrÏená v dokumen-

taci, 2) v dostateãném ãasovém pfiedstihu fie‰it

dopravní trasy na staveni‰tû.

• Budoucí rekreaãní park o rozloze cca 78 ha

se nachází na území mezi âern˘m Mostem, Mâ

Dolní Poãernice a novû pfiipravovanou plochou

pro golfové hfii‰tû. Realizace parku je rozdûle-

na do pûti etap, kaÏdá z nich bude samostat-

nû provozuschopná. Pfiedpokládaná realizace

I. a III. etapy je v letech 2010–2012. 

Komise pro výchovu 
a vzdělávání (15. 6.) 

Mgr. Jitka Îáková, zástupkynû starosty,

seznámila komisi s v˘sledky ‰etfiení stíÏnosti

na Z· ·imanovská. Komise vzala na vûdomí

v˘sledky závûru ‰etfiení. Finanãní prostfiedky

byly ãerpány v souladu se zákonem a vyhlá‰kou

ministerstva ‰kolství. Mûstské ãásti nepfiíslu‰í za

stávající legislativní situace fie‰it personální

otázky ‰kol a ‰kolsk˘ch zafiízení. Komise byla

seznámena s v˘sledky konkursního fiízení na

místo fieditele Z· Bfií VenclíkÛ a fieditelky M·

Bobkova a dále s v˘sledky zápisu do M·. Byly

projednány Ïádosti o pfiidûlení bytu z fiad peda-

gogick˘ch pracovníkÛ. 

Komise bezpečnostní 
a protidrogová (24. 6.)

Komise byla informována o zaji‰tûní úãasti

ÏákÛ 9. tfiíd pfii hlavních líãeních u Mûstského

soudu v Praze v trestních vûcech drogové ãi

násilné kriminality, o poãtech a umístûní heren

na mûstské ãásti, o ãinnosti nízkoprahov˘ch

klubÛ, o provádûné ãinnosti zamûfiené na pro-

vûfiení plnûní úkolÛ v oblasti poÏární ochrany,

o úãasti tajemníka komise na semináfii Napfiíã

prevencí, kterou pofiádalo oddûlení prevence

kriminality Magistrátu hl. m. Prahy. Komise se

shodla na vhodnosti dal‰ího pokraãování reso-

cializaãních pobytÛ a podpofie nízkoprahov˘ch

klubÛ na na‰í mûstské ãásti. Pfiedsedkynû komi-

se PaedDr. Vladimíra Kohoutová upozornila na

podnûty obãanÛ, ktefií si stûÏovali na nepofiá-

dek a ru‰ení klidu pfied nízkoprahov˘m klubem

Pacifik (mûstská policie, která sídlí ve stejném

objektu, byla poÏádána o ãastûj‰í dohled v uve-

dené oblasti) .

Komise majetková (13. 7.)

Komise vzala na vûdomí informaci k zámû-

ru Mâ Praha 14 získat do svûfiené správy nemo-

vitostí pozemky v k. ú. Kyje mezi ulicemi Man-

ÏelÛ Dostálov˘ch a Travná, které jsou ve

vlastnictví spoleãnosti ZKL-VRL, a. s., komi-

se doporuãila zab˘vat se prodejem pozemku

parc. ã. 122 o v˘mûfie 261 m2 a pfiilehlé uliãky

v k. ú. Kyje aÏ v období, kdy bude zpracován

projekt na rekonstrukci ulice Za Rokytou, pfií-

padnû do doby dokonãení realizace rekon-

strukce.

Finanční výbor (23. 6.)

Na svém mimofiádném jednání v˘bor pro-

jednal materiál Závûreãn˘ úãet Mâ Praha 14

za rok 2008 a doporuãil jej zastupitelstvu ke

schválení. Finanãní v˘bor poÏaduje podrobnûj‰í

informace o ãinnosti a nákladech pfiíspûvkové

organizace KVIZ P14 za rok 2008 a 2009

a v˘hled do roku 2010. 

dvoustranu pfiipravila: red

Voličské průkazy
V souvislisti s parlamentními volbami lze Ïádat o vydání voliãského prÛkazu (VP). Voliãsk˘

prÛkaz slouÏí k hlasování v jakémkoli volebním okrsku na území âR, a také v zahraniãí, na zastu-

pitelsk˘ch úfiadech. Îádost o VP nutno podat u obecního úfiadu dle svého místa trvalého bydli‰tû,

zde u Úfiadu m. ã. Praha 14. Osobnû lze poÏádat o VP v informaãní kanceláfii zdej‰ího úfiadu. Îada-

tel prokáÏe svou totoÏnost a bydli‰tû platn˘m obãansk˘m prÛkazem. Za voliãe mÛÏe podat Ïádost

také zmocnûnec na základû úfiednû ovûfiené plné

moci, vystavené k tomuto úãelu. Do pfiedti‰tû-

ného formuláfie Ïádosti uvede Ïadatel, zda si VP

vyzvedne osobnû, nebo adresu, na kterou Ïádá

VP zaslat. Písemnou Ïádost, zasílanou po‰tou,

je nutno opatfiit úfiednû ovûfien˘m podpisem Ïa-

datele a doruãit úfiadu do 2.10. Vyzvednout VP

lze opût v informaãní kanceláfii úfiadu, a to nej-

dfiíve dne 24. záfií, nejpozdûji pak 7. fiíjna. Po‰-

tou budou VP zaslány 24. záfií.

Mgr. Jifií Kry‰tof, 
vedoucí obãanskosprávního odboru

Výzva občanům
Zájemci o ãinnost ve volebních okrsko-

v˘ch komisích v fiíjnov˘ch parlamentních

volbách (9. a 10. fiíjna) se mohou pfiihlásit

na telefonech 281 005 253 nebo 281 005 247,

fax 281 912 855. ZároveÀ upozorÀujeme, Ïe

1. zasedání volebních komisí, které je usta-

vující a spojené se ‰kolením, je plánováno

na 24. záfií v 16 hod. a bude se konat v Z·

Bratfií VenclíkÛ na âerném Mostû.

Volební inzerce
Politické strany, které kandidují v fiíjnov˘ch

parlamentních volbách, mohou ke své volební

prezentaci vyuÏít inzerce v fiíjnovém ãísle Lis-

tÛ Prahy 14, které bude distribuováno ve dnech

29. záfií aÏ 5. fiíjna. Inzerovat mohou v rozsahu

maximálnû jedné tiskové strany, cena voleb-

ní inzerce byla redakãní radou stanovena na

polovina bûÏné ceny za barevnou plo‰nou inzer-

ci (tj. 25 Kã za 1 cm2 + 19% DPH). Podkla-

dy pro volební inzerci pfiijímá redakce ListÛ

Prahy 14 (vyfiizuje Renáta Rudolfová, tel.

281 005 581, listyprahy14@kvizpraha14.cz)

nejpozdûji do 15. záfií.

Pozvánka 
na Den zdraví

Odbor sociálních vûcí a zdravotnictví ÚMâ

Praha 14 srdeãnû zve na kaÏdoroãní preventiv-

nû zdravotní akci Den zdraví, která se uskuteã-

ní 24. záfií od 10 do 17 hod. v prostorách Gale-

rie 14, nám. Plk. Vlãka 686, âern˘ Most. Na

místû bude bezplatnû odborníky ze Státního

zdravotního ústavu nabídnuto: mûfiení krevní-

ho tlaku, stanovení hladiny cholesterolu v krvi,

stanovení krevního cukru, mûfiení tûlesn˘ch

parametrÛ. Dále bude k dispozici zájemcÛm

poradna zdravé v˘Ïivy, poradna odvykání kou-

fiení, poradna vhodné pohybové aktivity, porad-

na prevence ‰ífiení HIV/AIDS a prevence nádo-

rov˘ch onemocnûní. Dopravní spojení do Galerie

14: od stanice metra Hloubûtín, Rajská zahra-

da, âern˘ Most, dále autobusy ã. 190, 273 do

stanice kpt. Stránského.

Bibliobus 
po prázdninové pauze

Jízdní fiád pojízdné knihovny, kter˘ je

v platnosti od 1. záfií. Uvádíme jednotlivé

stanice bibliobusu na území Prahy 14: 

• ul. 9. kvûtna, Jahodnice, stfieda 16–18, 

• Bryksova, âern˘ Most, pondûlí 13–18, 

• RoÏmberská, Kyje, stfieda 13.30–15.30, 

• Svûtská, Kyje-Hutû, stfieda 10–12.30 hod.

SENIORSKÁ MÍLE 2009
Obãanské sdruÏení ÎIVOT 90 pofiádá

8. roãník bûÏeckého závodu Seniorská míle
o hodnotné ceny pro seniory a seniorky od 60 let

v˘‰e v kategoriích muÏi a Ïeny.

TERMÍN KONÁNÍ: 3. fiíjna – sobota

START JE V 11.00 HODIN z Kampy,
z místa pod obloukem Karlova mostu. Cíl je
pfied vstupem do paláce Îofín.

Registrace závodníkÛ v den konání od 9.00
do 10.15 hod. v paláci Îofín, Rytífisk˘ sál.

Pfiihlá‰ky mÛÏete poslat do 1. fiíjna:
po‰tou: o.s. ÎIVOT 90, Karolíny Svûtlé 18,
110 00 Praha 1 
e – mailem: generace@zivot90.cz 
telefonicky: 222 333 555 
nebo osobnû v recepci Domu PORTUS
dennû od 9.00 do 16.00 hodin. 
P¤IHLÁSIT SE MÒÎETE i pfied startem

v paláci Îofín.
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Co vám dalo a dává studium do Ïivota?
Díky studiu jsem samozfiejmû získal nûjaké

ty vûdomosti, získal jsem i jak˘si nadhled, ale

hlavnû bájeãná léta bez starostí a dobré pfiátele.

Jak se vám líbí ve va‰em bydli‰ti na âer-
ném Mostû?

Bydlím tu teprve od roku 2005, ale uÏ jsem

si tu zvykl a mÛÏu fiíct, Ïe se mi tu líbí. Ale stá-

le mi tu chybí zeleÀ, které bylo na JiÏním Mûs-

tû, kde jsem bydlel pfiedtím, mnohem více. Ono

pokud se podíváte na mapu podílu zelenû v Pra-

ze, tak nejmen‰í podíl zelenû mají logicky

katastry v centru a pak jedno území pomûrnû

daleko od centra v˘chodním smûrem – a to je

právû âern˘ Most.

âemu se nejradûji vûnujete ve volném
ãase?

Nejradûji se toulám nûkde po horách, po

lesích, aÈ uÏ u nás nebo v zahraniãí, vût‰inou

s pfiítelkyní nebo s kamarády ze skautského

oddílu Krhúti. Velmi rád a hodnû ãtu, obãas

zajdu do kina nebo do divadla.

Co povaÏujete za svÛj dosavadní nejvût-
‰í úspûch?

Asi jiÏ ono zmínûné dokonãené studium.

V zastupitelstvu jste ãtyfii mladíci (spolu
s Jaroslavem Báãou, Antonínem Vackem
a Vojtûchem ·ebkem), kter˘m je‰tû nebylo
tfiicet let. Jak spolu vycházíte a jste nûkdy
zdravû rozhnûvaní na to, co podle vás ve
spoleãnosti ‰patnû funguje?

Vlastnû se ani pofiádnû neznáme, jen od vidû-

ní ze zastupitelstva. Samozfiejmû mû ‰tve a vadí

spousta vûcí, ale je potfieba si v‰ímat také toho,

co funguje dobfie, bezproblémovû. 

Jste také in, jak se dnes fiíká o lidech, kte-
fií jdou s dobou? 

S dobou se snaÏím jít, ale jak v ãem. Urãitû

bych se neoznaãil oním slÛvkem „in“, tento

a jemu podobné v˘razy a hodnocení mi pfiipa-

dají tak trochu hloupé. KdyÏ nûkde ãtu nebo

sly‰ím, Ïe napfi. ten, kdo má obleãení nebo

hodinky urãité znaãky, je „in“ a ostatní jsou

„out“, musím se tomu smát.

Mladí lidé se o komunální politiku nijak
zvlá‰È nezajímají. Jak tomu bylo ve va‰em
pfiípadû, Ïe jste se do komunální politiky
aktivnû zapojil?

KdyÏ mi bylo asi 14–15 let, zaãal jsem se

více zajímat o vûci kolem sebe, o pfiírodu, o to,

co se dûje ve svûtû atd. A zájem o komunální

problematiku z toho pozdûji vyplynul tak nûjak

pfiirozenû. 

Co podle vás PraÏákÛm nejvíce ztrpãu-
je Ïivot a co je naopak na Ïivotû v hlavním
mûstû nejlep‰í?

Na hodnû místech v Praze intenzivní auto-

mobilová doprava, hluk, prach, nepofiádek a van-

dalismus. V̆ hodou je snadná dostupnost obcho-

dÛ, sluÏeb, úfiadÛ a kultury, také je oproti jin˘m

regionÛm mnohem vût‰í nabídka pracovních

pfiíleÏitostí, zvlá‰tû v dne‰ní dobû.

Studoval jste obor krajinná ekologie. Jak
se podle vás v âechách v minulosti zachá-
zelo a dnes zachází s krajinou? 

To by bylo na del‰í povídání. Podobnû jako

dnes ani v minulosti to nebylo nijak ‰etrné

zacházení. MoÏná, Ïe to bylo je‰tû hor‰í neÏ

dnes. Pokud se podíváme napfi. na lesy, tak tfie-

ba v 18. století pokr˘valy jen kolem 20 % úze-

mí dne‰ní âR, spí‰e ‰lo o tzv. „porostliny“ neÏ

lesy (kfiovinaté fiídké porosty, nevhodné dfie-

vinné skladby). Dnes lesy pokr˘vají tfietinu úze-

mí âR, jejich stav také není ideální, ale postup-

nû se zlep‰uje. 

Dnes nám zase ve volné krajinû pfiib˘vají

nejrÛznûj‰í nevzhledné haly, skladi‰tû a mon-

tovny, které vznikají vût‰inou na velmi úrodné

pÛdû (napfi. automobilky u Kolína a v No‰ovi-

cích). A aÏ se u nás pfiestane investorÛm, ktefií

je vybudovali, líbit – skonãí nejrÛznûj‰í zv˘-

hodnûní, úlevy, pfiíspûvky na zamûstnance –

pfiesunou v˘robu do jiné zemû, ale ty nevzhled-

né stavby nám tu zbudou. Kromû této nere-

zidenãní urbanizace je problémem také sub-

urbanizace rezidenãní – satelitní mûsteãka.

V˘sledkem toho je fragmentace krajiny, nárÛst

dopravy, zneãi‰tûní atd.

Jak se vám pracuje v bytové komisi
a komisi Ïivotního prostfiedí?

V obou komisích se mi pracuje dobfie.

V bytové komisi obãas projednáváme i pomûr-

nû smutné a komplikované pfiípady, ale postu-

pujeme vÏdy podle jasnû nastaven˘ch a objek-

tivních pravidel. V komisi Ïivotního prostfiedí

ãelíme Ïádostem o navy‰ování koeficientÛ hus-

toty zástavby a zmûnám územního plánu vût‰i-

nou na úkor zelenû. 

Jak byste zhodnotil stav Ïivotního pro-
stfiedí v Praze a zvlá‰È v Praze 14? 

Stav Ïivotního prostfiedí v Praze se po zlep-

‰ení zejména kvality ovzdu‰í v 90. letech opût

zhor‰uje. NarÛstá zneãi‰tûní ovzdu‰í zejména

oxidy dusíku, pra‰n˘mi ãásticemi, zvy‰uje se

hluková zátûÏ obyvatel. Na vinû je zejména

doprava. Stav prostfiedí zhor‰uje také úbytek

zelen˘ch ploch, na jejichÏ místo se tlaãí zástav-

ba. Podobná situace jako v celé Praze je i v na‰í

mûstské ãásti. Co se t˘ká kvality ovzdu‰í a hlu-

ku, je podle mû situace nejhor‰í v okolí Podû-

bradské, Kbelské a Broumarské ulice.

Co povaÏujete za nejvût‰í souãasn˘ pro-
blém v Praze 14?

Nejvût‰ím problémem je urãitû dopravní za-

tíÏení celé mûstské ãásti, dal‰í zahu‰Èování

v˘stavby a úbytek zelenû, problémy s parková-

ním. S dopravou souvisí také hluk, zneãi‰tûní

ovzdu‰í. Je‰tû bych zmínil kriminalitu.

Co si jako mlad˘ muÏ myslíte o feminis-
mu? 

Feminismus se snaÏí bojovat proti utlaãová-

ní Ïen a za jejich práva. V na‰í spoleãnosti Ïeny

utlaãovány na‰tûstí nejsou, ale pfiinejmen‰ím

jsou znev˘hodÀovány a ãásteãnû diskrimino-

vány. Pfii získávání zamûstnání, v platovém

ohodnocení, následnû mají niÏ‰í dÛchody atd.

Urãitû by na‰í spoleãnosti prospûlo více Ïen ve

vedoucích pozicích a také v politice.

Jaké Ïivotní krédo vyznáváte?
Je moÏné, Ïe zlo je nutné a Ïe nakonec zví-

tûzí, ale jednej tak, aby nezvítûzilo skrze tebe

a s tvojí pomocí.

Za ãtenáfie ListÛ se ptal
Jaroslav ·míd

ZÁ¤Í 2009 • 5

na‰i zastupitelé

V seriálu rozhovorÛ se ãleny Zastupitelstva Mâ Praha 14 tento-
krát pfiichází na fiadu Mgr. Lubomír Barto‰ (Strana zelen˘ch).
Vystudoval magistersk˘ studijní obor ochrana Ïivotního pro-

stfiedí na Pfiírodovûdecké fakultû UK. V souãasné dobû dokonãuje
doktorsk˘ studijní program, obor krajinná a aplikovaná ekologie na
Pfiírodovûdecké fakultû UK. ZároveÀ pracuje v âeské informaãní
agentufie Ïivotního prostfiedí jako specialista hodnocení Ïivotního pro-
stfiedí. V Zastupitelstvu Mâ Praha 14 pÛsobí první volební období,
je ãlenem bytové komise a komise Ïivotního prostfiedí. 

Představujeme: Lubomíra Bartoše
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Záfií

PRAHA 14 TOUR 2009
V sobotu 5. záfií od 8 hodin pofiádáme ve

spolupráci s âesk˘m tenisov˘m svazem tur-

naj pro dospûlé neregistrované hráãe v tenisu

o pohár starosty. Turnaj ve ãtyfihfie se uskuteã-

ní na kurtech TJ Slavoj Hloubûtín, Hloubûtín-

ská ulice. Registrace hráãÛ na místû 7.30–7.50

hodin. Startovné 50 Kã na osobu.

Výstava obrazů, oděvních
doplňků a fotografií

Ve stfiedu 9. záfií v 17 hodin zveme do Gale-

rie 14, nám. Plk. Vlãka 686, âern˘ Most na ver-

nisáÏ v˘stavy obrazÛ a odûvních doplÀkÛ Libu-

‰e Bartákové a fotografií pfiírody Vojtûcha

Sládeãka. V˘stava potrvá do 24. záfií a bude

otevfiena vÏdy v úter˘, stfiedu a ãtvrtek 14–18

hodin. Vstup voln˘.

Turnaj v malé kopané
Spoleãnû s TJ Kyje pofiádáme v sobotu

12. záfií turnaj v malé kopané amatérsk˘ch hrá-

ãÛ o pohár starosty. Zápasy se uskuteãní na fot-

balovém hfii‰ti TJ Kyje v Broumarské ulici

v Kyjích. Registrace pûtiãlenn˘ch druÏstev

(4+1) od 15 let je na místû od 8.30 do 8.50

hodin. Zaãátek turnaje v 9 hodin. Startovné

200 Kã za druÏstvo.

Turnaj v bowlingu
V pondûlí 14. záfií 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.

Pfiihlá‰ky do naplnûní kapacity herny na tel.

28l 005 278 do pátku 11. 9. do l2 hodin. Star-

tovné je 20 Kã na osobu.

Závody na koloběžkách
a kolečkových bruslích
Závody jsou jak pro nejmen‰í, tak pro tee-

nagery, pfiípadnû pro dospûlé vyznavaãe in-line

jízdy. Akce bude probíhat ve stfiedu 16. záfií od

16 hodin na tubusu metra u stanice Rajská

zahrada.

Zahradní slavnost
Babí léto – 14. ročník

Srdeãnû zveme malé i velké na tradiãní

zahradní slavnost Babí léto 2009, kterou pofiá-

dají spoleãnû Mâ Praha 14 a Mâ Dolní Poãer-

nice. Slavnost se koná v sobotu 19. záfií. 

Programová část naší MČ:

Dûtské odpoledne je situováno v zahra-

dû zámeãku v Hostavicích, kde se od 14 ho-

din v pofiadu „V pohybu je krása“ pfiedstaví

Aerobic club Z· Chvaletická, Aerobic FIT

STUDIO D a HANNY DANCE – Step studio

Z· Chvaletická. Dále mohou dûti zhlédnout

pohádky ·ípková RÛÏenka, pejsek a koãiãka

a Nezbedné pohádky. Po celé odpoledne budou

v zahradû dûtské atrakce, trampolína, nafuko-

vací hrad, dûtsk˘ such˘ kuliãkov˘ bazén aj. Na

místû si mÛÏete zakoupit obãerstvení a cukro-

vinky. Místní dopravu budou zaji‰Èovat terén-

ní vozy Hummer, jezdící mezi Hostavicemi

a Dolními Poãernicemi. 

Programová část MČ Dolní Počernice:

Turnaj odbíjené smí‰en˘ch druÏstev (areál

TJ Sokol V Ráji od 9 hod.), turnaj ve street-

ballu (hfii‰tû Z· Národních hrdinÛ 70 od 10

hod.), jezdeck˘ parkúr (areál závodi‰tû U koní

od 14 hod.). V amfiteátru zámeckého parku

bude od 14 hod. probíhat pestr˘ kulturní pro-

gram (dûtsk˘ folklorní soubor Kytice, v hudeb-

ním bloku vystoupí Hanka KfiíÏková a Moni-

ka Absolonová, Steamboat Stompers, Hynek

Tomm, Piknik, Hluboké nedorozumûní, CZ,

Gross band, Last station). Jednotlivá vystou-

pení kapel propojí taneãní skupiny MaÏoreti

Artrose z Hofiic a Molechet. Na zámku bude

probíhat den otevfien˘ch dvefií (13.30–17.30

hod.), v kulturním centru od 16 hod. pfiedsta-

vení Princ a chuìas v podání divadelního sou-

boru z Horních Poãernic, v˘stava relaxaãních

obrazÛ Miloslavy Chalupové, od 16 hod. kon-

cert dolnopoãernického chrámového sboru, ve

ml˘nû po celé odpoledne pofiad Z pohádky do

pohádky, v prostorách zámeckého parku ban-

dÏídÏamping, v˘cvikov˘ tábor Dfievûné meãe,

prodej v˘robkÛ chránûné dílny Svat˘ Prokop

U ãerveného javoru, u totemu velk˘ bufitopek,

dûtské atrakce, historické trÏi‰tû, stánkové

obãerstvení, v budovû úfiadu po celé odpoled-

ne v˘stava obrazÛ, tapiserií a objektÛ v˘tvar-

níkÛ z Prahy 14 a Dolních Poãernic, v˘stava

v˘tvarného ateliéru Ars Pueris, v informaãním

centru po celé odpoledne Dioráma Ïnû a sbír-

ky regionálního muzea (náv‰tûva moÏná je‰tû

v nedûli od 10 do 17 hod.).

Koncert duchovní hudby
Ve stfiedu 23. záfií od 18.30 hodin srdeãnû

zveme do kostela sv. Bartolomûje v Kyjích na

koncert duchovní hudby. Úãinkuje pûveck˘

sbor âVUT. Na programu budou díla G. F. Hän-

dela, J. S. Bacha, W. A. Mozarta a dal‰ích.

Vstupné dobrovolné.

Závody na in-line bruslích
Souãástí tradiãního silniãního bûÏeckého

závodu Bûchovice-Praha bude v nedûli 27. záfií

6. roãník jízdy na koleãkov˘ch bruslích pfii
vylouãení vefiejného provozu. Závod pofiádá

TJ Sokol Bûchovice za podpory Z· Bûchovice,

Mâ Praha l4 a MÚ Bûchovice. Hromadn˘ start

bude v 10.30 hodin na l3. kilometru silnice âes-

kobrodská v Bûchovicích, cíl v Kyjích u par-

ku v Jiráskovû ãtvrti. Délka trati je 5 km. U dûtí

do vûku l5 let je pfii jízdû doprovod rodiãÛ nut-

n˘! V‰ichni úãastníci musí mít helmu! Regist-

race do 10.15 hodin, kdy kaÏd˘ vyplní pfiihlá‰-

ku a získá startovní ãíslo. Startovné: 50 Kã

(s v˘jimkou dûtí do l8 let). Pût minut pfied star-

tem bude odjíÏdût ze startu dodávka, do které

si mohou závodníci odloÏit vûci, které jim

budou odvezeny do cíle a tam uloÏeny k vy-

zvednutí. Doporuãujeme chrániãe kolen, loktÛ

a rukou. Pokraãování v jízdû za cílem i návrat

do Bûchovic na bruslích je zakázán s ohledem

na probíhající masov˘ bûÏeck˘ závod.

¤ÍJEN

Svět pod mořskou 
hladinou

Ve stfiedu 7. fiíjna v 17 hodin bude v Gale-

rii14 zahájena v˘stava fotografií Miroslava

Doubka. BliÏ‰í informace o v˘stavû a autoro-

vi a jeho práci se dozvíte v pfií‰tích Listech Pra-

hy 14. 

Česká hudba v kvartetní
tvorbě

Ve stfiedu 14. fiíjna se v Galerii 14 uskuteã-

ní od 18.30 hodin koncert Smyãcového kvarteta

s repertoárem „âeská hudba v kvartetní tvor-

bû“. Program koncertu upfiesníme v pfií‰tích

Listech Prahy 14.

Stopy pravěku v okolí 
Černého Mostu ve fotografii

Ve ãtvrtek 22. fiíjna od 17 hod. se uskuteãní

v Centru vzdûlávání a vefiejného internetu,

MaÀákova 745, âern˘ Most pfiedná‰ka Rudol-

fa Zemka Stopy pravûku v okolí âerného Mos-

tu ve fotografii.

Prahou 14 protéká fiíãka Rokytka. Její bfiehy

byly od pravûku osídleny lidmi. To samé platí

i pro úrodné roviny smûrem na Kolodûje, Dubeã

a Kfienice. KeltÛm se v tomto prostoru také líbi-

lo. V polomûru 15 kilometrÛ od jihov˘chodní-

ho okraje âM je v otevfiené krajinû fiada pamá-

tek na dobu pfiedvûkou a ranû stfiedovûkou.

PfiiblíÏit tyto „dávné doby“ se pokusí pfiedná‰-

ka s diapozitivy, neboÈ jak známo, obrázky poví

mnohem více neÏ slova.

Pochod kolem Prahy 14
V sobotu 24. fiíjna pofiádáme tradiãní turis-

tick˘ pochod „14 km kolem Prahy 14“. Podrob-

né informace o této akci uvefiejníme v fiíjno-

v˘ch Listech Prahy 14.

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

PRAHA 14Kulturní                             a sportovní akce radnice
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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

Od záfií pro vás pfiipravujeme nové poãítaãové kurzy v tûchto oblastech:

Programy Word, Excel a PowerPoint budou dále dûleny na zaãáteãníky a pokroãilé, kaÏd˘ program

se vyuãuje samostatnû. Kurz je rozloÏen do sedmi lekcí za cenu 400,– Kã, pro seniory od 65 let a dûti

do 18 let za cenu 200,– Kã. Kurzy budou zaãínat bûhem mûsíce fiíjna jedenkrát t˘dnû, ãas a doba koná-

ní bude upfiesnûn dle zájmu a naplnûní jednotliv˘ch kurzÛ.

Zájemci prosím hlaste se pfiímo v Centru vzdûlávání a vefiejného internetu nebo na telefonních ãíslech: 222 940 933, 222 940 932
nebo 602 161 731 ãi e-mailem: horesovska@cvvi.cz, mazurova@cvvi.cz

âtvrtek 17. záfií v 19.30 hod.

KLÍâE NA NEDùLI
(Antonín Procházka)
Komedie o dvou manÏelsk˘ch párech, kde

v‰ichni ãtyfii nejsou pfiíli‰ spokojeni s tím, ãeho

dosáhli, a jejich manÏelské souÏití trpí stereo-

typem. V opilosti se partnefii prohodí, a roztoãí

se kolotoã potíÏí. Divadelní spoleãnost HÁTA,

reÏie A. Procházka.

Sobota 19. záfií v 15 hod. 

O KUBOVI ZE SMOLNÉ LHOTY
(Eli‰ka Krásnohorská)  
Hudební pohádka o zmatené Víle ·tûstí, kte-

rá sv˘m kouzlením zpÛsobí nejedny potíÏe.

Divadlo Na rozHraní Praha. 

Úter˘ 22. záfií v 17. hod. 

VernisáÏ v˘stavy Obrázky z krabiãky
Fotografie ZdeÀka Mik‰íka z Prahy 14, kte-

ré vznikají za pomoci pfiístrojÛ vlastní kon-

strukce a neopl˘vají brilancí moderních digi-

tálních snímaãÛ. Vstup voln˘

Úter˘ 22. záfií v 19.30 hod.

T¤I MU·KET¯¤I
(Alexandre Dumas st., Jana Galinová) 
Athose, Porthose, Aramise a d’Artagnana není

tfieba pfiedstavovat, dobrodruÏn˘ pfiíbûh tûchto

hrdinÛ zná kaÏd˘. Zveme vás tedy na hudební

komedii pro celou rodinu o pfiátelství, odvaze,

okouzlení Ïenskou krásou i o vítûzství nad intri-

kány. Docela velké divadlo, reÏie J. Galin.

Stfieda 30. záfií v 19.30 hod. 

ZÁMùNA (Jifií Just)
Lehce erotická komedie pro ãtyfii herce

s inteligentním textem a humorem, která se

nesniÏuje k vulgárnosti. Umûlecká agentura

J. Svobodová, reÏie L. Smoãek.

Pokladna divadla je otevfiena od pondûlí do

ãtvrtka 16–18 hodin a hodinu pfied kaÏd˘m pfied-

stavením. Vstupenky lze také zakoupit v poklad-

nû zámku na Chvalské tvrzi dennû od 10 do 16

hod. Rezervace vstupenek je moÏná na tel. ãís-

le 281 860 174 v pokladních hodinách nebo on-

line. Nevyzvednuté rezervace se vrací do pro-

deje tfii dny pfied termínem konání.

Zmûna programu vyhrazena. Generální part-

ner divadla Nûmcova selská mlékárna Radoni-

ce, www.mlekrad.cz 

Votuzská 379, 
pokladna: tel. 281 860 174,
www.divadlopocernice.cz.

Divadlo v Horních Počernicích (program na září)

Pozvánka
na Václavskou veselici

I. Obãanské sdruÏení Hloubûtín zve na Vác-

lavskou veselici, která se koná dne 2. 10. od

18 hod. v âínské restauraci (Havana). Pfiijìte

se pobavit, pfiijìte si zazpívat. Hrát budou pfiá-

telé. Dobrovoln˘ pfiíspûvek na reÏii a na tom-

bolu (do tomboly) vítán.

Kostel sv. Bartoloměje
– prohlídka s průvodkyní

V nedûli 20. záfií se uskuteãní prohlídka kos-

tela sv. Bartolomûje v Kyjích s odborn˘m v˘kla-

dem. Zaãátek akce je ve 14 hod. pfied kostelem.

Tato prohlídka je první z cyklu „Poznej historii,

kulturu a pfiírodu svého okolí“, v rámci které-

ho pfiipravujeme napfi. i náv‰tûvu kostela sv. Jifií

v Hloubûtínû. Prohlídku pofiádá ZO SZ P14,

podrobnosti na www.praha14.zeleni.cz.

dvoustranu pfiipravil: j‰

* První kroky s Internetem
* Základy práce na PC – poprvé u poãítaãe
* Word 
* Excel 
* PowerPoint
* FrontPage – jednoduchá tvorba 

webov˘ch stránek

* Základy tvorby www stránek pomocí 
zdrojového kodu HTML

* MovieMaker – úpravy a stfiih videa

Jako úplnou novinku zařazujeme 
* Psaní v‰emi deseti (All Ten Fingers) 

V sobotu 19. záfií se v areálu Z· Vybíralova

a na skateparku v Bryksovû ulici na âerném

Mostû uskuteãní tfietí roãník sportovnû-kultur-

ního dne s názvem Stop Zevling. Program:

v areálu Z· Vybíralova Jahoda workshop pro

nejmen‰í dûti, turnaje ve fotbale, streetballu

a petanque, usly‰íte napfi. d’n’b, dirty rap, acid-

house, jungle, breakbeat, pfiipraveno bude obãer-

stvení. V okolí skateparku v Bryksovû ulici se

budou moci náv‰tûvníci zúãastnit turnaje ve

stolním fotbálku, podívat se na footbag, graffi-

ty, yoyo a frisbee exhibici od zaryt˘ch ãesk˘ch

umûlcÛ. Po celou dobu akce bude hrát repro-

dukovaná muzika, dále vystoupí: Probe, Aphect,

Stalone, Miltek a dal‰í. Z kapel vystoupí XXL

a jako hlavní headliner akce praÏsk˘ raper La4

a s ním dj Enemy. Více informací o akci a regist-

race na www.stopzevling.cz. Startovné do tur-

najÛ a vstup na koncerty se neplatí. První tfii

t˘my budou odmûnûny vûcn˘mi cenami. Pofia-

datel: CâM Fellas ve spolupráci s Key produc-

tion a pod zá‰titou Mâ Praha 14 a za pomoci

partnerÛ Centra âern˘ Most a K Brewery.

Stop Zevling

Chvalský zámek – 
program na září 
1. 9.–13. 9. Podzemí v podzemí – v˘sta-

va fotografií Kamila Pokorného zachycující

nejkrásnûj‰í podzemí âR, 1. 9.–13. 9. Pro-
tínání svûtÛ – Vûra Tataro – v˘stava obra-

zÛ a ilustrací, 15. 9.–18. 10. O vínû – v˘stava

o vinohradnictví a vínû ze sbírek Národního

zemûdûlského muzea ve Valticích a v˘sta-

va obrazÛ Lubo‰e âuty s touto tematikou

15. 9.–18. 10. Ohlédnutí – Radovan Pauch
– v˘stava obrazÛ a soch. 

Chvalská triáda – hudební pfiehlídka
tfií ÏánrÛ

SKA (smûs jamajského folklóru a americ-

k˘ch stylÛ): 2. 9. Chaotic, 3. 9. Tleskaã,

World music: 9. 9. Neoãekávan˘ d˘chánek,

10. 9. Do konce – rómská kapela, 

Folk: 15. 9. Shannon, 16. 9. Hradi‰Èan –

zaãátky koncertÛ vÏdy od 19.30 hod.

20. 9. Svatoludmilská pouÈ na Chval-
ské tvrzi 10 – 17 hod.

Podrobnûj‰í informace: tel. 281 860 130,

infocentrum@pocernice.cz, www.chvalsky-

zamek.cz.
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PaedDr. Jaroslav Martanoviã je od ‰kolní-

ho roku 2009/10 fiedi-

telem Z· Bfií Venclí-

kÛ. Dfiíve pracoval

v základním ‰kolství

a pÛsobil na rÛzn˘ch

pozicích v oblasti

vzdûlávání. Je dlouho-

let˘m ãlenem ‰kolské

komise mûstské ãásti

LetÀany. Pfiejeme mu, aby u nás byl spokojen˘

a stejnû tak i uãitelé a dûti ve ‰kole. 

Bc. Olga ·tûpánková nastoupila od 1. 8. 2009

na místo fieditelky

matefiské ‰koly Bob-

kova. V pfied‰kol-

ním vzdûlávání pra-

cuje jiÏ mnoho let,

posledních 17 let

jako fieditelka matefi-

ské ‰koly U rybníã-

ku v Horních Poãer-

nicích. Také jí pfiejeme mnoho pracovních

úspûchÛ na novém pÛsobi‰ti. 

Souãasnû patfií podûkování fiediteli Z· Bfií VenclíkÛ Janu Kunickému i fieditelce M· Bob-
kova Jitce Kubátové (oba ode‰li do dÛchodu) za jejich dlouholetou práci ve ‰kolství v Pra-
ze 14. Mgr. Jitka Îáková, zástupkynû starosty Mâ Praha 14, 

Mgr. Alena Naidrová, vedoucí odboru ‰kolství ÚMâ Praha 14

Studenti v Anglii
a ve Švýcarsku
Je‰tû pfied prázdninami se dvû tfiídy (prima

B a tercie B) gymnázia Chodovická a deta‰o-

vaného pracovi‰tû âern˘ Most vydaly na v˘le-

ty – do ·v˘carska a do Anglie. Primáni byli

nad‰eni z nádherného Bodamského jezera,

v˘hledÛ na Alpy, velk˘ch ledovcov˘ch vodo-

pádÛ uvnitfi skály i z prohlídky Lucernu, Churu

a Vaduzu. Terciáni zase mohli v Anglii obdivo-

vat starou observatofi v Greenwichi, lond˘nsk˘

Tower a Tower Bridge. „Dopoledne jsme pro-

cviãovali svoji angliãtinu s rodil˘mi mluvãími,

odpoledne byly na programu v˘lety na kfiídové

útesy, na velik˘ Arundel Castle nebo do brigh-

tonského Sea Life centra podívat se na ryby, Ïel-

vy a Ïraloky. V pátek jsme se vydali zpátky do

Lond˘na. Prohlédli jsme si je‰tû Big Ben, budo-

vu parlamentu, London Eye a Westminsterské

opatství“, napsaly terciánky. Oba v˘lety studenti

absolvovali autobusy, které je bezpeãnû dovez-

ly aÏ do cíle. V‰em se moc líbily a tû‰í se, aÏ

budou moct jet na dal‰í.

z podkladÛ ÏákÛ primy B a tercie B
Gymnázia Chodovická pfiipravila ves, 

foto archiv ‰koly

Tûsnû pfied zaãátkem prázdnin se v Galerii 14

se‰li Ïáci devát˘ch tfiíd Z· Vybíralova, jejich

rodiãe a uãitelé, aby spoleãnû proÏili poslední

okamÏiky ‰kolní docházky deváÈákÛ v základ-

ní ‰kole. Mezi absolventy, ktefií v Galerii 14

dostali své poslední vysvûdãení, pfii‰la i zástup-

kynû starosty Jitka Îáková, aby v‰em mlad˘m

lidem popfiála do dal‰ího Ïivota hodnû ‰tûstí

a úspûchÛ. ¤editel ‰koly Petr Skalsk˘ ocenil

mimo jiné v˘sledky ragbistÛ, jejichÏ juniorsk˘

t˘m se skládá právû z ÏákÛ devát˘ch tfiíd a kte-

fií dosáhli jiÏ dvakrát na titul ‰kolního mistra

republiky. Je‰tû pfied kalendáfiním koncem ‰kol-

ního roku ragbisté z devát˘ch roãníkÛ titul mist-

ra ‰kolní ligy âR obhájili potfietí (více na spor-

tovní stranû 21).  text a foto: ves

Zatímco si dûti uÏívaly prázdninového vol-

na, ‰kolní budovy procházely zásadními úpra-

vami a rekonstrukcemi. Bûhem prázdnin se na

‰kolách v Praze 14 podafiilo realizovat:

• V˘mûnu oken a vstupních dvefií na Z·

Chvaletická. Rekonstrukce spoãívala ve v˘mû-

nû stávajících dfievûn˘ch oken a dvefií, fasád-

ních konstrukcí vãetnû vstupních dvefií a insta-

laci Ïaluzií a bezpeãnostních skel. Pfiiznána

státní dotace ve v˘‰i 4 600 000 Kã. Mûstská ãást

pfiispûla ze svého rozpoãtu ãástkou 2 300 000 Kã.

Celkov˘ rozpoãet na akci ve v˘‰i 6 900 000 Kã.

• V̆ mûnu oken a vstupních dvefií na budo-

vû Z· Hloubûtínská. Jedná se o dokonãení

v˘mûny oken a dvefií vãetnû parapetÛ, instala-

ci Ïaluzií, bezpeãnostních skel ve v˘chodní a jiÏ-

ní ãásti budovy. Státní dotace ve v˘‰i 5 400 000

Kã. Mûstská ãást hradila ze svého rozpoãtu

899 000 Kã. Celkov˘ rozpoãet na akci ve v˘‰i

6 299 000 Kã.

• V Z· Bfií VenclíkÛ probûhla jiÏ poslední

etapa rekonstrukce elektroinstalace vãetnû

v˘mûny vstupních portálÛ a podhledÛ v ‰atnû

‰koly (na snímku) v celkové ãástce 6 686 000

Kã z rozpoãtu mûstské ãásti.

• V M· Chvaletická do‰lo k v˘mûnû zastfie-

‰ení atria v ãástce 688 000 Kã z rozpoãtu mûst-

ské ãásti, které bylo po‰kozeno v roce 2008 kru-

pobitím.

Jednou z nejvût‰ích akcí byla pfiístavba dvou

tfiíd k M· JAHODNICE, Kostlivého 1218.

Z dÛvodu stoupajícího poãtu dûtí v této lokali-

tû, pfiistoupila mûstská ãást k roz‰ífiení matefi-

ské ‰koly od nového ‰kolního roku 2009/10.

Bûhem mûsíce záfií nastoupí do této nové ãásti

‰kolky dûti, které nebyly pfii zápisu pfiijaty

z dÛvodu nedostateãné kapacity M·. Souãasná

kapacita ‰kolky se nav˘‰í vãetnû odlouãeného

pracovi‰tû na 121 dûtí. V této souvislosti dojde

i k roz‰ífiení hracích ploch a k oplocení nové

ãásti ‰kolky. Vûfiíme, Ïe se dûtem i rodiãÛm bude

nová ‰kolka líbit. Celkové náklady na pfiístav-

bu dvou tfiíd ãiní 17 300 000 Kã, které mûstská

ãást hradila ze svého rozpoãtu.

Mimo tyto investiãní akce probíhaly na

v‰ech základních a matefisk˘ch ‰kolách bûÏné

opravy a údrÏba (malování, dovybavení tfiíd

nábytkem, oprava potrubí atd.). 

NAI, foto: j‰

Na školách se v létě pracovalo

stránku pfiipravila: Alena Veselá

Rozloučení se školou

Představujeme nové ředitele
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V ãervnu jsme si udûlaly jednodenní v˘let

na bájnou horu Velk˘ Blaník. Na vrcholu jsme

si pfieãetly povûst o Blanick˘ch rytífiích a vystou-

pali na zdej‰í rozhlednu. Zúãastnily jsme se také

tradiãního skautského jarmarku v Kyjích, kte-

r˘ se konal u skautské klubovny. Nechybûla

bodovaná stanovi‰tû se soutûÏemi – stfielba

z luku, chození na chÛdách, hledání rozdílÛ na

obrázcích, shazování kuÏelek, pfiená‰ení míã-

ku na pálce, provazov˘ Ïebfiík + lávka a skáká-

ní pfies lano. U na‰ich stánkÛ se prodávaly ruã-

ní v˘robky a napeãené dobrÛtky – v‰e za mírné

ceny. Po soutûÏích se losovala oblíbená tom-

bola a na závûr akce se hrála vybíjená. Na kon-

ci na‰eho skautského roku nesmí chybût závû-

reãná tfiídenní v˘prava. Letos jsme vyrazily na

Kokofiínsko, kde jsme spaly v kempu pod sta-

ny. Udûlaly jsme si odtud celodenní v˘let do

Kokofiínsk˘ch skal, prohlédly jsme si

Kokofiínské pokliãky, skalní útvary Obfií

hlava a Îába ãi Skalní bludi‰tû. Na konci

putování na skupinky ãekalo hledání Fé-

nixÛ pomocí azimutÛ a samozfiejmû Ïe

nechybûly truhliãky s pokladem a chla-

divá zmrzlina. Poslední akcí tohoto skaut-

ského roku byl letní 14denní tábor v Trko-

vû. Zúãastnilo se ho celkem 14 lidí

a oddílov˘ pes Jurá‰ek. Leto‰ní etapovou

hru mûla na starosti na‰e oddílová rádky-

nû Ency – její pfiíbûh byl zasazen˘ do fií‰e

fantazie – Svûtakraje, kde se vyskytovaly

rÛzné prapodivné lesní potvÛrky jako napfi.

Skfiehule, âervolet, Bu‰oÀ, Kvasní skfieti, Les-

ní Trolové, Bruãivûd, ·erolichotník ãi Hudr-

manice. Holky utvofiily tfii t˘my a to Vikviko-

vé, Vikvici a Létající lepenky, které se mezi

sebou utkávaly v jednotliv˘ch etapách. Za nû

získávaly táborové peníze zvané Fraxy. Nechy-

bûly tradiãní ranní rozcviãky, táborové bodo-

vání, veãerní hlídky, táborové ohnû, veãerní hla-

sování o nejlep‰í ãlence, plnûní 8 mal˘ch orlích

per ãi 13 bobfiíkÛ (napfi. osamûlosti, hladu, mlãe-

ní, plavce apod.) Podívaly jsme se pû‰ky do hlu-

bokého lesa na b˘valé tábofii‰tû, do cizího tábo-

ra k rybníku v Rovinû a na kolech jsme vyjely

do Jesenice a do Boru na statek za zvífiátky.

Udûlaly jsme si i tfii celodenní v˘lety: na roz-

hlednu Drahou‰ek, zámek ve Vrchotov˘ch Jano-

vicích a nakonec jsme se vydaly na pû‰í v˘let

ze Sedlce-Prãice do okolí – pfies Jetfiichovice,

Cunkov, Ounuz a âertovo bfiemeno. Vyzkou-

‰ely jsme si také denní v˘sadek dvou skupinek

neznámo kam s návratem podle mapy do tábo-

ra, jízdu na vodní skluzavce po pytlích, peãe-

ní kufiat v zemi v Setonovû hrnci a po dlouhé

dobû koneãnû i táborovou indiánskou saunu

s naÏhaven˘mi kameny. Bûhem tábora jsme se

tfiikrát vydaly na rÛzná pfiírodní magická místa

a pokou‰ely jsme se pfiírodû více naslouchat

a rozjímat. Zkrátka jsme toho zaÏily hodnû

a urãitû máme na co vzpomínat. Leto‰ní tábor

utekl jako voda. 

Více se o nás doãtete na: www.skautkyama-

zonky.blog.cz 

vedoucí oddílu Amazonek – 
Eli‰ka Hermannová (Rusalka)

neziskovky a obãanská sdruÏení
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Léto, léto je krásná věc

Nízkoprahov˘ klub Pacific (o. s. SdruÏení na pomoc dûtem s handicapy)

uspofiádal jiÏ ãtvrt˘ t˘denní v˘jezd pro dûti a mládeÏ ve vûku 6–18 let.

„Letos jsme vyjeli na t˘denní pobyt do kempu La Rocca v Konstantino-

v˘ch Lázních, odkud jsme vyrazili na ãtyfii v˘lety. Parním vláãkem do

BezdruÏic, kde byl pro dûti pfiipraven pûkn˘ doprovodn˘ program v his-

torick˘ch kost˘mech a v˘stava ma‰inek a vlakÛ. Pak jsme byli v Hornic-

kém skanzenu ve Stfiíbfie a v lanovém centru v PolÏicích, kde si dûti moh-

ly vyzkou‰et, jak jsou odváÏné a zda dokáÏou pfiekonat samy sebe. âtvrt˘

v˘let byl na hrad ·vamberk a do Krasíkova na farmu, kde jsme mohli

vidût kromû spousty domácích zvífiat také p‰trosy, lamy a jeleny a na závûr

v˘letu jsme se svezli na koních, coÏ byl pro dûti velk˘ záÏitek. V tábofie

probíhala celotáborová hra „Heuréka, mûsto divÛ“, k dispozici jsme mûli

v kempu bazén, kde dûti trávily voln˘ ãas mezi v˘lety a mnoÏstvím her,

které jsme pro nû pfiipravili. Na v˘jezdu nesmûly chybût také dva tábo-

ráky s opékáním bufitÛ a táborov˘mi písnûmi za doprovodu kytary. Vel-

mi oblíben˘m se stal pro tento tábor badminton, hra na kytaru a také jíz-

da na koleãkov˘ch bruslích; dokonce jsme museli pfiipravit pofiadník pro

jejich pÛjãování. Dûti byly velmi spokojené, coÏ usuzujeme i z toho, Ïe

se nás ptaly, zda pojedou pfií‰tí rok znovu. Také nás potû‰ilo ocenûní jed-

né maminky, která napsala: „Chci vám podûkovat, Ïe se o prázdninách

vûnujete dûtem. Va‰e programy jsou skvûlé, pouãné i zábavné. MÛj syn

k vám rád chodí a rád s vámi jezdí na v˘lety a v˘jezdy.“ 

za klub Pacific Pavlína Stankayová

Pacifik v „lázních“

Týden otevřených
dveří v Čertíku

Rodinn˘ klub Vesel˘

ãertík v Dolních Poãerni-

cích (objekt Léta pánû)

pofiádá od 31. 8. do 4. 9.

t˘den otevfien˘ch dvefií,

vÏdy od 9 do 18 hod. V jeho rámci zdarma

nabízí hernu pro rodiãe s dûtmi, ukázkové

hodiny Yamaha Vlase, dûtského kadefiníka

a dámskou vizáÏistku. Zájemci se mohou

registrovat do podzimních kurzÛ. 

Více informací na: 
tel. 724 639 040, www.veselycertik.cz., 
info@veselycertik.cz.

08-12_P14  31.8.2009  10:32  Stránka 9



neziskovky a obãanská sdruÏení
10 • ZÁ¤Í 2009

Vychováváte dítû s pos-
tiÏením? Jste na matefiské
dovolené a hledáte pfiíjemné
matefiské centrum? Dospí-
váte a chcete najít kamará-
dy a pomoc pfii fie‰ení sv˘ch
problémÛ? Pro vás v‰echny má otevfiené dve-
fie Komunitní centrum Mot˘lek. 

Najdete nás ve Vlãkovû ulici v budovû b˘va-
lé matefiské ‰kolky, dennû od 9 do 16 hodin. 

Tû‰íme se na vás!

Nabídka Centra denních sluÏeb 
pro dûti s postiÏením:

❖ dopolední herny s programem, canisterapie,

muzikoterapie, keramika, logopedie, ‰koliãka,

❖ v˘tvarn˘ a sportovní klub, plavání, pora-

denství, klub rodiãÛ.

První záfiijov˘ t˘den si mÛÏete domluvit schÛzku

s pracovníky CDS, na které se seznámíte s aktu-

álními sluÏbami Mot˘lku. Zájemci se mohou

dohodnout na vyuÏívání konkrétních aktivit.

Kontaktujte nás prosím pfiedem e-mailem na:

motylek@motylek.org nebo telefonicky na ãísle

775 964 765.

Co pro vás pfiipravilo Matefiské centrum
Mot˘lek:
dopolední herny s programem, volné herny, pro

rodiãe angliãtinu a relaxaãní malování. Stále jsou

je‰tû volná místa na pondûlní keramiku pro dûti

jiÏ od 3 let!

Nízkoprahov˘ klub Pacific zve dûti a dospí-
vající:
klub je urãen dûtem a mládeÏi od 6 do 18 let, kte-

fií chtûjí zahnat nudu a hledají podporu a pomoc pfii

fie‰ení sv˘ch problémÛ. V klubu mÛÏete najít nové

kamarády i prostor pro uplatnûní sv˘ch nápadÛ.

Záfiijov˘ program klubu Pacific:
10. 9. ãtvrtek 15–19 hod. Spoleãná náv‰tûva

Aquaparku v LetÀanech. Vstup zdarma, sraz

u Pacifiku

18.–20. 9. Víkendov˘ v˘jezd, organizuje úfiad

Mâ Praha 14 ve spolupráci s na‰im klubem. Více

informací v Pacifiku

21.–27. 9. T˘den nízkoprahov˘ch klubÛ – fiada

akcí nízkoprahov˘ch klubÛ po celé republice

22. 9. úter˘ 15–19 hod. âeká vás pofiádná dáv-

ka adrenalinu v Lanovém centru v Libni, vstup

zdarma, sraz u Pacifiku

24. 9. ãtvrtek 14.30–17 hod. Závody na kolo-
bûÏkách, bruslích a skejtech, sraz na tubusu met-

ra u stanice Rajská zahrada, pfiipraveny jsou pûk-

né ceny

MOT¯LEK DùKUJE:
❀ Za technické úpravy prostor Komunitního

centra Mot˘lek dûkujeme Mâ Praha 14 a Správû

majetku Prahy 14

❀ Dûkujeme tiskárenské spoleãnosti OPTYS

z Opavy za oti‰tûní celostránkové informace

o Mot˘lku na blocích dodacích listÛ. Vûfiíme, Ïe

tato inzerce zaujme nové potenciální klienty nebo

ty, kdo chtûjí podpofiit dûti s postiÏením.

PhDr. Zuzana Jelenová
pfiedsedkynû SdruÏení na pomoc dûtem 
s handicapy
KC Mot˘lek, Vlãkova 1067
tel. 281 912 081, 775 964 765, ww.motylek.org 

Komunitní centrum
MOTÝLEK

Matefiské centrum zahajuje svou ãinnost v pon-
dûlí 14. 9. dopolední volnou hernou – do tohoto

termínu probíhá prázdninov˘ provoz MC, pouze

stfiedeãní herny. Rodiãe a dûti mohou v dopo-
ledních hodinách nav‰tívit bez ohlá‰ení hernu

MC také ve stfiedu a v pátek vÏdy 9.30–11.30.

V prÛbûhu stfiedeãního dopoledne kromû zpívá-

níãka s kytarou, fiíkanek a pohybov˘ch aktivit pro-

bûhne 16. 9. od 10.15 stimulaãní skupina pro rodi-

ãe a dûti Hrajeme si a uãíme se s ptákem
Zlobivákem (max. 8 párÛ). Je urãena dûtem, kte-

ré se pfiipravují na vstup do kolektivu. 23. 9. od

10.15 probûhne semináfi pro rodiãe na téma

Sebepoznání: Máme právo na své emoce?
V dobû semináfie lze vyuÏít hernu MC. V rámci

páteãních heren se mÛÏete tû‰it na cviãeníãko,

taneãky a básniãky s pohybem, poté bude násle-

dovat tvofieníãko na téma Vzpomínáme na
prázdniny. Vstup do heren 30 Kã dospûl˘, dûti
zdarma.

Bûhem záfií budou probíhat zápisy do krouÏkÛ

Cviãení pro pfied‰koláky, Aby záda nebolela na

tel. 606 373 343 u fyzioterapeutky R. Trefné, do

‰koliãky Beránek (ãtvrtek 9.30–12 hod.) a ·ikul-
ka (úter˘ 9–12 hod.) jolana.h@volny.cz. Cviãení
pro zdraví a dobrou náladu zahájí svou ãinnost

v pondûlí 14. 9. pod vedením J. Purkyta. Kurz
MasáÏí dûtí a kojencÛ podle Mgr. Jany Ha‰plo-
vé bude probíhat vÏdy v úter˘ od 15 do 16
hod. Kurz bude rozdûlen do tfií lekcí, které pro-

bûhnou 22. 9., 29. 9. a 6. 10. Maximální poãet

párÛ (maminka-dítû) bude pût. Pfiihlá‰ení tel:
605 235 431 Yvona Horská.

JiÏ od záfií probûhne setkání maminek Beranice
a tfietí stfiedu v mûsíci od 20 hod. Kavárniãka pro
Ïeny. Druhé úter˘ v mûsíci je od 20 hod. vyhra-

zeno pro Duchovní veãery. 

4. 9. zveme v‰echny dûti a jejich rodiãe ke spo-

leãné náv‰tûvû Dûtského vodního svûta a hfii‰tû
v areálu Gutovka. S sebou: obleãení pro dûti na

pfievleãení. Sraz v 9.15 na stanici tramvaje Hlou-
bûtín. V t˘dnu od 7. 9 do 11. 9. v odpoledních
hodinách se vydáme na v˘stavu Hry a klamy
na Novomûstské radnici. Sledujte prosím aktuál-

ní informace na na‰ich internetov˘ch stránkách. 

Je na‰í milou povinností podûkovat Mâ Praha 14
za finanãní pomoc, zaji‰tûní rekonstrukce terasy,
její úpravy na zimní terasu, úpravu nového vstu-
pu, v˘mûnu oken a v‰echny související práce.
Dûkujeme za v˘bornou spolupráci nejen správ-
covské firmû, ale i v‰em ostatním firmám za poho-
tovost, ohleduplnost pfii práci, snahu sladit své
poÏadavky s potfiebami MC, rodiãÛ i dûtí. Jsme
rádi, Ïe mÛÏeme Ïít v mladé mûstské ãásti, která má
pochopení pro Ïivot rodiny a její potfieby. Tû‰íme
se na dal‰í spolupráci, na spokojené dûti i rodiãe.
Podrobné informace o akcích MC Klubíãko zís-

káte na http://klubicko.bloguje.cz a na níÏe uve-

den˘ch tel. ãíslech. 

Kontakt: Ing. Mgr. Marie Nováková tel: 

775 204 208, novakpm@volny.cz 

Mgr. Lucie Pernicová tel: 777 596 163, 

pernicova.lucie@seznam.cz 

Matefiské centrum 
Klubíãko YMCA Praha
E- mail:
novakpm@volny.cz
http://klubicko.bloguje.cz

DDM na Černém Mostě
Generála Janou‰ka 1060,

tel. fax.: 286 889 428
info-cm@ddmpraha9.cz

www.ddmpraha9.cz

Zápisy do krouÏkÛ DDM na âerném Mos-

tû se konají v t˘dnu od pondûlí 31. srpna.

Tû‰íme se na vás. Stále pokraãuje v˘tvarná

soutûÏ s názvem „Tohle je moje léto“ – dûti

mohou nosit do DDM âern˘ Most své pode-

psané v˘kresy. Vyhlá‰ení vítûzÛ soutûÏe pro-

bûhne na Narozeninové párty DDM 2. fiíj-

na od 15 do 18 hodin, kdy spoleãnû oslavíme

5. narozeniny. 

Více informací ke krouÏkÛm a k pfiipra-

vovan˘m akcím najdete na na‰ich webov˘ch

stránkách www.ddmpraha9.cz. Pfiejeme v‰em

krásn˘ zbytek léta a úspû‰n˘ nov˘ ‰kolní rok.

KCR 
Heřmánek
kcr.hermanek@seznam.cz,

www.prorodinu.cz, 

tel: 724 761 196, 281 862 342

Pfiipravili jsme pro vás nov˘ program,
kter˘ je více zamûfien˘ na rodiãe mal˘ch
miminek a pfied‰kolních dûtí:

1. záfií bude zahájen nov˘ ‰kolní rok

matefiské ‰kolky
1. záfií bude také zahájen nov˘ interneto-

v˘ kurz pro rodiãe dvoulet˘ch dûtí nazvan˘

Domácí ‰kolka 

15. záfií probíhá první v˘tvarná dílná pro
malé dûti a jejich rodiãe

17. záfií zahajuje lektora Blanka Zelenková

cviãení rodiãÛ s dûtmi od 2 let a cviãení dûtí 

17. záfií v 16 hod. probûhne ukázková hodi-
na v˘uky anglického jazyka pro dûti

22. záfií zahajuje ãinnost literárnû-drama-
tick˘ klub

24. záfií zahajeme v˘uku anglického jazy-
ka pro rodiãe (zaãáteãníci, mírnû pokroãilí

a stfiednû pokroãilí)

28. záfií zahajujeme provoz setkání matefi-
sk˘ch center

29. záfií a 30. záfií zahajuje spoleãné zpí-
vání a tanãení dûtí s rodiãi

30. záfií zahajuje balet holãiãek od 2,5 let 

30. záfií zaãínají Baby cviãení, Baby masá-
Ïe a Cviãení batolat

Bûhem záfií si mÛÏete dohodnout ukáz-

kové hodiny hry na housle, klavír, kytaru
a zpûvu.

Od fiíjna probíhá v KCR Hefimánek pro-
jekt bezplatného vzdûlávání rodiãÛ ze stfie-
doãeského kraje na PC. Na podzim bude pro-

bíhat kurz patchworku, pokud máte zájem,

prosím pfiihlaste se. Stále se u nás cviãí zdra-
votní cviãení pro rodiãe, seniory a v‰echny,

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

Program krouÏkÛ, kurzÛ a rodinn˘ch akti-

vit ve Studiu inspirace 

V pondûlí 7. záfií zahajujeme nov˘ pro-
gram – krouÏky, kurzy pro dûti i dospûlé,
poradenské sluÏby a hlídání dûtí. 

JiÏ mnoho let pfiipravujeme volnoãaso-

vé aktivity pro dûti od 2 a pÛl let, ‰koláky

i dospûlé. Nejinak tomu bude i v novém ‰kol-

ním roce. Pro maminky mal˘ch dûtí nabí-
zíme na kaÏd˘ den jin˘ dopolední i odpo-
lední program. 

Novû zahajujeme celodopolední pro-
gramy – ‰koliãky pro dûti od 3 let!

Opût bude pokraãovat osvûdãená ang-
liãtina pro pfied‰koláky. Roz‰ifiujeme pro-
voz logopedické poradny i individuální
v˘uku hry na keyboard. Rozvrh a pro-
gram najdete na na‰ich webov˘ch strán-
kách www.obcanskainspirace.cz nebo na
v˘vûsce ve sdruÏení  

ZÁPIS DO KROUÎKÒ probíhá od
24. SRPNA DO 7. ZÁ¤Í mezi 10–17 hod.

(polední pauza 12–13).
Den otevfien˘ch dvefií – stfieda 2. záfií
V‰echny, ktefií se o nabídce centra na

âerném Mostû chtûjí dozvûdût více, srdeã-
nû zveme na den otevfien˘ch dvefií ve stfie-
du 2. záfií od 13 do 18 hod. Budete si moci
prohlédnout na‰e prostory, dozvûdût se
informace o aktivitách a seznámit se s lek-
tory!

Ve‰keré podrobné informace najdete
na www.obcanskainspirace.cz, na v˘vûs-
ce u nás nebo na tel.: 774 707 744.

Bezplatné sociálnû právní poradenství
na âerném Mostû je v provozu od záfií po

cel˘ t˘den pondûlí – pátek. Bez objednání

mÛÏete pfiijít v pondûlí, stfiedu nebo pátek.

K externím právníkÛm se mÛÏete objednat

telefonicky (774 707 744 nebo 776 046 112)

nebo osobnû. Dotazy mÛÏete zasílat také

e-mailem: info@obcanskainspirace.cz. 

Nabídka na září

Na‰e kluby jsou v novém ‰kolním roce

otevfieny takto:

Nízkoprahov˘ klub Jahoda: pondûlí,

úter˘ a ãtvrtek 15–19 hod.

Nízkoprahov˘ klub DÏagoda: pondûlí,

úter˘ a ãtvrtek 15–20 hod.

Terénní práce: Karolínu a Martina mÛÏe-

te potkat na ulici v pondûlí a stfiedu od 15 do

20 hod.

Rodinné centrum JahÛdka

Školička: pondûlí, úter˘ a ãtvrtek 8–12

hod. ·kolné: 250 Kã za jedno dopoledne pro

jedno dítû, 350 Kã sourozenecká sleva. MoÏ-

nost nákupu zv˘hodnûn˘ch permanentek.

Informace a rezervace u Katefiiny Cibulcové

na ãísle 721 601 333.

Klub – herna s programem: stfie-

da a pátek 9–11 hod. Za jednu náv‰tûvu

40 Kã. 

TátaHerna: sobota 12. záfií 10–13 hod.

Program pfiedev‰ím pro táty a dûti. Cena:

50 Kã.

ZÁPIS DO NOV¯CH KURZÒ JIÎ
JEN DO 9. ZÁ¤Í!!!

Pondûlí 16–16.45 hod. JahÛdková hudeb-

ka pro rodiãe s dûtmi od 0 do 4 let 

Úter˘ 9–10.30 hod. Angliãtina pro zaãá-

teãníky s hlídáním dûtí 

Úter˘ 10.45–12.15 hod. Angliãtina pro

mírnû pokroãilé s hlídáním dûtí 

Stfieda 15–15.45 hod. Cviãení rodiãÛ

s dûtmi od 1,5 roku 

Stfieda 16–16.45 hod. Cviãení dûtí od tfií

let bez rodiãÛ 

Jahodárna – akce pro vefiejnost kaÏdou

stfiedu od 18 do 20 hod. u nás v JAHODù,

Vybíralova 969, Praha 14-âern˘ Most. 

Více informací o jednotliv˘ch klubech

a aktuálních akcích najdete na na‰ich strán-

kách www.jahodaweb.cz. 

JAH DA

Skákací hrad na parkovišti
Bûhem cel˘ch letních prázdnin mohly dûti

fiádit ve skákacím hradu, kter˘ pro nû na svém

parkovi‰ti instalovala IKEA. V jeho sousedství

byl i koutek pro mrÀousky, kde si mohli uÏívat na

skluzavce ãi houpacích zvífiátkách. foto: ves

Pozvánka na koně

Obãanské sdruÏení Zajíãek na koni zve

v‰echny dûti na jízdy na koních do Buãovic

u Votic. Pfiijeìte také na originální svato-

václavskou jízdu 3.fiíjna k nám na statek.

Kromû svezení na koních a pfiíjezdu kníÏe-

te sv. Václava se mÛÏete tû‰it i na poslední

soud. Více: www.zajiceknakoni.cz, nebo na

tel. 731 009 645 Markéta ·ulcová.

Dětské studio
POHÁDKA

Bobkova777
Praha 9-âern˘ Most
www.vpohadce.cz

DOPOLEDNÍ ·KOLIâKA POHÁD-
KA zahajuje nov˘ ‰kolní rok 7. záfií.
Otevfieno bude Po–Pá: 8–12 hod. 
Máme je‰tû nûkolik voln˘ch míst. Zájem-

ci se mohou hlásit u pí. ·indeláfiové tel.

739 034 435. Zamûfiení jednotliv˘ch dnÛ

zÛstává stejné.

Po – Hrajeme si s angliãtinou

Út – V̆ tvarná ãinnost

St – Vyrábûní

ât – Divadélko, hrajeme si s kost˘my

Pá – Cviãení a taneãky

Zápis a platba odpoledních krouÏkÛ pro-

bíhá v Pohádce od 24. 8. do 4. 9. kaÏd˘ v‰ed-

ní den vÏdy 14–16 hod.

Rozpis odpoledních krouÏkÛ v Pohád-
ce na ‰kolní rok 2009/10 najdete na
www.vpohadce.cz

kontakt: Jitka ·indeláfiová

tel. 739 034 435, 

e-mail: jitka.sindelarova@vpohadce.cz

OSA Hloubûtín vás zve na závody 

HLOUBĚTÍNSKÝ DRAK 2009
Psí závody budou probíhat na kynolo-

gickém cviãi‰ti ZKO Kyje 26. záfií od 8.30

hod. (prezentance od 7.30 hod.) a na pro-

gramu budou zkou‰ky A1, A2, A3, veteráni,

agility a dumping. Uzávûrka pfiihlá‰ek je

16. záfií. Podrobnosti najdete na www.osa-

hloubetin.cz.

BB-klub
ANGLICK¯ KLUB pro teenagery –

kaÏdou stfiedu 16.30–18.30 (V Hefimánku –

Vybíralova 969). Konverzaãní angliãtina

s rodil˘mi mluvãími zábavnou formou. 

Pofiádá: BB KLUB, Mgr. Pavel Trefn˘ 

775 024 742, bbklub@centrum.cz
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Za horkého letního poãasí 6. srpna byl

v Hloubûtínû v sídle Církve ãeskoslovenské

husitské v Kbelské ulici ã. 30 otevfien dal‰í klub

seniorÛ v Praze 14. Klub se podafiilo otevfiít za

podpory Mâ Praha 14 a aãkoliv je v prostorách

hloubûtínské fary, ãlenství v nûm není nijak vázá-

no na to, zda jste vûfiící ãi ne. Prostfiedí je tady –

jak jsme se osobnû pfiesvûdãili – velmi pfiíjem-

né, k dispozici jsou stolní hry, televize s vide-

em, kuchyÀka a dokonce i zahrada. S hork˘m

poãasím pfii zahájení provozu klubu krásnû

korespondovalo téma první cestopisné pfiedná‰-

ky (které tu budou obãas na programu), coÏ byla

KeÀa. Pfiedná‰ejícím by KeÀan Dr. Phanuel

Osweto, PhD, kterému Církev ãeskoslovenská

husitská umoÏnila prostfiednictvím stipendia

v âR vystudovat a kter˘ chce nyní sv˘m pro-

jektem „Afrika Africe“ pomáhat dal‰ím mlad˘m

lidem v Keni ke vzdûlání. Jeho vyprávûní, dopl-

nûné fotografiemi a videonahrávkami, bylo ne-

smírnû poutavé a pfiítomné seniory zaujalo nato-

lik, Ïe Dr. Oswetu zahrnuli doplÀujícími otázkami.

Pokud máte zájem, zajdûte do hloubûtínského

klubu vÏdy ve ãtvrtek mezi 14. a 17. hodinou.
Na druhé záfiijové schÛzce – ve ãtvrtek

10. záfií – se mÛÏete od 14 hodin tû‰it na dal-
‰í cestopisnou pfiedná‰ku, tentokrát o Izrae-
li. text a foto: ves

Sobota 5. záfií VYCHÁZKA KOLEM JEDNÉ Z NEJV¯ZNAM-

NùJ·ÍCH PRAÎSK¯CH PAMÁTEK, PET¤ÍNSKÉ âÁSTI FOR-

TIFIKAâNÍ SOUSTAVY PRAÎSKÉHO SOUMùSTÍ. Historie, osob-

nosti, pfiíroda a dal‰í zajímavosti. Sraz ve 14 hod. na stanici tram. ã. 22

Pohofielec.

Nedûle 6. záfií ZÁMEK A KOSTEL PANNY MARIE V ZÁBùH-

LICÍCH. Sraz ve 14 hod. na nástupi‰ti stanice Skalka – trasy metra A.

Nedûle 13. záfií HISTORIE HOLYNù A ¤EPORYJÍ. Sraz ve 14 hod.

na nástupi‰ti stanice Smíchovské nádraÏí – trasy metra B.

Nedûle 20. záfií ZÁMEK ZBRASLAVAV¯ZNAMNÉ OSOBNOSTI.

Sraz ve 14 hod. na nástupi‰ti stanice Smíchovské nádraÏí – trasy metra B.

Stfieda 23. záfií ZA KARLEM HA·LEREM... Zlíchov a okolí

s náv‰tûvou kostela sv. Filipa a Jakuba. Sraz ve 14 hod. na tramvajové

zastávce Zlíchov, ã. tramvaje 12, 13, 14.

Sobota 26. záfií HISTORIE LYSOLAJÍ A HOUSLÍ. Sraz ve 14 hod.

na nástupi‰ti stanice Dejvická – trasy metra A.

Stfieda 30. záfií Z VYSOâAN NA PALMOVKU. Údolím Rokytky
s jejími zajímavostmi. Sraz ve 14 hod. na nástupi‰ti stanice Vyso-
ãanská (dole) – trasy metra B

Pofiádá DÛm seniorÛ Portus a o.s. ÎIVOT 90

Klub důchodců i v Hloubětíně Upozornění pro
návštěvníky klubu

seniorů
Toto upozornûní je adresováno stávají-

cím i nov˘m ãlenÛm Klubu seniorÛ na âer-

ném Mostû. Od stfiedy 2. záfií se scházíme

v nov˘ch (vût‰ích), zapÛjãen˘ch prostorách –

v MaÀákovû ulici 754 na âerném Mostû II.

– opût kaÏdou stfiedu od 14 hod. Díky tomu

rádi uvítáme kaÏdého nového zájemce!

(PÛvodní prostory v Domû sociálních sluÏeb

v Bojãenkovû ulici jiÏ Klub seniorÛ nadále

ke sv˘m schÛzkám uÏívat nebude).

OP ââK pro Prahu 14 a 9

Bûhem pfiedná‰ky o Keni v sídle Církve ãeskoslovenské husitské

v Hloubûtínû jsme se seznámili s projektem Afrika Africe, kter˘ se

právû rozjíÏdí za úãelem zlep‰ení vzdûlanosti mládeÏe Ïijící ve velmi

svízeln˘ch a pro Evropana tûÏko pfiedstaviteln˘ch podmínkách slamÛ

Mukuru a Nairobi v Keni. Za projektem stojí mlad˘ Afriãan Phanuel

Osweto z Keni, jehoÏ snahu podporuje a koordinuje PraÏská diecéze

CâH. Spoleãn˘mi silami chtûjí pomáhat mlad˘m KeÀanÛm, aby zís-

kali vzdûlání jako jeden z nejdÛleÏitûj‰ích pfiedpokladÛ pro lep‰í, dÛstoj-

nûj‰í Ïivot. Tohoto cíle by mûlo b˘t dosaÏeno prostfiednictvím misij-

ní práce, sociální a zdravotní péãe a osvûty v samotné Keni. Hlavním

cílem tohoto projektu je zaloÏit církevní centrum, které by se zamûfiilo na znev˘hodnûnou mládeÏ ze

slumÛ v Nairobi, hlavním mûstû Keni. Úkolem centra je poskytovat denní péãi a pomoc ve smyslu

pastoraãní péãe a poskytování sociálních a zdravotnick˘ch informací a nabídnout moÏnost v˘uky prá-

ce s poãítaãem. Více informací o projektu naleznete na www.nairobi.zde.cz. I vá‰ mal˘ pfiíspûvek

mÛÏe nûkomu zmûnit ãi zachránit Ïivot. âíslo úãtu: âeská spofiitelna 1922545319/0800 VS: 777.

Dûkujeme v‰em dárcÛm ochotn˘m pfiispût na podporu tohoto projektu. j‰

Projekt „Afrika Africe“

Pes na balkóně trpí horkem
(a vám za to hrozí pokuta)

Pfii náv‰tûvû seniora pana Seidla, kter˘ nám

zapÛjãil k vyfotografování modely letadel do

nové publikace o letcích, kterou právû pfiipravu-

jeme, jsme na sídli‰ti ¤epy, kde bydlí, zaregist-

rovali v 7. patfie jednoho domu vytrvale ‰tûkají-

cího psa. Pes evidentnû trpûl horkem (ten den

bylo ve stínu pfies 30 °C) a snaÏil se dostat z bal-

konu pryã, coÏ se mu ov‰em nemohlo podafiit.

Rozhodli jsme se jednat a díky tomu v‰e dopad-

lo tak, Ïe pfiijela Policie spolu s hasiãi a psa vyso-

kozdviÏn˘m vozíkem z balkonu zachránili –

nikdo totiÏ nebyl doma a kdo ví, jak by zvífie

v odpoledním parnu dopadlo!! Hasiãi potom

podobn˘m zpÛsobem z dal‰ích balkónÛ vysvo-

bodili je‰tû nûkolik psích vûzÀÛ, jejichÏ majite-

lé ode‰li do práce a své pejsky „odloÏili“ na bal-

kón, kde byli odsouzeni protrpût den ve v˘hni

sluneãních paprskÛ. HasiãÛm a Policii za to pat-

fií dík a nesvûdomití majitelé zvífiat si sv˘m jed-

náním vyslouÏili pokutu 7000 Kã. ProtoÏe na‰e

sídli‰tû se od toho fiepského tak moc neli‰í

a podobné jednání proto není vylouãeno ani u nás,

apelujeme na v‰echny majitele psÛ (ale i jin˘ch

zvífiat), ktefií by je chtûli v letních dnech po dobu

své nepfiítomnosti zavírat na balkonû – nedûlej-

te to! Zvífieti hrozí úÏeh, kter˘ mÛÏe skonãit i smr-

tí, pokud pomoc nepfiijde vãas. Stejnû jako ãlo-

vûku i psovi vadí vysoké teploty. Navíc vám za

to hrozí pokuta, která není zas tak malá… ves

VYCHÁZKY pro seniory v září

První fiíjnov˘ den si pfiipomíná-

me Mezinárodní den seniorÛ. Pfii

této pfiíleÏitosti vûnuje Národní

divadlo jiÏ fiadu let benefiãní pfied-

stavení ve prospûch obãanského

sdruÏení ÎIVOT 90. V leto‰ním

roce to bude jiÏ po sedmnácté! Ve

ãtvrtek 1. fiíjna se pod zá‰titou paní

Lívie Klausové uskuteãní v histo-

rické budovû Národního divadla

benefiãní pfiedstavení Prodané
nevûsty. V˘tûÏek z pfiedstavení

bude pouÏit ve prospûch aktivi-
zaãních programÛ pro seniory.

stránku pfiipravila: Alena Veselá

Benefiční představení v Národním divadle
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volby do Poslanecké snûmovny Parlamentu âR
ZÁ¤Í 2009 • 13

VOLEBNÍ PŘÍLOHA
Informace pro voliče

1. Volby se konají dne 9. fiíjna 2009 od 14:00 hod. do 22:00 hod.

a dne 10. fiíjna 2009 od 8:00 hod. do 14:00 hod.

2. Oprávnûn˘m voliãem je kaÏd˘ obãan âeské republiky, jenÏ

nejménû druh˘ den voleb (10. 10.) dosáhne vûku 18 let, není

zbaven zpÛsobilosti k právní úkonÛm a je v den voleb pfiihlá-

‰en v pfiísl. mûstské ãásti k trvalému pobytu.

3. 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.

4. Voliã, jenÏ se nemÛÏe ze zdravotních dÛvodÛ dostavit do
volební místnosti, vyrozumí o této skuteãnosti pfiíslu‰nou okrs-

kovou volební komisi (OVK) nebo Úfiad m. ã. Praha 14, kte-

r˘ jí informaci pfiedá a OVK vy‰le dva své ãleny s pfienosnou

volební schránkou za tímto voliãem do jeho bydli‰tû. 

5. Po oba dva dny voleb bude v sídle Úfiadu m.ã. Praha 14 stálá

sluÏba odd. evidence obyvatel a osob. dokladÛ, pro pfiíp. ovû-

fiení údaje o bydli‰ti, nebo k vydání obãanského prÛkazu.

6. Lze volit ve volebním okrsku v místû trvalého pobytu, nebo na

voliãsk˘ prÛkaz v kaÏdém okrsku v celé âR, nebo i v zahra-

niãí na zastupitelském úfiadû.

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

Volební okrsek č. 675
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. 676
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, 667/3, 687/49,

733/83, 738/41, 739/8, 740/24,

803/62, 852/82, 990/80a

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. 677 
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,
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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. 678
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. 679
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. 680
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. 681
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. 682
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. 683
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. 684
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. 685
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. 686
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. 687
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. 688
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. 689
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. 690
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. 691
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. 692
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. 693
volební místnost: ZŠ Vybíralova 964
Kpt.Stránského 977/11, 978/13, 979/15, 980/17,

981/19, 982/21, 983/23, 984/25, 985/27, 986/29,

987/18, 988/20, 989/16, 990/14, 991/10, 992/12,

993/8, 994/6, 995/4, 996/2, 997/1 
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Volební okrsek č. 694
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. 695
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. 696
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, 1596 

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. 697
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. 698
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. 699
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. 700
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. 701
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 722/1, 722/3, 722/5,

722/7, 722/9

Zalinská 101, 127/3, 184, 194, 195, 449, 483, 716

Volební okrsek č. 702 
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, 394, 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 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, 20, 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. 703
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. 704
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. 705
volební místnost: 
Galerie 14, nám. Plukovníka Vlčka 68
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

Mare‰ova 642/2, 643/4, 643/6

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 643/20, 643/22, 658/24, 659/26, 660/28,

676/30, 677/32, 678/34, 679/36

·edova 653/2, 654/4, 655/6, 656/8, 657/1

volby do Poslanecké snûmovny Parlamentu âR
16 • ZÁ¤Í 2009
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Ze systému hl. m. Prahy

Pofiíãanská x Klánovická 2. 9.

Mochovská x Zeleneãská

·estajovická x V Chaloupkách

Konzumní x Na Obrátce

Svépravická x ·estajovická 3. 9.

Hloubûtínská x V Chaloupkách

VaÀkova x V Chaloupkách

Nehvizdská x Zeleneãská

Hejtmanská x Vranovská

V Humenci x Sadská 9. 9.

Zámeãnická x Mochovská

Îelivská x Metujská

Tálinská u ãp. 15

Tálinská x Oborská 10. 9.

·imanovská x Za ·kolou

Kukelská x Chvaletická

Cidlinská x Mar‰ovská

Karda‰ovská u obchod. stfiediska

Cvrãkova x Burdova 16. 9.

Stropnická x Za âern˘m Mostem

Koclífiova x Kaãínská

Lásenická x Lipnická

Vírská x Branská 17. 9.

Splavná x Svárovská

Svûtská x Lipnická

Koclífiova x VodÀanská

VodÀanská x Skorkovská

Jordánská x Svárovská 23. 9.

Babylonská x Jordánská

Spolská x Mílovská

Hamerská x Církviãná

Herdovská x Bo‰ilecká

Horusická x Osická 24. 9.

Zvíkovská x Dáfiská

RoÏmberská x Podli‰ovská

Vlkovická x Dvofii‰Èská

Chvaletická x Vizírská (chodník)

Dfiítenská x Velkoborská 30. 9.

Jezdovická x Froncova

Novozámecká x Vidlák

Lipenské námûstí

NeÏárská x Jansova

V Humenci x Sadská 1. 10.

Mochovská x Zeleneãská

·estajovická x V Chaloupkách

Liblická x Klánovická

Hloubûtínská x V Chaloupkách

Velkoobjemové kontejnery jsou pfiistavo-
vány do 14 hodin dne dle rozpisu.

Ze systému MČ Praha 14
Lomnická x StaÀkovská 9. 9.

Travná x Kostlivého

Lomnická x Zalinská 10. 9.

Bfií VenclíkÛ x Vlãkova 16. 9.

Anderleho x Gen. Janou‰ka

Bobkova x MaÀákova

Rone‰ova x Volkova 17. 9.

Himrova x Gen. Janou‰ka

Smikova x Gen. Janou‰ka 23. 9.

Bryksova u zad. traktu ã.p. 762

Kpt. Stránského x Vybíralova

Va‰átkova x Dygr˘nova 24. 9.

Bryksova x Fejfarova

Mansfeldova x Kuãerova 30. 9.

Hlaìova proti ã. p. 671

Velkoobjemové kontejnery jsou pfiistavo-
vány do 11 hodin dne dle rozpisu a odváÏe-

ny následující den.

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY na ZÁŘÍ

Harmonogram mobilního sběru 
NEBEZPEČNÉHO ODPADU

Zastávky na sbûrové trase „A“ ve ãvrtek 17. záfií

Zámeãnická x Mochovská 15.00–15.20 

Sadská x V Novém Hloubûtínû 15.30–15.50

Klánovická x Liblická 16.00–16.20

·estajovická x V Chaloupkách 16.30–16.50

·estajovická x Svépravická 17.00–17.20

Cidlinská x Mar‰ovská 17.30–17.50

Kukelská x Chvaletická x Îárská 18.00–18.20

Karda‰ovská (u nákupního stfiediska) 18.30–18.50

Zastávky na sbûrové trase „B“ ve ãtvrtek 1. fiíjna 

Koclífiova x Kaãínská 15.00–15.20

Vírská x Burdova 15.40–16.00

Splavná x Okrouhlíkova 16.10–16.30

Svûtská x Jordánská 16.40–17.00

Za ‰kolou x ·imanovská 17.10–17.30

Jezdovická x Froncova 17.40–18.00

Vidlák x Novozámecká 18.10–18.30

Lipenské nám. 18.40–19.00

Odpady, které sbíráme: rozpou‰tûdla, kyseliny, zásady, fotochemi-

kálie, pesticidy, záfiivky a jin˘ odpad obsahující rtuÈ, oleje a tuk (kro-

mû jedlého), barvy, tiskafiské barvy, lepidla, pryskyfiice, detergenty

a odma‰Èovací pfiípravky, nepouÏitelná cytostatika a léky, baterie a aku-

mulátory.

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

kami. Nebezpeãné odpady odevzdávejte v˘hradnû obsluze sbûro-
vého vozidla! OÎP ÚMâ Praha 14

UPOZORNĚNÍ PRO MOTORISTY
Úfiad m. ã. Prahy 14, odbor v˘stavby a dopravy, jako pfiíslu‰n˘ silniãní správní úfiad upozorÀuje na

prÛbûh podzimního komplexního úklidu komunikací (KÚK) v roce 2009 dle níÏe uvedeného harmo-
nogramu. 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. 

* * *
1. 9.  DoleÏalova, Dygr˘nova (ãást vyznaãena pfienosn˘m DZ), Va‰átkova, Breitcetlova, Irwingova

2. 9.  ·romova, Himrova, Gen. Janou‰ka, ·ebelova, Jíchova, Smikova, Dygr˘nova (ãást vyznaãená

pfienosn˘m DZ), Anderleho

3. 9.  Krylovecká, Karda‰ovská, Rochovská, Vizírská, Kukelská, Chvaletická, Îárská

4. 9.  Cíglerova, Bfií. VenclíkÛ, Vlãkova, Boufiilova, Bojãenkova, Trytova, Paculova, Rone‰ova, Vol-

kova, vãetnû parkovi‰tû u ‰koly pfii ul. Bfií. VenclíkÛ a parkovi‰tû pfii metru v ul. Cíglerova-Broumarská

14. 9.  Na Obrátce, Konzumní, Kbelská, Milovická, V Novém Hloubûtínû, V Humenci, Sadská, Pod

Turnovskou tratí, Mochovská v úseku od kfiiÏ. Kbelská po kfiiÏ. Pod Turnovskou tratí, Zeleneãská v úse-

ku od kfiiÏ. Kbelská po kfiiÏ. Nehvizdská

15. 9.  Zámeãnická, ZáluÏská, Nehvizdská, Mochovská v úseku od kfiiÏ. Pod Turnovskou tratí po kfiiÏ.

Zeleneãská, Zeleneãská v úseku od kfiiÏ. Nehvizdská po kfiiÏ. Slévaãská 

16. 9.  K Mototechnû, Anny âíÏkové, Chvalská, Horou‰anská, Klánovická, Pofiíãanská, SoustruÏnic-

ká, Liblická, ·tolmífiská, âertouská v úseku od kfiiÏ. Klánovická po kfiiÏ. VaÀkova, Hloubûtínská v úseku

od kfiiÏ. Podûbradská po kfiiÏ. VaÀkova

17. 9.  Hloubûtínská v úseku od kfiiÏ. VaÀkova po kfiiÏ. V Chaloupkách, VaÀkova, V Chaloupkách, Kyj-

ská, Svépravická, ·estajovická, Hostavická, PostfiiÏínská, Lito‰ická, âertouská v úseku od kfiiÏ. VaÀkova

po slep˘ konec ulice

18. 9.  Pospíchalova, parkovi‰tû pfii ul. Cíglerova v blízkosti kfiiÏ. s ul. Pospíchalovou

* * *
Úklid komunikací bude provádût Technická správa komunikací hl. m. Prahy za asistence Policie âR

a Mûstské policie. Doba úklidu bude od 7–14 hodin a v t˘denním pfiedstihu budou dotãené komunikace

osazeny pfiíslu‰n˘mi dopravními znaãkami. Proto vyz˘váme v‰echny motoristy, aby respektovali toto

dopravní znaãení a ve vlastním zájmu neparkovali v uveden˘ch dnech na takto oznaãen˘ch komunikacích.

V pfiípadû neuposlechnutí rozhodnutí silniãního správního úfiadu je vlastník komunikace oprávnûn
dle zákona 13/1997 Sb. o pozemních 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

Upozornûní: 
velkoobjemové kontejnery jsou urãeny na odpad
z provozu domácností, kter˘ není moÏné pro

jeho objem odloÏit do nádob na smûsn˘ komu-

nální odpad (popelnic). Jedná se pfiedev‰ím o ãás-

ti nábytku a podlahov˘ch krytin (lina, kober-

ce). Kontejnery nejsou urãeny na stavební suÈ,
v˘kopovou zeminu, rostlinn˘ a Ïivoãi‰n˘
odpad, nebezpeãné sloÏky komunálního odpa-
du a odpad z podnikatelské ãinnosti.

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

OÎP ÚMâ Praha 14
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Pacifik, nízkoprahov˘ klub pfii KC Mot˘lek

mûl na leto‰ní prázdniny ze v‰ech neziskovek

v Praze 14 nejbohat‰í nabídku programÛ pro

dûti. Zvlá‰tní pfiízni se u nich uÏ dlouhodobû

tû‰í tzv. pfiímûstské tábory. Znamená to celo-

denní v˘let nûkam mimo Prahu nebo za nûja-

kou zajímavostí v Praze a vût‰inou taky spou-

stu legrace, zábavy a ãasto i dobrodruÏství. To

poslední urãitû pfievládalo i na netypickém pfií-

mûstském v˘letû, kter˘ si uÏilo 19 dûtí z Paci-

fiku 5. srpna a kter˘ byl aÏ do plzeÀského Dino-

Parku a ZOO. UÏ samotná cesta vlakem byla

pro mnohé premiérová a coÏ potom setkání

s nejrÛznûj‰ími druhohorními dinosaury, ktefií

se jim pfiedstavili v pfiírodním prostfiedí ve sku-

teãn˘ch velikostech, nûktefií dokonce i v pohy-

bu!! Atmosféru dokreslilo 3D kino s filmem

o mládûti Apatosaura, které se jako zázrakem

zachránilo pfii v˘buchu sopky na druhohorní

Zemi. Z DinoParku dûti pfiímo pfie‰ly do sou-

sední zoologické zahrady, která je druhou

nejstar‰í v âR. Co tady obdivovaly? Urãitû

v‰echna mláìata – mohly si dokonce pohladit

hfiíbátko konû-haflinga, které se svojí maminkou

bûhalo v ohradû a zvûdavû z ní vystrkovalo hla-

vu, vidûly krmení tuãÀákÛ, krásného ussurij-

ského tygra a dal‰í, nûkdy i neznámá zvífiata.

Za trpûlivost, stále pfiíjemnou náladu, úÏasnou

starostlivost a neuvûfiitelné v˘chovné pÛsobe-

ní na dûti bûhem tohoto v˘letu bych tentokrát

chtûla vyzvednout pûtici dospûl˘ch pracovní-

kÛ a dobrovolníkÛ Mot˘lku v ãele s vedoucí

Pacifiku Pavlínou Stankayovou. Díky, byli jste

skvûlí! text a foto: ves

letní tábory
18 • ZÁ¤Í 2009

Unikátní výprava Pacifiku do Unikátní výprava Pacifiku do 

a ZOO Plzeňa ZOO Plzeň

Sebastian tûsnû pfied seÏráním Tyranosaurem rexem

Dospûlému Apatosaurovi kluci nesahali ani po bfiicho

Skauti čekají 
na nováčky

Smeãka vlãat ze skautského stfiediska

GINKGO v âihákovû ulici, v níÏ je také

fiada klukÛ z Prahy 14, proÏila leto‰ní tábor

po vzoru indiánÛ v divoãinû âeskomorav-

ské vrchoviny. Z Vysoãan tedy vyrazila na

Vysoãinu, kde vyrábûla indiánské obleky

s nepostradateln˘mi doplÀky ve formû medi-

cínsk˘ch váãkÛ, malovan˘ch ãelenek, lukÛ

nebo tomahavkÛ. Na programu byly plíÏící

hry, lov, stopování, lakros, tábofiení v pfiíro-

dû, rozdûlávání ohÀÛ, vafiení jednoduch˘ch

jídel, stavba vlastních pfiístfie‰kÛ, ale také

náv‰tûvy blízkého hradu a westernového

mûsteãka.

Od záfií uÏ ãekají na vlãata dal‰í víken-

dové v˘pravy s napínav˘mi pfiíbûhy. Chce-

te-li se jich také zúãastnit a je vám mezi 7–9

roky, staãí pfiijít kaÏdé pondûlí v 16 hodin

do skautského stfiediska 108 GINKGO, âi-

hákova 20. Star‰í kluci ve vûku 10–13 let

mají schÛzky tamtéÏ kaÏdé úter˘ mezi

16.30–18.30 hod. a od záfií tady novû pfiijí-

mají také dívky ve vûku 7 aÏ 9 let, které se

budou scházet zatím ve stejnou dobu jako

vlãata. Dal‰í podrobnosti ze skautského

svûta kamarádství, dobrodruÏství, odvahy

a tábofiení lze nalézt na www.volny.cz/gink-

go 106. text a foto: MK

uu
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Do b˘valého zámku v Koutu na ·umavû

pfiijelo s obãansk˘m sdruÏením Zajíãek

na koni strávit prázdninov˘ t˘den pfies

padesát handicapovan˘ch dûtí se sv˘m dopro-

vodem. Pfiivítal je samotn˘ náãelník indiánské-

ho kmene ·umakuta, kterému museli v‰ichni

slíbit, Ïe se po celou dobu pobytu budou snaÏit

pfiiblíÏit indiánskému zpÛsobu Ïivota. A tak se

v jednotliv˘ch skupinkách pojmenovan˘ch

Kondofii, Medvûdi, Bizoni a Vycházející slun-

ce postupnû batikovala triãka s vyobrazením

tûchto názvÛ, vyrábûly se indiánské ãelenky,

amulety plné zubÛ uloven˘ch zvífiat, bubínky

z pravé hovûzí kÛÏe a dal‰í nezbytné doplÀky. To

v‰e v rámci arteterapie, kromû které absolvova-

ly dûti podle stupnû svého postiÏení kaÏd˘ den

muzikoterapii, vûnovaly se pohybov˘m hrám

a jízdû na koních ze stáje Artu‰, dostalo se i na

canisterapii, pohádky, koupání v bazénu, ukáz-

ky dovednosti místních hasiãÛ a dal‰í zajíma-

vosti. Pfii tak nabitém programu a celotáborové

hfie s indiánsk˘mi motivy tak mûly dûti moÏnost

alespoÀ na t˘den vymûnit tvrdou celoroãní rea-

litu za osvobozující svût fantazie, kde se staly

Rybanou, Hbit˘m Panterem, Havraním Pírkem,

Mal˘m Tygfiíkem, Blankytnou Oblohou, Nairy

nebo Neris. Mimofiádnou zásluhu na tom má

dvacítka dobrovolníkÛ pod vedením tria Mar-

kéta ·ulcová, Zuzana Rauchová a Ivana Hoff-

mannová. Podûkování patfií i fiadû sponzorÛ,

zejména pak Metrostavu, Vodafone, Magistrátu

hl. m. Prahy a nadaci âlovûk ãlovûku. A aby

toho nebylo málo, tak v druhé polovinû srpna

se stejnû poãetná skupina mûnila v indiány na

bezbariérovém statku v Buãovicích u Votic. Tam

Zajíãek na koni pofiádá také dal‰í zajímavé akce,

o kter˘ch vás v Listech Prahy 14 pravidelnû in-

formujeme. text a foto: vok (·ed˘ Vlk)

letní tábory
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Indiáni na Šumavě
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Nejvy‰‰í soutûÏ v na‰em nejpopulárnûj-

‰ím sportu se uÏ nûkolik let oficiálnû

jmenuje podle generálního sponzora

Fotbalová Gambrinus liga. Letos pfii‰el plzeÀ-

sk˘ pivovar s novinkou v podobû stejnojmen-

n˘ch restaurací po celé republice a v Praze 14

se zaãátkem srpna slavnostnû otevírala tfie-

tí z nich, v hlavním mûstû vÛbec první. Res-

taurace Na Chlumecké, nyní vlastnû uÏ také

restaurace Gambrinus liga byla v˘raznû rekon-

struována, cel˘ interiér je novû vybaven, pros-

tory se prosvûtlily, více místa tu teì mají vy-

znavaãi ‰ipek i kuleãníku, aÏ neuvûfiitelnou

zmûnou k lep‰ímu pro‰lo sociální zafiízení,

novinky se objevují i na jídelním lístku, o kva-

litnû o‰etfiené desítce a dvanáctce z Plznû ani

nemluvû.

To ostatnû ocenily i pozvané fotbalové

legendy, jejichÏ v˘bûr se promotérovi celé této

akce Karlu Bobrovi Kfiítkovi opravdu povedl.

Tfietí restauraci Gambrinus liga totiÏ spolu

s ním a starostou Prahy 14 Miroslaven FroÀ-

kem pokfitili a sv˘mi podpisy to potvrdili ti nej-

lep‰í hráãi z hlediska fotbalového umu i oblí-

benosti u fotbalového národa. Karol Dobia‰

(61 let), univerzální fotbalista, obránce, stoper

i záloÏník s dlouhodobû vynikající v˘konnos-

tí, ve své dobû patfiící k evropské ‰piãce. Mistr

Evropy z roku 1976,

dvakrát nejlep‰í fot-

balista roku u nás, s 67

starty za reprezentaãní t˘m. Antonín Panenka

(60), inteligentní rozehrávaã s vynikající pfii-

hrávkou, obdivovan˘ zejména pro svou kopa-

cí techniku a mistrnou stfielbu pfiím˘ch voln˘ch

kopÛ, v níÏ kdysi patfiil k nejlep‰ím v Evropû.

Mistr Evropy z roku 1976, 59x v reprezentaã-

ním dresu, jednou fotbalista roku. A do tfietice

Ladislav Vízek (54), jeden z nejtechniãtûj‰ích

hráãÛ celé na‰í fotbalové historie, mistr kliãky

a aÏ neuvûfiiteln˘ „hraãiãka“ s míãem. Olym-

pijsk˘ vítûz z roku 1980, za A t˘m reprezento-

val 41x, také on se stal fotbalistou roku.

Tohle trio se nechalo s mnoÏstvím sv˘ch fan-

dÛ i fanynek ochotnû fotit, vyprávûlo veselé his-

torky ze své aktivní kariéry, smutnilo nad sou-

ãasn˘m stavem na‰eho fotbalu, podepisovalo

se pomalu jako na autogramiádû. Láìa Vízek

navíc natoãil pár piv, Karolko Dobia‰ zku‰enû

krájel uzenou k˘tu a Tonda Panenka hrál se sv˘-

mi fandy je‰tû dost dlouho klasick˘ kuleãník.

Pro fotbalumilovn˘ národ Prahy 14 to prostû

byly velice pfiíjemné hodinky s na‰imi fotbalo-

v˘mi legendami. 

sport
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Fotbalové legendy na Černém MostěFotbalové legendy na Černém Mostě

dvoustranu pfiipravil: Pavel Vokurka,
foto autor (8), Jifií Nagy (1), Jan Vesel˘ (1)

a archiv
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Sly‰eli jste jiÏ o nové sportovní aktivitû,

o takzvaném K2 HIKING programu? UÏ brzy

budete mít moÏnost si tohle aerobní cviãení

u nás vyzkou‰et ve Squash centru PRO-6. 

K2 HIKING je nová Indoor Walking aktivi-

ta. HIKING ve volném pfiekladu z angliãtiny

znamená vysokohorská turistika a Indoor Walk-

ing chÛzi uvnitfi. K2 znázorÀuje druhou nej-

vy‰‰í, a zároveÀ nejobtíÏnûj‰í horu na svûtû.

A pfiesto na K2 HIKING mÛÏe jít úplnû kaÏd˘,

protoÏe v˘stup na ni vychází ze základního lid-

ského pohybu – chÛze. A tak na lekcích mÛÏe-

te potkat muÏe i Ïeny, mladé i star‰í, sportovnû

zdatné i ty pohybovû ménû nadané. Indoor

Walking doporuãují doktofii a hlavnû obezito-

logové jako jednu z nejzdravûj‰ích forem po-

hybu. Navíc mÛÏete mít skvûl˘ pocit, Ïe jste

vystoupali aÏ na vrchol té nej-

obtíÏnûj‰í hory.

Skupinu lidí vede instruktor

K2 HIKING za doprovodu motivu-

jící hudby s prolínáním chÛze, bûhu i jednodu-

ch˘ch prvkÛ aerobiku na trenaÏéru. Ten je pohá-

nûn jen va‰í chÛzí, takÏe si kaÏd˘ vlastnû urãuje

tempo sám. A aby byla simulace chÛze témûfi

dokonalá, lze plo‰inu i o nûkolik desítek stupÀÛ

naklonit, coÏ jiÏ opravdu vypadá na dokonalou

vysokohorskou turistiku. K2 HIKING trenaÏér

snímá srdeãní tepovou frekvenci, dále moni-

toruje celkovou a okamÏitou u‰lou vzdálenost,

rychlost a aktuální ãas chÛze i poãet spálen˘ch

kalorií. Zkuste si udûlat ãas a nav‰tívit ve dnech

12. a 13. záfií Squash centrum PRO-6, kde si

zdarma mÛÏete tuto novinku vyzkou‰et. Po

oba dny je pro vás pfiipraven zajímav˘ program

s instruktory. BliÏ‰í informace získáte na

www.pro-6.cz. Tak co, vystoupáte na vrchol?

Z· Vybíralova se opût zúãastnila ragbyové

ligy ‰kol, která se hraje v rámci sportovnû sociál-

ního projektu prevence kriminality pod názvem

Sport bez pfiedsudkÛ systémem podzim – jaro.

Dvû smí‰ená pûtiãlenná druÏstva startovala

v kategorii Benjamin (6.–7. tfiída), ve star‰í kate-

gorii Junior (8.–9. tfiída) to byla dokonce druÏ-

stva tfii. Po seãtení v‰ech bodÛ bylo umístûní

druÏstev velmi dobré, a tak na nû ãekalo vyvr-

cholení soutûÏe v podobû ‰kolního mistrovství

âR. JiÏ potfietí za sebou se podafiilo vybojovat

ve star‰í kategorii mistrovsk˘ titul zásluhou

klukÛ a dûvãata z 9. tfiíd (na snímku na nejvy‰-

‰ím stupni Marek Holík, David Svoboda, Filip

Krãál, „Tonda“, Tereza Pácaltová, Kamila ·am-

palíková, Jakub Frkal, Tadeá‰ BroÏ a druhé

druÏstvo Vybíralova II.). 

Dvakrát Sokol 
TJ Sokol Hloubûtín zahajuje 10. záfií v tûlo-

cviãnû Z· Tolerance – Mochovská 570 od 20

hodin pravidelné cviãení oddílu aerobiku pod

vedením lektorky Lucky, kterého se mohou

zúãastnit i neãlenové Sokola. Ti se mohou pfii-

hlásit mailem na adrese aerobik.sokol@seznam.cz,

pfiípadnû mobilem na ãísle 602 236 054. Cena

za cviãební hodinu je 40 Kã.

Také dal‰í Sokol v na‰í mûstské ãásti obno-

vuje po opravû podlahy v tûlocviãnû pravidelné

hodiny cviãení a sportovních her. V areálu TJ

Sokol Jahodnice v Bezdrevské ulici mohou navíc

v‰ichni vyznavaãi pohybu vyuÏívat také dva teni-

sové dvorce a víceúãelov˘ kurt. Podrobné infor-

mace o sportovních i spoleãensk˘ch akcích se

dozvíte na www.tjsokoljahodnice.cz nebo na

mobilu 605 277 979.

Závodníci TRI SKI Horní Poãernice se v srp-

nu jiÏ po tfietí zúãastnili soutûÏe ‰tafet v rámci

akce Bigman, jejíÏ souãástí letos bylo i ME

v dlouhém triatlonu. A po tfietí reprezentovali

Prahu 14. Jak? To uÏ nám ve struãnosti pfiiblí-

Ïil trenér Vladimír Andr‰.

„Aãkoliv pÛvodnû mûl b˘t ‰tafetov˘ závod

souãástí dlouhého triatlonu, byl tentokrát orga-

nizován pouze v rámci terénního triatlonu. ·ta-

feta Prahy 14, která v minul˘ch dvou roãnících

slavila vítûzství v dlouhém triatlonu, tak obhá-

jovala prvenství v podstatnû jiném závodû.

Terénní triatlon nebo také Xterra je krat‰í závod,

ve kterém je dominantní disciplínou jízda v te-

rénu na horském kole. V na‰em oddíle ale bohu-

Ïel Ïádného MTB specialistu nemáme. Závod

se tak vyvíjel podle oãekávání. První ãlen ‰ta-

fety Jirka Nagy vyhrál s dostateãn˘m pfiedsti-

hem plaveckou ãást dlouhou 1 km a na kolo

nastoupil Jakub Jaro‰. BohuÏel organizátor pod-

cenil schopnosti pofiadatelské sluÏby, takÏe prv-

ní tfii závodníci byli hned na prvním rozcestí

vysláni ‰patnou cestou. Jakub pak místo 27 km

najel o cca 3 km více. Ztrátu z cyklistické ãás-

ti smazal poslední ãlen ‰tafety Martin Andr‰,

kter˘ pfiedbûhl na trati 7 km dlouhé fiadu sou-

pefiÛ. Na‰e ‰tafeta se za svÛj v˘kon v závodû

s mezinárodní úãastí nemusí stydût. Na vítûzství

Prahy 14 v kategorii ‰tafet to sice staãilo, ale

jaké to bylo vlastnû vítûzství, kdyÏ pofiadatel

nedokázal pfiilákat více t˘mÛ. Na jeho strán-

kách je sice vyhlá‰ena kategorie ‰tafet v‰ech

moÏn˘ch seskupení, ale propagaci, která by

mohla inspirovat t˘my, tam nenajdete. Ná‰

závod tak byl vytûsnûn na okraj zájmu pofiada-

tele a bude pravdûpodobnû odsunut do zapo-

mnûní.“ 

Obhajoba s fiadou otazníkÛ nicménû potvr-

dila, Ïe tady existuje triatlonov˘ oddíl, kter˘ pod

hlaviãkou ‰tafety Prahy 14 nebo matefiského

oddílu TRI SKI Horní Poãernice je na závodech

vidût a dobfie se stará také o mládeÏ. Pokud se

chcete tohoto sportovního dûní rovnûÏ úãastnit,

vyuÏijte náboru nov˘ch ãlenÛ. BliÏ‰í informa-

ce naleznete na www.triskihp.tym.cz. 

Na snímku vítûzná ‰tafeta Prahy 14 (zleva Jifií
Nagy, Martin Andr‰ a Jakub Jaro‰).

Obhajoba s otazníky

Potřetí ragbyovými mistry

Pojďte s námi na vrchol!
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Do pomoci obcím postiÏen˘ch leto‰ní povodní se zapojilo také

v‰ech 22 velk˘ch mûstsk˘ch ãástí hl. m. Prahy vãetnû Prahy 14.

Na‰í mûstské ãásti byla vybrána obec Lãovice u Prachatic, které

Rada Mâ Praha 14 schválila poskytnutí finanãního daru ve v˘‰i

50 000 Kã, rovnûÏ mezi zamûstnanci ÚMâ Praha 14 byla uspofiá-

dána finanãní sbírka. 

Horní ãást obce byla zasaÏena pouze pfiívalov˘mi de‰ti, ale i ty

staãily k zaplavení nûkter˘ch sklepÛ a kontaminaci studní (obec

Lãovice nemá vodovod). PovodÀová vlna, zpÛsobená fiíãkou Vo-

lyÀkou, kulminovala kolem ãtvrté hodiny ranní v noci z 27. na

28. ãervna. Byla hodnû rychlá, zpÛsobené ‰kody se t˘kaly hlavnû

komunikací a pfiízemních prostor domÛ, jeÏ byly vytopeny (viz

foto). Jako obec s pouh˘mi cca 150 obyvateli dostávají Lãovice ze

státního rozpoãtu jen velmi málo finanãních prostfiedkÛ, které na

odstranûní následkÛ leto‰ní povodnû zdaleka nestaãí. Za jakouko-

liv dal‰í finanãní pomoc navíc bude starostka Marie Rudolfová jmé-

nem zastupitelstva obce a jejích obãanÛ velmi vdûãná. 

Pokud se rozhodnete také pomoci, mÛÏete svÛj finanãní pfiís-
pûvek zaslat na úãet obce Lãovice u âeské spofiitelny, ãíslo úãtu:
661630309/0800.                                                                         j‰

Pomoc obci Lčovice postižené povodní

Pro velk˘ zájem vefiejnosti se rozhodla Mâ

Praha 14 zmûnit kaÏdoroãnû organizovanou

anketu spokojenosti zákazníkÛ na anketu trva-

lou, a to od 1. záfií 2009. Jejím cílem je hlavnû

získávání informací pro dal‰í zkvalitÀování slu-

Ïeb mûstské ãásti. Anketní lístky budou k dis-

pozici v podatelnû vchodu ã. 1073 a v infor-

maãní kanceláfii vchodu ã. 1072, kde je lze také

vyplÀovat. Po náv‰tûvû ÚMâ Praha 14 a vlast-

ním vyhodnocení spokojenosti vloÏí zákazník

tyto lístky do schránek ve v˘‰e uveden˘ch míst-

nostech. V‰em, ktefií se aktivnû zúãastní této

ankety, pfiedem dûkujeme.

Ing. Michal Nûmec, 
odbor interního auditu

Trvalá anketa spokojenosti zákazníků MČ Praha 14
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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. 1/02

• Hledám v lokalitû Prahy 14 pûkn˘ byt nebo
men‰í dÛm. Dûkuji za nabídku. Tel. 725 022 055.

1/06

• Malífiské i lak˘rnické práce tel. 606 227 390.
2/09

• Matematiku perfektnû douãí stfiedo‰kolsk˘
profesor, tel. 281 914 562, 603 909 327. 9/01

• MasáÏe, depilace, ze‰tíhlující zábaly, Jitka
Fouãková, 775 393 564, www.masaze-depila-
ce.wgz.cz   9/05

• 3000,– aÏ 8000,– zapl. za obraz od E. Famíry,
cca 35 000,- nabízíme za obraz mofie lodû od Jos.
Svobody, dále nakupujeme st. stfiíbrné pfiedmûty
– st. cukfienky, mísy, svícny, celé soupravy, 3500,–
za st. Sv. dukáty, pfiímo platíme i zl. mince car-
ského Ruska, a j. zl. ‰perky s bril. i bez. INTER-
ANTIK Praha 9, Pod pekárnami 3, tel.: 283 893
334, event. 604 477 771, pfiítomnost znalce po a ãt
ãi po dohodû. Pfiímo naproti Metra-B Vysoãanská!

9/04

• POZOR – dûtsk˘ second hand – nové zboÏí,
mikiny, tfiiãka dl. rukáv, tepláky, kalhoty, bundy
atd. – za skvûlé ceny, Klánovická 34, Praha 9-Hlou-
bûtín, tel.: 777 261 944. 9/12

• Fa J. Macháã – Rekonstrukce umakartov˘ch
koupelen obkladov˘mi panely – levnû od 30 000,
rychle 3 aÏ 5 dní, bez bourání a nepofiádku. V˘-
mûny van, klozetÛ, baterií, kuch. desek, instalace
sprch. koutÛ, dlaÏby, malování, lepení podhledÛ,
drobné zednické a jiné práce na zvelebení va‰eho
bytu, úklid + mytí oken. Tel.: 777 325 466. 2/03

• Cukrárna – obãerstvení MM Praha 9-Kyje,
Hodûjovská 11. Na objednávku vyrobíme pro
v‰echny pfiíleÏitosti: dorty nízké i patrové, mini-
zákusky atd. – klasická v˘roba. Tel.: 731 759 496.

4/10

• Arch. ateliér nabízí: projekty rodinn˘ch
domÛ, rekonstrukce, pfiestavby, pfiístavby aj. te-
lefon 731 759 496. 4/11

• MasáÏe – Hloubûtín, Podûbradská 141, P-9,
klasická, relaxaãní, medová, ãínská energetická
masáÏ, u‰ní svíce. Ceník na http://hloubetin.oso-
ba.cz, p. Straková, tel.: 775 685 666. 9/13

• Truhláfiství Jifií Kopáãek, Firma, specializují-
cí se na zakázkovou v˘robu nábytku, pokládku
dfievûn˘ch, plovoucích a laminátov˘ch podlah.
Restaurování a opravy staroÏitného nábytku. Tel.:
721 337 249, 603 552 230, truhlarkop@centrum.cz

9/02
733 715 505

ZNALECKÉ OCENùNÍ 
NEMOVITOSTÍ, POZEMKÒ, 
BYTÒ A STAVEB PROVEDE

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

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

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 50 %
na kolekci plavek!

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

Nová kolekce plavek 2009 
a spodního prádla
+ nové modely 

A. ·eredové!

Veterinární klinika
pro malá zvífiata

Ha‰kova 16, 250 88 âelákovice ZáluÏí.

Tel.: 326 991 099

Po–So 9–12, 14–20 Ne 15–19

Veterinární klinika
Kpt. Stránského 999, âern˘ Most

Tel.: 281 910 491 Po–Pá 9–12, 14–19 hod.

www.veterinainfo.cz
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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

UZÁVùRKA
inzerce a pfiíspûvkÛ

do ã. 10/2009 je 11. záfií

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

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. 

Jazyková ‰kola Rybiãka
nabízí na ‰kolní rok 2009–2010 
v˘uku angliãtiny, ‰panûl‰tiny 

a francouz‰tiny 
pro dûti od 4 do 16 let 

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

� kvalifikovaní a zku‰ení lektofii

� spec. vybavené uãebny, velmi kvalitní uãebnice

a v˘ukové materiály

V̆ uka probíhá 1x t˘dnû 110 minut.

Cena: 4 490,– Kã vãetnû uãebnic / 1 pololetí

V˘uka dospûl˘ch: AJ, ·pJ, FJ
� skupinky 4–6 posluchaãÛ

� dÛraz kladen na Ïivou komunikaci v cizím jazyce

� velmi kvalitní uãebnice a v˘ukové materiály

Cena: 4 590,– Kã pfii v˘uce 1x t˘dnû 90 minut.

Uãebny: Metro Rajská zahrada – Praha 9, 
Chlumecká 1539/7 – v budovû prodejny
nábytku ASTO, vstup zadním vchodem.

Zveme Vás na Dny otevfien˘ch dvefií od 1. 9.–17. 9.
vÏdy v úter˘ a ve ãtvrtek od 14.00–17.30 hod.

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

www.skolarybicka.cz

Solná jeskynû ISIS
v Hloubûtínû

• léčí astma, alergie, ekzémy
• posiluje imunitu

• nabízí cvičení pilates a jógy

Přijďte i s dětmi!
P-9 Hloubětín, Poděbradská 489 – 50 m od metra „B“ Hloubětín

Tel.: 724 360 380, 281 868 668

www.solnajeskyneisis.cz

AKCE 1+1 ZDARMA do konce září

Jazyková ‰kola SLOVNÍâEK
Angliãtina pro dûti od 4 do 9 let

Pfiijímáme pfiihlá‰ky na ‰kolní rok 2009–2010.

Najdete nás na Z· Bfií. VenclíkÛ, u metra Rajská zahrada

a od záfií 2009 také na Z· Chvaletická.

BliÏ‰í informace a pfiihlá‰ky na tel. 724 876 806 nebo

na www.skola-slovnicek.cz.

Koňský hnůj v jakémkoliv množství 
dovezu za symbolickou cenu. 

Telefon 602 371 605.

Pfiistavení – odvoz – kontejnery 2 m3 – 9 m3

na suÈ, stavební a domovní odpad.
Pfiistavení kontejneru zdarma.

Telefon: 602 371 605

• âi‰tûní kobercÛ, ãalounûní, mytí oken. Tel.
603 973 500. 2/19
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Rok se se‰el s rokem a na parkovi‰ti pfied nákupním Centrem âern˘

Most se tentokrát jiÏ koncem ãervna konala jednodenní v˘stava auto-

mobilov˘ch a motocyklov˘ch veteránÛ. Jejich kaÏdoroãní srazy a spa-

nilé jízdy, zejména letní veteránská ralley Retro Prague, jsou vÏdy

atraktivní podívanou nejenom pro fajn‰mekry a sbûratele star˘ch vozÛ.

V˘stava veteránÛ pfied CâM pofiádaná REHIV KLUBEM v souãin-

nosti s Mâ Praha 14 samozfiejmû nemÛÏe s tûmi nejvût‰ími akcemi

soupefiit, pfiesto je pokaÏdé vítan˘m zpestfiením dûní v nákupním cent-

ru na prahu prázdnin. Letos se tu se‰lo na pûtadvacet vozÛ a nûkolik

motorek. Kdo se sem na veterány chodí dívat pravidelnû, vybaví si

v pamûti, Ïe vût‰ina z nich je tu vystavena kaÏd˘ rok, ale pokaÏdé se

tu objeví nûco nového. Tentokrát to byla kupfiíkladu ãervená Tatra 57

z roku 1933, lidovû oznaãovaná Hadimr‰ka. Její majitel Zdenûk Enc

je z Lehovce, kromû Hadimr‰ky má ve své stáji je‰tû dal‰í veterány

vãetnû motorek. Tomuto nároãnému koníãku se vûnuje uÏ tfiicet let.

text a foto: j‰

Veteráni před CČMVeteráni před CČM

âtyfiiadvacát˘ ãervencov˘ den lámal témûfi na celém území teplotní

rekordy. V Praze 14 se v odpoledních hodinách vy‰plhala rtuÈ teplomû-

ru je‰tû ãtyfii ãárky nad tfiicítku, a tak jsme se vypravili s fotoaparátem

k hloubûtínskému bazénu. Ten letos premiérovû nabídl koupání vefiejnosti

i pod ‰ir˘m nebem, a to dennû od 10 do 18 hodin. V den na‰í náv‰tûvy

bylo v sedmadvacetistupÀové vodû pomûrnû Ïivo, slu‰nû zaplnûná byla

rovnûÏ pfiilehlá travnatá plocha, zájem pfiitahovaly i ãetné dûtské prolé-

zaãky, pfiíjemné pohledy se nabízely i ãekajícím fiidiãÛm na koneãné

autobusÛ. Bûhem prázdnin náv‰tûvnost samozfiejmû kolísala podle poãa-

sí od prázdna aÏ po 150 lidí dennû. Od záfií uÏ v hloubûtínském bazénu

opût panuje bûÏn˘ provoz s v˘ukou plavání, tréninky a hodinami vyhra-

zen˘mi pro plavání vefiejnosti. text a foto

Bazén s novinkou
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„Klondike“ u České Skalice
Letní náv‰tûvy na prázdninov˘ch táborech neziskovek z Prahy 14 se

staly v na‰í redakci uÏ letit˘m zvykem. Letos jsme si vybrali 93. pio-

n˘rskou skupinu, turistick˘ oddíl Orion, jehoÏ 17 ãlenÛ spolu s vedou-

cími trávilo 14 ãervencov˘ch dnÛ na tábofii‰ti Vûtrník u âeské Skalice.

ProtoÏe první polovina léta letním poãasím pfiíli‰ neh˘fiila, uÏily si dûti

hlavnû dostatek de‰tû a starostí co s bahnem kolem stanÛ. Nevzalo jim

to ale ani náladu, ani chuÈ do celotáborové hry, coÏ byla tentokrát „Zla-

tá horeãka na Klondiku“. Pilnû plnily úkoly a stateãnû bojovaly v sou-

tûÏích, aby získaly co nejvíc táborov˘ch penûz, za které si koncem po-

bytu nakoupily pozemky – claimy u fieky Yukon (potok protékající

táborem), kde potom r˘Ïovaly zlato, které zase obratem smûnily za

hmotné statky v podobû zajímav˘ch ãi chutn˘ch odmûn. âtrnáctiden-

ní zlatou horeãku naru‰il jen v˘let do nedalekého Náchoda a turistick˘

pochod po okolních vesniãkách. Hlavní vedoucí tábora Jana Jandová si

své svûfience nemohla vynachválit a my jsme jí po dvou dnech s nimi

stráven˘ch dali jednohlasnû zapravdu. 

ves, foto redakce a archiv tábora

Po kaÏdém de‰ti se táborníci pot˘kali s bahnem

Pfii veãerním nástupu se rozdûlovaly
peníze za splnûné úkoly

K veãefii byla „uhlífiina“ (zapeãené brambory, knedlíky, vajíãka a uzenina)

Van HoganÛv závod byl hlavnû o legraci

…a v fiece Yukon se tfipytilo zlato

Z v˘letu do Náchoda, kde nav‰tívili zámek a medvûdy v podzámãí
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