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RADOST POD STROMEČKEM 
ZAČÍNÁ V GLOBUSU
Potěšte svou rodinu, přátele nebo své zaměstnance 
a obchodní partnery dárkovým košem či kartou Globus.
Dárkový koš pro vás připravíme 
dle vašeho přání a přizpůsobíme 
vašemu rozpočtu.

Užijte si moderní způsob nakupování v nově 
zrekonstruovaném Globusu v pražských Čakovicích.
Aktuální otevírací doba na www.globus.cz.

Dárková karta platí ve všech hypermarketech, na čerpacích stanicích a mycích linkách Globus 
v celé České republice. Více informací na www.globus.cz a v informačním centru hypermarketu 
Globus Praha-Čakovice: +420 284 026 198.

PŘESTAVBA DOKONČENA!
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Vážené čtenářky a vážení čtenáři, Letňanští,

rok se s rokem sešel, adventní čas se pomalu krátí a my se opět můžeme těšit 
na Vánoce a blížící se Nový rok. Jsem rád, že v uplynulých dvanácti měsících 
jsme pro naši městskou část zrealizovali větší i menší projekty a především 
naše úspěšné žádosti o dotace, ať už ze strany magistrátu či EU, nám usnad-
nily jejich financování. 

Významná část z rozpočtu zamířila do letňanského školství. Na konci června jsme zahájili stavbu nové 
tělocvičny při Základní škole generála Františka Fajtla DFC, před začátkem školního roku jsme zase 
úspěšně dokončili II. etapu Mateřské školy Místecká. I díky tomu mohly být v září do letňanských školek 
přijaté všechny tříleté a starší děti, které o předškolní vzdělávání projevily zájem. V roce 2021 jsme se 
také věnovali intenzivně dopravě. Na území naší městské části zavedli rezidentní parkování a podpořili 
i bezmotorovou dopravu skrze dostavěnou I. etapu Letňanského korza. Podařilo se nám revitalizovat au-
tobusové zastávky na ulici Tupolevova a  postupně zastřešovat zastávky naší letňanské midilinky. Přečkali 
jsme nelehké období spojené s výměnou povrchu komunikace Veselská. V neposlední řadě se Letňany 
k lepšímu proměnily díky výsadbě nových stromů, opravě palisád a mobiliáře nejen Staré návsi či třeba 
skrze novou sportovní zábavu v podobě diskgolfových jamek v lesoparku.

Hodně práce nás však čeká i v roce nadcházejícím. Já osobně mám asi největší radost z plánované 
výstavby dočasné křižovatky Veselská a Beranových, které se dočkáme na jaře po více než deseti letech 
a kterou v Letňanech nezbytně potřebujeme. Významně nám k tomu pomohla od magistrátu hlavního 
města Prahy získaná dotace ve výši téměř 30 milionů korun, díky níž jsme mohli Veselskou odkoupit a za-
čít plánovat spolu s TSK stavební práce. Kromě dočasného světelného řešení křižovatky se můžeme těšit 
i na nové přechody, které budou její součástí. Vizualizaci i bližší informace k celému projektu naleznete 
uvnitř Letňanských listů.

Máme za sebou další rok poznamenaný onemocněním Covid-19. V jeho průběhu jsme se vám snažili být 
neustále k dispozici a pomáhat všem potřebným. Jako jeden z mála úřadů v Praze zůstal ten náš po celou 
dobu otevřený, byť v omezeném režimu. Zřídili jsme testovací centrum, zajistili mimořádné přednostní 
očkování našim nejstarším a nejzranitelnějším občanům, ale zprostředkovali možnost vakcinace i všem 
ostatním, třeba v rámci Dne zdraví, kdy dorazila mobilní jednotka z VFN. 
Děkuji vám všem za dodržování aktuálních opatření, vzájemný respekt a ohleduplnost. Také díky tomu, 
se nám v době, kdy to epidemiologická situace dovolila, podařilo uspořádat tolik krásných společenských, 
sportovních i kulturních akcí, které snad letos zakončíme naší tradiční Vánoční polévkou. Doufám, že se 
22. prosince společně u Nového vstupu do Letňan setkáme a sousedsky si popovídáme.

Přeji Vám krásné prožití Vánočních svátků plných radosti, rodinné pohody a především pevné zdraví do 
nového roku.

Příjemné čtení

Slovo starosty

Vybíráme z obsahu č. 12/2021

www.facebook.com/naseletnany
www.facebook.com/letnanskelisty

Najdete nás
na facebookuPŘÍŠTÍ ČÍSLO VYCHÁZÍ  6. LEDNA 2022

Úvodník 3

04 | Téma měsíce
Vánoční slovo Otce Stanislawa Góry.

14 | Rozhovor měsíce
Vyzpovídali jsme MUDr. Yaroslava Shepelyaka, 
který má od loňského roku v Letňanech svou ordinaci 
praktického lékaře.

Váš starosta
   Zdeněk Kučera



Téma: Vánoční slovo4

Milí přátelé, 
stojíme na prahu adventní doby, tedy doby přípravy na vánoční svátky. Pro většinu z nás jsou Vánoce vý-
znamným bodem roku, kterému věnujeme značnou energii a pozornost, například v podobě nakupování, 
pečení, úklidu, zdobení bytu. Od Vánoc také očekáváme něco krásného a slavnostního, co můžeme prožít 
s našimi nejbližšími, něco, co nás zahřeje a na co pak budeme rádi vzpomínat.

Pro nás křesťany je touto událostí oslava narozenin 
Ježíše. Slavíme zcela zvláštní věc: Bůh se stal člově-
kem. A právě toto člověčenství je něčím, co bych nám 
všem přál - abychom dokázali svým blízkým darovat 
sebe, svoji blízkost, naslouchání, porozumění, pohla-
zení. Možná nestihneme vše uklidit ani napéct. Na 

věcné dary se někdy brzo zapomene nebo se dokon-
ce i vyhodí. Ale to, že jsme prožili vzájemnou blízkost, 
že nám spolu bylo dobře, to v nás už zůstane, protože 
je v tom kousek nebe. 

Přál bych tedy nám všem, abychom v této adventní 
době dokázali věnovat čas také našim vztahům - pro-
tože vzájemná láska není dílem jednoho okamžiku, 
ale musí se o ni pečovat. Možná potřebujeme něko-
mu odpustit nebo také požádat o odpuštění. Najít si 
čas na něco, co jsme někomu slíbili a už dlouho jsme 
to odkládali. Vyslechnout něčí spravedlivou kritiku 
a umět ocenit druhé. Nemusí to být snadné, ale věřte 
mi, že takové „předvánoční gruntování“ opravdu stojí 
za to.

Rád bych vás také co nejsrdečněji pozval na pro-
gram v našem kostele sv. Remigia. Pokud byste 
chtěli prožít něco nevšedního, můžete se zú-
častnit rorátní mše svaté, budou se konat každé 
adventní úterý od 6:00 ve vytápěné kapli kostela 
při svíčkách. Ve středu 15. 12. od 19:00 nás čeká 
adventní koncert a v neděli 19. 12. od 13:00 budu 
sloužit tradiční mši svatou pod širým nebem 
v rámci Sousedského třeboradického adventu. 
Podrobnosti najdete na webových stránkách naší 
farnosti www.farnostcakovice.cz.

Ze srdce žehnám vám i vašim blízkým a přeji vám 
požehnaný adventní čas,

Text: P. Stanislaw Góra
Foto: Lucie Pajerová
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V Letňanech ozdobili raritní vánoční strom
Městská část Praha 18 má ve své lokalitě hnedle dva oficiální vánoční stromy. Již nazdobený symbol Vánoc 
stojí přímo před radnicí a váže se k němu jedna zvláštnost. Vyšlechtěný smrk s nádechem do stříbrna totiž 
není žádná „navážka“, ale už mnoho let zde tento „chlapák“ trvale roste. Slavnostní rozsvícení tohoto vá-
nočního stromu proběhlo v neděli 28. listopadu.

Druhý oficiální vánoční strom stojí na místě 
takzvaného Nového vstupu do Letňan, ná-
městíčka v sousedství Tupolevovy ulice. Ve 
skutečnosti jde však o smrk „dvoják“. Z jeho 
hlavního kmene totiž do nebe vyrostly dvojčata 
– dva stonky.  Jde o místní zdroj z ulice Bělo-
veská.

„Došla nám žádost o jeho pokácení, protože 
rostl v těsné blízkosti plotu a garáže jednoho 
z místních obyvatel a kořeny stromu už úplně 
trhaly okolí včetně té garáže. Po kontrole uve-
deného stavu odbor životního prostředí vydal 
povolení k jeho pokácení. Vše se sice řešilo 
během léta, nicméně jsme si řekli, že s kácením 
počkáme do Vánoc a alespoň ten strom v před-
vánoční době vhodně využijeme,“ uvedl Marek 
Havel z odboru hospodářské správy a investic 
letňanské radnice.
„Jediné, co nás od toho odrazovalo, byl právě 
ten dvojkmen. Ale pořád se nám zdálo lepší po-
užít tento dvoják, než kvůli vánočnímu stromu 
kácet někde jinde jiný strom. Od špičky jsme od-
řízli potřebnou délku, protože strom byl původně 
mnohem vyšší. Oba kmeny jsme stáhli k sobě 
kurty, aby nehrozilo jejich rozlomení. Vše se na-
konec podařilo a vzrostlý smrk, který původně 
překážel, nyní zdobí vstup do Letňan, a navíc je 
ještě určitou raritou,“ dodal Marek Havel.

 
Text a foto: Pavel Kyselák
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m Iveta Lojková, místostarostka (TOP 09)

Milí Letňanští,

dovolte mi vám touto cestou popřát krásné svátky vánoční. Ač to tak opět nevypadá, že bude ten letošní adventní čas o poklidu, 
jako jsme byli zvyklí v době před koronavirem, věřím, že i tak si tyto výjimečné dny užijeme v lásce, radosti, klidu a míru. Přejme 
si proto společně, aby vše, co jindy považujeme za každodenní radosti, se opět stalo rutinou a ne jen vzácným okamžikem. To 

vám ze srdce přeji za celou naši letňanskou TOP 09. 

Pokud nedojde ze strany Vlády ČR k zavedení dalších přísnějších opatření, budeme se na vás těšit při výdeji každoroční vánoční polévky. Budeme proto 
rádi, když si najdete chviličku a zastavíte se za námi 22. prosince od 16:00 hod u Nového vstupu do Letňan, zastávka Tupolevova.

Krásné Vánoce vám všem.

Stanislav Nekolný, MBA, radní (ANO)

Vážení spoluobčané,

Vánoce jsou za dveřmi, a tak tu nebudu výjimečně mluvit o politice a nabourávat tím adventní atmosféru. Za uplynulý rok se 
nám toho v Letňanech povedlo mnoho a myslím, že díky tomu máme Letňany na ty Vánoce zase o trochu hezčí. Když přeci jen 
budete mít chvilku a chuť, přečtěte si v těchto Listech o tom, co se chystá s křižovatkou ulic Beranových a Veselská. Povedlo se 

nám to, čemu mnozí nevěřili a mám z toho upřímnou radost. Věřím, že i vás to potěší.

Snad se u mě inspirují i média a dopřejí nám trochu toho klidu, vánoční atmosféry a odpočinku od politiky a strastí dnešního covidového světa. Přeji vám 
všem, ať svátky prožijete přesně podle vašich představ, s těmi, které máte rádi a kterým na vás záleží. Nám všem pak, ať se můžeme vídat s rodinou 
a přáteli bez omezení, jen podle toho, jak nám srdce zavelí. Nejvíc ze všeho chci letos každému popřát alespoň dvakrát tolik zdraví, co přeji obvykle. 
Máme ho jen jedno a je potřeba víc, než si mnohdy připouštíme.  

Hezké Vánoce a pohodový start nového roku.

Mgr. Ondřej Lněnička, místostarosta (ODS)

„Nevěřte všemu, co se vám k věření předkládá: Zkoumejte vše a přesvědčujte se o všem sami!“
Jan Amos Komenský

K moudrým slovům jednoho z největších filosofů a myslitelů českých dějin mne přivedly řádky, které minule napsal můj kolega 
zastupitel, Radek Čermák o tom, že Letňany mají peníze na pozemky pod Veselskou ulicí a doslova uvedl, že „Úspěch má mnoho 

otců, ale dobré věci se dějí společnými silami. Díky všeobecné shodě a spolupráci opozice i koalice v Letňanech i na Magistrátu se 
podařilo získat peníze na výkup pozemku pro prodloužení Veselské ulice.“ 

Nevěřte slovům, která Vám k věření předložil. Proč?

Dne 10. 6. 2019 zasedalo naše zastupitelstvo. Jednalo i o tom, zda radnice má pozemky pod Veselskou koupit nebo ne? Tento výkup nepodpořili za-
stupitelé „zdravých“ Letňan, pánové Zbyněk Walter, Martin Krejčí, Tomáš Raška a přímo PROTI byl jejich předseda, pan Olaf DEUTSCH i přidružený 
„pirát“, pan Eduard HORÁK. 

Každý, nejen obyvatelé Letňan z lokalit U lesoparku, Letňanských zahrad či z Rezidence Veselská, kteří denně jezdí po zchátralé silnici, se o tom může 
přesvědčit. Měl by si též pamatovat, kteří ze zastupitelů jsou těmi skutečnými otci a matkami úspěchu v podobě získání Veselské. Ani jeden z těch 5 
výše jmenovaných pánů z té „všeobecně shodné a spolupracující“ opozice mezi nimi nikdy nebyl. Stačí „zkoumat“ na radničních webových stránkách, 
kde je volně k dispozici zápis ze ZMČ spolu s výsledky hlasování.

Ne mnoho laciných či líbivých slov, ale vykonané činy z nás činí otce a matky úspěchu. Jen podle nich bychom měli být souzeni. I proto se tuze těším 
na prosincové zastupitelstvo, kde více jak dvouletý proces odkupu Veselské uzavřeme. Jsem velmi zvědav, co mi těch pět „virtuálních“ otců úspěchu 
řekne k tomu, jak nás kritizovali a veřejně napadali za to, že zbytečně děláme něco, co se nikdy neuskuteční, když jsme v červnu 2019 spouštěli složité 
majetkové vypořádání, jehož součástí byl i odkup Veselské…

A světe div se, stalo se ku prospěchu Letňan!

Ať Vánoce přinesou nám všem pokoj, klid, pohodu, nadhled i smíření. 

Přeji Vám a bez výjimky všem zastupitelům, a to i jménem svých kolegů, Kateřiny Tůmové, Milana Buška a Martina Halamy, kterým děkuji za práci 
odváděnou pro Letňany, ať je prožijete ve zdraví, provázeni štěstím, spokojeností a hojností v kruhu svých blízkých. To v této nelehké době bude tím 
největším a skutečným úspěchem.

Požehnané Vánoce.

Z radnice6
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Přijďte si poslechnout koledy a užít si vánoční atmosféru!

22. PROSINCE | OD 16:00 HOD
U NOVÉHO VSTUPU DO LETŇAN

Drobné občerstvení a něco sladkého pro děti zajištěno.

Změna programu vyhrazena. Hygienická opatření budou nastavena dle aktuálních podmínek stanovených Ministerstvem
zdravotnictví. V rámci akce budou pořizovány fotografie, které mohou být uveřejněny v Letňanských listech, na webových
stránkách či na facebooku městské části Praha 18. Svou účastí na akci dáváte souhlas s jejich případným uveřejněním.
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Informace z jednání Rady MČ Praha
Rada městské části Praha 18 na jednání 
dne 25.10.2021

SCHVÁLILA:
• změny rozpočtu městské části
• pořízení personálního systému Vema
• uzavření dohody o dočasné světelné 

křižovatce na pozemních komunikacích 
Veselská x Beranových

NESOUHLASILA 

• s vyřazením evropsky významné lokality 
CZ0113774 Praha – Letňany z národ-
ního seznamu evropsky významných 
lokalit 

SOUHLASILA 

• s návrhem vyhlášky o aktualizaci cenové 
mapy stavebních pozemků hl. m. Prahy 
pro rok 2022 

Rada městské části Praha 18 na jednání 
dne 27.10.2021

DOPORUČILA ZASTUPITELSTVU 
SCHVÁLIT 

• žádost o návratnou finanční výpomoc 
a o účelovou dotaci z rozpočtu hl. m. 
Prahy 

Rada městské části Praha 18 na jednání dne 
03.11.2021

SCHVÁLILA

• změny rozpočtu městské části 
• čerpání investičního fondu ZŠ a MŠ gen. 

F. Fajtla DFC 
• poskytnutí finanční pomoci z Humanitár-

ního fondu MČ Praha 18
• pronájem bytu 
• prodloužení nájemních smluv se stávají-

cími nájemci bytů 

SCHVÁLILA UZAVŘENÍ SMLUV

• dodatek ke smlouvě se společností 
Architektonická kancelář Křivka s.r.o.

• smlouva o poskytování služeb a nájem-
ní smlouva se společností CONTEG 
Payment 4U a.s.

• dodatek č. 2 ke smlouvě se společností 
TREPART s.r.o.

• dodatek ke smlouvě se společností 
FITNESS–GEN s.r.o.

• smlouva o právu provést stavbu se 
společností MS Letňanská, s.r.o.

• smlouva budoucí darovací se společnos-
tí MS Letňanská, s.r.o.

• smlouva o spolupořadatelství se společ-
ností „SK PROSEK PRAHA“ 

SOUHLASILA 

• s návrhem obecně závazné vyhlášky hl. 
m. Prahy o místním poplatku za odkládá-
ní komunálního odpadu 

• s návrhem nařízení hl. m. Prahy, kterým 
se vydává tržní řád  

• s návrhem změny obecně závazné vyhlášky 
č. 18/2019 Sb. hl. m. Prahy  

UDĚLILA 

• pokyn právnímu zástupci městské části 

DOPORUČILA ZASTUPITELSTVU 
SCHVÁLIT 

• prodej pozemků Společenství Tvrdého 
287-288 

• uzavření smlouvy budoucí kupní se společ-
ností MS Letňanská, s.r.o.

ZŘÍDILA

• Komisi Rady městské části Praha 18 pro 
aviácké sídliště 

NESCHVÁLILA
 
• nájem části pozemku SVJ Tupolevova 

505-507

PŘIJALA 

• stanovisko k projektu „Hotel Lagoon“

 více na www.letnany.cz, sekce „Dokumenty MČ“ -jh-
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Vánoční provoz Úřadu městské části Praha 18

Právní poradna
Otázky související s výpovědí z nájmu 
bytu nebo domu jsou již takovým ever-
greenem naší advokátní kanceláře. 
Pronajímatelé (často) řeší otázku, jak 
výpovědní důvody upravit, tak, aby se 
mohli co nejrychleji „zbavit“ problémo-
vého nájemce. Nájemci naopak (často) 
řeší otázku, zda se obdržená výpověď 
opírá o právem povolený výpovědní dů-
vod. Aktuální příspěvek se proto zaměří 
na otázku, zda lze smluvně měnit zá-
konem stanovené výpovědní podmínky 
u nájmu bytu nebo domu.   

Úvodem je nezbytné uvést, že úpravě nájmu 
bytu nebo domu, kdy jsou tyto pronajímány 

k zajištění bytových potřeb nájemce a popřípa-
dě i členů jeho domácnosti, je věnována zvláštní 
péče a vztahuje se na ně zvláštní právní úprava, 
která jde nad rámec a liší se od obecného nájmu 
věcí. Předmětná speciální úprava je obsažená v 
§ 2235 až 2301 občanského zákoníku, zákona 
č. 89/2012 Sb. v platném znění. Předmětná 
ustanovení mají na zřetel především ochranu 
nájemce, jakožto slabší smluvní strany. Již první 
speciální ustanovení, § 2235 odst. 1 občanské-
ho zákoníku výslovně stanoví, že: „zavazuje-li 
nájemní smlouva pronajímatele přenechat ná-
jemci k zajištění bytových potřeb nájemce a po-
případě i členů jeho domácnosti byt nebo dům, 
který je předmětem nájmu, nepřihlíží se k ujed-
náním zkracujícím nájemcova práva podle usta-
novení tohoto pododdílu.“. Uvedené ustanovení 
stanoví, že se k jakémukoliv smluvnímu ujed-
nání, kterým by došlo ke krácení práv nájemce 

přiznaných mu zákonem, nebude přihlíženo. 
V očích zákona je ustanovení nájemní smlou-
vy zkracující nájemce na jeho právech „nena-
psaným“. S ohledem na znění zákona, tak lze 
dovodit, že (prakticky) nelze měnit a rozšiřovat 
výpovědní důvody ze strany pronajímatele opro-
ti zákonným výpovědním důvodů. Rovněž nelze 
ani zkracovat výpovědní dobu oproti zákonné.
Vzhledem ke shora uvedenému lze (často) po-
užívané ustanovení nájemních smluv, kterým se 
pronajímateli přiznává právo na výpověď smlou-
vy bez udání důvodu, považovat za neplatné (za 
nenapsané). Rovněž jsou neplatnými (častá) 
ujednání o zkrácení výpovědní doby z tříměsíč-
ní na dvou nebo dokonce jednoměsíční.

Mgr. Imrich Bodor, advokátní koncipient, Rabas, 
advokáti s.r.o., www.rabas-advokati.cz

Vzhledem k tomu, že v prosinci končí velké spous-
tě občanů dosavadní občanský průkaz, očekává-
me proto opět větší nápor ze strany 
žadatelů o vydání nových osobních 
dokladů. Patříte-li i vy mezi ně, 
využijte prosím možnosti rezerva-
ce termínu na Odboru správních 
agend skrze rezervační systém na 
webových stránkách úřadu měst-
ské části - https://bit.ly/3lkALYF, 
popřípadě ji proveďte telefonicky 
na čísle 284 028 246, kde máte 
možnost objednání se na konkrétní 
čas v průběhu celého týdne. 

V rámci měsíce prosince bude pro 
místní občany nad rámec pracov-
ních dnů otevřen i sobotní termín, 
jakmile bude znám, informováni 
budete obratem skrze naše webové 
stránky a sociální sítě. Taktéž se na 
vás budeme těšit v období mezi vá-
nočními svátky, 27. – 30. 12. 2021, 
konkrétní volné termíny opět nalez-
nete v našem rezervačním systému, 
viz informace výše.
Rádi bych vás touto cestou upo-
zornili, že ověřování listin a pod-
pisů naleznete na úřadě NOVĚ 
v prostorách budovy Úřadu měst-
ské části Praha 18 v přízemí, hned 
vedle osobních dokladů.

I letos, v době okolo Vánoc, budou mít občané městské části Praha 18 možnost zřízení trvalého pobytu, 
vyřízení nového občanského průkazu, cestovního pasu, či ověření podpisu nebo listiny.

L E T Ň A N Y
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UŘEDNÍ HODINY ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 18
platné od 29. listopadu 2021

Pro služby podatelny ve dnech úterý, čtvrtek a pátek použijte zvonek s označením "PODATELNA" vedle vchodu do budovy ÚMČ.

Při vyřizování záležitostí upřednostňujte písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním, ve všech možných případech. 

Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Sobota**

Pátek

Pevné úřední
hodiny

 08:00 - 17:00

 08:00 - 18:00

---

Na objednání*

 08:00 - 14:30

 08:00 - 14:30

 08:00 - 10:30

Podatelna

 08:00 - 17:00

 08:00 - 14:30

 08:00 - 14:30

 08:00 - 18:00

 08:00 - 10:30

 08:00 - 12:00--- ---

---

---

---

* V tuto dobu je návštěva možná pouze na objednání přes rezervační systém na webových stránkách www.praha18.cz
nebo v mobilní aplikaci "Praha 18 Letňany" případně po předchozí telefonické dohodě na příslušném odboru. 
** Návštěva možná pouze na objednání přes rezervační systém na webových stránkách www.praha18.cz nebo v mobilní
aplikaci "Praha 18 Letňany" případně po předchozí telefonické dohodě. Platí pouze pro agendy osobních dokladů, trvalého
pobytu, ověřování podpisů a listin, Czech POINTu, registrace živnostenského oprávnění a zón placeného stání.

---

Děkujeme, že využijete možnosti objednání se 
předem a při návštěvě úřadu budete dodržovat 

všechna aktuální platná vládní nařízení souvise-
jící s opatřením Covid-19.



 Státní vyznamenání Plk. Jana Horala   
Dne 28. října bylo oznámeno, že prezident naší republiky udělí in memoriam státní vyznamenání medaili Za zá-
sluhy I. stupně čestnému občanovi městské části Praha 18 panu Janu Horalovi za zásluhy o stát v oblasti kultury. 
Ocenění přichází symbolicky v roce 10. výročí jeho úmrtí (3. 11. 2011). 

10 Státní vyznamenání

Plk. Jan Horal, MBE (23. února 1923 Stráž 
pri Čope – 3. listopadu 2011 Praha) byl český 
válečný veterán, manažer, podnikatel, hoteliér, 
iniciátor kulturního života a filantrop. Ve druhé 
světové válce působil v britských a čs. jednot-
kách na Blízkém východě a posléze se jako pří-

slušník Čs. samostatné obrněné brigády účast-
nil obléhání francouzského přístavního města 
Dunkerque. Po únorových událostech roku 1948 
emigroval do Švédska, kde se stal úspěšným. 
Po roce 1989 se navrátil do Československa 
a začal zde podnikat v hotelovém průmyslu. 

V Praze na Střížkově vybudoval Hotel Duo, je-
den z největších hotelů v České republice. Další 
dva hotely zakoupil v Českém Krumlově.

V Hotelu Duo založil tzv. Letecký klub, jež měl 
upozorňovat na činnost čs. pilotů ve službách 
Britského královského letectva (RAF). Hotel 
Duo se tak stal také místem setkávání českých 
i zahraničních válečných veteránů. Pravidelný-
mi hosty bývali např. Guinea Pigs, tedy britští 
a spojenečtí letci těžce zranění během bojů dru-
hé světové války a zároveň pacienti věhlasného 
plastického chirurga Sira Archibalda McIndoa.

Plk. Jan Horal byl také hlavním sponzorem 
sochy prezidenta Edvarda Beneše na Loretán-
ském náměstí před Ministerstvem zahraničních 
věcí. Během slavnostního odhalení v roce 2005 
byl jedním ze slavnostních řečníků. 

V roce 2006 se stal čestným občanem měst-
ské části Praha 18. V roce 2016 Rada hlavního 
města Prahy schválila pojmenování pražské 
ulice po Janu Horalovi v lokalitě našeho let-
ňanského sídliště. 

Byl členem Židovské obce v Praze, podporoval 
také židovské památky v Českém Krumlově (ži-
dovský hřbitov a synagoga). Od roku 2001 byl 
členem Rotary Klubu Praha-Staré Město, spolu-
pracoval také s pobočkou klubu v Č. Krumlově. 
Mimo jiného byl také čestným členem správní 
rady in memoriam nadace Museum Kampa – 
Nadace Jana a Medy Mládkových.

Za svou celoživotní charitativní práci, která se 
týkala především boje za navrácení práv a dů-
stojnosti českým vojákům (zvláště čs. letcům 
v RAF) byl v roce 2004 vyznamenán Řádem 
britského impéria (MBE), v roce 2007 jej Fran-
cie ocenila Řádem čestné legie. Za působení 
na Blízkém východě byl oceněn britským kam-
paňovým vyznamenáním, Africkou hvězdou. Za 
bojovou činnost na západní frontě obdržel Čs. 
válečný kříž 1939 a Čs. medaili za chrabrost 
před nepřítelem. Ministr obrany Janu Horalovi 
udělil Záslužný kříž I. stupně a povýšil jej v roce 
2010 do hodnosti plukovníka.

Rádi bychom i my za naši městskou část opět, 
obzvláště nyní, při 10. výročí jeho úmrtí, podě-
kovali za vše, co pro naši republiku vykonal.

-red-
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Pod Prahou leží rozsáhlá 
teplárenská soustava jakou 
má málo měst na světě. Síť 
tepen zásobujících hlav-
ní město teplem je zcela 
unikátní a patří k největším 
a nejvýznamnějším dílům 
evropského teplárenství. 
Její součástí je více než 700 
kilometrů tepelných sítí, 
které provozuje společnost 
Veolia. Jenom tepnami 
Pražské teplárenské ze sku-
piny Veolia napojenými na 
mimopražský zdroj proudí 
170 tisíc kubíků horké vody, 
což je pro představu asi 80 
plaveckých bazénů. 

Domovní kotelny by 
mohly zvýšit emisní 
zátěž v metropoli
Dálková výroba tepla je 
ekologickým řešením, které 
pomáhá snižovat emisní 
zátěž ve městě. Pro jeho 
obyvatele znamená zároveň 
komfort, pohodlí a bez-
údržbovost. Pro radní zase 
jediný rozumný způsob, jak 
splnit klimatický plán Prahy 
bez zbrklého přepřahání na 
pálení fosilního plynu v do-
movních kotelnách. Úplným 

nahrazením sítě tepen dál-
kového vytápění domovními 
nebo blokovými kotelnami 
by se totiž zhoršila emisní 
situace téměř na polovině 
rozlohy Prahy! Uvnitř hlavní-
ho města by se tak vypro-
dukovalo až 207 tun emisí 
oxidů dusíku ročně a nízké 
komíny domovních kotelen 
by nedokázaly dostatečně 
rozptýlit spaliny do ovzduší. 

To znamená, že téměř polo-
vina Prahy by začala dýchat 
horší vzduch. 

Centrální vytápění 
z odpadu
Dálkové vytápění umožňuje 
využít i tepla z nerecyklo-
vatelného odpadu, který by 
jinak skončil na skládkách. 
Zdrojem je Zařízení pro 
energetické využití odpa-

dů Malešice (ZEVO). Ročně 
smysluplně zpracuje 31 tisíc 
vagónů komunálního od-
padu z celé Prahy a díky síti 
teplárenských tepen vyhřeje 
20 tisíc domácností a ně-
kolik průmyslových areálů. 
V plánu společnosti Veolia, 
která pražské tepny provo-
zuje, je postupný přechod 
na čisté a obnovitelné zdroje 
paliva. Plyn v tomto plánu 
hraje jen přechodnou roli, 
Veolia hledá cesty, jak fosilní 
paliva nahrazovat biomasou 
a dalšími obnovitelnými 
zdroji. Velmi perspektivní je 
energetické využívání odpa-
dů, ať už je to kromě výše 
zmíněného komunálního 
odpadu likvidace kalů ane-
bo odpadní teplo z čistíren 
odpadních vod.

Odpojování od dálkového 
vytápění je likvidační
Historie pražských tepláren-
ských tepen se začala psát 
v areálu bývalé Elektrárny 
Holešovice již v roce 1928. 
Ročně se na ně připojí 4500 
nových domácností, celkově 
pak tepny provozované spo-
lečností Veolia zásobují více 
než třetinu trhu s tepelnou 
energií v hlavním městě. 
Odpojováním domů a ce-
lých čtvrtí od této soustavy 
ničíme nejen unikát evrop-
ského významu, ale sami 
sobě strkáme nos do kouře 
ze spáleného plynu.

Pod městem leží evropský unikát
 � Cesta za splněním 

klimatického plánu 
by měla výjimečnou 
technologii chránit 
nikoli likvidovat.

Teplo do jednotlivých domů přichází z výměníkové stanice, která přebírá dálkové teplo od tep-
lárny. Tyto technické stavby nemusí být nudné, Pražská teplárenská pomalovala své výměníkové 
stanice pestrými barvami.
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MČ PRAHA 18 JE ON-LINE
Mobilní aplikace PRAHA 18 LETŇANY

je dostupná v App Store i v Google Play
Aktuality najdete na facebooku

NAŠE LETŇANY

Všechny povinné i nepovinné informace jsou pravidelně zveřejňovány na webu
WWW.LETNANY.CZ nebo WWW.PRAHA18.CZ
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Navštivte nás osobně nebo nám napište
ÚŘAD MČ PRAHA 18, BECHYŇSKÁ 639, PRAHA 9, 199 00

MČ PRAHA 18 JE OFF-LINE
Zavolejte nám na podatelnu
+420 284 028 111

Napište nám na podatelnu
EPODATELNA@LETNANY.CZ

Předložte své záležitosti na veřejných zasedáních
VÝBORŮ ZMČ PRAHA 18

Zóny placeného stání vyřídíte na našem detašovaném pracovišti
KŘIVOKLÁTSKÁ 285, PRAHA 9, 199 00

Otázky ohledně zónového parkování vám zodpovíme na telefonu
+420 603 483 696 nebo +420 603 485 224

Otázky ohledně zónového parkování vám zodpovíme e-mailem
ZPS@LETNANY.CZ

Finanční výbor ZMČ Praha 18 
Ing. Miroslav Kárník
vedoucí ekonomického odboru

+420 284 028 158
miroslav.karnik@letnany.cz@

Výbor ZMČ pro územní rozvoj a plánování
Bc. Martina Větrovská
vedoucí oddělení stavebního řádu

+420 284 028 182
martina.vetrovska@letnany.cz

Výbor ZMČ pro dopravu a životní prostředí
Alena Pokorná
odborná referentka na úseku životního prostředí

@

+420 284 028 117
alena.pokorna@letnany.cz

Výbor ZMČ pro školství, vzdělávání a sport
Bc. Marcela Horešovská
vedoucí odboru školství, kultury a tělovýchovy

+420 284 028 195
marcela.horesovska@letnany.cz

Kontrolní výbor ZMČ Praha 18
Bc. Lucie Kubíčková, MPA
vedoucí odboru kanceláře tajemníka

+420 284 028 190
lucie.kubickova@letnany.cz

Výbor ZMČ pro kulturu, volný čas,
zdravotnictví a sociální záležitosti
Markéta Petrovová
vedoucí oddělení školské politiky a volnočasových aktivit

+420 284 028 196
marketa.petrovova@letnany.cz

Výbor ZMČ pro majetek, bezpečnost a ICT
Zuzana Gladišová
vedoucí odboru správy majetku

+420 284 028 229
zuzana.gladisova@letnany.cz

Výbor ZMČ pro otevřenou radnici
Ondřej Kajínek
vedoucí oddělení technické správy
a údržby budov, veřejné zakázky

+420 284 028 247
ondrej.kajinek@letnany.cz

@

@ @

@@

@ @



EMOT-Medico pečuje o zdraví 
obyvatel (nejen) nového sídliště   
Jsme nově otevřeným pracovištěm v Letňanech a teprve si budujeme klientelu pacientů, říká vedoucí prak-
tický lékař MUDr. Yaroslav Shepelyak.

14 Rozhovor měsíce

Víte, kde má pomník spisovatel Ivan Olbracht, 
autor slavného díla Nikola Šuhaj loupežník? 
Na Zakarpatské Ukrajině, ve městečku Ko-

ločava. A právě zde se narodil před 34 lety 
MUDr. YAROSLAV SHEPELYAK. Vedoucí prak-
tický lékař EMOT Medico, který už téměř rok 

ordinuje se svým týmem na adrese Pavla Be-
neše 750/12, tedy novém letňanském sídlišti. 
Své dosavadní poznatky a zkušenosti shrnul 



15Rozhovor měsíce

v rozhovoru pro Listy. Řeč přišla i na kontro-
verzní téma ohledně očkování proti covidu 19.

Pan doktore, vezměme to od začátku. Kdy 
a proč jste se rozhodl k odchodu ze své vlas-
ti do České republiky?
Jsem Rusín, tedy ze západní části Ukrajiny, 
jeden z mých dvou dědečků se narodil tehdy 
ještě v Československu: v Podkarpatské Rusi. 
S manželkou a dvěma dětmi žijeme v Čechách 
od roku 2012, už téměř deset let. Začínal jsem 
v teplické nemocnici, kde jsem získal základní 
interní kmen a specializaci v oboru praktického 
lékařství. Od roku 2017 jsem působil v Buš-
těhradě. Tam jsem převzal ordinaci po doktoru 
Karlu Jeřábkovi. 1. února 2020 jsme založi-
li pracoviště obci Stehelčeves na Kladensku  
a 1. ledna 2021 zde v Letňanech. A proč jsme se 
rozhodli odejít do Čech? Už od devadesátých let 
tady žila moje maminka, také lékařka, šli jsme 
sem za ní.

Co je tedy EMOT Medico?
Je to nestátní zdravotnické zařízení, které po-
skytuje péči hrazenou se zdravotního pojištění: 
komplexní zdravotní péči v oboru Všeobecného 
praktického lékařství a pracovnělékařských slu-
žeb. Naší strategií je kvalita, spolehlivost, orien-
tace na klienta, flexibilita, technologický rozvoj. 
Jsme akreditovaným pracovištěm, vzděláváme 
a školíme praktické lékaře. Spolupracujeme 
se všemi veřejnými zdravotními pojišťovnami, 
včetně těch menších RBP a ZP Škoda. V sou-
časnosti rádi uvítáme nové pacienty k registraci.

Jak jste se tedy dostal s EMOTMedico sem 
do Letňan?
Reagoval jsem na inzerát městské části, že se 
pronajímá ordinace na novém sídlišti. Na Ma-
gistrátu hlavního města Prahy pak proběhlo 
výběrové řízení, které jsme vyhráli, ordinace už 
byla zkolaudována, a tak jsme to tady rozjeli. 
Zakoupili jsme veškeré potřebné vybavení pro 
provoz ordinace a zaměstnali výbornou lékařku 
Hedviku Bradovou a registrovanou sestru Irenu 
Nazymkinovu. Pomohla nám i paní Kolářová 
z úřadu městské části Prahy 18, která má na 
starost mimo jiné i odbor zdravotnictví; je to 
velmi schopná dáma na pravém místě. Hodně 
se zde staví, vše se rozšiřuje a počet obyvatel 
roste, ale praktických lékařů je tady málo, po-
kud vím, tak v Letňanech je nás šest. Jinak zde 
v domě je ještě zubař.

Jak tedy hodnotíte své dosavadní zdejší pů-
sobení?
Samé plusy, popravdě očekával jsem víc pro-
blémů. Na pacienty či příchozí lidi si postupně 
zvykáte a seznamujete se s historií jejich zdra-
votní karty. Tady ale bydlí převážně mladí, kteří 
většinou nemají moc zdravotních potíží. V ordi-
nacích na Kladensku je tomu naopak, tam jsou 

převážně senioři: osmdesát procent pacientů 65 
plus. Paradoxně mladí toho od vás chtějí víc: 
neschopenky, potvrzení, pojistky, a tak dále. 
Takže u starších osob řešíte hlavně jejich zdra-
ví, zatímco u mladších spíš byrokracii.

Praktický lékař v České republice má v prů-
měru 1.700 pacientů. Jak to máte zde, po ne-
celém roku chodu zdejší ordinace?
Pět až šest stovek. Což je trochu problém, pro-
tože je to zatím nejvýš tak třicet procent. Hodně 
nás přibrzdil covid. Lidé nám psali: chceme se 
u vás zaregistrovat, ale až potom, tedy po ukon-
čení vládních nařízení.

Zde na novém sídlišti zhruba polovina oby-
vatel hovoří ruštinou. Je tomu opravdu tak?
Ano, žije tady hodně Ukrajinců s trvalým poby-
tem, všichni mají své řádné zaměstnání. Jsou 
tu i Rusové, Moldavané, ale nejen ruskojazyční 
obyvatelé: také například Slováci či Poláci. My 
se domluvíme se všemi, klidně i angličtinou.

Díky tomu, že zde bydlí vaše maminka, se už 
v Letňanech orientujete dobrých deset let. 
Jak na vás městská část působí?
Je to rozrůstající se region Prahy s moc dob-
rou infrastrukturou. S rodinou jsme tu opravdu 
spokojeni. Bydlíme jen deset kilometrů odsud, 
a tak třeba i nákupy vyřizujeme v Letňanech, 
které už bereme za svoji lokalitu. A díky komu-
nikacím včetně dálnice se odsud dostanete raz 
dva kamkoliv. Máme tady už také spoustu ka-
marádů a známých, takže bychom neměnili. Na 
zdejší společenské akce ale bohužel není čas: 
my se musíme účastnit spíše odborných mee-
tingů a setkání v oboru zdravotnictví, tedy pro 
lékaře. To je důležité i kvůli prodloužení časově 
omezené akreditace pracoviště.

Vy jste žil do svých čtyřiadvaceti let na Ukra-
jině, takže máte možnost srovnání: jaký je 
rozdíl v mentalitě lidí, ve vašem případě tedy 
pacientů?
Řekl bych, že Ukrajinci, kteří tady žijí už dlouho, 
se stávají víc a víc Čechy, a to včetně té menta-
lity. Mně a mé rodiny se to týká rovněž. Rozdíly 
ale i tak moc nevidím, protože jsme slovanské 
národy. A s rodilými Čechy nemáme v komuni-
kaci žádný problém.

Řeč se ale určitě vždy stočí na covid…
Je to celosvětový problém. Covid tady s námi je 
a bude. Myslím si, že se tomu musíme bránit 
očkováním. Vím, má spoustu odpůrců, ale his-
toricky se ukázalo, že očkování vždy pomoh-
lo a zabránilo rozsáhlým epidemiím. Teď byl 
ale problém, že lidi tohle nečekali. Zpočátku, 
tak jako asi nikdo, jsem si nebyl jist, co je to 
za virus, po roce a půl se však ukázalo, že je 
opravdu hodně nebezpečný, a jen tak se ho 
nezbavíme. Naše společnost EmotMedico pro-

paguje proočkovanou populaci, a to co nejdří-
ve. Koronaviru se nezbavíme, ale oslabíme ho 
a zvýšíme imunitu lidí tak, aby přešel do stádia 
běžné chřipky.

Vakcína by měla podléhat letům testů, než 
bude aplikována široké veřejnosti. Považuje-
te testování vakcín vzhledem k povaze viru 
za dostatečné?
Povím vám tolik, že se nejedná o nové typy vak-
cín. Vakcíny proti koronaviru existují už deset, 
možná patnáct let a využívají principu starých 
vakcín proti akutnímu respiračnímu syndromu 
SARS. Kromě toho: máme snad deset let času, 
tohle zkoušet?! Sotva. Staré vakcíny máme vy-
zkoušené a technologii jejich výroby jsme použi-
li k výrobě těch nových. Teoreticky by tedy měly 
být bezpečné, i když na sto procent to nikdo 
nezaručí. V současnosti ale nemáme na vybra-
nou. Lidé mají v tomto směru málo informací, 
i proto, že vláda neřekla nic konkrétního. Řešily 
se roušky, ale nebyly informace od specialistů, 
kteří by řekli jasně, co to je za virus, co to je za 
vakcíny. Proto se toho lidé bojí.

Myslíte si, že lékaře motivuje k očkování 
příspěvek ze strany zdravotní pojišťovny za 
aplikaci vakcíny?
Myslím, že nikoliv. Výše tří set korunového pří-
spěvku odpovídá nákladům spojeným se samot-
ným výkonem a administrativními úkony. Roz-
hodně to není o tom si strčit do kapsy tři stovky 
za nic. Z toho rozhodně nezbohatneme. 

Věřme tedy, že do budoucna se nebude jen 
řešit covid a vám se naplní klientela do op-
timálního stavu, držím palce. Děkuji moc za 
rozhovor!

Interview a foto: Denis Postler

Yaroslav Shepelyak

narozen: 25. května 1987 v Koločavě 
(Ukrajina)
rodinný stav: ženatý, manželka Oksa-
na
děti: dcera Nikoletta (9 let) a syn Yaro-
slav (5 let)
vzdělání: vysokoškolské – absolvent 
Užhorodské národní univerzity fakulty 
všeobecného lékařství, atestace z oboru 
radiologie, specializovaná způsobilost 
v oboru všeobecného praktického lékař-
ství, získaná v České republice.
akademický titul: MUDr.
zaměstnání: vedoucí praktický lékař 
EMOTMedico
v Letňanech ordinuje: od začátku roku 
2021
www.emotmedico.cz
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Zprávy z Klubu seniorů
Senioři z klubu Třinecké 650 za minulý měsíc absol-
vovali exkurzi do Harrachova, kde navštívili sklářskou 
huť pana Novosada založenou v roce 1712 a její pro-
vozy, kterými nás provedl zasvěcený průvodce. Také 
nám ukázali tradiční sklářskou ruční výrobu. Stroje 
v brusírně skla pohání Francisova turbína. V muzeu 
skla jsme viděli překrásné sklářské výrobky nejen 
z tohoto provozu.

Následovala činnost v klubu převážně muzikální. Při-
šel nás pobavit, zahrát a zazpívat pan Vízner, i když 
jeho kolegyně zpěvačka byla indisponována. Hrál 
nám parádně v duchu písní našeho mládí.
Také naši koncertmistři Erik Bezdíček a hudební skla-
datel Václav Vedral, nás potěšili zpěvem E. Bezdíčka, 
který přednesl především tvorbu z repertoáru pana 
Vedrala.

V tomto čase bychom chtěli popřát všem lidem 
a hlavně našim vrstevníkům klidné svátky, hodně 
zdraví, spokojenosti, pokoj od koronavirů a nový 
rok ať je lepší než současný.

Klub seniorů Praha 18

75 let
Fischl Michael

Mrázek Jaroslav
Nepevná Eva
Nouza Karel

Pospíšilová Marcela

80 let
Hladká Alena

Huňková Yvona
Neuberová Jaroslava

Nosek Jan
Šneiderová Ladislava

85 let
Novák Karel

Všem dodatečně gratulujeme 
a přejeme pevné zdraví. 

Jubilanti
v říjnu 2021 slavili
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Máte kluka nebo holčičku ve stáří do jednoho roku a přejete si uveřejnit 
fotografii vašeho miminka v Letňanských listech? 

Obraťte se na redakční radu Letňanských listů prostřednictvím emailu: 
listy@letnany.cz, děkujeme.

Emily Kučerová 30. 9. 2021

Naši NEjmENší

informace pro nájemníky bytů  
a nebytových prostor ve správě MČ Praha 18

Oznamujeme nájemníkům bytů a nebytových prostor, 
kteří mají nájemní smlouvu uzavřenou s mČ Praha 
18, že byl spuštěn informační systém domy-online, 
který je určen pro komunikaci mezi majitelem objektů 
a uživatelem prostoru. Po zadání přístupového uži-
vatelského jména a hesla budou mít nájemníci bytů 
a nebytových prostor možnost sledovat např. přehled 
předpisů a plateb, budou mít informaci o aktuální výši 
předpisu nájemného a služeb, o osobách hlášených 
v bytě na služby, atd. Dále jim tento program umožní 
zaslat autorizovaný požadavek konkrétnímu pracov-
níkovi mČ Praha 18, např. na opravu v domě, na 
opravu v užívaném prostoru nebo na změnu počtu 
osob hlášených v bytě, požádat o úpravu výše záloh 
apod.
V průběhu měsíce prosince 2021 budou nájemníkům 

REKONSTRUKCE BYTŮ, 
BYTOVÝCH JADER A KUCHYNÍ 

práce obkladačské, zednické, 
elektro, instalaterské, podlahářské, 

malířské, výroba nábytku

Svoboda a Nejtek s.r.o.
604 203 243, 603 801 377
www.svobodaanejtek.wz.cz

NikaHAIR & BEAUTY 
©

BECHYŇSKÁ 640, PRAHA 18 - LETŇANY    kadernictvinika@seznam.cz          Kadeřnictví Nika 

KADEŘNICTVÍ KOSMETIKA
DÁMSKÉ - PÁNSKÉ - DĚTSKÉ

Pondělí - pátek  9,00 - 20,00

Tel.: 776 443 719

PERMANENTNÍ MAKE-UP

Na objednávku

Tel.: 777 909 017

Pro společnost ALTE s.r.o., zabývající se správou nemovi-
tostí, se sídlem v Letňanech, hledáme organizačně schopné-
ho zaměstnance/kyni na post office managera. Dále hledáme 
elektrikáře a instalatéry. Přizpůsobíme se Vaším časovým 
možnostem a nabízíme hlavní i částečný pracovní poměr nebo 
práci na živnostenský list. Pro více informací volejte paní Čej-
novou na tel: +420 604 557 493 nebo zasílejte své životopisy na  
cejnova@altefm.cz.

bytů a nebytových prostor zasílány na e-mail přihla-
šovací údaje. Pokud někdo v tomto termínu tyto údaje 
neobdrží (např. z důvodu, že nemáme jejich e-mail 
k dispozici) a bude chtít program využívat, může kon-
taktovat odpovědné pracovníky odboru správy majet-
ku ÚmČ Praha 18, a to v případě údajů, týkajících 
se bytů paní alenu jouzovou, tel. 284028207, alena.
jouzova@letnany.cz nebo v případě nebytových pro-
stor paní Lucii Brodskou, tel. 284028208, lucie.brod-
ska@letnany.cz.
Aktualizace programu bude prováděna vždy 1x 
za týden.

Pro upřesnění uvádíme seznam objektů, ve kterých 
se byty a nebytové prostory ve správě mČ Praha 18 
nacházejí: Křivoklátská 32, Křivoklátská 285, Be-

ranových 85, Rýmařovská 475, Tupolevova 515, 
Tupolevova 516, Malkovského 603, Rychnovská 
651, Šumperská 652, Malkovského 608, Třinecká 
650 a Stará náves 691.

 Text a foto: Odbor správy majetku



Knižní tip o rozvoji letectví a historii aeroklubu v Letňanech
Letňany letecké18

Přestože se Bohumil Rosička vydání své knihy 
nedožil, za zmapování novodobé historie naší 
městské části mu patří uznání a velké díky.

Anotace: „Malý kousek Československa mezi ob-
cemi Letňany, Kbely a Čakovice se záhy po vzni-
ku  státu  stal  magickým  trojúhelníkem  bouřlivého 
rozvoje  našeho  aviatismu.  Vzniklo  zde  několik 
leteckých  podniků  a  dvě  tovární  letiště,  tady  se 
zrodila nebo byla zalétána velká většina českoslo-
venských letadel. Vzešlo odtud i nemálo konstruk-
térských osobností, které u nás po šest desítek let 
ovlivňovaly vývoj a stavbu letadel. Pod znaky pod-
niků Letov, Avia, Aero, Praga a VZLÚ odtud poprvé 
vzlétly desítky typů letadel, která sloužila armádě, 
civilní dopravě i sportovnímu létání.

K  Letňanům  ovšem  neodmyslitelně  patří  i  ae-
roklub.  Jeho  piloti  na  čakovickém  a  zejména 
letňanském  letišti  již od poválečných  let velmi  in-
tenzivně létali na větroních, motorových letadlech, 
svého  času  i  vrtulnících  a  svému  sportu  se  zde 
věnovali  i parašutisté. Proto velký díl knížky patří 
také  historii  aeroklubu,  který  je  pokračovatelem 
bohaté letňanské letecké tradice. Tradice, která je 
v knize popsána za období let 1945 až 1975.

Autor Bohumil Rosička řadu let v Letňanech praco-
val, naučil se tam létat a od několika vynikajících 
instruktorů získal cenné základy a zkušenosti pro 
budoucí  pilotní  profesi.  Vydání  knihy  se  bohužel 
nedožil, protože 11. srpna 2018 jeho bohatý letec-

Nakladatelství Svět křídel v září letošního roku vydalo knihu Bohumila Rosičky nesoucí výstižný název LETŇANY LE-
TECKÉ, která je výsledkem autorovi několikaleté usilovné práce zachycující nejen část historie našeho sportovního le-
tectví, ale také Letňan a firem v okolí letiště. 

ký život předčasně ukončila letecká nehoda s his-
torickým letadlem Be-50 Beta Minor. Za obětavou 
práci  ve  prospěch  pražského  sportovního  létání 
a za napsání této knihy proto patří Bohoušovi ve-
liký dík, „ uvádí o autorovi pan Jaroslav Zvěřina.

Úvodem
Jako každá člověk i já mám rád několik míst, ke kte-
rým mě vážou vzpomínky na mladá léta, nevšední 
události nebo zážitky se skvělými lidmi.
Mezi taková místa patří i veliký palouk nad severo-
východními čtvrtěmi Prahy, na kterém se  již  téměř 
pětadevadesát roků létá. Je to letňanské letiště, bez 
přehánění kolébka našeho letectví.
Tento  malý  kousek  Československa  mezi  obcemi 
Letňany, Kbely a Čakovice se totiž záhy po vzniku 
státu stal magickým trojúhelníkem bouřlivého rozvo-
je našeho aviatismu. Vzniklo zde několik leteckých 
podniků a dvě tovární  letiště,  tady se zrodila nebo 
byla zalétána velká většina čs. letadel. Vzešlo odtud 
i nemálo konstruktérských osobností, které u nás po 
šest desítek  let ovlivňovaly vývoj a stavbu  letadel. 
Pod znaky podniků Letov, Avia, Aero, Praga a VZLÚ 
odtud poprvé vzlétly desítky typů letadel, která slou-
žila armádě, civilní dopravě i sportovnímu létání.

K Letňanům ovšem neodmyslitelně patří i aeroklub, 
který  při  této  obci  existuje  právě  sedmdesát  roků. 
Jeho  piloti  na  čakovickém  a  zejména  letňanském 
letišti již od poválečných let velmi intenzivně létali na 
větroních, motorových letadlech, svého času i vrtul-
nících a svému sportu se zde věnovali i parašutisté. 
Sportovní  piloti  tu  rok  co  rok  nalétali  tisíce  startů, 

parašutisté absolvovali  tisíce seskoků. O letadlech 
výše zmíněných  továren  je určitě známo neporov-
natelně více než o letecké technice, kterou používal 
aeroklub, přestože ji měli letňanští obyvatelé doslo-
va za humny. Proto velký díl knížky patří také historii 
aeroklubu, který  je pokračovatelem bohaté  letňan-
ské letecké tradice.
Řadu let jsem v Letňanech pracoval, naučil se zde 
létat  a  od  několika  vynikajících  instruktorů  získal 
cenné  základy  a  zkušenosti  pro  budoucí  pilotní 
profesi.  Za  nejdůležitější  však  považuji,  že  jsem 
zde získal řadu celoživotních kamarádů, Mám proto 
k této louce, v dnešní době stále více „okusované“ 
okolní  zástavbou,  velmi  osobní  vztah.  Proto  se 
možná trochu troufale domnívám, že jsem o ní mohl 
něco napsat. Ať chci nebo ne, patřím mezi poslední 
pamětníky, kteří  to mohou udělat a vzpomenout či 
připomenout události, které se tu odehrály.

A proč se v popisu činnosti letňanského aeroklubu 
zabývám pouze  léty 1945-1975?  I  tak představuje 
popisované období pět let práce s hledáním doku-
mentů, pátráním v archivech, pozůstalostech a se 
zaznamenáváním  vzpomínek  pamětníků.  Zpraco-
vávat historii dalších pětatřiceti  letňanských  let pro 
mě  bylo  technicky  a  zejména  časově  nemožné. 
Mohu jen doufat, že sepsání novější historie se brzy 
ujme nějaký mladší sokolík a ta další léta popíše dří-
ve, než se sám stane letitým pamětníkem.
Přeji si, aby se takový co nejdříve našel.

Bohumil Rosička
-red-



Ve čtvrtek 21. 10. 2021 od 15 hodin 
se v letňanské knihovně v Šumper-
ce konalo první ocenění účastníků 
literární a výtvarné soutěže „Let-
ňany žijí příběhy“. Jejím cílem je 
podpořit sounáležitost dětí a mlá-
deže s místem, kde žijí, a rozvíjet 
jejich povědomí o místní kultuře, 
hodnotách a historii. 

Tato aktivita probíhala v rámci projek-
tu Místní akční plán rozvoje vzdělá-
vání II na území MČ Praha 18 Letňa-
ny a MČ Praha – Čakovice a místní 
Agendy 21. Cílem literárně výtvarné 
soutěže bylo oslovit co největší počet 
potenciálních dětských autorů a pod-
pořit je nejen ve čtení, ale i jejich 
vlastní autorské tvorbě. Projekt byl 
určen pro žáky mateřských a základ-
ních škol. Děti mohly napsat povídku, 
pohádku, deník, básničku nebo jiný 
slohový či literární útvar v rozsahu 
maximálně jedné strany A4. U dětí 
z nižších ročníků a mateřských škol 
mohl příběhy zapisovat pedagog 
a žáci je mohli doplnit obrázky. Je-
dinou podmínkou příběhu bylo, že 
jeho děj, reálný či fiktivní, historický 
i ze současnosti, se bude odehrávat 
Letňanech nebo jeho okolí. 
Slavnostní vyhlášení výsledků bylo 
spojeno s autorským čtením a autoři 
nejzdařilejších příběhů obdrželi te-
matické dárky – deníček v kůži, pas-
telky a knihu o naší MČ. 

Oceněny byly:
Veronika Marie Jiskra (10 let) 
- báseň Letňany můj domov 
Kateřina Vlasáková (11 let) 
- povídka Prokletá
Michaela Nováková (12 let) 
- povídka Psí příběh
Michaela Krupková (14 let) 
- povídka Můj zážitek, 
doplněna obrázkem

Děkujeme všem zúčastněným 
a knihově za uspořádání slavnostní-
ho předávání.

Text a foto: 
Radka Herot Nedomlelová

Koordinátorka komunitního plánování, 
Projektu Zdravé město 
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Ve čtvrtek 21. 10. 2021 od 15 hodin se v letňanské knihovně v Šumperce konalo první 
ocenění účastníků literární a výtvarné soutěže „Letňany žijí příběhy“. Jejím cílem je podpořit 
sounáležitost dětí a mládeže s místem, kde žijí, a rozvíjet jejich povědomí o místní kultuře, 
hodnotách a historii. 

Tato aktivita probíhala v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání II na území MČ 
Praha 18 Letňany a MČ Praha – Čakovice a místní Agendy 21. Cílem literárně výtvarné 
soutěže bylo oslovit co největší počet potenciálních dětských autorů a podpořit je nejen ve 
čtení, ale i jejich vlastní autorské tvorbě. Projekt byl určen pro žáky mateřských a základních 
škol. Děti mohly napsat povídku, pohádku, deník, básničku nebo jiný slohový či literární 
útvar v rozsahu maximálně jedné strany A4. U dětí z nižších ročníků a mateřských škol mohl
příběhy zapisovat pedagog a žáci je mohli doplnit obrázky.

Jedinou podmínkou příběhu bylo, že jeho děj, reálný či fiktivní, historický i ze současnosti, se 
bude odehrávat Letňanech nebo jeho okolí. 

Slavnostní vyhlášení výsledků bylo spojeno s autorským čtením a autoři nejzdařilejších 
příběhů obdrželi tematické dárky – deníček v kůži, pastelky a knihu o naší MČ.

Oceněny byly:

Veronika Marie Jiskra (10 let) z báseň Letňany můj domov.
Kateřina Vlasáková (11 let) za povídku Prokletá.
Michaela Nováková (12let) za povídku Psí příběh.
Michaela Krupková (14 let) za povídku doplněnou obrázkem Můj zážitek.
 

Děkujeme všem zúčastněným a knihově za uspořádání slavnostního předávání.

Radka Herot Nedomlelová
Koordinátorka komunitního plánování, 

Projektu Zdravé město a místní Agendy 21

a k tomu přidat i logo zdravá města a MAP II – je v příloze

Místní akční plán rozvoje vzdělávání II na území MČ Praha 18 Letňany a MČ Praha –
Čakovice registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009573

 
  

  



Tak Vám povím, jak 
jsem prožila jeden hez-
ký víkend.
Na našem Letňan-
ském výstavišti se 
konala výstava Pra-
gue Du Pap …Ňam
-Ham… a já tam chtěla 
jít. Doma jsem udělala 
takový malý podvůdek 
a řekla mámě, že jdu 
ke kamarádce se učit, 
a ona že jsem hodná. 
Ale já šla na tu výsta-
vu…
Tam bylo mnoho stán-
ků s jídlem a taky jsem 
objevila, jak se dělá 
sushi. A tak jsem se při-
hlásila k japonskému 
kuchaři panu Jamamo-
tovi a učila se to přímo 
od něj.  Moc mě to ba-
vilo a za chvilku mně to 

už šlo. Pan kuchař měl se mnou trpělivost a mně se to pod jeho vedením dařilo nejlépe. Dostali jsme pravé 
Japonské zástěry a čepice a už jsme to dělali vzadu na stánku…i když kolem chodili lidé, mě to bavilo.
Když bylo vše hotové, pan kuchař Jamamoto zhodnotil naše díla a všechny pochválil, mě ale trochu víc. Pak 
jsme mohli ochutnat naše výtvory a i lidé, kteří nás sledovali. Byl to krásný zážitek a já byla ráda, že jsem to 
prožila.
A doma se maminka nestačila divit, když jsem jednou to chutné sushi sama udělala a jen se mě 
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Páníček šel pryč, a tak jsem se rozhodl najíst. 
No co, já měl hlad. Nejprve jsem šel k misce, 
ale byla prázdná. Tak jsem teda šel k takové té 
velké bedně, ze které si páníček bere moc dob-
rého jídla. Bylo sice těžké jí otevřít, ale já jsem 
„chytrý pejsek Bobík“ jak to říká páníček. Hravě 
jsem si s ní pomohl smetákem (aspoň myslím, 
že se ta věc tak jmenuje). Zahákl jsem ho o ma-
dlo, a zatřásl s ním. 
Jakmile se ale páníček vrátil, poznal jsem, že 
ze mě nemá zrovna radost. Říkal takový ty věci 
jako třeba sakra. Sice nechápu, co to znamená, 
ale když to páníček říká, bývá většinou naštva-
ný. Poté co uklidil zbytky z mojí hostiny, říkal 
zase něco do té destičky, co na ní lidé tráví vět-
šinu svého času. Pak přijel nějaký pán, který na 
bednu jídla připevnil něco, co vypadá podobně 
jako ta destička, co do ní páníček mluví. Pak 
mě to začalo nudit, a tak jsem se šel rozvalit do 
pelechu, a za chvilku jsem se nořil do temnoty.
Ze spánku mě probudil pach krve. Nemám jí 
rád. To proto, že smrdí jako železo a sůl. Rychle 
jsem vstal, a šel se podívat co se děje. Podíval 
jsem se do páníčkova pelechu, ale on tam ne-

V Letňanech je domov můj,
tady na mě nikdo nevytáhne hůl.

Najdu tady životní cíl,
jinde by mi to trvalo dýl.

Lesopark, bazén, kino,
z toho všeho jsem trochu mimo.  

Obchody, kluziště, hřiště,
kde tady máte letiště?

A to není všechno,
my tu máme větrno!

Barevné květiny tady jsou,
které snad nikdy neuvadnou.

Jenom Covid nám kazí náladu,
jinak si to tady lépe představit nedovedu.

Veronika Marie Jiskra, 10 let

byl. Proto jsem šel do místnosti s tou bednou 
plnou jídla. Našel jsem tam svého páníčka na 
zemi, a kolem něho byla krev. Rychle jsem pá-
níčka očichal. Uff, žije.  Pak jsem mu několikrát 
oblízal obličej, to ho totiž vždycky probudí. Teď 
se však neprobudil. Proto jsem běžel ke dve-
řím, otevřel je silným nárazem, a vydal se k naší 
paní sousedce, která mi vždycky dá nějakou tu 
dobrůtku. Hodně hlasitě jsem zaštěkal, a paní 
sousedka přišla. Voněla po mase. Na to teď ale 
vůbec nemáš myslet, vynadal jsem si, a popa-
dl paní sousedku za sukni. Ta rychle běžela za 
mnou, jinak bych jí vláčel po zemi. Dovedl jsem ji 
až ke svému páníčkovi, a naříkavě zaštěkal. Ona 
si rychle klekla, a sáhla mu na zápěstí. Potom si 
oddechla, a vytáhla zase tu destičku. Rychle tam 
něco namačkala, a za chvilku tu byla hromada 
lidí. Dali mého páníčka na divný pelech a naložili 
ho do auta. Zarazil jsem se. Já přece jedu taky! 
Rozštěkal jsem se hlava nehlava, a oni mě nako-
nec dali taky do auta. Poté jsme vešli do bílého 
domu, který mi hrozně smrděl. Položili ho na pe-
lech, a zašili mu ránu na ruce. Potom ho položili 
na jiný pelech, a já si k němu lehl. 

Psí příběh

Můj zážitek………………

Letňany 
můj domov

Když jsem se probudil, páníček ještě stále spal. 
Proto jsem vstal a obešel místnost, abych si pro-
táhl nohy. Zívl jsem, a to asi probudilo páníčka. 
„Bobíku, co ty tady děláš?“ Zaštěkal jsem mu 
odpověď, a to přivedlo do pokoje pána, co za-
šíval páníčkovi ruku. Pustil jsem ho k jeho pe-
lechu, a oni si dlouho povídali. Pak ten pán řekl 
slovo pes a já vztyčil uši. Mluví se o mně? Pán 
se na mě usmál, a pokračoval: „Tak tedy ten-
hle pes vám zachránil život. Nebýt jeho a jeho 
oddanosti vám, nebyl byste mezi živými.“ A pak 
trochu tišeji dodal: „Myslím, že by si zasloužil 
odměnu.“ Odměnu dostanu. Paráda. A co to 
vlastně bude? Nějaká dobrůtka? 
O den později páníčka pustili, a šli jsme na pro-
cházku. Byla velmi dlouhá, a asi jsme obešli 
celé Letňany! Když jsme přišli domů, nasypal mi 
můj milovný páníček do misky tolik dobrůtek, že 
bych je ani nespočítal. Kývl na mě a já se pus-
til do jídla. Po jídle jsem na něj vděčně koukal, 
a on mě hladil po hlavě. Jsme zkrátka nerozluč-
ná dvojka.

Michaela Nováková, 12 let 

ptala, jak jsem se to naučila…já ale mávla rukou 
a pronesla: „To samo“ a obě jsme si na něm po-
chutnaly.

Michaela Krupková, 14 let
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Prokletá

Šla jsem ulicí a lidé se za mnou otáčeli. Větši-
nou na mě pokřikovali: ,,Zmiz ty špindíro!” Já je 
jen ignorovala a šla jsem dál po návsi. Křičeli 
to na mě, protože jsem byla chudá a špinavá. 
Vadilo jim, že taková špinavá holka, jako jsem 
já, chodí po světě. Hodně foukal vítr, začínalo 
se smrákat a mně mé světle hnědé vlasy létaly 
do obličeje. Mě to nevadilo, protože jsem ces-
tu znala. Šla jsem ke kapli sv. Kříže na Staré 
návsi, protože jsem si chtěla něco ověřit. Ověřit 
to, jestli v podzemí pod kaplí je skutečné bo-
hatství. Tato pověst se vyprávěla v Letňanech 
prý už od nepaměti, a jelikož jsem neměla moc 
peněz (dobrá neměla jsem žádné peníze), tak 
jsem chtěla vědět, jestli to všechno je pravda. 
Teď jsem měla možnost trochu zbohatnout a mít 
lepší oblečení, stravu, bydlení a postavení ve 

společnosti. Tak jsem tedy šla ke kapli. Před 
kaplí jsem se zastavila a prohlížela jsem si ji. 
Ten pohled mě nikdy neomrzel. Většina lidí kapli 
ignorovala, ale já si jí vážila, protože jsem si my-
slela, že jednou ukončí mou chudobu. Už dlou-
ho jsem o tom snila, ale nikdy jsem nebyla tak 
odvážná a odhodlaná jako dnes. Podle pověsti 
se vchod do podzemí otevře, až odpovíte prav-
divě na hádanku, kterou vám položí duch. Duch 
člověka, který chtěl kapli zbourat, ale jednou 
nešťastnou náhodou na něj spadla větev stromu 
a zemřel. Čekala jsem, co se bude dít. 
,,Co tu chceš?” Zeptal se rázně nevrlý hlas. Já 
jsem se rozhlédla  a pak jsem uviděla ducha. 
Stál (no spíš levitoval), a díval se na mě přísným 
výrazem. ,,Dobrý den,” řekla jsem slušně a on 
ke mně dolevitoval a opět se zeptal: ,,Tak, co 

tu teda chceš?” ,,No, chtěla bych se dostat do 
podzemí,” Odpověděla jsem mu. On se usmál 
a řekl: ,,Dobrá tedy, položím ti hádanku a ty mi 
na ni správně odpovíš, jo?” Já jsem přikývla. 
,,Pro většinu lidí je to klam, nevěří na to, jen ně-
kteří poznají jeho sílu.” Řekl duch hádanku a za-
píchl své bledé oči do mě. Já jsem přemýšlela, 
jak nejlépe jsem dokázala. Mé dvoubarevné oči 
se dívaly okolo kaple a pak se mi  v hlavě roz-
svítilo. ,,Láska, odpověď na hádanku je láska!” 
Duch se zeptal: ,,A jseš si jistá?” Já jsem se 
usmála a řekla: ,,Naprosto,” ,,Láska je správná 
odpověď,” Mé srdce radostně zaplesalo. Přede 
mnou se rozevřel chodník. Podívala jsem se na 
ducha a řekla jsem: ,,Děkuji,” ,,Ani mi neděkuj. 
A jak se vůbec jmenuješ? Vždycky tě tu vidím, 
jak se tu jen potloukáš.” Řekl duch. Potloukala 
jsem se okolo kaple často, protože jsem pře-
mýšlela nad tím pokladem. ,,Linda,” Odpovědě-
la jsem duchovi a on pokračoval: ,,Lindo, dej si 
pozor, něco je tam prokleté. Přinese ti to smůlu.” 
Kývla jsem, jako že si dám pozor, ale ve skuteč-
nosti jsem ty slova ihned vypustila z hlavy. Vešla 
jsem do podzemí a nabízely se mi tři chodby. 
Vybrala jsem si tu vpravo a vydala jsem se 
tam. Cestou mi svítily louče, takže jsem si ne-
potřebovala ničím svítit. Rozhodla jsem se dát 
na každém rozcestí vlevo a vyplatilo se mi to, 
protože jsem za pár chvil stála v místnosti, která 
byla osvícená zlatem. Byly tam po každé straně 
mramorové sloupy a okolo všude zlato. Dívala 
jsem se na to, a když jsem se vzpamatovala z té 
záře, tak jsem si začala nabírat zlato, co mi kap-
sy stačily. Jak jsem se tím zlatem prohrabovala, 
našla jsem malý černý kamínek s vytesaným 
znakem. Líbil se mi a tak jsem si ho dala také do 
kapsy. Jenže jakmile jsem to udělala, začalo se 
podzemí třást. Ze stropu spadlo pár kamenů a já 
se dala se svým úlovkem na útěk ke vchodu. 
Bylo to jen tak tak. Mě to ale bylo jedno. Vyrazila 
jsem ke svému domovu a přemýšlela jsem, co si 
za to zlato pořídím první. 

Po této události se už nikdo neodvážil ověřit si 
pověst o kapli jako Linda. Linda využila své zlato 
moudře a dokonce se zamilovala a měla dceru. 
Bohužel okolo třiceti zemřela. Netušila, že její 
rod byl od chvíle, kdy vzala ten kámen v podze-
mí, prokletý. Každá žena tohoto rodu zemřela 
v mladém věku. Své dceři řekla vše o černém 
kameni a také o té kletbě, na kterou před pár 
lety přišla. Věděla, jak ji zlomit, ale nestihla jí to 
říct. Její dcera se snažila přijít, jak kletbu zlomit, 
ale nešlo jí to. Proto se rozhodla, že mezitím 
bude kámen pečlivě střežit. Od té doby všechny 
dívky Lindina rodu dědily černý kámen a kletba 
nebyla zlomena dodnes.

 Kateřina Vlasáková, 11 let



Na ZŠ generála F. Fajtla opět proběhly pod-
zimní Srdíčkové dny, kdy zakoupením drob-
ných předmětů se pomáhá vážně nemocným 
dětem, které jsou odkázány na celodenní 
péči jednoho z rodičů. Výtěžek ze sbírky 
přispívá na nákup zdravotních pomůcek, inva-
lidních vozíčků, zdravotních kočárků, ošetřo-
vacího materiálu, potřebného vybavení pro po-
stižené děti.  Žáci se snažili udělat dobrý skutek 
a rovnou se snažili potěšit sebe nebo své blízké 
malým dárkem, který nese poselství pomoci.

Všem, kteří si zakoupili sbírkové předměty, 
patří velké poděkování.

Několik tříd z 1. stupně se zapojilo do podzim-
ního úklidového dne zvaného, Ukliďme Česko. 
Žáci se zapálením a s chutí sbírali odpadky, 
čistili prostranství od školy směrem k lesopar-
ku, chtěli mít čisto kolem sebe. Nasbírali 4 pytle 
všelijakých odpadků. Zjistili, že nestačí uklízet 
pár hodin, aby odpadky zmizely a bylo uklizeno. 
Dětem vadí, že se někteří lidé nechovají ohledu-
plně ke svému okolí, odhazují odpadky, kde se 
dá, odhodí, co mají po ruce. Děti přišly s tím, že 
záleží na každém člověku, co činí, jak se chová 

A opět se pomáhalo, na ZŠ generála Františka Fajtla DFC 
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ke svému okolí, doufají, že si lidé budou udr-
žovat pořádek i venku a všude, kde budou. Co 
myslíte vy?
Lesy hlavního města Prahy vyhlásily soutěž 
O nejlepšího sběrače. Měly se sbírat žaludy, bu-
kvice, ořechy vlašské, lískové a šípky pro praž-

ské zookoutky. Krabice, papírové tašky se plnily 
lesními plody pod schody u družiny na 1. stupni 
naší školy. Zapojilo se opět několik tříd. Nyní se 
čeká na vyhlášení vítězů. Držíme palce.

Text a foto: Mgr. Kamila Babková



Doba není lehká, pro nikoho z nás, ale o to více pro 
seniory, kteří díky strachu o své zdraví zůstávají za-
vřeni za zdmi pečovatelských domů či svých bytů a 
přichází tak o veškerý kontakt s okolním světem. O to 
více si vážíme okamžiků, kdy se najde někdo, kdo si 
na ně nejen v myšlenkách vzpomene, ale věnuje svůj 
čas a váží cestu, aby těm nejstarším udělal radost.

Jeden takový výjimečný den jsme prožili i my v Domě 
s pečovatelskou službou v Letňanech, když nás na-
vštívily děti z 2.A Základní školy generála Františka 
Fajtla DFC spolu se svou třídní učitelkou, paní Mgr. 
Lenkou Hubáčkovou a přinesly své výtvory, které 
chtěly věnovat na naše nástěnky, aby místní viděli, že 
se najde někdo, kdo  na ně myslí a vzpomíná.

Rádi bychom tímto poděkovali dětem a jejich 
báječné paní učitelce za toto předvánoční gesto, 
které pohladilo po srdci všechny přítomné. Velmi 
si takových okamžiků vážíme.

Text a foto: Personál DPS Letňany

A opět se pomáhalo, na ZŠ generála Františka Fajtla DFC Děti pohladily  po srdci mnoho z nás! 

Střípky ze škol 23



Knihovna

gramotnosti a programování pro čtenáře a uživatele 
všech věkových kategorií. 
Již více než rok a půl žijeme všichni s koronavirem 
a zatím to stále nevypadá, že by se chtěl své vlády 
vzdát. Situace pro pořádání kulturně - vzdělávacích  
akcí pro veřejnost není v době psaní tohoto příspěvku 
(polovina listopadu) příliš optimistická.  Přesto doufá-
me, že za aktuálně nastavených bezpečných epide-
miologických opatření se dlouho plánovaný pořad 
(viz níže) přece jen uskuteční. 
V pondělí 13. 12. 2021 od 17:30 zveme na zajímavé 

Úvodem bychom chtěli pozvat naše čtenáře do 
nově zařízené klidové zóny, určené především 
pro starší děti a mládež.  Využití k odpočinku je 
samozřejmě přístupné pro všechny čtenáře a ná-
vštěvníky. Prostory v dětské části knihovny i přilehlá 
plocha byly z dotační soutěže „Obec přátelská rodině 
a seniorům“ dovybaveny relaxačním nábytkem. Z do-
tace byl také pořízen interaktivní výukový robot, který 
bude využíván v rámci lekcí a workshopů digitální 
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VIDA NEUWIRTHOVÁ SKALSKÁ – AUTORSKÁ BESEDA. VÁNOČNÍ INSPIRACE: ORIGINÁLNÍ AUTORSKÉ VÝSTAVY. 
NOVÁ RELAXAČNÍ ZÓNA. 

Tak píšu ti přání lehký a bílý jak sníh
PS: Sliby se maj plnit o Vánocích

Janek Ledecký, český hudebník a textařPŘEDVÁNOČNÍ ČAS 
V LETŇANSKÉ KNIHOVNĚ OPĚT S OTAZNÍKEM …

setkání s Vidou Neuwirthovou Skalskou. Herečka 
(např. Tři veteráni), loutkoherečka, spisovatelka a 
zakladatelka dětského divadla Feigele při pražské 
Židovské obci přijala pozvání na autorskou besedu. 
Doporučujeme.
V prosinci 2021 můžete, vždy ve výpůjčních ho-
dinách, navštívit autorské výstavy a nechat se 
inspirovat při pořizování drobných vánočních 
dárků.
• Monika Lanz – autorské fotografie a grafiky
• Stanislava Kabilková – Vánoční obrázky pro 

radost
• Jana Drážná – Vánoční hvězdičky, ozdoby, 

šperky
• Klub Slunečnice - mix výrobků dřevěných vý-

řezů  

VSTUP NA VŠECHNY AKCE ZDARMA.                                                                                                                      
ZMĚNA TERMÍNŮ PLÁNOVANÝCH AKCÍ VYHRAZENA.

VSTUP NA HROMADNÉ AKCE:  PRAVIDLO ON 
(OČKOVÁNÍ – PRODĚLANÁ NEMOC COVID)

PŘEDEM DĚKUJEME, ŽE RESPEKTUJETE AKTUÁLNĚ 
PLATNÁ EPIDEMIOLOGICKÁ PRAVIDLA. 

VŠEM NAŠIM ČTENÁŘŮM A PŘÍZNIVCŮM 
PŘEJEME KLIDNÉ VÁNOCE. 

JEN VŠE DOBRÉ V ROCE 2022.

Text:   Mgr. Jana Babková, vedoucí MVK v Praze 18
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Volný čas26

Na trase tajemného putování bylo celkem 12 
stanovišť, u kterých se děti s rodiči museli za-
stavit a splnit úkoly, které si pro ně pohádkové 
bytosti a strašidla připravila. Na každém sta-
novišti děti dostaly za splněný úkol razítko do 
mapky a zároveň jim byla položena někdy až zá-
ludná otázka, jejíž odpověď si zaznamenaly do 
soutěžní tajenky. Děti se na cestě za Kostějem 
setkaly s Harry Potterem, Bílou paní, vodnicemi, 

Po loňské pauze jsme letos mohli opět uspořádat náš tradiční listopadový lampionový průvod temnými Letňanami. 
Tentokrát se konal v podvečer 12. listopadu.

čerticemi a peklem, upíry, dvěma slunci, skřítky, 
katem, zakletými princeznami a královnou Zlo-
bou a po kontrole u Strážců Brány byly vpuště-
ny ke Kostějovi. Vyplněná tajenka a mapa plná 
razítek byla hlavní vstupenkou do „království“ 
Kostěje Nesmrtelného, který dětem vydal za hr-
dinskou cestu odměnu.

Součástí tajemného večera bylo i malé straši-

Zprávy ze Slunečnice

delné občerstvení. Hlavním chodem byla dýňo-
vá polévka. Dále se podávaly pavoučí muffiny, 
tematické perníčky a uříznuté prstíčky. Děti také 
dostaly domů kreativní balíček se strašidelným 
tvořením. Tímto chceme dětem a jejich rodičům 
poděkovat za báječnou atmosféru, která celou 
akci doprovázela.

Za celý tým Slunečnice bychom Vám rádi 
popřáli hlavně klidný předvánoční čas a do 
nového roku vykročit tou pravou nohou.



Volný čas 27

Vytvořte si malou vánoční dekoraci pro zútulnění Vašeho domova.

Vánoční kreativní inspirace ze Slunečnice

PŘEHLED PROSINCOVÝCH AKCÍ KAZIMÍRKA

Na stromeček budete potřebovat 7 lamel o délce 
26 cm, jakýkoli provázek, různé velikosti šišek, 
bílou temperu, štětec, dřevěné výřezy (malé 
hvězdičky, stromeček, trpaslík), tavnou pistoli 
a po případě svítící drátek na baterky.

Jako první si pomocí tavné pistole slepíme zá-
kladnu stromečku, na kterou použijeme tři lame-
ly. Pomocí tavné pistole je slepíme na plocho 
k sobě. Poté slepíme na plocho zbylé dvě a dvě 
lamely, které přilepíme v dolní části na základnu 
a v horní části k sobě. Tím nám vznikne stro-
meček. Stromeček následně omotáme prováz-
kem (pro přichycení provázku použijeme lepidlo 
z tavné pistole). Dále si vezmeme bílou temperu 
a šiškám natřeme konce a tím vytvoříme zasně-
žený efekt. Šišku můžeme také natřít lepidlem 
(např. Herkules) a posypat umělým sněhem. 
Připravené přízdoby připevníme na zhotovený 
základ stromu dle vlastní fantazie.

• VOLNÁ HERNIČKA každé úterý a čtvrtek 
9:00 – 12:00 hod - pro rodiče s malými dět-
mi (Dětský klub Letnice)

• MINIŠKOLIČKA každé pondělí až pátek 
8:00 – 12:00 hod - program pro děti od 2 
let bez rodičů (Miniškolička Letnice)

• DĚTSKÝ KLUB každé pondělí až pátek 
11:30 – 18:00 hod - taková jiná družina pro 
školáky (Dětský klub Letnice)

Tip na závěr: základ stromu 
můžeme ozdobit také na-
příklad chvojím, ozdobami, 
mechem, jmelím atd.

Vše, co potřebujete k vy-
robení této vánoční deko-
race, naleznete na našich 
webových stránkách: jar-
mark.klubslunecnice.cz 
nebo si můžete zakoupit 
přímo u nás na adrese 
Rýmařovská 561.

Přejeme Vám krásné 
prožití vánočních svátků 
v klidné atmosféře do-
mova.

Klub Slunečnice

• ANGLICKÁ KONVERZACE s herničkou 
každý pátek 9:30 – 10:30 hod - zatímco si 
děti hrají, probíhá komunikace v angličtině 
(Dětský klub Letnice)

• HÁČKOVÁNÍ s herničkou každé 1. a 3. 
pondělí v měsíci 9:30 – 10:30 hod - nefor-
mální setkání pro maminky, které mají rády 
háčkování (Dětský klub Letnice) 

• CVIČENÍ PRO ŽENY každé úterý 18:00 
– 19:00 hod - zahřátí, posilování, strečink 
(Dětský klub Letnice)

Otevřené přihlašování na:

• ZIMNÍ TÁBORY v Jizerských horách v termí-
nech 6. – 12. 3. 2021, 12. – 18. 3. 2022, vhod-
né pro děti od 5 let (organizace Kazimírka) 

• ZIMNÍ MINITÁBORY PRO RODIČE 
S DĚTMI na Benecku v Krkonoších a na 
Černé Hoře v termínech 6. – 13. 2. 2021; 
6. – 12. 3. 2021; 12. – 18. 3. 2021 (organi-
zace Kazimírka)

• ZIMNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR pro děti 5 – 
13 let v termínu 14. – 18. 3. 2022 v Letňa-
nech (Dětský klub Letnice)



Na základě intenzivního jednání zástupců městské 
části, magistrátu a TSK se obyvatelé Letňan mohou 
těšit na bezpečné řešení stávající nevyhovující křižo-
vatky. Stavba zahrnuje kompletní rekonstrukci stáva-
jících a vybudování nových přechodů pro chodce a 
souvisejících zpevněných ploch. Součástí stavby je 
i světelné signalizační zařízení a nové vodorovné i 
svislé dopravní značení. 

Dále se v rámci rekonstrukce jedná o úpravu obruby, 
signálních, varovných pásů a rekonstrukci chodníko-
vých ploch. Celá stavba má navržené takové úpravy, 
aby umožňovala pohyb osob se sníženou schop-
ností pohybu a orientace v souladu s vyhláškou č. 
398/2009 Sb.

„Zvýšení bezpečnosti na této křižovatce bylo pro mne 
osobně jednou z priorit. Jsem rád, že se mi podařilo 
iniciovat jednání s TSK a zároveň bych rád poděkoval 
za jejich vstřícný a konstruktivní přístup. I díky tomu 
se můžeme již brzy těšit na dočasnou křižovatku, 
která nejen přispěje k bezpečnosti řidičů a chodců, 
ale také umožní pohyb osob s hendikepem.“ doplnil k 
projektu radní pro dopravu městské části, “ říká radní 
pro dopravu, Stanislav Nekolný MBA.

Text a foto: TSK Praha 
a Stanisla Nekolný, MBA, radní pro dopravu

Doprava28

Na jaře se Letňany dočkají bezpečné křižovatky Veselská – Beranových

Vánoční slevová nabídka v OC Letňany
Letošní Vánoce se v Obchodním centru Letňany bu-
dou nést ve znamení výhodných nákupů. Připravili 
jsme si pro vás spoustu zajímavých slev, které nalez-
nete ve Vánoční slevové nabídce. Přehled slev zís-
káte na infostánku centra, nebo si ji můžete pohodlně 
prohlédnout na svém mobilu či PC z pohodlí domova 
na www.oc-letnany.cz/slevovanabidka.
Nemůžete se rozhodnout, co si letos budete přát 
pod stromeček? A už vůbec nemáte představu, co 
by potěšilo vaše nejbližší? Nezoufejte a přijďte si 
pro inspiraci do Obchodního centra Letňany. Ve 
Vánoční slevové nabídce naleznete slevy do vašich 
oblíbených obchodů. U nás nakoupíte dárky pro ce-
lou svou rodinu i domácí mazlíčky. Pokud byste se 
nemohli rozhodnout, který dárek je ten pravý, vyu-
žijte možnost nákupu nových dárkových karet do  
OC Letňany a výběr nechte na obdarovaném. Dár-
kovou kartu zakoupíte na infostánku a šatně centra 
nebo v prodejním automatu u Tesco vstupu. Prodá-
vají se v nominální od 200 do 5 000 Kč, krásné balení 
je samozřejmost.

Přejeme vám příjemné nakupování a krásné svát-
ky vánoční prožité v kruhu vašich nejbližších. 
Vaše OC Letňany.
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ULICE Jančova

Ulice Jančova se nachází v lokalitě bývalého sídliště 
Avia II (poblíž dnes už neexistující fabriky): je takřka 
rovnoběžná s Kladrubskou a ohraničují ji Místecká 
a Letovská, mezi nimiž ještě do Jančovy ústí Březnic-
ká, Velešínská a Velhartická. Pojmenována je podle 
Františka Janči, leteckém konstruktérovi, testovacím 
pilotovi a zaměstnanci továren Letov a Avia.

František Janča se narodil 6. února 1905 v Uher-
ském Ostrohu na Slovácku. Absolvoval průmyslov-
ku v Brně a poté nastoupil na povinnou vojenskou 
službu, kde se dostal k letectví. Roku 1928 nastoupil 
na místo konstruktéra do letecké továrny Letov, dva 
roky nato přešel do Avie. Zde začal působit rovněž 
jako testovací pilot, a to až do konce války. 

Po vypuknutí Pražského povstání 5. května 1945 
vyslyšeli zaměstnanci Avie výzvu rozhlasu k odporu 
proti německé armádě. Průzkumný stroj Luftwaf-
fe německé konstrukce Arado 396, který byl v Avii 
uskladněn, přemalovali německé kříže čs. trikolorou 
a připravili k letu. Barva ještě nestihla zaschnout 
a František Janča s Antonínem Krausem (také po 
něm je pojmenována jedna z letňanských ulic) vzlétli 
odpoledne nad Hradčany, Smíchov a Nové Město, 
kde provedli průzkum situace bojů a shodili letáky 
informující o začátku povstání.
Let měl nejen strategický, ale i symbolický význam, 
neboť se jednalo o první let stroje s čs. insigniemi 
nad hlavním městem od začátku nacistické okupace, 
a tudíž i povzbuzení pro lidi na zemi. Současně Janča 
s Krausem monitorovali pohyb mohutně vyzbrojené 

Letňanský uličník 

Schörnerovy armády, jež se blížila ku Praze. Jejich 
letoun byl přitom bez výzbroje, a to nad Prahou létaly 
z Ruzyně proudové messerschmitty Me 262, jež se 
zapojily do bojů proti povstalcům a vlasovcům.

Těsně po válce se Janča podílel na zkompletování 
ukořistěných německých vrtulníků FockeAchgelis Fa 
223. Práce probíhaly v Avii. Koncem roku 1947 byl 
vyslán do Švédska, kde se zúčastnil pilotního vrtul-
níkového výcviku. Vycvičen byl na americkém stroji 
Bell 47B na letištích Bromn a Sko Edeby, a tal se tak 
prvním naším pilotem vrtulníku.
V roce 1948 byl Janča zalétávacím pilotem renovo-
vaných vrtulníků Fa 223, byť už pod novým označe-
ním VR1. S kopilotem Zdeňkem Němečkem pak pro-
vedl tři přelety nad strahovským stadionem v rámci 
Všesokolského sletu. Během něj byl stroj využit i jako 

prostředek Bezpečnostního letectva při monitorování 
dopravy v Praze. Šlo tak nejspíš o vůbec první použití 
helikoptéry policií.

V dalších letech pak Janča spolupracoval s konstruk-
térem Jaroslavem Šlechtou na prototypu prvního 
vrtulníku čs. konstrukce Praga XEIIF. Ten se mu stal 
však také osudným. 16. května 1952 při testovacím 
letu došlo k závadě vyrovnávacího rotoru a Janča 
ztratil nad strojem kontrolu. Ze stroje vyskočil, byl 
však příliš nízko pro účinné otevření padáku. Ná-
sledkem pádu na místě zemřel ve věku pouhých  
47 let. Tragickou hříčkou osudu stroj se o několik vte-
řin později sám snesl na zem jen s dílčím nárazem 
a byl dál letuschopný.

 Text a foto ulice: Denis Postler



Konsorcium Pražské odpady 2016-2025, které tvo-
ří Pražské služby, a.s. a AVE Pražské komunální 
služby a.s., zajistí během vánočních svátků svoz 
směsného a tříděného odpadu na území metropole. 
Program svozu je vytvořen tak, aby nedocházelo 
k přeplnění nádob a nevznikal kolem nich nepořá-
dek.

V termínu od 24. 12. do 31. 12. 2021 budou zajiš-
těny standardní pracovní směny a svoz směsného 
odpadu bude probíhat dle příslušných svozových 
plánů, tedy jako v běžných dnech. Díky větší zátěži 
na separačních místech provádíme svozy tříděných 
složek odpadu v posíleném režimu. U tříděného od-
padu budou v kritických oblastech posíleny svozy 
v období 23. 12. - 31. 12. 2021, jinak bude vše pro-
bíhat také dle příslušných svozových plánů.

Zimní údržba chodníků

Pražské služby a AVE jsou připraveny na svoz odpadu

Životní prostředí30

Opět nastává zimní období.  Během příprav 
na něj pracovníci odpovědní za zimní údržbu 
komunikací (ZÚK) postupovali podle stanove-
ných harmonogramů. RMČ Prahy 18 schválila 
„Organizační plán zimní údržby “ pro zimní 
období 2021 - 2022 týkající se údržby ko-
munikací ve správě MČ Praha 18. V něm je 
přesně specifikován způsob provádění údržby, 
tzn., jsou zde uvedeny základní povinnosti do-
davatelů zajišťujících výkon ZÚK, základní po-
vinnosti uživatelů místních komunikací, časové 
limity pro zahájení a  dokončení prací při zimní 
údržbě od okamžiku zjištění závady ve schůd-

nosti a sjízdnosti  místních komunikací. Je vy-
tvořen seznam silničních a pěších komunikací, 
na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost 
odstraňováním sněhu a náledí. Aktuální letoš-
ní „Organizační plán zimní údržby“ včetně 
jmenného seznamu neudržovaných silnic 
a neudržovaných chodníků vyznačených 
v grafické podobě je zveřejněn na informač-
ních internetových stránkách MČ (aktuality 
Odboru hospodářské správy a investic).

Jsou ujednány smluvní podmínky a jsou uza-
vřeny smlouvy s externími dodavateli. Jsou 

vypracovány přesné mapové podklady s vy-
značenými trasami zimní údržby a posypu na 
komunikacích. V těchto mapách je určeno, které 
chodníky udržuje TS a které dodavatelská firma. 
Technická skupina městské části  je dostatečně 
zásobena posypovým materiálem.  Na dílně TS 
je dokončena příprava mechanizace. Z úklido-
vých vozidel v majetku MČ budou v provozu 
sypač s pluhem Multicar M30 vybavený radlicí 
a sypacím zařízením, komunální úklidový stroj 
Hako Citymaster 1600, víceúčelový úklidový 
komunální stroj Egholm 2200 a  nakladač We-
can 700. Mimořádná opatření jsou nutná pouze 
v případě vzniku kalamitního stavu. V takových 
situacích bude zajištěno odklízení sněhu pomo-
cí dodavatelů s těžkou stavební technikou.

Přes veškerou snahu městské části o zimní 
úklid komunikací je za zhoršených klimatických 
podmínek na všech místech nutná zvýšená 
obezřetnost. Není v technických silách naší 
městské části závady ve sjízdnosti a schůdnosti 
odstranit okamžitě a zcela. Vzhledem k tomu, 
že společenské potřeby kladené na zimní údrž-
bu místních komunikací budou pravděpodobně 
vždy vyšší než ekonomické možnosti MČ, sna-
žíme se, aby úkoly kladené na prováděcí firmy 
při zimní údržbě byly jakýmsi průsečíkem spole-
čenských potřeb a již zmíněných ekonomických 
možností. Plánem ZÚK  je na silničních i pěších 
komunikacích v rámci technických možností 
závady ve schůdnosti co nejvíce zmírnit. Nut-
né je však vždy přizpůsobit obuv a chůzi stavu 
chodníků, jízdu vozidlem situaci na komunikaci, 
dbát zvýšené opatrnosti, věnovat pozornost sta-
vu komunikace a při chůzi po chodníku používat 
té části chodníku, která je posypána posypovým 
materiálem. 

Text: Odbor hospodářské správy a investic

Svoz směsného odpadu:
23. – 31. 12. standardní svoz v pravidelných svo-
zových dnech
1. 1. svoz až na výjimky neprobíhá, náhradní svoz 
proběhne v následujících dnech
2. 1. – 6. 1. 2022 bude probíhat standardní svoz 
s případným časovým posunem (max. 1 den)
Svoz tříděného odpadu:
23. – 31. 12. 2021 standardní svoz v pravidelných 
svozových dnech
23. - 31. 12. 2021 v kritických oblastech budou 
posíleny svozy ostatních složek tříděného odpadu
1. 1. 2022 Svoz až na výjimky neprobíhá, náhradní 
svoz proběhne v následujících dnech
2. 1. – 6. 1. 2022 bude probíhat standardní svoz 
s případným časovým posunem (max. 1 den)
Vánoční stromky do popelnice nepatří!

V případě, že máte veřejně přístupnou popelnici 
nebo kontejner na směsný odpad lze stromky volně 
odložit vedle nich, v ostatních případech (činžovní 
a rodinná zástavba nebo nádoby v kleci) prosíme 
o odložení vánočních stromků k nejbližším kontej-
nerům na tříděný odpad. Vyhozené vánoční strom-
ky rozhodně nepatří do nádob na směsný odpad, 
protože výrazně snižují jejich kapacitu. Lidé by měli 
stromky vyhazovat nejlépe den před odvozem ko-
munálního odpadu, aby nedocházelo k jejich pří-
lišnému hromadění v ulicích po zbytečně dlouho 
dobu. Stromky jsou do vozů na komunální odpad 
nakládány v běžných svozových dnech a jejich od-
voz bude probíhat po celý leden a únor. Výjimka pla-
tí pro umělé stromky. Pokud už stromek dosloužil, 
rozhodně nepatří do kontejneru na tříděný či směs-
ný odpad, ale do sběrného dvora.



POJĎTE TŘÍDIT JEDLÉ OLEJE S NÁMI
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• do tříděného odpadu patří všechny jedlé oleje a tuky, 
které se používají při přípravě jídla

• použité oleje a tuky stačí slít do jakékoliv PET lahve

• plnou a dobře uzavřenou láhev odnést do nejbližší ná-
doby určené pro sběr jedlých olejů a tuků

• rostlinné oleje, pevné tuky, oleje a tuky z konzerv, olej 
ze smažení a fritování, olej ze salátu, olej z nakládaných 
potravin, marinády na grilování, olej z fondue

• zabráníte zanášení odpadního potrubí u vás doma

• předcházíte haváriím celé kanalizační sítě 

• snižujete znečištění odpadních vod

• redukujete množství CO2 v ovzduší

• šetříte přírodní zdroje

• dáváte odpadu šanci být opět užitečný

• použitý jedlý olej stačí slít do obyčejné PET lahve 
a odnést do některé z našich sběrných nádob: 
tridimolej.cz

• kromě nádob mohou občané Prahy k odložení jedlých 
olejů využít i sběrné dvory: portalzp.praha.eu

• můžete také využít službu mobilního sběru 
nebezpečného odpadu a jedlých olejů: 
portalzp.praha.eu

Jak správně třídit oleje?

Jaké druhy olejů třídíme?

Proč třídit oleje?

Pojďte třídit jedlé oleje s námi

Děkujeme, že třídíte spolu s námi! 





Bruslírna se rozjíždí 
a můj bruslařský sen se stává skutečností! 
Matěj Krupka, bývalý 20 násobný mistr ČR v in-line rychlobruslení a dlouhodobý reprezentant ČR, teď 
však hlavně instruktor, trenér a  propagátor in-line bruslení je nyní tou stěžejní osobou v  projektu Do 
bruslí. Už delší dobu hledá cesty, jak umožnit lidem z Prahy v zimě plnohodnotně bruslit bez ohlednu na 
počasí. V létě jsou in-line stezky plné k prasknutí, ale v zimě musí bruslaři své brusle schovat do skříně 
a čekat na jarní počasí. A tomu je díky Bruslírně jednou pro vždy konec, už žádné zazimovávání bruslí!
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O čem tedy Bruslírna je?
Jak  už  sám  název  napovídá,  Bruslírna  je  prostě 
a jednoduše krytá hala s hladkým betonovým po-
vrchem,  ve  které  se  dá  na  kolečkových  bruslích 
jezdit celou zimu, aniž by nás omezovalo počasí! 
Jedná se o výstavní halu v PVA EXPO Praha v Le-
tňanech a je větší než hokejové stadiony. Ty jsou 
navíc pravidelně při  veřejném bruslení přeplněné 
a kvalita ledu tomu také odpovídá. No ale když do-
sud jiná alternativa nebyla, tak co se dá dělat, když 
nasněží. A tomu je od letoška i v Letňanech konec!

Jaké jsou na Bruslírnu ohlasy?
Účastníci slavnostního otevření Bruslírny, které 
proběhlo v sobotu 9. října, navíc ohodnotili kva-
litu bruslení v hale na skvělých 4,25 hvězdiček 
z 5! A to i přesto, že jejich nejčastějším překva-
pením bylo vysoké množství účastníků. Ani vel-
ký počet bruslařů kvalitu bruslení nezhoršil, což 
je pro mě jasný důkaz, že  je Bruslírna opravdu 
skvělý  prostor  pro  všechny  nadšené  bruslaře. 
Navíc 8  lidí z 10 chce do Bruslírny přijít  znovu 
a to je skvělá vizitka!

A co vše Bruslírna nabízí?
V Bruslírně budou během zimy vypisované ho-
diny veřejného bruslení. Všechny termíny budou 
vždy v předstihu vypisovány na webu www.dob-
rusli.cz/bruslirna. Vedle  toho budou v Bruslírně 
probíhat  i pravidelné kurzy bruslení dle metody 
MEB  (Metoda  Efektivního  Bruslení)  pro  děti 
i  dospělé,  na  které  je možno  se  registrovat  na 
stejném odkazu.

Pro koho je Bruslírna určena?
Do Bruslírny  je možný vstup  jak na  in-line bruslích, 
tak na trekových, tzv. quadech. Dokonce je pro tanec 
na bruslích či  freestyle bruslení vymezen bezpečný 
prostor oddělený od kondiční dráhy pro bruslaře, kteří 
přišli  za sportovní aktivitou. Takže dorazit může  jak 
rodina s dětmi, které na odděleném prostoru budou 
dělat první krůčky, stejně tak i parta roller tanečníků, 
nebo i kondičních bruslařů. Během bruslení si navíc 
můžete  uschovat  batoh  v  naší  úschovně,  abyste 
mohli bruslit bez zátěže a bez obav.

Těšíme se na každého možného zájemce, ote-
vřeno budeme mít pro vás v rámci prosince ná-
sledující dny:
Pá 10. 12.  18-20 hod
Ne 12. 12.  10-12 hod
Pá 17. 12.  18-20 hod
So 11. 12.  10-12 hod
So 18. 12.  10-12 hod
Ne 19. 12.  10-12 hod

Text a foto: Matěj Krupka



Novoroční turnaj BLACK ANGELS

BB ARENA

Aerobic Katky Šístkové 
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BLACK ANGELS pořádají v Letňanech a okolí pra-
videlně sportovní akce. Naposledy se klub zúčastnil 
Sportovního dne v Letňanech. Součástí akce v míst-
ním lesoparku byl i malý turnaj 3+0 pod širým nebem. 

Hned ze začátku nového roku se bude konat další 
akce, tentokrát v letňanské BB aréně. Turnaj se 
bude hrát ve formátu 3+1, a to v kategoriích dorost, 
dorostenky, junioři a juniorky. Hlásit se mohou hráči 
všech výkonnostních úrovní. Na všechny účastníky 
čeká diplom a pro nejlepší tři v každé kategorii i pohár 
a medaile. Pojďte si užít s BLACK ANGELS florbalo-
vý vstup do nového roku v uvolněné atmosféře.

Přihlášku a veškeré informace naleznete na 
webové stránce www.florbalmeba.cz.

4. 12. Badmintonový kemp pro dospělé amatérské hráče.  
 Pořádá Badmintonová škola Letňany & Badminton Coach.

4. 12. Elite Performance Institut – seminář. Pořádá Core Training.

4. - 5. 12. Turnaj v šermu kordem v kategoriích mladší žáci, mini žáci, mladší žačky a mini žačky. 
 Pořádá SC Praha a USK Praha.
 Turnaj v šermu fleretem v kategoriích žáci, žačky, mladší žáci, mladší žačky, mini žáci  
 a mini žačky. Pořádá SC Praha a USK Praha.

11. 12. Florbalový turnaj elévů. Pořádá Flobo Praha.

11. - 12. 12. Mistrovství České republiky v badmintonu U15. Pořádá SK Prosek Praha.

18. 12. Florbalový turnaj přípravek. Pořádá Black Angels.

18. 12. Memoriál Vratislava a Františka Jandy. Tradiční šermířský turnaj v kategorii kord muži.
 Pořádá SC Praha.

19.12. Šermířský turnaj v kategorii kord ženy. Pořádá SC Praha.

Nabízí cvičení pro veřejnost v zrcadlovém sále 
ve Squash Modrý svět.
Pondělí 19:00 hod - Stepy s Janou
Úterý 18:00 hod - Chi-toning s Alenou
Úterý 19:00 hod - Fyzioterapie s Jarkou
Středa 18:00 hod - P-Class se Soňou
Neděle 19:00 hod - Chi-toning s Alenou

Přijďte si zacvičit do příjemného prostředí se 
skvělými lektorkami.



2022
RADOSTNÝCH CHVILRADOSTNÝCH CHVIL
Přejeme Vám krásné Vánoce 
a šťastnou cestu s čistou stopou.



DÁRKOVÁwwwwDÁRKOVÁwwww

Načti m
ě!

VÁNOČNÍ
SLEVOVÁ NABÍDKA

10. - 24. 12.
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