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Ukázkov˘m zápasem v malé kopané vyvrcholilo slavnostní otevfiení
víceúãelového hfii‰tû pfii Z· Chvaletická, blíÏe na str. 2. foto: j‰
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Další hřiště s umělým povrchem
Základní ‰kola Chvaletická na Lehovci se mÛÏe pochlubit nov˘m více-

úãelov˘m hfii‰tûm o plo‰e 54 m x 35 m s umûl˘m povrchem, které bylo
slavnostnû otevfieno v pondûlí 17. záfií za úãasti starosty Miroslava FroÀka
a zástupkynû starosty Jitky Îákové. Slavnostní atmosféru podtrhlo krásné
poãasí, díky nûmuÏ si v‰ichni pfiítomní, od nejmen‰ích aÏ po dospûlé, napl-
no uÏívali doprovodn˘ program, zavr‰en˘ vypu‰tûním balónkÛ a ukázkou
malé kopané, kdy se slavnostního v˘kopu ujal sám starosta. Do této doby
mohla ‰kola ke sportovnímu vyÏití dûtí vyuÏívat jen jedno malé
hfii‰tû s umûl˘m povrchem. To nové je vhodné zejména pro
odbíjenou, basket, malou kopanou a tenis. Jeho vybudová-
ní stálo 4 mil. Kã, které byly hrazeny z prostfiedkÛ hl. m.
Prahy. Hfii‰tû by mûlo b˘t k dispozici i vefiejnosti – ve
v‰ední dny v odpoledních hodinách, o víkendech po
cel˘ den. Ve ‰kolní roce 2007/2008 Ïádá Z· Chvale-
tická znovu o grant, aby mohla realizovat i II. etapu
rekonstrukce sportovního areálu ‰koly.     

text a foto: j‰

Stop Zevling
Hned na dvou místech âerného Mostu se uskuteãnila poslední letní sobo-

tu premiérová kulturnû sportovní akce pro teenagery, z jejíhoÏ názvu Stop
Zevling na âerÀáku se na‰i obrozenci se sv˘mi nosoãistoplenami musejí
obracet v hrobû je‰tû teì. Ale kaÏdá doba si Ïádá své, dÛleÏité jsou v˘sled-
ky a fakta. Ta hovofií o tom, Ïe na hfii‰ti Z· Vybíralova a ve skateparku na
âerném Mostû toho bylo k vidûní i sly‰ení opravdu hodnû. Streetball, stol-
ní fotbal, malá kopaná, in – line, footbag, skateboard, graffiti, kola, stolní
fotbal a k tomu doprovodn˘ program s náleÏit˘mi decibely i rytmy Dj’s (hip
hop), d’n’b, jungle, jump – up, tech step, plus bohaté obãerstvení a vûcné
ceny, to v‰e pfiispûlo k tomu, Ïe pár stovek teenagerÛ vystavilo na samém
sklonku léta skuteãn˘ stop zevlování na âerném Mostû.

text a foto: vok
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Na svém mimořádném 
jednání dne 3. 8. Rada

• souhlasila s uzavfiením smlouvy
s firmou UPC âeská republika, a.s.
na zaji‰tûní internetového pfiipoje-
ní Mâ Praha 14 v objektu ãp. 745,
ul. MaÀákova 

Na svém 20. jednání dne
28. 8. Rada mj.

• souhlasila s volbou Renáty HO-
DANOVÉ pfiísedící Obvodního sou-
du pro Prahu 9

• souhlasila s pfiijetím finanãního
daru od spoleãnosti euroAWK, s.r.o.
na nákup vzrostl˘ch stromÛ, které
budou vysazeny na území Mâ Pra-
ha 14 

• souhlasila s jednostrann˘m zv˘-
‰ením nájemného za uÏívání bytu dle
zákona ã. 107/2006 Sb., od 1. ledna
2008 do 31. prosince 2008 ve v˘‰i
24,5 %

• souhlasila s uzavfiením smlouvy
o dílo: „Komunikace – Jiráskova
ãtvrÈ – 2. etapa, komunikace Dvo-
fii‰Èská a chodníky komunikací pfii-
lehl˘ch“ s obchodní spoleãností EKIS,
s.r.o., jejíÏ pfiedloÏená nabídka byla
vyhodnocena jako nejvhodnûj‰í

• souhlasila uzavfiít smlouvu s fir-
mou Jifií Toman na zaji‰tûní oprav
motoristick˘ch a nemotoristick˘ch
komunikací na území Mâ Praha 14

• souhlasila se zvefiejnûním zámû-
ru a následn˘m uzavfiením nájemní
smlouvy na pronájem pozemkÛ uÏí-
van˘ch jako zahrádky v lokalitû Za
Rokytkou v k. ú. Kyje mezi Mâ Pra-
ha 14 a jednotliv˘mi nájemci pozem-
kÛ za nájemné ve v˘‰i 11 Kã/m2/rok

• doporuãila do návrhu zadání
Územního plánu hlavního mûsta Pra-
hy doplnit: na komunikacích, kde
se pfiedpokládá v˘znamné zv˘‰ení
dopravní zátûÏe, provûfiit moÏnosti
ochrann˘ch opatfiení proti hluku ve

vztahu k funkãnímu vyuÏití pfiilehlé-
ho území a nepfiipustit pfiekroãení
ekvivalentních hladin akustického
tlaku v rezidenãních územích a úze-
mích s vyuÏitím pro ‰kolství, zdra-
votnictví, sociální péãi

• nemûla námitek k umístûní stav-
by „Nástavba objektu ã. p. 978,
vãetnû 13 parkovacích stání“, která
roz‰ifiuje stávající provozovnu dfie-
voobrobny o galerii, kanceláfie, hygi-
enické zázemí pro vefiejnost a byto-
vou jednotku 3+kk 

Na svém 21. jednání dne
11. 9. Rada mj.

• vzala na vûdomí rezignaci pfied-
sedkynû komise pro v˘chovu a vzdû-
lávání Mgr. Dany Nálevkové a jme-
novala pfiedsedkyní této komise
PhDr. Evu Novákovou

• schválila návrh Etického kodexu
ãlena Zastupitelstva mûstské ãásti
Praha 14

• souhlasila s uzavfiením smlouvy
s firmou Hortus servis, s. r. o. na
doplnûní herních prvkÛ na stávající
dûtská hfii‰tû na mûstské ãásti Pra-
ha 14

• souhlasila s uzavfiením smlouvy
s firmou Jan Syrovátka – zahradník
na zaji‰tûní pûstebních zásahÛ v zá-
meckém parku Hostavice

Kontrolní výbor
Na svém záfiijovém jednání projed-
nal: informaci o provedené kontrole
vyfiizování stíÏností, doruãen˘ch na
ÚMâ Praha 14 v 1. ãtvrtletí 2007,
o stíÏnostech doruãen˘ch na úfiad ve
II. ãtvrtletí 2007, odpovûdi starosty
ze dne 25. 7. 2007 ve vûci petice oby-
vatel proti navrhovanému prodeji
pfiedmûtn˘ch pozemkÛ ve vlastnic-
tví Mâ Praha 14, leÏících v Pfiírod-
ním parku Klánovice – âihadla a ve
vûci Ïádosti obyvatel o zru‰ení noã-
ního provozu herny v Travné ul. Dále
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v˘bor povûfiil p. Kovandu a ing. Pic-
kovou provedením namátkové kon-
troly vyfiizování stíÏností doruãen˘ch
na úfiad ve II. ãtvrtletí 2007 a p. ·eb-
ka a ing. VyslouÏila provedením kon-
troly zadávání vefiejn˘ch zakázek za
I. pol. 2007.

Komise dopravy
Na svém srpnovém jednání ne-

doporuãila vybrat zájemce o koupi
pozemkou v k. ú. Kyje – Broumar-
ská sever + jih, protoÏe pfiedmûtné
území je maximálnû zatíÏeno provo-
zem na ul. Broumarská. V souvislosti
s revitalizací Kyjského rybníka
navrhla pfiepracování zámûru k vyu-
Ïití tohoto prostoru na sportovní
a rekreaãní plochu slouÏící obãanÛm
Prahy 14. Dále poÏádala Radu, aby
pfii rekonstrukci chodníkÛ v Jirásko-
vû ãtvrti bylo upu‰tûno od fie‰ení jed-
nostrann˘ch chodníkÛ, kdy druhá
strana je vybavena zelen˘m pásem,
kter˘ je po roce existence pokryt
vzrostl˘m plevelem.

Komise majetková
Na svém srpnovém jednání komi-

se: vzala na vûdomí prÛbûÏnou infor-
maci o prodeji pozemkÛ v k. ú. Kyje
– Broumarská sever + jih a souhlasi-
la s dal‰ím postupem pfii pfiípravû
a realizaci prodeje tûchto pozemkÛ
(jedná se o komplex urãen˘ k v‰e-
obecné péãi o seniory s bezpeãn˘m
propojením jeho souãástí pfies Brou-
marskou s moÏností vyuÏití kultur-
ních, sportovních, rekreaãních a spo-
leãensk˘ch funkcí komplexu pro
vefiejnost); souhlasila s prodejem ãás-
ti pozemku parc. ã. 896 v k. ú. Kyje
o v˘mûfie cca 300 m2; souhlasila
s prodejem domu ãp. 640 v ul. Kon-
zumní; souhlasila s prodejem podílu
ideální 1/4 zastavûného pozemku
parc. ã. 831/10 v k. ú. Hloubûtín; sou-
hlasila s prodejem pozemku parc.
ã. 942/2 o v˘mûfie 12 m2 manÏelÛm
Kürtiov˘m; nesouhlasila s prodejem
pozemku parc. ã. 1815/1 o v˘mûfie

cca 185 m2 za úãelem roz‰ífiení dosa-
vadního parkovacího stání obchod-
ního domu Chlumecká; nedoporuãi-
la úplatn˘ pfievod pozemku parc.
ã. 189 v k. ú. âern˘ Most o v˘mû-
fie 2 394 m2 do vlastnictví Mâ Pra-
ha 14

Poznámka: informace o odborn˘ch
komisích a v˘borech jsou zpra-
covány podle ovûfien˘ch zápisÛ
z jednání tûchto orgánÛ, jejichÏ
usnesení nejsou pro Mâ Praha 14
závazné.

Pozvánka 
na Den zdraví 
Srdeãnû Vás zveme na pravi-

delnou preventivnû zdravotní akci
– „Den zdraví“, která se koná
30. fiíjna od 10 do 16 hod. v pro-
storách Galerie 14 (nám. Plk.
Vlãka 686, Praha 9). Nabízíme
tak moÏnost zdarma vyuÏít ‰iro-
kou nabídku orientaãních preven-
tivních vy‰etfiení (napfi. mûfie-
ní hladiny cholesterolu, mûfiení
krevního tlaku...) a odborného
poradenství v oblasti v˘Ïivy,
odvykání koufiení, prevence ‰ífie-
ní infekce HIV/AIDS a ostatních
onemocnûní. Souãasn˘ Ïivotní
styl pfiiná‰í kromû pozitiv také
komplex rizikov˘ch faktorÛ, kte-
ré ãasto vyústí v tzv. civilizaãní
choroby. Hlavní úlohou akce
„Den zdraví“ je pfiedcházet tûm-
to chorobám a zároveÀ seznámit
co nejvíc lidí právû s tûmi riziko-
v˘mi faktory, které mohou jejich
zdraví ohrozit. Odborná vy‰etfie-
ní a poradenství zaji‰Èuje pro
Mûstskou ãást Praha 14 Zdravot-
ní ústav v Kolínû.

Odbor sociálních vûcí
a zdravotnictví ÚMâ Praha 14

Je aÏ s po-
divem, jakou
taktiku volí
v poslední do-
bû âSSD. Ne-
pfiichází s ni-
ãím nov˘m
a jen negativ-
nû reaguje na

kroky ODS. Pfii kampani do Posla-
necké snûmovny jsme nabízeli pro-
gram ODS plus. Hlavním trumfem
na‰eho konkurenta byla ODS mi-

nus. O vlastním programu se pfiíli‰
nemluvilo.

Pfii hledání vlády s dÛvûrou, která
bude muset provést reformní kroky,
jsme se se sociálními demokraty byli
schopni domluvit na vût‰inû para-
metrÛ. Jednání ale nedopadla a vznik-
la vláda bez âSSD. Ta ode‰la do opo-
zice. To se v politice stává. Proã ale
nepodpofiit to, na ãem byla pfied pár
dny shoda?

Teì hledají „Antiklause“. Îádné-
ho svého silnéha kandidáta nenabí-

zejí. Jejich „osobnost“ má jen jeden
úkol. Vadit co nejmen‰ímu poãtu
Klausov˘ch odpÛrcÛ.

Nevím, jestli je to taktika pro-
my‰lená. Na mû tak nepÛsobí. Pfii-
pomíná mi to spl˘vání. Lehnu si na
vodu a nechám se nést proudem. Je to
pohodlné. JenÏe kaÏd˘ plavec ví, Ïe
takhle se daleko doplavat nedá.

Mgr. Daniel Rovan, 
poslanec Parlamentu âR a ãlen

Zastupitelstva Mâ Praha14

Aktuální zamyšlení našeho poslance
Politické splývání

Poznávací zájezd
pro seniory

Po prvním v˘letu na Kutno-
horsko, kter˘ se uskuteãnil v ãer-
vnu, pofiádá Klub seniorÛ Praha
14 dal‰í poznávací zájezd, tento-
krát okolo Slaného. OdjíÏdí se
ve stfiedu 17. fiíjna v osm hodin
z Rajské zahrady, návrat je plá-
nován okolo 18 hod. Pfiihlásit se
mÛÏete na tel. 281 863 421 nebo
pfii pravideln˘ch schÛzkách klu-
bu, které mÛÏete nav‰tívit kaÏdou
stfiedu od 15 do 18 hod. v Domû
s peãovatelskou sluÏbou, Boj-
ãenkova ulice na âerném Mostû.
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Jak lze zhodnotit dosavadní ãin-
nost SMP 14 a.s.?

Po svém zaloÏení zaji‰Èovala spo-
leãnost pfiedev‰ím správní ãinnost tj.

správu a údrÏbu
bytového fondu
mûstské ãásti.
Postupnû ale
pfiebírala i dal‰í
ãinnosti, které
zaji‰Èoval byto-
v˘ odbor a také
správu nebyto-
v˘ch objektÛ,

jako napfi. ‰kol, ubytoven apod. Od
leto‰ního roku zaji‰Èujeme také sprá-
vu objektu „Parník“ na âerném Mos-

tû,ve kterém jsou soustfiedûny zdra-
votnická zafiízení. Mimo správní
ãinnosti vykonáváme kompletní by-
tovou agendu tj. zaji‰Èování v˘bûro-
v˘ch fiízení na pronájem bytÛ, uza-
vírání nájemních smluv, realizaci
smûn bytÛ atd. Samostatn˘m problé-
mem bylo od poãátku fie‰ení nepla-
tiãÛ. V této oblasti se myslím poda-
fiilo dosáhnout velkého úspûchu,
neboÈ nejenom, Ïe se sníÏil celkov˘
dluh na nájemném v fiádech milionÛ,
ale poklesl také celkov˘ poãet vel-
k˘ch neplatiãÛ. 

V̆ znamnou ãástí na‰í ãinnosti je
i správa podzemních garáÏí na âer-
ném Mostû, kterou zaji‰Èujeme od
roku 2005.

Co povaÏujete za nejvût‰í dosa-
Ïen˘ úspûch?

Je tûÏké fiíct, co je nejvût‰ím úspû-
chem spoleãnosti. V prÛbûhu minu-
l˘ch let jsme fie‰ili celou fiadu bûÏ-
n˘ch i mimofiádn˘ch úkolÛ a v‰echny

se podafiilo úspû‰nû zvládnout. Jako
jeden z pfiíkladÛ mohu uvést zabez-
peãení podzemních garáÏí. Ve spo-
lupráci s mûstkou ãástí se bûhem pÛl
roku podafiilo realizovat elektronic-
ké zabezpeãení jiÏ v‰ech podzemních
garáÏí, které na âerném Mostû spra-
vujeme. 

KdyÏ jste se zmínila o mûstské
ãásti, jak se Vám s ní spolupracuje?

Mohu jenom konstatovat, Ïe spo-
lupráce s mûstskou ãástí je na velice
dobré úrovni. V prÛbûhu minul˘ch
let se podafiilo vytvofiit jak rychl˘
systém pfienosu informací, tak také
celou fiadu pravidel, která jsou pfii
správû bytového i nebytového fondu
dodrÏována obûma stranami.

Jaké má spoleãnost plány do
budoucna?

V kaÏdé oblasti na‰í ãinnosti
máme jisté priority, jejichÏ spoleã-
n˘m cílem je nejenom zkvalitnûní
na‰ich sluÏeb, ale také zv˘‰ení kom-

fortu bydlení na na‰í mûstské ãásti.
Struãnû mohu zmínit napfiíklad do-
konãení v˘mûny oken za plastová,
opravy v˘tahÛ, sklepních prostor
apod. Dále budeme roz‰ifiovat sluÏby
poskytované s pronájmem podzem-
ních garáÏí kde pfiipravujeme ceno-
vû atraktivní balíãky pro stávající
i nové nájemce. Velkou pozornost
vûnujeme také objektu „Parník“, kte-
r˘ by mûl i nadále slouÏit pfiedev‰ím
k poskytování zdravotnick˘ch slu-
Ïeb. Stranou nezÛstává ani proble-
matika neplatiãÛ. I pfies úspûchy,
dosaÏené v této oblasti, budeme na-
dále pokraãovat v dÛsledném vymá-
hání dluhÛ. Ve spolupráci s mûstskou
ãástí se také postupnû realizuje celá
fiada opatfiení, která mají pomoci
nájemníkÛm, ktefií z nûjakého ob-
jektivního dÛvodu nemohou krát-
kodobû hradit nájem, ãi mají zájem
smûnit stávající byt.

Správy majetku 
Prahy 14DESET LET

U pfiíleÏitosti desetiletí ãin-
nosti Správy majetku Pra-
hy 14, a.s. jsme poÏádali
o rozhovor její fieditelku ing.
Evou BaÏilovou.

Do konce roku 1997 byla správa
nemovitostí fiízena samostat-

n˘m odborem v rámci mûstského
úfiadu Prahy 14. Samotnou správu
pak provádûla subdodavatelsk˘m
zpÛsobem specializovaná externí fir-
ma. Hlavním dÛvodem pro zfiízení
akciové spoleãnosti byla nespokoje-
nost s kvalitou poskytovan˘ch slu-
Ïeb (externích správcovsk˘ch firem)
a poÏadavek na zefektivnûní a zprÛ-
hlednûní jednotliv˘ch ãinností.

Jednou z priorit, na kterou byl
pfii zakládání spoleãnosti kladen
dÛraz, bylo sníÏení dluhu na nájem-
ném, kter˘ v té dobû hroziv˘m zpÛ-
sobem narÛstal a v období, kdy se
akciová spoleãnost zakládala, pfiesa-
hoval ãástku 10 mil. Kã. Ne‰lo pfii-
tom o mimofiádn˘ jev, ale o trend,
kter˘ bylo nutné systémovû fie‰it, aby
nepfierostl do rozmûrÛ, které by mûly
zásadní vliv na provoz a údrÏbu celé-
ho bytového fondu v majetku mûst-
ské ãásti. DÛleÏitou podmínkou efek-
tivního fungování bylo zaji‰tûní
kvalifikovan˘ch pracovníkÛ se spe-
cifick˘mi znalostmi a to ekonomÛ,
právníkÛ a technikÛ. Je potfieba si
uvûdomit, Ïe kvalitnû provádûná
správa pfiedev‰ím u bytov˘ch domÛ,
která umoÏÀuje bezproblémové byd-
lení jeho obyvatel vãetnû provádûní
technické údrÏby zpÛsobem, kter˘
zabraÀuje chátrání tûchto domÛ, je
ãinnost nároãná na odbornost. Pfies
poãáteãní problémy se postupnû po-
dafiilo nastartovat cel˘ systém opat-
fiení, která dnes pfiiná‰í ovoce v po-
dobû v˘razného sníÏení dluÏného
nájemného, pruÏné fie‰ení rÛzn˘ch
smûn, pronájem bytÛ s podmínkou
postoupené pohledávky a zefektiv-
nûní vynakládání finanãních pro-
stfiedkÛ na opravy a udrÏování.

Pfiímá vazba na mûstkou ãást

jakoÏto majitele spoleãnosti umoÏ-
Àuje nejen pruÏnou komunikaci, ale
také rychlou realizaci v‰ech zámûrÛ
mûstské ãásti v oblasti její bytové
politiky. Akciová spoleãnost je samo-

statn˘m právním subjektem s plnou
právní odpovûdností. Své sluÏby
poskytuje nejen mûstské ãásti, ale
i jednotliv˘m bytov˘m druÏstvÛm
a spoleãenstvím vlastníkÛ. Pro bliÏ-
‰í seznámení s ãinností na‰í spoleã-
nosti pfiedkládáme její ãlenûní a náplÀ
jednotliv˘ch úsekÛ.

Ekonomická oblast
Mimo vlastního zpracovávaní

úãetní agendy spadá pod ekonomic-
k˘ úsek také pfiedpis nájemného. Pra-
covnice tohoto úseku provádûjí ve‰-
keré zmûny v pfiedpisu nájmu tj.
úpravu v˘‰e nájemného a záloh na
sluÏby, zmûny poãtu hlá‰en˘ch osob,
zmûny nájemce bytu, zaznamenává-
ní úhrad nájmu, rozesílání upomínek
apod. Souãástí náplnû práce refe-
rentky pfiedpisu nájemného je také
zpracování vyúãtování sluÏeb. 

Technická oblast
âinnost technického úseku je roz-

dûlena do tfií základních oblastí, a to
na zaji‰Èování drobn˘ch oprav, údrÏ-
by a revizí, na zaji‰Èování velk˘ch

oprav (opravy stfiech a v˘tahÛ, v˘mû-
ny oken atd.) a energetiku (dodávky
tepla, vody, elektfiiny a plynu). Od
roku 1998 zajistila spoleãnost rea-
lizaci velk˘ch oprav v rozsahu více
neÏ 230 milionÛ korun. Samostatnou
kapitolou je zaji‰Èování investiãních
akcí pro mûstskou ãást Praha 14
(napfi. zateplování objektÛ v ul. Cíg-
lerova a Rone‰ova ),vãetnû pomoci
pfii získávání dotací a zaji‰Èování
technického dozoru pfii opravách rea-
lizovan˘ch ve ‰kolsk˘ch objektech.

Právní oblast
Jedním z nejvût‰ích problémÛ

v oblasti bytové správy jsou neplati-
ãi. Spoleãnost zaji‰Èuje pro mûstskou
ãást fie‰ení této problematiky a po-
dafiilo se postupnû dosáhnout v˘raz-
ného zlep‰ení. Oproti roku 1998 se
podafiilo sníÏit dluh na nájemném
a sluÏbách spojen˘ch s uÏíváním
bytÛ a nebytov˘ch prostor o více
neÏ 6 mil. Kã. Tuto oblast zaji‰Èuje
právû právní úsek. Mezi jeho dal‰í
v˘znamné ãinnosti patfií pfiíprava pri-
vatizace bytového fondu, uzavírání
nájemních a dodavatelsk˘ch smluv.
Na základû poÏadavku mûstské ãás-
ti je stále vût‰í pozornost vûnová-
na realitní ãinnosti, tj. napomáhá-
ní obãanÛm realizovat smûny bytÛ,
obsazování bytÛ v souladu s pra-
vidly mûstské ãásti, vedení bytové
evidence, zvefiejÀování zámûrÛ na
pronájem bytÛ a nebytov˘ch pro-
stor, atd.

Pronájem podzemních
garáží

S cílem zlep‰it kulturu bydlení na
sídli‰ti âern˘ Most pfievzala spoleã-
nost v roce 2004 do vlastní správy
pronájem podzemních garáÏí. Je‰tû
v témÏe roce byla provedena insta-

lace elektronického zabezpeãovací-
ho systému, následnû pak fiada dal-
‰ích oprav a zabezpeãovacích prací
(vynaloÏeno bylo více neÏ 7 mil.
Kã). Za dobu pÛsobení spoleãnosti
se podafiilo v˘znamnû zv˘‰it vyuÏi-
telnost garáÏí (o více neÏ 40%)
a v˘znamnû tak pfiispût ke zlep‰ení
podmínek pro zabezpeãení dopravy
v klidu a prÛjezdnosti sídli‰tních
komunikací.

Závěrem
I pro nastávající období zÛstane

ve stfiedu zájmu spoleãnosti správa
bytov˘ch objektÛ a nebytov˘ch pro-
stor ve správû zakladatele – Mûstské
ãásti Praha 14 a poskytování kvalit-
ních sluÏeb bydlícím obãanÛm a uÏi-
vatelÛm. Dal‰ím v˘znamn˘m úko-
lem je zaji‰Èování parkovacích míst
na sídli‰ti âern˘ Most v podzemních
garáÏích a vnitroblocích a vzhledem
k v˘znamu objektu polikliniky „Par-
ník“ pro zabezpeãení zdravotní péãe
obyvatel Prahy 14 bude zvlá‰tní po-
zornost vûnována zabezpeãení pro-
vozu tohoto objektu.

Jak vypl˘vá z pfiedcházející ãásti
tohoto ãlánku, je rozsah ãinnosti spo-
leãnosti daleko ‰ir‰í, neÏ je u správ-
covsk˘ch firem obvyklé. V tomto
trendu hodlá spoleãnost postupovat
i nadále. Dokladem toho je zaji‰Èo-
vání pfiípravy a realizace zámûru
mûstské ãásti na roz‰ífiení bytov˘ch
prostor a ubytovací kapacity objek-
tÛ v Broumarské ulici. Realizace zá-
mûru v˘znamnû pfiispûje k roz‰ífiení
moÏnosti mûstské ãásti napomáhat
obãanÛm, ktefií se ocitnou ve sloÏité
Ïivotní situaci,v zaji‰tûní bytu ãi uby-
tování na nezbytnû nutnou dobu. 

dvoustranu pfiipravil: j‰

01-05_P14  24.9.2007  14:37  Stránka 4



Co se dûje nejen v regionu
5¤ÍJEN 2007

¤ÍJEN

Výstava fotografií
Ve stfiedu 3. fiíjna v 17 hodin bude

zahájena v Galerii 14 v˘stava foto-
grafií Miroslava Jodase nazvaná
„Dfievo a kámen – Ulice“. V˘stava
potrvá do ãtvrtka 25. 10. a bude
otevfiena vÏdy v úter˘, stfiedu a ãtvr-
tek 14–18 hod. a v nedûli 14-17 hod.
Vstup voln˘.

Koncert operních
melodií 

Po vernisáÏi v˘stavy Dfievo a ká-
men – Ulice se 3. fiíjna v 18.30 hodin
v Galerii 14 uskuteãní koncert zná-
m˘ch operetních melodií. Vystoupí
UNI QUARTET a NadûÏda Novot-
ná – soprán. Vstup voln˘.

Pochod kolem 
Prahy 14

Tradiãní turistick˘ pochod „14 km
kolem Prahy 14“ se uskuteãní v so-
botu 20. fiíjna. Start i cíl je pfied res-
taurací Club Slavoj v Hloubûtínské
ulici 88. Pochod má dvû trasy – 4 km
a 14 km. Prezence je od 8.30 do
14 hodin na mal˘ okruh, od 8.30
do 12 hodin pro velk˘ okruh. Na tra-
se velkého okruhu bude pfiíleÏitost
nav‰tívit spoleãnost Coca Cola, kde
bude v kinosále probíhat prezentace
tohoto nápojového giganta a úãast-
níci budou moci shlédnout video
o v˘robû svûtoznámého nápoje.
Tento program bude zaãínat v 10
a v 11.30 hodin a pfii vstupu se úãast-
níci pochodu prokáÏí platnou vstu-

penkou zakoupenou na startu. Star-
tovné je 10 Kã pro dûti a dÛchodce,
dospûlí 20 Kã. Pochod bude ukon-
ãen v 16 hodin. Sponzofii pochodu:
restaurace Club Slavoj a

Turnaj v bowlingu
V pondûlí 22. 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 19. 10. do 12 hodin. Vstup
voln˘ do naplnûní kapacity herny.

Oslava vzniku ČSR
U pfiíleÏitosti 89. v˘roãí vzniku

âeskoslovenské republiky se usku-
teãní ve ãtvrtek 25. fiíjna od 15 hodin
u pomníku padl˘ch z 1. svûtové vál-
ky v Hloubûtínû slavnostní shro-
máÏdûní za úãasti pfiedstavitelÛ Mâ
Praha 14, Prahy 9 a âeského svazu
bojovníkÛ za svobodu.

Kulturní a sportovní akce radnice LISTOPAD

Turnaj ve stolním
tenisu

V sobotu 3. listopadu se usku-
teãní ve sportovní hale plaveckého
areálu Hloubûtín turnaj ve stolním
tenisu o pohár starosty Prahy 14 pro
neregistrované hráãe od 15 let. Pre-
zence 8.30–8.50 hodin. Zaãátek
turnaje v 9 hodin. VSTUP POUZE
V SÁLOVÉ OBUVI!

Keramika a obrazy
Dne 7. listopadu v 17 hodin bude

v Galerii 14 otevfiena v˘stava
„Keramika a obrazy“ Jany Kabel-
kové a Mykola Ivanyna. BlíÏe
k v˘stavû v pfií‰tích Listech.

Koncert v G14
Srdeãnû zveme do Galerie 14 na

koncert souboru BONA FIDE. Kon-
cert se uskuteãní ve stfiedu 14. listo-
padu a zaãíná v 18.30 hod. Program
upfiesníme v pfií‰tím vydání ListÛ
Prahy 14.

Poznámka: hlavním pofiadate-
lem akcí je oddûlení kultury a ob-
ãansk˘ch záleÏitostí ÚMâ Praha 14.
Zmûna programu vyhrazena. 

Rio Rokytka se letos
neuskuteční

Tradiãní a úãastníky oblíbenou podzimní plavbu po fiíãce Rokytce letos
neuskuteãníme. 14. roãník, kter˘ byl plánovan˘ na sobotu 20. fiíjna, musí b˘t
zru‰en. V historii vodáck˘ch plaveb po Rokytce jsme jiÏ mûli jednu roãní
pfiestávku a to v povodÀovém roce 2002. Splouvání Rokytky na trase z Pra-
ha 14 pfies celou Prahu 9 aÏ do Vltavy v LibeÀském pfiístavu v Praze 8 umoÏ-
Àuje upou‰tûní vody z Kyjského rybníku. Správce toku a rybníku letos zapo-
ãal s dlouho plánovan˘mi a pfiipravován˘mi pracemi na vyãi‰tûní a úpravû
Kyjského rybníku (takÏe bychom byli „na suchu“). Pokud se v‰e zvládne,
budeme se moci pfiivítat s desítkami vodákÛ na bfiezích Rokytky k odloÏe-
nému 14. roãníku v roce 2008.

za pofiádající 53. skautské stfiedisko Atahokan T. Szennai

MEDIACE, aneb
řešení sporu mimosoudní cestou

Nedorozumûní a obtíÏe patfií k bûÏnému Ïivotu. Dlouhodobû nefie‰ená obtíÏ
se mÛÏe zmûnit v konflikt. Pokud konflikt pfieroste únosnou mez, obracíme
se o pomoc na soudy. Mediace je nová forma pomoci v konfliktu. Mediátor
je prostfiedník mezi dvûma stranami, kter˘m pomáhá nalézt pravidla dal‰í
spolupráce. Cílem mediace je dohoda, která mÛÏe b˘t podkladem k soudní-
mu fiízení. V dohodû jsou zohlednûny potfieby obou stran, proto je pfiedpo-
klad, Ïe ji dodrÏí. K mediaci jsou vhodné pracovní, rodinné i sousedské kau-
zy. V rámci projektu „VyuÏití mediace jako nástroje sociální integrace“,
nabízíme zdarma do konce ledna 2008 tuto novou sociální sluÏbu pro lidi
ohroÏené na trhu práce. Informace
o projektu na www.amcr.cz. Telefon
na Asociaci mediátorÛ 251 553 461.

stránku pfiipravil: j‰

V Paláci knih Luxor pokfitila Iva Hlaváãková (na snímku vlevo) dal‰í svoji kníÏ-
ku, tentokrát první díl fantasy trilogie Diamantová cesta, vydané nakl.
FRAGMENT. Kmotrami knihy, kterou ilustroval manÏel Ivy Hlaváãkové, byly
Katefiina BroÏová a Simona Postlerová. Jako bonus je souãástí pfiebalu kni-
hy stolní hra. foto: j‰

Dotazníková anketa
v plném proudu

Dne 19. 9. byla odstartována velká dotazníková anketa pro obãany
a zejména uÏivatele sociálních sluÏeb v rámci komunitního plánování so-
ciálních sluÏeb ve správním obvodu Praha 14, coÏ jsme avizovali v minu-
lém ãísle ListÛ. Obãané mohou s dotazníkem naloÏit nûkolika zpÛsoby:
stáhnout si ho na www.praha14.cz/komunit_plan/index.php a zaslat mai-
lem na adresu dotaznik@p14.mepnet.cz nebo vytisknout a zaslat na adre-
su úfiadu (Dotazník, ÚMâ Praha 14, Bfií VenclíkÛ 1073/8, 198 21, Praha
9), odevzdat na jednom ze sbûrn˘ch míst (viz níÏe), vyzvednout a odevz-
dat u svého poskytovatele sociálních sluÏeb, vzít si dotazník na sbûrném
místû a vyplnûn˘ jej tam odevzdat.

Sbûrná místa se nacházejí: ÚMâ Praha 14, Bfií VenclíkÛ 1072, 1073,
odbor státní sociální podpory ÚMâ Praha 14, Gen. Janou‰ka 844, lékárna
Hloubûtín, Klánovická 489, po‰ta Hloubûtín, Podûbradská 487, poliklini-
ka „Parník“, Gen. Janou‰ka 902, poliklinika Bioregena Vajgarská 1141.

Sbûr dotazníkÛ bude ukonãen 12. fiíjna 2007.
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Matefiské centrum
Klubíãko YMCA Praha
Klub maminek âern˘ Most – YMCA
Vlãkova 1067, Praha 14

Dopolední a odpolední programy – otiskujeme pouze zmûny pro-
gramÛ a programy nepravidelné. Opakující se akce najdete v záfii-
jov˘ch Listech Prahy 14 a v matefiském centru Klubíãko ve Vlãkovû
ul. 1067 

V rámci pondûlních heren 9.30–11.30 bude probíhat volná burza, pro-
gram v pfiípadû zájmu maminek. Kontakt: K. Budzanowská 

Ve stfiedu v rámci dopoledních heren 9.30–11.30 je zafiazeno cviãení
pro maminky a dûti a zpíváníãko. Ve stfiedu 24. 9. pro dûti 3–6 let
a maminky probûhne první sociálnû stimulaãní skupina Hrajeme si a uãí-
me se s ptákem Zlobivákem se zamûfiením na v˘uku dovedností, potfieb-
n˘ch ve ‰kolním kolektivu. V pfiípadû velkého zájmu bude poãet úãastníkÛ
omezen na kolektiv do10 dûtí a maminek. Kontakt M. Nováková tel.
775 204 208, K. Zlatohlávková tel. 732 348 550 

Páteãní herny budou probíhat pod vedením L. Pernicové: 9.30–11.30,
kontakt tel. 777 596 163. Vstup do heren 25 Kã za maminku, dítû zdarma.

·koliãka Beránek – bûhem mûsíce fiíjna doplÀuje poãet dûtí. Pfiihlá‰ení
nutné! K. Vavru‰ková tel. 608 134 744, H. Hofmanová tel. 736 264 057

Taneãní a pohybov˘ krouÏek bude probíhat ve stfiedu (místo úter˘)
v 15.45–16.45, kontakt: J. ·indeláfiová 739 034 435 , doplÀuje se poãet dûtí

Pûveck˘ a taneãní krouÏek probíhá v obvykl˘ch hodinách. (15–18 hod.)
Pro velk˘ zájem budou dûti od fiíjna rozdûleny na tfii skupiny: pfied‰kol-

ní, mlad‰í ‰kolní, ‰kolní. Dodateãn˘ zápis je moÏn˘ u P. Jelínkové,
tel. 777 819 175

Cviãení pro radost a dobrou náladu 19. 45–21.15 probíhá v fiíjnu pra-
videlnû pouze v pondûlí, ve ãtvrtek pouze po telefonické dohodû J. Purkyt
777 066 942. Nutné pfiihlá‰ení! Vstup 25 Kã.

¤íjnov˘ v˘let se uskuteãní v sobotu 20. 10. (Tentokrát nûco i pro tatín-
ky). Na v˘letû s prohlídkou vodní elektrárny ve ·tûchovicích se dozví-
me, jak se vyrábí „ãistá“ elektfiina, uvidíme také plavební komoru. Sraz
v 10 hod. na Smíchovském nádraÏí u zastávky busu 361 (odjezd v 10.05)
nebo (pro ty, kdo pojedou autem) pfiímo pfied elektrárnou v 10.50 hod.

S sebou jídlo, pití, vhodnou obuv i pro del‰í procházku. Víc info na
tel. 608 134 744.

Kontakt: Vedoucí: Ing. Mgr. Marie Nováková 775 204 208
Zástupce: Ing. K. Vavru‰ková 608 134 744

·kolní rok se jiÏ naplno rozbûhl a JAHODA s ním drÏí krok. Pfiichá-
zí tedy opût s fiadou pfiipraven˘ch akcí, ale i s informací, jak u nás bude
pfií‰tích nûkolik t˘dnÛ vypadat. 

Prostory JAHODY projdou v nejbliÏ‰ích dnech plánovan˘mi úprava-
mi. MÛÏete se tû‰it na novou JahÛdku, teplej‰í Jahodu a prostornûj‰í DÏa-
godu. Proto vás prosíme o pochopení, pokud nûkterá z níÏe uveden˘ch
akcí nebude moci probûhnout. Aktuální informace se vÏdy dozvíte vãas
na www.jahodaweb.cz nebo u vchodu do jednotliv˘ch klubÛ. 

Stále nabízíme v‰em plnolet˘m zájemcÛm o dobrovolnou práci moÏ-
nost roz‰ífiit na‰e Jahodové fiady. Staãí pouze dvû hodiny ãasu t˘dnû, dob-
ré nápady a chuÈ dûlat nûco pro druhé.

Pro JAHÒDKU jsou stále vyhrazena tfii dopoledne v t˘dnu, ale pro
páteãní JAHÒDKU nám schází ‰ikovná maminka (nebo ‰ikovn˘ tatí-
nek), kter˘ by si vzal zaji‰tûní programu na starost. V pfiípadû zájmu
prosím pi‰te na e-mail Katerina.Plevova@jahodaweb.cz, nebo volejte na
telefonní ãíslo 777 674 060.

Info o pravidelném provozu najdete na www.jahodaweb.cz
Co se bude dít v fiíjnu? 

JAHODA má připraveny tyto akce:
11. fiíjna – V˘tvarno UÏ jste nûkdy zkou‰eli, co v‰echno se dá vyro-

bit z obyãejného kolíãku na prádlo a papíru? Ne? Tak to pfiijìte v 15 hod.
do JAHODY a tam si to vyzkou‰íte. 

16. fiíjna – 2. JAHODOV¯ turnájek ve stolním fotbálku startuje
v 16 hod.

29. fiíjna – Herní klub Pojìte se od 16 hod. s JAHODOU vypravit
do svûta velk˘ch deskov˘ch her. Konkrétnû se podíváme do jihofran-
couzského mûsta Carcassonne. 

DÎAGODA se bude i bûhem fiíjna vûnovat tématu lidsk˘ch práv a v‰e-
mu, co s nimi souvisí. Po tfii odpoledne budete moci nav‰tívit „Festival
rozmanitosti“, pofiádan˘ spoleãností „âlovûk v tísni“. BliÏ‰í informace se
dozvíte na www.jahodaweb.cz/dzagoda. Ostatní akce:

3. fiíjna – Turnaj v UNO. Zaãínáme v 17 hod.
8. fiíjna – DÏagodová liga ve fotbálku – Druh˘ zápas, lep‰í v˘kony,

více bodÛ. Je‰tû jste se nezúãastnili? Tak rychle k nám, registrace do
16.30, zápas od 17 hod.

12. fiíjna – „GAMApruda“ – Chcete se podílet na chodu klubu?
Vymyslet nûjakou akci? Nebo se jen dozvûdût novinky? Pfiijìte si s námi
sednout k jednomu stolu a debatovat. „GAMApruda“ bude od fiíjna pra-
videlnû jednou za mûsíc. Zaãínáme v 17 hod.

17. fiíjna – V˘tvarno – V‰e pfiipraveno pro rÛznorodé tvofiení.
JAHODA, Vybíralova 969, Praha 9
telefon do v‰ech klubÛ: +420 281 916 352 
+ klub DÎAGODA mobil 774 674 060
email: info@jahodaweb.cz
ã.ú. 127528689/0300 vefiejná sbírka 
www.jahodaweb.cz

JAHODOVÉ MENU

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

KROUŽKY A KURZY 2007/08
·kolní rok 2007/08 – krouÏky pro dûti a motivaãní programy pro mamin-

ky s dûtmi, logopedie, kurzy angliãtiny – obsazujeme poslední volná mís-
ta! Ve‰keré podrobné informace najdete na v˘vûsce sdruÏení nebo
tel.: 774 707 744 – Mgr. Vo‰ahlíková

Bezplatné sociálně právní poradenství
Roz‰ifiujeme nabídku pro obãany o moÏnost pfiijít do poradny bez objed-

nání kaÏd˘ pátek mezi 10–12 hod., kdy bude v Obãanské inspiraci k dis-
pozici právniãka, aby Vám pomohla a poradila s akutními problémy (lhÛty
pro odvolání, apod.). Se sloÏitûj‰ími záleÏitostmi, se nadále objednávejte
na tel.: 776 046 112 nebo 281 918 473 nebo pfiímo ve sdruÏení. Dotazy
mÛÏete zasílat i e-mailem, poãítejte s cca t˘denní lhÛtou na zpracování odpo-
vûdi. Bezplatné poradenství poskytujeme díky grantové podpofie MPSV
a MHMP.

EKODEN pro děti SOBOTA 13. října
Tradiãní podzimní akce Obãanské inspirace, tentokrát na téma „Do pfií-

rody bezpeãnû“, kde se u jednotliv˘ch stanovi‰È dûti nauãí, jak pfiedcházet
úrazÛm, co je tfieba mít na pamûti pfii sbûru podzimních darÛ pfiírody, jak se
správnû chovat v lese, co si vzít na sebe a s sebou na v˘lety, nebude chybût
ani tvofiení z pfiírodnin a netradiãní malování pfiírodními barvami.

Ekoden pofiádáme s podporou MHMP.
EKOVÝLET 3.–4.11.

Na první listopadov˘ víkend chystáme dal‰í Ekov˘let, tentokrát jiÏ s noc-
lehem pod stfiechou, ale hrát si budeme venku za kaÏdého poãasí! Pro bliÏ-
‰í informace sledujte v˘lohu Obãanské inspirace a webové stránky
www.obcanskainspirace.cz. Ekov˘lety pofiádáme s podporou MHMP.

DDM na Černém Mostě
Srdeãnû zveme v‰ech-

ny na‰e pfiíznivce na
3. narozeninovou za-
hradní party pro dûti,
která se bude konat ve
ãtvrtek 4.10. od 15 do 18 hod. na zahradû DDM na âerném Mostû. Vstup
zdarma.

Další program na říjen:
18. 10. – Dílna – odlévání sádrov˘ch mu‰lí 16–18 hod.
25. 10. – V˘let do Aquaparku v Kolínû – celodenní prázdninov˘ v˘let,

pfiihlá‰ky a bliÏ‰í informace v DDM.
26.10. – V˘let do Aquaparku v Kladnû – celodenní prázdninov˘ v˘let,

pfiihlá‰ky a bliÏ‰í informace v DDM.
30. 10. – Halloweenská party v klubu Most 16–18 hod. – dlabání

d˘ní, stra‰idelná cesta zahradou. Nutná rezervace míst pfiedem.
Bûhem podzimních prázdnin bude otevfien od 10 do 17 hod. Klub most,

kde jsou pro vás pfiipraveny deskové hry, stolní fotbal, stolní tenis, play-
station.

Na listopad pfiipravujeme opût v˘tvarné dílny a Motokáry na âerném
Mostû – bliÏ‰í informace v DDM

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

info-cm@ddmpraha9.cz
www.ddmpraha9.cz
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Matefiské centrum
Klubíãko YMCA Praha
Klub maminek âern˘ Most – YMCA
Vlãkova 1067, Praha 14

Dopolední a odpolední programy – otiskujeme pouze zmûny pro-
gramÛ a programy nepravidelné. Opakující se akce najdete v záfii-
jov˘ch Listech Prahy 14 a v matefiském centru Klubíãko ve Vlãkovû
ul. 1067 

V rámci pondûlních heren 9.30–11.30 bude probíhat volná burza, pro-
gram v pfiípadû zájmu maminek. Kontakt: K. Budzanowská 

Ve stfiedu v rámci dopoledních heren 9.30–11.30 je zafiazeno cviãení
pro maminky a dûti a zpíváníãko. Ve stfiedu 24. 9. pro dûti 3–6 let
a maminky probûhne první sociálnû stimulaãní skupina Hrajeme si a uãí-
me se s ptákem Zlobivákem se zamûfiením na v˘uku dovedností, potfieb-
n˘ch ve ‰kolním kolektivu. V pfiípadû velkého zájmu bude poãet úãastníkÛ
omezen na kolektiv do10 dûtí a maminek. Kontakt M. Nováková tel.
775 204 208, K. Zlatohlávková tel. 732 348 550 

Páteãní herny budou probíhat pod vedením L. Pernicové: 9.30–11.30,
kontakt tel. 777 596 163. Vstup do heren 25 Kã za maminku, dítû zdarma.

·koliãka Beránek – bûhem mûsíce fiíjna doplÀuje poãet dûtí. Pfiihlá‰ení
nutné! K. Vavru‰ková tel. 608 134 744, H. Hofmanová tel. 736 264 057

Taneãní a pohybov˘ krouÏek bude probíhat ve stfiedu (místo úter˘)
v 15.45–16.45, kontakt: J. ·indeláfiová 739 034 435 , doplÀuje se poãet dûtí

Pûveck˘ a taneãní krouÏek probíhá v obvykl˘ch hodinách. (15–18 hod.)
Pro velk˘ zájem budou dûti od fiíjna rozdûleny na tfii skupiny: pfied‰kol-

ní, mlad‰í ‰kolní, ‰kolní. Dodateãn˘ zápis je moÏn˘ u P. Jelínkové,
tel. 777 819 175

Cviãení pro radost a dobrou náladu 19. 45–21.15 probíhá v fiíjnu pra-
videlnû pouze v pondûlí, ve ãtvrtek pouze po telefonické dohodû J. Purkyt
777 066 942. Nutné pfiihlá‰ení! Vstup 25 Kã.

¤íjnov˘ v˘let se uskuteãní v sobotu 20. 10. (Tentokrát nûco i pro tatín-
ky). Na v˘letû s prohlídkou vodní elektrárny ve ·tûchovicích se dozví-
me, jak se vyrábí „ãistá“ elektfiina, uvidíme také plavební komoru. Sraz
v 10 hod. na Smíchovském nádraÏí u zastávky busu 361 (odjezd v 10.05)
nebo (pro ty, kdo pojedou autem) pfiímo pfied elektrárnou v 10.50 hod.

S sebou jídlo, pití, vhodnou obuv i pro del‰í procházku. Víc info na
tel. 608 134 744.

Kontakt: Vedoucí: Ing. Mgr. Marie Nováková 775 204 208
Zástupce: Ing. K. Vavru‰ková 608 134 744

·kolní rok se jiÏ naplno rozbûhl a JAHODA s ním drÏí krok. Pfiichá-
zí tedy opût s fiadou pfiipraven˘ch akcí, ale i s informací, jak u nás bude
pfií‰tích nûkolik t˘dnÛ vypadat. 

Prostory JAHODY projdou v nejbliÏ‰ích dnech plánovan˘mi úprava-
mi. MÛÏete se tû‰it na novou JahÛdku, teplej‰í Jahodu a prostornûj‰í DÏa-
godu. Proto vás prosíme o pochopení, pokud nûkterá z níÏe uveden˘ch
akcí nebude moci probûhnout. Aktuální informace se vÏdy dozvíte vãas
na www.jahodaweb.cz nebo u vchodu do jednotliv˘ch klubÛ. 

Stále nabízíme v‰em plnolet˘m zájemcÛm o dobrovolnou práci moÏ-
nost roz‰ífiit na‰e Jahodové fiady. Staãí pouze dvû hodiny ãasu t˘dnû, dob-
ré nápady a chuÈ dûlat nûco pro druhé.

Pro JAHÒDKU jsou stále vyhrazena tfii dopoledne v t˘dnu, ale pro
páteãní JAHÒDKU nám schází ‰ikovná maminka (nebo ‰ikovn˘ tatí-
nek), kter˘ by si vzal zaji‰tûní programu na starost. V pfiípadû zájmu
prosím pi‰te na e-mail Katerina.Plevova@jahodaweb.cz, nebo volejte na
telefonní ãíslo 777 674 060.

Info o pravidelném provozu najdete na www.jahodaweb.cz
Co se bude dít v fiíjnu? 

JAHODA má připraveny tyto akce:
11. fiíjna – V˘tvarno UÏ jste nûkdy zkou‰eli, co v‰echno se dá vyro-

bit z obyãejného kolíãku na prádlo a papíru? Ne? Tak to pfiijìte v 15 hod.
do JAHODY a tam si to vyzkou‰íte. 

16. fiíjna – 2. JAHODOV¯ turnájek ve stolním fotbálku startuje
v 16 hod.

29. fiíjna – Herní klub Pojìte se od 16 hod. s JAHODOU vypravit
do svûta velk˘ch deskov˘ch her. Konkrétnû se podíváme do jihofran-
couzského mûsta Carcassonne. 

DÎAGODA se bude i bûhem fiíjna vûnovat tématu lidsk˘ch práv a v‰e-
mu, co s nimi souvisí. Po tfii odpoledne budete moci nav‰tívit „Festival
rozmanitosti“, pofiádan˘ spoleãností „âlovûk v tísni“. BliÏ‰í informace se
dozvíte na www.jahodaweb.cz/dzagoda. Ostatní akce:

3. fiíjna – Turnaj v UNO. Zaãínáme v 17 hod.
8. fiíjna – DÏagodová liga ve fotbálku – Druh˘ zápas, lep‰í v˘kony,

více bodÛ. Je‰tû jste se nezúãastnili? Tak rychle k nám, registrace do
16.30, zápas od 17 hod.

12. fiíjna – „GAMApruda“ – Chcete se podílet na chodu klubu?
Vymyslet nûjakou akci? Nebo se jen dozvûdût novinky? Pfiijìte si s námi
sednout k jednomu stolu a debatovat. „GAMApruda“ bude od fiíjna pra-
videlnû jednou za mûsíc. Zaãínáme v 17 hod.

17. fiíjna – V˘tvarno – V‰e pfiipraveno pro rÛznorodé tvofiení.
JAHODA, Vybíralova 969, Praha 9
telefon do v‰ech klubÛ: +420 281 916 352 
+ klub DÎAGODA mobil 774 674 060
email: info@jahodaweb.cz
ã.ú. 127528689/0300 vefiejná sbírka 
www.jahodaweb.cz

JAHODOVÉ MENU

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

KROUŽKY A KURZY 2007/08
·kolní rok 2007/08 – krouÏky pro dûti a motivaãní programy pro mamin-

ky s dûtmi, logopedie, kurzy angliãtiny – obsazujeme poslední volná mís-
ta! Ve‰keré podrobné informace najdete na v˘vûsce sdruÏení nebo
tel.: 774 707 744 – Mgr. Vo‰ahlíková

Bezplatné sociálně právní poradenství
Roz‰ifiujeme nabídku pro obãany o moÏnost pfiijít do poradny bez objed-

nání kaÏd˘ pátek mezi 10–12 hod., kdy bude v Obãanské inspiraci k dis-
pozici právniãka, aby Vám pomohla a poradila s akutními problémy (lhÛty
pro odvolání, apod.). Se sloÏitûj‰ími záleÏitostmi, se nadále objednávejte
na tel.: 776 046 112 nebo 281 918 473 nebo pfiímo ve sdruÏení. Dotazy
mÛÏete zasílat i e-mailem, poãítejte s cca t˘denní lhÛtou na zpracování odpo-
vûdi. Bezplatné poradenství poskytujeme díky grantové podpofie MPSV
a MHMP.

EKODEN pro děti SOBOTA 13. října
Tradiãní podzimní akce Obãanské inspirace, tentokrát na téma „Do pfií-

rody bezpeãnû“, kde se u jednotliv˘ch stanovi‰È dûti nauãí, jak pfiedcházet
úrazÛm, co je tfieba mít na pamûti pfii sbûru podzimních darÛ pfiírody, jak se
správnû chovat v lese, co si vzít na sebe a s sebou na v˘lety, nebude chybût
ani tvofiení z pfiírodnin a netradiãní malování pfiírodními barvami.

Ekoden pofiádáme s podporou MHMP.
EKOVÝLET 3.–4.11.

Na první listopadov˘ víkend chystáme dal‰í Ekov˘let, tentokrát jiÏ s noc-
lehem pod stfiechou, ale hrát si budeme venku za kaÏdého poãasí! Pro bliÏ-
‰í informace sledujte v˘lohu Obãanské inspirace a webové stránky
www.obcanskainspirace.cz. Ekov˘lety pofiádáme s podporou MHMP.

DDM na Černém Mostě
Srdeãnû zveme v‰ech-

ny na‰e pfiíznivce na
3. narozeninovou za-
hradní party pro dûti,
která se bude konat ve
ãtvrtek 4.10. od 15 do 18 hod. na zahradû DDM na âerném Mostû. Vstup
zdarma.

Další program na říjen:
18. 10. – Dílna – odlévání sádrov˘ch mu‰lí 16–18 hod.
25. 10. – V˘let do Aquaparku v Kolínû – celodenní prázdninov˘ v˘let,

pfiihlá‰ky a bliÏ‰í informace v DDM.
26.10. – V˘let do Aquaparku v Kladnû – celodenní prázdninov˘ v˘let,

pfiihlá‰ky a bliÏ‰í informace v DDM.
30. 10. – Halloweenská party v klubu Most 16–18 hod. – dlabání

d˘ní, stra‰idelná cesta zahradou. Nutná rezervace míst pfiedem.
Bûhem podzimních prázdnin bude otevfien od 10 do 17 hod. Klub most,

kde jsou pro vás pfiipraveny deskové hry, stolní fotbal, stolní tenis, play-
station.

Na listopad pfiipravujeme opût v˘tvarné dílny a Motokáry na âerném
Mostû – bliÏ‰í informace v DDM

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

info-cm@ddmpraha9.cz
www.ddmpraha9.cz
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stránky 6–9 pfiipravila Alena Veselá

BB-klub program na ŘÍJEN 
ANGLICK¯ KLUB pro teenagery – kaÏdou stfiedu 16.45–18.15
(Ve WELCOME centru KC Hefimánek – Vybíralova 969) – konverzaãní
angliãtina s rodil˘mi mluvãími zábavnou formou. ZDARMA – podporo-
váno z grantu PARTNERSTVÍ a Mâ Praha 14.
ANGLICK¯ VÍKEND 25.–27. 10. V̆ jezd s v˘ukou angliãtiny rodil˘mi
mluvãími. Cena cca 500 Kã.
BB FOTBAL pro teenagery a star‰í – kaÏd˘ ãtvrtek 18–19.30. Za pûk-
ného poãasí na hfii‰ti Z· StoliÀská, jinak v tûlocviãnû PTH (StoliÀská 41B,
Areál Chvaly). Martin 777 033 592. Pofiádá BB klub Církve bratrské –
âern˘ Most.
Kontakt: Mgr. Pavel Trefn˘ 775 024 742, bbklub@centrum.cz

·KOLNÍ ROK JE UÎ V PLNÉM
PROUDU A SDRUÎENÍ ZAJÍâEK
NA KONI UÎ âTVRT¯ ROK P¤I-
NÁ·Í PRO V·ECHNY DùTI OBO-

HACENÍ JEJICH AKTIVIT. NA DùTI
S HANDICAPY âEKAJÍ JÍZDY NA KONÍCH

ZDARMA, DùTI ZDRAVÉ SE U NÁS MOHOU SVÉST ZA POPLA-
TEK A NEBO SI P¤ÍMO DOMLUVIT CVIâENÍ! NA ·IKOVNÉ DùTI
S HANDICAPY âEKÁ KROUÎEK „MAL¯ ZAJÍâEK“ (ZDARMA),
KTER¯ JE P¤IPRAVÍ NA VYSTOUPENÍ. RODIâE I ORGANIZACE
PRACUJÍCÍ S DùTMI (STACIONÁ¤E, DD, MATE¤SKÁ CENTRA)
NEBOJTE SE A ZAVOLEJTE. P¤IJëTE SVÉST VA·E DùTI A DOMLU-
VIT JIM PRAVIDELNOU TERAPII. TEL: BC. MARKÉTA ·ULCOVÁ,
776 58 28 48.

·kolní rok opût zahájíme v˘letem: Zveme vás v‰echny, kdo nás uÏ
znáte, ale i dûti nové. Pfiijìte v nedûli 21. 10. na první – fiíjnov˘ v˘let.
Sejdeme se ve stájích pana Fouãka – ·estajovice u Prahy v 11 hod.
Na v˘let s námi pÛjdou 4 koníci, postupnû svezou v‰echny dûti a zahra-
jeme si spoustu her. Pokud by pr‰elo, svezeme se na jízdárnû a hry si
zahrajeme v klubovnû. Více informací a pfiihlá‰ení (nutné): Veronika
Námûstková: 732 978 271
� NOVÍ DOBROVOLNÍCI: Hledáme dobrovolníky, ktefií by mûli zájem pomá-
hat dûtem s handicapy a ktefií mají rádi konû. Jsme malé obãanské sdruÏe-
ní, které pofiádá jízdy na koních zdarma pro dûti s handicapy, celodenní
integraãní v˘lety, integraãní tábory a jiné aktivity. Za pomoc – s dûtmi i ve
stájích (hlavnû asistence u jízd, organizování programu pro dûti v klubov-
nû, pomoc na v˘letech) je moÏné si domluvit vyjíÏìky na koních. RovnûÏ
je moÏné napsat potvrzení o praxi pro ‰kolu. A v neposlední fiadû je radost
ze smysluplné práce a pomoci. Kontakt: Zajíãek na koni o.s., Markéta
·ulcová 776 58 28 48.

� ZIMNÍ TÁBOR – uÏ nyní je moÏné se pfiihlásit na zimní lyÏafisk˘ tábor
pro dûti s handicapy a jejich rodiny. (Termín pro 1. turnus: druh˘ t˘den
v bfieznu, 2. turnus: tfietí t˘den v bfieznu; BoÏí Dar, cena: dospûlí a zdraví
sourozenci 60 Kã/os/den, dítû s handicapem zdarma. V cenû ubytování,
veãerní program pro dûti a hlídání dûtí. Strava a doprava vlastní). 

VÍCE INFORAMCÍ O NÁS A NA·Í âINNOSTI NA
WWW.ZAJICEKNAKONI.CZ

Zajíčkův říjen

První letní tábor pro dûti z na‰í
mûstské ãásti zorganizoval odbor
sociálních vûcí a zdravotnictví Mâ
Praha 14 pfiedposlední prázdninov˘
t˘den v Rekreaãním a sportovním
stfiedisku JUNIOR PLUS Srbsko –
KnûÏmost v âeském ráji. Na pfiípra-
vû a realizaci letního tábora se podí-
lely nízkoprahové kluby – SdruÏení
na pomoc dûtem s handicapy KC
Mot˘lek a o. s. Jahoda. Na tábofie se
se‰lo 20 dûtí a osmiãlenn˘ pedago-
gick˘ doprovod. Dûti byly vybrány
obdobnû jako u pfiede‰lého víken-
dového pobytu odborem sociálních
vûcí a zdravotnic-
tví a spolupracují-
cími organizacemi
z fiad náv‰tûvníkÛ
nízkoprahov˘ch
klubÛ. Letní tábor
nabídl dûtem ze
sídli‰È kvalitní for-
mu trávení volné-
ho ãasu a umoÏnil
nám navázat ãi
prohloubit kontakt
s nimi i jejich rodi-
ãi. Cílem pobytu
bylo umoÏnit dû-
tem proÏít alespoÀ

ãást prázdnin v podnûtném, bezpeã-
ném a obohacujícím prostfiedí tak,
aby zdokonalily své sociální a komu-
nikaãní dovednosti. Ve‰kerá táboro-

vá ãinnost byla pfiizpÛ-
sobena zvolenému téma-
tu: „CESTA KOLEM
SVùTA“ na jehoÏ tvorbû
a realizaci se podílel
pedagogick˘ t˘m. Pro
dûti byl pfiipraven velmi
zajímav˘ program, za-
mûfien˘ na multikulturu
a souÏití. Dûti byly roz-
dûleny do ãtyfi t˘mÛ po
pûti ãlenech. KaÏd˘ t˘m
po celou dobu pobytu reprezentoval
jeden z kontinentÛ svûta. Dûti mûly
moÏnost vyrobit si své vlastní vlaj-
ky a vymyslet bojov˘ pokfiik, aby
bylo jasné kter˘ z kontinentÛ zastu-
pují. Kromû spousty her a dal‰í zába-
vy se dûti bûhem pobytu seznámily
se zvlá‰tnostmi a zvyky jednotliv˘ch
kontinentÛ a získaly tak mnoho za-
jímav˘ch informací, stejnû jako na
v˘letû na hrad Trosky. T˘denní pobyt
byl zakonãen – jak jinak – neÏ kar-
nevalem. V‰echny dûti byly odmû-
nûny sladkostmi a dal‰ími cenami
za skupinovou spolupráci a pomoc
v t˘mu. Moc se jim na tábofie líbilo,
také díky krásné pfiírodû a sluneãné-
mu poãasí. OdváÏely si domÛ krás-
né záÏitky a nová pfiátelství.

Jana ·tosková, Mária Fofitová
odbor sociálních vûcí 

a zdravotnictví 

Cesta kolem světa

AÏ z Národního hfiebãína v Klad-
rubech pfiijeli dva nádherní staro-
kladrub‰tí bûlou‰i, ktefií budou nyní
ve sluÏbách Mûstské policie Pra-
hy 11. Na uvítacím ceremoniálu
12. záfií konû v krátkosti pfiedsta-
vila fieditelka Národního hfiebãí-
na Kladruby Lenka Gotthardová,
a o v˘znamu koní pro bezpeãnost
v hlavním mûstû hovofiil ná-
mûstek primátora Rudolf
BlaÏek, kter˘ mimo jiné
fiekl, Ïe se poãítá je‰tû s dal-
‰ím zapojováním koní do
práce Mûstské policie –
hlavnû v okrajov˘ch ãástech
Prahy – kam spadá i na‰e
mûstská ãást. TakÏe kdo ví,
tfieba za nûjak˘ ãas budeme
podobné krasavce vítat

i u nás. Na snímku jsou vedle staro-
kladrubsk˘ch hfiebcÛ zprava: námûs-
tek praÏského primátora Rudolf Bla-
Ïek, starosta Mâ Praha 11 Dalibor
Mlejnsk˘, fieditel Mûstské policie
hl. m. Prahy Vladimír Kotrou‰ a fie-
ditelka Národního hfiebãína Kladru-
by Lenka Gotthardová. 

text a foto: ves

Další koně pro Prahu
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UÏ je to sedm let, co byl zaloÏen
jezdeck˘ klub Poãin, jehoÏ

cílem je pomáhat lidem se zdravot-
ním handicapem. Poskytuje osobám
s fyzick˘m, psychick˘m ãi kom-
binovan˘m postiÏením moÏnost lé-
ãebného jeÏdûní na koni. Tûchto jízd
se pravidelnû kaÏd˘ t˘den úãastní
30 klientÛ a dal‰ích 20 nepravidel-
nû. Z Humanitárního fondu Stfie-
doãeského kraje jsme koupili díky
finanãnímu grantu novou pfienosnou
nástupní rampu, bezbariérové WC
pro osoby se zdravotním postiÏením
a opravili jsme rampu stávající. Od
záfií jsme svou odbornou základnu
roz‰ífiili o lékafie z oboru fyziotera-
pie a o fyzioterapeuta, se specializa-
cí na hipoterapii. Od leto‰ního roku
je ná‰ jezdeck˘ klub ãlenem âeské
hiporehabilitaãní spoleãnosti a také
jsme v âeské jezdecké federaci. Na-
bízíme dûtem od deseti let (i tûm ze
sociálnû slab‰ích rodin) moÏnost vyu-
Ïít voln˘ ãas jízdou na koni v orga-
nizované skupinû vrstevníkÛ. Pod
odborn˘m dohledem se dûti úãastní
i péãe o konû, chceme, aby spolu
navazovaly kamarádské vztahy a uãi-
ly se chránit a ctít zákony fií‰e zvífiat.
Jezdeck˘ krouÏek nav‰tûvuje pravi-
delnû jednou t˘dnû 46 dûtí. Na‰i konû
se spolu s dûtmi z jezdeckého oddí-
lu zúãastnili i mnoha spoleãensk˘ch
akcí. Uskuteãnilo se napfi. nûkolik
dopoledních programÛ pro dûti

z praÏsk˘ch ‰kol, které konû nav‰tí-
vily v rámci praktického vyuãování
pfiírodopisu. Jízda na na‰ich koních
byla jedním z programÛ benefiãní
akce ve Îlut˘ch lázních, z níÏ byl
v˘tûÏek vûnován nadaci Kapka nadû-
je. Leto‰ní jezdeck˘ rok zaãal v polo-
vinû záfií. V‰echny na‰e pfiíznivce
a ãleny pfiivítáme nov˘m oplocením
na‰eho areálu. PÛvodní bylo jiÏ sta-
ré a znaãnû poniãené. V podzimních
mûsících se chystáme opravit je‰tû
plochu velké jízdárny, která je
v havarijním stavu a za nepfiíznivé-
ho poãasí se stává nepouÏitelnou.
Doufáme, Ïe situaci vyfie‰í kvalitní
drenáÏ, pfiípadnû i velk˘ zahradní
stan, kter˘ by slouÏil jako krytá jíz-
dárna a umoÏnil tak celoroãní kva-
litní trénink koní i jezdcÛ a v ne-
poslední fiadû umoÏnil jezdit také
handicapovan˘m i za nepfiíznivého
poãasí. Úspû‰ná realizace v‰ech na-
‰ich plánÛ úzce souvisí s dostatkem
finanãních prostfiedkÛ, a proto bude-
me pokraãovat ve vypracovávání
grantÛ a hledání nov˘ch sponzorÛ.

Stejnû jako v loÀském roce budeme
pofiádat v sobotu jízdy pro vefiejnost,
klienti si mÛÏou vybrat mezi hipote-
rapií, individuální v˘ukou na lonÏi
nebo v˘cvikem na jízdárnû. V odpo-
ledních hodinách budou pro pokroãi-
lé vyjíÏìky do pfiírody. Sobotní jízdy
si mÛÏete objednat u Jitky Francové
na tel. 732 490 096. Kontaktní adresa:

Obãanské sdruÏení Poãin, U koní
1/592, 190 12 Praha 9 – Dolní Poãer-
nice. Najdete nás: Jezdeck˘ klub
V Ráji, 190 12 Praha 9 – Dolní Poãer-
nice. Chod oddílÛ zaji‰Èuje ‰est stá-
l˘ch dobrovolníkÛ – v‰ichni se vzdá-
vají honoráfie ve prospûch klubu.

Hana ·pindlerová, 
vedoucí oddílu

O dal‰ích na‰ich aktivitách se
mÛÏete dozvûdût na 

www.jk-pocin.unas.cz.

Hledáme trenéra nebo cviãitele –
od fiíjna hledáme dobrovolníka ke
koním a k dûtem. Informace na tel.
605 285 426.

Neziskovky a obãanská sdruÏení
9¤ÍJEN 2007

Ná‰ 14denní letní tábor v Trkovû u Sedlãan od 7. do 21. ãer-
vence utekl bohuÏel rychle jako voda. Na‰e táborové místo se pro-
mûnilo v pust˘ ostrov a my Amazonky v odváÏné robinsonky, kte-
ré zde ztroskotaly. Leto‰ní celotáborová hra byla motivována
dobrodruÏn˘m pfiíbûhem Robinsona Crusoa a táborov˘ program
se inspiroval skautskou knihou Brouãci.

Bûhem tábora probûhlo celkem 20 Robin-
sonsk˘ch etap (napfi. v˘roba sandálÛ

a pokr˘vky hlavy z pfiírodnin; zmapování
celého ostrova; stfielba z luku, z praku a také
z pu‰ky; stavba nouzov˘ch pfiístfie‰kÛ; pletení
o‰atek z pedigu; pfiená‰ení ohnû; v˘roba hrníãku
a talífiku z hlíny; zkou‰ka vûãného svûtla; navigace
poslepu; plíÏení se; peãení placek aj.) Dále jsme tfieba vyrábûly pusté ostro-
vy z pfiírodnin; posílaly vzkazy v lahvi; opékaly si banány; vyrábûly svíãky;
dojily kozu a bûhem tábora se fiídily podle vyroben˘ch sluneãních hodin
a záfiezÛ v kalendáfii. Z klasické táborové ãinnosti nechybûly samozfiejmû ran-
ní rozcviãky; táborové stavby a práce se dfievem; koupání v trkovském ryb-
níku; vodní skluzavka po igelitov˘ch pytlích; batikování táborov˘ch triãek;
noãní hlídky; táborové a slavnostní ohnû + scénky a zpûv s kytarou; noãní
bojovka a pochod; 13 bobfiíkÛ a 8 mal˘ch orlích per; stezka a cestiãka; veãer-
ní ãetba BrouãkÛ a brouãkovské soutûÏe; etapové hry R.C.; rukodûlné práce
(keramick˘ magnetek, pletení z buÏírek, brouãkovské lampionky a kamín-
ky…); pozorování jednoho pfiírodního objektu bûhem celého tábora; ‰ampo-
nové úãesy a pfiedev‰ím také v˘lety. Nav‰tívily jsme skanzen ve Vysokém
Chlumci, zámek Orlík, jin˘ tábor v Rovinû a nebo tfieba statek se zvífiátky
v Boru. Celodenní pû‰í v˘let se uskuteãnil z Petrovic, pfies Obdûnice a Huso-
vu kazatelnu aÏ do Bratfiejova. Celotáborové hodnocení a bodování bylo pod-
le Karafiátov˘ch BrouãkÛ. KaÏd˘ získával samolepky brouãkÛ a beru‰ek,
které si lepil do speciální tabulky. V pfiípadû zisku alespoÀ osmi za jeden den
se získávala velká pocta – dfievûná placka pfied stan s nápisem „Nejvzornûj-
‰í beru‰ka“. Pfii závûreãném ohni k nám také pfiilétla Janinka a ocenila v‰ech-

ny snaÏivé skautky a svûtlu‰ky a od své lucerniãky jim pfiipálila lampionky,
které pak nádhernû pfii veãerním prÛvodu svítily. Den poté se u nás zastavil
sám Robinson Crusoe spoleãnû s Pátkem a psem Rekem. Popovídal si se ãtyfi-
mi ztroskotan˘mi skupinami a pochválil je za snahu pfii pfieÏívání na ostrovû
a za v˘bûry jednotliv˘ch vûcí pro pfieÏití, jeÏ získávaly za jednotlivé etapy.
1. místo náleÏelo Brouãnicím, 2. místo PusÈáãkÛm, tfietí skonãily Troseãnice
z ostrova HrÛzy a poslední místo zbylo na Dobyvatelky. Poãasí nám letos
vy‰lo docela dobfie – i ty tropy se tu vcelku dobfie sná‰ely. Táborová nálada
byla bezvadná a v‰ichni se jiÏ tû‰í na dal‰í letní tábor.

Louãíme se s vámi na‰ím táborov˘m pokfiikem:
My odváÏné Amazonky, hrajem si na Robinsonky.
Jsme na pustém ostrovû, na tábofie v Trkovû.
V‰echny skautky, svûtlu‰ky, dostáváme beru‰ky.
Uprostfied pfiírody, uÏíváme pohody!!

Robinsonský tábor plný broučků a berušek

Jezdecký klub POČIN je tu i pro vás

Na‰i konû foto: archiv JK Poãin
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Praha 14 má moÏná dal‰í primát:
do stejné základní ‰koly zaãala

od záfií chodit do první tfiídy dvo-
je na‰e „ãtrnáctková“ trojãata. Do
1. A Z· Vybíralova chodí Alex, Bár-
tík a Va‰ek Tomanovi a do 1. B Filip,
Tomá‰ a Kuba Zámeãníkovi. Obû
paní uãitelky budou mít asi ze zaãát-
ku dost starostí s tím, jak kluky od
sebe rozeznat, ale ãasem se s tím
urãitû vypofiádají. Jejich práci jim
navíc usnadní skuteãnost, Ïe v‰ichni
kluci se uÏ do ‰koly tû‰ili a nemohou
se doãkat, aÏ budou umût ãíst a psát.
Tak aÈ vám to v‰em jde na samé jed-
niãky! 

text a foto: ves
Alexander, Bartolomûj a Va‰ek Tomanovi ãekají pfied ‰kolou na zahájení ‰kolního roku. Dole uÏ jsou ve tfiídû se svou
paní uãitelkou.

Filip, Tomá‰ a Jakub Zámeãníkovi ve tfiídû 1. B. Nahofie se pfiedstavují svojí paní uãitelce.

Trojčata poprvé ve škole

Zájem
o školu
roste

Zahájení ‰kolního roku v Z·
·imanovská v Kyjích probûhlo
ve slavnostním duchu a jako
vÏdy s urãit˘m napûtím, které
je‰tû umocnil vstup nov˘ch ÏákÛ
a celkem 41prvÀáãkÛ. Po letech
jsou tady dvû první tfiídy a vel-
k˘ je i nárÛst ÏákÛ do ostatních
tfiíd. Zájem o ‰kolu rodinného
typu pedagogick˘ sbor velmi
tû‰í a je pfiipraven jej dále pod-
porovat. 

06-13_P14  24.9.2007  14:44  Stránka 10



·kolství
11¤ÍJEN 2007

stránky 10–11 pfiipravila Alena Veselá

Učitelé v roli žáků

Na Z· Gen. Janou‰ka zasedli uãitelé 30. srpna do lavic.V pfiípravném t˘d-
nu se pod vedením odborníkÛ – záchranáfiÛ PraÏské záchranné sluÏby, uãili
zásadám první pomoci a resuscitace. Na ‰kole probíhá jiÏ ãtvrt˘m rokem ten-
to kurz pro Ïáky 8. roãníkÛ, ale tentokrát je vystfiídali uãitelé. ·kolitelé PZS
seznámili ve ãtyfihodinovém kurzu uãitele s pravidly vãasné a správné první
pomoci, jak se zachovat, aby se ãlovûk v ohroÏení Ïivota doÏil pfiíjezdu kva-
lifikovaného zdravotnického t˘mu, jaké kroky je tfieba udûlat pro záchranu lid-
ského Ïivota. Uãitelé si vyzkou‰eli základní kroky resuscitace a jak peãovat
o ãlovûka v bezvûdomí. Dokázat poskytnout vãasnou a úãinnou první pomoc
by mûl umût kaÏd˘, hlavnû ten, kdo dennû pracuje s dûtmi.  EJ

Vzdělávání podle 
„Stromu poznání“
Z· Gen. Janou‰ka, nositelka titulu

·kola udrÏitelného rozvoje I. stupnû
a mezinárodního titulu Eko‰kola, zahá-
jila od 3. záfií vyuãování v 1. roãníku
na I. stupni a v 6. roãníku na II. stup-
ni podle vlastního ·kolního vzdûláva-
cího programu „Strom poznání“, vyda-
ného fieditelkou ‰koly podle § 5 odst. 3
·kolského zákona. Podrobnû se s ním
mohou v‰ichni seznámit na webov˘ch
stránkách www.zsgenjanouska.cz.
Vyuãování v ostatních roãnících se
organizuje podle programu Základní
‰kola ã.j. 16847/96–2.

Mgr. Ilona ·Èastná, 
fieditelka ‰koly

Z· Gen. Janou‰ka – prvÀáãci poprvé ve ‰kole. foto: Eva Jifiíková

Základní umělecká škola
Ratibořická 30, H. Počernice vás zve

4. fiíjna – 18 hod. koncert
komorní hudby v rámci akce
„Dny nûmecké kultury“
(Chvalská tvrz)
5. fiíjna – 18 hod. koncert

Junior Bandu (Chvalská tvrz) 
18. fiíjna – 18 hod. konceret:
Kristina Busch, mezzosopran
a Eva Miláãková, klavír
(Galerie 14, âern˘ most)
29. fiíjna – 18 hod. hudební
veãer (sál ZU· Ratibofiic-
ká 30, H. Poãernice)

Nabídka studia: literárně-dramatický obor
Od tohoto ‰kolního roku pfiijímáme zájemce o studium literárnû-drama-

tického oboru. Pfiihlásit se mohou dûti ve vûku od 7 let a star‰í. Základem
v˘uky a prostfiedkem v˘chovy jsou tvofiivé ãinnosti dramatické (pohybové,
mluvní), pfiednesové, slovesné a hra s loutkou. Literárnû-dramatick˘ obor
rozvíjí specificky dramatickou múziãnost dûtí, mládeÏe i dospûl˘ch, tj. schop-
nost vnímat a tvofiivû zobrazit v ãase lidské chování a jednání. Dramatická
v˘chova je v˘znamn˘m nástrojem rozvoje nûkter˘ch sloÏek sociability ÏákÛ
(schopnost kolektivnû cítit, fie‰it obtíÏné sociální situace apod.) a také nástro-
jem rozvoje umûleck˘ch vloh k divadelní a slovesné ãinnosti. Odbornû vede-
ná v˘uka v dramatickém oboru napomáhá vãas podchytit nejtalentovanûj‰í
jedince a pfiipravit je ke studiu herectví, reÏie, dramaturgie, divadelní vûdy,
scénografie, loutkáfiství, organizace divadel atd.

Mezi prvÀáãky v Z· Hloubû-
tínská zavítala pfii slavnost-

ním zaãátku ‰kolního roku zástup-
kynû starosty Jitka Îáková. Na
snímku první zleva v doprovodu
nové fieditelky ‰koly Evy Hrad-
ské. Zajímavé jsou údaje o poãtu
dûtí v Z· a M·, které se k zaãát-
ku kaÏdého ‰kolního roku statis-
ticky podchycují. Ani Praha 14
není praÏskou v˘jimkou, i tady
poãet dûtí v˘raznû klesá. Ve ‰kol-
ním roce 2000/2001 chodilo do
zdej‰ích ‰esti Z· celkem 4000
ÏákÛ, v leto‰ním roce 2007/8 uÏ
jen 3127. Pfiitom u M· se poãet
dûtí témûfi nezmûnil: v roce
2000/2001 jich bylo 1243, tento
rok dokonce 1253. TakÏe zatím
nehrozí, Ïe bychom pfii‰li o bu-
doucí prvÀáãky. Letos je jich
v Praze 14 celkem 408. A to je ten
nejkrásnûj‰í poznatek z prvního
dne ve ‰kole.                             j‰

První den ve škole
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V âeské republice je nyní pfies
sto pfiírodních parkÛ. Pfiírodní

park Klánovice-âihadla, kter˘ pfiímo
zasahuje do území Prahy 14, je nej-
vût‰ím pfiírodním parkem v Praze
(2222,8 ha). Na jeho plo‰e se také
rozkládá v˘znamná plocha lesÛ a za-
hrnuje také men‰í chránûná území
pfiírodní rezervace Klánovick˘ les –
Cyrilov a V Pískovnû, pfiírodní pa-
mátky Poãernick˘ rybník a Xave-
rovsk˘ háj a památné stromy (dub
letní) v Klánovicích, v Dolních Po-
ãernicích, na návsi v Hostavicích a ve
Farské ulici.

Mezi Poãernick˘m rybníkem
a Xaverovsk˘ hájem a okolo Kláno-
vic se rozkládají zejména lesní kom-
plexy, které jsou i v˘znamn˘mi or-
nitologick˘mi lokalitami. Je zde
nauãná stezka se 17 zastávkami, kte-
ré vás pouãí jak o historii oblasti, tak
o zdej‰í flofie a faunû. Hlavní rozcestí
a zaãátek tras jsou pfiímo u nádraÏí.
Navíc cel˘m lesem vedou dva cyk-
listické okruhy dlouhé 10 a 5 km.
V západní ãásti potom pfiírodní park
pokraãuje mezi mûstsk˘mi ãástmi
âern˘ Most, Horní a Dolní Poãerni-
ce, Kyje a Hostavice, vãetnû vrchu
âihadla, Kyjského rybníka, zahrnu-
je zástavbu star˘ch Kyjí a Hostavic
a konãí pfied viaduktem trati pfies
Kyjsk˘ rybník. Také zde, na území
Prahy 14, je vedena pfies území pfií-
rodního parku nauãná stezka (zastáv-
ky ã. 4–6 a 8–10.).

Pojem pfiírodní park je definován
v zákonu o ochranû pfiírody a krajiny
ã. 114/92 Sb. a úãelem je zejména
ochrana pfiírodní, kulturní a historic-
ké charakteristiky urãitého místa
nebo oblasti a ochrana pfied ãinností,
sniÏující jejich estetickou a pfiírodní
hodnotu. V souvisle nezastavûn˘ch
ãástech pfiírodního parku je proto
vyhlá‰ena stavební uzávûra, která má
zamezit nadmûrné urbanizaci velko-
mûstského prostoru, ale i dosud exi-
stující volné krajiny, proti poÏadav-

kÛm na pfiemûnu orné pÛdy, lesní
zelenû nebo pfiírodní nelesní plochy
na stavební parcely nebo plochy urãe-
né pro komerãní vyuÏití. V˘jimkou
mÛÏe b˘t pouze citlivé doplnûní stá-
vajících jader obcí pfii dodrÏení v‰ech
regulativÛ.

I pfies tuto ochranu je v‰ak pfiírodní
park Klánovice-âihadla neustále
ohroÏován nejrÛznûj‰ími zámûry na
v˘stavbu. V souãasné dobû je to na-
pfiíklad golfové hfii‰tû v Klánovicích,
golfové hfii‰tû Golf Resort Black
Bridge umístûné mezi Dolními Po-
ãernicemi, Horními Poãernicemi
a âern˘m Mostem, v˘stavba obyt-
ného souboru Broumarská – sever +
jih, dal‰í drobné ãi vût‰í stavby na
okrajích souãasné zástavby Hostavic,
Dolních Poãernic a Kyjí.

Naopak pozitivní zprávou je zá-
mûr na rozvoj rekreaãního potenciá-
lu dle urbanistické studie území mezi
mûstsk˘mi ãástmi âern˘ Most, Hor-
ní a Dolní Poãernice, Kyje a Hos-
tavice – Studie rekreaãního parku
U âeÀku (Linhart architekt, 2006).
Studie správnû navrhuje umístûní
rekreaãních aktivit pfieváÏnû v sever-
ní ãásti území ve vazbû na navazu-
jící sídli‰tû âern˘ Most a do míst, kde
je dnes pfieváÏnû orná pÛda. V rám-
ci území pfiírodního parku jsou pak

navrÏeny pobytové louky s rozpt˘le-
nou zelení a vodní plochy, které jsou
blízké pfiírodû. S budování parku
U âeÀku souvisí také zahájení revi-
talizace koryta Rokytky v suchém
poldru âihadla a odbahnûní Kyjské-
ho rybníka (viz ãlánek „Revitalizace
Kyjského rybníka a Rokytky“ v Lis-
tech Prahy 14 ã. 7–8).

Ing. Jifií Fefitek, 
ãlen ZMâ Praha 14 

(bezpartijní za Stranu zelen˘ch)
foto: archiv redakce

Ekostránka
12¤ÍJEN 2007

Přírodní park Klánovice – Čihadla

Přírodní park z hlediska
územního rozvoje

Zámûr na umístûní obytného souboru Broumarská sever-jih v kat. úze-
mí Kyje i golfového hfii‰tû na pozemky nacházející se v kat. území Dol-
ní Poãernice, Horní Poãernice a âern˘ Most, je v souladu se schválenou
územnû plánovací dokumentací – územním plánem hl. m. Prahy. V pfiípadû
golfového hfii‰tû byl zámûr projednáván v rámci zji‰Èovacího fiízení dle
zákona ã. 100/2001 Sb., o posuzování vlivÛ na Ïivotní prostfiedí a ve sta-
novisku Odboru Ïivotního prostfiedí Magistrátu je ve shrnutí zji‰Èovací
fiízení tímto orgánem uvedeno, Ïe zámûr golfového areálu nebude posu-
zován podle citovaného zákona za nezbytného dodrÏení navrÏen˘ch opat-
fiení a splnûní pfiipomínek dotãen˘ch orgánÛ státní správy. 

Pro oba zámûry byla po obstarání ve‰ker˘ch náleÏitostí vedena územní
fiízení, na základû kter˘ch byla vydána pfiíslu‰ná rozhodnutí o umístûní
staveb. 

Ing. Jana Lebedová, 
vedoucí odboru územního rozvoje ÚMâ Praha 14

Odkazy:
www.prirodniparky.wz.cz, Nauãná stezka Prahy 14
www.stezky.info/naucnestezky/ns-prahy-14.htm, 
Nauãná stezka Klánovick˘m lesem
www.zs-kl.cz/stezka/vylet.html, 
www.stezky.info/naucnestezky/ns-klanovickym-lesem.htm
Revitalizace Kyjského rybníka a Rokytky (Listy Prahy 14 ã. 7–8)
www.praha14.cz/~listy/2007/7/revitalizace.htm

Přírodní park Klánovice – Čihadla

Rozhled do krajiny z 10. zastavení nauãné stezky Prahou 14 na âihadlech je
opravdu pÛsobiv˘.
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Tuctov˘ exteriér suterénu domu
ãíslo 745 v MaÀákovû ulici na âer-
ném Mostû je tak nenápadn˘, Ïe jsem
mu, nevím proã, zv˘‰il v ãlánku
o slavnostním otevfiení zdej‰ího Cent-
ra vzdûlávání a vefiejného internetu

(CVVI) ãíslo popisné radûji hned
o dvû stovky. Po mûsíci se tedy vra-
cím na místo ãinu, abych se nejdfiíve
zeptal provozní manaÏerky Marcely
Hore‰ovské na první zku‰enosti a po-
znatky s tímto zafiízením.

„Se zahájením provozu CVVI
jsem velmi spokojená, lidé si k nám
zaãínají nacházet cestu, zatím vy-
uÏívají pfiedev‰ím internet, ale jinak
bych celkové hodnocení centra po tak
krátké dobû povaÏovala za dost trou-
falé. A co nám mûsíc provozu napo-
vûdûl? Tady snad troufalostí nebude,
kdyÏ fieknu, Ïe se u nás lidem líbí,
prostfiedí i ceny si velmi pochvalují
a mají zájem se vzdûlávat pfiedev‰ím
v oblasti vyuÏívání v˘poãetní tech-
niky.“

Jaké sluÏby CVVI zájemcÛm
vÛbec nabízí?

„Pfiednû je to vysokorychlostní
internet za zavádûcí cenu 15 Kã na

hodinu + jeden nápoj k tomu zdar-
ma, pfiipojení k bezdrátové síti za
tytéÏ ceny, ale pfiedev‰ím je to pro-
nájem ‰kolící místnosti s kapacitou
24 posluchaãÛ + lektor. Na‰e uãeb-
na je vybavena moderními vysoko-

kapacitními PC, s pfii-
pojením k internetu,
diaprojektorem, inter-
aktivní tabulí a dvûma
PC pro slabozraké.
Velkou v˘hodou na-
‰eho centra je bezba-
riérov˘ pfiístup. Rádi
bychom otevfieli ja-
zykové a poãítaãové
kurzy pro obãany na‰í
mûstské ãásti, ale také
odjinud. Chceme vy-
cházet z potfieb ob-
ãanÛ, takÏe zveme
v‰echny, ktefií mají
chuÈ se vzdûlávat, aby
k nám do MaÀákovy
ulice ãíslo 745
pfii‰li a sdûlili
nám své pod-
nûty. Oslovili
jsme rovnûÏ
zdej‰í podnika-

tele a vût‰í firmy s ‰ir‰ím do-
sahem. V‰ichni zájemci nás
mohou kontaktovat osobnû od
pondûlí do ãtvrtka mezi de-
sátou a osmnáctou hodinou,
v pátek pak do patnácti hodin.
Nebo telefonicky na ãíslech
222 940 932–3, 602 161 731
a 724 347 291. E-mail ani
webové stránky CVVI zatím
nemá, ale jakmile je získáme,
tak s nimi ãtenáfie ListÛ sezná-
míme a urãitû budou k dispo-
zici také na webov˘ch strán-
kách Prahy 14.“

Ceny za internet jsou
opravdu zanedbatelné, ale
jak drah˘ je pronájem uãeb-
ny?

„Na‰í nejvût‰í devízou jsou
pfiedev‰ím velmi zajímavé
ceny pronájmu. Pfii tvorbû
cenové politiky vycházela Mâ

Praha 14 vstfiíc pfiedev‰ím nezisko-
v˘m organizacím a partnerÛm pro-
jektu jako jsou napfi. Hefimánek, Ja-
hoda, Obãanská inspirace a dal‰í tak,
Ïe s nimi jiÏ pfii tvorbû projektu uza-
vfiela partnerské smlouvy o bezplat-
ném vyuÏívání CVVI. Smluvní ceny
jsou pfiipraveny pro zájmovou a klu-
bovou ãinnost. Poãítáme i s komerã-
ními akcemi, které budou placeny
v plné v˘‰i dle platného ceníku.“

Dodejme je‰tû, Ïe pfii vyuÏívání
internetu se platí pouze skuteãn˘ ãas
od pfiipojení a ne kaÏdá zapoãatá
hodina, jak b˘vá v kraji zvykem.
KdyÏ si ãlovûk najde v‰e potfiebné
tfieba za dvacet minut, tak zaplatí
pouhou pûtikorunu. Navíc za nená-
padn˘m exteriérem suterénu se uvnitfi
skr˘vá opravdu pfiekrásné prostfiedí
a je‰tû s cenami nápojÛ za nákupní
ceny. To uÏ urãitû stojí za náv‰tûvu.
Jste srdeãnû zváni.

text a foto: vok

Informace
13¤ÍJEN 2007

Internetová novinka

V rámci repatriace mají od záfií na sídli‰ti âern˘
Most svÛj nov˘ domov tfii kaza‰ské rodiny. První den
jejich pobytu v Praze 14 je pfiijal starosta Miroslav Fro-
nûk, kter˘ jim vyjádfiil podporu na‰í mûstské ãásti
a popfiál jim v‰e nejlep‰í do nového Ïivota v âR. V‰ech-
ny rodiny dostaly do pronájmu rekonstruované byty,
dále finanãní prostfiedky pro pofiízení základního vyba-
vení (napfi. postele si byli vybírat hned první den poby-
tu v Praze 14), nutné záleÏitosti s na‰imi úfiady jim
pomáhá vyfiizovat odbor sociálních vûcí ÚMâ Pra-
ha 14. Dál uÏ bude záleÏet hlavnû na nich, jak se budou
adaptovat na zcela nové pomûry. Ty se dají jen tûÏko
srovnávat se Ïivotem, na kter˘ byli aÏ dosud zvyklí ve
vzdálené stfiedoasijské republice, která je 34x vût‰í
neÏ âR. text a foto: j‰

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.

Let let (Hir‰al, Grogerová), vydal
Torst, 590,– Kã. Korespondence
a rozhovory dvou v˘znaãn˘ch lite-
rátÛ a pfiekladatelÛ, mapující ãeské
literární a v˘tvarné umûní v letech
1952 aÏ 1968.

Oceán (kolektiv autorÛ), vydal
KniÏní klub, 1.399,– Kã. Obrazová
encyklopedie Oceán je jedineãnou
v˘pravou za poznáním fascinující-
ho prostfiedí mofií a oceánÛ, posled-
ní divoãiny svûta.

Mengele – andûl smrti (Posner,
Ware), vydalo XYZ, 399,– Kã. Úpl-
n˘ Ïivotní pfiíbûh doktora Josefa
Mengeleho, jednoho z nejznámûj-
‰ích nacistick˘ch zloãincÛ, kter˘ mûl
na svûdomí smrt a utrpení desetiti-
sícÛ vûzÀÛ koncentraãních táborÛ.

Hlinûn˘ tygr, vydalo Argo,
298,– Kã. Dal‰í z fiady bohatû ilus-
trovan˘ch knih legend a m˘tÛ, ten-
tokrát z exotického Nepálu.

Nejkrásnûj‰í Ïenská ve mûstû
(Bukowski), vydalo Argo, 259,– Kã.
Dosud nevydan˘ soubor 30 chlíp-
n˘ch povídek známého amerického
autora.

Lékafisk˘ slang a úsloví (DoleÏal),
vydal Galén, 150,– Kã. Abecednû
fiazená slova z lékafiského slangu,
autor tuto neoficiální medicínskou
mluvu sbíral nûkolik let od sv˘ch
kolegÛ.

Kolaboranti 1939–1945 (Boro-
viãka), vydala Paseka, 329,– Kã.
Sedm Ïivotních pfiíbûhÛ evropsk˘ch
kolaborantÛ z let druhé svûtové vál-
ky (Moravec, Vlasov, Paulus, Tiso,
Pétain, Degrelle, Quisling), autor se
snaÏí odpovûdût na otázku, zda prá-
vû âe‰i mûli zvlá‰tní talent pro spo-
lupráci s nepfiítelem.

Gangy (Mc Bain), vydal BB art,
199,– Kã. Román z Los Angeles
o drsné válce pouliãních gangÛ, ho-
vorov˘ jazyk, rychlá zápletka, di-
voké tempo vyprávûní a logické
vyústûní pfiíbûhu, to v‰echno jsou
záruky dobré ãetby.

·tûstí Aloise Peina (VáÀová), vydal
·ulc a ·varc, 239,– Kã. Tuctov˘
knihovník, Ïijící jiÏ tfiicet rokÛ po
boku ha‰tûfiivé a vûãnû nespokojené
manÏelky, si poprvé vsadil a vyhrál
velkou sumu, kterou pfied rodinou
zamlãel a zaãal si uÏívat sladkého
dvojího Ïivota. Ale nic není zadar-
mo…

Katefiina ZaháÀská (Sobková),
vydala Paseka, 329,– Kã. Druhé,
pfiepracované a doplnûné vydání kni-
hy o pozoruhodné osobnosti knûÏny
ZaháÀské, kterou známe z Babiãky
BoÏeny Nûmcové. Katefiina ZaháÀ-
ská byla pÛvabná a duchaplná Ïena,
která okouzlovala nejvy‰‰í evropské
spoleãenské kruhy, ale pfiesto ji Ïivot
nepfiinesl mnoho radostí.

Kazaši na Černém Mostě
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Na‰e pozornost se tentokrát zamû-
fiila – netradiãnû – za hranice

Prahy 14. Proã jsme si dovolili toto
malé extempore, hned vysvûtlíme:
restaurace Léta Pánû se nachází
v zámeckém parku v Dolních
Poãernicích, pfiímo proti
novû vybudovanému
pfiírodnímu amfiteátru
pod hrází dolnopoãer-

nického rybníka. Je souãástí zreno-
vovaného objektu b˘valého pivova-
ru a je zkrátka na místû, kterému se
obyvatelé Prahy 14 nemohou vy-
hnout – jak pfii procházkách ãi cyk-
lov˘letech, tak i pfii náv‰tûvách nej-
rÛznûj‰ích slavností, které pofiádají
Dolní Poãernice spoleãnû s na‰í mûst-
skou ãástí (Babí léto, Májování
apod.) Urãitû ji mnozí z vás jiÏ nav-
‰tívili a pokud ne, moÏná vás k tomu
budeme inspirovat nyní, na‰ím hod-
nocením.

Restaurace Léta Pánû poskytuje
v letních mûsících moÏnost v˘bûru,
kde chcete posedût – venku na tera-
se pod sluneãníky nebo uvnitfi, v res-
tauraci s pÛvodními klenut˘mi stropy.
Obû místa mají své kouzlo a pfiíjem-
nou atmosféru. My jsme sem pfii‰li
na sklonku léta, kdy je‰tû pfiíjemnû

hfiálo sluníãko, takÏe jsme vyuÏili
moÏnost poobûdvat na ãerstvém
vzduchu. Prostfiedí to je vskutku jedi-
neãné: zámeck˘ park se vzrostl˘mi

stromy tvofií pozadí pfiírod-
ního amfiteátru, jehoÏ

jevi‰tû je vlastnû
pfiedzahrádkou ãi
terasou, na níÏ se-
díte pfied sluncem
chránûni prostor-
n˘mi sluneãníky.

Restaurace nabízí
na kaÏd˘ v‰ední den

v t˘dnu jiné menu, vÏdy sestávají-
cí ze tfií jídel na v˘bûr, kaÏdé za 75 Kã
a k tomu jedna denní polévka za
25 Kã. Vegetariánské jídlo v nabídce
není pravidlem, ale asi tfiikrát v t˘d-
nu se vyskytlo. Jedno z jídel, které
bylo v menu pfied nûkolika dny, nás

v‰echny udefiilo do oãí – Aláhova
smûs. Jen tak ze zvûdavosti jsme se
zeptali, co se skr˘vá za tímto orien-
tálním názvem, ale nedozvûdûli jsme
se od servírky nic konkrétního, jen
Ïe se to pfiipravuje asi na orientálním
kofiení a Ïe je to urãitû moc dobré. To
byla ostatnû její univerzální odpo-
vûì na jak˘koliv dotaz: „To je moc
dobré!“ 

Kromû toho mÛÏete vybírat ze
stálého jídelního lístku, kter˘ je roz-
dûlen na bloky: pfiedkrmy, polévky,
saláty, jídla k pivu, Ïebra, kfiídla,
kolena, fondue, tûstoviny, ãeská ku-
chynû, hlavní jídla, pfiílohy, dezerty.
Pfiitom tfieba saláty mÛÏete mít s ma-
sem i bez, jídly k pivu ‰éfkuchafi
myslí napfi. utopence, naloÏen˘ her-
melín, teplé ‰kvarky s cibulkou nebo
salát z olomouck˘ch syreãkÛ. Ná-
roãn˘ host si zase mÛÏe dát fondue
consomé za 189 Kã, coÏ jsou jemné
plátky prvotfiídního masa se ãtyfimi
omáãkami a peãivem nebo peãené-
ho mofiského vlka s citrónovou trá-
vou v banánov˘ch listech za 199 Kã.
VraÈme se ale k na‰í realitû: dva z nás
si dali polévku – jemn˘ smetanov˘
krém ze hfiíbkÛ a kulajdu. Obû byly
bezkonkurenãnû dobré. Jako hlavní
jídlo si dal jeden kolega ãevabãiãi
s bramborem z denního menu, které

mûlo jen bûÏnou hos-
podskou kvalitu, takÏe si
blaÏenû zavzpomínal, jak
úÏasná byla kufiecí kfii-
délka s medem a ofiechy,
servírovaná na prkénku,
na kter˘ch si tu nedávno
pochutnával pfii své prv-
ní náv‰tûvû. Druhému
u bratislavské vepfiové
pleci s knedlíkem chybû-
lo jen víc naãervenalé
omáãky. Do tfietice jako
vÏdy bylo vegetariánské

jídlo – tentokrát bramborové noky se
‰penátem a houbami shi také. V̆ bor-
né. Mimochodem, vegetariánské jíd-
lo v jídelním lístku je oznaãeno ze-
lenou kytiãkou. Jídla, která podnik
doporuãuje, mají zase ãervenou hvûz-
diãku. Restaurace má otevfieno 7 dní
v t˘dnu od 11 do 24 hodin, má zvlá‰t-
ní bezbariérov˘ vchod, koufií se ven-
ku i uvnitfi, dûtskou Ïidliãku jsme
nikde nevidûli. Pfiímo oslnûni jsme
byli interiérem sociálního zafiízení,
kterému jsme v‰ichni jednotnû dali
5 bodÛ. A pokud bychom hodnotili
originalitu názvu restaurace, tak by
si Léta Pánû zaslouÏila opût pln˘
poãet bodÛ. red

Gastronomick˘ prÛvodce 
14¤ÍJEN 2007

průvodce
Prahou 14GASTRO

Restaurace LÉTA PÁNĚRestaurace LÉTA PÁNĚ

Naše hodnocení
První dojem:

Kvalita obsluhy:

Nabídka:

Gurmánsk˘ 
záÏitek: 

Sociální zázemí:

Celkov˘ dojem 90 %
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Letos jiÏ podvanácté oÏily Dolní
Poãernice tímto jedineãn˘m

kulturním a sportovním svátkem,
jehoÏ se v areálu Hostavického zá-
meãku se sv˘m programem jiÏ po
nûkolik let úãastní také na‰e mûst-
ská ãást. Jak pfiíjemné poãasí babí-
ho léta, tak bohat˘ program pfii-
lákaly do areálu zámeckého parku
stovky náv‰tûvníkÛ vãetnû tûch,
ktefií si sem zvykli chodit pû‰ky
po promenádní cestû z nedalekého
âerného Mostu. Vût‰ina pofiadÛ za-
hradní slavnosti se odehrávala v ne-
dávno otevfieném spoleãenském
a kulturním centru, které vzniklo
za finanãní úãasti Evropské unie
a Magistrátu a za podpory silného
strategického partnera – Mâ Pra-
ha 14. Centrum se nachází v histo-
rické budovû b˘valého pivovaru,
kter˘ je situován v severní partii
krásného zámeckého parku o roz-
loze témûfi sedmi hektarÛ. Souãástí
centra je pfiírodní amfiteátr a zahrad-
ní restaurace Léta Pánû, kterou jsme
rovnûÏ nav‰tívili v rámci na‰eho
gastroprÛvodce (viz protûj‰í strana).
Bûhem zahradní slavnosti byla po-
kfitûna kniha o Dolních Poãernicích
a dále bylo otevfieno regionální

informaãní centrum nedaleko dol-
nopoãernické radnice, v jehoÏ pro-
storách se nachází i malá expozice,
jeÏ pfiibliÏuje Ïivot a domovní in-
teriér na venkovû v dobû na‰ich pra-
rodiãÛ.

Kromû nûkolika pûveck˘ch vy-
stoupení v pfiírodním amfiteátru jsme
se je‰tû byli podívat na jezdeck˘ par-
kúr a Jifiina Olivová–Bfiicháãková nás
provedla v˘stavou dûtsk˘ch kreseb
v˘tvarného ateliéru ARS PUERIS
v prostorách radnice, kde byly je‰tû
vystaveny fotografie Stanislavy Bla-
hákové z Indie a Andamansk˘ch ost-
rovÛ. To samozfiejmû zdaleka nebylo
v‰echno, co mohli náv‰tûvníci Babí-
ho léta v Dolních Poãernicích bûhem
sobotního pÛldne zaÏít.

j‰, foto ves

FotoreportáÏ
15¤ÍJEN 2007

e
4

Zahradní slavnost Babí léto

Zahradní slavnost tradiãnû zahajuje pochod maÏoretek obcí, které doprová-
zí fiízná dechová hudba

Kmotrou knihy o Dolních Poãernicích se stala dokumentaristka Olga Som-
merová. Na otázku, jak se jí tu líbí, odpovûdûla: „V tomto parku jsem popr-
vé a buìte rádi, Ïe jej máte.“

Zpûvák Hynek Tomm z âerného Mostu mûl z úãinkujících nejvíc napilno,
neboÈ vystoupil jak v Hostavicích, tak v pfiírodním amfiteátru. Dynamické
vystoupení pfiedvedl nestárnoucí Petr Kotvald.
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Jsem majitel psa
A jako takov˘ mám i nemálo po-

vinností. Jednou z tûch základních
je povinnost zabezpeãit zvífieti pfii-
mûfiené podmínky pro zachování
jeho biologick˘ch funkcí a zaji‰tûní
jeho biologick˘ch potfieb tak, aby
nedocházelo k bolesti, utrpení, ne-
bo po‰kození zdraví zvífiete (zákon
246/1992 Sb., na ochranu zvífiat pro-
ti t˘rání, ve znûní pozdûj‰ích zmûn
a doplÀkÛ). Poru‰ení této povinnos-
ti je pfiestupkem, za kter˘ mÛÏe b˘t
uloÏena pokuta do v˘‰e 20 000,– Kã.

Povinnost přihlásit psa 
Je jednou z ãasto diskutovan˘ch

otázek. Pfiihlásit psa jsou povinni
i obãané, ktefií chovají psa, jenÏ
nepodléhá poplatku. Poplatek ze
psa platí drÏitel psa. Poplatek se pla-
tí ze psa star‰ího 3 mûsícÛ (zákon
565/1990 Sb., o místních poplatcích).
Ohla‰ovací povinnost jsme povinni
splnit do 15 dnÛ ode dne, kdy nasta-
la skuteãnost, která má za následek
vznik povinnosti platit poplatek. Do
15 dnÛ je poplatník rovnûÏ povinen
oznámit kaÏdou skuteãnost, která má
vliv na v˘‰i poplatku. Informace
o konkrétní v˘‰i poplatku, o moÏnosti
úlev a osvobození od platby vám
podá ekonomick˘ odbor – oddûlení
poplatkÛ ÚMâ Prahy 14. 

Pozor na přílišné obtěžování
Také § 127 obã. zák. stanoví, Ïe

vlastník psa se musí zdrÏet v‰eho,
ãím by nad míru pfiimûfienou pomû-
rÛm obtûÏoval jiného, nebo ãím by
váÏnû ohroÏoval v˘kon jeho práv.
Pomineme-li závaÏné pokousání,
znamená to tedy, Ïe nikdo není povi-
nen sná‰et takové projevy psích ka-
marádÛ, jako je skákání a olizování,
zneãi‰Èování majetku, nebo nepfietr-
Ïité dlouhodobé ‰tûkání a vytí. 

A jak je to s tou chůzí 
na vodítku?

Îádn˘ zákon obecnû nepfiikazu-
je povinnost chÛze psa na vodítku.
Majitel psa je v‰ak povinen poãínat
si tak, aby chováním jeho psa ne-
docházelo ke ‰kodám na zdraví, na
majetku, na pfiírodû a na Ïivotním

prostfiedí. K omezení volného pohy-
bu na vefiejn˘ch prostranstvích (par-
ky...) mohou jednotlivé obce vy-
dávat své závazné vyhlá‰ky. Takto
je na území hl. m. Prahy vyhlá‰kou
ã. 6/2001 Sb. HMP, zakázáno volné
pobíhání psÛ ve vefiejné
zeleni a zeleni, která
je souãástí zahrad
a parkÛ. Tato mís-
ta jsou oznaãena
pfiíslu‰n˘mi
piktogramy. Za
poru‰ení této
vyhlá‰ky mÛÏe
b˘t uloÏena blo-
ková pokuta do
v˘‰e 1.000,– Kã, ve
správním fiízení pak aÏ
do 30.000,– Kã. Vstupy psÛ
na dûtská hfii‰tû, pískovi‰tû, hfibitovy
apod. upravují provozní fiády tûchto
zafiízení. S voln˘m pobíháním psÛ,
ale i ostatních domácích zvífiat sou-
visí i § 13, odst.1) novely zákona
246/1992 Sb., na ochranu zvífiat pro-
ti t˘rání, kter˘ ukládá povinnost kaÏ-
dému v zájmovém chovu uãinit opat-
fiení proti únikÛm zvífiat. Poru‰ení
této povinnosti je pfiestupkem, za
kter˘ mÛÏe b˘t uloÏena pokuta do
v˘‰e 20.000,– Kã. Spí‰e neÏ potrestá-
ní za nekontrolovan˘ pohyb psa je
smyslem samotná ochrana zdraví zví-
fiete, které bez dohledu svého pána mÛ-
Ïe dojít i k závaÏné zdravotní úhonû.

Náhubek není povinný, ale ...
Stejnû jako v pfiípadû vodítka, Ïád-

n˘ zákon nenafiizuje povinnost opat-
fiit psa na volném prostranství ná-
hubkem. Ov‰em dojde-li k pokousání
ãlovûka psem, mÛÏe se jednat v leh-
ãím pfiípadû o pfiestupek (§ 49, odst. 1,
písm. b, c, Zákona o pfiestupcích.),
za kter˘ mÛÏe b˘t v ústním fiízení
uloÏena pokuta do v˘‰e 3.000,– Kã
a náhrada materiální ‰kody (§ 50,
ods. 1, písm. a, Zákona o pfiestup-
cích), závaÏnûj‰í poranûní pak mÛÏe
b˘t posouzeno jako trestn˘ ãin ublí-
Ïení na zdraví z nedbalosti (§ 223
a 224 Trestního zákona). Napadne-li
ná‰ pes na ná‰ pokyn jiné zvífie, hro-
zí nám podle zákona 200/1990, o pfie-
stupcích, pokuta do 15.000,– Kã.

Náhrady ‰kody za pfiípadnou újmu
z bûÏné psí pranice se mÛÏeme do-
máhat v obãansko-správním fiízení.
KaÏd˘ majitel je za svého psa plnû
zodpovûdn˘ a mûlo by b˘t v jeho
zájmu zamezit nepfiíjemn˘m kon-
fliktÛm, nebo pfiípadn˘m soudním
sporÛm.

Očkování je povinné
Zákon o veterinární péãi

ã. 166/1999 Sb. v § 4, písm. f) uklá-
dá povinnost zajistit oãkování psa
proti vzteklinû poprvé ve stáfií ‰esti
mûsícÛ a poté vÏdy jednou za rok.
Stejn˘ zákon pak ukládá v bodû g)
povinnost neprodlenû zajistit ve-
terinární vy‰etfiení zvífiete, které
poranilo ãlovûka. Za nesplnûní tûch-
to povinností mÛÏe b˘t pfiíslu‰nou
veterinární správou uloÏena pokuta
do v˘‰e 10.000,– Kã.

Na polích a v lese je lépe mít
psa pod kontrolou

Nepfiíjemnou dohrou mÛÏe skon-
ãit i ãast˘ ne‰var nechat volnû po-
bíhat psy v okrajov˘ch ãástech mûst,

po polích a v lese. Zákon
ã. 449/2001 Sb.,

o myslivosti, za-
kazuje v § 9,

odst. 1), pla‰it
zvûfi jak˘m-
koli zpÛso-
bem, ru‰it ji
pfii hnízdûní

a kladení mlá-
ìat a provádût

dal‰í ãinnosti zá-
pornû pÛsobící na

Ïivot zvûfie jako volnû
Ïijících ÏivoãichÛ (pokuta do
10.000,– Kã) a dále v § 10, odst. 1)
v˘slovnû uvádí, Ïe je zakázáno vlast-
níkÛm domácích zvífiat, vãetnû zví-
fiat ze zájmov˘ch chovÛ … nechat
je volnû pobíhat v honitbû (jedná
se o âihadla, oblast mezi Satalice-
mi a ãástí Kyje-Hutû a prakticky
v‰echna pole v okrajov˘ch ãástech
Prahy 14) mimo vliv svého majitele,
nebo vedoucího (pokuta do
30.000,– Kã, v opakova-
n˘ch pfiípadech aÏ do v˘‰e
dvojnásobku). Nebezpeãí
pfiitom hrozí i samotn˘m
psÛm, neboÈ podle § 14,
odst. e) je myslivecká stráÏ
oprávnûna v honitbû usmr-
covat toulavé psy, ktefií
mimo vliv svého vedoucí-
ho a ve vzdálenosti vût‰í
neÏ 200 m od nejbliÏ‰í
nemovitosti slouÏící k byd-
lení pronásledují zvûfi. Na
volné pobíhání zvífiat pa-
matuje i zákon 361/2000
Sb., o provozu na pozem-
ních komunikacích, kter˘
v § 60, odst. 11) stanoví, Ïe
vlastník nebo drÏitel do-
mácích zvífiat je povinen zabránit po-
bíhání tûchto zvífiat po pozemních
komunikacích. Za tento pfiestupek
(§ 22, ods. 1, písm. l, Pfiest. zák.)
je moÏné uloÏit pokutu v rozpûtí
1.500 aÏ 2.500,– Kã.

A jak je to s exkrementy?
Zneãi‰tûní vefiejného prostranství

psími exkrementy je pfiestupkem, za
kter˘ mÛÏe stráÏník MP uloÏit blo-
kovou pokutu do v˘‰e 1.000,– Kã
(vyhl. ã. 8/1980 Sb. HMP, o ãistotû
na území hl. m. Prahy). Pfiestupkem
není vlastní vykonání potfieby, ale
následné neuklizení. Exkrementy je
moÏné odkládat do nádob na smûs-
n˘ komunální odpad, podmínkou
nejsou speciální sáãky, stejnou sluÏ-
bu odvedou mikrotenové sáãky, kte-
r˘ch je v‰ude dostatek a navíc neza-
berou mnoho místa.

Čipování nebo tetování 
Povinnost trvale oznaãit psa ãipo-

váním nebo tetováním platí pro psy
chované na území hl. m. Prahy, od
vûku 6 mûsícÛ stáfií psa. Chovatel
takto oznaãeného psa je pak povin-
nen pfiihlásit se do evidence cho-
vatelÛ psÛ, která je vedena Magist-
rátem hl. m. Prahy, následnû má
pak nárok na úlevu od poplatku
ze psÛ. Nesplnûní v˘‰e uveden˘ch
povinností je pfiestupkem, za kter˘
mÛÏe b˘t uloÏena pokuta do v˘‰e
20.000,– Kã (§ 28, odst. 1, písm. c,
zákona 246/1992 Sb.)

A ještě pro zajímavost
Podle § 13, odst. 4, písm. a) záko-

na 246/1992 Sb, na ochranu zvífiat
proti t˘rání, nesmí b˘t zvífie v zájmo-
vém chovu prodáno nebo darováno
osobû mlad‰í 15 let bez souhlasu
jejích rodiãÛ (poruãníkÛ). Za tento
pfiestupek mÛÏe b˘t uloÏena pokuta
do v˘‰e 20.000,– Kã.

Naše práva končí tam, kde
začínají práva ostatních

Pes patfií k ãlovûku a mnoho z nás
si bez jeho blízkosti nedokáÏí svÛj
Ïivot pfiedstavit. Na druhou stranu se
samozfiejmû najdou lidé, ktefií mají
ze psÛ urãité obavy. Nepfiíslu‰í nám
rozhodovat, které dÛvody a zku‰e-
nosti jsou oprávnûné, a které nikoli.
DÛleÏité je, abychom my, lidé, doká-

zali skloubit ohleduplnost s toleran-
cí a sv˘m konáním zbyteãnû neza-
vdávali pfiíãiny k neshodám na‰eho
vzájemného souÏití.

Ing. Zuzana Urbánková, 
odbor Ïiv. prostfiedí ÚMâ Praha 14

Máme rádi zvífiata
16¤ÍJEN 2007

Psi mezi námi
Pes patfií k lidské spoleãnosti odnepamûti. Je bájeãn˘m spo-

leãníkem ãlovûka a v na‰em Ïivotû si vydobyl své místo. Av‰ak
s tím, jak poãet psÛ v lidském drÏení narÛstá, pfiib˘vá také, ãas-
to oprávnûn˘ch, sporÛ mezi pejskafiskou a nepejskafiskou vefiej-
ností. Zvlá‰tû hÛfie ovladatelní nebo toulaví psi dokáÏí svému oko-
lí Ïivot pofiádnû znepfiíjemnit. ProtoÏe pfiib˘vá dotazÛ na chov
psÛ ve mûstû, pojìme si pfiipomenout základní práva a povin-
nosti, které z drÏení psa a jeho pohybu na vefiejném prostranství
vypl˘vají a také jaké sankce za jejich poru‰ení hrozí.

Právo vlastnit psa stanoví ãlánek 11) Listiny základních práv
a svobod. Ten ale také stanoví, Ïe vlastnictví nesmí b˘t zneuÏito
na újmu práv druh˘ch anebo v rozporu se zákonem chránûn˘mi
zájmy. Jeho v˘kon nesmí po‰kozovat lidské zdraví, pfiírodu
a Ïivotní prostfiedí nad míru stanovenou zákonem.

foto: ves
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Informace
17¤ÍJEN 2007

Ze systému 
hl. m. Prahy

V Humenci x Sadská 8. 10. 

Mochovská x Zeleneãská 

·estajovická x V Chaloupkách 

Svépravická x ·estajovická 

Konzumní x Na Obrátce

Pofiíãanská x Klánovická 10. 10.

Hloubûtínská x V Chaloupkách

VaÀkova x V Chaloupkách 

Zámeãnická x Mochovská

Karda‰ovská u obch. stfiediska 

Hejtmanská x Vranovská 15. 10.

Tálínská x Oborská 

·imanovská x Za ‰kolou 

Kukelská x Chvaletická

Nedvûdická x ÎehuÀská 

Vírská x Branská 17. 10.

Cvrãkova x Burdova  

Splavná x Svárovská

Svûtská x Lipnická 

Babylonská x Jordánská 22. 10.

Borská x Rotenská 

Koclífiova x VodÀanská  

Koclífiova x Kaãínská 

Lásenická x Lipnická

Spolská x Milovská 24. 10.

Hamerská x Církviãná  

Zvíkovská x Dáfiská

RoÏmberská x Podli‰ovská 

Dfiítenská x Velkoborská

Vlkovická x Dvofii‰Èská 

Herdovská x Bo‰ilecká 29. 10.

Jezdovická x Froncova

Novozámecká x Vidlák

Lipenské námûstí 

Hodûjovická x Za Rokytkou

V Humenci x Sadská 7. 11.

Mochovská x Zeleneãská 

·estajovická x V Chaloupkách

Pofiíãanská x Klánovická

VaÀkova x V Chaloupkách

Konzumní x Na Obrátce

Velkoobjemové kontejnery jsou pfii-
stavovány do 14 hodin dne dle roz-
pisu.

Ze systému 
MČ Praha 14

Bryksova u zad. traktu 
ã.p. 762 8. 10.

Kpt. Stránského x Vybíralova 9. 10.

Bobkova x MaÀákova 10. 10.

Bryksova x Fejfarova 11. 10.

Smikova x Gen. Janou‰ka 15. 10.

Himrova x Gen. Janou‰ka 16. 10.

Va‰átkova x Dygr˘nova 17. 10.

Bryksova proti ã.p. 949 18. 10.

Trytova x Paculova 22. 10.

Anderleho x Gen. Janou‰ka 23. 10.

Boufiilova x Bojãenkova 24. 10.

Lomnická x Zalinská 25. 10.

9. kvûtna x Písãitá 29. 10.

Travná x Kostlivého 30. 10.

Bfií VenclíkÛ x Vlãkova 7. 11.

Rone‰ova x Volkova 8. 11.

Velkoobjemové kontejnery jsou pfii-
stavovány do 11 hodin dne dle roz-
pisu a odváÏeny následující den. 

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY na ŘÍJEN a začátek LISTOPADU

Harmonogram mobilního sběru 
NEBEZPEČNÉHO ODPADU

Zastávky na sbûrové trase „B“ ve ãtvrtek 4. fiíjna

Koclífiova x Kaãínská 15.00–15.20 

Vírská x Burdova 15.40–16.00 

Splavná x Okrouhlíkova 16.10–16.30

Svûtská x Jordánská 16.40–17.00

Za ‰kolou x ·imanovská 17.10–17.30 

Jezdovická x Froncova 17.40–18.00

Vidlák x Novozámecká 18.10–18.30

Lipenské námûstí 18.40–19.00

Zastávky na sbûrové trase „C“ ve ãtvrtek 1. listopadu

Panenská x 9. kvûtna 15.00–15.20 

Ba‰t˘fiská x Bezdrevská 15.30–15.50 

Horusická x Osická 16.00–16.20 

Dáfiská x Zvíkovská 16.30–16.50 

Zacharská x Velkoborská 17.00–17.20 

Dvofii‰Èská x Vlkovická 17.30–17.50

Lánská x Oborská (u rybníka) 18.10–18.30 

Hejtmanská x Vranovská 18.40–19.00

Odpady, které sbíráme: barvy,

baterie v‰ech druhÛ, vãetnû olovn˘ch

akumulátorÛ, ãistící prostfiedky, foto-

chemikálie, hydroxidy, chemikálie,

kosmetiku, kyseliny, léky, lepidla,

nádoby od sprejÛ, motorové oleje,

pesticidy, rozpou‰tûdla, teplomûry,

tuky, v˘bojky a záfiivky.

V uveden˘ch dnech je obsluhová-

na celá sbûrová trasa se v‰emi zastáv-

kami.

Nebezpeãné odpady odevzdá-
vejte v˘hradnû obsluze sbûrového
vozidla! OÎP ÚMâ Praha 14

Upozornûní: velkoobjemové
kontejnery jsou urãeny na odpad
z provozu domácností, kter˘
není moÏné pro jeho objem
odloÏit do nádob na smûsn˘
komunální odpad (popelnic).
Jedná se pfiedev‰ím o ãásti
nábytku, podlahové krytiny
(koberce, linolea, pfiípadnû
elektrospotfiebiãe neobsahující
nebezpeãné látky, apod.). Kon-
tejnery nejsou urãeny na sta-
vební suÈ, v˘kopovou zeminu,
Ïivoãi‰n˘ a rostlinn˘ odpad,
odpad z podnikatelské ãinnosti
a nebezpeãné sloÏky komunál-
ního odpadu. 

Upozornění pro motoristy
Úfiad Mâ Prahy 14, odbor v˘stavby a dopravy, jako pfiíslu‰n˘ silniãní
správní úfiad upozorÀuje na prÛbûh podzimního komplexního úklidu komu-
nikací (KÚK) v roce 2007 dle níÏe uvedeného harmonogramu. KÚK se
t˘ká rovnûÏ v‰ech parkovi‰È pfii tûchto komunikacích.

1. 10. Hloubûtínská v úseku od
kfiiÏ. VaÀkova po kfiiÏ. V Chaloup-
kách, VaÀkova, V Chaloupkách,
Kyjská, Svépravická, ·estajovická,
Hostavická, PostfiiÏínská, Lito‰ic-
ká, âertouská v úseku od kfiiÏ. VaÀ-
kova po kfiiÏ. V Chaloupkách 

2. 10. Fejfarova, Kuttelwasche-
rova, Vybíralova (ãást vyznaãená
pfienosn˘m DZ), Bryksova v úseku
od kfiiÏ. Bobkova (pod cukrárnou)
po kfiiÏ. Kpt. Stránského 

3. 10. Bryksova – úsek od kfiiÏ.
Mansfeldova po kfiiÏ. Ocelkova,
MaÀákova (ãást vyznaãená pfienos-

n˘m DZ), Kuãerova (ãást vyznaãe-
ná pfienosn˘m DZ), Bobkova (ãást
vyznaãená pfienosn˘m DZ) 

4. 10. Franti‰kova, MaÀákova
(ãást vyznaãená pfienosn˘m DZ),
Kuãerova (ãást vyznaãená pfienos-
n˘m DZ), Mansfeldova, Bryksova
v úseku od kfiiÏ. Bobkova aÏ po
kfiiÏ. Mansfeldova, Bobkova v úse-
ku od kfiiÏ. Bryksova po kfiiÏ. Kuãe-
rova 

8. 10. Pospíchalova, parkovi‰tû
pfii ul. Cíglerova v blízkosti kfiiÏ.
s ul. Pospíchalovou

Úklid komunikací bude provádût Technická správa komunikací hl. m. Prahy

za asistence Policie âR a Mûstské policie. Doba úklidu bude od 7–14 hodin

a v t˘denním pfiedstihu budou dotãené komunikace osazeny pfiíslu‰n˘mi doprav-

ními znaãkami. Proto vyz˘váme v‰echny motoristy, aby respektovali toto doprav-

ní znaãení a ve vlastním zájmu neparkovali v uveden˘ch dnech na takto ozna-

ãen˘ch komunikacích. V pfiípadû neuposlechnutí rozhodnutí silniãního
správního úfiadu je vlastník komunikace oprávnûn dle zákona 13/1997 Sb.
o pozemních komunikacích, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, odstranit sil-
niãní vozidlo na náklady jeho vlastníka, pokud vlastník silniãního vozidla
neprokáÏe závaÏné dÛvody, které mu znemoÏnily, aby silniãní vozidlo
odstranil sám. Odbor v˘stavby a dopravy
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Spousta nov˘ch tváfií se letos obje-
vila na tradiãním nohejbalovém

turnaji trojic o pohár starosty Prahy
14. Z bleskové anketky vyplynulo,
Ïe na hfii‰tû u Z· Bfií VenclíkÛ dora-
zilo dvanáct trojic neregistrovan˘ch
hráãÛ tfieba z JiÏního Mûsta, Smí-
chova, Bfievnova a dokonce aÏ ze Sli-
vence. Exotick˘ nádech mûly i nûkte-

ré názvy t˘mÛ, tfieba Pikaãu, Barokní
andûlé nebo Kfiováci. Já si ale k bliÏ-
‰ímu pfiedstavení vybral prostû Seb-
ranku. Vybavil jsem si totiÏ stejno-
jmennou kapelu, která pravidelnû
vystupuje v Mánesu nebo v restau-
raci U vodárny. To se bude kapelník
Pepa Koãovsk˘ divit, jak˘ mají spor-
tovní dorost. VÏdyÈ trojici sympatic-
k˘ch, vysmát˘ch mladíkÛ je dohro-
mady asi tolik let jako jemu. Jifií
Landrichter (21 let), Karel Jirou‰ek
(20) a Lubo‰ Pamánek (17) si tento
název zvolili pr˘ proto, Ïe jsou sebrá-
ni právû z rÛzn˘ch koutÛ Prahy.
Jeden z Roztyl, druh˘ z Nov˘ch Bu-
tovic a tfietí z Hole‰ovic.

„O turnaji nám fiekl strejda jedno-
ho z nás, kter˘ tady bydlí a doãetl se
o nûm v Listech. Poprvé jsme spolu
hráli na chatû v Kozojedech u Kos-
telce nad âern˘mi lesy. Jinak jsme
taková sebranka i profesnû, Ïiví nás
softwarové inÏen˘rství, vysokozdviÏ-
n˘ vozík a rodiãe na gymplu. V‰ech-

no se nám tady moc líbí, jen pivo,
které k nohejbalu na chatov˘ch osa-
dách nezbytnû patfií, trochu chybí.
KdyÏ je ale sponzorem Coca Cola,
tak holt pijeme její v˘robky.“

Pivo urãitû nechybûlo dvûma
pÛvabn˘m dívkám, které se do hry
zapojily. A dramatiãnosti bojÛ jeho
absence dokonce moÏná prospûla.
K vidûní byly atraktivní duely uÏ
v základních skupinách, ze kter˘ch
postoupili vítûzové do bojÛ o prven-
ství a druzí do zápasÛ o 4. aÏ 6. mís-
to. Urãitû nejdramatiãtûj‰ím soubo-
jem ale bylo utkání o druhé místo,
kde ve vypjaté atmosféfie do‰lo do-
konce ve druhém setu k v˘mûnû roz-
hodãího. V rozhodující tfietí sadû se

LibeÀsk˘ ostrov i Kaiser t˘m tahaly
o kaÏd˘ bod, z vítûzství 10:9 a dru-
hého místa se nakonec radovali Kai-
serovci. Byl to ov‰em nohejbal pro
diváky se v‰ím v‰udy. Na vítûzné
druÏstvo Pikaãu v‰ak nikdo nemûl.
A Sebranka? Té unikl postup o pár
bodÛ, optimismus v‰ak neztrácela.

„Na turnaji jsme byli nováãci a je‰tû
k tomu nejmlad‰í. Vyhráli jsme jed-
no utkání, pfií‰tû jich bude urãitû víc.
Budeme star‰í a zku‰enûj‰í.“

No, uvidíme za rok, ten leto‰ní
roãník turnaje o pohár starosty Pra-
hy 14 s celopraÏskou úãastí byl ale
v kaÏdém pfiípadû dost dobr˘.

Sport
19¤ÍJEN 2007

Dětský
šipkový 
turnaj

·ipkové t˘my PLZE≈KA A a B
s panem Jaroslavem Dragounem za
podpory Mâ Praha 14 pofiádají
v sobotu 27. fiíjna dûtsk˘ ‰ipkov˘ tur-
naj. Prezence od 13 hod., rozlosová-
ní a zaãátek hry ve 13.30 hod. Hraje
se 301 SO. Startovné ãiní 50 Kã. Tur-
naj se uskuteãní v restauraci Za
Horou na âeskobrodské ulici (u sta-
nice autobusÛ 208, 109 a 181).

Na snímku vpravo tfietí LibeÀsk˘ ost-
rov (otec a syn Bfiezinovi, Pokorn˘),
vlevo druh˘ Kaiser t˘m (Vágner,
Zdrubeck˘, Hájek), uprostfied a v po-
pfiedí vítûzn˘ kvartet Pikaãu (Blahut,
Hfiebík, Kroupa a Dostálová).

Úspěch karate

Celopražský 
nohejbal

Sympatická Sebranka

Tréninkovou píli a nasazení dokázali zúroãit ãlenové nera-
tovického a hloubûtínského SK Shotokan, ktefií mûli moÏ-
nost poprvé reprezentovat âR na 4. mistrovství Evropy JKA
karate dûtí a kadetÛ. Ve slovinské Lublani se pfiedstavilo 480
soutûÏících z patnácti státÛ. V kata individual se nejmen‰í
reprezentantky Lenka Horáãková a Lucie Köppelová doká-
zaly probojovat do finálové osmiãky. Malá Lenka zabodo-
vala je‰tû ve volném zápase, kdyÏ postoupila mezi osmiãku
nejlep‰ích a prosadila se proti soupefice o hlavu a pÛl vût‰í.
Do finálové osmiãky se dostala i Veronika Köppelové, která
nakonec skonãila v kumite na pûkném pátém místû. V̆ bor-
n˘ v˘kon pfiedvedl Miroslav Merfait, kter˘ v kumite t˘mÛ
(âR versus Rusko) vyprovodil dvûma wazari bûhem dvace-
ti sekund budoucího mistra Evropy ven z tatami.

Úspû‰ná ãtvefiice – bronzov˘ medailista Miroslav Mel-
fait, sestry Köppelovy a Lenka Horáãková
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Umûlá tráva fotbalového areálu TJ Kyje hostila zaãát-
kem záfií dal‰í roãník turnaje neregistrovan˘ch hráãÛ
v malé kopané o pohár starosty Prahy 14 a vzhledem
k poãasí bylo jen ku prospûchu, Ïe se bojovalo právû na
„umûlce“. Hrálo se ve dvou skupinách po ãtyfiech, bran-
káfi a ãtyfii hráãi v poli se stfiídali hokejov˘m zpÛsobem,
k vidûní byly dramatické souboje zejména v závûreãn˘ch
fázích turnaje. K vítûzství 3:2 se v atraktivním finále
s témûfi domácím FC Lehovec nakonec prokousali PraÏ-
‰tí lvi, ktefií v bojovnosti vÛbec nezaostávali za sv˘mi jme-
novci z praÏského ligového t˘mu amerického fotbalu
Lions. Tfietí a ãtvrtou pfiíãku obsadily dal‰í t˘my s exo-
tick˘mi názvy, EL CHOVER a CRITTERS.

Taekwondisté praÏského Sonkalu
z âerného Mostu se v poslední dobû
zúãastnili tfií v˘znamn˘ch soutûÏí
pofiádan˘ch âesk˘m svazem Taek-
won-do ITF. Pfii zápolení ‰esti stfie-
disek talentované mládeÏe vybojo-
valy hned dvû sonkalaãky zlaté
medaile – Lenka Trylãová (sestavy
ÏákyÀ) a Alexandra Reynaudová
(sportovní boj). Pfii pfieboru âech
ÏákÛ, juniorÛ a seniorÛ v Tfieboni
byly Linda Deutschová a Krist˘na
·tûpánková vyhlá‰eny nejúspû‰nûj-
‰ími závodnicemi ve sv˘ch katego-
riích. A pfii tfietím mûfiení sil, mezi-
národní soutûÏi Czech Open opût
v Tfieboni, získaly hned ãtyfii závod-
nice Sonkalu zlaté medaile. Zaslou-
Ïily se o nû Veronika Holeãková, Lin-

da Deutschová, Lucie Slavûtínská
a Veronika Vihanová. Linda se i na
této soutûÏi stala nejúspû‰nûj‰í juni-
orskou závodnicí. 

Na konci letních prázdnin absol-
vovalo témûfi 70 ãlenÛ Sonkalu dese-
tidenní soustfiedûní v Mal˘ch Svato-

Àovicích. Bûhem pobytu nav‰tívil
soustfiedûní i korejsk˘ mezinárod-
ní instruktor Hwang Ho Yong (drÏi-
tel VIII. danu – druhého nejvy‰‰ího
stupnû v Taekwon-do). Letní sou-

stfiedûní odstartovalo podzimní ãást
soutûÏní sezóny, ve které ãleny Son-
kalu ãeká druhé kolo soutûÏe talen-
tované mládeÏe a pfiedev‰ím listopa-
dové mistrovství âR (2.–4. listopadu).
Pro ty nejlep‰í pak je‰tû fiíjnové mist-
rovství Evropy v Estonsku.

S Taekwon-do je moÏné zaãít
prakticky v jakémkoliv vûku, ale do-
poruãené minimum je od první tfiídy
základní ‰koly. I letos pofiádá Sonkal
v obou sv˘ch praÏsk˘ch tûlocviãnách
v Z· Vybíralova a na Petfiinách nábor
nov˘ch ãlenÛ. A jak je patrné ze sou-
tûÏních úspûchÛ, v˘born˘ch v˘sled-
kÛ dosahují zejména dûvãata z toho-
to oddílu, jejichÏ úspûchy ponûkud
zastiÀují ty chlapecké. Tohle korej-
ské bojové umûní je pro dívky vÛbec
vhodn˘m sportem. 

Chcete-li se o nûm dozvûdût víc,
nav‰tivte www.sonkal.cz.

Sport
20¤ÍJEN 2007

UÏ pfied závûreãn˘m dílem seriálu
tenisov˘ch turnajÛ ãtyfiher Praha 14
Tour 2007 bylo o vítûzi jasno, protoÏe
Milo‰ Ra‰ek s Lubo‰em Navrátilem

vyhráli lednov˘ turnaj v nafukovací hale, stejnû jako kvûtnov˘ na umûlém
povrchu. Ani na hloubûtínské antuce nena‰li pfiemoÏitele a v ‰esti jedno-
setov˘ch utkáních ztratili jen devût gamÛ. Jinak se první záfiijov˘ den zare-
gistrovalo na kurtech Slavoje celkem 17 deblÛ se vskutku zajímavou spo-
leãností, od nejstar‰ího Vladimíra Bruny (roãník 1929), pfies dvû pÛvabné
tenistky Skfiípskou a ·Èastnou, aÏ po ãtyfiiadvacetileté benjamínky Fialu
s Jíchou. I tentokrát zku‰enost vítûzila, vÏdyÈ vítûzÛm je dohromady 111
let, poraÏení finalisté âibera se Zvoniãem jsou jen o ‰est let mlad‰í. A prá-
vû poraÏen˘ pár se v celkovém hodnocení Praha 14 Tour 2007 dûlí o dru-
hé místo s dvojicí Pavlíãek – Halama.

V‰ichni semifinalisté závûreãného turnaje se na hloubûtínsk˘ch kurtech
nechali ochotnû vyfotit s poháry a cenami, které jim osobnû pfiedal sta-
rosta na‰í mûstské ãásti.

Převaha dívek

Lvi vítězili

Na kurtech
podle 

očekávání

Linda Deutschová

Lucie Slavûtínská
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Dlouhé triatlonové tratû Ironma-
na jsou v˘zvou pro kaÏdého

sportovce. Proto, kdyÏ byl vyhlá‰en
v rámci projektu BIGMAN závod
‰tafet ‰kol a mûstsk˘ch ãástí, pfie-
m˘‰leli v oddílu TRI SKI Horní
Poãernice o své úãasti pouze krátkou
chvíli. Sestavení druÏstva ze závod-
níkÛ bydlících na âerném Mostû
nebyl vzhledem k místní jiÏ deseti-
leté tradici triatlonu velk˘ problém.
Pak uÏ zb˘valo jen doufat v umoud-
fiení poãasí a absolvování závodu bez
zdravotních následkÛ. S tím, jak si
‰tafeta Prahy 14 doplavala, dojela
a dobûhla pro vítûzství, nás seznámil
její trenér Vladimír Andr‰.

„V sobotu 8. záfií v pÛl ‰esté ráno
na‰e ‰tafeta vyrazila na druh˘ konec
Prahy, odhodlaná pokofiit ironman-
skou traÈ 3,8 km plavání ve Vltavû,

180 km cyklistiky a 42 km bûhu. Ve
‰tafetû byli jednak mladí triatleti, kte-
fií se pohybují na ãele juniorsk˘ch
a dorosteneck˘ch ÏebfiíãkÛ, ale
i hobíci, ktefií uÏ „dûlají“ triatlon jen
pro zábavu. Na start plavání ve 14 °C
„teplé“ Vltavû se v 7 hodin postavil
jako první Martin Andr‰. Mezi ostfií-
len˘mi triatlonisty absolvoval úvod-
ní okruh v tûsném závûsu za prvním
Tomá‰em Bednáfiem. Na druh˘ okruh
plavecké ãásti nastoupil Jirka Nagy,
kter˘ udrÏel rychlost a kontakt s ve-
doucím závodníkem a pfii tfietím
okruhu, do kterého opût nastoupil
Martin Andr‰, jiÏ nebyl nikdo, kdo
by na‰i druhou pozici ohrozil. Stu-
dená voda znamenala konec závodu
hned pro nûkolik závodníkÛ, ktefií po
prochladnutí museli vzdát.

Do cyklistické ãásti jsme nastu-
povali s minimální ztrátou.
Zde se ale ukázala síla na‰ich
IronmanÛ reprezentantÛ, jako
je Petr Vabrou‰ek nebo To-
má‰ Bednáfi. Hravû stáhli ná‰
náskok a v jednotliv˘ch okru-
zích jej stále zvy‰ovali.
V̆ jezd na Cukrák, a to hned
8 krát za sebou, nebyl Ïádnou
procházkou, ale na‰i závod-
níci dokázali ze sebe vydat
v‰e, aby ztráta na na‰eho
nejlep‰ího Ironmana Petra
Vabrou‰ka nedosáhla „ostud-
n˘ch“ rozmûrÛ. V̆ bornû za-
jeli v‰ichni na‰i ãlenové,
Jirkou Nagyem poãínaje
a Honzou ·Ûsem, Jakubem
Jaro‰em i Michalem Tábor-
sk˘m konãe. I tak jsme ale
nastupovali do tfietí disciplí-
ny s cca dvacetiminutovou
ztrátou na prvního.

Následoval bûÏeck˘ mara-
tón, rozdûlen˘ do 8 okruhÛ.

Na 5,3 km dlouh˘ch úsecích se opût
postupnû vystfiídali v‰ichni na‰i
závodníci. Na poslední dva
okruhy byl jako fini‰man
vyslán na traÈ Martin Andr‰,
kter˘ v cyklistické ãásti od-
poãíval. Jeho úkolem bylo
dohonit vedoucího závodníka
a dobûhnout do cíle dfiíve neÏ
udefií 16 hodina. Podafiilo se.
·tafeta, reprezentující Mûst-
skou ãást Praha 14, v sestavû
Martin Andr‰, Jifií Nagy, Jan
·Ûs, Jakub Jaro‰ a Michal
Táborsk˘ st., vyhrála a zvlád-
la traÈ Ironmana za 8 hodin 59 minut
a 18 vtefiin. BohuÏel konkurence
nebyla nijak silná a porovnávání se
sportovci, ktefií cel˘ závod absolvo-
vali sami, kulhá na obû nohy. Nic-
ménû v˘kony na‰ich sportovcÛ v jed-

notliv˘ch disciplínách a úsecích
byly na dobré úrovni. Plaveckou ãást
3,8 km zdolali za 52 minut, 180 km
s celkov˘m pfiev˘‰ením 1800 m za
5,34 hodin a maratón za 2,33 hodin. 

Projekt BIGMAN, v rámci které-
ho se závod ‰tafet uskuteãnil, mûl
ale vy‰‰í cíle. BIGMANy se stali ti
závodníci, ktefií zvládli jak traÈ Iron-
mana, tak den pfiedtím terénní triatlon
Xterra v Chuchli. Oba závody byly
pfiipraveny na vysoké úrovni a spor-
tovnû byly i triatlonovou vefiejností
hodnoceny pfieváÏnû kladnû. Ov‰em
dopravní omezení, které bylo nutné
pro zaji‰tûní bezpeãnosti závodníkÛ
v cyklistické ãásti, se ukázalo jako
klíãov˘ problém. Jakákoliv uzavírka
v˘padovek nebo ulic na území Prahy
vede zpravidla k totálnímu doprav-
nímu kolapsu. Pfiitom ale jsou mûsta,
která jsou schopna ve sv˘ch ulicích
triatlony pofiádat, napfi. Brno, Karlo-
vy Vary, Jablonec nad Nisou, v zahra-
niãí pak Mnichov, Hamburk nebo
VídeÀ. Projekt BIGMAN pokud má
b˘t i v pfií‰tích letech v˘zvou pro
v‰echny sportovce, musí najít takové
fie‰ení, aby byl divácky pfiitaÏliv˘,
dopravnû pfiíli‰ neomezující a hlav-
nû pro v‰echny zúãastnûné bezpeã-
n˘. Snad se podafií najít vhodné kom-
promisy, aby tento zajímav˘ projekt
mohl mít pokraãování.“

Tolik trenér Vladimír Andr‰ a my
k velké gratulaci a podûkování
za reprezentaci na‰í mûstské ãásti
uÏ jen dodejme, Ïe bliÏ‰í informace
o triatlonové základnû naleznete na
www.volny.cz/triskihp.

Prvenství Prahy 14Prvenství Prahy 14

strany 19 – 21 pfiipravil Pavel Vokurka, 
foto: autor, ves, Petr ·Èastn˘ a Vladimír Andr‰

Vítûzná ‰tafeta z Prahy 14 – zleva Jifií Nagy, Martin Andr‰, Jan ·Ûs, Jakub
Jaro‰ a Michal Táborsk˘ star‰í.
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Opravdov˘ Ïivot zaãíná
po padesátce.

Konfucius
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Inzerce
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HH-copytisk
Tiskneme, kopírujeme, scanujeme

Máme rÛzné cenové a mnoÏstevní programy, 
pouÏíváme v˘konné kopírovací stroje.

Kde nás najdete:
Mochovská 534/36, Praha 9-Hloubûtín

Nav‰tívit, volat ãi zaslat email je moÏné
v ãase: Po–Pá: 15.00–19.00

Tel.: 281 861 176, mob.: 737 197 223
info@hh-copytisk.cz, www.hh-copytisk.cz

www stránky v konstrukci, omlouváme se za 
moÏné doãasné poruchy.

• Kácení, fiez a o‰etfiení vzrostl˘ch stromÛ,
rizikové kácení stromolezeckou technikou. Tel:

606 527 091, e-mail: arborista@centrum.cz

10/11

ZAHRADNICTVÍ
Kohoutek a partnefii

ul. ZáluÏská, P9 Hloubûtín 
(za hfibitovem)

– okrasné dfieviny, ovoc. stromky, skalniãky,
popínavé rostliny, vûnce, svíãky, su‰ené vazby,
byt. doplÀky, keramika

– realizace zahrad
– smuteãní vazby
– svatební vazby
! Tù·ÍME SE NA VA·I NÁV·TùVU !

UZÁVùRKA
inzerce 

a pfiíspûvkÛ 
do ã. 11/07

je 15. 10. 2007
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78 druhů imitace dřeva

8 druhů dýhy

zrcadlové dveře v pěti barvách

ratanové dveře, žaluziové dveře

 
e 

 
e

 
e-mail: l.s

Parkování na âerném Mostû

vûrnostní bonus – ,,pûtiletá 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 elektronicky hlídané 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 ã. 907, Praha 9
p. N˘vlt

Tel: 281 021 463 
Fax: 281 864 930 

e-mail: k.nyvlt@spravamaj14.cz

Praha 2 Bělehradská 36
tel.: 222 563 026

Praha 6 Jugoslávských partyzánů 26 
(vchod orientován z náměstí Interbrigády)
tel.: 224 317 142

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

Praha 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: I.spilka@volny.cz

Praha 2 Bělehradská 36
tel.: 222 563 026

Praha 6 Jugoslávských partyzánů 26 
(vchod orientován z náměstí Interbrigády)
tel.: 224 317 142

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

Praha 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: I.spilka@volny.cz

22-26_inz_P14  24.9.2007  15:01  Stránka 25



Inzerce
26¤ÍJEN 2007

ZNALECKÉ OCENùNÍ 
NEMOVITOSTÍ, POZEMKÒ, 
BYTÒ A STAVEB PROVEDE

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

• Koupím byt nebo rodinn˘ dÛm jakékoli veli-

kosti, kategorie a vlastnictví, kdekoli v Praze.

Nabídnûte cokoli, moÏno i dekret – nájemní

smlouvu, i v domû s majitelem, podnikov˘ apod.

I zdevastovan˘, IV. kateg., v soudní Ïalobû, ne-

oprávnûnû obsazen˘, s neÏádoucím nájemníkem,

ãi s jakoukoli právní vadou. Ve‰keré formality

zajistím, zaplatím stûhování i pfiípadné dluhy

na nájemném, 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.: 222 941 032.

12/15

• âi‰tûní kobercÛ, ãalounûní, mytí oken. Te-

lefon 603 973 500. 2/09

• Fa J. Macháã – Rekonstrukce umakarto-
v˘ch koupelen obkladov˘mi panely – levnû –

od 20 000,– rychle 3 aÏ 5 dní, bez bourání a nepo-

fiádku. V̆ mûny van, klozetÛ, baterií, kuch. desek,

instalace sprch. koutÛ, dlaÏby, malování, lepení

podhledÛ, drobné zednické a jiné práce na zve-

lebení va‰eho bytu. Volejte, pi‰te nebo prozvoÀ-

te kdykoliv, tel.: 777 325 466 3/02

KOMPLETNÍ PRÁCE
ELEKTRIKÁ¤SKÉ A STAVEBNÍ

REKONSTRUKCE BYTÒ, 
BYTOV¯CH JADER A KUCHYNÍ

Elektroinstalaãní, zednické, obkladaãské
a instalatérské práce na klíã

dle poÏadavkÛ kuchyÀsk˘ch studií a zákazníkÛ

Svoboda a Nejtek s.r.o.
283 931 344, 603 801 377, 604 203 243

www.svobodaanejtek.wz.cz

PLACENÁ ¤ÁDKOVÁ INZERCE

• Tiskárna pfiijme do tfiísmûnného provozu

tiskafie a rolafie, zákl. plat + os. ohodnocení.

Sefiizovaãe-mechanika s moÏností v˘dûlku

15–20 tis., expedienty na ranní-odpolední smû-

ny a expedienty na noãní smûny 10–15tis.,

pomocné dûlníky, moÏnost brigády. Osobní pfií-

platky a pfiíspûvek na stravné. NOVOTISK

s.r.o., U Stavoservisu 1, Praha 10. Inf. 210 084

021, personalni@praha.novotisk.cz 7/08

• Dûtsk˘ sekáã pro malé i velké dûti a teenage-

ry. Akce bundy 69 Kã, Klánovická 34, Hloubû-

tín, t. 281864211, 777261944 10/16

• Klinická logopedie pro dûti i dospûlé novû

otevfiena v objektu Polikliniky Bioregena, Vaj-

garská 1141, P 9, tel.: 606 494 603. Tû‰íme se na

spolupráci! PhDr. Jana Schaeferová. 10/05

• Mandl Hloubûtín, Klánovická 34, telefon

281864211, 777261944 10/15

• Balluff CZ pfiijme obch. referentku, znalost

NJ nebo AJ nutná, Ïivotopis kkostova@balluff.de.

10/19

POMNÍKY, RÁMY, DESKY, 
NÁHROBNÍ KAMENY Z PŘÍRODNÍHO KAMENE –

VÝPRODEJ SKLADOVÝCH ZÁSOB
ZA VELMI NÍZKÉ CENY VÁM NABÍZÍ FIRMA

URNOVÝ HROB ŽULA OD 9 000,– KČ BEZ DPH

JEDNOHROB ŽULA OD 19 000,– KČ BEZ DPH

DVOJHROB ŽULA OD 29 000,– KČ BEZ DPH

Dále nabízíme ve‰keré opravy a repase hrobÛ,
návrhy, zamûfiení s doporuãením 

a nezávazné rozpoãty 
po tel. domluvû i mimo pracovní dobu 

vãetnû sobot a nedûlí

Provozovna:
U stra‰nického krematoria
Vinohradská 2509, 100 00 Praha 10
Tel./fax: 274 778 389
Mobil: 602 321 762, 602 379 162
e-mail: firma@kamenictvi-cervenec.cz
www.kamenictvi-cervenec.cz

Po 8–17.30 Út–čt 8–16.30 Pá 8–15.30

ELEKTRICKÉ INSTALACE
JAN ROHAN

� elektromontáÏe

� opravy elektroinstalace v bytech

� revize elektro, vãetnû PRE a hromosvody

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

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

• Koupím byt 2+kk aÏ 3+1, DV ãi OV, pfiízemí

mi nevadí, tel.: 721 784 723. 9/05

• 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.

9/08

• Koupíme tyto pfiedmûty: staré zlaté ‰perky

s brilianty i bez nich, st. ãeské ‰perky s granáty,

st. zl. pánské hodinky, kapesní i na ruku, st. zla-

té mince, bronzové so‰ky, st. ‰avle, bajonety

(i samotné pochvy). Nakupujeme st. zlaté snub-

ní prsteny 200 Kã za gr. zl. 14 kar. Hotovû zapla-

tíme za obraz od E. Famíry cca 5000 Kã! Staro-

Ïitnosti Praha 9, Pod pekárnami 3, T: 283 893

334, M: 604 477 771, 605 829 440. 9/12

• Chcete prodat byt? Máte hrÛzu z realitky?

ObraÈte se na poradnu. www.realitniporadna.cz,

tel. 284 693 533. 10/03

• Douãím NJ, âM 728 606 791. 10/04

• Kadefinictví, modeláÏ nehtÛ-pfiijedu k vám

domÛ. Tel.: 775 120 197. 10/08

• Pro obãasné hlídání 2 klukÛ (3,5 a 1,5) hle-

dám laskavou, ale i ráznou a zku‰enou paní,

pfiípadnû maminku na matefiské apod. Vítáno hlí-

dání u sebe, nejlépe v RD se zahrádkou, co nej-

blíÏe Hloubûtína. Kontakt: ame@cmail.cz, tel.:

604 234 136. 10/12

• Matematiku perfektnû douãí stfiedo‰kolsk˘

profesor, tel. 281 914 562,603 909 327 10/13
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Na tubus zase přijely koloběžky
Stfiedeãní odpoledne 12. záfií mûlo 55 dûtí, vlastnící kolobûÏky, opravdu ‰tûstí. Navzdory

propr‰en˘m pfiedchozím dnÛm se totiÏ na tradiãní – jiÏ sedmé – dûtské závody na kolo-
bûÏkách, pofiádané na tubusu metra u stanice Rajská zahrada oddûlením kultury a obãan-
sk˘ch záleÏitostí ÚMâ Praha 14, rozzáfiilo sluníãko a provázelo závod-
níky po celou dobu jejich sportovního snaÏení. Rozdûleni do druÏstev
podle vûku, uhánûli po tubusu nejen na kolobûÏkách v‰ech moÏ-
n˘ch typÛ, ale ti nejmen‰í dokonce i na tfiíkolkách a odstrkova-
dlech. Dobrá nálada neopustila nikoho – ani ty, ktefií nevyhrá-
li. Bohat˘ doprovod rodiãÛ, sourozencÛ a kamarádÛ na tubusu

vytvofiil spolu se
závodícími dûtmi
nev‰ední obrázek,
pro toto místo ojedi-
nûl˘.

text a foto: ves

Letos to bylo uÏ podruhé, co se rozhodli v Obãanské inspiraci na âerném
Mostû zorganizovat pro dûti v posledním prázdninovém t˘dnu pro-

gram Ekoléto. Od pondûlka do pátku tak mohly dûti, které byly uÏ doma
z prázdninov˘ch pobytÛ a nechtûly se jen tak nudit na sídli‰ti, jet na v˘let
parníkem do ZOO, nav‰tívit Národní a Zemûdûlské muzeum, Planetárium
a Stromovku, vypravit se za zkamenûlinami do Prokopského údolí a nako-
nec si s prÛvodcem projít nauãnou stezku Prahy 14. Leto‰ní, oproti loÀsku
zhruba dvojnásobná úãast dûtí na v˘letech signalizuje, Ïe organizátofii
vymysleli dobrou vûc. Vydali jsme se s dûtmi poslední prázdninov˘ den –
v pátek 31. srpna na ãást trasy nauãné stezky Prahy 14. PrÛvodce jim dûlal
sám ‰éfredaktor ListÛ Jaroslav ·míd, kter˘ se na vzniku nauãné stezky
také podílel. Dûti pozornû poslouchaly jeho v˘klad,
a protoÏe ‰ly nauãnou stezkou vlastnû „pozpátku“
(od 14. zastavení k 1.), vyzkou‰ely si na jeho
návrh i chÛzi pozpátku ve skuteãnosti. Sou-
ãástí v˘letu bylo i zastavení v novû vzniklém
Centru vzdûlávání a vefiejného internetu
v MaÀákovû ulici na âerném Mostû. Dûti si

prohlédly pfiíjemné
prostfiedí centra s no-
v˘mi poãítaãi a do-
zvûdûly se, Ïe sem
mohou pfiijít kdy-
koliv v otvíracích
hodinách.

text a foto: ves

Ekoléto s Občanskou inspirací

Nejmen‰ím úãastníkem v˘letu byl praÏsk˘ krysafiík.
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KdyÏ jsem jela nav‰tívit dûti z Komunitního centra Mot˘lek na jejich 
t˘denním rekondiãním pobytu v Dachovech u Hofiic v Podkrkono‰í,

netu‰ila jsem, Ïe se vkroãením do kempu motelu Allegro ocitnu uprostfied
zoologické zahrady, v níÏ je fieditelkou opiãka Îofka Orangutanová. Ta prá-
vû vyhlásila olympiádu, takÏe dûti stateãnû soutûÏily napfi.
v „dikobrazí stfielbû“, „koÀském pólu“, „v hokeji led-
ního medvûda“, „klokaním skákání“ atd. Pfied obû-
dem olympiáda skonãila udílením cen a zpûvem
hymny opiãky Îofky pfii kytafie. Celkem 13 rodin se
23 dûtmi, z nichÏ je více neÏ polovina s postiÏením
(DownÛv syndrom, dûtská mozková obrna, autismus,
lehká mentální retardace, TourettÛv syndrom a kom-
binovaná postiÏení) tady v pfiíjemné atmosféfie ve
spoleãnosti lidí se stejn˘mi problémy, mohlo strá-
vit t˘den prázdnin podle sv˘ch pfiedstav. Díky
finanãní pomoci Nadace 0

2
, Mâ Praha 14 a vefiej-

né sbírce Mot˘lka tady dokonce v‰echny dûti s han-
dicapy mûly pobyt zadarmo. Kdo nemá doma dítû
s postiÏením, nepochopí, jak cenné bylo pro rodiãe tfieba
i to, Ïe tady mohli vyuÏít sluÏby hlídání dûtí a udûlat si v˘let do

okolí nebo si jen tak odpoãinout. Zla-
t˘m hfiebem pobytu byl urãitû v˘let
do ZOO ve Dvofie Králové, kde se dûti
kromû poutavé projíÏìky Safari
busem a prohlídky zvífiat, úãastnily
v Darwinovû centru programu s kon-
taktními zvífiaty, vytvofieného pro
matefiské ‰koly. T˘denní pobyt byl
zakonãen, jak jinak, neÏ karnevalem
v maskách s jarmarkem. V‰ichni se
pfiestrojili za zvífiátka, která si na
zaãátku zvolili jako svého maskota
a spoleãnû se rozlouãili s uplynul˘m
t˘dnem, kter˘ jim pfiinesl radost, zába-
vu, nové pfiátele a moÏná i krÛãek
vpfied ve vyrovnávání se se sv˘m osu-
dem.

text a foto: ves

V království opičky Žofky
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