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MĚSÍČNÍK OBČANŮ ČERNÉHO MOSTU, HLOUBĚTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC

2006
záfií

Oãanské sdruÏení „Zajíãek na koni“ uspofiádalo 
tábor pro dûti s handicapy. Více na str. 8–9

MĚSÍČNÍK OBČANŮ ČERNÉHO MOSTU, HLOUBĚTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC

foto: ves
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Dvojnásobné loučení se školou v Galerii 14
ZŠ Generála Janouška

Stejnû jako v loÀském roce se i letos na konci ãervna se‰li v Galerii 14 deváÈáci s budoucími prvÀáã-
ky. S Ïáky devát˘ch tfiíd se rozlouãila fieditelka ‰koly Mgr. Ilona ·Èastná, tfiídní uãitelé a vfielá slova pfii-
dal i host – zástupce starosty Mâ Praha 14 Mgr. Jaroslav Jirou‰ek. Pro nové prvÀáãky to bylo pro zmûnu
první setkání s ostatními spoluÏáky a uãiteli. Pûveck˘ soubor Ptáãata v‰em 99 deváÈákÛm a 91 prvÀáãkÛm
zazpíval nûkolik písniãek a potom uÏ se rozdávaly pamûtní listiny a prvÀáãkové pfiipínali sv˘m star‰ím spo-
luÏákÛm pamûtní stuÏky. Slavnostní den pokraãoval ve ‰kolní jídelnû dortovou oslavou, Maxi playback
show ve velké tûlocviãnû a v‰ichni se ‰li je‰tû podívat na spoleãnû zasazené stromky v aleji ÏákÛ.

Tfiídní uãitelka RNDr. Dagmar
Reichlová dostala od kaÏdého své-
ho Ïáka z 9.b rudou rÛÏi na rozlou-
ãenou. UÏ jen tahle krásná kytice jí
bude pfiipomínat její tfiídu.

ZŠ Vybíralova
Celkem 125 absolventÛ devát˘ch tfiíd se

se‰lo 28. ãervna v Galerii 14, aby si pfievza-
li svá poslední vysvûdãení a rozlouãili se
natrvalo se základní ‰kolou. Pozvání na tyto
slavnostní chvíle pfiijali i rodiãe ÏákÛ, takÏe
Galerie 14 doslova praskala ve ‰vech. ¤edi-
tel ‰koly PaedDr. Petr Skalsk˘ CSc. ÏákÛm
popfiál do dal‰ího Ïivota hodnû ‰tûstí
a zástupce starosty Mgr. Jaroslav Jirou‰ek
mimo jiné vyslovil pfiání, aby vÏdycky v‰u-
de dobfie reprezentovali Prahu 14. Nejlep‰í
Ïáci dostali zvlá‰tní vyznamenání – pochva-
lu uãitele ãi fieditele ‰koly a potom uÏ tfiídní
uãitelé pfiedávali vysvûdãení. Pfied Galerií
14 se naposled v‰ichni spolu vyfotografo-
vali a uÏ je ãeká cesta Ïivotem kaÏdého
zvlá‰È. Tak na ní vykroãte tou správnou
nohou! text a foto: ves
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Na svém 85. jednání dne
27. 6. Rada mj.

• schválila úpravu organizaãního
fiádu ÚMâ Praha 14 – zfiízení pra-
covního místa v oddûlení právním
a matriãním

• schválila soupis vybran˘ch Ïada-
telÛ ke 4 bytov˘m jednotkám v byto-
vém fondu hl. m. Prahy, ktefií jsou
doporuãeni k uzavfiení nájemních
smluv

• schválila v souladu s doporuãe-
ním hodnotící komise nabídku na
provedení rekonstrukce vnitfiních roz-
vodÛ vody a stavební úpravy v M·
Kostlivého od obchodní spoleãnosti
ZIEGLER ZZ, s. r. o.

• schválila zadání zakázky na od-
stranûní havarijního stavu ploché
stfiechy M· ·tolmífiská a nav˘‰ení

rozpoãtu kapitálov˘ch v˘dajÛ o 1 200
tis. Kã na zabezpeãení této zakáz-
ky

• souhlasila 1. s uzavfiením smlouvy
na provedení úpravy stûny pfii areálu
UNIPU se spoleãností FANSTAV,
a. s., 2. s umístûním dvou pamûtních
desek dle návrhu SPF Group, v. o. s.,
na pozemku parc. ã. 3, k. ú. Kyje

• souhlasila s uzavfiením smlouvy
o dílo s firmou Helvott, s. r. o. na
opravu atria Z· Gen. Janou‰ka a fir-
mou Ekoservis, s. r. o. na opravu pfií-
stupové cesty k Z· Gen. Janou‰ka 

• souhlasila s pojmenováním nûkte-

ré z novû vznikl˘ch ulic na âerném
Mostû po generálu Franti‰ku Pefiinovi

• souhlasila s návrhem nafiízení
hl. m. Prahy na stanovení maximál-
ní ceny za zpopelnûní zemfielého

• souhlasila s uzavfiením nájem-
ní smlouvy mezi Z· Chvaletická
a Soukromou odbornou ‰kolou
START, s. r. o. na pronájem uãeben
a souvisejících prostor

• souhlasila s uzavfiením nájemní
smlouvy s Magistrátem hl. m. Prahy
na umístûní kamery (v rámci mûst-
ského kamerového systému) na bu-
dovû Úfiadu Mâ Praha 14

• souhlasila se zvefiejnûním zámû-
ru na pronájem zahrádek umístûn˘ch
na pozemku parc. ã. 110 o v˘mûfie
539 m2, parc. ã. 113 o v˘mûfie 316 m2

a parc. ã. 115 o v˘mûfie 309 m2, v‰e
v k. ú. Kyje, za cenu 30 Kã/m2/rok

• souhlasila s uzavfiením smlouvy
o zfiízení vûcného bfiemene uloÏení
kabelÛ vefiejné komunikaãní sítû do
pozemkÛ parc. ã. 1719/1, 2761/1,
2764/2, 2765, 2768/1, k. ú. Kyje, ve
prospûch Eurotelu Praha, a. s.

• souhlasilo s uzavfiením nájemní
smlouvy na pronájem plochy o v˘-
mûfie 60 m2 k parkování spoleãnosti
INFRAM, a. s.

• souhlasila s uzavfiením smlouvy
o budoucí smlouvû na pronájem ãás-
tí pozemkÛ pfii Ïelezniãní trati Sprá-
vû Ïelezniãní dopravní cesty, pro
úãely modernizace traÈového úseku

• vzala na vûdomí, Ïe ke zvefiej-
nûnému zámûru na prodej nebyto-
v˘ch jednotek ã. 1087/25, 1088/25
a 1090/25 v bytovém domû ã. p.
1087–1090, ul. Cíglerova, k. ú. âer-
n˘ Most neobdrÏela Mâ Praha 14
Ïádnou pfiipomínku

• vzala na vûdomí zahájení územ-
ního fiízení pro umístûní stavby
„skladov˘ a nákupní areál s admi-
nistrativním zastoupením pro âR –
Richter + Frenzel“

• vzala na vûdomí informaci o po-
dan˘ch nabídkách na vyhotovení stu-
die „rekonstrukce komunikaãní sítû
v Hloubûtínû s dÛrazem na vytvofie-
ní podmínek pro vznik nov˘ch par-
kovacích míst“

• vzala na vûdomí oznámení o za-
hájení zji‰Èovacího fiízení zákona
o posuzování vlivÛ na Ïivotní pro-
stfiedí koncepce „Operaãní program
Praha – konkurenceschopnost“.
Doporuãila v rámci zpracovávané
a posuzované koncepce se pfiedev‰ím
zamûfiit na sníÏení zneãi‰tûní ovzdu-
‰í a hlukové zátûÏe zpÛsobené dopra-
vou a ochranu ploch vefiejné zelenû
s cílem postupného zkvalitnûní slo-
Ïek Ïivotního prostfiedí 

• seznámila se s koncepcí „Prog-
nóza, koncepce a strategie ochrany
pfiírody a krajiny v Praze“. Schváli-
la stanovisko, v nûmÏ doporuãuje:
1. Zamûfiit vyhodnocení koncepce na
udrÏení rozlohy ploch (pfiírodního
nebo pfiírodû blízkého) nezastavûné-
ho území jako pfiírodního a rekreaã-
ního zázemí mûsta
2. Pfiedmûtem vyhodnocení by mûly
b˘t varianty dosaÏení cílÛ koncep-
ce v sektoru dopravy (vedení do-
pravních tras, druhy dopravních
prostfiedkÛ pouÏívan˘ch v MHD,
omezení pfiístupu individuální auto-
mobilové dopravy do blízkosti území
s relativnû pfiízniv˘m Ïivotním pro-
stfiedím a územím urãen˘m pro re-
kreaci)

všechny odbory 
pondûlí a stfieda 7.30–18 hod. 

pokladna ÚMČ
pondûlí a stfieda 7.30–12 a 13–18 hod. 
úter˘ a ãtvrtek 13–15 hod. 
pátek 7.30–12 hod. 

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

ověřování 
pondûlí a stfieda 7.30–18 hod.
úter˘ a ãtvrtek 7.30–14 hod.
pátek 7.30–12 hod. 

informace a podatelna 
pondûlí a stfieda 7.30–18 hod. 
úter˘ a ãtvrtek 7.30–15 hod. 
pátek 7.30–14 hod. 

Úřad městské části Praha 14
Bfií VenclíkÛ 1073, âern˘ Most, 198 21 Praha 9

ústfiedna: 281 005 111, 225 295 111 (místo 111 moÏno volit linku), fax podatelna: 281 912 861, 
sekretariát starosty: fax 281 912 855 a tel. 281 005 235, fax místostarostové: 281 005 380 

Informaãní kanceláfi: informace@p14.mepnet.cz
Elektronická adresa úfiadu: 

podatelna@p14.mepnet.cz, posta@p14.mepnet.cz 
Webové stránky úfiadu: www.praha14.cz 

Úřední hodiny: 

3ZÁŘÍ 2006

Pozvánka

na Zastupitelstvo

V pofiadí 19. jednání 
Zastupitelstva mûstské ãásti
Praha 14 svolává starosta 

ing. Miroslav Fronûk 

na ãtvrtek 
21. záfií 2006.

Místem zasedání bude 
od 14.15 hod. Galerie 14, 

nám. Plk. Vlãka 686, 
âern˘ Most. 

UpozorÀujeme, 
Ïe jednání Zastupitelstva 

jsou volnû pfiístupná 
vefiejnosti.
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Na svém 86. jednání dne
11. 7. Rada MČ mj.

• schválila úpravu rozsahu vefiejné
zakázky „V̆ mûna oken za plastová“
s tím, Ïe v˘mûna oken nebude pro-
vedena v ul. Rochovská 757–762.
Souhlasila se zafiazením „Re-
konstrukce stfiech ul. Rochovská
775–776“ do investiãních akcí

• schválila poskytnutí finanãního
pfiíspûvku sportovnímu klubu
Spectrum Praha pro úãast na finá-
lovém turnaji Poháru vítûzÛ pohá-
rÛ v Haarlemu (Nizozemí) ve v˘‰i
30 000 Kã

• schválila III. rozpoãtové opatfiení
Mâ Praha 14 na rok 2006. Rozpoãet
po tomto opatfiení k 28. 6. 2006 ãiní
278 055,70 tis. Kã

• schválila uzavfiení smlouvy o spo-
lufinancování projektu „Centrum
vzdûlávání a vefiejného internetu Pra-
ha 14“

• souhlasila se zvefiejnûním zámû-
ru na prodej bytového domu ã.p. 905
vãetnû zastavûného pozemku parc.
ã. 2681, v‰e v k. ú. Hloubûtín

• vzala na vûdomí návrhy zadání
zmûn Z 1384, Z 1715, Z 1716,
Z 1717 a Z 1849 Územního plánu
hl. m. Prahy. Nemûla námitek k návr-
hu zadání zmûn Z 1696, Z 1845.

Nesouhlasila s návrhem zadání zmûn
Z 1891, Z 1910 a Z 1918. Tento
nesouhlas Mâ Praha 14 povaÏuje za
zásadní z dÛvodu nadmûrného do-
pravního nav˘‰ení automobilového
provozu na komunikaãní síti prochá-
zející jejím územím

Na svém 87. jednání dne 
8. 8. Rada mj.

• schválila smluvy o partnerství
a poskytování sluÏeb pfii realizaci
projektÛ: preventivní ãinnost v níz-
koprahov˘ch klubech Jahoda a DÏa-
goda; chceme se uãit hrát a zpívat;
podpora sociálnû znev˘hodnûn˘ch
dûtí; neinvestiãní vybavení BB klu-
bu Církve bratrské

• schválila IV. rozpoãtové opatfiení
Mâ Praha 14 na rok 2006 (rozpoãet
po tomto opatfiení k 27. 7. 2006 ãiní
286 460,20 tis. Kã)

• schválila v souladu s doporuãe-
ním hodnotící komise nabídku na
provedení rekonstrukce asfaltové
plochy na víceúãelové hfii‰tû s umû-
l˘m povrchem Z· Bfií VenclíkÛ od
sdruÏení J.I.H.-TUBEKO jako nej-
vhodnûj‰í

• schválila v souladu s doporuãením
hodnotící komise nabídku na prove-
dení rekonstrukce volejbalov˘ch kur-

tÛ na víceúãelové hfii‰tû s umûl˘m
povrchem Z· Vybíralova od sdruÏe-
ní J.I.H.-TUBEKO jako nejvhodnûj‰í

• souhlasila s návrhem smlouvy na
realizaci 2 multifunkãních hfii‰È na
Mâ Praha 14 s vybranou firmou Len-
ka Mo‰tûková – TOJA

• souhlasila s uzavfiením smlouvy
o dílo na rekonstrukci stfiechy M·
·tolmífiská s obchodní spoleãností
IZOLPRAG, s. r. o., jejíÏ nabídka
byla nejvhodnûj‰í

• souhlasila s uzavfiením nájemní
smlouvy na pronájem venkovního,
umûle zatravnûného hfii‰tû v areálu
Z· Vybíralova s FC KING, s.r.o.

• souhlasila s poskytnutím finanã-
ní podpory ve v˘‰i 20 000 Kã na
projekt „Plavecko – bûÏeck˘ pohár
2006–2007“

• seznámila se s usnesením Rady
hl. m. Prahy ã. 0973 ze dne 20. 6. 2006
k návrhu modelu dotaãních vztahÛ
hl. m. Prahy k mûstsk˘m ãástem na
rok 2007. Odmítla návrh modelu
dotaãních vztahÛ a konstatovala, Ïe
návrh diskriminuje okrajové mûstské
ãásti hl. m. Prahy, které nebudou
schopny zaji‰Èovat svûfien˘ v˘kon
státní správy ani zabezpeãovat zá-
kladní úkol samosprávy – peãovat
o v‰estrann˘ rozvoj svého území
a o potfieby sv˘ch obãanÛ

Kontrolní výbor (19.6.)

V˘bor projednal Závûreãn˘ úãet
Mâ Praha 14 za rok 2005 a doporu-
ãil Zastupitelstvu Mâ jeho schválení.

Komise kultury a aktivit
volného času (26. 6.)

âlenové komise byli informováni
o nabídce volnoãasov˘ch aktivit KC
Mot˘lek a letních táborech pofiáda-
n˘ch DDM Praha 9 – âern˘ Most.
Pfiedsedkynû komise PhDr. Zuzana
Jelenová navrhla uspofiádat v druhé
polovinû záfií 2006 prezentaci nezis-
kov˘ch organizací s nabídkou vol-
noãasov˘ch aktivit a krouÏkÛ na ‰kol-
ní rok 2006/2007. V jednom dni by
tak rodiãe mohli zapsat své dûti do
krouÏkÛ a aktivit jednotliv˘ch orga-
nizací. Akce by se pfiípadnû mohly
zúãastnit i základní ‰koly. S návrhem
vyjádfiila komise souhlas.

Poznámka: informace o odborn˘ch
komisích a v˘borech jsou zpracová-
ny redakcí podle ovûfien˘ch zápisÛ
z jednání tûchto orgánÛ. Zápisy
naleznete na www.praha14.cz. Usne-
sení odborn˘ch komisí Rady Mâ
Praha 14 jsou pouze doporuãující
a nejsou pro Mâ Praha 14 závazné.

dvoustranu pfiipravil: j‰

Koncerty
v klášteře

Emauzy 
Emauzsk˘ sbor a orchestr

pofiádá pravidelnû v refektáfii klá‰-
tera Emauzy zásluÏné koncerty,
jimiÏ oÏivuje povûdomí o sklad-
bách klasick˘ch, barokních i pfied-
barokních na liturgické texty,
a ãasto je doplÀuje i skladbami
novûj‰ími. Jeden z koncertÛ byl
ve ãtvrtek 22. 6. uveden skladbou
„Slovenské invence“ Miroslava
Hlaváãe (1923) pro smyãcov˘
orchestr za fiízení Jaroslava Krát-
kého. Tato skladba, patfiící k dese-
ti nejhranûj‰ím v Evropû pro toto
obsazení vÛbec, byla publikem
pfiijata velmi pfiíznivû, aÏ vfiele.
Autor skladby Ïije na Praze 14
v Hloubûtínû.

Zájezd do Vídně
Obãanské sdruÏení Lodiãka pfii

Z· Hloubûtínská pofiádá v sobotu
16. záfií zájezd do Vídnû v souvislosti
s 90. v˘roãím nástupu na trÛn císa-
fie Karla I. – pfiítele âechÛ. Zájezd
je urãen pro mládeÏ, pfiedev‰ím
z 2. stupnû Z·. Rezervace míst nej-
pozdûji do 10. záfií. BliÏ‰í informa-
ce: tel. 603 239 157, lodicka@razd-
va.cz

Babí léto 
s Ars-Pueris

V sobotu 16. záfií se od 14 do
19 hod. uskuteãní na zahradû v˘sta-
va dûtí z ateliéru v˘tvarné v˘chovy
Ars-Pueris Jifiiny Olivové – Bfii-
cháãkové. Tuto jednodenní v˘stavu
mÛÏete nav‰tívit na Jahodnici, StaÀ-
kovská 480 (bus 110, 109, 181). 

Jako u kaÏd˘ch voleb uvítáme
i tentokrát spolupráci obãanÛ ve vo-
lebních komisích. Odmûna za ãinnost
v komisi dle platn˘ch pfiedpisÛ ãiní
800 Kã (pfiedseda komise 1000 Kã).
Stravování a obãerstvení je po dobu
v˘konu funkce v komisi bezplatnû
zaji‰tûno. K ãlenství v komisi je‰tû

nutno poznamenat, Ïe z fiad obãanÛ
se komise dle zákona doplní poté, co
nebyly naplnûny delegáty politick˘ch
stran. V‰em, ktefií projevují zájem
o práci v komisích, pfiedem velmi
dûkujeme. Uchazeãi se mohou pfii-
hlásit u paní Dany Davidové na tel.
281 005 253

Bezplatná předvolební 
prezentace

Pfiipomínáme znovu v‰em poli-
tick˘m stranám, které budou kan-
didovat do Zastupitelstva Mâ
Praha 14 v nadcházejících ko-
munálních volbách, Ïe jim v fiíj-
nov˘ch Listech Prahy 14 bude
poskytnuta pro vlastní prezentaci
1/2 tiskové strany zdarma. Pod-
klady pro tuto bezplatnou pfied-
volební prezentaci pfiijímá redak-
ce nejpozdûji do 15. záfií 2006. 

Souhrnná informace k obecním volbám
Volby se uskuteãní ve dnech 20. a 21. fiíjna 2006. Bude-

me volit do Zastupitelstva Mâ Praha 14 a také do Zastu-
pitelstva hl. m. Prahy. (Senátní volby se na Mâ Praha 14
neuskuteãní, neboÈ i nadále trvá funkãní období zvole-
ného senátora.) Zastupitelstvo Mâ Praha 14 stanovilo
poãet zastupitelÛ na volební období 2006 aÏ 2010 na 31
a také to, Ïe budou voleni v jednom volebním obvodû
spoleãném pro celou Mâ. Obdobnû budeme volit
70 zastupitelÛ do Zastupitelstva hl. m. Prahy, jak sta-
novilo toto zastupitelstvo. Obû zastupitelstva pracovala
v uvedeném poãtu zastupitelÛ i v dosavadním volebním
období.

DÛleÏité upozornûní: v obecních volbách lze volit pou-
ze v místû svého trvalého bydli‰tû a proto není moÏno
volit na voliãsk˘ prÛkaz. Dal‰í informace k volbám pfii-
neseme v fiíjnov˘ch Listech.

Mgr. Jifií Kry‰tof, vedoucí obãanskosprávního odboru

Účast občanů 
ve volebních komisích

Vítězný boj
Pod tímto názvem probíhá aÏ do

14. záfií v˘stava vûnovaná ãs. a spo-
jeneck˘m letcÛm a 2. ãs. parade-
zantní brigádû v období druhé svû-
tové války. V̆ stavu pofiádá SdruÏe-
ní ãs. zahraniãních letcÛ – v˘chod
v prostorách Krajského vojenského
velitelství hl. m. Prahy, KfiiÏíkova 12.
Vstup voln˘ ve v‰ední dny od 9 do
16 hod.
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Co se dûje nejen v regionu
ZÁŘÍ 2006

Kulturní a sportovní akce radnice
ZÁ¤Í

PRAHA 14 TOUR
2006

Spoleãnû s TJ Slavoj Hloubûtín
a âesk˘m tenisov˘m svazem pofiá-
dáme v sobotu 2. záfií turnaj pro
neregistrované hráãe v tenisu o pohár
starosty. Turnaj ve ãtyfihfie se usku-
teãní na kurtech TJ Slavoj Hloubû-
tín, Hloubûtínská ulice. Prezence hrá-
ãÛ na místû od 7.30 do 7.50 hodin.
Zaãátek v 8 hodin.

Čtveřice v G14
Ve stfiedu 6. záfií v 17 hodin bude

zahájena v Galerii 14, nám. Plk. Vlã-
ka 686 spoleãná v˘stava obrazÛ a ke-
ramiky autorÛ M. Radové, L. ·Àu-
párkové, A. Bure‰e a M. Vodiãky.
VernisáÏ zahájí prof. RNDr. Helena
Illnerová, DrSc., na zobcovou flét-
nu a klavír zahrají Anna ·Àupárková
a Pavlína Mouchová. V̆ stava nazva-
ná „O radosti“ potrvá do 26. záfií
2006 a bude otevfiena vÏdy v úter˘,
stfiedu a ãtvrtek od 14–18 hodin
a v nedûli od 14–17 hodin. Vstup vol-
n˘.

Turnaj v malé
kopané

Spoleãnû s TJ Kyje pofiádáme
v sobotu 9. záfií turnaj v malé kopa-
né amatérsk˘ch hráãÛ o pohár sta-
rosty. Zápasy se uskuteãní na hfii‰ti
TJ Sokol Kyje v Broumarské ulici
v Kyjích. Registrace pûtiãlenn˘ch

druÏstev (4 + 1) amatérsk˘ch hráãÛ
je na místû od 8.30–8.50 hodin.
Zaãátek v 9 hodin.

Duchovní hudba
baroka

Ve stfiedu 13. záfií od 18.30 hod.
se uskuteãní v kostele sv. Bartolo-
mûje v Kyjích koncert s názvem
„Duchovní hudba baroka“. Úãinku-
je soubor CAPELLA REGIA, umû-
leck˘ vedoucí Robert Hugo. Vstup-
né dobrovolné.

Babí léto 
v Hostavicích

Srdeãnû zveme malé i velké na
tradiãní Zahradní slavnost Babí léto,
kterou pofiádají spoleãnû s na‰í mûst-
skou ãástí Dolní Poãernice. Slavnost
se koná v sobotu 16. záfií, s progra-
mem v Dolních Poãernicích se mÛ-
Ïete seznámit na dal‰í stranû, na‰e
programová ãást je situována v za-
hradû zámeãku v Hostavicích, kde
ve 14 hod. vystoupí stepstudio Han-
ny Dance ze Z· Chvaletická, od
14.30 hod. uvidíte Dûtsk˘ candrbál
v podání divadla Andromeda, od
15 hod. se divadlo Matûje Kopecké-
ho pfiedstaví pohádkou Nápad my‰-
ky Terezky, od 16 hod. bude ãarová-
ní klauna âáryfuka a od 17 hod. bude
koncertovat JiÏní spojka – taneãní
orchestr ZU· Kfitinská. Po celé
odpoledne budou v zahradû jak dût-
sk˘ elektrick˘ vláãek, tak dal‰í atrak-
ce (nafukovací hrad a lezecí láhev,
pony jízdárna, such˘ kuliãkov˘ dût-
sk˘ bazén, obãerstvení).

Závody 
na koloběžkách
a kolečkových

bruslích
Závody jsou jak pro nejmen‰í, tak

teenagry, pfiípadnû i pro dospûlé vy-
znavaãe in-line jízdy. Akce bude pro-
bíhat ve stfiedu 20. záfií od 16 hodin
na tubusu metra u stanice Rajská
zahrada.

In-line Běchovice
V rámci tradiãního silniãního bû-

Ïeckého závodu Bûchovice-Praha
probûhne v nedûli 24. záfií také
4. roãník jízdy na koleãkov˘ch brus-
lích. Závod pofiádá TJ Sokol Bûcho-
vice za podpory Z· Bûchovice, MÚ
Bûchovice a Mâ Praha 14. Start na
13 km silnice âeskobrodská v Bû-
chovicích, cíl v parku Jiráskova ãtvrÈ
v Kyjích. Délka trati s vylouãením
silniãního provozu je 5 km. Start
v 10.30 hod., prezentace od 8 do
10.15 hod. v Z· Bûchovice.

¤ÍJEN

Krajina v G14
Dne 4. fiíjna v 17 hodin bude

zahájena v Galerii 14 v˘stava aka-
demického sochafie, malífie a kera-
mika âestmíra Hlavinky – Horáka
nazvaná „Krajina“.

Turnaj 
v bowlingu

V pondûlí 9. fiíjna probûhne od
18.30 do 23 hodin v J.R. Clubu –
Bowling, Prelátská 12 v Kyjích (na-
proti kostelu sv. Bartolomûje) na
zdej‰ích ãtyfiech drahách turnaj
v bowlingu. Pfiihlá‰ky na tel. 281 005
278 do 9. 10. do 12 hodin. Vstup
voln˘ do naplnûní kapacity herny.

Koncert 
komorní hudby
Ve stfiedu 11. fiíjna od 18.30 hodin

bude v Galerii 14 koncertovat smyã-
cov˘ UNI QUARTET. Vstup voln˘.

stránku pfiipravil: j‰

Výstava pro radost
Na záfiijové v˘stavû

v Galerii 14 se pod
názvem „O radosti“
pfiedstaví ãtvefiice v˘-
tvarníkÛ, ktefií se zab˘-
vají keramikou a mal-
bou. Miroslava Ran-
dová a Antonín Bure‰
budou vystavovat
keramiku a porcelán,
Leona ·Àupárková
uÏitkovou keramiku
a malbu pastelem a Mi-
roslav Vodiãka krajin-
ky a záti‰í. Paní Ran-
dová studovala kera-
miku a fotografii
v Nûmecku a USA.
Pracuje jak na hrnãífi-
ském kruhu, tak se
vûnuje volnému mode-
lování. Své v˘robky
doplÀuje pfiírodními
glazurami, které si sa-
ma pfiipravuje. K v˘-
palu pfieváÏnû pouÏívá
pece vytápûné dfievem,

kde její v˘robky dostávají v˘jimeã-
né zabarvení. Pan Bure‰ je povolá-
ním lékafi a práce s hlínou se vûnuje
od roku 1997. Pracuje s kameninou,
z hlíny vytváfií ponejvíce vázy a vol-
né plastiky. Paní ·Àupárková se vûnu-
je pfiedev‰ím toãené uÏitkové kera-
mice. U kaÏdé nádoby se kromû har-
monického vzhledu snaÏí o dosaÏení
co nejlep‰ích uÏitkov˘ch vlastností.

Pan Vodiãka je
profesí technik
a malování kra-
jinek a záti‰í
je jeho koníã-
kem, jemuÏ se
jako dÛchodce vûnuje tfietím rokem.
Jako jedin˘ ze ãtvefiice bydlí v Praze
14 ve ãtvrti Na Hutích.

Volná místa v kurzech pro děti
Oddûlení kultury a obãansk˘ch záleÏitostí oznamuje, Ïe jsou je‰tû vol-

ná místa v kurzu v˘tvarné v˘chovy a v dûtském pûveckém sboru Pueri
et Puellae XIV. Pfiihlá‰ky a bliÏ‰í informace na telefonu 281 005 211,
281 005 278.

Poznámka: hlavním pofiadatelem akcí je oddûlení kultury a ob-
ãansk˘ch záleÏitostí ÚMâ Praha 14. Zmûna programu vyhrazena.
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Mlok 2006, 219 Kã

Nejlep‰í ãeské sci-fi a fantasy

povídky roku 2006 vybrané po-

rotou v literární soutûÏi Cena Kar-

la âapka

Slon v porcelánu aneb jak se
neztratit v labyrintu etikety,
·paãek, 169 Kã, vydal Albatros

MÛj táta byl... (Ivan Hlinka
ml.), 169 Kã, vydalo Victory

Pfiíbûhy neãekan˘ch koncÛ,

Dahl, 199 Kã, vydalo nakl. 

Volvox globator

Soubor 15 povídek známého brit-

ského autora (vychází v dotisku),

od detektivnû ladûn˘ch, pfies horor

aÏ k fantaskním námûtÛm

PraÏsk˘ chodec v metru, 

·koda, 249 Kã, vydala Mladá

fronta

Vtipnû a ãtivû udûlan˘ prÛvodce

po okolí jednotliv˘ch stanic met-

ra, mnoÏství zajímav˘ch informa-

cí doplÀují perokresby jednotli-

v˘ch staveb, památek a malé

situaãní plánky

Maringotkou napfiíã 
republikou, Michora, 65 Kã,

vydalo nakl.Ringier

Autor, znám˘ z deníku Blesk jako

âesk˘ Honza, kter˘ absolvoval

cestu kolem svûta za 99 dní, ten-

tokrát projel v maringotce za 53

dní republiku od západu na v˘-

chod 

Selsk˘ baroko, Hájíãek, 

199 Kã, vydal Host

Román o kolektivizaci vesnice

v padesát˘ch letech

Ukvapen˘ Sam, Wodehouse, 

248 Kã, vydal Vy‰ehrad

2. vydání jedné z nejlep‰ích knih

známého anglického

humoristy 

Prahou s otevfien˘ma oãima III.,
Mudrová, 199 Kã, 

vydalo nakl. NLN

Kniha nabízí námûty k procház-

kám po mûstû, objevuje poloza-

pomenutá umûlecká díla a legendy

Mraky nad Barrandovem,
Motl, 269 Kã, vydalo nakl. Rybka

V knize jsou kombinovány ar-

chivní dokumenty s autentick˘mi

rozhovory se slavn˘mi herci (Bu-

rian, Gollová, Baarová, Sulanová,

Schránil, Bene‰ a i jiní), ktefií zaÏi-

li okupaci a pováleãné pomûry

Vyšlo, vychází, vyjde

v knihkupectví 
Havana

Mochovská 38, Hloubûtín, 
pavilon Havana –
u stanice metra, 

tel. 281 866 125, 777/906 295. 
Otevírací doba: 

pondûlí aÏ pátek 8–18 hod.

Mûstská ãást Praha – Dolní Poãernice spolu s Mâ
Praha 14, základní ‰kolou, dûtsk˘m domovem, Lin-

hartovou nadací, obãansk˘m sdruÏením POâIN a nada-
cí Kapka nadûje srdeãnû zvou na XI. Zahradní slavnost
Babí léto 2006, která se bude konat v sobotu 16. záfií od
9 do 01 hodin v zámeckém parku a pfiilehl˘ch objektech
v Dolních Poãernicích a dále pak v zámecké zahradû
v Hostavicích (viz program na str. 5).

Po celé odpoledne – v˘tvarná dílna a otevfiené ate-
liéry, v˘stava ÏákÛ Z· D. Poãernice, v˘stava obrazÛ,
objektÛ a soch, malovaná móda, bandÏídÏamping, ukáz-
ky v˘cviku hasiãského sboru, soutûÏe pro dûti, festival
historick˘ch tancÛ.

Místní doprava terénními vozy Hummer se zastávka-
mi: rybník MartiÀák, penzion âesk˘ statek, hotel Svor-
nost, Hostavick˘ zámeãek. Obãerstvení: mlynáfiská hos-
poda, camping Sokol, cukrárna u Kauck˘ch, hotel
Svornost, kiosek v zámeckém parku, lahÛdky Lary, obãer-
stvení U Lubora, kiosek v Hostavicích. 

Vstup dobrovoln˘ ve prospûch nadace Kapka nadûje.

Z bohatého programu vyjímáme:
09 hod. XII. roãník turnaje v odbíjené smí‰en˘ch druÏstev
10 hod. petangue a turnaj ve streetballu
12.30 hod. prÛvod dechové hudby Krejzovanka a praÏ-

sk˘ch maÏoretek
13 hod. slavnostní zahájení a vystoupení vokálnû instru-

mentálního souboru základní ‰koly
13.30 aÏ 17.30 hod. den otevfien˘ch dvefií na zámku
14 hod. velk˘ jezdeck˘ parkúr a v amfiteátru zpûvaãky

Monika Absolonová a Linda Finková
15 aÏ 16 hod. jízdy na huculsk˘ch koních
15 aÏ 23 hod. hudební blok skupin v amfiteátru: Bron-

tosaufii revival F. Nedvûda ml., Magabej, Zlom-
zas, Quite Guite, recitál Hanky KfiíÏkové, CZ,
Medvûd 009, Sweet Pain, Hege‰

16 hod. heligonkáfii
17 hod. písniãky Jaroslava JeÏka
19 hod. pfiedstavení divadelního souboru Bofianovická

královská opera „Lokajové“

Ovíkendu 23. a 24. záfií v okolí
kostela sv. Václava na Proseku

probûhne XVI. Svatováclavská pouÈ.
Program zahájí v 11 hod. dechovka
Îateãanka a po ní dixielandová kape-
la Dixiboys & Puppies. Slavnostní
zahájení za úãasti pfiedstavitelÛ Mâ

Praha 9 probûhne ve 14 hodin. Násle-
dovat bude hudební blok, v nûmÏ
vystoupí mimo jiné Petr Muk, Walda
+ Gang, Cimbálová muzika Alexan-
dra Vrábela. Bûhem sobotního pod-
veãera se v zahradû Pavana (ul.
U Prosecké ‰koly 17) mÛÏete tû‰it

na jazzovou kapelou Alea a pouÈové
kino. Z nedûlního programu upozor-
Àujeme na Hofiovickou muziku, folk-
lórní soubor Muzika ·palíãek Praha,
Naìu Urbánkovou, kapelu Patrola
s typick˘mi staropraÏsk˘mi písniã-
kami. Nedûlní odpoledne zakonãí
vynikající revivalová skupina Abba
Stars. 

U kostela sv. Václava si mÛÏete
vybrat tradiãní v˘robky ze stánkÛ his-
torického trÏi‰tû nebo se podívat na
‰ermífiská pfiedstavení. Své umûní
bude pfiedvádût Ïonglér a taneãníci,
pro dûti jsou pfiipraveny soutûÏe.
Nebudou chybût pouÈové atrakce, ani
stánky s burãákem a medovinou.

Souãasnû Na vinici Máchalka
u Prosecké ulice pofiádá jiÏ od pátku
22. do nedûle 24. záfií Vinafiské druÏ-
stvo svat˘ Václav VII. vysoãanské
vinobraní. Milovníci vína mohou
ochutnat zdej‰í produkty, ale také
zhlédnout ukázky dobov˘ch vinafi-
sk˘ch tradic. 

Vstup na obû akce je zdarma. 
Více na www.praha9.cz

Svatováclavská pouť 
a vinobraní

Svatováclavská pouť 
a vinobraní

Babí létoProgram Zahradní slavnosti Babí léto
v Dolních Počernicích

stranu pfiipravil: j‰, foto: archiv
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Neziskovky a obãanská sdruÏení – pfiímûstsk˘ tábor
ZÁŘÍ 2006

DDM na Černém Mostě
Pro ‰kolní rok 2006/2007
otevíráme zájmové
krouÏky a kurzy:

Zápisy: 
31. 8. a 1. 9. 10–17 hod.

pfiednostní, pro ãleny z roku
2005/2006 

4.–8. 9. 10–18 hod. zápisy pro v‰echny ostatní

PC – internet, seniofii, Angliãtina – dûti, Nûmãina – dûti, Arab‰tina, 
âe‰tina pro cizince,
V˘tvarka: Keramika, ·ikovné ruãiãky, Tvofiivé hrátky pro pfied‰koláky,
V˘tvarné hrátky, Pfiíprava na pfiijímaãky, Kytara k táboráku, Loutkové
divadlo, Îelezniãní modeláfi, Leteck˘ modeláfi, Plastikov˘ modeláfi, ·ije-
me si pro radost, Dívãí klub, Turistick˘ oddíl, Taneãní krouÏky: Folklór-
ní tanec, Break dance, Funky, Orientální tanec, Latinsko-americké tance,
Otevfien˘ taneãní klub 
Sport pro dûti: Îonglování, Stûnolezení, Florbal, Volejbal, Basketbal, Gym-
nastika, Jóga, Míãové hry, Pohybové hry, Aerobic, Cviãení pro batolátka
Sport pro dospûlé: Jóga, Kalanetika, Body form

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

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

DÛm dûtí a mládeÏe na âerném
Mostû vûnoval letos dûtem tfii

t˘dny pfiímûstsk˘ch táborÛ. V jed-
nom z nich, pracovnû nazvaném
„Krok za krokem z Prahy ven“, dûti
vyjíÏdûly za zajímavostmi a zábavou
do okolí Prahy. Stihly si tak pro-
hlédnout Konûpruské jeskynû, zámek
ve Ctûnicích, praÏskou ZOO, skan-
zen v Koufiimi a nakonec si uÏívaly
ve vodách Aquaparku na Kladnû. Do
koufiimského skanzenu jsem se vy-

dala s nimi, abych
mohla pro Listy Pra-
hy 14 udûlat fotogra-
fie a slovem vám
pfiiblíÏit, jaké to bylo.
Vedoucí v˘letu Jarka
Schmidtová spolu
s dobrovoln˘mi po-
mocníky Mirkem
a Jirkou nemûli leh-
kou práci, protoÏe
v‰ech 17 pfiihlá‰e-
n˘ch dûtí museli do-
pravit do Koufiimi
v 35 stupÀovém ved-
ru pfies trojí pfiestu-
pování a do skanze-
nu je‰tû pak asi 2 km
pû‰ky. Dûti byly ale
stateãné a vedro
sná‰ely snad lé-
pe, neÏ my do-
spûlí. Skan-
zen byl nád-
herné místo,

kde jsme se vrátili za dvefimi
kaÏdé chalupy o nûkolik sto-
letí zpátky a pfii zajímavém
v˘kladu místních prÛvodkyÀ
se vÏívali do tehdej‰ích lidí.
Dûti obdivovaly do‰kovou
stfiechu na dvanáctiboké stodo-
le ze 17. století, i to, Ïe pod ní byl
pfiíjemn˘ chládek. V rychtáfiské cha-
lupû zaujatû poslouchaly o tom, jak
rychtáfi vykonával své rychtáfiské prá-
vo 25 ranami koÏenou rákoskou,

a o kousek dál jsme ob-
jevili u malebného do-
meãku bylinkovou za-
hrádku, která se hned sta-
la tématem soutûÏe – kdo
pozná nejvíc bylin a kvû-
tin. K atmosféfie dávn˘ch
dob pfiispûlo i posezení
na svaãinu – v trávû pod
ko‰atou lípou. Cel˘ skan-
zen byl provonûn˘ su-
‰ícími se bylinkami, se-
nem a dávn˘mi ãasy.
Zpátky do rozpálené Pra-
hy se nikomu z nás ne-
chtûlo.  text a foto: ves

Výprava do minulých století
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Neziskovky a obãanská sdruÏení – tábor
8ZÁŘÍ 2006

Titulek vyznívá sice ponûkud
pohádkovû, ale vystihuje to, co

proÏívaly handicapované dûti, které
spolu se sv˘mi rodiãi odjely tfietí
prázdninov˘ t˘den na integraãní
tábor do Janova. Pofiádalo ho obãan-
ské sdruÏení z Prahy 14 s poetick˘m
názvem Zajíãek na koni, které ve‰-

keré své aktivity smûruje právû
k dûtem s handicapy (viz ãlánek
v Listech Prahy 14 ã. 4/2006). T˘den-
ní pobyt na tábofie byl vyvrcholením
celoroãního programu, kter˘ byl
opravdu pestr˘ a zajímav˘. Dûti ne-
jen pravidelnû jezdily na koních – coÏ

je specialitou tohoto obãanského
sdruÏení (mají ze sedlãanské stáje
Artu‰ zdarma zapÛjãené tfii konû,
o které se starají a na nichÏ mohou
dûti jezdit), ale uspofiádali i nûkolik
zdafiil˘ch celodenních v˘letÛ. Na
tábor do Janova u Slavonic pfiijeli za
dûtmi ze stáje Artu‰ celkem 4 konû.

Aãkoliv má tato ãást
na‰í zemû na jih od
Telãe aÏ k rakousk˘m
hranicím pomûrnû drs-
né podnebí – odtud
název ãeská Kanada –
Zajíãek na koni si zfiej-
mû poãasí objednal.
KdyÏ jsme sem upro-
stfied t˘dne dorazili,
blíÏily se právû teploty
dlouhodob˘m rekor-
dÛm daleko pfies 30 °C.
Kromû pfiedsedkynû
obãanského sdruÏení
Markéty ·ulcové nás
pfiivítalo 17 rodin, kte-
ré si tu uÏívaly táboro-
v˘ch radovánek. To je
dal‰í odchylka od bûÏ-
ného tábora a není
vÏdy jednoduché to ob-
hajovat. Markéta ·ul-
cová si trochu postesk-
la: „Nûkdy je tûÏké
vysvûtlovat sponzo-
rÛm, ktefií na tábor pfii-

spívají, proã jede stejn˘ poãet do-
spûl˘ch, jako dûtí. Ne kaÏd˘ pochopí,
Ïe tyto dûti se o sebe sami nedokáÏí
postarat ani v pubertálním vûku. Pro
nûkoho jsou rodiãe jeho oãi, pro
nûkoho ruce, pro jiného nohy – bez
nich se neobejdou. Kromû toho

máme s sebou je‰tû
8 dobrovolníkÛ, ktefií
vodí konû, na nichÏ
dûti kaÏd˘ den jezdí
a pomáhají pfii dal‰ích
aktivitách, které jsou
vût‰inou dopoledne na
programu: arteterapie,
muzikoterapie, rÛzné
hry, sportování, ale také
angliãtina“. Sponzofii
se nakonec na‰li – ãást-
kou témûfi 200 000 Kã
tábor podpofiila model-
ka Helena Houdová,
pobyt koní financovala
20 000 Kã mûstská
ãást Praha 14 a osmi
tisíci pfiispûla firma
Resiz Computer s.r.o.
K v˘ãtu sponzorÛ
je tfieba pfiidat je‰tû
Globus a IKEA – oba
z âerného Mostu, fir-
mu Orca a Levné kni-
hy. Ty v‰echny pomohly vûcn˘mi
dary, knihami a cenami do tomboly.
Zajíãek na koni jim v‰em dûkuje.

Zatímco koníci Black, Julinka,
Artu‰ a ·imon trpûlivû chodili na pro-

cházky s dûtmi, nechali se hladit
a poplácávat, dal‰í skupinka dûtí si
na trávû ve stínu vyrábûla spolu
s rodiãi (vût‰inou s maminkami) zají-
mavá triãka. Byla to souãást dopo-

Dáda mÛÏe jezdit na koni jen vleÏe na bfii‰e. PokaÏdé je to pro ni velk˘m pfií-
nosem.

Dáda má Blacka moc ráda

Pohladit si opravdového konû je velk˘ záÏitek

Radost s jeÏdûní ·tûpánka ·varce

Dûti se vozily v sedle kaÏd˘ den

Zajíček na koni              
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lední arteterapie. Na triãka se pomo-
cí rÛzn˘ch technik malovala zvífiát-
ka a jiné motivy, „savováním“ zase
vznikaly batiky atd. O kousek dál jiná
skupinka zkou‰ela malovat speciál-
ními barvami na sklo a keramiku.
Vûfite, Ïe u obou vznikaly moc hezké
v˘robky, coÏ ov‰em nebylo hlavním
cílem – tím bylo nad‰ení a aktivita
dûtí, k níÏ se dokázaly díky této tera-
pii dopracovat. Mnohé dûti s handi-
capy komunikují s okolím jen pfies
úsmûvy a dal‰í osoba si k nim jen tûÏ-
ko hledá cestu. Bylo aÏ neuvûfiitelné,
kolik dûtsk˘ch úsmûvÛ a dal‰ích pro-
jevÛ radosti jsem tady bûhem malo-
vání vidûla. Hodnû oblíbená je pr˘
také muzikoterapie – hlavnû zpûv pfii
kytafie a kupodivu i angliãtina. Jen na
zkou‰ku ji sem organizátofii tábora
zafiadili, protoÏe nevûdûli, jestli to
bude mít pro dûti s handicapy vÛbec
v˘znam. Nakonec byli moc pfiekva-
peni – dûti se na angliãtinu stra‰nû
tû‰ily! „Pfiedstavte si, Ïe mal˘ dau-
ník (dítû s Downov˘m syndromem,
pozn.red.) Dalibor, kter˘ témûfi
nemluví, se maminky vyptával, kdy
uÏ bude zase angliãtina. Ta z toho
byla naprosto ‰okovaná“, smûje se
Markéta ·ulcová a je‰tû se vrací ke
koním: „víte, od chvíle, kdy sem
konû pfiijeli, tak pofiád nûkdo sedí
u ohrady. Dûti konû pozorují, poví-
dají si s nimi, hladí je, ti vût‰í chtûjí
pomáhat s péãí o nû. To v‰echno je
pro tyto dûti obrovsk˘ pfiínos“.

Zajíãek na koni není v Janovû na
tábofie sám. Souãasnû s ním tady jsou
na tábofie dûti z uprchlick˘ch táborÛ
(sdruÏení Vysoko‰kol‰tí humanisté)

a dûti rodiãÛ s roztrou‰enou skleró-
zou (SdruÏení mlad˘ch sklerotikÛ) –
ti jsou tady také i s rodiãi. KaÏd˘ den
veãer probíhá spoleãn˘ program
v‰ech tfií táborÛ. Vypráví se pohád-
ka, soutûÏí se a hlavnû se povídá:
uprchlíci vyprávûjí o své rodné zemi
(pfieváÏnû jsou z âeãenska a Armé-
nie), dospûlí s roztrou‰enou skleró-
zou povídají o své nemoci, s níÏ se
mnozí dosud nesetkali a rodiãe dûtí
s handicapy hovofií o sv˘ch dûtech
a jejich postiÏeních. V‰ichni se tím
sbliÏují, poznávají se, vytváfiejí nová
pouta a pfiátelství.

Bude tomu tak i napfiesrok? „Jest-

li budou peníze, tak samozfiejmû“,
odpovídá Markéta ·ulcová. „Víte
s koÀmi to není jednoduché. KaÏd˘
mûsíc nás ustájení a krmení na‰ich
koní stojí pfies 10 tisíc korun. Potfie-
bovali bychom nûjakého stálého
sponzora, kter˘ by to financoval. Teì
sháníme peníze z mûsíce na mûsíc
a není to vÏdycky jednoduché. Od
dûtí nevybíráme za jeÏdûní nic – jez-
dí zadarmo.“

Koník Black se rozhlédl po krás-
né jihoãeské louce, ponofiil chfiípí do
vody a s chutí se v tom parném dni
napil. Rozko‰nicky se otfiepal a upfiel
pohled smûrem k dûtem. Dobfie
vûdûl, Ïe za chvíli nûkdo pfiijde a on
dostane na svÛj mûkk˘ ãumáãek
pusinku, nebo pohlazení. Urãitû uÏ
si svÛj Ïivot bez tûchto projevÛ lás-
ky dûtí neumí pfiedstavit…

text a foto: ves

Mikulá‰ je hodnû malink˘, tak jezdí
na koni i s maminkou

Dûtsk˘ tábor dûtí z uprchlick˘ch táborÛ je hned vedle

Po jeÏdûní na koni v‰em vyhládlo

Patrik s maminkou mi ukazují vlast-
noruãnû ozdobené triãko

Franti‰ek a jeho maminka se roz-
m˘‰lejí, co je‰tû pfiidat 

Jaká ozdoba bude na triãku asi nej-
hezãí?

stránky 7 – 11 pfiipravila Alena Veselá

Klárka má z hotového triãka velkou radost (foto ve v˘fiezu)

                  jezdil českou Kanadou Nábor dívek do
Basketu Slovanka

Basket Slovanka hledá dívky
roãníku 1995, 1996, 1997 a 1998
pro doplnûní sv˘ch druÏstev mini-
Ïaãek. Dívky by mûly b˘t buì
pohybovû nadané nebo nadprÛ-
mûrnû vysoké, pfiípadnû obû vari-
anty. Basket Slovanka trenuje
v Z· Bfií VenclíkÛ a ve Speciální
‰kole Mochovská. Klub zároveÀ
organizuje sportovní hry v Z·
Vybíralová v rámci ‰kolního pro-
gramu pro dívky 2.–4. tfiídy vÏdy
v úter˘ a ve ãtvrtek. Treninky jsou
po celé záfií v pondûlí a ve stfiedu
od 16 hod. pro dívky roãníku
1996, 1997 a 1998 v Z· Bfií Venc-
líkÛ, pro dívky roãníku 1995 ve
stfiedu od 17 hod. ve Speciální
‰kole Mochovská, metro Hlou-
bûtín. Basket Slovanka pracuje
dlouhodobû s mládeÏí na velmi
vysoké úrovni a od roku 1991 zís-
kal 8 titulÛ Mistra âR v mláde-
Ïnick˘ch kategoriích a spoustu
dal‰ích medailov˘ch umístûní.
Klub je drÏitelem statutu Centra
talentované mládeÏe, hraje Ïákov-
ské ligy a obû extraligy doroste-
nek, jeho odchovankynû hrají jiÏ
nûkolik let v nejvy‰‰í soutûÏi Ïen.
Momentálnû má 9 juniorsk˘ch
reprezentantek a velmi poãetnou
zásobárnu nadûjn˘ch a perspek-
tivních hráãek v nûkolika Ïákov-
sk˘ch a miniÏákovsk˘ch druÏ-
stvech. Dal‰í informace o klubu
najdete na www.basketslovan-
ka.cz, pro konkrétní informace
o náborech dívek volejte pana
Tou‰ka na 604 239 296.

Nábor do KUNG-FU
KaÏdou stfiedu probíhá v Z·

Chvaletická na Lehovci od 17 do
21 hod. nábor nov˘ch ãlenÛ do
oddílu SHAOLIN KUNG-FU.
Jedná se o tradiãní cviãení Shao-
lin pro dûti, dospûlé a rodiãe s dût-
mi, jeÏ je vhodné pro zaãáteãní-
ky, pro udrÏení fyzické i du‰evní
rovnováhy, pro zdokonalení cel-
kové kondice a pro sebeobra-
nu.BliÏ‰í informace na telefonu
605 743 834. 

Grand Prix Praha

UÏ pojedenácté se uskuteãní
záfiijová Grand Prix se startem
a cílem na Staromûstském námûs-
tí (10. záfií 2006) a poãtvrté bude
otevfiena nejen elitním bûÏcÛm,
ale i ‰iroké vefiejnosti. Pro tu jsou
pfiipraveny  dva oddûlené závo-
dy: 10 km Metro bûh pro muÏe
(start ve 12 hod.) a 5 km adidas
bûh pro Ïeny (start v 10.30 hod.).
Souãástí závodu bude Barman-
sk˘ bûh a Music Festival. Podrob-
nosti a pfiihlá‰ka ke staÏení na
www.prim.cz.
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Dopolední aktivity:
pro maminky a pfied‰kolní dûti, tatínky i babiãky…
Provoz zaãne druh˘ záfiijov˘ t˘den, dopoledne herny a ‰koliãka Berá-

nek, odpoledne jednorázové aktivity, veãer aktivity pro rodiãe. 
Pfiibude angliãtina pro maminky v pondûlí ráno 8–10 hod. (s hlídáním

dûtí) a na ni bude navazovat herna.
Pondûlí: 8–10 hod. angliãtina pro maminky s hlídáním dûtí; 10–11.30

Volná herna – K. Budzanowská tel. 606 340 251
Úter˘: 9.30–11.30 KfiesÈanské maminky s dûtmi – M. âerná tel. 

737 355 543 
Stfieda: 9.30–11.30 Volná herna s programem – M. Nováková tel.

775 204 208, K. Zlatohlávková tel. 732 348 550 
âtvrtek: 9.30–12 hod. ‰koliãka Beránek – pfiihlá‰ení nutné – K. Vav-

ru‰ková tel. 608 134 744, H. Hofmanová tel. 736 264 057
Pátek: Volná herna – I. Benediktová tel. 776 577 845
Do heren je moÏn˘ voln˘ vstup bez pfiihlá‰ení, poplatek 20 Kã

maminka, dûti zdarma

Odpolední programy:
Úter˘: Taneãní a pohybov˘ krouÏek 16.30–17.30 pro pfied‰kolní

dûti – J. ·indeláfiová tel. 739 034 435
Pátek: Pûveck˘ a taneãní krouÏek 15–16.30 (mlad‰í dûti od 5 let);

16.30–18 hod. (star‰í dûti od 10 let), pfiihlá‰ení nutné, vede P. Jelínková
tel. 777 819 175

Programy pro Ïeny: 
Stfieda: vÏdy tfietí v mûsíci 
Kavárniãka pro Ïeny 20–22.30 vede MUDr. M. Knobová 
Programy celou rodinu:
Pondûlí a ãtvrtek: Cviãení pro radost a dobrou náladu 19.45–21.15

– cviãení s prvky jógy, vede J. Purkyt 
Stfieda: vÏdy první v mûsíci Duchovní veãery 20–22 hod., vede

RNDr. L. Souãek 
Jednorázové akce:
V˘let s Beránkem do Chrustenické ‰achty – v sobotu 16. záfií se vypra-

víme do Chrustenic u Berouna, kde si s prÛvodcem prohlédneme b˘valou
hornickou ‰achtu a svezeme se dÛlním vláãkem! Sraz v‰ech odváÏn˘ch je
v 8.35 u pokladen na Smíchovském nádraÏí, návrat je plánován kolem
15 hod. S sebou si vezmûte kromû jídla, pití a penûz na vlak a vstup (50 Kã
dosp., 20 Kã dítû, moÏná sleva), i teplej‰í obleãení „pod zem“. Víc info na
tel. 608 134 744

Kontakt: 
Vedoucí: Ing. Mgr. Marie Nováková 775 204 208

Zástupce: Ing. K. Vavru‰ková 608 134 744
E- mail:klubickocernymost@seznam.cz

www. praha.ymca.cz/klubicko

Matefiské centrum
Klubíãko YMCA Praha
Klub maminek âern˘ Most – YMCA
Vlãkova 1067, Praha 14 Krásn˘ podzim vám v‰em. S poãátkem nového ‰kolního roku je‰tû opa-

kujeme na‰í vzdûlávací nabídku pro v‰echny kolegy z neziskov˘ch orga-
nizací nejen z Prahy 14, kterou jsme uvefiejnili v prázdninovém dvojãísle
a která platí do 15. záfií. Ale i v na‰ich klubech JAHODA, JAHÒDKA
a DÎAGODA se znovu po prázdninách nabízí spoustu zajímav˘ch aktivit:

Dvojitá porce JAHÒDKY – od záfií bude kaÏdá druhá úterní JAHÒDKA
vûnována „dvojãatÛm a víceãatÛm“ a v JAHODù jí povede zku‰ená vedou-
cí z ãeského Klubu dvojãat a víceãat (více na www.dvojcata.cz). V praxi
to znamená, Ïe pochopitelnû v‰echny dûti i maminky mohou dále chodit na
kter˘koliv klub v t˘dnu, jen tyto úterky budou mít bonus v podobnû dvoj-
ãecího speciálu. Pokud byste rády, milé maminky, abychom vytvofiili je‰-
tû jin˘ speciál, fieknûte nám o tom a my dal‰í tématickou JAHÒDKU pfii-
pravíme.

JAHODA i DÎAGODA otevfiou v záfií své dvefie v plné polní. Novin-
kou pro leto‰ní podzim bude zfiízení hudební sekce obou klubÛ. Tedy díky
programu prevence kriminality „PARTNERSTVÍ“, ve kterém spolupracu-
jeme s ÚMâ získáme do uÏívání rÛzné hudební nástroje a pomÛcky a pod-
stoupíme zajímav˘ experiment, zda stále platí „co âech, to muzikant“. Ved-
le hudebních pomÛcek stejn˘m zpÛsobem posílíme i sportovní arzenál,
protoÏe „ve zdravém tûle, zdrav˘ duch“ a ná‰ boj s „cigárkama“, „travkou“
nebo jin˘mi skopiãinami, kter˘ obãas vedeme s na‰imi teenagery nehod-
láme prohrát.

Závûrem záfiijového menu chceme podûkovat hudebnímu Festivalu
EuroART, Ïe nám po tfietí po sobû 19. bfiezna 2007 umoÏní prezentovat
se na zahájení svého dal‰ího roãníku úÏasn˘ch hudebních lahÛdek z celé-
ho svûta váÏné hudby.

Kluby otevfieny:
Klub JAHODA – pondûlí, úter˘ 14–18 hod. a ãtvrtek 15–18 hod.
Klub DÎAGODA – úter˘, ãtvrtek a pátek 15–20 hod.
Klub JAHÒDKA – úter˘, stfieda, ãtvrtek 9–11 hod.

JAHODA
Vybíralova 969, Praha 9

mobil 777 674 060 
+ klub DÎAGODA 774 674 060

ã.ú. 127528689/0300 vefiejná sbírka
www.jahodaweb.cz

JAHODOVÉ MENU

„Vzdělávací kurz 
pro zaměstnance neziskových organizací“

Obsah: fiízení lidsk˘ch zdrojÛ, manaÏersk˘ch dovedností, vytváfiení
a realizace projektÛ, public relations, marketingu a fundraisingu.

Kapacita: 30 úãastníkÛ

Harmonogram: 10 sobotních setkání od záfií 2006 do dubna 2007
(zaãátek 23. záfií)

Podmínky úãasti: pracovat v neziskové organizaci na území Prahy 14
nebo okolních Mâ

Cena kurzu: vzhledem k finanãní podpofie ze strany Evropského sociál-
ního fondu bude kurz pro v‰echny úãastníky zdarma.

BliÏ‰í informace, pfiihlá‰ka: www.jahodaweb.cz, info@jahodaweb.cz
nebo 775 674 060

Kontaktní osoba: Jan Dolínek

Uzávûrka pro podání pfiihlá‰ky: 15. záfií 2006

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSK¯M SOCIÁLNÍM

FONDEM A STÁTNÍM ROZPOâTEM âESKÉ REPUBLIKY

Romský talent 2006
JiÏ II. roãník soutûÏe Romsk˘ talent probûhne v sobotu 30. záfií v KD

Vltavská V Praze 7. Zahájení soutûÏe je v 10 hod., registrace soutûÏících
v 8 hod. SoutûÏí se v kategoriích: zpûv, tanec, hra na hudební nástroj bez
zpûvu – jednotlivci ãi soubory, vûková hranice do 18 let. Pro velk˘ zájem
v I. roãníku musí mít jedno vystoupení maximálnû 7 minut. Pfiihlá‰ky zasí-
lejte do 10.záfií na adresu pofiádajícího Obãanského sdruÏení CIKNE
âHAVE, Novovysoãanská 219/19, 190 00 Praha 9. Pfiihlá‰ky na email.adre-
se: vodrazkova@karneval.cz nebo telefonicky na tel. 776 571 409

Chcete na karate?
Máte zájem o exotické sporty? Líbí se vám nûktefií hrdinové akãních

filmÛ? TouÏíte nauãit se fiadu prvkÛ sebeobrany? Máte chuÈ poznat napÛl
bojov˘ sport a napÛl asijské bojové umûní? A jste rádi v kolektivu odoln˘ch,
pfiíjemn˘ch a sympatick˘ch klukÛ i dûvãat? Pak právû vám je urãena nabíd-
ka SK Karate Shotokan, klubu plného mistrÛ i vícemistrÛ Evropy a také
medailistÛ ze svûtov˘ch ‰ampionátÛ v karate JKA. Máte moÏnost poznat
je pûknû zblízka, pravidelnû s nimi trénovat a po nûjakém ãase se zúãast-
Àovat i soutûÏí. Tenhle oddíl totiÏ pfiijme do sv˘ch fiad dal‰í dûti ve vûku
od pûti let, a to 12. záfií v 17 hodin pfii náboru v tûlocviãnû plaveckého
a sportovního areálu v Hloubûtínské ulici. Dal‰í informace o náboru i celém
ambiciózním klubu najdete na www.shotokan.cz. vok
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PfiestoÏe jsou leto‰ní prázdniny uÏ za námi, chceme
se v tûchto fiádcích rozdûlit o krásné záÏitky z na‰eho
„mot˘lkovského“ léta. JiÏ potfietí bylo ve znamení
rekondiãního pobytu pro rodiny s handicapovan˘mi
dûtmi a mûsíãního pfiímûstského tábora pro dûti z âer-
ného Mostu. Obû tyto skupiny se v ãervenci po t˘dnu
vystfiídaly v rekreaãním stfiedisku ve Zbraslavicích, kte-
ré nám kromû krásného okolí nabídlo i pfiíjemné koupání v pfiilehlém ryb-
níce. V tropickém vedru, které po celou dobu vládlo, to byla v˘hoda nadmí-
ru vítaná. Dûti s handicapem a jejich rodiny proÏily vesel˘ t˘den podle
pohádek o brouãcích, v ãele s Ferdou Mravencem. V létem provonûném
lese napfiíklad hledaly schované teãky pro marnivou beru‰ku, poslepu cho-

dily podle „pavouãí
sítû“ zlé pavouãice
z Vãelích medvíd-
kÛ, nebo s velkou
chutí trénovaly ne-
koneãnou mazurku
na závûreãn˘ ples
brouãkÛ. Dennû tak
zdolávaly rÛzné dis-
ciplíny, pfiizpÛsobe-
né jejich handicapu,
aby nasbíraly co
nejvíce „lupenÛ“ na
závûreãn˘ jarmark.
„Rekondiãní pobyt

pro mû kaÏdoroãnû znamená nejen odpoãinek s v˘born˘m programem pro
dûti i dospûlé, ale hlavnû pocit sounáleÏitosti. Byla jsem tu ráda s lidmi,
ktefií fie‰í podobné problémy jako my a mají tudíÏ pro nás pochopení“, oce-
nila pobyt jedna z maminek. Letní pfiímûstsk˘ tábor zase zpfiíjemnil léto
dûtem, které nemûly kam odjet na prázdniny. S Mot˘lkem si uÏily ãtyfii

zábavné t˘dny, za-
mûfiené na sport,
v˘lety a soutûÏe.
Jak si dûti zafiádily
v rámci pfiímûstské-
ho tábora v Aqua-
parku v LetÀanech
si mÛÏete prohléd-
nout na pfiedposled-
ní stranû obálky. 

Pro v‰echny, kte-
fií chtûjí s Mot˘l-
kem strávit dal‰í
‰kolní rok, nabízí-
me moÏnost zápisu
do na‰ich krouÏkÛ
a aktivit, kter˘ bude

uzavfien do 15. záfií. Vzhledem k velkému zájmu budou mít pfiednost dûti
s handicapem, dûti které aktivitu nav‰tûvovaly v minulém roce a ty, které
mají bydli‰tû na Praze 14. Nízkoprahov˘ klub a volné herny v úterky a pát-
ky zÛstávají samozfiejmû zcela volnû pfiístupné pfiíchozím. Pfiehled aktivit
najdete na na‰ich internetov˘ch stránkách www.motylek.org. 

Přehled mimořádných akcí na září:
ãtvrtek 7. 9. v 17.30 Divadélko pro dûti v Galerii 14: „Princezna Karo-

linka uÏ není nafoukaná“, hraje divadlo Paleãek
úter˘ 26. 9. 14.30–17.30 jiÏ poãtvrté „Indiáni na âerném Mostû“, pro

v‰echny, kdo si rádi hrají na stateãné mohykány. Sraz ve 14.30 u KC Mo-
t˘lek

Program klubu PACIFIC

ãtvrtek 14. 9. 14–18 hod. Aquapark LetÀany, vstupné pro klubáky
zdarma, dûti si platí pouze jízdenky MHD

útery 19. 9. 15–16.30 Multikulturní dílna o Africe, v klubu PACIFIC

Zuzana Jelenová
Pfiedsedkynû SdruÏení na pomoc dûtem s handicapy

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

Komunitní centrum MOTÝLEK Turistický oddíl Orion
93. pionýrská skupina

(Co dělali v létě?)

Letní tábor
Hned na zaãátku

prázdnin uspofiádal
turistick˘ oddíl Ori-
on letní stanov˘ tábor
v Milovech na Vysoãinû. Celotáboro-
vá hra se odehrávala na námût knihy
Lovci koÏi‰in a dûti se na 14 dní sta-
ly lovci v „kanadsk˘ch“ lesích. Doka-
zovaly svoji obratnost, rychlost, skr˘-
vání v terénu, plíÏení, postfieh, ale také
umûní rozdûlat oheÀ a pfiipravit chut-
né lívance ãi léãiv˘ ãaj. Nechybûly
ani tradiãní táborové velké závody,
které provûfiily fyzickou zdatnost dûtí,
táborová olympiáda, turnaj ve stolním
tenise. Díky pfiíznivému sluneãnému
poãasí si dostateãnû uÏily i koupání
v nedalekém rybníce. Na v˘letech
zavítaly do Svratky a do nedalekého
Nového Mûsta pod Smrkem. Dûti se

podílely na chodu tábora, pomáhaly v kuchyni, velice oblíbené je ‰krábání
brambor jako soutûÏ mezi druÏstvy, zaji‰Èovaly i dal‰í sluÏby – topení v kot-
li, noãní hlídky, vydávání táborov˘ch novin (zde mohly vyjadfiovat své názo-
ry k táboru). Tábora se tradiãnû zúãastÀují vedle ãlenÛ oddílu i dûti z DD
Py‰ely a neorganizované dûti z celé Prahy. Bûhem prvních dnÛ se z nich utvo-
fiila velice dobrá velká parta, takÏe louãení po skonãení tábora se neobe‰lo
bez slz.

Putovní tábor
V srpnu se zdatnûj‰í turisté –

zejména chlapci z Orionu vydali na
stále oblíbenûj‰í putovní tábor, letos
opût na Vala‰sko, do Beskyd. Vedle
zdolávání hor a kopcÛ – Radho‰È,
Velk˘ Javorník, Vsack˘ Cáb, se
vydali i za pfiírodními památkami –
âertovy skály, Pulãínské skály, ale
také za historick˘mi památkami –
nav‰tívili hrad ·tramberk, skanzen
v RoÏnovû pod Radho‰tûm, setkání
fiezbáfiÛ ve Velk˘ch Karlovicích.
Museli se sami pod dohledem posta-
rat o vafiení, postavit dÛkladnû stany
– skuteãnû platilo „jak si kdo ustlal,
tak si lehl“. Do vandrovních kníÏek,
které si skoro v‰ichni vedou, pfiiby-
lo nûkolik stránek se zajímav˘mi
razítky z Vala‰ského království. A také samozfiejmû pûkné záÏitky a vzpo-
mínky.

Opět zahajujeme pravidelnou činnost

Od zaãátku záfií se turistick˘ oddíl Orion bude opût scházet pravidelnû
kaÏdé pondûlí od 16 hod. na sv˘ch schÛzkách v klubovnû na âerném Mos-
tû, Kpt. Stránského 992 (pfiízemí). KaÏd˘ kluk ãi dívka ve vûku 7-12 let, kte-
r˘ má zájem o turistiku (jezdit na pravidelné v˘lety, nûco se nauãit z pfiírody,
‰ifry, uzly, vafiit na ohni atd.) jsou mezi námi vítáni. 

Volnoãasov˘ Klub Magic se bude v klubovnû scházet kaÏdou stfiedu od
16 hod. Po loÀském zku‰ebním roce se klub zapojí do republikové soutûÏe
Magic Arena a v˘sledky hráãÛ budou uvedeny i v mezinárodním pfiehledu.
Do klubu mÛÏe pfiijít kaÏd˘, kdo se o karetní hru Magic zajímá jiÏ déle nebo
i úpln˘ zaãáteãník.

Pro ãleny oddílu Orion, ale
i ostatní zájemce pofiádáme v˘let na
zámek Konopi‰tû u Bene‰ova. Pro-
hlédneme si zámek a je‰tû nám zbu-
de dost ãasu na hry. Podrobnosti

o v˘letû lze získat na schÛzkách
v klubovnû oddílu Orion (pondûlí
nebo stfieda) nebo na www.oddil-
orion.cz.

Nabídka na výlet – zámek Konopiště – 16. 9.
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Je‰tû pfied prázdninami se dvû
druÏstva fotbalistÛ FC King zúãast-
nila velkého mezinárodního turnaje

pfiípravek v Charmes, severov˘-
chodnû od PafiíÏe. Po celou dobu
pobytu bylo o reprezentanty na‰í
mûstské ãásti vzornû postaráno,
k dispozici mûli sportovní areál, uby-
tování na úrovni i bohat˘ doprovod-
n˘ program. Kromû fotbalové kon-
frontace tak mohli poznávat novou
kulturu, jazyk a nav‰tívit fiadu pamá-
tek v místû konání turnaje i v okol-
ních mûstech. Turnaj byl událostí
regionálního v˘znamu, v obchodech
i na vefiejn˘ch místech zvalo k jeho
náv‰tûvû mnoÏství plakátÛ. Urãit˘m
zpestfiením mezi tuctem zúãastnû-
n˘ch byl start v˘bûru nejlep‰ích
dívek z celého regionu. A v˘sledek
na‰ich boreãkÛ? Star‰í pfiípravka
obsadila krásné tfietí místo a obdrÏe-
la také pohár za nejlep‰í obranu, hrá-
ãi narození v roce 1997 a mlad‰í

skonãili v soubojích s o rok a více
star‰ími soupefii osmí. Po celou dobu
prázdnin se mohli kluci z FC King
svûfiovat se sv˘mi záÏitky ze zájez-
du, kter˘ se vydafiil po sportovní
i spoleãenské stránce. V˘raznou
zásluhu na tom má
podnik Elektrizace
Ïeleznic Praha a.s., bez
jehoÏ finanãního pfii-
spûní by kluci asi
zÛstali na âerném
Mostû, kde uÏ na hfii‰-
ti Z· Vybíralova zase
normálnû trénují i hra-
jí. Máte-li zájem se
k nim pfiidat, staãí pfii-
jít nebo se domluvit
s hlavním trenérem
mládeÏe Vojtûchem
Králem na tel. ãíslech
604 320 227 a 281 866
687. Ten uÏ má na sto-

le pozvání na dal‰í turnaj v roce 2007
nejen do Charmes, ale i do Reims.
Kdo ví, tfieba se za rok do Francie
podívají i ti zájemci o fotbal, ktefií se
stanou ãleny FC King po pfieãtení
tûchto ListÛ.

FC King ve Francii

ZÁŘÍ 2006

Od nového ‰kolního roku 2006/07
plánuje AC Sparta Praha – florbal
a Z· Bfií VenclíkÛ otevfiení speciali-
zované sportovní tfiídy ve ãtvrtém
a pátém roãníku se zamûfiením na
florbal, o kterém redakci informova-
la licencovaná trenérka Blanka
Hrudková, nûkdej‰í prvoligová hráã-
ka Sparty, dnes pedagog ‰koly. 

„Akreditovaná sportovní tfiída
garantuje sv˘m ÏákÛm minimálnû pût
hodin tûlocviku t˘dnû, z nichÏ polo-
vina je zamûfiena na konkrétní sport
– v tomto pfiípadû tedy florbal. Zby-

tek ãasu budou Ïáci provozovat ostat-
ní sporty, aby byl zaji‰tûn jejich
správn˘ tûlesn˘ i sportovní rozvoj.
Tûchto pût tréninkov˘ch jednotek
t˘dnû, s moÏností nav˘‰ení je‰tû
o dvû hodiny pro kondiãní pfiípravu
stále v rámci ‰kolního rozvrhu, spo-
lu s tréninky mimo ‰kolu, zaji‰tûn˘-
mi florbalov˘m klubem AC Sparta
Praha, by mûlo v‰em hráãÛm zajistit
dostateãné sportovní vyÏití a zároveÀ
kvalitní prÛpravu ve florbalov˘ch
dovednostech. Nejvût‰í v˘hodou
sportovní tfiídy je právû spojení ‰ko-

ly s tréninky,
které dûtem
u‰etfií mnoho
ãasu na dojíÏdû-
ní do tûlocviãen.
Na‰e ‰kola nabí-
zí sv˘m ÏákÛm
mnoho ‰kolních
i mimo‰kolních
aktivit. A sport
patfií mezi ty
nejdÛleÏitûj‰í.
·kola má dvû
tûlocviãny a dvû
venkovní hfii‰tû,
z toho jedno
víceúãelové
s umûl˘m povr-

chem. Na podzim roku 2006 se zaã-
ne stavût tfietí venkovní víceúãelové
hfii‰tû s moÏností zakrytí na zimní
mûsíce. V souãasné dobû jsou na Z·
Bfií VenclíkÛ sportovní tfiídy tenisu,
basketbalu, juda a novû i florbalu.
Pevnû doufám, Ïe
vstup AC Sparty Pra-
ha do na‰í ‰koly po-
vede k rozvoji první
‰piãkovû vedené spor-
tovní florbalové tfiídy
v âeské republice.“

Dûti a rodiãe mo-
hou pfiijít také pfiímo
na trénink, kter˘ pro-
bíhá od zaãátku záfií
vÏdy ve stfiedu od
15:30 do 17 hodin
ve velké tûlocviãnû
‰koly.

Dal‰í podrobnosti o tomto zají-
mavém projektu získáte na tele-
fonech 777 865 224 a 281 000 032,
pfiípadnû prostfiednictvím e-mailu
sparta@sparta-florbal.cz

Florbalové třídy 

Fit studio D
Po prázdninách a letním soustfiedûní se do tûlocviãny v Z· Vybíralova opût

vrací pravidelné cviãení stál˘ch ãlenek Fit studia D i zájemcÛ o specializo-
vané cviãební programy. Velk˘m hitem je cviãení pilates, které je zaloÏeno
na posilování hlubokého stabilizaãního programu. Cviãení pomáhá k odstra-
Àování bolesti zad, nejvût‰í zájem o nûj je mezi Ïenami stfiedního vûku, ale
je vhodné pro zaãáteãníky kaÏdého vûku. Cviãení pilates bude od záfií na pro-
gramu kaÏdou stfiedu od 20 hodin. O nûm, o wellness, coÏ je zdrav˘ Ïivotní
program, o dal‰ích formách cviãení a také o novinkách v oddílu se více dozví-
te na adrese fitstudiod@seznam.cz.
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hajícím turnaji ve Wimbledonu.
Nechybûl hlavní rozhodãí, ani roz-
hodãí na lajnû, sbûraãi míãkÛ, o‰et-
fiovna i s koleãkem a ortézou, meda-
ile a samozfiejmû spousta divákÛ..
Reklamy byly vyvû‰eny na sítích
kolem hfii‰tû a fantastickou atmosfé-
ru dotváfiely místní roztleskávaãky
za doprovodu bubnu a pokfiiku: „Vy
na‰í ho‰i zlatí“. V̆ sledek utkání ani
v˘‰ka odmûny pro vítûze nejsou tak
dÛleÏité jako na wimbledonské trá-
vû. A pokud byste si teì po prázdni-
nách chtûli podobná utkání na novém
hfii‰ti v areálu TJ Kyje uÏít i vy, sta-
ãí zavolat na mobil 603 466 973.

Zaãátkem ãervence mohly tisíce
divákÛ na stadionu E. Ro‰ického

a dal‰í u televizních obrazovek sle-
dovat masová vystoupení na XIV.
v‰esokolském sletu Tam se pfiedsta-
vili cviãenci a cviãenky z celé repub-
liky a dokonce i ze zámofií. Mezi nimi
ve skladbû rodiãÛ a dûtí s názvem
„Korálky“ také my z TJ Sokol Kyje.
V‰ichni jsme pilnû nacviãovali dlou-
hé mûsíce pod skvûl˘m vedením
Líby Holanové (na snímcích v na‰í
skupince uprostfied dole a mávající
na Strahovû). Libu‰ce vydatnû
pomáhala po celou dobu nácviku
nedávno zesnulá Drahu‰ka Braben-
cová. V̆ sledek nacviãování ale stál
za to! Ovace a hlasité bravo na sta-
dionu nám bylo velkou odmûnou.
Dûkujeme paní Holanová.

va‰e „Korálky“

Sportovní pfiehled
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dvoustranu pfiipravil: 
Pavel Vokurka

foto: autor (2), a archiv

ZÁŘÍ 2006

Z Kyjí na StrahovZ Kyjí na Strahov

Ještě jednou 
Kyje

TJ Kyje se chlubí nov˘m hfii‰tûm
s umûl˘m povrchem. Po jeho ofi-
ciálním otevfiení následoval i vzne-

‰en˘ kfiest v podání party seniorÛ
i mlad‰ích z oddílu ZRTV. Jak redak-
ci informovala Jarka Kozohorská,
jedna z aktérek kfitu, z nenápadného
utkání ãtyfi seniorÛ v líném tenisu se
stala parádní akce. V Jiráskovû ãtvr-
ti to na zaãátku prázdnin vypadalo
témûfi stejnû jako na souãasnû probí-

Tělovýchovné 
studium

Vysoká ‰kola tûlesné v˘chovy
a sportu PALESTRA se sídlem
v Hostavicích nabízí poslední volná
místa v programech CeloÏivotního
vzdûlávání. Jedná se o programy
„Projekt rozvoje dal‰ího vzdûlávání
pro pedagogické pracovníky v oblas-
ti volnoãasov˘ch aktivit“ a „Projekt
vzdûlávání pracovníkÛ cestovního
ruchu v oblasti wellness“, podpofiené
granty Evropského sociálního fondu,
kdy je první rok studia pro prvních
tfiicet úãastníkÛ zdarma. Zahájení
v˘uky je v záfií, resp. v fiíjnu. Ve ‰kol-
ním roce 2006/07 se poãítá také s dal-
‰ím roãníkem vzdûlávání v oboru
„Instruktor sportovních aktivit“.
Informace o programech najdete na
adrese www.palestra.cz, nebo vám
je podá Tomá‰ Mirovsk˘, telefon
281 932 013.

Tenisová škola 
Tallent

Zaãal nov˘ ‰kolní rok a s ním
i starost rodiãÛ, do jakého odpoled-
ního krouÏku své nejmilej‰í umístit,
jak je zabavit. Jednou z moÏností
vyuÏití volného ãasu pro kluky i dûv-
ãata od 5 do 15 let je v˘uka tenisu.
Tenhle sport dûtem dodá pravideln˘
pohyb, nauãí je správné koordinaci
a fair play hfie. UÏ 13 let pofiádá celo-
roãní kurzy Tenisová ‰kola Tallent,
která se vûnuje dûtem v 25 stfiedis-
cích po celé Praze, v na‰í mûstské
ãásti pÛsobí v Z· Vybíralova. BliÏ‰í
informace a pfiihlá‰ky naleznete na
info@tallent.cz a na www.tallent.cz.
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ReportáÏ
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Nápad nav‰tívit na kole ãty-
fii hlavní mûsta státÛ, tvo-

fiících základ b˘valé rakousko-
uherské monarchie, zrál v mé
hlavû jiÏ del‰í dobu. Defini-
tivní podoby v‰ak nabyl aÏ
v ãervnu leto‰ního roku, takÏe
po nezbytné pfiípravû a kontrole
kol na dlouhou cestu nás jiÏ první
den prázdnin zastihnul na nové cyk-
lostezce, vedoucí z âerného Mostu
do Dolních Poãernic. âtyfiãlenná
v˘prava na plnû naloÏen˘ch kolech
se vydává smûr jihov˘chod na dese-
tidenní cestu se vzdálen˘m cílem
v maìarské Budape‰ti. 

Od poãátku celé v˘pravy v‰ak
bylo jasné, Ïe hlavní cíl a smysl celé-

ho putování je v cestû samé, takÏe
jsme byli pfiipraveni nedrÏet se pfie-
dem zvoleného plánu a pfiizpÛsobit
smûr a délku jízdy dal‰ím podmín-
kám a okolnostem, které pfiinese ãas. 

Vlastní cesta nám nabídla dal‰í
postupné cíle, které krátkodobû
dokonce témûfi zastínily cíl hlavní.
Na vysvûtlenou je tfieba uvést, Ïe
napfiíklad jedním z takov˘ch cílÛ
bylo ovûfiit informaci, Ïe existence

a ãetnost cukráren na území
b˘valé monarchie je v celém
evropském kontextu jevem
nevídan˘m. Kvalitu tûchto
zafiízení bylo totiÏ nutné
posoudit soustavn˘m studiem,
ãemuÏ se vût‰ina ãlenÛ v˘pra-

vy (byÈ byly prázdniny) nebrá-
nila.
K dal‰ím cílÛm patfiil test kvality

cyklostezek a cyklotras v prÛbûhu
celé cesty, nejen z hlediska jejich bez-
peãnosti a kvality povrchu, ale také
podle úrovnû znaãení, pfiípadnû dal-
‰ího vybavení, jako jsou odpoãinko-
vá místa, vlastní svûtelná signalizace,
technická fie‰ení pfii kfiíÏení komuni-
kací, nájezdy na mosty a podobnû.

DluÏno dodat, Ïe v tomto testu si
Rakousko udrÏuje v˘razn˘ odstup od
zb˘vajících zemí, k ãemuÏ pfiispívá
i znaãn˘ rozdíl v chování místních
fiidiãÛ a jejich pfiístupu k cyklistÛm.
Zejména zpÛsob, jak˘m se cyklista
dostane aÏ do centra Vídnû (bez pfií-
mého kontaktu s ostatní dopravou)
a posléze snadno a bezpeãnû jej opût
opustí, aby poté mohl vyuÏít kvalit-
ní cyklostezku podél Dunaje, kde

má moÏnost se
i vykoupat v jeho
ãist˘ch vodách,
vyuÏít nûkterého
z fiady volnû pfií-
stupn˘ch sporto-
vi‰È ãi jen tak
strávit odpoledne
piknikem v parku
(stejnû jako my
v Prátru). Tento
záÏitek by si mûl
dopfiát kaÏd˘, kdo
má pochybnosti
o vyuÏití kola jako
rovnocenného do-
pravního prostfied-
ku ve mûstû.

Dal‰í pfiíjemnou
skuteãností byla

moÏnost setkávat se s podobn˘mi
„cestovateli“ z celého svûta, mezi
kter˘mi nelze nezmínit na‰eho nové-
ho pfiítele z Holandska,
kterého jsme potkali
na jeho tfiímûsíãní ces-
tû Evropou a se kter˘m
jsme se znovu a zno-
vu potkávali na úseku
z Prahy do Vídnû.
K dal‰ím patfiil Ang-
liãan v Gabãíkovu,
skupina tfií JaponcÛ
v Bratislavû, postar‰í
penzisté na tandemu
z Bavorska, nûmecká
rodina s mal˘mi dûtmi
v pfiívûsn˘ch vozících
a dal‰í – v‰ichni stejnû
„postiÏení“ cestovatel-
skou horeãkou dálko-
v˘ch jezdcÛ.

Nakonec se nám po-
dafiilo splnit i pÛvodní
zámûr dorazit aÏ do
Budape‰ti, k ãemuÏ
zejména pfiispûlo ne-
zvykle teplé a suché
poãasí. Díky nûmu se
nám dafiilo udrÏovat
délky denních etap ko-
lem 70–80 km, i kdyÏ v jednom pfií-
padû vzdálenost pfiesáhla 120 km –
dÛsledek zru‰en˘ch kempÛ na slo-
venském Îitném ostrovû. Tato nemi-
lá skuteãnost nás donutila si cestu
pofiádnû natáhnout, na-
‰tûstí ale po rovinû
a s vûtrem v zádech. 

Vzhledem k na‰e-
mu vybavení jsme byli
znaãnû nezávislí na
hustotû i kvalitû ubyto-
vacích a stravovacích
zafiízení po cestû. Tam,
kde chybûla restaurace
ãi obãerstvení, pfii‰el na
fiadu vafiiã a vlastní
zásoby. Stejnû tak moÏ-
ností, kde si postavit
stan, se na‰lo dostatek.
A dopfiát si dennû tep-

lou sprchu nebylo Ïádn˘m nesplni-
teln˘m luxusem.

Nejslab‰ím místem celé cesty se

stal okamÏik návratu, plánovaná zpá-
teãní cesta vlakem z Budape‰ti.
Informace o tom, Ïe Ïádn˘ vlak
odjíÏdûjící do Prahy nepfiepravuje
kola, mûla témûfi zdrcující úãinek. Jen

Rakousko – Uhersko 2006          n
aneb Černý Most – Vídeň – Bratislava – Budapešť
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Tábor 35. skautského oddílu
Letos jsme byli poprvé na novém místû v údolí Zlatého potoka, ve Vítû-

jovicích u Prachatic. Na tábofie bylo 16 vlãat (mlad‰í ãlenové do 11 let),
20 junákÛ (star‰í ãlenové oddílu) a 6 dospûl˘ch vedoucích. Ná‰ tábor trval
jako obvykle 4 t˘dny. Napfied jsme si v‰echno postavili a zafiídili a po 3 dnech
práce se rozbûhl normální táborov˘ program. Velká ãást se toãila kolem celo-
táborové hry. Vlãata mûla letos hru „Alvarez“ podle námûtu Jaroslava Fog-
lara, kter˘ ji hrál kdysi se sv˘m oddílem. Stali jsme se po dobu tábora tfiemi
skupinami ‰panûlsk˘ch dobrodruhÛ, ktefií hledají star˘ poklad AztékÛ. Juná-
ci se promûnili naopak v hrdé Aztéky, ktefií se snaÏili získávat území kolem

tábora a s ním i poklady, které
se na nûm nacházely. Obû sku-
piny, junáci i vlãata, mûly svo-
ji hru, ale pfiitom obû témata
snadno umoÏÀovala pfiipravit
nûkteré ãásti programu spoleã-
nû. 

Mimo hry jsme Ïili normál-
ním táborov˘m Ïivotem. V pro-
gramu se stfiídaly typické tábor-
nické ãinnosti se sportovními
hrami. Na tábor jsme si letos
vzali jízdní kola a udûlali jsme
nûkolik del‰ích cyklov˘letÛ.
Vzhledem k tropick˘m vedrÛm
v ãervenci byl nejãastûj‰ím
cílem nûkter˘ rybník. Krom
toho mûla kaÏd˘ den tábora
jedna druÏina sluÏbu a musela
pfiipravit ve‰keré jídlo pro cel˘
tábor. A tak není divu, Ïe dny
rychle utíkaly a pfiiblíÏila se
závûreãná táborová hra a po ní
uÏ bourání a úklid tábora.

UÏ v záfií se opût rozbûhne
normální oddílová ãinnost.
Zahajovací schÛzka bude ve
stfiedu 6. 9. 2006 od 17 hodin
v na‰í klubovnû v dolním rohu
hfii‰tû Slavoje Hloubûtín.

Srdeãnû zveme v‰echny zájemce o skautskou ãinnost, aby se do na‰eho oddí-
lu pfii‰li podívat. Kdo váhá, nechÈ se zeptá. Na‰i ãlenové chodí vût‰inou do
základních ‰kol v Hloubûtínû a na âerném Mostû. Tfieba nûkterého znáte.
Nebo se podívejte na internetové stránky na‰eho oddílu www.pracata.cz

Václav Nehasil

Jedním z úkolÛ hry bylo pfienést oheÀ pfies
potok, aniÏ by se úãastníci dotkli vody.

Skotové
u vlčat

Vlãata ze skautského stfie-
diska bratfií Ma‰ínÛ se na
ãervencov˘ tábor pfiesunula
do âervené ¤eãice u Pelhfii-
mova. Pfii táborové hfie se
vydala po stopách pirátÛ
a bukan˘rÛ 15. aÏ 17. stole-
tí. Poznala dÏentlmena Fran-
coase, dravého Bartolomea,
geniálního stratéga Morga-
na i nelítostného L’Ollonai-
se. Zopakovala si druhy a typy lodí, plachet a ve skuteãnosti se uãila fiídit
kanoi. V̆ pravy do zahraniãí pfii táborové hfie podtrhla tfiídenní náv‰tûva pûtat-
fiiceti SkotÛ, ktefií se s radostí zapojili do programu a zúãastÀovali se i nástu-
pÛ, samozfiejmû v sukních. Jen to poãasí je asi zaskoãilo. VÏdyÈ bûhem celého
tábora pr‰elo jen dvakrát, a tak vlãata trávila dost ãasu koupáním v Trnávce.
V plnûní bobfiíkÛ si nejlépe vedl Jeník, kter˘ je‰tû na‰el v potoce i nejvíc
perel. Ty se mûnily za koÏené, stfiíbrné a dvakrát dokonce za zlaté peníze. Pení-
ze se na konci tábora mûnily v body a Jeník jich nasbíral 594, druh˘ Krtek
511 a tfietí Skokan 446. V pofiadí ‰estek mûla Ïlutá 95 bodÛ, modrá 70 a zele-
ná 68 bodÛ. A kdyÏ uÏ jsme u tûch ãísel, tak z té táborové pûtatfiicítky vlãat
byla asi tfietina z na‰í mûstské ãásti. Dnes uÏ v‰ichni na tábor jen vzpomína-
jí, Ïijí souãasností a pfiipravují se na republikové kolo závodu O totem náãel-
níka v polovinû záfií. A rádi mezi sebou pfiivítají dal‰í zájemce o v˘lety do
pfiírody se spoustou vesel˘ch i napínav˘ch pfiíhod ve spoleãnosti stejnû sta-
r˘ch kamarádÛ. Staãí pfiijít kaÏdé pondûlí mezi 16 a 18 hodinou do klubov-
ny v âihákovû ulici ãíslo 20, ve Vysoãanech kousek za Gongem. – vok –

Meãe a bambitky si kaÏd˘ vyrábûl sám.

Po prázdninové pfiestávce se do ListÛ vracíme
s na‰í soutûÏí, kterou pro vás pfiipravujeme spo-
leãnû s kartografick˘m vydavatelstvím Îaket. Záfii-
jová soutûÏní otázka souvisí s nejnovûj‰í sérií ãtyfi
cyklomap z tohoto vydavatelství, nazvan˘ch
„Z Prahy na kole“. Zobrazují v mûfiítku 1:65 000
nejbliÏ‰í okolí Prahy, rozdûlené do ãtyfi ãástí pod-
le svûtov˘ch stran. Mezi jejich hlavní pfiednosti
patfií i uÏit˘ materiál – neroztrhnuteln˘ a vodo-
vzdorn˘ syntetick˘ papír zn. Tyvek od firmy
DuPont. Po obsahové stránce zobrazují v‰echny
znaãené cyklotrasy, osobnû projeté a vyznaãené
podle skuteãného prÛbûhu vãetnû jejich rozli‰ení
podle typu povrchu. Dále jsou doplnûny informa-
cemi o cykloprodejnách, informaãních stfiediscích,
ubytovacích a stravovacích zafiízeních. Podrobnû
jsou zpracovány informace o moÏnostech pfiepra-
vy kol v dopravních prostfiedcích v dané oblasti.

Na v‰ech mapách se mÛÏete setkat s dlouho pfiipravovanou cyklotrasou,
nazvanou PraÏské kolo (ã. 8100), která byla v loÀském roce doznaãena
a obepíná celé území hlavního mûsta. 

Dne‰ní otázka zní – jaká je celková délka PraÏského kola? 
a) cca 130 km, b) cca 150 km, c) cca 180 km. 
Odpovûdi nám zasílejte nejpozdûji do 15. 9. âtvefiice vylosovan˘ch

v˘hercÛ obdrÏí kompletní sadu cyklomap Z Prahy na kole. 
Je‰tû upozorÀujeme, Ïe tyto cyklomapy si v Praze 14 mÛÏete zakou-

pit v knihkupectví Havana v Hloubûtínû.

Soutěžíme s Žaketem

odváÏné rozhodnutí nepozorovanû
naloÏit v‰echny ãtyfii bicykly vãet-
nû bagáÏe do jednoho kupé a zou-
falé odhodlání se nenechat vyhodit
vedlo k tomu, Ïe následující ráno

jsme stanuli zpût na místû, ze kte-
rého jsme témûfi pfied jedenácti dny
vyrazili.

Mojmír Kopeãn˘

       na velocipédu

Dnes peãeme k obûdu maso na ohni v dal-
‰ím úseku hry.
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Ve Vald‰tejnském paláci probûhlo
27. ãervna historicky první slavnost-
ní pfiedávání mezinárodních titulÛ
Eko‰kola (Eco-Schools) v âR, které
pofiádalo SdruÏení TEREZA ve spo-
lupráci se Senátem âR. Tento pres-
tiÏní titul byl udûlen ‰kolám, které na
základû metodick˘ch pokynÛ napl-
nily kritéria vedoucí k ekologizaci

provozu samotn˘ch budov ‰koly za
t˘mové spolupráce ÏákÛ, pedagogÛ
a dal‰ích zamûstnancÛ. Slavnostní
vyhlá‰ení probíhalo pod zá‰titou
Ministerstva ‰kolství, mládeÏe a tûlo-
v˘chovy âR a Ministerstva Ïivotní-
ho prostfiedí âR Mezi prvními
14 ‰kolami, které se budou nadále
py‰nit titulem nad jiné prestiÏním,

je i ‰kola z na‰í mûstské ãásti –
Z· Generála Janou‰ka.

UÏ jsme informovali v ã. 6 ListÛ
Prahy 14, Ïe se Z· Generála Janou‰-
ka pfiihlásila jako jediná ‰kola z Pra-
hy 14 do soutûÏe o získání mezi-
národního ocenûní a certifikátu
ECO-SCHOOL. Byla mezi prvními
‰kolami v âR, které se do tohoto pro-
jektu pfiihlásily a kdyÏ do‰lo na hod-

nocení, v‰em se tajil dech, jak to
dopadne. ·kolu nav‰tívili auditofii ze
sdruÏení Tereza a zkoumali v‰e z hle-
diska ekologizace provozu, ‰etfiení
energiemi, vodou, péãí o prostfiedí
‰koly a jejího okolí, tfiídûní odpadÛ
atd. Hovofiili s dûtmi i uãiteli a dal-
‰ími zamûstnanci ‰koly, ovûfiovali
uvádûné údaje. Po mûsíci ãekání pfii-
‰lo rozhodnutí, v jehoÏ závûru stálo:
„Titul Eko‰kola by této ‰kole nemûl
chybût“. Blahopfiejeme! 

ves, foto: Eva Jifiíková

ECO-SCHOOL poprvé v Praze 14 

Ve ‰kolním roce 2006/07 se ote-
vírá na âerném Mostû v ulici Gene-
rála Janou‰ka 1060 deta‰ované pra-
covi‰tû Základní umûlecké ‰koly
v Horních Poãernicích (dfiívûj‰í
Lidová ‰kola umûní s odpolední
v˘ukou, pozn. red.). V ‰esti novû
upraven˘ch uãebnách se budou vyu-
ãovat hudební a v˘tvarné obory.
Zájemci o studium ve vûku od 5 do
14 let i jejich rodiãe jsou srdeãnû
zváni k náv‰tûvû ‰koly v Horních
Poãernicích, Ratibofiická 30, kde se
dozvûdí dal‰í informace. Dodateã-

né pfiijímací talentové zkou‰ky
budou probíhat zaãátkem záfií a Ïáci,
ktefií je zdárnû sloÏí budou zafiazeni
ihned do v˘uky ve sv˘ch tfiídách na
âerném Mostû. 

V leto‰ním ‰kolním roce se bude
vyuãovat v hudebním oboru hra na

flétnu (zobcovou, pfiíãnou), klarinet,
hoboj, housle, violu, violoncello,
akordeon, kytaru klasickou, elek-
trickou, basovou, klavír, zpûv sólo-
v˘, sborov˘, bicí nástroje, skladba,
hudební nauka, hra na keyboard
a hra na ÏesÈové dechové nástroje –
trubka, lesní roh a pozoun. Obsa-
hem studia v˘tvarného oboru jsou
základy v˘tvarné kompozice, volné
tvorby, ztvárnûní skuteãnosti, pro-
storové, objektové a akãní tvorby
a v˘tvarné kultury. Základními tech-
nikami jsou malba, kresba, grafika

a modelování vã. keramiky.
Dal‰í informace na adrese ZU·

Ratibofiická 30, Pha 9 Horní Poãer-
nice, tel. 281 925 304, 281 927 168;
e-mail: zus.hp@seznam.cz;
www.zus-hp.cz

Libor Zíka, fieditel ‰koly

V Praze 14 je od září 
Základní umělecká škola

Junior band ZU·

Hořelo? – Nehořelo!
V úter˘ 30. kvûtna dopoledne se na telefonním ãísle 150 ozvalo „V Z·

Generála Janou‰ka hofií.“ Ze Satalic vyjely hasiãské vozy – siréna, svítící
maják. V‰ichni Ïáci i uãitelé jiÏ byli venku – do 12 minut byla budova ‰ko-
ly prázdná. Nikde ale plameny ani koufi. Jen volání o pomoc. Co se dûje?
PoÏárníci natáhli hadici do budovy, vysunuli Ïebfiík a oknem „zachránili“
6 ÏákÛ z druhého patra. Kolemjdoucí i obyvatelé okolních domÛ v‰e se zájmem
sledovali. PoÏárníci profesionálnû v‰echno rychle zvládli, ÏákÛm ukázali svo-
ji techniku a vybavení. 

Cviãn˘ poplach a nácvik rychlého vyklizení budovy se podafiil. Návrat do
tfiíd byl radostn˘, hlavnû, Ïe opravdu nehofielo. text a foto: EJ

Zažít město jinak
ZaÏít mûsto jinak je  program v rámci Evropského t˘dne mobility od

16. do 22. záfií, jehoÏ cílem je oÏivit ulice Prahy a propagovat vlídné a k mûs-
tu ‰etrné formy dopravy. Nabízí aktivity rÛzného typu – osvûtové, umûlec-
ké, cyklistické a odborné. Budete svûdky promûny Smetanova nábfieÏí v Ïiv˘
boulevard pln˘ pouliãních kaváren, vychutnáte si nejen dobrou kávu, ale
i rÛzná divadelní a hudební vystoupení. Stanete se souãástí happeningÛ.
Pod ‰ir˘m nebem si budete moci nechat opravit kolo, vyzkou‰et si, Ïe cyk-
lista je plnohodnotn˘m úãastníkem dopravy, dozvûdût se víc o vizi mûst
„pro lidi“ a prostû b˘t u mnoha zajímav˘ch událostí. Podrobnosti na
www.auto-mat.cz, www.alfredvedvore.cz. Vstup na v‰echny akce voln˘.
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Aãkoliv uÏ zaãal ‰kolní rok
2006/07 my se fotografiemi je‰-

tû vracíme do toho minulého, kter˘
v ãervnu zakonãila Z· Chvaletická
v pofiadí jiÏ 29. ‰kolní akademií.
Dvouhodinové pásmo taneãkÛ, scé-
nek, písniãek, recitací, ukázek spor-
tovní gymnastiky a stepu bylo o to
nároãnûj‰í, Ïe teplota vzduchu ve
‰kolní tûlocviãnû pfiesáhla hodnû pfies
30 °C. Dûti nejen ze zdej‰í základní
‰koly, ale i hosté – budoucí prvÀáã-
kové z M· Chvaletická a dûti z Dût-
ského domova v Pfiestavlkách podá-
vali skuteãnû úÏasné v˘kony. Ocenil
to cel˘ uãitelsk˘ sbor v ãele s fiedite-
lem ‰koly Mgr. Josefem Kneprem
a hlavnû hledi‰tû plné asi 350 rodi-
ãÛ, dal‰ích pfiíbuzn˘ch a kamarádÛ
vystupujících dûtí.

text a foto: ves

Tr

Tradiční školní akademieTradiční školní akademie

stránky 16 – 18 pfiipravila 
Alena Veselá
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Na období let 2006–2007 získaly 3 ‰koly obvodu Pra-
hy 14 – Z· Chvaletická, Z· Hloubûtínská a Z· Tole-
rance dotaci z projektu ESF JPD 3. Prostfiedky z tohoto
projektu jsou urãeny na kompenzaci znev˘hodnûní ÏákÛ
se speciálními vzdûlávacími potfiebami, na celkové zkva-
litnûní v˘uky na Z· a s tím související zkvalitnûní vzdû-
lávání pedagogick˘ch a poradensk˘ch pracovníkÛ. Pro-
stfiedky jsou urãeny na rÛzné oblasti: od ledna 2006 byly
ãerpány napfiíklad na zaji‰tûní douãování. V kaÏdém roã-
níku na 1. stupni Z· Chvaletická probíhalo pravidelnû
kaÏd˘ t˘den douãování více neÏ 30 ÏákÛ v ãeském jazy-
ce a matematice. Dal‰ího druhu douãování, které bylo
vûnováno ÏákÛm, u nichÏ se uvaÏovalo o pfiefiazení na
nûkterou ze speciálních ‰kol, se pravidelnû zúãastÀovali
4 Ïáci. Na 2. stupni se více neÏ 70 ÏákÛ douãovalo z mate-
matiky, pfiírodních vûd a angliãtiny. Bylo urãeno nejen
ÏákÛm se slab˘m prospûchem, ale mohli se ho úãastnit
i ti, ktefií mûli zájem zlep‰it v nûkterém pfiedmûtu svÛj pro-
spûch nebo ti, ktefií z dÛvodu nemoci zame‰kali v˘uku.

� Z prostfiedkÛ JPD 3 byla financována také pravi-
delná péãe speciálních pedagogÛ.

� Na Z· Chvaletická se vûnovaly více neÏ 55 ÏákÛm
pravidelnû 3 speciální pedagoÏky. 

Prostfiedky z JPD 3 pomohly v na‰í ‰kole uhradit
náklady na osobní asistenci tfií tûlesnû postiÏen˘ch ÏákÛ.
Stávající zpÛsob financování osobní asistence pro tyto
Ïáky není v na‰em ‰kolství fie‰en optimálním zpÛsobem.
·koly musí prostfiedky zaji‰Èovat formou grantÛ a Ïádo-
stmi o finanãní pfiíspûvky od nadací. Dal‰í ãinnost, kte-
rou zaji‰Èujeme finanãními prostfiedky JPD 3 je organi-
zování zájmové ãinnosti – krouÏkÛ. Podpofien byl
otevfien˘ krouÏek informaãních technologií.To je typ
krouÏku, na kter˘ mÛÏe pfiijít kter˘koliv Ïák ‰koly a nav-
‰tûvovalo jej t˘dnû více neÏ 40 ÏákÛ. V pfií‰tím roce pod-
pofiíme navíc i krouÏky sportovní, v˘tvarné a dal‰í otev-
fiené krouÏky. Pofiízeny byly téÏ pomÛcky pro sportovní

krouÏky a materiál pro keramick˘ krouÏek. Pro pedago-
gy ze Z· Chvaletická a Z· Hloubûtínská jsme z ESF fon-
dÛ zajistili vzdûlávání pedagogick˘ch pracovníkÛ. Pfies
10 zamûstnancÛ absolvovalo kurz PC, kter˘ byl vûnován
modulu Excel. Nyní po prázdninách probûhnou kurzy
kritického my‰lení a kurz pro podporu tvorby ‰kolního
vzdûlávacího programu. ESF JPD 3 byl vyuÏit i ke zpra-
cování vzdûlávacího obsahu pfiedmûtu ICT a volitelného
pfiedmûtu Práce na poãítaãi. V‰e bude vyuÏito pfii tvorbû
·kolního vzdûlávacího programu. Cílem je, aby Ïáci
zvládli základy pûti modulÛ ECDL a seznámili se s pro-
gramem Zoner Photostudio. Zatím je zpracováno uãivo
pro 6. a 7. roãníky. Díky prostfiedkÛm JPD 3 se mohly na
Z· Chvaletická realizovat dva jednodenní v˘lety. Zim-
ního lyÏafiského zájezdu do Jizersk˘ch hor se zúãastnilo
témûfi 40 ÏákÛ. Zájezd byl urãen pfiedev‰ím ÏákÛm, kte-
fií se nezúãastÀují ‰kolních lyÏafisk˘ch kurzÛ. V kvûtnu
na raftovém v˘letu na Sázavû získávalo první vodácké
zku‰enosti pfies 40 ÏákÛ. Ze zorganizovan˘ch v˘letÛ mûla
pravdûpodobnû nejvût‰í úspûch jarní tfiídenní turistická
akce pfiechodu Krkono‰. Po stopách Hanãe a Vrbaty puto-
valo pfies 40 ÏákÛ. Pfií‰tí ‰kolní rok bychom chtûli zajistit
navíc douãování anglického jazyka od 3. roãníku a dou-
ãování ãeského jazyka ve v‰ech tfiídách. Dále pfiedpo-
kládáme, Ïe se nám podafií pro v˘uku anglického jazyka
– konverzace na 2. stupni získat rodilého mluvãího. 

V na‰í ‰kole jsme poÏádali Ïáky, aby vymysleli ‰kol-
ní název pro projekt ESF JPD 3. Domnívám se, Ïe se jim
naprosto pfiesnû a v˘stiÏnû podafiilo charakterizovat pro-
jekt.

Îáci si ho pojmenovali Pomocná ruka. ·koly na‰eho
obvodu patfií mezi nûkolik málo praÏsk˘ch ‰kol, které
byly v projektu ESF JPD 3 úspû‰né. Nejvût‰í zásluhu na
tomto úspûchu má b˘valá fieditelka Z· Chvaletická Mgr.
Jifiina Nováková, která je v souãasné dobû vedoucí pro-
jektu. Mgr. Josef Knepr, fieditel Z· Chvaletická

·kolství
18ZÁŘÍ 2006

Pomocná ruka školám

Netradiční
výuka 

V Z· Hloubûtínská probíhaly
30. a 31. kvûtna netradiãní projek-
tové dny, které byly ve znamení
rÛzn˘ch exkurzí a sportovních klá-
ní. Cílem bylo zúãastnit se jedno-
ho ze tfiinácti vyhlá‰en˘ch projek-
tÛ a seznámit se se spoluÏáky
z nejrÛznûj‰ích tfiíd. II.stupeÀ se
rozdûlil na rÛzné skupiny. Nûktefií
se vydali tfieba na Staromûstské
námûstí, na Petfiín, na Vy‰ehrad
nebo po stopách Franze Kafky, dal-
‰í se podívali do Fata morgany, do
ZOO a ti s dobrodruÏnûj‰í povahou
si vybrali lanové centrum nebo
poznání Vltavy na raftech. Druh˘
den jsme v‰echny akce zdokumen-
tovali, aÈ uÏ v podobû filmÛ, fotek
ãi zajímav˘ch ãlánkÛ a pfiedvedli
jsme je sv˘m spoluÏákÛm. Moc
bychom chtûli podûkovat uãitelÛm
– vedoucím na‰ich projektÛ – za
trpûlivost a v˘born˘ nápad usku-
teãnit tyto dva dny nabité super
záÏitky, jako dárek pro nás ke Dni
dûtí. I v leto‰ním ‰kolním roce uví-
táme tyto projekty jako pfiíjemné
zpestfiení na‰í v˘uky.

Za redakci Kachlíkárny 
Klára BlaÏková 

a Markéta Dutková, IX.C

Pfied‰koláky ãeká v M· Sluníãko
v ul. Generála Janou‰ka 1005 na âer-
ném Mostû kaÏdoroãnû na konci
‰kolního roku tak trochu netradiãní

rozlouãení se ‰kolkou. Tfietí ãervno-
v˘ t˘den se i letos jmenoval „Slu-
níãkov˘“ a byl nejen vysok˘mi tep-
lotami venku ladûn cel˘ do sluneãna.
Dûti se oblékaly do Ïlut˘ch triãek

a kraÈasÛ, udûlaly si s uãitelkami
v˘let do hvûzdárny v ëáblicích,
namalovaly si na bílá triãka textilní-
mi barvami kaÏd˘ své sluníãko

a dokonce absolvovaly takovou
malou „‰kolkovou maturitu“. Kdo
splnil 10 úkolÛ, které jsou pfiedpo-
kladem pro pfied‰koláky ( napfi. zna-
lost barev, poãítání do 10, pouÏívání

pfiíboru, zavazování tkaniãek atd.)
smûl strávit noc ve ‰kolce . Právû
v pfiedveãer této neobyãejné noci si
dûti namalovaly svá sluníãka na triã-

ko, které si pak jako vzpo-
mínku na ‰kolku odnesly
domÛ. Potom je ãekala tajupl-
ná bojová hra, pfii které ‰lo
kaÏdé dítû úplnû samo s bater-
kou setmûlou budovou ‰kol-
ky aÏ k cíli v 1. patfie – kde na
nû ãekal mil˘ dárek – textilní
sluníãko jako dal‰í suven˘r.
KdyÏ veãer uléhaly poprvé na
celou noc do sv˘ch post˘lek,
na nichÏ doposud jen odpoãí-
valy po obûdû, byly plné
dojmÛ a oãekávání zítfiej‰ího
„velkého dne“. Ten pfiipadl na
21. ãerven a bûhem slavnost-
ního dopoledne se v‰ichni
individuálnû s kaÏd˘m pfied-
‰kolákem rozlouãili. „Tak nám
ty dûti za tfii roky pfiirostly
k srdci, Ïe je máme jako své
vlastní“, fiíká paní uãitelka
Lenka JanÛ „aÏ budou odchá-
zet, ukápne urãitû nejedna

slziãka“. Je‰tû dostaly na rozlouãe-
nou dárkem kníÏku a po prázdninách
ãeká 29 sluníãkov˘ch pfied‰kolákÛ
první velk˘ krok do Ïivota.

text a foto: ves

Se

NABÍDKA 
KURZŮ

Soukromé gymnázium
ARCUS, 

Bratfií VenclíkÛ 1, 

zahajuje 13. září 2006
kurzy pro Ïáky Z· 
a ostatní vefiejnost.

• KaÏdou stfiedu 15.30 – 17 hod.
mají dûti moÏnost roz‰ifiovat si
své poãítaãové znalosti, vyuÏívat
internet, zkusí si napfi. vyrobit
noviny a zpracovávat fotografie.
Kurz bude ukonãen 20. 12. 2006.

• Od 20. 9. zaãínají jazykové
kurzy angliãtiny a nûmãiny pro
zaãáteãníky i pokroãilé, nejen pro
dûti, ale i pro dospûlé. V˘uka
2 hod. t˘dnû bude vÏdy ve stfiedu
od 16 hod.

• Nabídka pro seniory – základy
uÏívání poãítaãe, e-mailová po‰-
ta, internet. Zahájení od 20. 9.,
ukonãení 20. 12. 2006. 

Zápis do v‰ech typÛ kurzÛ je
moÏn˘ v budovû ‰koly dennû
7.15 – 15.30 hod. a ve dnech 6.,
7., 11., a 12. záfií aÏ do 19 hod.

Dal‰í informace jsou na
www.arcus9.cz a tel: 281 912 457.
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Pro každého něco!
Nákupy, sport a zábava!

V Nákupním a Zábavním Centru Černý Most

Pro Vás a pro ty nejmenší
Centrum âern˘ Most nabízí sv˘m náv‰tûvníkÛm moÏnost pohlídání dûtí.
O dûti se stará ‰kolen˘ personál a je pro nû pfiipravena fiada soutûÏí, moÏ-
nost namalovat si obrázek nebo nûco pûkného vymodelovat. 
Na kaÏd˘ den je pfiipraven pro dûti jin˘ program, kter˘ si mÛÏete pfieãíst
na informaãní ceduli v dûtském koutku nebo na www.timeoutplus.cz.
Dûtsk˘ koutek je kaÏd˘ den otevfien od 9:00 do 21:00 hodin a nalezne-
te ho v prvním patfie Nákupního centra pfiímo naproti hlavnímu vchodu. 

Už jste navštívili sportovní 
centrum Factory Pro?

O víkendu 9.–10. záfií probûhne na parkovi‰ti A u Centra âer-
n˘ Most streetbalov˘ turnaj Czech Open 5ON5. Jedná se o akci
zafiazenou do série turnajÛ Streetball-mania, která je organi-
zována pod hlaviãkou âSF (âeská streetballová federace). Jak
uÏ napovídá název, soupefiit se bude ve hfie 5 na 5. Tato v âes-
ké republice nepfiíli‰ známá varianta streetballu se ve svûtû
tû‰í ohromné oblibû a nûkterá národní mistrovství probíhají
uÏ pouze s 5 hráãi v poli na kaÏdé stranû. 
SoubûÏnû s turnajem bude probíhat soutûÏe ve smeãování (Slam
Dunk Contest) a v hodu trojek, kter˘ch se mÛÏe zúãastnit kaÏ-
d˘, aÈ uÏ z fiad divákÛ nebo hráãÛ. I z tûchto klání si vítûzové
odnesou spoustu cen.
Pro diváky je pro zpfiíjemnûní celého víkendu pfiipraven bohat˘ dopro-
vodn˘ program (pfiedstaví se ãeská ‰piãka beatboxu, barmanská show, bre-
akdance a cheerleaders), kter˘m bude provázet dvojice moderátorÛ Marek
Greger a Arthur Kaãer. 

Îe je‰tû nemáte program? Tak se pfiijìte podívat a pobavit se ‰piãkov˘m
ãesk˘m streetballem, popfi. si i zahrát. Více informací a pfiihlá‰ky najdete
na www.streetball-mania.cz.

Sportovní víkend v CČM – Czech Open 5ON5

www.centrumcernymost.cz

Ve Factory Pro si na své pfiijde opravdu kaÏd˘. V pfiíjemném klimatizova-
ném prostfiedí nabízíme celou fiadu typÛ aerobiku, jógu, bojové sporty, cvi-
ãení pro tûhotné a seniory, spinning, posilovnu s kardio zónou, ricocheto-
vé kurty a mnoho dal‰ího. 
� K regeneraci a obãerstvení poslouÏí sportbar s ‰irok˘m v˘bûrem nápo-

jÛ a stravních doplÀkÛ. 
� Milovníci vodních sportÛ a odpoãinku jistû ocení plaveck˘ bazén s rela-

xaãní zónou, která obsahuje vífiivku, saunu, páru, masáÏea solárium.
Nebylo opomenuto ani pohodlí zákazníkÛ. Pfiímo u bazénu jsou pro
odpoãinek k dispozici pohodlná lehátka a kfiesílka, u kter˘ch se o náv‰tûv-
níky postará obsluha z pfiilehlého baru. 

� V nabídce jsou rÛzné nealkoholické i alkoholické nápoje a dal‰í obãer-
stvení 

Zastavte se v C&A a inspirujte
se novou podzimní kolekcí

V dámské a pánské

módû pfievládají pfií-

rodní materiály a bar-

vy. Hitem sezóny bu-

de tvíd a kÛÏe. Pro

malé i velké ‰koláky

pak nabízíme triãka,

cool mikiny, dÏíny...

vse za super ceny.

Můj svět, 
moje móda, 

moje C&A
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Informace
20ZÁŘÍ 2006

Ze systému hl. m. Prahy
V Humenci x Sadská 4.9.
Mochovská x Zeleneãská
Svépravická x ·estajovická 
Pofiíãanská x Klánovická

VaÀkova x V Chaloupkách 6.9.
Konzumní x Na Obrátce 
Zámeãnická x Mochovská 
Hejtmanská x Vranovská 

Tálínská x Oborská 11.9.
Vírská x Branská 
Jordánská x Svárovská

Splavná x Svárovská 13.9.
Svûtská x Lipnická
Borská x Rovenská

VodÀanská x Skorkovská 18.9.
Spolská x Milovská
Hamerská x Církviãná 

Zvíkovská x Dáfiská 20.9.
RoÏmberská x Podli‰ovská 
Herdovská x Bo‰ilecká

·imanovská x Za ‰kolou 25.9.
Karda‰ovská 

u obch. stfiediska
Chvaletická x Vizírská 

(chodník)

Kukelská x Chvaletická 27.9.
Nedvûdická x ÎehuÀská
Lásenická x Lipnická 

Ze systému MČ Praha 14

Hodûjovská x Za Rokytkou 6.9.  
Novozámecká x Vidlák 7.9.  
Lomnická x Zalinská 11.9.  
Travná x Kostlivého 12.9.  
DoleÏalova, 

chodník proti 1051  13.9.
Dygr˘nova x Breitcetlova 14.9.  
Bfií VenclíkÛ x Vlãkova 18.9.  
·romova x Gen. Janou‰ka 19.9.  
Bryksova x Kpt. Stránského 20.9.  
Mansfeldova x Kuãerova 21.9.  
Rone‰ova x Volkova 25.9.
Bobkova x MaÀákova 26.9.

Upozornění: 

Velkoobjemové kontejnery jsou
urãeny na odpad z provozu domác-
ností, kter˘ není moÏné pro jeho
objem odloÏit do nádob na smûsn˘
komunální odpad (popelnic). Jedná
se pfiedev‰ím o ãásti nábytku, pod-
lahové krytiny (koberce, linolea,
pfiípadnû elektrospotfiebiãe ne-
obsahující nebezpeãné látky, apod.).
Kontejnery nejsou urãeny na sta-

vební suÈ, v˘kopo-
vou zeminu, Ïivo-
ãi‰n˘ a rostlinn˘
odpad, odpad z pod-
nikatelské ãinnosti
a nebezpeãné sloÏky
komunálního odpa-
du. Velkoobjemové
kontejnery jsou pfii-
stavovány do 11 hod.
dle rozpisu a odvá-
Ïeny následující den. 

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY
na ZÁŘÍ
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Úfiad m. ã. Prahy 14, odbor v˘-
stavby a dopravy, jako pfiíslu‰n˘ sil-
niãní správní úfiad upozorÀuje na
prÛbûh podzimního komplexního
úklidu komunikací (KÚK) v roce
2006 dle níÏe uvedeného harmo-
nogramu. KÚK se t˘ká kromû uve-
den˘ch komunikací rovnûÏ v‰ech
parkovi‰È pfii tûchto komunikacích.

20. 9. 2006 Cíglerova, Bfií Venc-
líkÛ, Vlãkova, Boufiilova, Bojãen-
kova, Trytova, Paculova, Rone‰o-
va, Volkova, vãetnû parkovi‰tû
u ‰koly pfii ul. Bfií VenclíkÛ a par-
kovi‰tû pfii metru v ul. Cíglerova

21. 9. 2006 Krylovecká, Karda-
‰ovská, Rochovská, Vizírská, Ku-
kelská, Chvaletická, Îárská

22. 9. 2006 ·romova, Himrova,
Gen. Janou‰ka, ·ebelova, Jíchova,
Smikova, Dygr˘nova (ãást vyzna-
ãená pfienosn˘m DZ), Anderleho 

25. 9. 2006 DoleÏalova, Dygr˘-
nova (ãást vyznaãená pfienosn˘m
DZ), Va‰átkova, Breitcetlova

27. 9. 2006 Na Obrátce, Kon-
zumní, Kbelská, Milovická, V No-
vém Hloubûtínû, V Humenci,
Sadská, Pod Turnovskou tratí,
Mochovská v úseku od kfiiÏ. Kbel-
ská po kfiiÏ. Pod Turnovskou tratí,
Zeleneãská v úseku od kfiiÏ. Kbel-
ská po kfiiÏ. Nehvizdská 

29. 9. 2006 Kpt. Stránského,
Bryksova od kfiiÏ. Ocelkova po
kfiiÏ. Kpt. Stránského, Vybíralova
(ãást vyznaãená pfienosn˘m DZ)

2. 10. 2006 Zámeãnická, ZáluÏ-
ská, Nehvizdská, Mochovská v úse-
ku od kfiiÏ. Pod Turnovskou tratí po
kfiiÏ. Zeleneãská, Zeleneãská v úse-
ku od kfiiÏ. Nehvizdská po kfiiÏ. Slé-
vaãská

3. 10. 2006 K Mototechnû, Anny
âíÏkové, Chvalská, Horou‰anská,
Klánovická, Pofiíãanská, SoustruÏ-
nická, Liblická, ·tolmífiská, âer-
touská v úseku od kfiiÏ. Klánovická
po kfiiÏ. VaÀkova, Hloubûtínská
v úseku od kfiiÏ. Podûbradská po
kfiiÏ. VaÀkova

4. 10. 2006 Hloubûtínská v úse-

ku od kfiiÏ. VaÀkova po kfiiÏ. V Cha-
loupkách, VaÀkova, V Chaloup-
kách, Kyjská, Svépravická, ·esta-
jovická, Hostavická, PostfiiÏínská,
Lito‰ická, âertouská v úseku od
kfiiÏ. VaÀkova po kfiiÏ. V Chaloup-
kách 

5. 10. 2006 Fejfarova, Kuttel-
wascherova, Vybíralova (ãást vy-
znaãená pfienosn˘m DZ), Bryksova
v úseku od kfiiÏ. Bobkova (pod cuk-
rárnou) po kfiiÏ. Kpt. Stránského 

6. 10. 2006 Pospíchalova, par-
kovi‰tû pfii ul. Cíglerova v blízkos-
ti kfiiÏ. s ul. Pospíchalovou

11. 10. 2006 Bryksova – úsek od
kfiiÏ. Mansfeldova po kfiiÏ. Ocel-
kova, MaÀákova (ãást vyznaãená
pfienosn˘m DZ), Kuãerova (ãást
vyznaãená pfienosn˘m DZ), Bob-
kova (ãást vyznaãená pfienosn˘m
DZ) 

12. 10. 2006 Franti‰kova, MaÀá-
kova (ãást vyznaãená pfienosn˘m
DZ), Kuãerova (ãást vyznaãená
pfienosn˘m DZ), Mansfeldova,
Bryksova v úseku od kfiiÏ. Bobko-
va aÏ po kfiiÏ. Mansfeldova, Bob-
kova v úseku od kfiiÏ. Bryksova po
kfiiÏ. Kuãerova 

Úklid komunikací bude prová-
dût Technická správa komunikací
hl.m. Prahy za asistence Policie âR
a Mûstské policie. Doba úklidu
bude od 7 do 14 hodin a v t˘den-
ním pfiedstihu budou dotãené ko-
munikace osazeny pfiíslu‰n˘mi
dopravními znaãkami. Proto vyz˘-
váme v‰echny motoristy, aby res-
pektovali toto dopravní znaãení
a ve vlastním zájmu neparkovali
v uveden˘ch dnech na takto ozna-
ãen˘ch komunikacích. V pfiípadû
neuposlechnutí rozhodnutí sil-
niãního správního úfiadu je vlast-
ník komunikace oprávnûn dle
zákona ã. 13/1997 Sb. o pozem-
ních komunikacích, ve znûní
pozdûj‰ích pfiedpisÛ, odstranit sil-
niãní vozidlo na náklady jeho
vlastníka.

UPOZORNĚNÍ 
PRO MOTORISTY

Harmonogram mobilního sběru 
NEBEZPEČNÉHO ODPADU

Zastávky na sbûrové trase ve ãtvrtek 21. záfií 

kfiiÏovatka ul. Zámeãnická x Mochovská 15.00–15.20 hod. 

kfiiÏovatka ul. Sadská x V Novém Hloubûtínû 15.30–15.50 hod.

kfiiÏovatka ul. Klánovická x Liblická 16.00–16.20 hod.

kfiiÏovatka ul. ·estajovická x V Chaloupkách 16.30–16.50 hod.

kfiiÏovatka ul. ·estajovická x Svépravická 17.00–17.20 hod.

kfiiÏovatka ul. Cidlinská x Mar‰ovská 17.30–17.50 hod.

kfiiÏovatka ul. Kukelská x Chvaletická x Îárská 18.00–18.20 hod.

ul. Karda‰ovská (u nákupního stfiediska) 18.30–18.50 hod.

Odpady, které sbíráme: barvy,
baterie v‰ech druhÛ, vãetnû olovna-
t˘ch akumulátorÛ, ãistící prostfied-
ky, fotochemikálie, hydroxidy, che-

mikálie, kosmetiku, kyseliny, léky,
lepidla, nádoby od sprejÛ, motoro-
vé oleje, pesticidy, rozpou‰tûdla,
teplomûry, tuky, v˘bojky a záfiivky.

V uveden˘ch dnech je obsluho-
vána celá sbûrová trasa se v‰emi
zastávkami.

Nebezpeãné odpady odevzdá-
vejte v˘hradnû obsluze sbûrové-
ho vozidla!
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Občanská inspirace

Kuãerova 14, âern˘ Most 

Program akcí, kroužků a kurzů
pro děti i dospělé od září 2006

Na‰e sdruÏení Vám opût pfiipravilo pestrou nabídku volnoãasov˘ch aktivit:
Dopolední i odpolední Sluníãka – krouÏky pro nejmen‰í dûti od 3 let –

v˘tvarná nebo hudební dílniãka plná her
Odpolední dílniãka pro pfied‰koláky aneb „hrajeme si na ‰kolu“
Hudební krouÏky a kurzy – kurzy hry na flétnu, folková kytara pro dûti,

novû i pro mládeÏ 
V̆ tvarné krouÏky a dílny pro pfied‰kolní i ‰kolní dûti, novû v˘tvarn˘ ate-

liér
V̆ tvarn˘ a tvofiiv˘ Klub ‰ikovn˘ch rukou pro holky – vede opût lektorka

Vendula
·achy – pro dûti i mládeÏ a dal‰í krouÏky a dílny
Pro pfied‰kolní i ‰kolní dûti bude opût v˘uka angliãtiny – nûkolik kurzÛ.

KrouÏky vedou osvûdãení lektofii a studenti. 
Angliãtina pro dospûlé – v˘uka a konverzace – nûkolik úrovní kurzÛ, vzhle-

dem k zájmu jiÏ nejen pro maminky na RD. Vede opût lektorka Tereza.

Pro maminky na RD, které nemají kam dát děti, jsme
připravili tyto novinky:

Anglick˘ klub pro maminky – hodinka anglické konverzace u kávy nebo
ãaje pro Ïeny, které si potfiebují udrÏet znalost angliãtiny. Dûti mohou b˘t pfií-
tomny s maminkou – máme pro nû ve vedlej‰ích prostorách pfiipraven pro-
gram!

Angliãtina pro maminky – zaãáteãnice s programem pro dûti. Maminky
se uãí a dûti mají svÛj program – Sluníãka.

Dále nabízíme bezplatné kluby pro dûti se vztahem k pfiírodû: 
EkokrouÏek – dûti 6–9 let

Ekoklub – dûti od 10 let, krouÏky opût vedou Andrea a Tereza.
Ekokluby pfiipravujeme pro sídli‰tní dûti zdarma díky podpofie MHMP. Na

zaãátek fiíjna pfiipravujeme tradiãní sobotní Ekoden, tentokrát díky podpofie
Mâ Praha 14.

Potřebujete pomoci či poradit s problémem? 
Od září opět pravidelně funguje: 

bezplatná Sociálnû právní poradna
bezplatná Sociální poradna pro Ïeny – Rovné ‰ance. Objednat se mÛÏete

telefonicky nebo osobnû u nás v kanceláfii. Potfiebujete více informací?
Zatelefonujte – 776 046 112, 281 918 473, po‰lete e-mail – info@obcan-

skainspirace.cz podívejte se na na‰e webové stránky – www.obcanskainspi-
race.cz, pfiijìte se k nám podívat!

Neziskovky a obãanská sdruÏení
21ŘÍJEN 2006

Bezplatnû vám pomÛÏe
·romova 861, 
Praha 14 – âern˘ Most, 
tel. 731 056 735 
a 8, 281 912 144

Když se do své třídy
opravdu netěším
(Intervenãní programy pro tfiídní

kolektivy na Z·) 
KaÏd˘ z nás chodil (nebo chodí)

na základní ‰kolu, na ty nejmen‰í to
teprve ãeká. ProÏili jsme pfiíjemné
chvíle se sv˘mi spoluÏáky, napjatû
ãekali na v˘sledky písemek, mûli
oblíbené i obávané vyuãující. Ov‰em
pfiicházelo také období, kdy jsme si
nerozumûli se sv˘mi spoluÏáky, na-
dávali si a bojovali mezi sebou na-
vzájem. Pro nûkteré Ïáky takové
nepfiíjemné situace trvaly jen pár dní,
pro nûkteré se protahovaly na dlou-
hou dobu, mnohdy na mûsíce i celé
‰kolní roky. V takov˘ch kru‰n˘ch
dobách je obtíÏné se tû‰it do ‰koly,
na svoji tfiídu, podûlit se se spoluÏá-
ky o své radosti, my‰lenky a nápady.
Ostatnû pro mnoho z nich je to ne-
podstatné a nemají velk˘ zájem se
navzájem poslouchat a respektovat.
V takové tfiídû je obtíÏné „Ïít“ nejen

pro vût‰inu ÏákÛ, ale také pro vyu-
ãující. Atmosféra houstne, slovní pfie-
stfielky jsou na denním pofiádku, uãi-
telé jsou zklamaní z chování ÏákÛ,
pfiicházejí napomenutí, tresty a záka-
zy, které mají situaci zlep‰it. Nûkdy
jsou takové zásahy uãitelÛ ov‰em pfii-
litím oleje do ohnû, situace se vyhro-
cuje a tfiída se blíÏí k nálepce „pro-
blémová tfiída“, „nejhor‰í tfiída na
‰kole“ apod. Takov˘ v˘voj znají na
mnoha praÏsk˘ch základních ‰ko-
lách. V urãitém okamÏiku je potfieba
navrhnout zpÛsob fie‰ení nepfiíjemné
situace v dané tfiídû. Do hry vstupu-
jí v˘chovní poradci, ‰kolní psycho-
logové a dal‰í moÏnou variantou je
nabídka intervenãního programu pro
cel˘ tfiídní kolektiv. Poradna pro rodi-
nu, manÏelství a mezilidské vztahy,
odd. Triangl nabízí pro tfiídní kolek-
tivy, které se nacházejí v nepfiíznivé
situaci právû takov˘ intervenãní pro-
gram. 

Intervenãní programy jsou kon-
cipovány pro konkrétní tfiídní kolek-
tivy, velk˘ dÛraz je kladen na pfií-
pravnou fázi pfied samotn˘m progra-
mem, kde vedoucí programu a tfiídní
uãitel (pfiípadnû ‰kolní psycholog aj.)
spoleãnû vytváfiejí zakázku pro inter-
venãní program, aby se co nejvíc pfii-
blíÏil aktuálním potfiebám (situaci)

dané tfiídy. Podmínkou realizace pro-
gramu je dobrovoln˘ souhlas ÏákÛ se
vstupem do tohoto programu. Je
dÛleÏité, aby Ïáci vnímali program
jako nabídku pro zlep‰ení souãasné
situace, nikoli jako dal‰í trest za jejich
chování ve ‰kole. Program je roz-
dûlen do ãtyfi setkání, kde první je
zamûfieno na seznámení a vytvofiení
bezpeãn˘ch podmínek pro Ïáky i ve-
doucí programu. Druhé a tfietí je
tematické a zamûfiuje se na ty kon-
krétní okruhy, které Ïáci vnímají za
nepfiíjemné, ‰kodlivé a konfliktní.
âtvrté setkání je závûreãné a rekapi-
tulující cel˘ prÛbûh programu. Vyu-
Ïívan˘ pfiístup v programu vychází
ze záÏitkové pedagogiky, kdy si sa-
motní Ïáci mohou vyzkou‰et sami
mezi sebou urãité situace, modelové
hry, záÏitkové techniky. Zde je vytvo-
fien prostor pro spoleãnou diskusi
mezi Ïáky, vedoucí programu pomá-
hají ÏákÛm nacházet varianty ãi alter-
nativy chování (fie‰ení nepfiíjemn˘ch
situací), které by mohli zlep‰it sou-
ãasn˘ stav ve tfiídû. V‰ichni úãastní-
ci programu spoleãnû vytvofií pravi-
dla pro fungování „svého“ programu,
která respektují jednotlivé Ïáky,
vytváfiejí bezpeãí a vzájemnou úctu
k odli‰n˘m názorÛm a pohledÛm
mezi Ïáky. UÏiteãnost tûchto progra-

mÛ se ukazuje po uplynutí urãité
doby po ukonãení celého programu,
kdy Ïáci zku‰enosti a nápady vznik-
lé a vyzkou‰ené pfii programu, zaã-
nou aplikovat v reálné ‰kolní situa-
ci. Intervenãní programy nejsou
ov‰em zázraãné pilulky, které odstra-
ní v krátké dobû v‰echny nedostatky
a nepfiíjemnosti v dané tfiídû, mohou
v‰ak pojmenovat hlavní neduhy mezi
Ïáky, nastartovat proces zmûny a chuÈ
samotn˘ch ÏákÛ se svojí tfiídou nûco
podniknout. ¤ídíme se mottem, „dÛ-
leÏité je udûlat první krok, dal‰í
budou následovat.“ Uvolnûní kon-
fliktní situace ve tfiídû, usmífiení mezi
rozhádan˘mi Ïáky, pfiijetí odli‰ného
názoru od spoluÏáka, je hlavním uka-
zatelem pro vedoucí intervenãních
programÛ, Ïe jejich práce je smyslu-
plná a pfiiná‰í spokojenost mezi
samotné Ïáky a následnû i mezi uãi-
tele. V pfiíjemnûj‰í atmosféfie se Ïáci
i uãitelé budou opût více tû‰it na dal-
‰í ‰kolní den. 

Za Poradnu pro rodinu 
Jan Dobe‰ 

Více informací o Intervenãních
programech: 
na adrese Poradny a mobil:
604 252 887
E-mail: triangl@mcssp.cz 

Fotografická soutěž pro
děti s handicapy

Komunitní centrum Mot˘lek pofiádá pro dûti s postiÏením 
od 3 do 18 let velkou fotografickou soutûÏ 
spojenou s vefiejnou v˘stavou letos v fiíjnu. 

� SoutûÏe se mohou zúãastnit pouze dûti s postiÏením

� Fotografie mohou b˘t na jakékoliv téma

� Dítû musí fotografii udûlat samo

Uzávûrka soutûÏe je 30. záfií

Fotografie se jménem autora a adresou zák. zástupce posílejte na adresu
KC Mot˘lek, Vlãkova 1067, Praha 14

BliÏ‰í informace o podmínkách soutûÏe najdete na www.motylek.org,
pfiímo v KC Mot˘lek nebo na tel. 724 146 486

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy
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Nale‰tûná volha – erbovní limu-
zína b˘valého Sovûtského svazu

– se mezi ostatními vystaven˘mi
veterány pfied CâM vyjímala oprav-

du jako carevna. Objevila se tu uÏ pfii
loÀské pfiehlídce a na tu leto‰ní, opût
pofiádanou za podpory na‰í mûstské
ãásti Asociací veteran car clubÛ AâR

zaãátkem prázdnin, pfiijela
je‰tû v lep‰ím stavu. V tom-
to smûru ale nebyla v˘jim-
kou – na mnoh˘ch veterá-
nech není zub ãasu vÛbec
patrn˘, ba naopak – jsou to
ãtyfiicetiletí a star‰í elegáni
a fe‰áci, jako napfiíklad Mer-
cedes z roku 1966 ãi anglic-
k˘ klasick˘ sportovní vÛz
nebo originál Ford Capri,
jichÏ je jenom 50 kusÛ.
Názory na to, kdy lze star‰í

automobil povaÏovat za veterána, se
rÛzní. Dle odborníkÛ by mûl b˘t
vyroben pfied rokem 1983, ov‰em pro
pravovûrné veteránisty by mûl pochá-
zet aÏ z pfiedváleãné éry. Veteránské
hnutí má své fandy, odborníky a je
i pfiedmûtem ãilého obchodu. Auto-
mobilov˘ veterán je plnohodnotn˘,
jen kdyÏ má doklady, které musí b˘t
kaÏdoroãnû obnovovány a odborná
dílna potvrdí, Ïe auto má funkãní
brzdy, fiízení, svûtla atd. V péãi o sta-
rá auta si u nás v porovnání se zahra-
niãím vedeme velmi dobfie. Platí tu
pfiísloví o zlat˘ch ãesk˘ch rukou, coÏ
dokládá i fiada firem specializova-

n˘ch na renovaci automobilov˘ch
veteránÛ. text a foto: j‰

Fotoinformace
22ZÁŘÍ 2006

Tradiãní prázdni-
nová akce pro

dûti z na‰í mûstské
ãásti se uskuteãnila
pfied Z· Bfií VenclíkÛ
a k vidûní tam byla
pestré skladba malu-
jících i jejich v˘tvo-
rÛ. Dûti si vzájemnû
okukovaly svá díla,
pfiedvádûly je hlavnû
rodiãÛm a nabízely
k fotografování do

ListÛ Prahy 14. Na v‰echny samo-
zfiejmû místo není, a tak jsme
v redakci vybrali historick˘ dvoj-
plo‰ník, jehoÏ autor se sv˘m osobi-
t˘m stylem naivního malování asi
jednou zafiadí po bok Kamila Lhotá-
ka a Tomá‰e Bíma. BohuÏel nám
neprozradil, zda na chodníku pfiistá-
la anglická stíhaãka Camel, pfiípad-
nû typ AN 2, kter˘ pod názvem
„Andula“ znají para‰utisté na celém

svûtû, ãi Spad, Fokker anebo jin˘
dvojplo‰ník. Pestrobarevné malÛvky
uÏ zmizely, stejnû jako sladkosti, kte-
ré dûti dostávaly. Jen dal‰í dárky, kte-
r˘mi byly pastelky a kfiídy, jim asi
je‰tû zÛstaly. MoÏná, Ïe dnes uÏ
s nimi malují ve ‰kolce nebo pfii
v˘tvarné v˘chovû ve ‰kole. Ale to
urãitû není ono. Chodník je pfiece
jenom chodník…

text a foto: vok

Carevna mezi veterány

„Brouk“ z roku 1968, jenÏ slouÏil k rozvozu po‰ty v Nûmecku

Malování na chodníku
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První etapa rekonstrukce vozov-
ky a chodníkÛ vãetnû jejich odvod-
nûní skonãila zároveÀ s prázdninami
a od 1. záfií uÏ probíhá etapa druhá.
V centru star˘ch Kyjí vedle kostela
je nyní komunikace vhodnûji traso-
vána vãetnû zcela jiného napojení
Broumarské s ulicí Hodûjovskou.

Souãástí stavby byly mimo jiné i au-
tobusové zastávky vãetnû staniãních
pfiístfie‰kÛ, parkovi‰tû u hfibitova,
opûrné a zarubní zdi, rekonstrukce
Ïelezniãního nadjezdu, nové vefiejné
osvûtlení a dal‰í nové inÏen˘rské sítû.
V rámci stavby byly demolovány
sklady a nefunkãní ‰kola, na jejímÏ
místû se vytváfií parková úprava.

V souãasnosti aÏ do konce fiíjna

budou stavební práce v rámci druhé
etapy probíhat zejména v úseku
Broumarská – Lednická. Tímto sta-
vebním zásahem dojde k v˘luce
a zmûnám denních, noãních i ‰kol-
ních autobusov˘ch linek v úseku
mezi RoÏmberskou a Vajgarskou. Pro
zaji‰tûní dopravní obsluÏnosti star˘ch

Kyjí a Lednické ulice uÏ bude
vyuÏita nová komunikace se
zastávkami Kyje a NádraÏí
Kyje. Návrh technického
fie‰ení, kter˘ byl konzultován
jiÏ bûhem pfiípravy, vychází
z moÏnosti stávající uliãní sítû
a prÛbûhu rekonstrukcí ulic
Broumarské a Tálínské. Po
ovûfiovací jízdû autobusu
v polovinû ãervence probíha-
lo dal‰í jednání mezi Magist-
rátem, Technickou správou
komunikací a ÚMâ Praha 14,
na jehoÏ základû do‰lo k tûm-
to hlavním zmûnám proti prv-
ní etapû. Ve smûru od Rajské
zahrady budou autobusy pro-
jíÏdût staveni‰tûm po Brou-
marské, doãasnû uzavfienou
kfiiÏovatku s ulicí RoÏmber-
skou nahradí prÛjezd ulicí
Kali‰skou. Vzhledem k sou-
ãasné velké hustotû autobusÛ
projíÏdûjících RoÏmberskou
byl poãet linek ve druhé eta-
pû sníÏen tak, Ïe autobusy 110
a 208 do RoÏmberské zajíÏ-
dût nebudou. V provozu bu-
dou provizorní zastávky Jirás-
kova ãtvrÈ v zeleni za ulicí

S˘koveckou a Kyjsk˘ hfibitov v zele-
ni za parkovi‰tûm pneuservisu. Dále
bude prodlouÏena zastávka Pávov-
ské námûstí pro linku 181.

BUS 208 – âeskobrodskou pfiímo
na PrÛmyslovou pfies zastávky Spol-
ská a Za Horou (nezajíÏdí do RoÏm-
berské)

BUS 181 – Hostivafi,…PrÛmyslo-
vá, RoÏmberská (otoãení na Pávov-

ském námûstí), PrÛmyslová, Kbel-
ská,…âimice 

BUS 110 – D. Poãerni-
ce,…Spolská, Za Horou (neza-
jíÏdí do RoÏmberské), PrÛmy-
slová, Podûbradská, Slévaãská,
Cíglerova, Lehovec (ve ‰piãce
Cíglerova, Kbelská,…Za Avií)

BUS 701 – H. Poãerni-
ce,…âern˘ Most, Rajská zahra-
da, Vajgarská, Kyje, NádraÏí
Kyje, Tálínskou ulicí zpût na
âern˘ Most

BUS 721 – âern˘ Most,
Ocelkova, Vajgarská, Broumar-
ská, Slévaãská, Podûbradská,
PrÛmyslová, RoÏmberská (jed-
nosmûrnû), Kali‰ská (jedn.),
Broumarská (jedn.), âesko-
brodská (jedn.) a zpût na âern˘
Most 

noãní BUS 503 – RohoÏ-
ník,…âeskobrodská, Spolská, Za
Horou, PrÛmyslová, Podûbradská,
Lehovec (nezajíÏdí do RoÏmberské)

školní linky ranní provoz

BUS 557 – Hostavice,…Spolská,
Za Horou, RoÏmberská, Velkoborská

BUS 559 – Jahodnice II.,...Spol-
ská, Za Horou, RoÏmberská, Velko-
borská

BUS 702 – âern˘ Most, Ocelko-

va, Vajgarská, Kyje, NádraÏí Kyje,
Hejtmanská, Îárská

školní linky odpol. provoz

BUS 703 – Velkoborská, Za
Horou, Spolská,…Hostavice

Druhá etapa rekonstrukce Brou-
marské od pfiemostûní Rokytky u fot-
balového hfii‰tû aÏ po ulici Lednickou
mûla pÛvodnû skonãit aÏ závûrem
leto‰ního roku, ale podle informací
dodavatele to bude nejpozdûji do
konce fiíjna. CoÏ je jistû velice pfiíz-
nivá zpráva zejména pro místní, ale
i pro dal‰í obyvatele na‰í mûstské
ãásti. 

Informace
23ZÁŘÍ 2006

Broumarská finišuje

Chlumecká na dvakrát
UÏ jen pár dní nás dûlí od ukonãení první poloviny budování dal‰ího pod-

jezdu v Chlumecké ulici. Dopravní omezení tady totiÏ skonãí 15. záfií, a pak
bude nûkolik mûsícÛ probíhat provoz v plném rozsahu. S v˘stavbou druhé
poloviny podjezdu a s návratem souãasného dopravního omezení se poãítá aÏ
v jarních mûsících pfií‰tího roku.

Zajímavá
pozvánka
Oblastní spolek ââK v Praze

9 pofiádá 9. záfií od 14 hodin na
parkovi‰ti CâM Svûtov˘ den
první pomoci. Jeho cílem je
motivovat ‰irokou vefiejnost
k získání znalostí a dovedností
pfii poskytování první pomoci.
V prÛbûhu tfiíhodinové akce
mohou náv‰tûvníci vidût ukázky
z kardiopulmonální resuscitace,
z rÛzn˘ch druhÛ poranûní, ze
zásahu kynologÛ pfii vyhledává-
ní pohfie‰ovan˘ch osob a také
ukázky hasiãského záchranného
sboru. Nûkteré dovednosti si
mohou náv‰tûvníci zajímavého
setkání sami vyzkou‰et.

stranu pfiipravil: vok

Úřad práce
na 

nové adrese
Úfiad práce hl. m. Prahy

oznamuje, Ïe pracovi‰tû poboã-
ky v Praze 9, Jablonecká 421,
se stûhuje po dobu rekonstruk-
ce (cca 1 rok) do budovy Úfia-
du mûstské ãásti Praha 9, So-
kolovská 14/324 – 4. patro.
Zahájení ãinnosti poboãky na
této nové adrese bude 25. záfií
2006, ov‰em telefonické kon-
takty zÛstávají nezmûnûny.

Zcela nov˘ pohled na prostranství vedle kostela v Kyjích
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Inzerce
24ZÁŘÍ 2006

Uzávûrka inzerce do ã. 10

je 13. 9. 2006

Útulek v Troji nabízí 
nové služby pro veřejnost

Mûstsk˘ Útulek pro opu‰tûná zvífiata a odchyt v Praze – Troji zahájil novou
etapu ãinnosti. Byla zde otevfiena historicky první stálá expozice v˘stavy pro
‰irokou vefiejnost a zároveÀ zde zahájila zku‰ební provoz bezplatná Kynolo-
gická poradna Mûstské policie hlavního mûsta Prahy. Doba v˘stavy nebyla
vybrána náhodnû, kaÏd˘m rokem totiÏ konec prázdnin znamená zv˘‰ení poãtu
bezprizorn˘ch psÛ a koãek. Z trojského útulku by se tak postupnû mûlo vytvo-
fiit osvûtové a vzdûlávací centrum, ve kterém by zájemci mohli v souvislos-
ti s péãí o psy trávit voln˘ ãas. Obyvatelé Prahy mají nyní moÏnost se zde
dozvûdût, co v‰e péãe o zvífie obná‰í, Ïe to není jenom radost, ale také starosti
a povinnosti. Do mûstského útulku zavítá mûsíãnû kolem dvou tisíc náv‰tûv-
níkÛ a mnozí z nich si odtud odváÏejí domÛ nového ãtyfinohého kamaráda.
Zajímají se také o historii útulku a právû nová expozice umístûná v adminis-
trativní ãásti areálu, která mapuje vznik a v˘voj útulku aÏ po souãasnost vãet-
nû fotografií z niãivé povodnû v roce 2002, nabízí mnoÏství informací. Cílem
v˘stavy je oslovit ‰irokou vefiejnost, seznámit ji s provozními podmínkami
útulku, pfiiblíÏit jí osudy opu‰tûn˘ch a t˘ran˘ch psÛ a koãek, poradit jí v oblas-
ti v˘chovy a jejich povinnostech pfii chovu zvífiat, a v neposlední fiadû zájem-
cÛm pomoci se správn˘m v˘bûrem zvífiecího kamaráda. 

V samostatné budovû v tûsné blízkosti útulku zaãala od záfií slouÏit vefiej-
nosti také Kynologická poradna Mûstské policie hl. m. Prahy. Zku‰en˘ kyno-
log z útvaru psovodÛ poskytne obãanÛm bezplatné vyuÏití v˘cvikové ‰koly
jak v teoretické tak v praktické ãásti pfii základní v˘chovû psa. Ocení to urãi-
tû i ostatní obyvatelé Prahy, ktefií se právû psÛ obávají. Pro náv‰tûvníky útul-
ku a kynologické poradny je pfiipravena informaãní broÏura, v níÏ naleznou
celou fiadu metodick˘ch odborn˘ch pokynÛ a rad z oblasti kynologie. Dal‰í
moÏností získání informací, je náv‰tûva internetov˘ch stránek mûstské poli-
cie www.mppraha.cz . Prostfiednictvím e-mailu se mohou zájemci se sv˘mi
dotazy obrátit na kynologa na adresu: psi.poradna@mppraha.cz.

Salon pro psy
Chovatelské potfieby

� Stfiíhání, trimování, koupání, vyãesávání, ãi‰tûní u‰í, stfiíhá-

ní drápkÛ, ãi‰tûní análních Ïlázek, v˘stavní úprava kníraãÛ,

poradenská ãinnost

� Krmivo pro psy, koãky, malé i velké papou‰ky, kanáry, drob-

né exoty, hlodavce, vodní Ïelvy, akvarijní i bazénové ryby

� Stelivo, vodítka, obojky, misky, chemie pro akvária, ‰am-

pony...

Travná 384 (vchod z ulice Doubecká), 
P-9 Jahodnice po, út, ãt, pá 17-20 hod

Gynekologicko-porodnická 
ordinace

MUDr. Václav âmelínsk˘

POLIKLINIKA 
Klánovická 487/2a, 
Praha 9 – Hloubûtín

Telefon: 281 869 050
Mobil: 604 173 042

Zubní ordinace STOMAT s.r.o.

MUDr. Radka Kučerová

Poliklinika PARNÍK
Generála Janouška 902

Praha 9–Černý Most

Přijímáme nové pacienty – i dětské

Agentura Progress
pfiijímá pfiihlá‰ky do kurzÛ angliãtiny 

v Praze 9 – âern˘ Most 

• Večerní kurzy pro dospělé
• Kvalifikovaní lektoři
• Individuální přístup

Informace na tel.: 321 695 141, 
mobil:723 855 166, 

e-mail: lstankova@iol.cz

Nové studio

Praha 9, Č. Most, Bryksova 772

OTEVŘENO od 3.10.2006
Út 16–19
St 10–12 15–19 
Čt 10–12 15–19

732 779 959 kborkova@chello.cz

Agentura pro neslyšící

Agenturu Profesního Poradenství pro

Nesly‰ící, která zahájila provoz v ãervenci

provozuje nezisková organizace Nesly‰í-

cí CZ a otvírá náruã pro v‰echny nesly-

‰ící, ktefií s obtíÏemi hledají práci nebo se

ve stávající necítí dobfie. Je ve Vratisla-

vovû ulici na Vy‰ehradû a své poraden-

ské a konzultaãní sluÏby nabízí nesly‰í-

cím zdarma. Od záfií jsou pofiádány také

kurzy a semináfie. Tento unikátní projekt

získal finanãní prostfiedky od Magistrátu

hlavního mûsta Prahy a ze strukturálních

fondÛ Evropské unie. Agentura provozu-

je také vefiejn˘ internet pro nesly‰ící, kli-

enti ho mohou vyuÏívat pravidelnû od

pondûlí do ãtvrtka 14 aÏ 18.30 hod. Dob-

rou zprávou pro sly‰ící zamûstnavatele

nebo zamûstnance budou kurzy základÛ

znakového jazyka, díky nimÏ se mohou

nauãit základní znaky a domluvit se

s nesly‰ícími kolegy v práci. Dále budou

pro nesly‰ící kurzy práce na PC a mnohé

dal‰í. Více informací na http://appn.nesly-

sici.cz
Regina Poláková

Kurzy angličtiny a práce na PC
KfiesÈanské centrum pro rodinu Hefimánek pofiádá

vzdûlávací semináfie pro matky na matefiské dovolené
a Ïeny po matefiské dovolené, které se pfiipravují na
vstup do zamûstnání. Jedná se o kurz anglického jazy-
ka pro zaãáteãníky a mírnû pokroãilé a kurz práce na
PC. Kurzy jsou pofiádány ve 3 cyklech po 4 mûsících.
První zaãíná v fiíjnu 2006, lekce AJ trvají 45 minut se
zaji‰tûn˘m hlídáním dûtí. Lekce kurzu práce na PC jsou
v blocích po tfiech vyuãovacích hodinách. Kurzy budou
probíhat v MC Klubíãko za podpory Mâ Praha 14
a v KCR Hefimánek Satalice. Kurzy jsou pro úãastnice,
které absolvují cel˘ cyklus, bezplatné. BliÏ‰í informa-
ce a pfiihlá‰ky na telefonním ãísle 776 305 228 ãi na
kcr.hermanek@seznam.cz.

objednávky,
registrace,
výprodeje,
vzorky

S tímto kupónem 20 % sleva
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78 druhů imitace dřeva

8 druhů dýhy

zrcadlové dveře v pěti barvách

ratanové dveře, žaluziové dveře

Praha 2 Bělehradská 36,
tel.: 222 563 026

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

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

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

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

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

Praha 2Praha 2 Bělehradská 36,
tel.: 222 563 026 tel.: 222 563 026

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

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

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

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

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

Předváděcí střediska:Předváděcí střediska:

 
e 

 
e

 
e-mail: l.s

Parkování na âerném Mostû
« akce – od 1. 7. 2006 »

věrnostní bonus – ,,pětiletá smlouva“
Zájemce, kter˘ uzavfie podnájemní smlouvu na dobu urãitou (5 let), získává bonus, 

dle kterého se mu vÏdy po uplynutí 1 bûÏného placeného roku odeãítá 5% z ãástky placené v pfiede‰lém bûÏném roce. 
Nájemné v prvním roce ãiní:

952,– Kã/mûs vã. DPH

,,rodinné parkování“
parkovné pro 1. vÛz ............ cena: 800,– Kã/mûs + 19%DPH
parkovné pro 2. vÛz ............ cena: 600,– Kã/mûs + 19%DPH

Podmínkou trvání zv˘hodnûné sazby pro druh˘ vÛz je platnost obou smluv.
(zv˘hodnûná sazba pro druh˘ vÛz je urãena pro nejbliÏ‰í ãleny rodiny, uÏívající spoleãnou domácnost – manÏel, manÏelka, syn, dcera)

Jedná se o parkování v podzemních garáÏích, které jsou elektronickyhlídané za pouÏití kamerového systému, s vjezdy v ulicích:
Kuãerova, Bobkova, Bryksova, nám. plk.Vlãka, Irvingova.

BliÏ‰í informace na:

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

Tel: 281 021 463 
Fa : 281 021 476 

e-mail: k.nyvlt@spravamaj14.cz
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Fa Šmíd a Syrový
– přestavby bytových jader

na klíč, do 7 dnů
– přestavby a rekonstrukce
– obklady a dlyžby
– ostatní stavební práce

tel. 606 903 561, 606 318 139

ZNALECKÉ OCENùNÍ 
NEMOVITOSTÍ, POZEMKÒ, 
BYTÒ A STAVEB PROVEDE

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

ELEKTRICKÉ INSTALACE
JAN ROHAN

� elektromontáže

� opravy elektroinstalace v bytech

� revize elektro, včetně PRE a hromosvody

� pro občany Prahy 9 a 14 sleva 10 % na práci

Poděbradská 124, Praha 9, metro Hloubětín
Tel./fax: 281 86 19 22; 731 160 533
elektricke.instalace@seznam.cz

Zahajujeme

OKINAWSKÉ KARATE
v‰ech vûkov˘ch kategorií

Nábor je provádûn ve spolupráci 
s Shubukan karatedó dójo,

ãlenem UEMA KARATEDÓ DÓJO 
na Okinawû.

Od 18. záfií 2006
KDY: pondûlí a stfieda od 17.30 do 19.00 hod.

KDE: TJ Sokol Jahodnice, Bezdrevská ul. 
sídli‰tû Jahodnice

SPOJENÍ: metro Palmovka bus ã. 109, 
metro Hloubûtín bus ã. 110

KONTAKT: Martin Kfiáp tel. 777 306 002; 
e-mail: rbka@rbka.cz

AUTOSERVIS ŠKARDA
PEUGEOT – CITROËN

celkové opravy – kontroly

opravy a seřizování motorů

opravy převodovek

diagnostika

autoelektrika

příprava a zajištění STK

Bastýřská 70
Praha – 9, Jahodnice
tel.: 603 414 767
tel.: 603 804 764
tel.: 281 931 734
e-mail:
auto-skarda@volny.cz

PLACENÁ ŘÁDKOVÁ INZERCE

• Koupím byt nebo rodinn˘ dÛm jakékoli veli-
kosti, kategorie a vlastnictví, kdekoli v Praze.
Nabídnûte cokoli, moÏno i dekret – nájemní smlou-
vu, i v domû s majitelem, podnikov˘ apod. I zde-
vastovan˘, IV. kateg., v soudní Ïalobû, neopráv-
nûnû obsazen˘, s neÏádoucím nájemníkem, ãi
s jakoukoli právní vadou. Ve‰keré formality zajis-
tím, zaplatím stûhování i pfiípadné dluhy na nájem-
ném, privatizaci apod. Mohu sehnat a zaplatit
i náhradní byt, domeãek mimo Prahu apod. a dát
ãas na vystûhování. Seriózní jednání, platba ihned
a v hotovosti, tel.: 222 712 015. 12/15

• âi‰tûní kobercÛ, ãalounûní, mytí oken, 
tel.: 603 973 500. 2/15

• Koupím staré obálky se známkami, kores-
pondenãní lístky, pohledy, sbírky po‰tovních
známek. Tel. 606 926 045.  5/14

• Opravy ‰icích strojÛ v‰ech znaãek a typÛ se
zárukou i v domácnostech a prodej náhradních
dílÛ. Tel. 281 960 146, mobil: 602 251 828.

7-8/12

• Hledám spolehlivou paní na úklid domu
a bytu 1x t˘dnû v pátek v Dol. Poãernicích.
Tel. 603 241 701 9/03

• Zajistím sluÏby UPC-TV,Internet,Telefon.Pod-
mínka-rozvod UPC ve Va‰em domû.Volejte
777 070 888. 9/04

• AUTO F a B, Horusická 256, Praha 14 – kon-
trola, ãi‰tûní, plnûní klimatizací, VAG-test,
mechanické práce. Tel. 281 867 406, mobil
602 322 556 a 777 802 322. 9/05

• Pfienechám od fiíjna 2006 zavedenou logo-
pedickou ordinaci atestovanému logopedovi
s osvûdãením MZ. DÛvod: odchod do dÛchodu.
Tel. 776 857 579 veãer. 9/07

• Prod.fiad.druÏst.garáÏ Praha 9-Kyje u Rokytky.
603 393 322. 9/12

• Koupím byt v této lokalitû druÏstevní nebo
v os. vlastnictví, na velikosti a patfie nezáleÏí.
Platba hotovû. Tel. 775 053 379. 9/13

• Nabízím v˘uku AJ, ·pJ, FJ, RJ ‰kolákÛ
i dospûl˘ch. Mám dlouholetou zku‰enost s v˘u-
kou a trpûlivost. Telefon 281 915 382 nebo
723 221 984. 9/18

Novû otevfiena 

Opravna obuvi a kabelek
u prodejny Dárky a odûvy

Mansfeldova 789/9, âern˘ Most

Otevfieno Po – Pá 10 – 19 hod. 
So 10 – 16 hod.

3 min. pû‰ky od st. metra âern˘ Most

Jazyková ‰kola Rybiãka
nabízí na ‰kolní rok 2006–2007 

v˘uku angliãtiny, ‰panûl‰tiny 

a francouz‰tiny 

pro dûti od 4 do 16 let 
a pro dospûlé!

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

� kvalifikovaní a zku‰ení lektofii

� spec. vybavené uãebny, velmi kvalitní uãebnice

a v˘ukové materiály

V̆ uka probíhá 1x t˘dnû 110 minut.

Cena: 4 350,– Kã vãetnû uãebnic / 1 pololetí

V˘uka dospûl˘ch: AJ, ·pJ, FJ

� skupinky 4–6 posluchaãÛ

� dÛraz kladen na Ïivou komunikaci v cizím jazyce

� velmi kvalitní uãebnice a v˘ukové materiály

Cena: 4 380,– Kã vãetnû DPH pfii v˘uce 

1x t˘dnû 90 minut.

Uãebny: Metro Rajská zahrada – Praha 9, 

Chlumecká 1539/7 

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

www.skolarybicka.cz

MANDL
po domluvě

odvezu i přivezu tel. 281 864 211

Dětský SEKÁČ
některé zboží – 50 %

dětská body 25 kč
ponožky, punčocháče, boty, atd.

Klánovická 34, Hloubětín
T. 777 261 944, 281 864 211
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Cachtání se všem líbiloPříměstský tábor Cachtání se všem líbilo
Tfii t˘dny v˘letÛ, zábavy, her a zajímav˘ch záÏitkÛ si uÏívaly o prázdninách
dûti z klubu Pacifik (souãást KC Mot˘lek) v rámci pfiímûstského tábora,
o jehoÏ financování se postarala mûstská ãást Praha 14. Poslední ãervenco-
v˘ t˘den byl pod názvem „Olympijsk˘“ vûnován zábavû veskrze sportovní-
ho charakteru. Tak se 18 dûtí, které pfii‰ly na úterní program krásnû vyfiádilo
v letÀanském Aquaparku. Na programu bylo cachtání, plavání, skákání do
vody, jeÏdûní na tobogánu, relax ve vífiivce, dovádûní pod proudem vody
a v bublinkách i jízda na malé loìce. No fieknûte, nebrali byste to taky, kdyÏ
je venku 35 °C ve stínu? text a foto: ves
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Sportovní klub Neptun Praha má jiÏ fiadu let svoji tréninkovou základnu v Plavec-
kém areálu Hloubûtín, kter˘ se díky postupné rekonstrukci stává skvûl˘m sporto-

vi‰tûm. V areálu lze vyuÏívat kromû velkého a malého bazénu také saunu, posilovnu,
tûlocviãnu a nafukovací tenisovou halu. Chloubou Neptunu je oddíl synchronizova-
ného plavání neboli akvabel. Po celou sezónu se více jak 90 závodnic a témûfi 100 dal-
‰ích dûvãátek pfiipravuje pod vedením dvaceti trenérÛ na závody a soutûÏe,
na kter˘ch letos získaly pût mistrovsk˘ch titulÛ. Díky
tomuto úspûchu byly závodnice Natálie Koub-
ková a Anna Roubíãková nominovány na
mezinárodní závody COMEN CUP do
·panûlska a mlad‰í Ïákynû t˘mu A do
Belgie. Tûsnû pfied prázdninami se
cel˘ oddíl pfiedstavil vefiejnosti na
velké exhibici v plaveckém areá-
lu Eden. Jak patrno ze snímkÛ,
pro fotografování akvabel jsou
nejvdûãnûj‰í figury, které pfied-
vádûjí na suchu pfied samotn˘m
vystoupením v bazénu. Zpest-
fiením programu, kter˘ sledova-
la zcela zaplnûná tribuna, bylo
dovádûní krasoplavcÛ s vodní-
kem a Rusalkou. Od záfií oddíl
opût pfiijímá nové akvabelky,
jejichÏ zápis bude zahájen 4. záfií.

text a foto: j‰

GALAPŘEDSTAVENÍ
ve vodě i na suchu
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