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A zase je tu
‰kola
První nedoãkavci z 85 prvÀáãkÛ v Z·

Chvaletická se zaãali scházet 1. záfií uÏ pár

minut po pÛl osmé. O nûco pozdûji mezi

nû pfii‰la také zástupkynû starosty Prahy 14

Jitka Îáková (na foto ã. 3 uprostfied), kte-

rá postupnû nav‰tívila v‰echny tfii první tfií-

dy a popfiála dûtem, aÈ se jim ve ‰kole dafií

a aÈ se toho co nejvíce nauãí. Bylo milé sle-

dovat bezprostfiední odpovûdi klukÛ i dûv-

ãat, jak ten den pr˘ vstávali v ‰est nebo

v sedm hodin, jak znají nejvût‰í ãísla od

milionu a miliardy aÏ po nekoneãno, jak

si myslí, Ïe fieditel ve ‰kole fiídí, vafií, pra-

cuje nebo uklízí. Na ten slavnostní první

den ve ‰kole urãitû nezapomenou. TotéÏ

samozfiejmû platí také o dûtech dal‰ích

základních ‰kol na‰í mûstské ãásti. Tfieba

v Z· Generála Janou‰ka odstartovali hned

první den ‰koly celoroãní projekt Dûti

dûtem, jehoÏ hlavní náplní je spolupráce

mezi Ïáky prvních a devát˘ch tfiíd. DeváÈá-

ci po uvítání pfied ‰kolou doprovodili prv-

Àáãky do tfiíd, kde sv˘m mal˘m kama-

rádÛm pfiedali maskota. V Z· Vybíralova

zase pokraãovali v uÏ témûfi tradiãním pfii-

vítání ÏákÛ v˘znamnou osobností. Letos jí

byl b˘val˘ Ïák této ‰koly Matou‰ Ruml,

herec divadla v Mladé Boleslavi s v˘raznou

rolí Lexy v seriálu Comeback na Novû. Po

slavnostním pfiivítání mají teì prvÀáãci za

sebou uÏ cel˘ mûsíc v lavicích a pfied sebou

jen kupu dal‰ích v‰edních ‰kolních dnÛ. To

ostatnû platí pro v‰echny ‰koláky z Prahy

14, kter˘ch 1. záfií nastoupilo celkem 2787

do základních a 1319 do matefisk˘ch ‰kol.

vok, foto: autor a archiv ‰kol
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Z· Chvaletická: foto ã. 1, 3, 4, 5

Z· Gen. Janou‰ka: foto ã. 2, 7, 8

Z· Vybíralova: foto ã. 6
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Na titulní stranû: Ivan Mládek se sv˘m Banjo
bandem a Lenkou Plaãkovou na Babím létû
v Dolních Poãernicích foto: j‰
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Na svém 17. zasedání, 
posledním v tomto volebním období, 

jeÏ se konalo dne 
21. záfií v Galerii 14, 

Zastupitelstvo Mâ Praha 14:

Vzalo na vûdomí informaci o plnûní úkolÛ

ZMâ Praha 14 a informaci o vyfiízení

interpelací, námûtÛ a dotazÛ z 16. zasedá-

ní zastupitelstva

Vzalo na vûdomí zprávu o ãinnosti Rady

Mâ Praha 14 za I. pololetí roku 2010

Vzalo na vûdomí 1. hodnocení Programu

rozvoje Mâ Praha 14 pro období

2007–2010 (záfií 2010)

Vzalo na vûdomí formulované problémy

vze‰lé z vefiejného jednání dne 24. 5. 2010

v kulturním domû Kyje a ovûfiené anketou

mezi obãany Prahy 14

UloÏilo Radû Mâ Praha 14 stanovit garan-

ty za jednotlivé problémy a jejich fie‰ení

a zpracovat návrh komunitního plánu

Zdravé mûstské ãásti pro rok 2011

Vzalo na vûdomí 1. plnûní pfiíjmÛ a ãerpá-

ní v˘dajÛ Mâ Praha 14 za 1. pololetí roku

2010, pfiíjmy 206.181,46 tis. Kã, v˘daje

171.302,79 tis. Kã, z toho: kapitálové

15.760,33 tis. Kã, bûÏné 155.542,46 tis.

Kã, financování 34.878,67 tis. Kã

2. plnûní finanãního plánu zdaÀované ãin-

nosti Mâ Praha 14 za 1. pololetí roku

2010 s hrub˘m hospodáfisk˘m v˘sledkem

ve v˘‰i 26.091 tis. Kã

Vzalo na vûdomí 10., 11., 12., 13. a 14.

rozpoãtové opatfiení Mâ Praha 14 na rok

2010

Vzalo na vûdomí pfiedloÏenou informaci

o postupu ke zpracování Ïádosti o dotaci

a technické asistenci v rámci projektu

Zelená úsporám

Schválilo podání Ïádosti na zateplení

objektu Z· Vybíralova a souhlasilo se spo-

lufinancováním projektu zateplení z roz-

poãtu Mâ Praha 14 ve v˘‰i 23,1 mil. Kã

Schválilo podání Ïádosti o dotaci ve v˘‰i

300 000 Kã do programu Podpora terén-

ní práce pro rok 2011 vyhlá‰eného Úfia-

dem vlády âR a závazek finanãní spoluú-

ãasti z rozpoãtu Mâ ve v˘‰i 230 801 Kã

Souhlasilo s odepsáním nedobytn˘ch pohle-

dávek – dluhy na nájemném ve v˘‰i 461 528

Kã, dluhy na nájemném a neuhrazen˘ch

fakturách Z· Montessori, s.r.o. ve v˘‰i

446 318 Kã, dluhy na nájemném za uÏívá-

ní nebytov˘ch prostor spoleãností START

PRODUCTION, s.r.o. ve v˘‰i 450 268 Kã

Schválilo 1. zámûr na realizaci úplatného

pfievodu objektu ã. p. 993, 994 ulice Kpt.

Stránského, Praha 9 a pozemkÛ parc. ã.

232/120, 232/119 k. ú. âern˘ Most do

osobního vlastnictví podle zákona ã.

72/1994 Sb.

2. ponechání bytÛ a nebytov˘ch prostor,

o jejichÏ koupi neprojeví stávající nájem-

ce pfii první nabídce zájem, ve svûfiené

správû nemovitostí Mâ Praha 14, a to po

dobu trvání nájemního vztahu stávajícího

nájemce ãi nájemcÛ 

Schválilo 1. realizaci úplatného pfievodu

nebytov˘ch prostor v objektu ã. p. 625,

626, 668, 669 na pozemcích parc. ã.

566/27, 566/28, 566/29, 566/31 a parc. ã.

566/60, 566/64 v ulici Karda‰ovská, k. ú.

Hloubûtín do osobního vlastnictví podle

zákona ã. 72/1994 Sb. za smluvní cenu,

která nebude niÏ‰í neÏ cena stanovená zna-

leck˘m posudkem 

2. ponechání nebytov˘ch prostor, o jejichÏ

koupi neprojeví stávající nájemce pfii prv-

ní nabídce zájem, ve svûfiené správû nemo-

vitostí Mâ Praha 14, a to po dobu trvání

nájemního vztahu stávajícího nájemce ãi

nájemcÛ 

Schválilo vyfie‰ení duplicitního vlastnictví

pozemkÛ podpisem souhlasného prohlá‰e-

ní mezi Mâ Praha 14 a Pozemkov˘m fon-

dem âR a uloÏilo Radû Mâ Praha 14 zaji-

stit podpis souhlasného prohlá‰ení a jeho

pfiedání Pozemkovému fondu k provede-

ní záznamu do katastru nemovitostí

Schválilo uzavfiení smlouvy na smûnu

pozemku parc. ã. 172/2, k. ú. Kyje, za po-

zemky parc. ã. 1072/196, parc. ã. 1072/198

a parc. ã. 1072/241, k. ú. Hloubûtín, mezi

mûstskou ãástí Praha 14 a spoleãností Sta-

Na svém 94. jednání dne 31. 8. 
Rada mimo jiné:

Souhlasila s uzavfiením smlouvy s firmou

Mystic Construktions, s. r. o. na dodání

skateboardov˘ch pfiekáÏek

Seznámila se s návrhem spoleãnosti IPRO,

s. r. o. na umístûní stavby souboru rodin-

n˘ch domÛ Nad Rajskou zahradou na

pozemku parc. ã. 1389/3, 1389/234

a 1389/235 v k. ú. Hloubûtín pfii ul. Za

âern˘m mostem

Nemûla námitek k v˘jimeãnû pfiípustnému

vyuÏití pfiedmûtného pozemku k umístûní

3 rodinn˘ch domÛ ve funkãní plo‰e SV-C

Na svém 95. jednání dne 13. 9. 
Rada mimo jiné:

Doporuãila 1. realizaci úplatného pfievodu

nebytov˘ch prostor v objektu ã. p. 625,

626, 668, 669 na pozemcích parc. ã.

566/27, 566/28, 566/29, 566/31 a parc. ã.

566/60, 566/64 v ulici Karda‰ovská, k. ú.

Hloubûtín do osobního vlastnictví podle

zákona ã. 72/1994 Sb. za smluvní cenu,

která nebude niÏ‰í neÏ cena stanovená zna-

leck˘m posudkem 

2. ponechání nebytov˘ch prostor o jejichÏ

koupi neprojeví stávající nájemce pfii prv-

ní nabídce zájem ve svûfiené správû nemo-

vitostí Mâ Praha 14, a to po dobu trvání

nájemního vztahu stávajícího nájemce ãi

nájemcÛ 

Schválila poskytnutí finanãního daru

obãanskému sdruÏení Athletics Praha ve

v˘‰i 20 000 Kã, kter˘ bude pouÏit na

úhradu nájemného v pronajat˘ch tûlocviã-

nách ‰kol na Praze 14

Schválila poskytnutí finanãního daru pro

PhDr. Evu Havlovcovou, cestovní a vzdû-

lávací agentura Porta Praga ve v˘‰i 4.000

Kã, kter˘ bude pouÏit jako pfiíspûvek na

financování akce „Stop Zevling 4“ konané

dne 25. 9. v prostoru Skateparku a Z· Vy-

bíralova na âerném Mostû (Mâ Praha 14

se na zaji‰tûní akce, zamûfiené na rozvoj

volnoãasov˘ch aktivit mládeÏe, podílí i bez-

platnou zápÛjãkou pódia pro úãinkující)

Ukonãuje ãinnost komisí Rady mûstské ãás-

ti Praha 14 ke dni komunálních voleb,

tj. 16. 10. 2010. Jedná se o tyto komise:

komise bezpeãnostní a protidrogová,

komise bytová, komise dopravní, komise

kultury a aktivit volného ãasu, komise

majetková, komise pro rozvoj informaã-

ních technologií, komise pro sociální vûci,

komise pro v˘chovu a vzdûlávání, komise

územního rozvoje, komise Ïivotního pro-

stfiedí. 

Seznámila se s návrhem protikorupãních

opatfiení Mâ Praha 14 

UloÏila Ing. Luìkovi Lisému, tajemníkovi

ÚMâ Praha 14 pfiedloÏit návrh opatfiení

s doporuãením na jejich realizaci novû zvo-

lené Radû mûstské ãásti Praha 14

Souhlasila se smûnou ãásti pozemkÛ parc.

ã. 1072/177 a parc. ã. 1098, k. ú. Hlou-

bûtín, s cílem získat plochu pro hfii‰tû M·

Sadská

dvoustranu pfiipravil: j‰zpravodajství z radnice
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17. zasedání Zastupitelstva 

Informace z jednání Rady Mâ Praha 14
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r˘ Hloubûtín s. r. o. se sídlem Hluboãepská

701/38c, Praha 5 – Hluboãepy, 152 00,

okres Hlavní mûsto Praha, za podmínky, Ïe

spoleãnost Star˘ Hloubûtín uhradí rozdíl

v cenách smûÀovan˘ch pozemkÛ odpoví-

dající ãástce ve v˘‰i 1 833 420 Kã

Schválilo uzavfiení darovací smlouvy na

budovu fiadové garáÏe na pozemku parc. ã.

2626/61 v k. ú. Kyje mezi Mâ Praha 14

a panem Ladislavem Drahotou

Schválilo uzavfiení kupní smlouvy na pro-

dej pozemku parc. ã. 2666, k. ú. Hloubû-

tín mezi Mâ Praha 14 a paní Danu‰í ·ír-

kovou za kupní cenu ve v˘‰i 392 000 Kã

Schválilo uzavfiení kupní smlouvy na podíl

ve v˘‰i 4131/751295 na pozemcích parc.

ã. 2693, 2694 a 2695, k. ú. Hloubûtín

s manÏely Korneck˘mi a Jarmilou Korne-

ckou za cenu 1 849 Kã

Souhlasilo s dal‰ím jednáním s Dopravním

podnikem hl. m. Prahy o koupi pozemkÛ

parc. ã. 837/8 a 837/9, k. ú. Hloubûtín, za

maximální cenu ve v˘‰i 830 Kã/m2, sní-

Ïenou o ãástku odpovídající pûtileté údrÏ-

bû pozemkÛ

Komise pro v˘chovu a vzdûlávání 
(13. 9.)
Jednání komise probûhlo v M· Vybíralova

967. Mgr. Jarmila Smolíková, fieditelka

M· podala informaci k provozu matefiské

‰koly, komise si prohlédla její prostory.

Vedoucí odboru ‰kolství podala informaci

k zahájení ‰kolního roku 2010/11 vãetnû

informace o investiãních akcích, které pro-

bûhly v Praze 14 na základních a matefi-

sk˘ch ‰kolách bûhem prázdninového

období. Z· nav‰tûvuje v tomto ‰kolním

roce 2 784 ÏákÛ, M· 1 319 dûtí.

Zastupitelé se louãi-

li. Na památku se

nechali vyfotografo-

vat pfied Galerií 14

na âerném Mostû,

kde se nûkolikrát do

roka ke sv˘m zasedáním schází

Zastupitelstvo Prahy 14. V prÛbûhu

posledního zasedání se také pode-

psali do zaloÏené kroniky zastupi-

telstva a z rukou starosty ing. Miro-

slava FroÀka pfievzali upomínkov˘ dar

na své pÛsobení  v ZMâ Prahy 14 ve

volebním období 2006–2010.

foto: j‰
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¤ÍJEN
VernisáÏ v˘stavy
Srdeãnû zveme do Galerie 14,
nám. Plk. Vlãka 686, âern˘ Most,
kde bude ve stfiedu 6. fiíjna
v 17 hodin zahájena v˘stava 
obrazÛ a plastik Vlasty Svobodo-
vé, Václava Nykla a Antonína 
Bfiicháãka. V˘stava potrvá do 
27. fiíjna a bude otevfiena vÏdy
v úter˘, stfiedu a ãtvrtek 
14–18 hodin a v nedûli 
14–17 hodin. Vstup voln˘.

Pochod kolem Prahy 14
Tradiãní turistick˘ pochod „14 km
kolem Prahy 14“ se koná v sobotu
9. fiíjna. Start na mal˘ a velk˘
okruh je od 8.30–11.30 hodin pfied
restaurací Club Slavoj v Hloubûtín-
ské ulici ã. 88. Pfii pochodu budete
mít pfiíleÏitost zastavit se na nûko-
lika zajímav˘ch místech na‰í mûst-
ské ãásti: v kostele sv. Bartolomû-
je v Kyjích mÛÏete absolvovat
prohlídku této starobylé kulturní
památky a farské zahrady v 9.00,
10.00 a 11.00 hodin. Dále bude na
trase pfiipravena náv‰tûva spoleã-

nosti Coca-Cola, kde bude v kino-
sále probíhat prezentace této svû-
toznámé firmy od 10 a 11 hodin.
Dûti i dospûlí se mohou svézt na
huculsk˘ch koních v jezdeckém
klubu Poãin V Ráji v Dolních
Poãernicích. Tuto moÏnost budou
mít od 10.30 do 15.30 hodin.
Poslední zastavení bude v Galerii
14, nám. Plk. Vlãka 686, Praha 9 –
âern˘ Most, kde si úãastníci
pochodu budou moci v dobû od
10 do 15 hodin prohlédnout zají-
mavou v˘stavu. Pfii náv‰tûvû v˘‰e
uveden˘ch míst se prokaÏte plat-
nou vstupenkou zakoupenou na
startu pochodu. Startovné je
10,– Kã pro dûti a dÛchodce
a 20,– Kã pro dospûlé. Cíl pocho-
du bude na fotbalovém hfii‰ti
TJ Sokol Hloubûtín, kde po celé
odpoledne bude probíhat zajímav˘
program, na kter˘ se mohou tû‰it
jak dûti, tak dospûlí. Program na
krytém podiu: 14 hod. – PraÏsk˘
pouÈov˘ orchestr, 15 hod. – O ne-
poslu‰n˘ch telátkách – uãinkuje
divadlo Vysmáto, 16 hod. – Kouzla
klauna âáryfuka. Po celé odpoled-
ne se mohou dûti bavit na rÛzn˘ch
atrakcích. Na místû si mÛÏete
zakoupit obãerstvení. Sponzofii:
Coca-Cola, TJ Sokol Hloubûtín
a restaurace Club Slavoj Hloubûtín.

Koncert komorní hudby
Ve stfiedu 20. fiíjna se v Galerii 14
uskuteãní od 18.30 hodin koncert
souboru ENSEMBLE BONA FIDE.
Na programu budou díla J. D. Ze-

lenky, G. F. Händela, A. Vivaldiho
a dal‰ích. Vstup voln˘.

Vzpomínkové shromáÏdûní
Mûstská ãást Praha 14 pofiádá ve
spolupráci s Obvodním v˘borem
âeského svazu bojovníkÛ za svo-
bodu v Praze 9 a s mûstskou ãástí
Praha 9 slavnostní shromáÏdûní
obãanÛ u pfiíleÏitosti 92. v˘roãí
ukonãení 1. svûtové války a vzniku
âeskoslovenské republiky. Vzpo-
mínkov˘ akt se koná ve stfiedu
27. fiíjna ve 14 hodin u památníku
padl˘ch v ulici Hloubûtínská.

LISTOPAD
Koncert komorní hudby
Ve stfiedu 3. listopadu od 18.30 ho-
din se uskuteãní v Galerii 14 klavír-
ní koncert „ChopinÛv veãer“. Úãin-
kuje Luká‰ Klánsk˘. Vstup voln˘.

Turnaj ve stolním tenisu
V sobotu 6. listopadu se uskuteãní
ve sportovní hale plaveckého areá-
lu Hloubûtín turnaj ve stolním teni-
su o pohár starosty Prahy 14 pro
neregistrované hráãe od 15 let.
Prezence v 8.30–8.50 hodin, zaãá-
tek turnaje v 9 hodin. Startovné
50,– Kã. Vstup pouze v sálové
obuvi.

V˘stava fotografií
Ve stfiedu 10. listopadu v 17 hodin
bude v Galerii 14 zahájena v˘stava
fotografií. BliÏ‰í informace se
dozvíte v pfií‰tích Listech Prahy 14.

Zmûna programu vyhrazena.

Kulturní a sportovní akce radnice

V˘stava se koná k uctûní památky v˘tvarnice a odûvní návrháfiky
z Jahodnice Vlasty Svobodové, která zemfiela v roce 2009. Na snímku se
sv˘mi pfiáteli Václavem Nyklem a Antonínem Bfiicháãkem. foto: j‰

Letos 24. fiíjna tomu bude právû 10 let,

co zemfiel Jifií Mikulíãek, jeden z tûch

starousedlíkÛ, ktefií vûnovali znaãnou

ãást svého Ïivo-

ta úsilí o pro-

mûnu zdej‰ích

kdysi venkov-

sk˘ch konãin ve

skuteãnou mûst-

skou ãtvrÈ. Na

této nikdy ne-

konãící práci se

podílel po pfiipojení Kyjí, Jahodnice

a Hostavic k Praze pfies 15 let jako ãlen

vedení investiãní komise tehdej‰ího MNV

Kyje a pozdûji i jako dÛchodce. Dnes uÏ

si málokdo vzpomene, kolik pro mûsto

samozfiejm˘ch vymoÏeností tady tenkrát

na mnoha místech chybûlo a co v‰echno

muselo pfiedcházet tomu, neÏ tady zaãaly

fungovat.Tfieba jenom zfiízení nov˘ch

mûstsk˘ch autobusov˘ch linek potfiebo-

valo napfied nejen upravit a zpevnit kilo-

metry star˘ch nesjízdn˘ch vozovek, ale

také postavit desítky pfiedepsan˘ch nástup-

ních ostrÛvkÛ. V˘mûna blikav˘ch Ïárovek

na telegrafních sloupech za pouliãní lucer-

ny a mûstské v˘bojkové osvûtlení vyÏado-

vala nejdfiív uloÏit kilometry podzemních

kabelÛ a dobudovat fiadu nov˘ch trafosta-

nic. A víc neÏ 10 let shánûní a vyjednává-

ní stálo, neÏ mohly opravdu v‰echny zdej-

‰í domácnosti pouÏívat místo studní tak

samozfiejmou vûc, jako je praÏsk˘ vodo-

vod. Nedostatek penûz, které pro náklad-

né investice samozfiejmû vÏdycky chybûly,

se snaÏil Jifií Mikulíãek vynahrazovat hlav-

nû pfiem˘‰lením, jak uÏiteãnû vyuÏívat

státní mûstské v˘stavby na prázdn˘ch

polích kolem Lehovce a âerného Mostu.

Stalo se pro nûho pfiímo koníãkem dohlí-

Ïet, aby se pfii zavádûní rÛzné infrastruk-

tury pro nová sídli‰tû dostávalo, jak to kde

bylo moÏné, také i na obyvatele v domcích

v okolní opomíjené staré zástavbû.

Jeho snem bylo, Ïe jednou nebude v Pra-

ze 14 opravdu Ïádná lokalita, kde by pofiád

je‰tû chybûl plyn nebo dokonce kanaliza-

ce. Toho se uÏ za svého Ïivota nedoãkal.

Ale onoho podzimu roku 2000, je‰tû neÏ

zemfiel, se alespoÀ doãkal potû‰ení z dlou-

hého sloupce stanic, které ãerstvû pfiibyly

na novém jízdním fiádu autobusu 186,

právû protaÏeném z Prahy 14 aÏ na Prosek.

Ty stanice patfiily k lince, jejíÏ zavedení se

mu pfied mnoha lety podafiilo prosadit

pÛvodnû jen jako prozatímní kyvadlové

spojení mezi Hutûmi a Hloubûtínem, pfie-

stoÏe Dopravní podnik tomu bránil a na-

mítal, Ïe taková lokálka nemá Ïádnou per-

spektivu a nikdy se nebude moci uÏiteãnû

zapojit do celopraÏské sítû...

J. Mikulíãková

Vzpomínka na Jifiího Mikulíãka
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1. Esoterická
sobota
V sobotu 23. fiíjna 2010 od 10 do 18

hodin pofiádá KVIZ Praha 14 v kultur-

ním domû Kyje akci pro ‰irokou vefiejnost

s názvem 1. Esoterická sobota (s podtitu-

lem „Návrat k pfiírodû a moudrosti“). Jed-

ná se o prodejní v˘stavu zboÏí a sluÏeb

z oblasti esoteriky a zdravého Ïivotního

stylu, napfi.: astrologie, aromaterapie, by-

linkáfiství a rostlinné léãitelství, ãínsk˘ styl

Feng Shui, duchovní léãitelství, horoskopy,

léãivá síla drah˘ch kamenÛ, medicíny jiho-

americk˘ch ‰amanÛ, minulé Ïivoty, nume-

rologie, pfiírodní kosmetika, pfiírodní pfií-

pravky pro zdraví, potravinové doplÀky,

tarotové poradny, umûní mandal, vû‰tûní,

v˘klady snÛ. v˘klad z karet, zdrav˘ Ïivotní

styl. Bûhem celého dne jsou pro náv‰tûv-

níky pfiipraveny zajímavé odborné dopro-

vodné pfiedná‰ky, napfi.: Olga Kalinová:

kontakty s nehmotn˘m svûtem jako sou-

ãást na‰í reality, vãetnû meditace a praktic-

kého cviãení: 12–14 hod., M. B. Boháão-

vá: co nás ãeká v roce 2011 (konstelace pro

jednotlivá znamení): 14–18 hod., Gantul-

ga „Gana“ Ganjuur, mongolská ‰amanka:

Umûní Ïít (metoda d˘chání spojená s prv-

ky jogy a meditace): 14–15 hod., Katyma

Nováková: v˘klad osobní karmy, pomoc

s fie‰ením kosmick˘ch problémÛ, Monika

·ramlová: vûdomá práce s hlasem: 14.15

hod., Ing. ·tûpánka âechová: grafologie

(poznejte sama sebe a své blízké, lidskou

povahu obecnû): 16.30–18.00 hod., Mgr.

Jifií Kadlec: EFT – emoãním osvobozením

ke zdraví a úspûchu: 15.15–16.15 hod.

Náv‰tûvníci si mohou nechat vyloÏit

budoucnost nebo najít fie‰ení sv˘ch Ïivot-

ních situací, naãerpat inspiraci a zklidnit se

v tomto hektickém svûtû plném chaosu

a nezdrav˘ch vlivÛ. 

První dáma na‰í populární hudby Eva

Pilarová zahájila 24. záfií sv˘m koncertem

v kulturním domû Kyje podzimní sezo-

nu KVIZ Praha 14. Vyprodan˘ sál nad-

‰enû aplaudoval a ocenil tak vysokou

úroveÀ vystoupení i skvûlou atmosféru

v novû zrekonstruovaném prostoru.

foto: j‰

Eva Pilarová 
v Kyjích
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Zveme vás na zajímavé neformální posezení s hercem, dabérem

a profesorem na herecké fakultû, ale pfiedev‰ím se zajímav˘m ãlo-

vûkem Luìkem Ne‰lehou. Povídat se bude nejenom o Kyjích

a zdej‰ích obyvatelích. Dozvíte se také tfieba, ktefií dal‰í známí lidé

se u nás prohánûli na kole nebo chodili na ryby. Celé povídání

bude doplnûné fotografiemi ze soukromého alba.

Vyprávûní upoutá nejenom diváky, které zajímá prostfiedí divad-

la, filmu a ãeského dabingu. Dozvíte se také, jaké je to nûkdy pûk-

né „ peklo“ hrát ve filmu – a to nemusí jít zrovna o pohádku. Pan

Ne‰leha vysvûtlí, co v‰echno obná‰í dabing v âeské televizi dnes

a co obná‰el dfiíve. Zmíníme také známou hereãku Janu ·tûpán-

kovou a nûkteré dal‰í kolegy. Vzpomeneme i bratra Pavla Ne‰le-

hu (naz˘vaného „malífi ÏivlÛ“, fiádného profesora Vysoké ‰koly

umûleckoprÛmyslové v Praze, a jednoho z na‰ich pfiedních sym-

bolicko-imaginativních malífiÛ). Posezením bude provázet spiso-

vatel Pavel Vrána, autor poutav˘ch knih pro dûti i dospûlé, ale

pfiedev‰ím poezie, kterou mÛÏete ãasto zaslechnout v rozhlase

v podání Valerie Zawadské. Jako kyjsk˘ rodák se pan Ne‰leha

navíc tû‰í na známé tváfie, s nimiÏ chodil nejen do ‰koly.

Sportovní aerobik
V kulturním domû Kyje probûhla v sobotu 25. záfií zajímavá

akce sportovního aerobiku, pod vedením zku‰ené instruktorky

Jany Pacasové, která byla

koncipována jako cviãení

a tanãení na filmové a pís-

niãkové hity 80. let. Sou-

ãástí byla i soutûÏ o ceny

od renomované kosme-

tické firmy. Tato cviãení

se budou konat pravidel-

nû a jsou zváni v‰ichni zá-

jemci. Dal‰í informace na

www.kvizpraha14.cz nebo

na programech KVIZ Pra-

ha 14. 

Nenechte si ujít: posezení s Luìkem Ne‰lehou a Pavlem Vránou

Na páteãní veãer 8. 10. pro vás KVIZ Pra-

ha 14 pfiipravil od 19 hod. nádhern˘ reci-

tál zpûvaãky a hereãky Svûtlany Nálepko-

vé. Diváci se mohou tû‰it na nejkrásnûj‰í

písnû o lásce a na nejznámûj‰í i ménû zná-

mé písnû z repertoáru Edith Piaf a Jacqua

Brella. Srdeãnû vás zveme na tento recitál,

ve kterém zazní nejen klasické, ale i mo-

derní chansony. Vzhledem k pfiedpokláda-

ném zájmu a omezenému poãtu míst do-

poruãujeme vãasnou rezervaci vstupenek.

V pátek 22. 10. od 20 hod. jsme pro vás

pfiipravili divadelní pfiedstavení „Povolání

Ïena“ v hlavní a jediné roli s hereãkou

Libu‰í ·vormovou, kterou si dovolíme

citovat: „V˘bûr z patnácti povídek Ermy

Bombeckové nechce

b˘t pofiadem pouze

pro Ïeny. Povídky,

ãrty, eseje a postfiehy

této autorky obsahují

daleko víc neÏ speci-

ficky „Ïenskou“ te-

matiku. I kdyÏ tyto

povídky ãasto pojed-

návají o hlub‰ích pro-

blémech v rodinû, o vztazích mezi jejími

ãleny a hlavnû o potomcích, o spoustû

radostí a trápení, které s nimi v‰ichni

máme, netváfií se hlubokomyslnû. Zacho-

vávají si humornou polohu a tím nás i na-

bádají, jak se s Ïivotem vyrovnávat.“

Páteãní veãery v kulturním domû Kyje: 
Svûtlana Nálepková a Libu‰e ·vormová
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Votuzská 379, Praha 9,
spojení autobusy z ter-
minálu âern˘ Most do
zastávky Votuzská,
bliÏ‰í informace na:
www.divadlopocernice.cz

Pfiedprodej v pokladnû Divadla Horní

Poãernice, internetové rezervace nebo

zakoupení vstupenek také v pokladnû

Chvalského zámku (dennû od 10 do 16

hodin). Nevyzvednuté vstupenky vracíme

do prodeje po uplynutí 7 dnÛ od zadání

rezervace.

Sobota 2. fiíjna v 15 hodin
âAROST¤ED A âERNÁ PANÍ
Divadelní spoleãnost Franti‰ka Kreuz-

manna. Stra‰idelná pohádka s písniãkami,

‰ermem a Ïertovn˘mi kousky. Pro v‰echny

ty, co se nebojí pfiiznat, Ïe se rádi bojí.

Nedûle 3. fiíjna v 19.30 hod.
William Douglas Home / LED≈ÁâEK
Divadlo Ungelt. Stylová anglická komedie

o vdovû, sirovi a jeho komorníkovi. Hrají:

Alena Vránová, Franti‰ek Nûmec, Petr

Kostka.

Nedûle 10. fiíjna v 15 hodin
Jifií Teper / PRINC BAJAJA
Mûstské divadlo Nymburk. Klasická ãino-

herní pohádka.

Pondûlí 11. fiíjna v 19.30 hod.
Francis Offo / PRÁZDNINY SNÒ
Divadelní spoleãnost Háta. Bláznivá ko-

medie. Hrají: Jana ·ulcová, Vladimír

âech/ Petr Pospíchal/ Zby‰ek PantÛãek,

Ivana Andrlová/ Olga Îelenská, Lucie

Zedníãková/ Jana Zenáhlíková a dal‰í.

Sobota 16. fiíjna v 19.30 hod.
Carlo Goldini / SLUHA DVOU PÁNÒ
Divadelní spoleãnost Franti‰ka Kreuz-

manna. Známá komedie o prohnaném,

lstivém a vtipném sluhovi. V hlavní roli

Jan Potmû‰il

Nedûle 17. fiíjna v 15 hod.
JAK SE ZBAVIT âERTA
Divadlo na rozhraní. Pohádka pro velké

i malé diváky. 

Úter˘ 19. fiíjna v 19.30 hod.
JAK UVA¤IT ÎÁBU
Divadelní spoleãnost Ansambl. Pfiíbûh

o lásce aÏ na vûãnost v autorské reÏii Petra

Strnada. 

Tragikomedie napsaná pro Vilmu Cibul-

kovou a Miroslava Etzlera.

âtvrtek 21. fiíjna v 19.30 hod.
Alan Ayckbourn / ABY BYLO JASNO
Fanny agentura. Komedie, která by se klid-

nû mohla jmenovat Jedno velké nedorozu-

mûní nebo také Jeden o voze, druh˘

o koze. Hrají: Jan Rosák, Dana Homolo-

vá, Veronika Nová, Otto Kallus

Pátek 22. fiíjna aÏ nedûle 31. fiíjna 
âECHÒV DIVADELNÍ PODZIM

ZMùNA PROGRAMU VYHRAZENA.

Divadlo v Horních Poãernicích (program na fiíjen)

Mochovská 38, Hloubûtín, 
pavilon Havana – u stanice metra, 
tel. 281 866 125, 777/906 295. 

Otevírací doba: 
pondûlí aÏ pátek 8–18 hod.

Z knihkupectví
Havana

Byl to jenom rock and roll? (Vanûk),
vydala Academia, cena 495,– Kã. Miro-
slav Vanûk je historik a poprvé se podíval
na rockovou hudbu z historického hledis-
ka a zvlá‰tû s ohledem na její hudební
alternativu v komunistickém âeskoslo-
vensku v letech 1956–1989.

Sv˘m dûjinám neuteãeme (Louda), vydal
Radioservis, cena 229,– Kã. V˘znamn˘
ãesk˘ heraldik, tvÛrce ãeského státního
znaku a prezidentské vlajky – Jifií Louda se
ohlíÏí za devadesáti lety svého Ïivota plné-
ho zvratÛ – váleãná anabáze v Africe a Bri-
tánii, komunistické vûznûní na Mírovû,
svûtovû uznávaná ãinnost v oboru heral-
dickém.

Utajené zápisníky Agathy Christie (Cur-
ran), vydal KniÏní klub, cena 399,– Kã.
Po smrti Rosalind (dcery Agathy Christie)
se v její pozÛstalosti na‰lo 73 ruãnû psa-
n˘ch svazkÛ poznámek a deníkÛ Agathy
Christie, Curran rozlu‰til obtíÏnû ãitelné
rukopisy a v této knize je nastínûno, jak se
z jejích poznámek, seznamÛ a náãrtkÛ
mohla zrodit taková spousta úspû‰n˘ch
románÛ, povídek a divadelních her, kniha

obsahuje také dvû dosud nepublikované
povídky s Herculem Poirotem.

Chtûl jsem ji zazpívat (Nohavica), vydal
Torst, cena 288,– Kã. Obsáhl˘ v˘bor
z písÀov˘ch textÛ ostravského písniãkáfi-
ského barda Jarka Nohavici, poetické tex-
ty ukazují jeho v˘voj jako ãlovûka i jako
vynikajícího textafie.

âlovûk, orchidej a chobotnice (Cousteau,
Schiefelbeinová), vydala Mladá fronta,
cena 349,– Kã. J. Cousteau, svûtoznám˘
oceánograf, milovník pfiírody, filmafi, akti-
vista, potápûã a badatel v jedné osobû se
jako jeden z prvních zaãal zajímat o sloÏi-
tost a krásu pozemského a podmofiského
svûta, v této své poslední knize pfiedkládá
erudované názory na záchranu svûtového
pfiírodního bohatství pro dal‰í generace
a prokládá je pfiíhodami ze sv˘ch ãetn˘ch
v˘prav.

Sovákova kuchafika aneb Ïivot s králem
fóru (Sováková), vydala Slávka, cena
249,– Kã. Sovãu – originálního a v˘teã-
ného herce nám formou vzpomínek a pfií-
hod pfiipomíná jeho manÏelka Andulka,
zajímavé a úsmûvné vyprávûní je doplnûno
mnoha neznám˘mi fotografiemi a proto-
Ïe to je kuchafika, tak samozfiejmû nechy-
bí spousta velmi netradiãních receptÛ.

Pytel granátÛ pro Marii Terezii (Kubáto-
vá), vydalo nakl. Granát, cena 219,– Kã.
Autorka sv˘m nezamûniteln˘m zpÛso-
bem, pln˘m laskavého humoru vypráví
pfiíbûhy z milovan˘ch Krkono‰.

Chvalsk˘ zámek 
– program na fiíjen
10. 9.–28. 11. O pivovarnictví a pivu –

v˘stava pofiádaná ve spolupráci s NZM,

mapující historii a v˘voj vafiení piva v ães-

k˘ch zemích, dokumentující základní

v˘robní postupy i v˘voj designu lahví,

pivních etiket ãi táckÛ a reklamních

cedulí. ZároveÀ se náv‰tûvníci seznámí

s v˘znamn˘mi osobnostmi pivovarnictví,

jako je napfiíklad Franti‰ek Ondfiej Poupû

(1753–1805), kter˘ zaloÏil 1. pivovarnic-

kou ‰kolu na svûtû, a to v Brnû.

28. 9.–24. 10. Tatiana Svato‰ová – Dy-

namická harmonie, v˘stava abstraktních

obrazÛ slovenské malífiky. 

30. 9.–10. 10. 115 let ‰koly v Bártlovû

ulici, v˘stava vûnovaná tomuto v˘znam-

nému jubileu

12. 10.–24. 10. Skauting v Horních

Poãernicích 1936–2010

26. 10.–21. 11. Galerie VIDA âeské

Budûjovice, souhrnná v˘stava 13. sym-

pozia Nové Hrady

1. 10. 19 hod. Irsk˘ veãer na Chval-

ském zámku, zahájení Historick˘ch slav-

ností v irském duchu (zpûv, tanec i dudy) 

2. 10. 10–17 hod. Historické slavnos-

ti, ukázky historick˘ch zbraní, stfiedovû-

kého stolování, soutûÏe, v˘tvarné hrátky

a samozfiejmû tance od raného stfiedovûku

aÏ po 30. léta minulého století.



Jak jste se dostal do Prahy 9 a Hloubûtína?
V Praze jsem se narodil a první rok svého

Ïivota bydlel ve Vysoãanech na fotbalovém

hfii‰ti TJ Praga, kde moji rodiãe tehdy správ-

covali. KdyÏ mnû byl rok, tak jsme se stûho-

vali do Zeleneãské ulice v Hloubûtínû, kde

jsem proÏil mládí. Ve dvaadvaceti jsem se

vracel do Vysoãan, kde bydlela má manÏel-

ka. No, a po rozvodu jsem mífiil zpátky do

Hloubûtína, kde bydlím dodnes.

Co vám pro Ïivot dalo studium „stavafiiny“?
¤ekl bych, Ïe opravdu dost. Nejzajímavûj‰í

pro mû byly ekonomické pfiedmûty, nejvíc

mû bavila hodnotová anal˘za. Naslouchání

druh˘m a korigování vlastního jednání, to

jsou vlastnosti, které mnû profesnû moc

pomohly. Vzpomínám tfieba na rok 1988,

kdy jsem se jako pracovník ¤editelství v˘-

stavby spojÛ podílel na stavbû administrativ-

ní budovy vedle kostela svatého Bartolomûje.

Tehdy tam v Kyjích byly podél Broumarské

ulice ustájeny roztomilé kraviãky, kávu jsme

si vafiili jako trampové na ohníãku uprostfied

statku a u nûj zevrubnû probírali pracovní

i politické záleÏitosti.

Va‰e cesta do komunální politiky vedla prá-
vû odsud?
Ne, je‰tû ne, protoÏe koncem devadesát˘ch

let jsem prodûlal sloÏitou operaci oãí, mûl

strach se vracet do pra‰ného prostfiedí, a tak

jsem pfiijal nabídku pracovat jako hlavní

energetik v tehdej‰ím OPBH Praha 9. V té

jedineãné revoluãní atmosféfie na pfielomu let

1989 a 90 jsem se podílel na ãinnosti Obãan-

ského fóra, moderoval jeho mítinky, mûl

moÏnost blízce poznat tfieba disidenta Ru-

dolfa Batûka, prvního polistopadového mi-

nistra zdravotnictví Petra Loma, pozdûj‰ího

místopfiedsedu ODS Miroslava Macka nebo

herce Milo‰e Kopeckého. Ale abych se vrátil

k va‰í otázce a svému tehdej‰ímu zamûstnání,

za pÛl roku práce v OPBH jsem tenhle pod-

nik poznal natolik, Ïe jsme ho vÛbec jako

první zru‰ili. To uÏ jsem byl ve funkci mís-

tostarosty Prahy 9.

Právû zavr‰ujete druhé volební období jako
ãlen Zastupitelstva hl. m. Prahy, kde v rám-
ci jeho jednání máte jako jeden z mála pfii
hlasování prakticky 100% úãast. Mûlo to
nûjak˘ v˘znam i pro Prahu 14? 
Pfiipadal jsem si vÏdy jeden den v mûsící jako

v parlamentu. A to není nic pro mne. Na

druhou stranu jsem mohl nûkteré problémy

Prahy 14 fie‰it krat‰í cestou. TakÏe do Kyjí se

dostalo pfies 1,6 miliardy Kã na sítû a ko-

munikace, zahájily se práce na jejich rekon-

strukci v Hloubûtínû, od mûsta jsme dostávali

nemalé peníze na na‰e investice atd. Myslím,

Ïe to bylo pro na‰i mûstskou ãást uÏiteãné.

V leto‰ním roce jste oslavil 50. narozeniny.
B˘val to ãas k bilancování, teì je do dÛcho-
du daleko. OhlíÏel jste se, nebo koukáte
dopfiedu a na brázdu za sebou se nedíváte?
Nebilancoval jsem, jedu dál, koukám spí‰ do

budoucna. Abych pfiistoupil na vá‰ pfiíklad,

tak patfiím k tûm traktoristÛm, ktefií se neo-

hlíÏejí, zda za sebou zanechávají rovnou bráz-

du. Jinak oslavy m˘ch abrahámovin se cel-

kem vydafiily a já se spí‰ aÏ po nich zaãal

zab˘vat my‰lenkou, Ïe v Ïivotû mû potkáva-

jí samé nûjak sefiazené náhody. Obãas si pfii-

padám jako ‰achista, kter˘ má v fiadû partií

dáno hodnû tahÛ dopfiedu. Beru to jako

Ïivotní pfiíbûh, kter˘ ãlovûk ãasto nemÛÏe ani

ovlivnit. Nechci v tomto rozhovoru moc filo-

zofovat, ale faktem je, Ïe v poslední dobû

zaãínám nûjak ãastûji uvaÏovat o vzniku

i smyslu Ïivota. (V tuto chvíli jsme podle
domluvy museli ná‰ rozhovor poprvé pfieru-
‰it, protoÏe pan starosta mûl neodkladné jed-
nání. A pokraãovali po pár hodinách v jed-
nom restauraãním salonku.)
Co fiíkáte celosvûtovému trendu zákazu kou-
fiení v restauraãních zafiízeních?
Jsem kufiák, ov‰em chápu, Ïe kufiáci by ne-

mûli omezovat nekufiáky. Na úfiadech, po‰-

tách nebo leti‰tích je to bez diskuzí, ov‰em

v restauraãním prostfiedí, kde jsme teì, pova-

Ïuji za dostateãné, kdyÏ majitel ohlásí svÛj

podnik jako kufiáck˘ nebo nekufiáck˘, pfií-

padnû dokáÏe obû skupiny dostateãnû oddû-

lit. Ale znovu opakuji, Ïe jsem proti omezo-

vání nekufiákÛ, i kdyÏ to tfieba zrovna teì tak

nevypadá…(Usmívá se a zapaluje si.) Tak,

kde jsme pfied tím skonãili?

Konãili jsme va‰imi úvahami nad vznikem
a smyslem Ïivota. A pokraãovat v návaznos-
ti na to mÛÏeme tak, Ïe máte dvouletou Eli‰-
ku a je‰tû dal‰í dcery Katefiinu a Michaelu,
kter˘m je uÏ nûco pfies dvacet. Jak˘ je roz-
díl mezi tátou po dvacítce a padesátilet˘m.
Vy mi dáváte. Mám sice dobrou pamûÈ, ale

tohle. V kaÏdém pfiípadû jsem si tehdy nepfii-

pou‰tûl, Ïe by nemuselo b˘t v‰echno v po-

fiádku. Byl jsem navíc na vysoké ‰kole, nemûl

na holky tolik ãasu a moÏná na nû byl nûkdy

zbyteãnû pfiísn˘. Teì má ãlovûk vût‰í Ïivotní

zku‰enosti, takÏe si to otcovství urãitû víc

vychutnávám. âetl jsem nûkde, Ïe muÏi

v mém vûku si musí vnouãata dûlat sami, to

je trefn˘ bonmot. Narození Eli‰ky bylo jed-

ním z nádhern˘ch momentÛ mého Ïivota.

Aãkoliv jsem hovofiil o náhodách, které mû

provázejí po cel˘ Ïivot, musím podotknout,

Ïe Eli‰ka není náhoda. 

Rozmazlujete ji?
SnaÏím se, abych ji nerozmazloval, ale moc

mi to nejde. Vydatnû mi v tom pomáhají obû

babiãky, jeden dûda a v‰echny dcery, tedy

Mí‰a, velká Kaãka a hlavnû malá (osmnácti-
letá – pozn. aut.) Kaãka, coÏ je dcera mé

manÏelky.

Dohromady jste tedy mûli uÏ tfii dcery. Ne-
mûla b˘t Eli‰ka kluk?
Musím fiíct, Ïe ne. Já byl sice pfiipraven na

obû varianty, ale manÏelka chtûla rozhodnû

holãiãku, uÏ proto, Ïe se jí nelíbilo jméno,

které já chtûl pro kluka.

Jaké jméno to bylo?
Hugo. Pfiípadnû Jan Hugo.

Nechceme se moc pitvat ve va‰em soukro-
mí, ale protoÏe jste v souãasné dobû obklo-
pen hned pûti zástupkynûmi nûÏného pohla-
ví, kompenzujete si nûjak tohle prostfiedí
Ïenského svûta?
Já si ho nepotfiebuji moc kompenzovat, mám

záliby asi jako vût‰ina chlapÛ, tedy sport,

cestování a fotografování. Navíc v‰echny mé

holky jsou bezvadné a jednou se o mû urãitû

postarají lépe neÏ stejn˘ poãet synÛ. Pro zají-

mavost, mÛj star‰í brácha Bohumil má dvû

dcery, jedna z nich mu povila vnuãku a teì

ãeká dal‰í. TakÏe u FroÀkÛ jsme na holky

a jsme tak ‰Èastni. 

Teì vás nasmûrujeme do minulosti v sou-
vislosti s cestováním. Poznával jste tfieba
Slovensko a Bulharsko na jedné stranû nebo
tfieba KeÀu, Spojené arabské emiráty a Tan-
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Pfiedstavujeme konãícího starostu Miroslava FroÀka
Sérii rozhovorÛ se ãleny Zastupitelstva Mâ Praha 14 uzavíráme starostou
Ing. Miroslavem FroÀkem (ODS), kter˘ ve vedoucí funkci na radnici právû
konãí své tfietí volební období. Vystudoval stavební fakultu âVUT obor
ekonomika a fiízení stavebnictví. Na podzim roku 1990 se stal místosta-
rostou Prahy 9, ãlenem ODS je od roku 1991. V komunální politice pracu-
je uÏ plné dvû desítky let, nyní navíc zavr‰uje osmileté pÛsobení
v Zastupitelstvu hl. m. Prahy. 

S nejmlad‰í dcerou Eli‰kou na dovolené v Dubai



zánii na stranû druhé. Co vás na cestování
nejvíc láká a máte nûjak˘ cestovatelsk˘ sen?
Samozfiejmû, Ïe mû láká poznávání blízk˘ch

i exotick˘ch krajin, navíc se rád setkávám

s místními obyvateli. A tak si troufám tvrdit,

Ïe ostrovní obyvatelé jsou pohodovûj‰í, klid-

nûj‰í i upfiímnûj‰í. AlespoÀ tak soudím

z náv‰tûv Kanársk˘ch ostrovÛ, Martiniku,

Zanzibaru, DÏerby, Sardinie a dal‰ích ostro-

vÛ. Jejich Ïivotní styl obdivuji, bez ohledu na

to, zda jde o zemû bohaté ãi chudé, o lidi

bohat‰í ãi chud‰í, jejich spoleãenská vstfiíc-

nost mû prostû baví. A pokud jde o mÛj ces-

tovatelsk˘ sen, tak ten je jasn˘. ZaÏít mini-

málnû ãtrnáctidenní dovolenou na nûkterém

z tûchto ostrovÛ spoleãnû s manÏelkou a v‰e-

mi na‰imi dcerami vãetnû jejich partnerÛ.

Tak vám pfiejeme, aÈ se vám v‰em tenhle
sen jednou splní a pojìme teì ke sportu.
Hrál jste fotbal za Slavoj Hloubûtín, kde se
momentálnû kvÛli majetkov˘m sporÛm dafií
hlavnû lebedû. Co s tím?
Hrál jsem tady do dorostu, ale na hfii‰tû jsem

chodil a fotbal sledoval i poté. Mûl jsem vel-

kou radost, kdyÏ se zaãátkem tohoto tisícile-

tí zaãalo hfii‰tû koneãnû zatravÀovat, dokon-

ce jsem sehnal i nûjaké peníze od Magistrátu,

300 000 korun ‰lo z rozpoãtu na‰í mûstské

ãásti. Byl to krásn˘ pohled na tolik dûtí ze

Slavoje i FC King na trávû. Ze souãasné

situace (majetkové spory mezi Sokolem a Sla-
vojem Hloubûtín – pozn. aut.) jsem hodnû

ne‰Èastn˘, je mi z toho smutno. 

KdyÏ uÏ jsme se tak trochu naladili na smut-
nou notu, jaké jsou momentálnû nejvût‰í sta-
rosti starosty?
Jak fiíkal mÛj oblíben˘ Jan Werich, „je mi

smutno z vûdûní“. Momentálnû je mi fakt

hodnû smutno z vûdûní. A trápí mû souãas-

ná atmosféra ve spoleãnosti. Víte, absolutnû

nemám rád pomluvy a tûch je nyní spolu se

závistí nûjak moc. Ale, abych to trochu od-

lehãil, tak momentálnû je mou nejvût‰í sta-

rostí, jak stihnu dal‰í jednání, kdyÏ vidím

trochu nervózního Vláìu. (Svobodu, fiidiãe
ÚMâ Praha 14 – pozn. aut.) Kdy budeme

v rozhovoru pokraãovat? (Nakonec se domlou-
váme na jeho dokonãení pfii tenisovém turnaji
ãtyfiher o pohár starosty.)
Pane starosto, sledovali jsme vás v deba-
tách s úãastníky turnaje, po jehoÏ skonãení
budete osobnû pfiedávat poháry tfiem nej-
lep‰ím párÛm, ve stejné roli vás vídáme na
turnajích ve stolním tenisu, nohejbalu, bow-
lingu, ‰ipkách, fotbalu, chodíte na plavecké
závody ‰kol, ligová utkání softbalistÛ oddílu
Spectrum na hfii‰ti u Z· Bfií VenclíkÛ a dal‰í
sportovní podniky. V Ïádné jiné mûstské
ãásti Prahy nepofiádají tolik sportovních tur-
najÛ o pohár starosty, takÏe je asi zbyteãné
se ptát na vá‰ vztah ke sportu...
Je pravda, Ïe mÛj vztah ke sportu je velice vfie-

l˘, aÈ uÏ v roli aktivní, pfiípadnû divácké, kte-

rá uÏ teì mnohonásobnû pfievládá. A je také

pravda, Ïe jsem byl u zrodu v‰ech uveden˘ch

turnajÛ o pohár starosty. Navíc kromû plavá-

ní jsem se i v‰ech párkrát aktivnû úãastnil,

bohuÏel ani jednou se mi nepovedlo, abych

pfiedával sám sobû pohár, diplom nebo meda-

ili. K úplnému v˘ãtu tûchto pohybov˘ch

aktivit, za kter˘mi stojí moje maliãkost, chy-

bí je‰tû pochod „14 km kolem Prahy 14“,

kter˘ se letos po‰lape uÏ po‰estnácté. To je

vskutku ojedinûlá turistická i poznávací akce.

Asi málokdo uÏ dnes ví, Ïe také podoba zna-
ku Prahy 14 je va‰ím nápadem. Jak jste se
tenkrát dohadovali s heraldiky?
Problém byl v tom, Ïe oni chtûli do jeho

spodní ãásti nûjak zakomponovat sídli‰tû

âern˘ Most, já nechtûl moc míchat historii

s moderní dobou a trval na tom, aby vyjad-

fioval buì minulost nebo souãasnost. Nako-

nec jsem je pfiesvûdãil, takÏe v levé ãásti je

katolick˘ kostel sv. Bartolomûje v Kyjích

a v pravé znak KfiiÏovníkÛ z Hloubûtína.

Za dlouhá léta va‰eho starostování se toho
v na‰í mûstské ãásti hodnû zmûnilo k lep‰í-
mu, kritici zase urãitû pfiidají fiadu problémÛ.
Zkuste objektivnû uvést fakta ke chlubení,
ale i resty.
To je hodnû obtíÏná otázka. Z plusÛ mimo

jiné uvedu dokonãení metra na âern˘ Most.

To byla tûÏká práce. Nebyly peníze a koneã-

ná mûla b˘t v Hloubûtínû. Ani tenkrát, ani

dnes si to neumím pfiedstavit. Jako druhé plus

bych zmínil budovan˘ park V âeÀku. První

my‰lenka vznikla v mé kanceláfii pfii náv‰tûvû

ZbyÀka Richtera, dolnopoãernického staros-

ty, a Jana Bürgermeistera, tehdej‰ího prvního

námûstka primátora. Tenhle park bude vût‰í

neÏ Stromovka... No a teì ty mínusy. Na prv-

ním místû je to nevyhovující budova radnice,

protoÏe náv‰tûvníci by si urãitû zaslouÏili lep-

‰í prostfiedí. A pochybuji, Ïe pfii finanãní ná-

roãnosti této stavby se to v dohledné dobû

povede. Druh˘m dluhem je chybûjící budova

po‰ty na âerném Mostû. Navrhli jsme vedení

âeské po‰ty vyuÏití nûkolika prostor, napfi.

i v CâM, ale ta na na‰e nabídky nereagova-

la. V kaÏdém pfiípadû pouhé dvû po‰ty pro

40 000 lidí je stra‰nû málo a fronty v Hlou-

bûtínû i na Rajské zahradû ne‰etfií zcela opráv-

nûnû kritikou. Tfietí rest bych spojil se dvûma

velk˘mi investicemi, protoÏe mû mrzí, jak

dlouho trvá v˘stavba Vysoãanské radiály a jak

se protahují pfiípravné práce na budování par-

ku V âeÀku.

Ze své kanceláfie v sedmém patfie radnice
máte pfiekrásn˘ v˘hled na ãást âerného
Mostu, Kyjí i Hloubûtína. Nebude se vám
pfiece jen st˘skat po starostování?
Víte, dûlat starostu není totéÏ jako chodit

kaÏd˘ den do jakékoliv jiné práce. AlespoÀ

já jsem to tak nikdy nebral. Fungování samo-

správy povaÏuji za sluÏbu pro obyvatele. Po

mnoha momentech mého starostování se mi

st˘skat bude, protoÏe jsem to dûlal opravdu

rád. A pokud jde o v˘hled z kanceláfie – zaãí-

nal jsem na Praze 14, kdyÏ jsem mûl kance-

láfi v Kulturním domû v Kyjích a tam jsem na

rybníku a jeho okolí pozoroval v‰echny ty

pestrobarevné zmûny bûhem v‰ech ãtyfi roã-

ních období. To byly fantastické pohledy.

Z této kanceláfie zase pÛsobí aÏ k˘ãovitû v˘-

chod slunce, které prosvûtluje probouzející se

Lehovec. TakÏe, moÏná se sem nûkdy pfiijdu

ke svému následovníkovi podívat, protoÏe ten

pohled mû nabíjel energií na cel˘ den.

Nám nezb˘vá neÏ vám podûkovat za velice

pfiíjemn˘ rozhovor i za dlouholetou spolu-

práci s vámi jako starostou a pfiedsedou

redakãní rady. Doufáme, Ïe i nadále zÛsta-

nete tak peãliv˘m a kritick˘m ãtenáfiem Lis-

tÛ Prahy 14 a tû‰íme se na va‰e podnûty

z pohledu bûÏného obãana Prahy 14.

Spolehnûte se. I já bych chtûl podûkovat vám

v redakci a v‰em pracovníkÛm na‰eho úfiadu,

ktefií to se mnou tak dlouho vydrÏeli. A ãte-

náfiÛm popfiát pofiád zajímavé a nik˘m ne-

cenzurované ãtení v na‰í „âtrnáctce“.

Alena Veselá, Pavel Vokurka

foto: archiv MF
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V‰echny moje holky

Nad rámec tohoto rozhovoru si mÛÏe-
te pfieãíst vyjádfiení starosty k volební
inzerci na stranû 27.
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Obãanská inspirace 
Kuãerova 14, âern˘ Most, 
tel. 281 918 473, 
774 707 744, 776 046 112
www.obcanskainspirace.cz,
e-mail: 
info@obcanskainspirace.cz

Program krouÏkÛ a kurzÛ – Studio
Inspirace
Podívejte se na na‰e webové stránky, kde

naleznete volná místa v kouÏcích, které

jsme zahajovali 20. záfií. Pro pfied‰kolní

dûti pfiipravujeme celodopolední ·koliãky

s bohat˘m programem her, poznávacích

a ‰kolkov˘ch aktivit pro dûti od 2,5 roku,

na které mÛÏete pfiijít bez objednání. Novû

zafiazujeme úterní hodinku kreativních her

pro maminky s dûtmi od jednoho roku

s relaxaãními technikami dûtsk˘ch man-

dal. Rozvrh a program najdete na na‰ich

webov˘ch stránkách www.obcanskainspi-

race.cz nebo na v˘vûsce ve sdruÏení. 

PODZIMNÍ EKODEN – SOBOTA 9. ¤ÍJNA
Od 10 do 16 hod. pofiádáme tradiãní akci

soutûÏí a poznávacích her pro dûti i jejich

rodiãe – podzimí Ekoden. Tentokrát se

vypravíme za moudrostí IndiánÛ a nauãí-

me se jejich zvykÛm a dovednostem pro

pobyt v pfiírodû. Firma InDios nám pfied-

staví Ïivot v indiánském pfiíbytku.

EKOV¯LET – program na podzimní

prázdniny

Dûti ve vûku 6–14 let, které zajímá pfiíro-

da, jsou zvány na Ekov˘let na Kfiivoklát od

27. do 29. fiíjna. Nocleh je zaji‰tûn v info-

centru Budy. Program zpestfií ochránci

z CHKO Kfiivoklátsko. Nebude chybût

ani sobotní táborák. Pfiihlá‰ky a více in-

formací na www.obcanskainspirace.cz,

info@obcanskainspirace.cz, nebo ve sdru-

Ïení. Ekoprojekty pofiádáme díky podpo-

fie MHMP a Mâ Praha 14 

TRADIâNÍ PODZIMNÍ BURZA
V INSPIRACI – 22.–23. fiíjna
Potfiebujete prodat ãi nakoupit zimní vûci

na své dûti od jednoho roku? Podívejte se

na ná‰ web nebo se u nás zastavte, dozvíte

se více informací o burze, kterou pofiádá-

me jiÏ popáté. 

Bezplatné sociálnû právní poradenství

v kanceláfii Obãanské inspirace, Kuãerova

14. MÛÏete pfiijít bez objednání nebo se

objednat k externím právníkÛm na pod-

veãerní hodiny. 

Více informací a objednávky na telefonu

774 707 744, dotazy mÛÏete zasílat 

i e-mailem: poradna@obcanskainspirace.cz.

Nová sluÏba sociálnû právní poradny –

sluÏby notáfie ! Jednou mûsíãnû bude u nás

k dispozici notáfi, kter˘ vám ovûfií podpisy

na listinách nebo shodu listin. ZároveÀ

vám vysvûtlí potfiebné informace k úko-

nÛm. Na termíny se informujte telefonic-

ky na: 774 707 744. Bezplatnou právní

poradnu realizujeme díky podpofie MPSV,

MFMP a Mâ Praha 14.

Dûtské studio 
Pohádka
Bobkova 777, 
Praha 9-âern˘ Most
www.vpohadce.cz

Jitka ·indeláfiová, tel. 739 03 44 35
e-mail: jitka.sindelarova@vpohadce.cz

·koliãka Pohádka 
Po – Pá: 8–12 hod. Pro dûti od 3 do

6 let, které si potfiebují zvyknout na

kolektiv vrstevníkÛ. Cena za dopoled-

ne: 140–180 Kã podle poãtu nav‰tûvo-

van˘ch dnÛ t˘dnû. V fiíjnu nav‰tíví dûti

tradiãnû knihovnu.

Studio taneãní a pohybové v˘chovy

âern˘ Most

Pfiijímáme nové ãleny do na‰í taneãní

skupiny – dûti z 1. a 2. tfiíd Z·, kte-

ré mají zájem o hudbu a tanec. V˘uka

probíhá 2x t˘dnû, u dûtí je rozvíjeno

pfiirozené taneãní cítûní – vyuãujeme

základy klasického a lidového tance

a techniky souãasného tance Duncan. 

Volná místa v odpoledních krouÏcích

Taneãní v˘chova, Jóga – rozvrh na

webov˘ch stránkách

Veãerní aktivity pro Ïeny: Relaxaãní

cviãení: úter˘ od 20 hod. 

NOVù od fiíjna nabízíme:

Kurzy anglického jazyka pro pfied‰kol-

ní dûti (5–6 let) a dûti z 1. a 2. tfiíd Z·,

které chtûjí navázat na v˘uku Aj v M·.

Individuální douãování a konverzaci

pro Ïáky Z· a vícelet˘ch gymnázií.

Komunitní 
centrum 
Mot˘lek
www.motylek.org
PhDr. Zuzana Jelenová
pfiedsedkynû SdruÏení na pomoc dûtem
s handicapy

Aktuálnû pfiipravujeme na fiíjen:
12. 10. 18–20.30 „Já ti nerozumím, pro-

to se vztekám!“ První setkání z cyklu pfied-

ná‰ek psychoterapeuta Luciána Kantora,

kter˘ provede úãastníky principy moder-

ní mezilidské komunikace. Je nutné se pfie-

dem pfiihlásit (e-mail: krisova@seznam.cz

tel. 281 912 081, 775 964 765, cena: 200

korun

19. 10. 18–20 hod. „Podzimní hra barev“

Dal‰í z cyklu relaxaãních malování pro

vefiejnost s v˘tvarnicí Marií M. Nováko-

vou, cena 180,– Kã

25. 10. 15 hod. „Bylinná kosmetika“

Pfiedná‰ka s prezentací v˘robkÛ firmy Just.

Vstup voln˘.

Pravidelné aktivity pro rodiãe s mal˘mi
dûtmi:
Nabízíme volné i organizované herny, stfie-

deãní ‰koliãku apod., více informací na-

leznete na www.motylek.org.

Pravidelné aktivity Centra denních 
sluÏeb:
Nabízíme: keramickou dílnu, logopedii,

muzikoterapii, dramaterapii, plavání, pon-

dûlní a úterní klub pro náctileté, stfiedeãní

klub se cviãením, v˘chovné, vzdûlávací

a aktivizaãní ãinnosti, klub rodiãÛ peãují-

cí o dûti s handicapem, více informací na

www.motylek.org.

Akce nízkoprahového klubu Pacific:
4. 10. pondûlí od 16.30 hod. XII. mezi-

klubov˘ turnaj nízkoprahov˘ch klubÛ

Pacific, Autobus a DÏagoda ve fotbálku,

tentokráte v Autobusu.

7. 10. ãtvrtek 15–16.30 Preventivní pro-

gram o drogách – zakonãení roãního poví-

dání s psychoterapeutkou J. Honsovou na

téma drogy a „Co je to závislost?“ – pro

náctileté od 11 do 18 let, program se usku-

teãní v Pacificu.

8. 10. pátek 15–17 hod. Filmov˘ klub

v Pacificu – zveme na promítání filmu,

kter˘ si sami vyberete.

8. 10.–10. 10. Víkendov˘ v˘jezd, orga-

nizuje úfiad Mâ Praha 14 ve spolupráci

s na‰ím klubem. Více informací v Pacifiku.

15. 10. pátek 14–17 hod. Vafiení v Paci-

ficu aneb „Co si uvafiíme, to si také sní-

me“ – pojì si spoleãnû s námi uvafiit dob-

rotu podle vlastního v˘bûru a chuti!

Drakiáda v úter˘ 19. 10. od 15 do 17

hod. – zveme v‰echny dûti, mládeÏ a také

jejich rodiãe na Drakiádu! Sraz pfied klu-

bem Pacific nebo mÛÏete pfiijít pfiímo na

kopec kousek od klubu Pacific (u rybníka).

Pou‰tût se bude v‰echno, co létá, v‰echno

co patfií na podzim do vzduchu. Pfiiprave-

ny budou i odmûny! Kdo nemá vlastní-

ho draka, mÛÏe si jej zapÛjãit pfiímo na

místû. Více informací o Drakiádû a v˘‰e

zmínûn˘ch akcích u Pavlíny Stankayové –

777 964 754.
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V˘cvik dobrovolníkÛ a první pomoc pro

dobrovolníky v sobotu 16. 10. od 9 do 18

hod. v Mot˘lku – zváni jsou v‰ichni dob-

rovolníci Mot˘lku, ktefií v˘cvik je‰tû neab-

solvovali, i noví zájemci. Více informací

získáte a pfiihlásit se mÛÏete na tel. ãísle

777 964 754 u P. Stankayové.

DDM na âerném Mostû
Generála Janou‰ka 1060,
tel. fax.: 286 889 428
info-cm@ddmpraha9.cz
www.ddmpraha9.cz

4. fiíjna od 16 hod. Narozeninová par-

ty (vûkovû neomezeno). Odpolednem

pln˘m her a soutûÏí nás jiÏ tradiãnû pro-

vede klaun Hugo. Sbírej smajlíky

a vymûÀ je za sladkosti i drobné odmû-

ny nebo si jdi zaskákat do hradu, vyrob

masku nebo náramek z korálkÛ. Tû‰it se

mÛÏete na vystoupení dûtí z krouÏkÛ

a jako na kaÏdé správné oslavû nebude

chybût ani narozeninov˘ dort.

27. fiíjna 7–18 hod. Za horníky do

Pfiíbrami (7–15 let). Náv‰tûva nejvût-

‰ího hornického muzea v âechách – jíz-

da vláãkem, vodní kolo o prÛmûru

12 m, jízda úpadnicí do podzemí

(51 m) jako na skluzavce. 

29. fiíjna 8–17 hod. Aquapark Kolín

(8–15 let) – pouze pro plavce. Vodní

svût Kolín nás láká na své atrakce –

tobogán, trojskluzavku, vlnobití i vífiiv-

ku.

Klub Most – otevfien˘ klub pro v‰ech-

ny ve vûku 7 aÏ 14 let kaÏd˘ den do 14

do 18 hod., v pátek o 13 do 17 hod.

V klubu máte moÏnost trávit voln˘ ãas,

zapÛjãit si sportovní vybavení, deskové

hry, zahrát si playstation 2, Nintendo

WII a brouzdat na internetu zdarma.

Nûkolikrát do mûsíce budou jednotlivé

dny v duchu urãité aktivity a jednou

mûsíãnû budeme promítat film.

Loutkové divadlo Klub Most. Pravi-

delnû kaÏd˘ pátek bude vyãlenûn pro

tvorbu loutkového divadla – v˘roba

loutek, kulis. Vym˘‰lení scénáfie i po-

stav. Po secviãení pfiedstavení bude

vefiejné vystoupení. Vstup i zápis zdar-

ma v klubu. 

NezapomeÀte také na právû probíha-

jící zápisy do zájmov˘ch krouÏkÛ

a kurzÛ – Voln˘ch míst rychle ub˘vá.

Kompletní pfiehled najdete na na‰em

webu ddmpraha9.cz.

Vybíralova 969, Praha 14-âern˘ Most
www.jahodaweb.cz

NABÍDKA NA ¤ÍJEN
Nízkoprahov˘ klub Jahoda má otevfieno

v pondûlí, úter˘ a ãtvrtek 15–19 hod. 

Nízkoprahov˘ klub DÏagoda má otevfie-

no v pondûlí a ãtvrtek 15–20 hod., v úte-

r˘ pouze konzultace po domluvû s pracov-

níky klubu. 

Terénní práce: kontaktní pracovníky Ka-

rolínu a Martina mÛÏete potkat na ulici

v pondûlí a stfiedu od 15 do 20 hod.

Rodinné centrum JahÛdka: ·koliãka pro

dûti od 1 do 6 let má otevfieno v pondûlí,

úter˘ a ãtvrtek 8–12 hod. ·kolné: 250 Kã

za jedno dopoledne pro jedno dítû, 350 Kã

sourozenecká sleva. MoÏnost nákupu zv˘-

hodnûn˘ch permanentek. 

Informace a rezervace u Katefiiny Cibulco-

vé na ãísle 721 601 333. 

Klub – herna s programem je otevfien ve

stfiedu a pátek 9–11 hod. Za jednu náv‰tû-

vu zaplatí rodiãe 40 Kã. 

S JahÛdkou do knihovny – stfieda 13. fiíj-

na od 9 do 10.30 hod. Jako kaÏdou

druhou stfiedu v mûsíci se v rámci Klubu

setkáme v Mûstské knihovnû (Generála

Janou‰ka 2/1060), kde je pro nejmen‰í

„ãtenáfie“ pfiipraven zajímav˘ program.

Vstup zdarma.

TátaMámaHerna – sobota 9. fiíjna od 10

do 13 hod. Program pro celou rodinu,

tentokrát nás ãeká Malá ‰kola Ïonglování.

Vstupné 50 Kã/rodina. 

JahÛdka Plus – stfiedeãní odpolední akce

nejen pro rodiãe, vÏdy od 16 do 18 hod.

Více informací o kurzech a aktuálním

dûní v JAHODù najdete na na‰ich strán-

kách www.jahodaweb.cz. 

Matefiské centrum
Klubíãko YMCA Praha
Vlãkova 1067 – pfiízemí
http://klubicko.bloguje.cz
Mgr. Lucie Pernicová 777 596 163, 
e-mail: klubicko.ymca@seznam.cz

Novinky v programech:

DOPOLEDNÍ HERNY novû probíhají

od 9 do 12 hod. (v pondûlí, ve stfiedu

a v pátek). 

ODPOLEDNÍ HERNA bude otevfiena

od 12. 10. kaÏdé úter˘ od 15 do 17.30

hod.

BERÁNEK – herna s kfiesÈansk˘m zamû-

fiením probíhá ve ãtvrtek od 9 do 12 hod.

1. RODINNÁ TVÒRâÍ DÍLNA – (dûti

3–10 let + rodiãe) se bude konat v pondû-

lí 4. fiíjna 16–18 hod. Vstup: 70 Kã/1

v˘robek.

MASÁÎE v Klubíãku – moÏnost objednat

se na klasickou olejovou masáÏ

Odborné programy:

6. 10. Sociálnû stimulaãní skupina pro dûti

s rodiãi Hrátky s ptákem Zlobivákem od

10.15 hod. 

13. 10. semináfi pro rodiãe z cyklu Ro-

diãi se nerodíme, rodiãi se stáváme od

10.15 hod. 

Odborné programy zdarma, v pfiípadû

vyuÏití fungující herny vstup zpoplatnûn.

Jednorázové akce:

NOC V KLUBÍâKU probûhne v pátek

1. 10. od 18.30 hod. – program pro dûti

s rodiãi (táborák s kytarou, stezka odvahy,

nocleh v Klubíãku). Pfiihlá‰ení nutné. 

NÁV·TùVA HASIâSKÉ STANICE ve

Stra‰nicích se uskuteãní v pátek 8.10. Sraz

v 15.30 hod. na autobusové zastávce Hejt-

manská (smûr NádraÏí Hostivafi) nebo

v 16.10 hod. pfied hasiãskou stanicí (PrÛ-

bûÏná 74). Zveme i tatínky!

Veãerní programy:

Cviãení pro dospûlé Aby záda nebolela

probûhne 5. 10. a 19. 10. od 19.30 do

20.30 hod. Podrobné informace o progra-

mech na webov˘ch stránkách MC Klu-

bíãko. 

Asistenãní psi 
soutûÏili
O prázdninách uspofiádala na‰e Pestrá
spoleãnost, o.p.s., zab˘vající se v˘cvi-
kem asistenãních psÛ nejen pro na‰e
klienty letní rekondiãní pobyt v Dok-
sech v Poslovû Ml˘nû. Pfiipravili jsme si
orientaãní bûh, psí olympiádu, závody
v poslu‰nosti, ale také zajímavé kynolo-
gické pfiedná‰ky o práci záchranáfisk˘ch
psÛ. Vidûli jsme také pfii práci policej-
ního psovoda a velice poutavá byla
pfiedná‰ka pracovníka celní správy, kte-
r˘ nám se sv˘m pudlím ‰ampionem
Andym pfiedvedl precizní poslu‰nost
a vyhledávání drog. Se psími pomocní-
ky jsme trénovali v areálu i v nedaleké
âeské Lípû i speciální ãást – chÛzi
s vodícím psem v terénu a chÛzi u vozí-
ku s asistenãním psem. Nakonec jsme
pfiipravili pro v‰echny závody v poslu‰-
nosti, na které bedlivû dohlíÏela roz-
hodãí Jaroslava RÛÏiãková. Poslu‰n˘m
psem Doksy 2010 se stal asistenãní
retriever Baron s psovodem Milanem
Langrem. AS



Albert pomáhá
Nadaãní fond ALBERT poskytl Komunit-

nímu centru Mot˘lek v rámci programu

„ALBERT pomáhá“ finanãní prostfied-

ky na projekt „Pomoc rodinám s dûtmi

se zdravotním handicapem“. Tento dar

pomÛÏe Mot˘lku i v tomto ‰kolním roce

dát pfiíleÏitost handicapovan˘m dûtem roz-

víjet zájmy a dovednosti podle jejich po-

tfieb. Velmi si váÏíme této podpory a spo-

lupráce!
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Z prázdninového rekondiãního pobytu pro rodiny s dûtmi s postiÏením v KunÏaku v jiÏních âechách.
foto: archiv KC Mot˘lek

Romsk˘ talent 2010

Na samém konci prázdnin probûhl

VI. roãník celorepublikové soutûÏe

Romsk˘ Talent 2010, kterého se zúãast-

nilo 140 dûtí z celé republiky. SoutûÏí-

cí z romského obãanského sdruÏení

CIKNE âHAVE, které má své zázemí

v kulturním domû Kyje, kde také pilnû

na soutûÏ nacviãovali, dosáhli – jak uÏ

se u nich stává tradicí – opût skvûl˘ch

v˘sledkÛ. CÎ

Amazonky v fií‰i Fantázii
Leto‰ní prázdninová táborová hra Ama-

zonek navazovala na celoroãní etapovou

hru „Nekoneãn˘ pfiíbûh“, která nás pro-

vázela po cel˘ uplynul˘ skautsk˘ rok.

Mohly jste tu potkat zápornou postavu

zla Gmorka, vlídnou lesní vílu Ajúolu,

bláznivé ·lamufy, hlavního zachránce

Atreje po boku s vûrn˘m pfiítelem Fal-

kem a na závûr dorazila i sama Dûtská

Císafiovna – vládkynû celé fií‰e. Absol-

vovaly jsme také v˘let na Vysok˘ Chlu-

mec do místního skanzenu, nav‰tívily

jsme Pfiíbram a jeho úÏasné hornické

podzemí a neopomenuly jsme ani tra-

diãní náv‰tûvu nedalekého statku se zví-

fiátky. Také jsme se chodily koupat do

rybníkÛ v Trkovû a do Roviny. Pokud se

chcete dozvûdût více, podívejte se na:

www.skautkyamazonky.blog.cz.

Rusalka

Prázdninová voltiÏ 
v JK POâIN
Pro dûti, které mají zájem o konû a jezdec-

k˘ sport, pfiipravil Jezdeck˘ klub Poãin –

Dolní Poãernice t˘denní voltiÏní soustfie-

dûní. Uskuteãnilo se v srpnu nedaleko

âáslavi a zúãastnilo se ho celkem 17 dûtí.

PfiestoÏe se dûti vût‰inou mezi sebou ne-

znaly, pfii hrách a spoleãném celodenním

programu se brzy skamarádily. Nejvíce

ãasu jsme vûnovali koním a voltiÏi. Dûti se

dennû uãily jak se mají správnû postarat

o konû, jak ho vyãistit a ãím ho nakrmit.

VoltiÏní v˘cvik zaãal hned první den, nej-

dfiíve na barelov˘ch trenaÏérech, kde si dûti

osvojily základní cviky a povinnou vol-

tiÏní sestavu, naskakování a seskakování.

Pozdûji se cviãilo pod dohledem lonÏéra

na Ïiv˘ch koních, ktefií chodili krokem

na kruhu. Pro malé cviãence bylo velk˘m

problémem udrÏení rovnováhy na pohy-

bujícím se koni, coÏ je o dost tûÏ‰í neÏ na

barelu. Ale dûti si na pohyb konû rychle

zvykly a mohly se soustfiedit na kvalitní

provedení sestavy. Z nauãen˘ch cvikÛ si

kaÏdé dítû pfiipravilo volnou sestavu, kte-

rou cel˘ t˘den pilovalo. Na konci tábora

pfii pfiehlídce voln˘ch sestav pfiedvedly dûti

své sestavy rodiãÛm. Vystoupení se jim mi-

mofiádnû vydafiila a v‰ichni jsme odjíÏdûli

s pocitem, Ïe jsme spoleãnû proÏili krásn˘

t˘den a pronikli do svûta voltiÏe. JF

BB KLUB
pavel.trefny@cb.cz, 775 024 742, 
281 021 311

ENGLISH CLUB (pro náctileté) stfieda
16.30–18.30 hod., Hefimánek. Konver-
zaãní Angliãtina. 20 Kã/ setkání.
ROYAL RANGERS (6–12 let) úter˘
16–18 hod., M· ·alamoun (Satalice),
KfiesÈansk˘ skaut.
âAJOV¯ VEâER se zajímav˘m Ïivot-
ním pfiíbûhem. Stfieda 20. fiíjna 19.15
hod., KC OÁZA (MaÀákova 754).

Autostopem na Saharu
Zajímavé vyprávûní jednadvacetiletého Sil-
vestra Tkáãe z Fren‰tátu jsme si poslechli spo-
lu s dal‰ími náv‰tûvníky v KC Mot˘lek veãer
22. záfií. OdváÏn˘ mlad˘ muÏ absolvoval
autostopem tfiímûsíãní cestu z âR pfies Nû-
mecko, Francii, ·panûlsko – trajektem do
Maroka (to byl jedin˘ úsek cesty, kter˘ musel
zaplatit), dále na Západní Saharu, do Mau-
retánie, Mali a Senegalu. Bûhem jeho místy
humornû ladûného povídání, doplnûného
promítáním fotografií a filmov˘mi sekven-
cemi, jsme se dozvûdûli napfi. o vlídném pfií-
stupu domorodcÛ k turistÛm a jejich úÏasné
pohostinnosti, o tom, Ïe vesnice jsou v Mau-
retánii od sebe vzdálené aÏ 300 km, o tom,
jak mu policisté shánûli auta na stopování, Ïe
vlak tady jezdí jednou za t˘den a nákladním
se dá jet zadarmo a mnohé dal‰í a dal‰í zají-
mavosti. Tû‰íme se do Mot˘lka na dal‰í po-
dobná vyprávûní z cest po celém svûtû. ves



Pokud jste amatérsk˘mi tenisty jako úãast-

níci leto‰ního posledního turnaje ãtyfiher

o pohár starosty Prahy 14, tak uÏ jste se

urãitû mockrát setkali s debatami o tom,

které rakety nebo boty jsou lep‰í. V sou-

ãasné reklamní invazi na v‰ech frontách

jsme si na kurtech Slavoje Hloubûtín za-

hráli tak trochu na prÛzkum trhu, oslovili

v‰ech ãtrnáct zúãastnûn˘ch párÛ a dopra-

covali se k následujícím v˘sledkÛm. Devût

tenistÛ hrálo s raketou Wilson, ‰est upfied-

nostnilo Head, po tfiech ãárkách jsme si

udûlali u znaãek Fischer, Babolat a Völkl.

Poslední ãtyfii tenisté upfiednostnili rakety

Donay, Dunlop, Prince a Merco Kennex.

U obuvi jsme zaregistrovali o jednu znaã-

ku ménû, celkem tedy osm. Po sedmi te-

nistech nastoupilo v obuvi Adidas a Nike,

ãtyfii reprezentovali Wilson, po tfiech pak

Head a Babolat, dva No Name a po jed-

nom firmy Hitec a Yonex.

KdyÏ jsme se s touhle statistikou obrátili

na doyeny tenisov˘ch turnajÛ o pohár sta-

rosty Vladimíra Brunu (letos 81 let) a Ji-

fiího Drakova (75), b˘valé házenkáfiské

reprezentanty v házené (na snímku vlevo

uprostfied), reagovali s úsmûvem, Ïe je to

stejnû v‰echno rukama a nohama, protoÏe

nûkdo fakt moc dobr˘ by tady klidnû vy-

hrál v obyãejn˘ch teniskách nebo dokon-

ce bos. A s dfievûnou raketou Artis, se kte-

rou oni kdysi po skonãení házenkáfiské

kariéry zaãínali. Pokud teì ãekáte na poin-

tu, v ãem a s ãím hrál vítûzn˘ pár Nykl –

Císafiovsk˘, kter˘ ve finále porazil dvojici

Linke – Paães 6:3, tak to si necháme pro

sebe, aby nás nûkdo tfieba nepodezíral ze

skryté reklamy.

fiíjen 2010 sport
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Praha 14 Tour 2010



Dal‰í nohejbalov˘ turnaj o pohár starosty

Prahy 14 provázelo mimofiádnû nepfiíznivé

poãasí. Nepr‰elo sice v jednom kuse, ale

z olovnat˘ch mraãen se dé‰È spustil kaÏdou

chvilku, takÏe jen díky novému neklouzavé-

mu povrchu na kurtech u Z· Bfií VenclíkÛ

i odolnosti hráãÛ se pfieru‰ovalo jen mini-

málnû. Nûktefií z mokr˘ch borcÛ v naráÏce

na televizní reklamy pfiiãítali svou vytrvalost

energetick˘m nápojÛm od sponzora turnaje

CocaColy. Nicménû v‰ichni byli spokojeni,

Ïe se turnaj ve zdraví dohrál. A nejlep‰í tro-

jice v pofiadí Kaiser team (na snímku dole),

Cviãi‰tû (nahofie vpravo) a Barokní andûlé se

s poháry a diplomy v rukou snaÏily dokon-

ce vykouzlit úsmûvy na spoleãné fotografii.

stránky 15–17 pfiipravil: voksport
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TûÏké podmínky na nohejbalu

Pohodáfii opût v pohodû
S dal‰í vydafienou akcí rekreaãních sportovcÛ z TJ Kyje, ktefií si

fiíkají Pohodáfii, nás seznámila Jarka Kozohorská. Uspofiádali totiÏ

uÏ 15. roãník zábavného turnaje dvojiãek, v nûmÏ se soutûÏí ve

volejbalu, nohejbalu a líném tenisu. Program byl vzhledem

k témûfi kulatému v˘roãí tak trochu slavnostní a k oné v˘jimeã-

né atmosféfie nemalou mûrou pfiispûly také krásné medaile, poãa-

sí jako vymalované, Ïádné sportovní zranûní, veãer pak v˘borná

grilovaãka, hudba, zpûv. No prostû pohoda…Ostatnû Pohodáfii

jasnû dokazují, Ïe sport pfiispívá k dobré náladû i lep‰ímu zdra-

ví, a Ïe sportovat se dá opravdu v kaÏdém vûku. VÏdyÈ vûkov˘

prÛmûr úãastníkÛ turnaje dvojiãek byl 48 let. 

Rekordní fotbal
Krásné fotbalové poãasí, rekordních dvanáct t˘mÛ a rekordní poãet

82 hráãÛ, to byla kulisa dal‰ího roãníku turnaje v malé kopané

o pohár starosty Prahy 14, tentokrát je‰tû navíc s mezinárodní úãastí

v podobû dvou t˘mÛ z b˘valého Sovûtského svazu. Na umûlé trá-

vû hfii‰tû v Kyjích se hrálo ve tfiech skupinách, na které pak nava-

zovaly vyfiazovací zápasy. V jednom semifinále proti sobû nastou-

pili tradiãní úãastníci a ve druhém oba zahraniãní t˘my. Atmosféra

byla chvílemi velice boufilivá, souboje nelítostné, a bohuÏel nechy-

bûla ani záchranka. Z vítûzství se nakonec radovaly Nadûje âM.

Pozvánka na ‰ipky
·K PlzeÀka poãítá na podzim s uspofiádáním dvou dûtsk˘ch tur-

najÛ v ‰ipkách o pohár starosty Prahy 14. Uskuteãní se v restau-

raci Za Horou, první probûhne v sobotu 9. fiíjna a druh˘ opût

v sobotu 11. prosince. Prezence po oba dny zaãíná ve 14 hodin,

první ‰ipky pak poletí na terãe o pÛl hodiny pozdûji. SoutûÏit se

bude jako obvykle ve dvou kategoriích, a to v mlad‰í do jede-

nácti a star‰í do patnácti let. Agilní pofiadatelé z A i B t˘mu ·K

PlzeÀka srdeãnû zvou v‰echny hravé kluky i dûvãata na turnaje,

z nichÏ si kaÏd˘ odnese nûjakou cenu.
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plynuly dva roky v˘stavby (ge-

nerální projektant: BING s.r.o.,

investor: Golf Resort âern˘

Most. a.s., vy‰‰í dodavatel stav-

by: Integraf Liberec, a.s.) a milovníci gol-

fu se letos v záfií doãkali prvního odpalu

bíl˘ch míãkÛ na novém golfovém hfii‰ti na

âerném Mostû. Areál na plo‰e 66 ha je

situován mezi âern˘m Mostem a Dolními

Poãernicemi v místech, kde postupnû vzni-

ká pfiírodnû-rekreaãní park V âeÀku o ve-

likosti 170 ha. Zatím tu bylo otevfieno pût

jamek, cel˘ komplex s osmnácti jamkami

by mûl b˘t golfistÛm k dispozici zhruba od

ãervna pfií‰tího roku. Mezi prvními hráãi,

ktefií se tu poprvé se‰li na slavnostním

otevfiení 11. záfií, nechybûl Pavel ·vehla,

prezident golfového klubu Black Bridge,

kter˘ je zároveÀ jedním z investorÛ kom-

plexu a jeho hlavním projektantem. Zhru-

ba dva mûsíce bude zájemcÛm hfii‰tû zpfií-

stupnûno vÏdy od 15 do 17 hod. za sto

korun, hráãi a náv‰tûvníci jiÏ mohou vyu-

Ïívat také luxusní golfov˘ klub s restaura-

cí, jeÏ má otevfieno dennû od 11 do 22

hod. a mûla by nabízet kvalitní italskou

kuchyni vãetnû vín z vinic pfiedních svû-

tov˘ch hráãÛ golfu. V zimním období

bude v provozu pro trénink 250 m dlouh˘

driving range (krytá a vytápûná odpali‰tû).

V˘hledovû bude golfové hfii‰tû spojeno

s âern˘m Mostem cyklostezkou i cestou

pro pû‰í. Zatím se sem dopravíte autem

pfies Dolní Poãernice po komunikaci

Národních hrdinÛ nebo sjezdem z PraÏ-

ského okruhu také v Dolních Poãernicích.

Bûhem stavby bylo zasázeno 4 tisíce strom-

kÛ, celková v˘sadba v‰ak bude ãítat témûfi

200 tisíc! kefiÛ a stromeãkÛ (cca 11 ha),

které vytvofií pfiirozenou rostlinnou hra-

nici golfového resortu, kter˘ jiÏ dnes sv˘m

zvlnûn˘m terénem lahodí oku. Pfies hfii‰tû

vedou funkãní biokoridory a jako jeden

z mála golfov˘ch projektÛ není rezort

postiÏen rozpory s ekology. Naopak – na

severní stranû bude provedena rozsáhlá

revitalizace potoku Chvalka, vznikne zde

nûkolik nov˘ch vodních ploch (napfi. ryb-

níãky Laguna a Ledvinka), nebude zde

oplocení. Z jiÏní, západní a severní strany

bude rezort lemován parkem a relaxaãní

zónou, která se nyní buduje smûrem na

Kyje. text a foto: j‰ 

âern˘ Most s bíl˘mi míãky

U
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prÛbûhu prázdnin, zatímco ‰koláci dovádûli a uÏívali si

volna, procházely budovy jejich ‰kol nûkde men‰ími, jin-

de vût‰ími úpravami a rekonstrukcemi. V Praze 14 se

uvnitfi ãi vnû budovy doãkalo zmûn hned nûkolik základ-

ních ‰kol. V Z· Chvaletická probûhla I. etapa rekonstrukce elekt-

roinstalace a celková rekonstrukce sportovního areálu u ‰koly, kter˘

byl slavnostnû otevfien a pfiedán do uÏívání 15. záfií za pfiítomnos-

ti starosty Mâ Praha 14 Miroslava FroÀka (foto ã. 1, 2). Z· Hlou-

bûtínská absolvovala kompletní modernizaci sociálních zafiízení pro

Ïáky. Rekonstrukce zahrnovala nové rozvody kanalizace, vodovo-

du, elektfiiny, odvûtrání novû vznikl˘ch úklidov˘ch komor, prove-

dení obkladÛ a dlaÏeb, osazení zafiizovacích pfiedmûtÛ, montova-

n˘ch kabinek a koncová úprava povrchÛ stûn, podlah, dlaÏeb (foto

ã. 3). V Z· ·imanovská v Kyjích se zase opravovala fasáda a klem-

pífiské prvky na budovû ‰koly (foto ã. 4). Stavební práce probíha-

ly i ve tfiech matefisk˘ch ‰kolách – v M· ·estajovická a obou M·

ve Vybíralovû ulici se mûnila stará okna za nová. O prázdninách

pokraãovala také rekonstrukce objektu Sadská 530 v Hloubûtínû,

kde bude bûhem fiíjna zahájen provoz dvou tfiíd M·. PÛjde o od-

louãené pracovi‰tû M· Zeleneãská.      ves, foto: autorka a archiv

Maminkám pro radost

Obãanské sdruÏení Jahoda chtûlo zpfiíjem-

nit dûtem první ‰kolní den, aby pro nû

konec prázdninové idylky nebyl tak bolest-

n˘. A tak pro nû pfiipravilo odpolední pik-

nik na zahradû. BohuÏel poãasí bylo pro-

ti, takÏe bohat˘ program vãetnû opékání

bufitÛ se pfiizpÛsoboval nepfiízniv˘m pod-

mínkám. Ale i tak se dûti urãitû nenudily,

k dispozici jim byly houpaãky, auta na pís-

ku a kromû her se mohly vûnovat také

tvorbû pfiírodních náhrdelníkÛ z jefiabin,

hroznového vína, banánÛ a dal‰ích neob-

vykl˘ch korálkÛ. Urãitû k velké radosti

maminek. text a foto: vok

Fotky v gymnáziu
Pfiijìte se podívat na v˘stavu super-

fotek do deta‰ovaného pracovi‰tû gym-

názia Chodovická – na âern˘ Most,

Vybíralova 964. Jde o v˘stavu vítûzn˘ch

prací celoroãní fotografické soutûÏe,

které se zúãastnili studenti i zamûst-

nanci gymnázia. Ve snímcích se zrcadlí

láska i nenávist, smích i smutek, expe-

rimenty, exotika i v˘jimeãná krása.

V˘stava trvá jiÏ od záfií a bude zájem-

cÛm pfiístupná aÏ do 22. fiíjna. Pfiijìte se

podívat na nev‰ední zábûry kter˘koliv

v‰ední den mezi 8 aÏ 14 hodinou.

·koly se o prázdninách opravovaly

V

4

1

2
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Volební okrsek č. 677
volební místnost: restaurace 
Za Horou, Českobrodská 49
Aloisovská 106, 107, 108, 109,
110, 111, 112, 113, 117, 118,
802/44, 843/62, 869/53, 871/48,
887/41, 909/49, 946/51, 1014/42
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, 779/1,
849/9, 860/11

Volební okrsek č. 678
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 7/52, 10/76,
23/56, 24/54, 26/50, 30/80,
32/78, 38/64, 41/66, 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, 429/90, 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, 807/92, 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. 679 
volební místnost: 
ZŠ Hloubětínská 700
Anny âíÏkové 210/7, 248 
Hloubûtínská 5/28, 14/9, 16/11,
17/13, 55/5, 60/7, 78/26, 80/32 
Horou‰anská 143/3, 144/5, 145/9,
146/11, 682/15, 695/7, 699/17
Chvalská 624/6, 704/2, 704/4,
718/10, 719/12 
Klánovická 499/13, 567/43,
591/1, 596/1a, 604, 705/5, 706/7,
707/9, 708/11, 711/17, 734/15
Podûbradská 1/110, 18/104,
19/106, 141/122, 142/124,
592/102, 634/98, 638/134, 676/96,
689/120, 720/126, 721/128,
723/130, 724/132
SoustruÏnická 486/3 
·estajovická 87/25, 114/23,
184/21, 488/20
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VOLEBNÍ PŘÍLOHA
Informace pro voliče

1. Volby se konají dne 15. fiíjna 2010 od 14.00 hod. do 22.00 hod.

a dne 16. fiíjna 2010 od 8.00 hod. do 14.00 hod.

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

nejménû druh˘ den voleb (16.10.) dosáhne vûku 18 let, není zba-

ven zpÛsobilosti k právním úkonÛm a je v den voleb pfiihlá‰en

v pfiísl. mûstské ãásti k trvalému pobytu. (Pro úplnost: Volit

mÛÏe rovnûÏ  obãan jiného státu, splÀující dané podmínky.)

3. Voliã je povinen se ve volební místnosti prokázat volební komi-

si platn˘m obãansk˘m prÛkazem nebo cestovním pasem, jak sta-

noví volební zákon. Zásadnû se v‰ak doporuãuje obãansk˘ prÛ-

kaz, ve kterém je uveden i trval˘ pobyt.

4. Voliã, jenÏ se nemÛÏe ze zdravotních dÛvodÛ dostavit do voleb-

ní místnosti, vyrozumí o této skuteãnosti pfiíslu‰nou okrskovou

volební komisi (OVK) nebo Úfiad m.ã. Praha 14, kter˘ jí infor-

maci pfiedá a OVK vy‰le dva své ãleny s pfienosnou volební

schránkou za tímto voliãem do jeho bydli‰tû. 

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

ba odd. evidence obyvatel a osob. dokladÛ, pro pfiíp. ovûfiení úda-

je o bydli‰ti nebo k vydání obãanského prÛkazu.

Upozornûní: V obecních volbách lze volit pouze ve volebním okr-

sku v místû trvalého pobytu. Proto nejsou vydávány voliãské prÛ-

kazy. BliÏ‰í informace o zpÛsobu volby dostanou obãané do

schránek spoleãnû s volebními lístky.

POZOR: Zmûna v umístûní volebních okrskÛ:

OVK ã. 702 pfiemístûn z restaurace Ba‰t˘fiská do M· Kostlivého

OVK ã. 703 pfiemístûn z restaurace Ba‰t˘fiská do Sokola Jahodnice

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



Volební okrsek č. 680
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, 173/24, 175/15, 190/25, 252/12,
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, 800/34, 853/22, 1010/16 
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 332, 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. 681
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 63/12, 116/10, 179, 260, 261,
263/16, 276, 872/10a, 1016/18
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. 682 
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. 683 
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
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. 684
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. 685
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. 686
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. 687 
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 

Volební okrsek č. 688
volební místnost: ZŠ Bří Venclíků 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. 689
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. 690
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. 691
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. 692
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. 693
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 641/8, 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, 1005/4, 1060/2
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. 694
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. 695 
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 

Volební okrsek č. 696
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. 697
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,
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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. 698
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, 1273,
1430, 1574, 1579
Bodláková 241, 1576
Bojínková 523/2, 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, 970/10, 1012/2, 1015/4,
1024/8, 1432, 1459, 1559
Federova 1602/2, 1602/4, 1605/1, 1605/3,
1605/5
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, 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, 663, 672, 802, 899,
1057, 1143, 1149, 1151, 1323, 1336, 1412,
1494, 1495, 1517, 1562, 1563, 1590, 1607 
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,
1586 
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 
LuÏní 272
Nad Hutûmi 391, 392, 968/9, 981/19, 985/28,
994/30, 999/7, 1021/11, 1022/13
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, 1599
Rotenská 540, 574, 1274 
¤ímovská 972/1, 973/5, 974/17, 975/2, 976,
977/8, 982/3, 983/10, 984/6, 992/9, 993/12,

1000/24, 1001/11, 1002/22, 1003/20, 1004/16,
1005/14, 1028/18, 1029/21, 1032/13, 1035/15,
1039/7
Sádovská 214, 546, 676, 679, 769, 773, 852/5,
880/7, 911/13, 950, 1186, 1280, 1313,1566,
1584/15 
Sicherova 1601/12, 1601/14, 1603/16,
1603/18, 1604/20, 1604/22, 1606/11, 1606/13
Skorkovská 208, 627, 643, 653, 654, 673, 712,
867, 884, 940, 958, 1168, 1310, 1511, 1520,
1537, 1573, 1585
Skryjská 230, 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, 969/11, 978/9, 979/13, 995/24,
1006/15, 1007/17, 1008/19, 1009/1, 1017/21,
1018/5, 1019/3, 1023/31, 1025/7, 1030/23,
1031/25, 1034/29, 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, 978, 986,
1187, 1230, 1418, 1424, 1600 
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, 202, 204, 223, 226, 339, 638,
651, 657, 659, 661, 664, 675, 677, 681, 690,
691, 713, 718, 719, 723, 739, 760, 770, 785,
786, 818, 887, 889, 909, 910, 933, 945, 974,
975, 980, 982, 1179, 1184, 1185, 1191, 1194,
1196, 1198, 1308, 1309, 1414, 1419, 1437,
1485, 1498, 1501, 1508, 1530, 1567, 1575,
2051
Za âern˘m mostem 100, 139, 140, 266/2,
362/3, 381/19, 865/17, 964/60, 965/52,
966/44, 967/42, 991/52, 998/40, 1011/50,
1020/58, 1026/62, 1027/48, 1275, 1519,
1521, 1522, 1526, 1527 

Volební okrsek č. 699 
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,
988/1b, 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. 700 
volební místnost: ZŠ Šimanovská 16
Bo‰ilecká 199, 451, 545, 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,
1546/35a, 1610
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, 1416,
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 
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Vlkovická 88, 96, 196, 506, 517, 553, 555,
569, 570, 587, 668, 683, 722, 729,762, 1142
Za Rokytkou 19, 20, 22, 23, 35, 36, 37, 66/28,
120/12, 121/14, 122/16, 123/18, 125/24,
126/26, 127/30, 543, 708, 709, 710, 711, 871,
1461, 1462, 1611 
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. 701
volební místnost: restaurace Pohoda,
Hamerská 1307
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,
232/18, 256, 314, 315, 787
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. 702
volební místnost: 
MŠ Jahodnice, Kostlivého 1218
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. 703 
volební místnost: 
TJ Sokol Jahodnice, Bezdrevská 26
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, 546, 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, 509, 529, 538, 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, 726/11, 727/13, 727/15,
727/17, 727/19, 731/21, 731/23 
Zalinská 101, 127/3, 184, 194, 195, 449, 483,
716

Volební okrsek č. 704 
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, 724
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, 602, 603,
604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612,
613, 614, 615, 616, 617, 618, 723
Novozámecká 27, 36, 55, 299, 324, 326, 329,
330, 337, 338, 339, 341, 343, 344, 345, 349,
366, 377, 411, 421, 456, 461, 464, 505, 507,
510, 580, 715, 725, 728, 729, 730
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. 705
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. 706
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. 707 
volební místnost: Galerie 14, 
nám. Plukovníka Vlčka 686
Arno‰ta Valenty 639/5, 650/29, 651/27, 652/25,
668/35, 669/33, 670/31, 1003/3, 1004/1
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
Kostrbova 639/2
Mare‰ova 639/1, 642/2, 643/4, 643/6
nám. Plukovníka Vlãka 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 640/1, 643/3, 643/5, 653/2, 654/4,
655/6, 656/8, 657/10

volby do Zastupitelstva Mâ Praha 14 a Zastupitelstva hl. m. Prahy

22
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bude po volbách usilovat
• o vybudování domu s peãovatelskou sluÏbou pro seniory

• o v˘stavbu denního stacionáfie pro seniory

• o v˘stavbu startovacích bytÛ pro mladá manÏelství

• o udrÏení stávajícího bytového fondu v majetku mûstské ãásti Praha 14 a nezvy‰ování

nájemného v nûm

• o vytvofiení podmínek pro roz‰ífiení sítû matefisk˘ch ‰kol tak, aby kryly potfieby rodiãÛ

• o zlep‰ení péãe o Ïivotní prostfiedí, udrÏovat stávající zeleÀ a revitalizovat prostor u sta-

nice metra Hloubûtín

• o to, aby stávající zeleÀ nebyla mûnûna na pozemky pro stavební v˘stavbu

• o vybudování chránûného dûtského hfii‰tû v Hloubûtínû

Na‰imi kandidáty pro tyto volby jsou m. j.

Jitka Krátká – uãitelka v M·
Franti‰ek KfiíÏek – v˘konn˘ tajemník OS âMS
Petr Zubec – skladník
Miroslava Odolanová – OSVâ
Viktor ·íma – technik

Volte ã. 6

Více na www.ksãm.cz
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VáÏení ãtenáfii, 
váÏení voliãi,
aã velmi nerad, tak musím reagovat
na volební inzeráty dvou, na na‰í
mûstské ãásti kandidujících politic-
k˘ch stran, a to TOP 09 a âSSD.

K TOP 09
Nebudu reagovat na politicky sice vyhro-

cená, ale pfiece jen politická hesla. Budu

reagovat na ãísla, která jsou v tomto inze-

rátu uvádûna. TakÏe:

1. Od vzniku na‰í mûstské ãásti nikdy

neskonãil rozpoãet, a bylo jich 15, ztrá-

tou!!! Nikdy!!! A neskonãí ztrátou ani

ten leto‰ní!!!

2. Kulturní dÛm Kyje stál celkem o cca

10 mil. Kã ménû neÏ je uvedeno v inze-

rátu. Z na‰eho rozpoãtu to bylo pfies-

nû 33.134,006,– Kã.

3. Pozemky pfii Broumarské ul. mají hod-

notu dle znaleckého posudku 92,5 mil.

Kã. Na‰e zastupitelstvo napfiíã politic-

k˘mi stranami souhlasilo s prodejem

s podmínkou, Ïe kupující zaplatí min.

100 mil. Kã. Nikdo neprojevil zájem

za tuto cenu pozemky koupit!!! Uvá-

dût, Ïe tyto pozemky mají hodnotu aÏ

300 mil. Kã, je prachsprostá leÏ a ne-

zodpovûdn˘ populismus!!!

4. Projekt Komunitního centra v Hlou-

bûtínû vznikl na základû vyhodnocení

Komunitního plánu v oblasti sociál-

ních sluÏeb, a to potfieb vefiejnosti, kte-

ré byly získávány v rámci plánova-

n˘ch setkání s obãany a na základû

anket. Cena má b˘t cca 55 mil. Kã.

Îádné peníze v obecní pokladnû ne-

chybí!!! PovaÏuji informace o Komu-

nitním centru uvedené v inzerátu za

nehorázné!!!

5. Mzdy zamûstnancÛ, stejnû jako jejich

poãet, klesají. âíslo 125 mil. Kã uve-

deno v inzerátu je nav˘‰eno proti sku-

teãnosti o více neÏ 100%!!! Za posled-

ní tfii roky jsou prÛmûrné mzdy na v˘‰i

60,4 mil. Kã a klesají. Ptám se: âemu

a komu má tato leÏ slouÏit? 

Slíbil jsem na zaãátku, Ïe politická hesla

komentovat nebudu, a tak je komento-

vat nebudu, ale vûfite mi, Ïe mám hod-

nû velkou chuÈ, protoÏe jsem se za 16 let

v „komunále“ s takov˘mi v˘mysly vydáva-

n˘mi za pravdu nesetkal. Na „âtrnáctce“

byla kampaÀ vÏdy korektní.

K âSSD
Asi jsme nefungovali ‰patnû, kdyÏ si hlavní

politick˘ oponent vezme ve volebním inze-

rátu na starost jedno usnesení rady. Pfiesto si

dovolím struãnû reagovat, protoÏe ani já, ani

rada a ani zastupitelstvo (vãetnû zástupcÛ

âSSD) Ïádné peníze nerozhazovali. 

1. Jedná se o dvû herny v prostorách stanic

metra na âerném Mostû, které fungují

cca 10 let. Jsou v majetku hlavního mûs-

ta a nikdy na nû nebyly stíÏnosti. Nájem-

ci mají dlouhodobé nájemní smlouvy.

2. Díky legislativnímu postupu parlamentu

se zpoplatÀují pouze V˘herní hrací pfií-

stroje (VHP). Ty jsou v obou provozov-

nách. NezpoplatÀují se pro hráãe nebez-

peãnûj‰í  Video loterijní terminály (VLT).

Co udûlá nájemce pfii zákazu? Vymûní

VHP za VLT! A kdo na to doplatí?

3. Peníze z VHP, které radnice vybere, pfie-

dává nezisk. organizacím v rámci granto-

v˘ch fiízení. Podporováno je více jak 50

organizací v oblasti kultury, sportu a tû-

lov˘chovy, volného ãasu ãi sociální oblas-

ti. Celkem to dûlá pfies 4 mil. Kã roãnû.

Jak jsem zmínil v úvodu, jedná se v inzerátu

âSSD opravdu o maliãkost, a tak vûfiím, Ïe

mé vysvûtlení postaãí.

Ing. Miroslav Fronûk, starosta Prahy 14
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aÏdoroãnû probíhá v Praze 14

v podzimním období tzv. Den

zdraví, dfiíve v budovû úfiadu

Mâ Praha 14, nyní jiÏ tfietím

rokem v Galerii 14. Letos poprvé vyzkou-

‰eli organizátofii – pracovníci odboru so-

ciálních vûcí a zdravotnictví ÚMâ Pra-

ha 14 – roz‰ífiit nabídku jak o místa

pofiádání, tak o sortiment. A tak z jedno-

ho Dne zdraví vzniklo tentokrát dnÛ pût. 

Zaãalo se 2. záfií, kdy pfied budovu základ-

ní ‰koly Gen. Janou‰ka pfiijel autobus se

zabudovanou obfií kuchyní (foto první zle-

va), kde se dûti i dospûlí uãili, jak pfied-

cházet úrazÛm a také se dozvûdûli nûco

o bezpeãnosti v oblasti dopravy. Potom

následovaly 14. a 15. záfií Dny zdraví

v Nákupním Centru âern˘ Most. Obãan-

ské sdruÏení PEStrá spoleãnost tu zájem-

cÛm pfiedvádûlo v˘cvik asistenãních

a vodících psÛ, coÏ mûlo velk˘ ohlas a âes-

ká koalice boje proti tabáku poskytovala

zájemcÛm poradenství pfii odvykání kou-

fiení. Medicor o.s. se v CâM prezentovala

ukázkami první pomoci, kterou si mohl

kaÏd˘ sám vyzkou‰et v praxi na figurínû,

stejnû tak jako si mohl nechat zmûfiit krev-

ní tlak a hladinu cukru v krvi. Dal‰ím, jiÏ

ãtvrt˘m dnem, byl tzv. Den zdravotní-

ho poradenství, kter˘ probíhal 20. záfií tra-

diãnû v Galerii 14. Ti, kdo sem pfii‰li, si

mohli nechat zmûfiit krevní tlak, hladi-

nu cholesterolu a cukru v krvi, ale vyuÏít

i nûkterou z poraden: mûfiení tûlesn˘ch

parametrÛ, zdravá v˘Ïiva, odvykání kou-

fiení, pohybová aktivita, prevence ‰ífiení

HIV/AIDS, prevence nádorov˘ch one-

mocnûní a vy‰etfiení pigmentov˘ch znamé-

nek. Pûtici DnÛ zdraví zakonãila 22. záfií

pfiedná‰ka MUDr. Jana Kaufmanna, pofiá-

daná p.o. KVIZ Praha 14 v kulturním

domû Kyje, na téma Kardiovaskulární one-

mocnûní a jejich prevence. ProtoÏe pfii

hodnocení DnÛ zdraví odbor sociálních

vûcí a zdravotnictví konstatoval vzrÛstají-

cí zájem obãanÛ o vlastní zdraví, kter˘ se

projevil mimo jiné i vysokou úãastí na

v‰ech pûti akcích, rozhodl se u souãasného

modelu pûti dnÛ zÛstat i do budoucna.

Partnery leto‰ních DnÛ zdraví byli:

CâM, Jahoda o.s., Dûtství bez úrazu

o.p.s. a Pizzeria – Ristorante Violete.

Akce byla pofiádána v rámci projektu

Zdravá mûstská ãást.

ves, foto autorka a archiv OSVZ

Záfiijové Dny zdraví

K
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Z nabídky domu seniorÛ Portus:
3. fiíjna, nedûle: Letohrádek královny

Anny, míãovna, presidentÛv domek –

severní zahrady PraÏského hradu. Sraz ve

14 hod. na nástupi‰ti st. Malostranská, tra-

sa metra A.

6. fiíjna, stfieda: Z Veleslavína do Vokovic.

Sraz na zastávce tramvaje ã. 1 „Vûtrník“ na

sídli‰ti Petfiiny ve 14 hod.

10. fiíjna, nedûle: Lapidárium, Maroldovo

panoráma – praÏská Stromovka. Sraz ve

14 hod. na nástupi‰ti st. NádraÏí Hole‰o-

vice, trasa metra C.

13. fiíjna, stfieda: Z Úholiãek podél Vlta-

vy na Lev˘ Hradec. Sraz ve 13.15 hod.

u autobusu ã. 350 (st. metra Dejvická)

odjezd autobusu 13.25 hod. 

17. fiíjna, nedûle: Zámeãek Jenerálka a ·á-

recké údolí. Sraz v 14 hod. na nástupi‰ti

st. Dejvická, trasa metra A.

24. fiíjna, nedûle: Staré a nové ruzyÀské

leti‰tû. Sraz ve 14 hod. na nástupi‰ti st.

Dejvická, trasa metra A.

24. fiíjna, nedûle: Vycházka za pfiírodou i za

bohatou historií z Kozojed k románskému

kostelu sv. Martina a do údolí ·embe-

ry, pokládanému za jedno z nejkrásnûj‰ích

míst stfiedních âech. Sraz v 8.45 hod. na

nástupi‰ti autobusové zastávky u metra

Háje. Autobus ã. 387 do Kozojed odjíÏdí

v 9 hod. Délka vycházky je asi 7 km.

Doporuãujeme sportovní obuv. 

31. fiíjna, nedûle: Kostel sv. Václava a his-

torie Bohnic. Sraz v 14 hod. na nástupi‰ti

st. Kobylisy, trasa metra C.

***
„Nordic Walking“ (chÛze s hÛlkami – od-

lehãení kloubÛm, rovnání zad, lehk˘ po-

hyb celého tûla.) 

První ukázková hodina v Domû POR-

TUS s pí. Kreãmarovou na krátké tratû ve

stfiedu 15. záfií. Sraz v 10.30 hod. u recep-

ce Domu PORTUS. MoÏnost zakoupení

holí v domû PORTUS. 

Vycházka „Nordic Walking“ s cviãením

– Z Jarova na Zbraslav. Sraz na vlakovém

nádraÏí Vr‰ovice, odjezd 9.21 hod., 9.34

Braník, 9.48 Jarov (1. vagón). S sebou:

pohodlné boty s mûkkou, ohebnou pod-

ráÏkou, batoh na záda!, (nepromokav˘

odûv), hÛlky – tomu, kdo je je‰tû nemá,

stfiídavû zapÛjãíme.

Kontakt: jarkari@seznam.cz, 

777 046 769, 212 240 383

Z nabídky Klubu seniorÛ âern˘ Most:
5. fiíjna, úter˘: Vodûradské buãiny. Sraz

v 10 hod. (Datum 7.10. z minulého ãísla

ListÛ je chybné)

12. fiíjna, úter˘: Letohrádek Hvûzda. Sraz

v 10 hod.

19. fiíjna, úter˘: Roztoky u Prahy. Sraz

v 10 hod.

26. fiíjna, úter˘: Letenské a Chotkovy

sady. Sraz ve 13 hod.

2. listopadu, úter˘: Vy‰ehradsk˘ hfibitov.

Sraz ve 13 hod.

Sraz je vÏdy u stanice metra Hloubûtín,

na stranû Penny. Dal‰í vycházky budou aÏ

v dubnu 2011.

VLASTIVùDNÉ VYCHÁZKY pro seniory

Nábor fotbalistÛ TJ Kyje
Na fotbalovém hfii‰ti TJ Kyje v Brou-

marské ulici probíhá od pondûlí do

ãtvrtku nábor mal˘ch fotbalistÛ vÏdy od

16.30 do 18.30 hod. 

V pfiíjemném rodinném prostfiedí se na

malé talenty pro minipfiípravku tû‰í

Michal Chytr˘ (tel. 607 287 052), pro

mlad‰í a star‰í pfiípravku Vladimíra

Brejchová (605 271 210) a pro mlad‰í

Ïáky Roman ·vejda (777 867 506).
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aãínáme na stejném místû jako

pochod, tedy na hfii‰ti Slavoje

Hloubûtín. O zdej‰í restauraci

Club Slavoj jsme psali jiÏ

v listopadu roku 2008, pro úplnost dode-

jme, Ïe v jejím tûsném sousedství je v pro-

vozu na tenisov˘ch kurtech pfii velk˘ch

akcích stánek se základním obãerstvením,

kde vám nabídnou tfieba i palaãinky nebo

domácí závin.

Z Hloubûtína vedla na‰e cesta do fotbalo-

vého stánku TJ Kyje, kde je v patfie nád-

herná sportovní restaurace i s terasou, která

b˘vá pfii zápasech hodnû slu‰nû zaplnûná.

A k hnutí tady urãitû nebude 17. fiíjna, kdy

proti domácím nastoupí v mistrovském

utkání 1.A tfiídy v dresu Dolních Chaber

Ladislav Vízek, Ivan Ha‰ek, Vladimír ·mi-

cer nebo Patrik Berger. V dobû na‰í náv‰tû-

vy byl v‰ední den a na obou hfii‰tích se

poctivû trénovalo, takÏe jsme o fotbalov˘

pocit nebyly ochuzeni. Nabídka zdej‰í res-

taurace byla navíc velmi zajímavá. SmaÏe-

n˘ s˘r nebo kufiecí fiízek a hranolky za 85

korun, sekaná ãi tlaãenka za 18, pfiípadnû

zavináã s utopencem za 16 korun. Dále

klobása, párek a uzené koleno. Su‰enky

i dostateãn˘ v˘bûr limonád a alkoholic-

k˘ch nápojÛ vãetnû Gambrinusu za 21

korun. A otevfieno tady mají po cel˘ rok

podle v‰ech sportovních akcí.

Pfii zachování smûru pochodu „14 km

kolem Prahy 14“ teì pfiichází na fiadu tfie-

tí tûlov˘chovná jednota v na‰í mûstské ãás-

ti, kterou je Sokol Jahodnice. V je-

jím areálu se nachází vyloÏenû klubová

restaurace, která je otevfiena dennû od 15

do 22 hod. Dopfiát si zde mÛÏete utopen-

ce, nakládan˘ hermelín ãi tvarÛÏek, grilo-

vanou klobásku ãi zavináã. A ÏízeÀ uhasit

toãen˘m Gambrinusem.

Dal‰í zastávkou na‰eho virtuálního po-

chodu je posilovna Hummer u otáãky

autobusu v Hostavicích. Zdej‰í restauraã-

ní zafiízení sk˘tá dostatek vnitfiního i ven-

kovního prostoru pro malé i velké, ov‰em

nabídka tomu neodpovídá. K jídlu tady

v dobû na‰í náv‰tûvy mûli pouze utopence

za 35 korun, coÏ je podle personálu pravi-

delnû kaÏd˘ den, alko i nealko nápojÛm

vévodí na chodníku inzerované mojito za

79 korun a fajn‰mekfii urãitû ocení jede-

náctistupÀové pivo s názvem Svijansk˘

máz, rodící se je‰tû klasickou metodou

z vody, jeãmene, chmelu a kvasu bez che-

mick˘ch pfiísad.

Pomûrnû bohat˘ jídelní i nápojov˘ lístek

ãeká na vyznavaãe bowlingu a kuleãní-

ku v Billiard centru v zábavné ãásti

CâM, o kterém jsme dost podrobnû psali

v ãervnovém vydání ListÛ. TotéÏ, co se

nabídky t˘ãe, platí o dal‰í bowlingové her-

nû sídlící v obchodním areálu HASSO.

Zdej‰í sportbar má pfiípadn˘ název Kou-

le.

A teì pfiicházejí na fiadu tfii fitness centra.

To první s názvem S-fitness leÏí v tûs-

ném sousedství v˘‰e uvedené bowlingové

herny. A stejnû jako Delta fitness
v Z· Vybíralova nebo posilovna Fantom
u stanice metra Rajská zahrada nabízí

sv˘m náv‰tûvníkÛm zdravou v˘Ïivu, vita-

mínové bomby a bohat˘ v˘bûr zejména

energetick˘ch nápojÛ. Tent˘Ï sortiment

mÛÏete objevit v pfiedposledním nav‰tíve-

ném místû, kter˘m je Squashcent-
rum PRO-6 v ulici Za âern˘m mos-

tem. Tady navíc najdete obãerstvení

v podobû mraÏen˘ch v˘robkÛ, ãerstvého

Z

Sportovní bufety
âtyfiicáté pokraãování na‰eho seriálu, ve kterém pfiedstavujeme
restauraãní zafiízení v na‰í mûstské ãásti, je tak trochu atypické.
Nechali jsme se totiÏ inspirovat jiÏ tradiãním pochodem „14 km
kolem Prahy 14“, kter˘ se koná v sobotu 9. fiíjna, a v pfiedstihu
vyrazili na na‰i vlastní trasu, a to po sportovních bufetech.



ovoce, su‰enek a obloÏen˘ch housek, ale

mÛÏete tu uti‰it i vût‰í hlad: V nabídce je

pizza, párky, teplé tousty, ãínské polévky,

utopenci a pfiíleÏitostnû i dortíky a koláãe.

Napít se mÛÏete nejen z opravdu ‰irokého

sortimentu nealko, ale mají i nabídku

alkoholick˘ch nápojÛ a samozfiejmû kávu

a energetické nápoje. V ‰ir‰ím prodeji jsou

zde i sportovní odûvy, obuv a rÛzné do-

plÀky. Obãerstvení v PRO-6 má otevfieno

kaÏd˘ v‰ední den od 7 do 22.30 hod.,

v sobotu od 8 do 21 a v nedûli od 8 do

22.30 hod.

Na‰e putování po sportovních restaura-

cích, bufetech a barech konãíme stejnû

jako pochod „14 km kolem Prahy 14“ na

zaãátku, tedy v Hloubûtínû. Ov‰em ne na

hfii‰ti Slavoje, ale ve zdej‰ím bazénu .

Tady mají otevfieno kaÏd˘ den od 8.30

do 22 hodin, takÏe nabídka kolísá podle

náv‰tûvnosti. My jsme sem dorazili ve

v‰ední den tûsnû po poledni a vybírali si

z kapsy s kufiecím masem za 40, brambo-

ráku, malé pizzy, zapeãeného toastu nebo

palaãinky za 18 korun. Na ãepu tady je

vratislavické pivo Konrád za 21, dále

si mÛÏete dát nealko Birell za 22 korun,

pfiípadnû si ochutnat ‰est druhÛ káv. Hod-

nû náv‰tûvníkÛ tvofií v bufetu dûti, kte-

ré si mohou vybírat z dostatku nealko-

holick˘ch nápojÛ, su‰enek, oplatkÛ a ne-

poãítanû zmrzlin i bonbónÛ. My si dává-

me kapsu, bramboráky i palaãinku, ale

obvyklého hodnocení, na které jste v na-

‰em GastroprÛvodci zvyklí, se tentokrát

nedoãkáte, protoÏe jde o skuteãnû hodnû

atypické pokraãování na‰eho seriálu, coÏ

jsme ostatnû zdÛraznili hned v úvodu této

dvoustrany. Abychom v‰ak nûjak˘ závûr

pfiece jenom uãinili, tak si v pfiípadû spor-

tovních obãerstvovacích zastávek pomÛ-

Ïeme sportovní teãkou ze zpravodajství

TV Nova. A dáváme � posilovnû Hum-

mer v Hostavicích, � pak mífií na fotba-

lové hfii‰tû v Kyjích, do Squashcentra

PRO-6 na Hutû a do hloubûtínského ba-

zénu. red

fiíjen 2010 gastroprÛvodce Prahou 14
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Takhle nûjak si Petr Urban pfiedstavuje 
Ïíznivého náv‰tûvníka sportovního bufetu.



PRAHA 14

Tento projekt Centrum vzdûlávání a vefiejného internetu
Praha 14 byl vybudován v letech 2006–2007 

za finanãního pfiispûní Evropské unie

Pro uchování va‰ich nezapomenutel-

n˘ch záÏitkÛ z dovolené jsme pfiipravi-

li v˘ukové programy, ve kter˘ch se

nauãíte na volnû staÏiteln˘ch progra-

mech zpracovávat fotografie a videa ãi

se nauãíte vytváfiet jmenovky, vizitky

a ikony pomocí vektorové grafiky. 

GIMP (úprava digitálních fotografií):

Adobe Phoptoshop nebo Jasc Paint

Shop Pro jsou sice velmi v˘konné

nástroje s velk˘mi moÏnostmi, ale mají

podstatnou vadu – pro bûÏného uÏiva-

tele jsou finanãnû nedostupné. Pokud

tedy máte hloubûji do kapsy a chcete

vyuÏívat pokroãil˘ch moÏností pfii

úpravách fotografií, zkuste GIMP.

VideoSpin 2.0: opravdu dobr˘ch apli-

kací pro práci s videem není zas tak

moc, a tûch neplacen˘ch je je‰tû mno-

hem ménû. Jednou z nich je program

VideoSpin, z dílny spoleãnosti Pinna-

cle. Videa je moÏné vytváfiet vkládáním

vlastních fotografií ãi jin˘ch videí, zafia-

zovat je na ãasovou osu pomocí meto-

dy táhni a pusÈ. Samotn˘ v˘tvor je

moÏné doplnit o zvuk. Aplikace dovo-

luje mimo jiné nahrávat v˘sledky on-

line sluÏby jako je YouTube ãi Yahoo!

Program nabízí moÏnost ukládání do

rÛzn˘ch formátÛ.

MovieMaker: práce na volnû staÏitel-

ném programu, kter˘ je urãen na úpra-

vu a stfiih videa.

Inkscape: grafick˘ nástroj pro tvorbu

jmenovek, vizitek, diagramÛ, letákÛ

nebo i sazbu inzerce v reklamû. Vekto-

rové editory se vyuÏívají právû v reklam-

ních agenturách. Vektorová grafika,

oproti bitmapové, není dána barevn˘mi

body, ale ãárami a kfiivkami, takÏe je

moÏné libovolnû mûnit velikost v˘sledku,

aniÏ by do‰lo ke zhor‰ení kvality.

***
A pro milovníky matematiky jsme na

podzimní sychravé mûsíce pfiipravili

v˘ukov˘ program GeoGebra. Jedná se

o program urãen˘ na simulaci a fie‰ení

matematick˘ch úloh. Lze vyuÏít na

úlohy ze základní ‰koly, pfies úlohy stfie-

do‰kolské aÏ po fie‰ení sloÏit˘ch vyso-

ko‰kolsk˘ch úloh. Pomocí programu

GeoGebra lze snadno a názornû ukázat

zákonitosti geometrie, nar˘sovat rÛzné

rovinné útvary (napfi. pravidelné 

n-úhelníky, elipsy apod.) Snadno se 

vyuÏije pro fie‰ení úloh na v˘poãet

obsahÛ, nar˘sování funkcí a mnoha

dal‰ích nejen z matematiky. Urãitû

bude bavit toho, kdo má rád matema-

tiku a chce se jí vûnovat zábavnou

a snadnou formou.

KaÏd˘ kurz je rozloÏen do sedmi lekcí

za cenu 400,– Kã, pro seniory od 65 let

a dûti do 18 let za cenu 200,– Kã. V˘u-

ka bude zaãínat bûhem poloviny fiíjna

jedenkrát t˘dnû, ãas a doba konání

bude upfiesnûn dle zájmu a naplnûní

jednotliv˘ch kurzÛ.

Ve spolupráci s Farní charitou Kyje –

âern˘ Most pfiipravilo CVVI pro

maminky na matefiské dovolené poãí-

taãov˘ kurz Úprava digitálních foto-

grafií. Tento kurz je spojen s hlídáním

dûtí, které zaji‰Èuje Farní charita Kyje –

âern˘ Most, MaÀákova 754 (naproti

CVVI). Kurz je rozloÏen do sedmi lek-

cí za cenu 400 Kã. V˘uka bude probí-

hat kaÏdou stfiedu od 6. fiíjna, vÏdy

od 9.45 do 10.45 hod. Hlídání dûtí

bude zaji‰tûno odborn˘m pracovníkem

s programem od 9 do 12 hod. v cenû

130 Kã za dopoledne.

Zájemci prosím hlaste se pfiímo v Cent-

ru vzdûlávání a vefiejného internetu

(MaÀákova 745, âern˘ Most) nebo na

telefonních ãíslech:

222 940 933, 222 940 932 

nebo 602 161 731 

ãi mailem: horesovska@cvvi.cz, 

mazurova@cvvi.cz.

Dále vám v CVVI nabízíme tyto sluÏ-

by: vysokorychlostní internet, ãerno-

bíl˘ tisk dokumentÛ, kopírování, ske-

nování, laminování dokumentÛ (od

formátu A6 do A3), krouÏková vazba

dokumentÛ.

� První kroky s Internetem

� Základy práce na PC – poprvé u poãítaãe

� Word 

� Excel 

� PowerPoint

� Základy tvorby www stránek (pomocí zdrojového kodu HTML)

� Psaní v‰emi deseti (All Ten Fingers)

NA PODZIMNÍ MùSÍCE PRO VÁS P¤IPRAVUJE TYTO

POâÍTAâOVÉ KURZY:

informace
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Ze systému hl. m. Prahy 
·estajovická x V Chaloupkách 6. 10.
Hloubûtínská x V Chaloupkách
VaÀkova x V Chaloupkách
Konzumní x Na Obrátce
Nehvizdská x Zeleneãská

V Humenci x Sadská 7. 10.
Svépravická x ·estajovická
Zámeãnická x Mochovská
Karda‰ovská u obchod. stfiediska
Chvaletická x Vizírská (chodník)

Îelivská x Metujská 13. 10.
Tálínská u ã.p. 15
Kukelská x Chvaletická
Nedvûdická x ÎehuÀská
Lásenická x Lipnická

Hejtmanská x Vranovská 14. 10.
Vírská x Branská
Babylonská x Jordánská

Stropnická x Za âern˘m mostem
Koclífiova x VodÀanská

Splavná x Svárovská 20. 10.
Svûtská x Lipnická
Koclífiova x Kaãínská
Spolská x Mílovská
Hamerská x Církviãná

Zvíkovská x Dáfiská 21. 10.
RoÏmberská x Podli‰ovská
Dfiítenská x Velkoborská
Vlkovická x Dvofii‰Èská
Jednostranná

·imanovská x Za ·kolou 28. 10.
Novozámecká x Vidlák
Lipenské námûstí
NeÏárská x Jansova

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

Ze systému Mâ Praha 14

9. kvûtna x Písãitá 4. 10.

Travná x Kostlivého 4. 10.

ManÏ. Dostálov˘ch ã. p. 1303 5. 10.

Bratfií VenclíkÛ x Vlãkova 6. 10.

Smikova x Gen. Janou‰ka 7. 10.

Trytova x Paculova 11. 10.

Va‰átkova x Dygr˘nova 12. 10.

Himrova x Gen. Janou‰ka 13. 10.

Bryksova x Fejfarova 14. 10.

Bryksova x Kpt. Stránského 18. 10.

Bryksova proti ã.p. 949 19. 10.

Mansfeldova x Kuãerova 20. 10.

Bryksova u zad. traktu ã.p. 762 21. 10.

DoleÏalova chodník proti 1051 25. 10.

Bobkova x MaÀákova 25. 10.

A. Valenty x ·edova 26. 10.

Velkoobjemové kontejnery jsou pfiistavová-
ny do 11 hodin dne dle rozpisu a odváÏe-
ny následující den. 

Velkoobjemové kontejnery na fiíjen

HARMONOGRAM SBùRU NEBEZPEâNÉHO ODPADU
Odpady, které sbíráme:

Rozpou‰tûdla, kyseliny, zásady, fotochemikálie, pesticidy, záfiivky

a jin˘ odpad obsahující rtuÈ, oleje a tuk (kromû jedlého), barvy,

tiskafiské barvy, lepidla, pryskyfiice, detergenty a odma‰Èovací pfií-

pravky, nepouÏitelná cytostatika a léky, baterie a akumulátory.

Zástávky na sbûrové trase „C“ ve ãtvrtek 28. fiíjna 
Panenská x 9. kvûtna 15.00–15.20

Ba‰t˘fiská x Bezdrevská 15.30–15.50

Horusická x Osická 16.00–16.20

Dáfiská x Zvíkovská 16.30–16.50

Zacharská x Velkoborská 17.00–17.20

Dvofii‰Èská x Vlkovická 17.30–17.50

Lánská x Oborská (u rybníka) 18.10–18.30

Hejtmanská x Vranovská 18.40–19.00

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

zastávkami. Nebezpeãné odpady odevzdávejte v˘hradnû obslu-

ze sbûrového vozidla! OÎP ÚMâ Praha 14

SBùR BIOODPADU ze systému hl. m. Prahy

Na základû pfiidûlené kvóty ze systému hl. m. Prahy probûhne na

uzemí Prahy 14 sbûr BIOODPADU a to formou pevn˘ch stano-

vi‰È.

Den doba umístûní stanovi‰tû

VOK na BIO

23. 10. 2010 9:00–12:00 Hejtmanská x Vranovská

23. 10. 2010 13:00–16:00 VodÀanská x Skorkovská

24. 10. 2010 9:00–12:00 Podedvorská x Podli‰ovská

24. 10. 2010 13:00–16:00 Lipenské nám.

Po naplnûní kontejnerÛ budou tyto odvezeny bez náhrady.

Sbûr ze systému Mûstské ãásti P14 probûhne v mûsíci listopadu

bûÏn˘m zpÛsobem, rozpis bude zvefiejnûn na web stránkách úfia-

du a na v˘vûskách zaãátkem fiíjna, v Listech P14 v listopadovém

ãísle.

OÎP ÚMâ Praha 14

• âi‰tûní kobercÛ, sedacích souprav, mytí

oken, telefon: 603 973 500. 05/04

AUTODOPRAVA – ZEMNÍ PRÁCE 
MILAN PETRUÎÁLEK

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

Mobil: 603 242 142

Uzávûrka
inzerce a pfiíspûvkÛ pro ã. 11

je 13. 10. 2010• novostavby 
rodinn˘ch domÛ

• rekonstrukce objektÛ

• rekonstrukce bytÛ 
a kanceláfií

• zateplování fasád

• stavební dozor

• autorizace k programu „Zelená úsporám“

Stavební firma

Ing. Martin Jefiábek
Hejtmanská 31

Praha 9-Kyje

Tel.: 603 542 871

jerabek.inrepo@seznam.cz

www.inrepo.cz

Odvozu sutû, dom. odpadu kontejnery 2 m3–9 m3. 
Dovoz pískÛ, ‰tûrku, zeminy atd., 

tel.: 602 371 605, 602 207 116

Veterinární klinika pro malá zvífiata
MVDr. Jan Mecera

Kpt. Stránského 999, âern˘ Most

Tel.: 281 910 491, po–pá 9–12, 14–19 hod.

Veterinární klinika
Ha‰kova 16, 250 88 âelákovice-ZáluÏí

Tel.: 326 991 099, 

po–so 9–12, 14–20 hod.

ne 15–19 hod.

www.veterinainfo.cz

Koňský hnůj dovezu zdarma, 
doprava za symbolickou cenu. 

Tel.: 602 371 605, 602 207 116.
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• 3300 zapl. za zl. Svatovácl. 1dukát, a jiné zl.

mince – ruské zl. ruble, ‰perky s brilianty i bez

nich, st. stolní stfiíbro, bronz. so‰ky atd. Hle-

dáme st. ruské stfi. pfiedmûty, i jednotlivû! Kou-

píme st. obraz lokomotivy od Ronka nebo Krei-

bicha. Obraz mofie, lodû, pfiístavu-sign. Jos.

Svoboda (cca 35 000 Kã), INTERANTIK Pra-

ha 9, Pod pekárnami 3, Modr˘ dÛm, naproti

v˘stupu z metra B-Vysoãanská. T-283 893 334,

event. 604 444 471. 09/17

• Cukrárna – obãerstvení MM, Praha 9-

-Kyje, Hodûjovská 11. Na objednávku vyrá-

bíme pro v‰echny pfiíleÏitosti: dorty nízké,

patrové, dûtské, minizákusky. Klasická v˘ro-

ba bez pouÏití instantních krémÛ a rostlin-

né ‰lehaãky. Tel.: 731 759 496. 07/12

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

P14

·míd a Syrov˘
• pfiestavby bytov˘ch jader

• rekonstrukce koupelen

• zednické práce

• obklady a dlaÏby

www.smid-syrovy.cz
tel. 606 903 561, 606 318 139

Pro vá‰ klid a bezpeãí!
Ná‰ bezpeãnostní systém Siemens Sintony 60
je urãen pro vá‰ dÛm, byt ãi kanceláfi. Nefiíká-
me, Ïe je nejlep‰í. Nefiíkáme, Ïe je nejdokona-
lej‰í – to proto, Ïe v˘robky znaãky Siemens
prostû takové jsou! MÛÏete si vybrat ze dvou
základních provedení – systém propojen˘ vo-
diãi (doporuãujeme do novû stavûn˘ch nebo
rekonstruovan˘ch domÛ a bytÛ) a bezdrátov˘
systém, kter˘ je o nûco draÏ‰í, ale bûhem
2.hodin Vám ho namontujeme a máte svÛj
domov pod kontrolou. Sintony 60 bude na
zlodûje nejen houkat, ale po‰le na vá‰ mobil
zprávu a tuto zprávu mÛÏe poslat i na policii.
Mimo to budete vûdût, kdy pfii‰lo va‰e dítû
ze ‰koly, zda u vás nehofií ãi neteãe voda
z praãky. Rozhodnete-li se pro Sintony 60, sta-
ãí zavolat na ãíslo 602 257 239 a v‰e ostatní
vyfie‰íme za vás. Vlastnû ne! Budete si muset
vybrat z na‰í velké ‰kály barevného provede-
ní, protoÏe Sintony 60 – to je barevn˘ svût
va‰eho klidu a bezpeãí. Více na www.sin-
tony60.cz, e-mail: patrik.forman@rosch.cz,
ROSCH s.r.o., Pelu‰ková 1406, Praha 14
(za Squashov˘m klubem Pro-6 a pizzerií Posi-
tano).

PLACENÁ ¤ÁDKOVÁ INZERCE

• KADE¤NICTVÍ ANY – dámské, pán-

ské, dûtské, bez objednání! Kvalita za nízké

ceny! 5 minut od centra metra Rajská za-

hrada ve squash centru. Za âern˘m mostem

1425, Praha 9-Kyje, tel: 608 159 889.

www.kadernictviany.estranky.cz, dále nabízí-

me: manikúra-modeláÏ nehtÛ, akce, slevy

pro studenty! tel.: 731 150 841, www.nehty-

ronie.estranky.cz 10/02

• Speciální masáÏe a poradenství pro Ïe-

ny s Magdalénou Polanskou, moÏné v po-

hodlí Va‰eho domova, tel.: 724 322 378,

www.dotknise.cz. 10/05

• ·kolka Hefimánek: pozor! Poslední volná

místa do M· Hefimánek ve vûku od 3 do

6 let a 2 volná místa pro dûti do 3 let vûku.

Více informací na www.skolkapraha.cz, nebo

na e-mailu: kristyna.hejlkova@seznam.cz.

10/08

• Levnû pronajmu zafiízen˘ byt 1+1 v pfií-

zemí (se sklepní kójí) v ul. Gen. Janou‰ka,

dlouhodobû. Cena 10.000 Kã + spotfie-

bovaná elektfiina. Solidní jednání. Volejte

777 550 255. 10/10

• Second hand – v˘prodej pokraãuje do

vyprodání zásob, ks 20–40 Kã, Klánovická

34, Hloubûtín, tel.: 777 261 944. 10/11

• www.mandl-hloubetin.cz, telefon: 

777 261 944. 10/11a

• âistíme koberce a ãalounûn˘ nábytek

mokrou metodou profi stroji Karcher, cena

od 15 Kã/m2. Pracujeme i o víkendech.

www.cistimekoberce.cz, tel.: 777/717 818.

10/12

• www.pujcovna-rainbow.blog.cz, ãi‰tûní

kusov˘ch kobercÛ, tel.: 602/333 045. 

10/13 ZNALECKÉ OCENùNÍ 
NEMOVITOSTÍ, POZEMKÒ, 
BYTÒ A STAVEB PROVEDE

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

• Zumba fitness s Pavlou, novû od 11. 10.

2010 v pondûlí v 19 hod, KCR Hefimánek,

Vybíralova 969, Praha 9-âern˘ Most, rezer-

vace formou SMS na tel. ãísle: 725 454 663,

tû‰ím se na Vás. 10/15
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Otevfieno PO–NE: 11.00–24.00 hod.

Gastronomické akce
v roce 2010

7. 10. Bowlingov˘ turnaj, Ïivá muzika, grilování selátka

8.–10. 10. Pocta sv. Hubertovi, ãekají vás vybrané zvûfiinové lahÛdky

11. 11.–14. 11. Dny Svatomartinské husy

18. 11.–21. 11. Beaujolais nouveau a francouzská kuchynû

3. 12. Kyjská pfiedvánoãní zabijaãka Restaurace Bowling 
u Sv. Bartolomûje, 
Prelátská 12, 
198 00 Praha 9-Kyje, 
tel.: 281 868 678, 602 269 882
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pfiíjem inzerce:

281 005 581

pí. Rudolfová
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Pohodové Babí léto
Zahradní slavnost Babí léto se doãkala
v sobotu 18. záfií pÛlkulatého v˘roãí – jiÏ
patnáctého roãníku. Vût‰inu z nich jsem
osobnû nav‰tívil a ani jednou jsem nebyl
zklamán. Je obdivuhodné, jak pofiadatelé
vÏdy dokáÏí pfiinést nûco nového a zároveÀ
udrÏet program v zajet˘ch kolejích, aniÏ
byste mûli pocit, Ïe je to pofiád stejné.
Zkrátka se do Dolních Poãernic na Babí
léto nepfiestáváte tû‰it a pokaÏdé si to uÏí-
váte. Jste v pohodû, aÈ uÏ se zdrÏíte jen
krátce nebo vydrÏíte aÏ do pozdního veãe-
ra. Za ty roky se podafiilo mnohé vylep‰it
a vybudovat, tak jak postupovaly revitali-
zace zámeckého parku a rybníka, byl zfiízen
pfiírodní amfiteátr, otevfiena restaurace Léta
Pánû a samozfiejmû do‰lo i na nákladnou
a velkorysou rekonstrukci pfiilehl˘ch his-
torick˘ch budov – to v‰e dohromady teì
vytváfií ojedinûl˘ areál v tak malé obci, ve
kterém právû Zahradní slavnost má své
domovské místo a pfiedstavuje to nejlep‰í
v oblasti kultury, sportu a zábavy, co Poãer-
niãtí mohou kaÏdoroãnû ‰iroké vefiejnosti
nabídnout. Letos tu v hlavním programo-
vém bloku, moderovaném b˘val˘m spor-
tovním redaktorem Jaroslavem Suchán-
kem, vystoupili mj. Franti‰ek Nedvûd,
Banjoband Ivana Mládka, zpûvaãky Hanka
KfiíÏková a Monika Absolonová, v areálu
TJ Sokol probíhaly zavedené sportovní
turnaje a na závodi‰ti se odvíjel jezdeck˘
parkúr, rozliãné programy byly lákadlem
také pro dûti, samozfiejmostí bylo obãer-
stvení v‰eho druhu a nechybûly ani tradiã-
ní v˘stavy. Zmíním alespoÀ mladou
sochafiku Barboru Dou‰ovou, která nav-
‰tûvovala v˘tvarn˘ ateliér Ars Pueris Jifiiny
Olivové Bfiicháãkové z Jahodnice a na
Babím létû vystavovala svoje plastiky Vác-
lava Havla, s nimiÏ vyhrála leto‰ní Pilsner
fest. Na Zahradní slavnosti se podílí vlast-
ním programem zamûfien˘m hlavnû na
dûti také Praha 14, a to v areálu Hostavic-
kého zámeãku, kter˘ spojuje s Dolními
Poãernicemi místní doprava zaji‰Èovaná
terénním vozem Hummer. TakÏe ti nejak-
tivnûj‰í náv‰tûvníci mohou absolvovat pro-
gramy na obou místech a je‰tû se projet
v tomto specifickém americkém vozidle.

text a foto: j‰

informace



aktuality



inzerce

40

Na tomto místû mûla b˘t pÛvodnû fotoreportáÏ z in-linov˘ch závodÛ z Bûchovic do Kyjí,

které mûly b˘t souãástí jiÏ 114. roãníku slavného silniãního bûÏeckého závodu, jenÏe pro

nepfiízeÀ poãasí byly organizátorem zru‰eny. Dozvûdûl jsem se to ale aÏ v Bûchovicích,

kam jsem jel autobusem na start spoleãnû s bûÏci, kter˘m ‰patné poãasí v Ïádném pfií-

padû nemohlo ubrat na dobré náladû. Dokládá to i náhodnû zaslechnut˘ rozhovor dvou

star‰ích muÏÛ, jeden cestoval do kostela, ten druh˘ na bûÏecké závody: – Nepfiekvapil

vás ten dé‰È? Kdepak, pane, bûhám Bûchovice uÏ padesát let a pfiekvapit mû mÛÏe ako-

rát vlastní smrt. Ale aÏ dobûhneme tady s kamarády do cíle, budeme cítit mír v du‰i

a slast, asi jako vy po svatém pfiijímání v kostele… 

O den dfiíve, v sobotu 25. záfií, dé‰È v˘raznû zasáhl i do programu Stop Zevling. Pofia-

datelé to ale nevzdali, a tak se ãtvrt˘ roãník této akce pro mladé musel vyrovnat jak s de‰-

tûm, tak pochopitelnû s mnohem men‰í úãastí. Zejména b˘val˘ skatepark na „âerÀá-

ku“, kde byl postaven mj. stan pro ãajovnu, pÛsobil dojmem osifielého místa, nicménû

areál u Z· Vybíralova i v tom neãase oÏil fiadou disciplín (fotbálek ãi skákání v pytlích)

s diváckou kulisou a obãerstvením. Zkrátka, poãasí se nûkdy poruãit nedá a nám nezb˘-

vá, neÏ to nûjak pfieãkat. text a foto: j‰ 

Bûchovice a Zevling mezi kapkami de‰tû


