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MĚSÍČNÍK OBČANŮ ČERNÉHO MOSTU, HLOUBĚTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC

AÏ do 23. ledna – kdy koneãnû napadl první leto‰ní sníh – pano-
vala v Praze 14 antiladovská zima (rozkvetly snûÏenky, rostly hou-
by i lusky), kterou naru‰il jen niãiv˘ orkán Kyrill (podrobnûji na
str. 23). foto: vok (4) a ves
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Na 17. ledna pfiipadl v Z· Vybíralova Den otevfien˘ch dvefií. Pfiicházeli
hlavnû rodiãe budoucích prvÀáãkÛ se sv˘mi dûtmi, aby si prohlédli ‰kolu,
uãebny, druÏinu, tûlocviãny a dal‰í zafiízení ‰koly, zeptali se na v‰e co je
zajímá a co bude dÛleÏité pro rozhodnutí, kterou ‰kolu pro své dítû nako-
nec vyberou. Mimo jiné tady mohli vidût i pfiedstavení loutkového divadla,
které pfiipravili star‰í Ïáci, budoucí prvÀáãkové si prohlédli tfiídy a mohli
se seznámit i s uãitelkami.

První zápisy prvÀáãkÛ letos probûhly koncem ledna v Z· ·imanovská
v Kyjích a podívat se na nû pfii‰ly i zástupkynû starosty Mgr. Jitka Îáková
a vedoucí odboru ‰kolství Mâ Praha 14 Bc. Alena Naidrová. Soudû podle
prvních zápisÛ, bude letos prvÀáãkÛ víc, neboÈ nastoupí do ‰koly silnûj‰í
roãníky. Z· ·imanovská úspû‰nû hodnotí i svÛj „Pfiedzápis s koãiãkou“,
kter˘ zfiejmû kladnû ovlivnil rozhodnutí nûkter˘ch rodiãÛ – zapsat své dítû
právû do této – jak sami fiíkají „malé státní rodinné ‰koly“.

Místostarostka v ZŠ Šimanovská

Ve školách bylo rušno

Rozeznat barvy a spoãítat obrázky nebyl pro budoucího ‰koláka Ïádn˘ pro-
blém.

Zji‰Èování dovedností dûtí u zápisu pfiihlíÏely v Z· ·imanovská i místosta-
rostka Mgr. Jitka Îáková (stojící vpravo) a vedoucí odboru ‰kolství Bc. Ale-
na Naidrová (stojící vlevo).

Fronta na zápis
Druhé v pofiadí jsme „na poslední chvíli“ pfied uzávûrkou únorov˘ch
ListÛ stihli zápisy prvÀáãkÛ v Z· Bfií VenclíkÛ na âerném Mostû. Zatím-
co první adepti uÏ uãitelkám demonstrovali své schopnosti, za dvefimi
se tvofiila fronta dal‰ích rodiãÛ s dûtmi – budoucími Ïáky ‰koly, tû‰ící-
mi se na první setkání s uãitelkou.

stránku pfiipravila: Alena Veselá
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Zpravodajství z radnice
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Na svém 4. jednání dne
2. 1. Rada mj.

• jmenovala Mgr. Evu ·tûtinovou
vedoucí odboru kanceláfie starosty
k 1. 1. 2007

• schválila technickou úpravu zpÛ-
sobu komunikace s vefiejností pro-
stfiednictvím oficiálních webov˘ch
stránek Mâ Praha 14

• souhlasila s uzavfiením mandátní
smlouvy k zaji‰tûní v˘konu správy
nemovitosti ã. p. 902 v ulici Generá-
la Janou‰ka

• souhlasila s pokraãováním pro-
cesu smûfiujícímu k odkoupení by-
tov˘ch domÛ ã. p. 759–763 v ulici
Rochovská, Praha 9 právnickou oso-
bou zaloÏenou oprávnûn˘mi nájem-
níky

• souhlasila s ukonãením smluvní-
ho vztahu uzavfieného mezi Mâ Pra-
ha 14 a firmou ETERIA, s. r. o. k rea-
lizaci primární prevence sociálnû
patologick˘ch jevÛ na základních
‰kolách dohodou ke dni 31. 12. 2006

• souhlasila s podáním Ïádosti Mâ
Praha 14 o v˘maz omezení práva
k nemovitostem zapsan˘m na LV
184, k. ú. Kyje Katastrálnímu úfiadu
pro hl. m. Prahu

• souhlasila s úplatn˘m pfievodem
pozemkÛ ve vlastnictví hl. m. Prahy
parc. ã. 2487/1 o v˘mûfie 66 m2, parc.
ã. 2487/8 o v˘mûfie 35 m2 a parc.
ã. 258/4 o v˘mûfie 5 m2 v‰e v k. ú.
Hloubûtín

• seznámila se s pfiedloÏenou do-
kumentací na „stfie‰ní nástavbu
bytového domu Volkova ã. p. 1131
a 1132, Praha 14“ . PoÏaduje dopl-
nûní dokumentace pro územní fiíze-
ní o fie‰ení dopravy v klidu v soula-
du s vyhlá‰kou ã. 26/1999 Sb. hl. m.
Prahy o obecn˘ch technick˘ch poÏa-
davcích na v˘stavbu v hl. m. Praze

• nemûla námitak k pronájmu ãásti
pozemku parc. ã. 793/1, k. ú. Kyje
o v˘mûfie cca 650 m2 Radku Tejmlovi

• nemûla námitek k vlastní doku-
mentaci pro územní fiízení na umís-
tûní nové rozvodné stanice a pro-
vedení pokládky kabelÛ v oblasti
Jiráskovy ãtvrti. PoÏaduje po inves-

torovi, aby po v˘bûru dodavatel
neprodlenû pfiedloÏil Mâ Praha 14
ãasov˘ harmonogram provedení po-
kládky kabelÛ na pozemek parc. ã.
2680, k. ú. Kyje, ul. Mílovská, aby
mohla b˘t provedena koordinace a sta-
noveny podmínky, které by nezne-
moÏnily následné vybudování chod-
níku v roce 2007.

Na svém 5. jednání dne
16. 1. Rada mj.

• schválila nov˘ metodick˘ pokyn
k vymáhání pohledávek, tj. nájem-
ného a úhrad za plnûní spojená
s uÏíváním bytÛ a nebytov˘ch pro-
stor

• schválila zahájení vefiejné zakázky
malého rozsahu na dodávku gastro
vybavení projektu „Centrum vzdûlá-
vání a vefiejného internetu Praha 14“

• schválila zvefiejnûní v˘zvy na pro-
nájem bytu ã. 25 o velikosti 2 + kk
v ã. p. 756, ul. Karda‰ovská, v sou-
ladu se zásadami k pronájmu bytÛ
Mâ Praha 14 pro skupinu uchazeãÛ
ze skupiny B (manÏelé s dûtmi do
18 let, pokud se dûti pfiipravují na
budoucí povolání, vûková hranice se
zvedá do 26 let), C (samoÏivitelé
s dûtmi do 18 let, pokud se dûti pfii-
pravují na budoucí povolání, vûková
hranice se zvedá do 26 let) a D (bez-
dûtní manÏelé nad 30 let)

• souhlasila s pfievzetím de‰Èové ka-
nalizace (vybudované v rámci stav-
by ã. 8263) v lokalitû Kyje-Aloisov,
ulice Tálinská, mûstskou ãástí Pra-
ha 14 a zaji‰tûním její následující
správy

• vzala na vûdomí pfiedloÏenou stu-
dii zastavitelnosti pozemku parc. ã.
1288/2, 1288/3 a 1288/43 k. ú. Hlou-
bûtín situovaného mezi ul. Kolbeno-
va a ul. Podûbradská. Souhlasila
s navrÏen˘m hmotov˘m fie‰ením
i funkãním vyuÏitím pfiedmûtného
pozemku pro administrativu s byty
i pro prodejnu. PoÏaduje v dal‰ím
stupni projektové dokumentace zahr-
nout do fie‰ení i kapacitní posouzení
kfiiÏovatky ul. Kolbenova s ohledem
na oãekávan˘ nárÛst dopravy.
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všechny odbory 
pondûlí a stfieda 7.30–18 hod. 

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

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

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

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

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

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

informaãní kanceláfi: informace@p14.mepnet.cz
elektronická adresa úfiadu: 

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

Úřední hodiny: 

Klub seniorů – informace
Bûhem jarních mûsícÛ budou

zaji‰tûny prostory pro ãinnost klubu.
V bfieznovém ãísle ListÛ pozveme
vefiejnost na informativní schÛzku,
kde bychom chtûli na základû pfied-
loÏen˘ch námûtÛ a moÏností radnice
hledat spoleãn˘ model fungování pfii-
pravovaného klubu seniorÛ. Chtûla
bych na‰e ãtenáfie informovat, Ïe

Úfiad Mûstské ãásti Prahy 14 v rám-
ci komunitního pánování sociálních
sluÏeb zfiídil pracovní skupinu, která
se bude vûnovat rozvoji podmínek
Ïivota seniorÛ, vãetnû vyuÏití volné-
ho ãasu a poskytování dÛleÏit˘ch
informací.

Mgr. Jitka Îáková, 
komise komunitního plánování 

Sdělení odboru sociálních
věcí a zdravotnictví

Od l. ledna 2007 do‰lo k podstat-
n˘m zmûnám v zákonech, upravu-
jících poskytování dávek sociální
péãe. Proto byl také pfiijat zákon
ã. 108/2006 Sb. o sociálních sluÏ-
bách. V ustanovení § 7 se zavádí
nová dávka – pfiíspûvek na péãi. Tato
dávka mj. nahrazuje zv˘‰ení dÛcho-
du pro bezmocnost, vyplácené aÏ
dosud âeskou správou sociálního
zabezpeãení spoleãnû s dÛchodem.
V souvislosti s tûmito zmûnami bylo
tfieba uãinit i nûkterá technická opat-
fiení, t˘kající se provádûní v˘plat této
nové dávky.

V souãasné dobû bohuÏel dochá-
zí k problémÛm se zavádûním zmûn
ve v˘poãtové technice. Rádi bychom
na‰e ãtenáfie ujistili, Ïe odstranû-
ní tûchto pfiechodn˘ch potíÏí není
v moÏnostech Úfiadu Mâ Praha 14.
Dodavatel informaãního systému
dodal potfiebn˘ materiál aÏ na samém

konci roku 2006 a tudíÏ nebyla k dis-
pozici dostateãnû dlouhá doba k jeho
osvojení a zavedení. V souãasné
dobû je informaãní systém intenzív-
nû „dolaìován“ v tûsné spolupráci
s Ministerstvem práce a sociálních
vûcí âR.

Pfii té pfiíleÏitosti pfiipomínáme
obãanÛm, Ïe je v jejich zájmu, aby
zdej‰ímu odboru sociálních vûcí –
oddûlení sociální péãe vãas vrátili
dotazník „Dodateãné informace pro
pfiíspûvek na péãi“, kter˘ jim byl jiÏ
zaslán. Bez tûchto informací by neby-
lo moÏné pfiíspûvek vyplácet.

Úfiad Mâ Praha 14 proto dûkuje
obãanÛm za pochopení a trpûlivost
s tím, Ïe uãiní v‰e pro to, aby pro-
blémy vzniklé mimo úfiad byly v co
nejkrat‰í dobû odstranûny.

Mgr. Jifií Kornalík, 
zástupce vedoucího odboru 

sociálních vûcí a zdravotnictví

SMS InfoKanál
Mûstská ãást Praha 14 se stala poskytovatelem sluÏby SMS InfoKanál,

která umoÏÀuje levné a efektivní informování obãanÛ pomocí krátk˘ch
textov˘ch zpráv (SMS) na mobilní telefon. SMS InfoKanál lze pfiirovnat
k mûstskému „rozhlasu do kapsy“. Radnice bude upozorÀovat napfi. na
tyto události: 

� krizové situace (Ïivelné pohromy, ekologické havárie, terorismus...),

� náhlé události v mûstské ãásti (dopravní uzavírky, uzávûry vody...),
vznik nové provozovny,

� kulturní akce úfiadu aj. Zprávy se zatím nebudou dûlit do tématick˘ch
okruhÛ, takÏe se obãan registrací svého mobilního telefonu pfiihlásí
k odbûru v‰ech zpráv. SMS InfoKanál funguje pro v‰echny mobilní
operátory. ObdrÏené zprávy jsou pro obãany zdarma.

Registrace a zrušení registrace 
K registraci nebo zru‰ení registrace ãísla mobilního telefonu pro odbûr

zpráv staãí odeslat z tohoto telefonu SMS zprávu na ãíslo 605 733 680
v daném formátu: pro registraci: IK PRAHA14 REGISTRUJ, pro zru-
‰ení registrace: IK PRAHA14 ODREGISTRUJ.

Pouze tuto jedinou zprávu (nebo v pfiípadû odregistrace 2 zprávy) obãan
zaplatí jako bûÏnou odchozí SMS zprávu podle svého tarifu. Je tfieba dodr-
Ïet formát zprávy, není tfieba dodrÏet velikost písma. Na zaregistrovan˘
mobil pfiijde potvrzovací zpráva. 

SMS InfoKanál je pro úfiady provozován firmou Qbizm technologies,
a.s., která je registrována na Úfiadu pro ochranu osobních údajÛ. SluÏba je
zaji‰tûna bezpeãnostními mechanizmy a pod profesionálním dohledem
s technickou a uÏivatelskou podporou.

Velmi podrobné informace o tom, co je InfoKanál, naleznete na
www.infokanal.cz.
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Rozpoãet mûstské ãásti Praha 14
byl schválen Zastupitelstvem

na jeho posledním jednání dne
19. 12. 2006. Tímto aktem byl zavr-
‰en pomûrnû sloÏit˘ proces, kter˘ byl
zahájen jiÏ poãátkem druhého polo-
letí roku 2006, kdy vedoucí jednot-
liv˘ch odborÛ ÚMâ pfiedloÏili návrh
v˘dajÛ. Na základû tûchto podkladÛ
byl sestaven 1. návrh rozpoãtu. Ten
byl postupnû upravován na základû
konzultací s vedením úfiadu a podle
upfiesnûné v˘‰e pfiíjmové ãásti roz-
poãtu.

Po projednání ve Finanãním v˘bo-
ru zastupitelstva byl návrh rozpoãtu
schválen Radou mûstské ãásti Pra-
ha 14 a následnû i Zastupitelstvem
mûstské ãásti Praha 14.

Rozpoãet pracuje s pfiíjmy v cel-
kové v˘‰i 198 141 900,– Kã a v˘da-
ji ve v˘‰i 194 902 900,– Kã, je tedy
sestaven, dle platné metodiky jako
nevyrovnan˘. Rozdíl (tzv. financo-
vání) zahrnuje úhradu na splátku
pÛjãky od hl. m. Prahy, krytí v˘dajÛ
Zamûstnaneckého fondu a zapojení
Fondu oprav.

Příjmová stránka 
rozpočtu

Nejvy‰‰í pfiíjmovou poloÏkou jsou
dotace, jednak z rozpoãtu hl.m. Pra-
hy a jednak dotace ze státního roz-
poãtu. Dal‰í v˘znamnou poloÏkou
jsou prostfiedky pfievedené z vlastní
zdaÀované ãinnosti. 

Zb˘vající ãást tvofií daÀové (napfi.
správní poplatky, poplatky z v˘her-
ních automatÛ, daÀ z pfievodu nemo-
vitostí) a nedaÀové (napfi. sankãní
poplatky, pfiíjmy z poskytování sluÏ-
by, pfiíjmy úrokÛ, …) pfiíjmy. Tyto
pfiíjmy jsou jiÏ nûkolik let stabilní
a zÛstávají tedy na úrovni let pfied-
chozích.

K v˘razn˘m zmûnám oproti pfie-
de‰l˘m létÛm do‰lo u dotaãních pfií-
jmÛ. Zatímco v pfiípadû dotací ze
státního rozpoãtu se jedná pouze
o zmûnu zpÛsobu financování so-
ciálních sluÏeb a jejich zapojování
do rozpoãtÛ územních samospráv-
n˘ch celkÛ (budou uvolÀovány
v prÛbûhu roku z kapitoly MPSV
âR), v pfiípadû dotace z hl. m. Pra-
hy se jedná o zásadní zmûnu mode-
lu urãování dotaãních vztahÛ mezi
hl.m. Prahou a mûstsk˘mi ãástmi.
Tento model je pro mûstskou ãást
Praha 14 nev˘hodn˘ a znamená pro-
pad více neÏ 5 mil Kã oproti mi-
nulému roku a vytváfií velmi ne-
pfiíznivou v˘chozí situaci pro léta
následující.

Rada mûstské ãásti Praha 14
vyslovila s tímto modelem dotaãních
vztahÛ zásadní nesouhlas a povûfiila
mne, abych usiloval pfii jednáních
s pfiedstaviteli hl.m. Prahy o zmûnu
tohoto systému. 

Celková v˘‰e dotace ze státního
rozpoãtu na zaji‰tûní v˘konu státní
správy v pfienesené pÛsobnosti, zej-
ména zabezpeãování v˘plat státní
sociální podpory, je nedostateãná
a v˘raznû niÏ‰í oproti ostatním povû-
fien˘m obcím v âR (v souãasné dobû
probíhají jednání mezi hl. m. Prahou
a MPSV âR s cílem dosáhnout
nápravy). 

Běžné výdaje 
V˘daje jsou ãlenûny dle urãení

jejich ãerpání, tj. na v˘daje neinves-
tiãní a v˘daje kapitálové (urãené na
investice).

Neinvestiční výdaje:
� územní rozvoj – zde je rozpo-

ãtována ãástka 210 tis. Kã na zaji‰-

tûní studií a anal˘z pro investiãní
akce, které probíhají na mûstské ãás-
ti Praha 14
� ochrana Ïivotního prostfiedí –

rozpoãtované finanãní prostfiedky
jsou urãeny na údrÏbu dûtsk˘ch hfii‰È,
zlep‰ení vzhledu území mûstské ãás-
ti Prahy 14 (v˘sadba nov˘ch rostlin-
n˘ch kultur, sbûr psích exkrementÛ,
sekání trávy atd.) a zaji‰Èuje odvoz
komunálního odpadu 
� doprava a v˘stavba – ãástka

3 000 tis. Kã je urãena na opravy
a úklid motoristick˘ch i nemotoro-
v˘ch komunikací
� ‰kolství – je v rozpoãtu zaji‰-

tûno ãástkou 47 600 tis. Kã, z toho
tvofií v˘daje na pfiíspûvky do základ-
ních ‰kol a matefisk˘ch ‰kol 46 500
tis. Kã
� zdravotnictví a sociální vûci –

zde dochází k razantnímu sníÏení
rozpoãtu, sociální dávky budou na‰í
mûstské ãásti posílány úãelovû bû-
hem roku a v prÛbûhu roku bude také
rozpoãet upravován. Schválen˘ roz-
poãet pfiedstavuje ãástku 2 640 tis.
Kã urãenou na zaji‰tûní peãovatel-
ské sluÏby. Je zde také poãítáno
s ãástkou 1 500 tis. Kã na zaji‰tûní
lékafiské sluÏby první pomoci. Dále
je zde ãástka 800 tis. Kã na granty
v oblasti sociálních vûcí a zdravot-
nictví, 400 tis. Kã na granty v oblas-
ti protidrogové prevence a prevence
kriminality
� kultura a obãanské záleÏitostí

– ãástka 1 000 tis. Kã na zaji‰tûní
kulturních akcí (napfi. Hudební festi-
val, Babí léto, Divadelní festival,
tenisov˘ turnaj, Májování). Zde se
poãítá s 400 tis. Kã na granty do
oblasti kultury a vyuÏití volného ãasu
dûtí a mládeÏe a dále 400 tis. Kã na
granty v oblasti sportu a tûlov˘cho-
vy. V rozpoãtu je poãítáno s ãástkou
1 300 tis. Kã na vydávání a distribu-
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4ÚNOR 2007

Ro
zp

o
če

t 
M

Č 
Pr

ah
a 

14
v 

ro
ce

 2
00

7

Vývoj dotací v letech 2004–2007
Pofiadí Rok Státní dotace Dotace HMP Dotace CELKEM

1. 2004 59 976 000,00 102 608 000,00 162 584 000,00
2. 2005 58 392 000,00 103 090 000,00 161 482 000,00
3. 2006 68 778 000,00 104 317 000,00 173 095 000,00
4. 2007 20 976 000,00 99 106 000,00 120 082 000,00
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ci regionálního ãasopisu „Listy Pra-
hy 14“
� zastupitelstvo a místní správa

– zde jsou soustfiedûny napfi. v˘daje
na zabezpeãení provozu úfiadu (tech-
nické vybavení a správa budov, ener-
gie, telefony), zabezpeãení provozu
informaãních technologií, provozní
náklady hfibitova v Kyjích, platy
zamûstnancÛ úfiadu vãetnû odvodÛ
na sociální a zdravotní poji‰tûní
a odmûny ãlenÛ zastupitelstva (z cel-
kové ãástky 116 656,9 tis Kã pfiipa-
dá cca 50 % na zabezpeãení v˘konu
státní správy). Dále je zde vytvofie-
na rezerva ve v˘‰i 3 687,6 tis. Kã, ze
které budou v prÛbûhu roku hrazeny
neoãekávané v˘daje.

Kapitálové výdaje
Tato ãást rozpoãtu obsahuje pfie-

váÏnû prostfiedky na zpracování pro-
jektové dokumentace (zejména ob-
last ‰kolství a tûlov˘chovy), dále
prostfiedky na zabezpeãení spolu-
úãasti mûstské ãásti na realizaci
Centra vzdûlávání a vefiejného inter-
netu âern˘ Most (projekt podporo-
ván finanãním pfiíspûvkem z EU)
a rekonstrukci dûtsk˘ch hfii‰È.

Tak jako v minul˘ch letech bude
snahou pfiedstavitelÛ mûstské ãásti
zajistit realizaci investiãních zámû-
rÛ z rozpoãtu hl.m. Prahy a získat
dodateãné dotace jak z prostfiedkÛ
hl.m. Prahy tak i ze státního rozpo-
ãtu.

Péãe o svûfien˘ bytov˘ fond je
zaji‰Èována ze zdaÀované, tzv. ved-
lej‰í hospodáfiské ãinnosti. Finanãní
plán pro rok 2007 poãítá s ãástkou
více neÏ 81 mil Kã, která je urãena
pfiedev‰ím na zaji‰tûní oprav, údrÏ-
by a revizí a na správu bytového
fondu.

Závûrem lze konstatovat, Ïe
schválen˘ rozpoãet je sestaven vyvá-
Ïenû a umoÏÀuje zajistit nejdÛleÏi-
tûj‰í potfieby mûstské ãásti Praha 14
v leto‰ním roce.

Ing. Miroslav Fronûk
starosta m. ã. Praha 14

Zpravodajství z radnice
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Podle zákona ã. 365/200 Sb. v aktuálním znû-
ní provádûjí úfiady mûstsk˘ch ãástí uvedené
v seznamu vydaném vyhlá‰kou MF ã. 550/2006
s úãinností od 1. 1. 2007 na poÏádání ovûfiení v˘-
stupu z informaãního systému. Tyto v˘pisy mají
stejnou právní sílu jako v˘pisy, které vydává pfií-
mo katastrální úfiad.

Kde? Na Úfiadu mûstské ãásti Praha 14 tuto
sluÏbu poskytujeme v ulici Bratfií VenclíkÛ ã. p.
1073 ve 4. patfie, dvefie ã. 411 v náv‰tûvních dnech
tj. pondûlí a stfieda od 7,30 do 12 a od 13 do
18 hodin.

Jak˘ doklad z katastru nemovitostí mÛÏe-
te u nás obdrÏet? V̆ pis z katastru nemovitostí
neboli list vlastnictví k aktuálnímu datu a t˘ka-
jící se nemovitostí na celém území âeské repub-
liky. 

Jaké údaje musíte znát, aby bylo moÏné
dohledat ty správné listy vlastnictví? VÏdy je

nutné znát název katastrálního území ve kte-
rém je nemovitost ãi nemovitosti evidována napfi.
Vinohrady, Prosek, Bavorov apod., tento údaj je
povinn˘. 

DÁLE JE MOÎNO ZADAT: 
a) rodné ãíslo vlastníka nemovitosti, pfiíp. úplné

jméno
b) ãíslo popisné (v Praze ãervené) pfiíp. evidenã-

ní (v Praze zelené); pozor orientaãní ãísla –
modrá katastr nemovitostí neeviduje

c) ãíslo parcelní
d) ãíslo popisné a ãíslo bytu (uvedené v prohlá-

‰ení vlastníka budovy, ve smlouvû o pfievodu
jednotky apod. – nemusí b˘t totoÏné s tabul-
kou na dvefiích), pokud chcete v˘pis pro byto-
vou jednotku

e) ãíslo listu vlastnictví (chcete-li obnovit list
vlastnictví, kter˘ máte doma, vezmûte ho
s sebou)

Na kaÏdém vydaném v˘pisu bude v záhlaví
napsána vûta: „Vyhotoveno dálkov˘m pfiístupem
do katastru nemovitostí pro úãel ovûfiení v˘stu-
pu z informaãního systému vefiejné správy ve
smyslu § 9 zák. ã. 365/2000 Sb., ve znûní pozdûj-
‰ích pfiedpisÛ.“ a kaÏd˘ v˘pis bude opatfien ovû-
fiovací doloÏkou.

Kolik za ovûfien˘ v˘pis z katastru nemovi-
tostí zaplatíte? Podle vyhl. ã. 634/2004 Sb. ve
znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, sazebníku správních
poplatkÛ, poloÏka 3, písm. d), cena za v˘pis ãiní
50 Kã za stránku. (Katastrální úfiad vydává v˘pi-
sy za 100 Kã za v˘pis, pokud obsahuje maxi-
málnû dvacet parcelních ãísel.). Jednostránkové
v˘pisy jsou u nás lacinûj‰í neÏ na katastrálním
úfiadu, vícestránkové draÏ‰í, zejména v˘pisy na
bytové domy, které mohou mít i desítky stránek,
jsou u nás za cenu v˘raznû vy‰‰í.

E. Schulzová, odd. majetkov˘ch dispozic

Poskytování výpisů z katastru nemovitostí

Pofiadí Rok V˘‰e rozpoãtu
1. 2004 28 700 000,00

2. 2005 27 135 000,00

3. 2006 29 010 000,00

4. 2007 48 610 000,00

Příspěvek ze zdaňované činnosti 
v letech 2004–2007

Stejnû jako v roce 2006 tak
i v leto‰ním roce zajistilo hl. m.
Praha pro obãany moÏnost odlo-
Ïení nebezpeãn˘ch odpadÛ v rám-
ci mobilního sbûru na území hl. m.
Prahy. Mobilní sbûr bude zahá-
jen v únoru 2007 a ukonãen bude
na konci listopadu téhoÏ roku. 

„Mobilní sbûr nebezpeãn˘ch
odpadÛ slouÏí jako doplÀková sluÏ-
ba v‰em obãanÛm, pro které je
obtíÏné vyuÏít sbûrn˘ch dvorÛ, aÈ
jiÏ z dÛvodÛ sníÏené mobility ãi
jin˘ch. Nabídka mûsta k jejich ode-
vzdání v místû bydli‰tû je tou nej-
úãinnûj‰í prevencí jejich odloÏení
na nevhodné místo, kde by mohly
zpÛsobit ‰kody na Ïivotním pro-

stfiedí“, fiekl k problematice sbûru
radní Petr ·tûpánek.

Mobilní sbûr je zaji‰Èován spo-
leãností A.S.A., ëáblická 791/89,
Praha 8 podle schváleného harmo-
nogramu. Pfii mobilním sbûru mohou
obãané s trval˘m pobytem na úze-
mí hl. m. Prahy zdarma odevzdat
následující druhy odpadÛ: rozpou-
‰tûdla, kyseliny, zásady, fotochemi-
kálie, pesticidy, záfiivky a jin˘ odpad
s obsahem rtuti, olej a tuk (kromû
jedlého), barvy, tiskafiské barvy,
lepidla, pryskyfiice, detergenty obsa-
hující nebezpeãné látky, nepouÏitel-
ná léãiva, baterie a akumulátory.
Kromû mobilního sbûru je v sou-
ãasné dobû na území hl. m. Prahy
v provozu i 22 stabilních sbûren ne-

bezpeãného odpadu. Deset z nich je
zfiízeno v rámci sbûrn˘ch dvorÛ
hl. m. Prahy. Odbor ochrany pro-
stfiedí Magistrátu hl. m. Prahy vydal
k této problematice broÏuru pro
vefiejnost, která je nyní dostupná na
Informaãním stfiedisku Magistrátu
hl. m. Prahy na Mariánském námûs-
tí a brzy bude k dostání i na jednot-
liv˘ch mûstsk˘ch ãástech. BroÏura
obsahuje cel˘ harmonogram mobil-
ního sbûru nebezpeãn˘ch odpadÛ na
rok 2007 vãetnû seznamu 22 stabil-
ních sbûren zfiízen˘ch na území
hl. m. Prahy. První svoz nebezpeã-
ného odpadu probûhne 26. února na
Mariánském námûstí, Praha 1.

V‰echny údaje jsou k nahlédnutí
na adrese: 
www.praha-mesto.cz/odpady
nebo na www.asa-cz.cz.

Sběr nebezpečných odpadů
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Únor
Turnaj v bowlingu

V pondûlí 5. února 2007 se v J. R.
Clubu – Bowling, Prelátská 12
v Kyjích (naproti kostelu sv. Barto-
lomûje) koná na zdej‰ích ãtyfiech dra-
hách turnaj v bowlingu. Pfiihlá‰ky na
tel. 281 005 278 do 5. 2. do 12 hodin.
Vstup voln˘ do naplnûní kapacity
herny.

Kouzlo 
bez objektivu

Ve stfiedu 7. února v 17 hodin
bude zahájena v Galerii 14, nám.
Plk. Vlãka 686 v˘stava fotografií
ZdeÀka Mik‰íka nazvaná „Kouzlo
bez objektivu“. V˘stava potrvá do
25. února 2007 a bude otevfiena vÏdy
v úter˘, stfiedu a ãtvrtek 14–18 hod.
a v nedûli 14–17 hodin. Vstup vol-
n˘.

Pěvecký koncert
v G14 

Srdeãnû zveme v‰echny pfiízniv-
ce krásné hudby do Galerie 14 na
pûveck˘ koncert, kter˘ se koná ve
stfiedu 28. února od 18.30 hodin.
Úãinkují: Eli‰ka Toperczerová –
soprán a Michelle Hradecká – var-
hany, klavír. Na programu jsou díla
J. K. Kuchafie, A. Dvofiáka, J. S.
Bacha aj. Vstup voln˘.

B¤EZEN
Dětský karneval

v Kyjích
JiÏ tradiãní a hojnû nav‰tûvova-

ná akce v karnevalovém obleãení
a maskách se bude konat v sobotu
3. bfiezna 2007 od 14 do 16 hodin

v Kulturním domû ·imanovská 47
v Kyjích. Na dûti ãeká bohat˘ pro-
gram pln˘ her a soutûÏí. Moderáto-
rem pofiadu bude jako vÏdy Lubo‰
Votroubek. Srdeãnû zveme v‰echny
dûti a rodiãe. Vstupné: dûti Kã 30,–,
dospûlí Kã 10,– k zakoupení na 
místû.

Znamení vody
Ve stfiedu 7. bfiezna 2007 v 17

hodin bude v Galerii 14, nám. Plk.
Vlãka 686, vernisáÏ v˘stavy foto-
grafií BoÏeny Procházkové s názvem
„Znamení vody“. Vstup voln˘. Blí-
Ïe o autorce v˘stavy v bfieznov˘ch
Listech.

Turnaj ve stolním
tenisu

V sobotu 10. bfiezna se uskuteãní
ve sportovní hale plaveckého areálu

Hloubûtín turnaj ve stolním tenisu
pro neregistrované hráãe od 15 let.
Prezence v 8.30–8.50 hodin, zaãátek
turnaje v 9.00 hodin. Vstup pouze
v sálové obuvi.

Koncert 
Pražského decho-

vého kvinteta
Dne 14. bfiezna od 18.30 hodin

v Galerii 14 se bude konat koncert
PraÏského dechového kvinteta. Pro-
gram bude upfiesnûn v pfií‰tím vydá-
ní ListÛ Prahy 14. Vstup voln˘.

Poznámka: hlavním pofiadate-
lem akcí je oddûlení kultury
a obãansk˘ch záleÏitostí ÚMâ
Praha 14. Zmûna programu vy-
hrazena. Pfiipomínáme, Ïe Gale-
rie 14 se nachází na âerném Mos-
tû, námûstí Plk. Vlãka 686, spojení
autobusem od stanice metra Raj-
ská zahrada nebo âern˘ Most.

Kulturní a sportovní akce radnice

Kouzlo bez objektivu
V Galerii 14 mÛÏete aÏ do

25. února nav‰tívit mimofiádnû zají-
mavou v˘stavu fotografií, jejichÏ
autorem je Zdenûk Mik‰ík z Hlou-
bûtína. Je to uÏ jeho tfietí autor-
ská v˘stava v Galerii 14, pfiiãemÏ
podruhé vystavuje, tentokrát pod
názvem Kouzlo bez objektivu,
snímky pofiízené pomocí „dírkové
komory“. Jedná se o jednoduch˘
fotografick˘ pfiístroj bez objektivu,
kter˘ si sám vyrobil. PouÏil k tomu
plechovku od piva, do které ostrou
jehlou udûlal otvor o prÛmûru cca
0,25 mm (musí b˘t pfiesnû kulat˘).
Fotí se na barevn˘ kinofilm (100
nebo 200) a k ruãnímu pfievíjení fil-

mu poslouÏila mechanika ze staré-
ho fotoaparátu. Dírková komora je
upevnûna na stativu, maximální
doba expozice na zkou‰ku byla
u jednoho snímku tfii hodiny (noãní
Praha 14), nejoptimálnûj‰í je pûti-
vtefiinová expozice za sluneãného
poãasí. Takto vzniklé obrázky sice
neopl˘vají ostrostí a brilancí moder-
ních digitálních snímaãÛ, pfiesto
mají své kouzlo a pfiiná‰ejí uklid-
nûní v dne‰ní uspûchané dobû.
V Galerii 14 je vystaveno cca 40
barevn˘ch fotografií, hlavnû s pfií-
rodními motivy. Autor je pofiizoval
od roku 2003 pfieváÏnû v Praze
a okolí. Nápad na pofiízení dírkové

komory má u pana Mik‰íka svÛj
prapÛvod aÏ v dûtství: „Kdysi dáv-
no, kdyÏ jsem byl mal˘ kluk, jsem
zaÏil záÏitek, Ïe klíãovou dírkou
pronikalo svûtlo z televizoru do dût-
ského pokoje, a na protûj‰í stûnû se
promítl obraz z televize ve vût‰ím
mûfiítku. Nás kluky to prostû uchvá-
tilo a uÏ jsem na to nikdy nezapo-
mnûl. A tím druh˘m, uÏ bezpro-
stfiedním podnûtem bylo, kdyÏ
Ondfiej Neff psal o tom, jak se dá
vyrobit dírková komora z plechov-
ky od Primalexu. Tak jsem to také
zkusil a v˘sledek mÛÏete posoudit
nyní v Galerii 14.“ j‰

Lávka na soutoku Labe a Jizery

Okno na Bezdûzu

Konkurz 
na ředitele školy
Rada mûstské ãásti Praha 14
vyhla‰uje konkurzní fiízení na

funkci fieditele Základní ‰koly,

Praha 9-Hloubûtín, Hloubûtín-
ská 700 s pfiedpokladem nástupu
1. 8. 2007.
BliÏ‰í informace naleznete na
adrese : www.praha14.cz v odka-
zu úfiední deska.
Pfiípadné dotazy na telefonu
281 005 215 – p. Bc. Naidrová,
vedoucí odboru ‰kolství, 
e-mail: naidrova@p14.mepnet.czZ vernisáÏe pfiedchozí v˘stavy Obrazy a kresby v Galerii 14, která probíha-

la do 25. ledna
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stránku pfiipravili: j‰, vok

Nový radar chrání
Poděbradskou ulici
Dal‰í moderní radar hlídá od poloviny prosince 2006 dodrÏování nejvy‰-

‰í povolené rychlosti v Podûbradské ulici a to smûrem do centra. Ta patfií
k lokalitám na území hlavního mûsta, kde bezohlední fiidiãi zpÛsobují nejví-
ce dopravních nehod – mnohdy s tragick˘mi dÛsledky. Nov˘ mûfiiã rychlos-
ti by mûl pfiispût ke zv˘‰ení bezpeãnosti chodcÛ, mezi nimiÏ jsou i desítky dûtí,
pfiecházejících pfies frekventovanou silnici z nedalekého sídli‰tû. Nov˘ moder-
ní radar v Podûbradské ulici je souãástí systému mûfiení rychlosti, kter˘ v prÛ-
bûhu loÀského roku zavádûlo hlavní mûsto ve spolupráci s mûstskou policií.
Pfii v˘bûru míst pro umístûní mûfiiãÛ je rozhodujícím kritériem dopravní zatí-
Ïenost komunikace a poãet nehod. KaÏd˘ kontrolovan˘ úsek, kter˘ch je po
Praze i s Podûbradskou ulicí 16, je na zaãátku a na konci oznaãen pfiíãnou
bílou ãarou. 

„Hlavní v˘hodou tohoto systému je, Ïe fiidiãi nikdy nebudou mít jistotu,
zda tam stráÏníci jsou nebo ne. Jsem pfiesvûdãen˘, Ïe se tím podafií poãet pfie-
stupkÛ v Podûbradské ulici sníÏit,“ uvedl námûstek primátora Rudolf Bla-
Ïek. „Vlastní systém vyhodnocuje prÛmûrnou rychlost na základû jednodu-
chého matematického vzorce. Zji‰tûn˘ údaj pak bezdrátovou technologií vysílá
signál hlídce stráÏníkÛ, která stojí pár set metrÛ za mûfien˘m úsekem. ¤idiã
je ihned zastaven a pokutován,“ vysvûtluje princip fungování radaru Vladi-
mír Kotrou‰, fieditel Mûstské policie hlavního mûsta Prahy. Data ze v‰ech
radarÛ jsou dennû vyhodnocována a Ïádn˘ pfiestupek tak nezÛstane bez
pov‰imnutí. Podle primátorova námûstka Rudolfa BlaÏka je hlavním cílem bez-
peãnost: „Statistiky nehodovosti a hlavnû následky nedodrÏování maximál-
ní povolené rychlosti jsou alarmující. Vytipovali jsme proto celkem dvacet
nejnebezpeãnûj‰ích míst, kam umístíme buì tyto systémy, nebo klasické sta-
cionární radary.“ j‰

CHCETE BEZ PROBLÉMÒ KOMUNIKOVAT S NESLY·ÍCÍMI?
CHCETE POZNAT KRÁSN¯ JAZYK, ZCELA ODLI·N¯ OD JAZYKÒ MLUVEN¯CH?

PEVNOST
âeské centrum znakového jazyka

pfiipravila pro úplné zaãáteãníky i velmi pokroãilé

Kurzy znakového jazyka
�Kdy? Od 12. února 2007� Jak ãasto? 2x t˘dnû 2 vyuãovací hodi-
ny (90 minut), celkem 5 mûsícÛ vÏdy v odpoledních a veãerních hodi-
nách � Kde? V na‰ich prostorách ve Vysoãanské poliklinice, blízko
metra âeskomoravská� Za kolik? 4 700 Kã, moÏno platit na splát-
ky! 15% sleva pro studenty a dÛchodce, tj. 3 995 Kã, pro rodiãe nesly-
‰ících dûtí sleva 75%! 

Pfiihlá‰ky vyplÀujte na www.pevnost.com
MÛÏete telefonovat nebo faxovat na: 266 006 390

(v úfiedních hodinách uvefiejnûn˘ch na www.pevnost.com)
MÛÏete také volat kdykoliv na: 728 58 68 57

Votuzská 379/11, tel.: 281 920 326,
e-mail: divadlo@pocernice.cz,
www.divadlopocernice.cz (zde na-
jdete i program na únor a bfiezen).
SPOJENÍ: metro B âern˘ Most, bus

221, 303, 304, 353 do stanice
Votuzská.

POKLADNA OTEV¤ENA

po – ãt 16.00–18.00 a hodinu
pfied kaÏd˘m pfiedstavením.

NA REPERTOÁRU DIVADLA jsou pfied-
stavení jak pro dûti (vãetnû zada-

n˘ch pro M· a Z·), tak pro
dospûlé (profesionální i amatér-
ské herecké obsazení), dále kon-
certy aj. 

P¤EDPRODEJ NA B¤EZEN od úter˘
13. února. 

Z únorového programu:

SOBOTA 10. 2. V 19.30 HOD.
Ken Ludwig LO STUPENDO

(ztfie‰tûná komedie, hraje divadel-
ní soubor Právû zaãínáme)
NEDùLE 11. 2. V 15 HOD. 

NEBOJTE SE STRA·IDEL
(loutkoherecké skupiny âeské
televize s ply‰ov˘mi hosty JÚ
a HELE)
PÁTEK 16. 2. V 19.30 HOD.

Bohumil Hrabal PÁBITELÉ
(pût Hrabalov˘ch povídek v podá-
ní Anebdivadla)

Pražské usedlosti
V sále architektÛ na Staromûstské radnici probíhá do 25. bfiezna mimo-

fiádnû zajímavá v˘stava o praÏsk˘ch usedlostech. V tûchto v˘stavních pro-
storách jsme jiÏ mohli shlédnout napfi. v˘stavu o praÏsk˘ch hfibitovech ãi
o praÏsk˘ch radnicích. Tentokrát tu jsou pfiipomenuty prostfiednictvím meda-
ilonkÛ, nákresÛ, fotografií, ale i trojrozmûrn˘ch pfiedmûtÛ více jak tfii stov-
ky usedlostí a dvorÛ z Vinohrad, ÎiÏkova, Stra‰nic, Nuslí, Podolí, Tróje, Lib-
nû, Hloubûtían, Bfievnova, Dejvic, Nebu‰ic, ·árky, Bubenãe, Motola, Ko‰ífi
a Smíchova.

Mnohé jiÏ dávno nestojí, jiné byly rekonstruovány a slouÏí rÛzn˘m úãe-
lÛm. Prahu 14 na v˘stavû zastupuje KfiiÏovnick˘ dvÛr Hloubûtín jako maje-
tek fiádu kfiiÏovníkÛ s ãervenou hvûzdou. DvÛr je zmiÀován k roku 1420.
Obytná budova je barokní z konce 17. století, hospodáfiské budovy kolem roz-
sáhlého dvora byly pfiestavûny v roce 1800. Stodoly jsou klasicistní. Vstup
voln˘.

Kyjská novinka
Od zaãátku roku nabízí odbor sportu pro v‰echny cviãení bodysty-

ling – balantes, které probíhá kaÏd˘ ãtvrtek od 19.30 do 20.30 hod. v malé
tûlocviãnû TJ Kyje v Hamerské ulici. Cviãení je zamûfieno na formová-
ní postavy a posilování, je vhodné pro Ïeny i muÏe. Dal‰í informace
nejen o této novince poskytne v‰em zájemcÛm tajemnice jednoty Jana
Rysová na telefonu 281 868 528. vok

Lyžaři se dočkali
Vypadá to neuvûfiitelnû, ale tenhle snímek je skuteãnû z leto‰ní zimy.

Byl pofiízen zaãátkem ledna na Je‰tûdu, kde se v leto‰ní zimû lyÏovalo do
uzávûrky tohoto ãísla cel˘ t˘den, areál ·achty ve Vysokém n. J. slouÏil
lyÏafiÛm deset dní a sjezdovka v Herlíkovicích dokonce 17 dní. Koncem
ledna se lyÏafii uÏ koneãnû doãkali, takÏe vzroste i poãet SKIBUSÛ spo-
leãnosti Snowhill do tûchto stfiedisek. OdjíÏdûjí z âerného Mostu na den-
ní i veãerní lyÏování, svoji linku si mÛÏete vybrat na internetov˘ch strán-
kách www.herlikovice.cz a telefonicky si rezervovat místo na infolince
737 222 456. Nic se nemusí platit pfiedem, v areálech na zájemce ãekají
pÛjãovny s nov˘m vybavením a speciálními cenami, pfiipraveny jsou lyÏafi-
ské ‰koly, servisní sluÏby i stánky s obãerstvením. TakÏe se mÛÏete tû‰it
na únorové lyÏování. vok
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DDM na Černém Mostě
2. 2. Aquapark Klad-

no 9–16 hod., cena 75 Kã,
pfiihlá‰ky pfiedem v DDM

14. 2. Obvodní kolo
dûjepisné olympiády
9–12 hod., místo konání
DDM Praha 9-Mû‰ická 720-Prosek, urãeno pro ‰koly

15. 2. Valent˘nsk˘ ples princÛ a princezen 16–18 hod., pro dûti do
10 let, vstup: 10 Kã

19.–23. 2. V dobû jarních prázdnin otevfien klub Most 10–17 hod.,
vstup zdarma, soutûÏe, hry, vycházky. V ostatní dny je klub otevfien po–ãt
14–19 hod., pá 14–17 hod.

PC klub otevfien v pondûlí 16–19 hod. (100 Kã/5 hod.)
Klub Mostík – klub pro dûti a maminky – pfiijìte si k nám kaÏdou stfie-

du v 10.30–11.30 zahrát, zacviãit, zazpívat, cena: 20 Kã/hod.

P¤IPRAVUJEME: Velikonoãní tábor 5.–9. 4. 2007, Skryje u Rakov-
níka, vûk 8–15 let, bliÏ‰í info a pfiihlá‰ky v DDM.

Od února je moÏnost zapsat se do voln˘ch krouÏkÛ DDM na 
II. pololetí.

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

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

Pro maminky, pfied‰kolní dûti , tatínky i babiãky pfiipravujeme:
Dopolední programy:
Pondûlí: 9.30–11.30 Volná herna se stálou burzou K. Budzanowská

tel. 606 340 251
Úter˘: 9–12 Angliãtina pro maminky (naplnûná kapacita) M. Adam-

cová tel. 774 224 977 
Stfieda: 9.30–11.30 Herna s programem a cviãením pro maminky

a dûti. Vstup voln˘ bez pfiihlá‰ení! M. Nováková tel. 775 204 208, K. Zla-
tohlávková tel. 732 348 550 

âtvrtek: 9.30–12 hod. ‰koliãka Beránek – pfiihlá‰ení nutné. K. Vav-
ru‰ková tel. 608 134 744, H. Hofmanová tel. 736 264 057

Pátek: Volná herna s programem M. Horská 
Do heren je poplatek 25 Kã maminka za dopoledne, dûti vstup

ZDARMA. 
Program je tvofien podle zájmu a aktivity maminek – kreslení, cvi-

ãení, zpívání atd.
V rámci heren probíhá STÁLÁ BURZA (maximum prodávan˘ch vûcí

40 ks/maminka).
Upozornûní: Vûci vloÏené v roce 2006 je tfieba vyzvednout, jinak

pfiecházejí do BURZY ZDARMA! Posléze jsou odváÏeny do Diakonie.
Odpolední programy:
POZN. DO KROUÎKÒ VâETNù CVIâENÍ JE Z KAPACITNÍCH DÒVODÒ

P¤IHLÁ·ENÍ NUTNÉ!!
Úter˘: Taneãní a pohybov˘ krouÏek 16.30–17.30 pro pfied‰kolní dûti
J. ·indeláfiová 739 034 435 – nutné pfiihlá‰ení
âtvrtek: Klub hledaãi pokladu Machová tel. 603 206 614
Pátek: Pûveck˘ a taneãní krouÏek 15–16.30 mlad‰í dûti od 5 let,

16.30–18 star‰í dûti od 10 let. (Kapacita naplnûná)

Programy pro Ïeny:
Stfieda: vÏdy tfietí v mûsíci 
Kavárniãka pro Ïeny 20–22.30 vede MUDr. M. Knobová – vstup voln˘
Programy pro celou rodinu:
Pondûlí a ãtvrtek: Cviãení pro radost a dobrou náladu 19. 45–21.15

cviãení s prvky jógy, vede J. Purkyt tel. 777 066 942 nutné pfiihlá‰ení   
Stfieda: vÏdy první v mûsíci Duchovní veãery – vede RNDr. L. Souãek

20–22 hod. vstup voln˘,
Jednorázové akce:
� 14. 2. dopoledne (9.30–11.30) zveme v‰echny dûti i jejich rodiãe na

karneval do Klubíãka. 
âekají na Vás veselé soutûÏe, zpívání i tancování a dovádûní v maskách.
My se zase tû‰íme na v‰echny princezny, víly, mot˘lky, koãiãky a jiná

veselá stvofiení, která nás pfiijdou nav‰tívit! Vstup voln˘ bez pfiihlá‰ení

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

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

www. praha.ymca.cz/klubicko 

Matefiské centrum
Klubíãko YMCA Praha
Klub maminek âern˘ Most – YMCA
Vlãkova 1067, Praha 14

Putování za vánoční
hvězdou

Na‰e putování zaãalo ve ãtvrteãní podveãer v pÛli prosince vesele a dobro-
druÏnû. Skupinka 20 dûtí a dospûl˘ch z matefiského centra Klubíãko YMCA

Praha v témûfi úplné tmû a podle
pokynÛ místních obyvatel hleda-
la v okolí vyhlídky Ládví ìáblic-
kou hvûzdárnu. JiÏ v 17.30 nás
tam totiÏ oãekával „pan hvûzdáfi“,
aby nám pfiímo v kupoli hvûzdár-
ny s otoãnou stfiechou ukázal za-
jímavosti prosincové noãní oblo-
hy. Pravda, Ïádná kometa, natoÏ
vánoãní, mezi nimi nebyla, ale
dech se nám zatajil, kdyÏ jsme
v hvûzdáfiském dalekohledu vidûli
planetu Uran, dvojhvûzdu z gala-
xie Andromedy a hvûzdokupu
Plejády. ¤ekla bych, Ïe setkání
s nesmírností vesmíru dûti velice
zaujalo. Nás dospûlé v pfiedvá-
noãním shonu i pouãilo o relati-
vitû na‰ich starostí a snaÏení.

VAV

Turistický oddíl ORION – 93. pionýrská skupina

Vánoce v Poličce
Na pfiání ãlenÛ oddílu jsme se vypravili na v˘let i na vánoãní prázd-

niny. Ubytování nám poskytl DDM v Poliãce. Snûhu jsme si uÏili jen
jeden den, ale na malou koulovaãku to staãilo. Místo zábavy na snûhu
jsme se vûnovali spí‰ pû‰í turistice okolo mûsta, za‰li jsme se podívat i na
zdej‰í v˘stavu krásn˘ch betlémÛ. Zavítali jsme i do Svitav – tam se nám
moc líbilo zdej‰í muzeum. Spoleãnû jsme uvítali i pfiíchod Nového roku.
Do pÛlnoci jsme hráli samé veselé soutûÏe a hry pro pobavení. Do her
jsme se tak zabrali, Ïe jsme málem pÛlnoãní pfiípitek dûtsk˘m ‰ampaÀsk˘m
zme‰kali. A abychom v Novém roce nebyli líní, vydali jsme se na novo-
roãní v˘‰lap na nedalek˘ Luck˘ vrch. Poãasí nám zrovna moc nepfiálo,
byla nám zima, zmokli jsme, ale stálo to za to. Z vrchu byl moc pûkn˘
v˘hled – vyjasnilo se. Mûsto Poliãka se nám taky moc líbilo a domluvi-
li jsme se, Ïe urãitû na nûjaké dal‰í prázdniny pfiijedeme znova. Urãitû
jsme tam nebyli naposledy. JAN
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Pozvánka na
výstavu koček

Pfiijìte se podívat na v˘stavu
pfiibliÏnû 400 koãek v‰ech ple-
men vã. orientálních do Kon-
gresového centra v Praze 4, ul.
5. kvûtna 65. Tato mezinárodní
v˘stava bude probíhat v sobotu
a nedûli 17. a 18. února od 10
do 17 hod. Pofiadatelem je ZO
âSCH Praha 8 a Felis Klub
Praha.

Na koni i o Vánocích

Obãanské sdruÏení Zajíãek na koni, které organizuje jízdy na koních zdar-
ma pro dûti s handicapy pfiipravilo v prosinci pro zájemce odpolední pfied-
vánoãní setkání. Nad v‰echna oãekávání se dostavilo 40 dûtí a nejménû stej-
nû tolik dospûl˘ch. V malé klubovnû si v‰ichni zazpívali koledy, pfiipomnûli
si vánoãní zvyky a pak se pokochali pohledem na Ïiv˘ Betlém, v nûmÏ zapó-
zovala zakladatelka a pfiedsedkynû o.s. „Zajíãek na koni“ Markéta ·ulcová
s manÏelem a ‰estit˘denním synem PéÈou. Betlémského oslíka si zahrála
kobylka Polly a v˘sledn˘ obrázek jste mohli obdivovat na poslední stránce
lednového ãísla ListÛ Prahy 14 mezi „péefkami“. Po této pÛsobivé divadel-
ní vloÏce se uÏ zaãali pfiipravovat a sedlat konû a do‰lo na nejoãekávanûj‰í bod
programu – vánoãní vyjíÏìku. Na ãtyfiech konících, které má teì obãanské
sdruÏení v pronájmu od stáje Artu‰, se postupnû bûhem procházky vystfiída-
ly v‰echny dûti. Ty na oplátku koníkÛm pfiinesly vánoãní nadílku – mrkve, jabl-
ka a tvrd˘ chleba. To je pro nû opravdová pochoutka. V̆ sledek – dobrá nála-
da, radost dûtí a pfiíjemnû strávené odpoledne. Co víc si organizátofii mohli
pfiát? text a foto: ves

� JÍZDY NA KONÍCH ZDARMA
PRO DùTI S HANDICAPY:

Pondûlí: 9.30–12 hod. 

kontakt 775 929 275 – Petra ·ichová

15–17 hod. kontakt 777 910 549 – Eva Geblerová

Úter˘: 14–17 hod. kontakt 723 052 297 – Krist˘na Dole-

Ïalová

Stfieda: 9.30–12 hod. kontakt 776 647 323 – Zuzka Kfiáp-

ková

âtvrtek: 15–17 hod. kontakt 605 464 604 – Eva ·kvorová

Ostatní dny vãetnû víkendÛ je moÏné domluvit
(776 582 848 – Markéta ·ulcová). Va‰e dítû je potfieba
na dan˘ termín objednat u uvedeného dobrovolníka. Jez-
díme v ·estajovicích u Prahy, 20 minut jízdy autobu-
sem z metra âern˘ Most na men‰ích konících. Na dûti
se tû‰í koníci Artu‰, Zuzanka, Johny (pro velké dûti)
a Lady.

� ÚNOROV¯ V¯LET S POHÁDKOU PRO
V·ECHNY DùTI A JEJICH RODIâE 

âtvrt˘ ZajíãkÛv v˘let se bude konat 17. února – pfii-
hlá‰ky Eva ·kvorová 605 464 604 – nejlépe SMS. PÛjde-

me ven s koníky i pokud bude sníh,
zahrajeme si zimní hry a spoleãnû
postavíme nejvût‰ího snûhuláka –
koÀáka. A pokud chcete vûdût, proã

se na‰e sdruÏení jmenuje Zajíãek na
koni, pfiijìte. Divadelní spoleãnost

„Spojené hlavy“ vám i nám o tom zahraje
pohádku. KdyÏ bude o‰klivo, dûti se povozí na jízdár-
nû a pohádku shlédnou také tam.

� NOVÍ DOBROVOLNÍCI: i nadále hledáme dob-
rovolníky, ktefií by mûli zájem pomáhat dûtem s handi-
capy a ktefií mají rádi konû. Jsme malé obãanské sdru-
Ïení, které pofiádá jízdy na koních zdarma pro dûti
s handicapy, celodenní integraãní v˘lety, integraãní tábo-
ry a jiné aktivity. Za pomoc – s dûtmi i ve stájích (hlav-
nû asistence u jízd, organizování programu pro dûti
v klubovnû, 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 odmûnou radost
ze smysluplné práce a pomoci. Zájemci prosím kontak-
tujte Zuzku Kfiápkovou 776 647 323.

VÍCE INFORMACÍ O NÁS A NA·Í âINNOSTI NA

WWW.ZAJICEKNAKONI.CZ, nebo na tel.: 

776 582 848 – Markéta ·ulcová. Tû‰íme se na vás

Zajíčkův únor
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Stalo se v JAHODù pravidlem, Ïe s poãátkem roku pofiádáme „Den
otevfien˘ch dvefií“. Rádi bychom Vás tedy, co nejsrdeãnûji, opût pozvali
na náv‰tûvu JAHODY v úter˘ 6. února od 10 do 18 hodin, kdy budeme
pfiipraveni odpovídat na v‰echny Va‰e otázky nebo podnûty. Pfiijìte se jako
kaÏd˘ rok podívat na místo, kde si hrají Va‰e dûti nebo kam je mÛÏete
v jejich volném ãase poslat.

Od rána mÛÏete nahlédnout do klubu JAHÒDKA pro rodiãe a dûti, kte-
r˘ je otevfien od 9 do 11 hodin a odpoledne aÏ do veãera se mÛÏete v klu-
bech JAHODA i DÎAGODA setkat se v‰emi jahodov˘mi zamûstnanci,
nûkter˘mi dobrovolníky a stáÏisty a pfiedev‰ím objevit místo, které se
v leto‰ním roce promûní v centrum pohody, zábavy a pomoci nejen dûtem,
ale i dospûl˘m, zkrátka v‰em, kter˘m na‰e jahodová pfiíchuÈ zachutná nebo
jí pro sebe teprve objeví.

Souãasnû 6. února v 15 hodin probûhne slavnostní setkání se zástup-
ci letÀanského hypermarketu TESCO, které s JAHODOU navázalo v loÀ-
ském roce spolupráci. První velkou finanãní pomocí, kterou TESCO
JAHODù pfiineslo, se stala jahodová vefiejná sbírka v LetÀanech na konci
minulého roku. Díky v˘tûÏku „Vánoãní TESCO sbírky“, kter˘ ãinil
72 626,50 Kã mÛÏe klub JAHODA od 1. 2. posílit profi t˘m sociálních
kontaktních pracovníkÛ a to na kaÏdé otevfiené odpoledne. âím dál více
bohuÏel objevujeme rÛzné problémy v Ïivotech na‰ich dûtsk˘ch klientÛ
a vûfite, Ïe nûkdy uÏ v první nebo druhé tfiídû na Z· fie‰í starosti, se kter˘-
mi by zápolil leckter˘ dospûl˘.

Únorová nabídka klubu JAHODA:

8. února Turnaj ve fotbálku – JeÏí‰ek (tedy program Partnerství) pfii-
nesl do klubu nûkteré „hraãky“ dostupné dfiíve jen v DÎAGODù a tak po-
prvé men‰í dûti zmûfií své síly v oblíbeném stolním fotbálku.

10. února V˘let na Vy‰ehrad – Co je JAHODA JAHODOU, nesedíme
jen v klubu, ale vyráÏíme objevovat krásy na‰í Prahy ãi jiné pamûtihod-
nosti. V únoru – doufaje v bílou snûhem pokrytou Prahu – to bude v˘let do
jedné z jejich bájemi opfieden˘ch ãástí. Máte chuÈ vyrazit s námi?

20. února Malování na sklo – Moc rádi se uãíme pod vedením na‰í
zku‰ené „vedoucí umûlkynû“ Lucie dal‰ím v˘tvarn˘m technikám. Poprvé
nás letos ãeká malování na prÛhledn˘ sklenûn˘ povrch. UÏ teì se tû‰íme,
Ïe i nûkterá okna v JAHODù (nebo kanceláfii) ozdobí barevn˘ ornament ãi
zvífiátko.

27. února Malé vafiení – ProtoÏe i zkou‰ení bûÏn˘ch dovedností patfií
k JAHODù od poãátku jejích aktivit pro dûti uÏ od roku 1998, vyzkou‰í-
me si takové malé vafiení aneb „kolik je mi let, tolik umím pfiipravit jídel“.
Jestlipak byste to podle svého vûku dokázali taky? 

Nabídka klubu DŽAGODA:

9. a 23. února Kulturní klub – MoÏná Vás to pfiekvapí, ale kulturní
kluby se staly velmi oblíbenou souãástí aktivit star‰ích dÏagoìákÛ. AÈ uÏ
je to hudba, malování obrazÛ, tanec nebo filmov˘ klub, je vÏdy o kulturu
zájem. Jaké asi téma si „teenageri“ zvolí pro únorové dny?

13. února Batikování – Batikované obleãení sice v aktuální módû „ne-
frãí“, ale pûknou batiku ocení kaÏd˘ fajn‰mekr nebo vyznavaã alternativ-
ních ãi men‰inov˘ch módních trendÛ a tûch do DÎAGODY chodí více neÏ
pár. TakÏe s sebou nezapomeÀte: svûtlá triãka, ‰aty, ‰ály nebo tfieba spod-
ní prádlo.

Navíc se 22. února v 17 hodin uskuteãní první meziklubov˘ turnaj
o putovní pohár ve stolním fotbálku nízkoprahov˘ch klubÛ DÎAGODA,
PACIFIK (oba âern˘ Most) a AUTOBUS (Bûchovice). BliÏ‰í informace na
webech klubÛ: www.jahodaweb.cz, www.motylek.org a www.nzdmauto-
bus.net

Otevfieno v klubech JAHODA:
Klub JAHÒDKA – úter˘, stfieda, ãtvrtek 9 – 11 hod.
Klub JAHODA – pondûlí, úter˘ a ãtvrtek 14 – 18 hod.
Klub DÎAGODA – úter˘, ãtvrtek a pátek 15 – 20 hod. (Úterní odpo-
ledne je zároveÀ ãasem, kdy se v ulicích sídli‰tû mezi mlad˘mi lidmi
pohybují na‰i terénní pracovníci Martin a Gábina.)

JAHODA
Vybíralova 969, Praha 9
mobil 777 674 060 
+ klub DÎAGODA 774 674 060
ã. ú. 127528689/0300 vefiejná sbírka
www.jahodaweb.cz

JAHODOVÉ MENU

T¯DENNÍ P¤EHLED PRAVIDELN¯CH AKTIVIT MOT¯LKU,
URâEN¯CH PRO HANDICAPOVANÉ I ZDRAVÉ DùTI:

Pondělí
dopoledne: Integrovaná herna s programem 

8:30 – 11:30 
(pfiednostnû dûti s postiÏením),

odpoledne: Volná herna 14 – 16.30 
Canisterapie 14.30 – 16.30 
Logopedie 14 – 17 hod.
Plavání dûtí s rodiãi 16 – 17 hod.
Klub Pacific 14 – 18 hod.

Úterý
dopoledne: Volná herna 8.30 – 11.30
odpoledne: TvÛrãí dílniãka 14 – 18 hod.

Nízkoprahov˘ klub Pacific 14 – 18 hod.
veãer: Svépomocná skupina rodiãÛ peãujících o dítû s postiÏe-

ním, s hlídáním. 17 – 19 hod. (zpravidla první úter˘
v mûsíci) 

Středa
dopoledne: ·koliãka Mot˘lek 8.30 – 12 hod.
odpoledne: Skupinová respitní péãe pro dûti s postiÏením 13 – 16.30

Angliãtina pro rodiãe s hlídáním dûtí 15.30 – 16.30
veãer: Nízkoprahov˘ klub Pacific 16 – 20 hod.

Čtvrtek
dopoledne: Integrovaná herna s programem 8.30 – 11.30 

(pfiednostnû dûti s postiÏením)
odpoledne: Logopedie 14 – 17 hod.

Klub rodin s handicapovan˘mi dûtmi 14 – 16.30
Canisterapie 14.30 – 16.30
Keramika I a II 14 – 15.30, 16.30 – 17 hod. 
Nízkoprahov˘ klub Pacific 14 – 18 hod.

Pátek
dopoledne: Volná herna 8.30 – 11.30
veãer: Nízkoprahov˘ klub Pacific 16 – 20 hod.

Sobota: KaÏd˘ druh˘ t˘den skupinové hlídání dûtí s postiÏením, 
více na www.motylek.org
(Volnû pfiístupné jsou pouze volné herny, ostatní aktivity jsou
urãeny pro pfiihlá‰ené. Muzikoterapie, douãování a respitní
péãe v domácnostech probíhají individuálnû. 

Udělejte si radost aneb 
únorová nabídka Motýlku: 

8. 2. (ãtvrtek) 17.30 – Divadélko v Galerii 14 – Snûhurka a sedm trpas-
líkÛ

8. 2. (ãtvrtek) 18.00 – Relaxaãní malování s Danou Zimovou – staãí mít
chuÈ do malování, talent se dostaví. Cena 100,– Kã.

Mimořádné akce klubu Pacific:
I. roãník turnaje ve fotbálku nízkoprahov˘ch klubÛ na Praze 14 (kluby

Pacific KC Mot˘lek, DÏagoda o.s. Jahoda, Autobus o. s. Neposeda Bûcho-
vice). Turnaj se uskuteãní 22. února v 17 hodin v klubu Jahoda. Dal‰í infor-
mace najdete na www.motylek.org nebo volejte vedoucí klubu Pavlínû Sro-
kové na 777 964 754.

28. 2. (stfieda) – dal‰í náv‰tûva kina pro v‰echny klubáky. V̆ bûr filmu bude
vyvû‰en v Pacificu i na www.motylek.org.

Zuzana Jelenová
Pfiedsedkynû SdruÏení na pomoc dûtem s handicapy

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

www.motylek.org

Komunitní centrum MOTÝLEK
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Na listopadov˘ch a prosincov˘ch
schÛzkách se pomalu, ale jistû pfii-
pravujeme na Vánoce – vyrábíme
osobní a oddílové dáreãky. Dále také
odváÏíme pracnû nasbíran˘ star˘ papír
do sbûrny, vyrábíme vánoãní a novo-
roãní PF a pfiedev‰ím vybíráme pení-
ze a za nû nakupujeme krmivo do
koãiãího útulku na Palmovce. 6. pro-
since se uskuteãnila netradiãní âer-

tovská schÛzka. Holky se totiÏ mûly
pfievléknout do ãertovského a volila
se nejhezãí maska. Dále se vybíraly
nejhezãí Mikulá‰ské obrázky a kona-
ly se rÛzné ãertovské soutûÏe. Nako-
nec k nám zavítal Mikulá‰ s knihou
hfiíchÛ a naplnil nám na‰e vyrobené
ãertovské kelímky dobrÛtkami. 

V prosinci se kaÏd˘ tû‰í na vánoã-
ní v˘pravu a letos jsme se ji rozhodly

strávit v na‰í satalické klubovniãce.
Se‰ly jsme se v sobotu ráno a hned
jsme se vydaly do Klánovického lesa.
V Xaverovû si hladíme a krmíme jab-
líãky místní konû. Nedalek˘m lesí-
kem procházíme aÏ do Klánovic.
Cestou rozná‰íme dobrÛtky pro zví-
fiátka (strouhanka, vloãky, mák, se-
mínka, jablíãka…..) a také hrajeme
hru Na smraìocha s kolíãky. U ryb-
níka probíhá pauza a etapa o Tráv-
níãka modrého. Nazpátek jedeme
vláãkem. V klubovnû následuje tzv.
vánoãní odpoledne – vánoãní v˘zdo-
ba celé klubovny, zdobení venkov-
ních stromeãkÛ ozdobami, v˘roba
adventního vûnce, povídání si o vá-
nocích a pojídání cukroví. V ne-
poslední fiadû zkou‰íme i tradiãní
vánoãní zvyky s ofií‰ky, jablíãky,
pou‰tûní lodiãek, lití vosku, hod
botou apod. Kolem 20. hodiny jsme
usedly v krojích ke ·tûdroveãerní
veãefii. Poté jsme pûly koledy s kyta-
rou, prskaly u stromeãku s prskav-
kami a rozbalovaly si své osobní
dáreãky. Naveãer následovala etapa
o Elfa pÛlnoãního a poslech na‰í

skautské historie na kazetû. V nedû-
li jsme se dopoledne vypravily
s nakoupen˘m krmivem do koãiãího
útulku na Palmovce, kde jsme strá-
vily asi tak hodinu mazlením a hla-
zením si v‰ech koãiãek, kter˘ch bylo
asi tak kolem stovky. Odpoledne je‰-
tû rozdáváme po Satalicích PF do
schránek a koná se etapa o DivoÏen-
ku v˘vratovou, aneb Telefon smíchu.
V̆ prava se zkrátka zdafiila po v‰ech
stránkách, jen ‰koda, Ïe letos chybû-
la snûhová pokr˘vka. Poslední akcí
v prosinci a v celém roce 2006 byla
závûreãná vánoãní schÛzka, na níÏ
si pfiedáváme své oddílové dárky.
Sasanky vyrobily novou KPZ (kra-
bici plnou záhad) a Rosniãky je‰tû
dovyrábí nové záclony na okna. Poté
za poslechu vánoãních koled zdobí-
me polevami perníková srdce, aneb
etapa o Babu Jagu perníkovou a pí‰e-
me oddílové vzkazy a pfiání na barev-
né papíry do dal‰ího roku. V‰em pfie-
jeme hodnû ‰tûstí, zdraví a pohody
do roku 2007.

vedoucí oddílu Rusalka
Eli‰ka Hermannová

Neziskovky a obãanská sdruÏení
11ÚNOR 2007

Amazonská zima nezima
V listopadu se krom brigády a Maratonu na chÛdách uskuteãnila

tfiídenní v˘prava do Kostelce nad âern˘mi lesy – do chaty na‰í vedou-
cí Rusalky. Po ubytování následuje veãer pln˘ zábavy (pexeso, Skaut-
cascone, venkovní schovky a zpûv písní s kytarou). V sobotu po oblí-
bené rozcviãce vyráÏíme na celodenní v˘let do pfiírody podél potÛãku
·embera. V Kostelci na námûstí se je‰tû stavujeme za 3,– Kã v místním
muzeu hrnãífiství a keramiky. Na rozcestí u ·embery si vafiíme obídek
na ohni a koná se etapa o Rará‰e ãmoudivého. Cesta lesem je krásná
a vede nad potokem, podél skal a konãí aÏ v Kozojedech, odkud jsme
se svezli nazpátek autobusem. Na veãer pak hrajeme hru Nûm˘ a sle-
p˘ a taky dadabásníme. V noci se koná je‰tû noãní venkovní etapa o ·us-
tilku domácí, aneb mal˘ bobfiík odvahy. V nedûli jsme si prohlédli celé
mûsto – hfibitov, námûstí Smifiick˘ch s kostelem a Kosteleck˘ zámek.
Poslední zastávka byla v místní cukrárnû. Pak se jdeme je‰tû projít do
lesoparku v b˘valé léãebnû. Zde jsme shlédli místo Starého poustevní-
ka, na‰li pár jedl˘ch hub a zahráli si oblíbenou stopovanou. Odpoled-
ne uÏ jenom balíme a uklízíme a odjíÏdíme domÛ.

35. skautský oddíl Práčata
První lednovou oddílovku jsme

vûnovali jiÏ 38. v˘roãí na‰eho oddí-
lu. Na v˘let jsme pak vyrazili do Pra-
hy, kde jsme si prohlédli hasiãskou
zbrojnici, kam nás pozval tatínek jed-
noho z na‰ich ãlenÛ. Pak jsme se
zúãastnili velké hry Prahou plnou
stra‰idel. Pfii ní vybíhaly trojice zá-
vodníkÛ do ulic staré Prahy a hleda-
li dobfie utajená místa se star˘mi
praÏsk˘mi stra‰idly. Nebylo to vÛbec
jednoduché, neboÈ místa, kde jsou
stra‰idla schovaná, byla za‰ifrována
rÛzn˘mi druhy ‰ifer. A kdyby je ho‰i
neumûli vylu‰tit, ani by nevûdûli, kde
mají stra‰idla hledat. Moc jsme si
uÏili a navíc byla nûkterá stra‰idla
opravdu stra‰idelná. Jen se podívej-
te na obrázek nebo na na‰e interne-
tové stánky www.pracata.cz. Kromû

v˘letÛ se v‰ak junáci (star‰í ho‰i)
i vlãata (mlad‰í ho‰i) scházejí kaÏd˘
t˘den na schÛzkách v klubovnû. Tady
je popis jedné z nich.

Pfied klubovnou hraje hlouãek
chlapcÛ svoji oblíbenou honiãku.
Vtom se nahofie u brány mihne nepa-
trn˘ stín a uÏ je tu Baãkora, mauglí
jejich Modré ‰estky. V‰ichni si po-
dají levou ruku. Není na co ãekat.
Odemknout klubovnu, rychle zatopit
v kamnech a uÏ se oz˘vá zahajovací
pokfiik, kter˘m kaÏdá ‰estka zahaju-
je svojí schÛzku. V‰ichni se tû‰í, jaké
si zahrají hry. A Baãkora s nimi
opravdu ne‰etfií. První se jmenuje
Slep˘ lovec. Jeden si zaváÏe oãi ‰át-
kem a honí ostatní okolo stolu. Ti
pfied ním utíkají, ale v‰ichni se musí
dot˘kat stolu. KdyÏ si kaÏd˘ zkusí
b˘t lovcem, Baãkora v‰em rozdá
body. A uÏ udílí dal‰í pokyny. „Vyn-
dejte si v‰ichni ãmáráky a propisky,“
sly‰í chlapci obvykl˘ povel. Dobfie
vûdí, co to znamená. Budou se dik-
tovat informace o pfií‰tím v˘letu. Tak-
Ïe teì ticho, aby nikomu nic dÛleÏi-
tého neuniklo. 

Poté pfiichází na fiadu dlouho sli-
bovan˘ turnaj v dámû. Je potfieba se
rozdûlit na dvojice, a pak uÏ hurá do
toho. Napfied probíhá základní kolo.
Ten kdo uspûje, postupuje do finále.
A právû finálová klání patfií k tûm
nejnapínavûj‰ím. A máme tu celko-
vého vítûze. Sklízí zaslouÏené ova-
ce. KdyÏ se v‰e uklidí, zaãne Baã-
kora povídat o tom, jak má vypadat
vlãáck˘ zápisník. Do nûj si chlapci
pí‰í a také malují vûci, které se dûla-
ly na schÛzkách ãi v˘letech. A to uÏ

se nám pfiiblíÏil konec schÛzky.
Dneska to nûjak uteklo. Musíme je‰-
tû stihnout poslední hru. V‰ichni se
pfiedhání v návrzích a jejich mauglí
nakonec vybírá oblíbenou rozesmí-
vaãku. AÈ jdeme domÛ s veselou
náladou. Je‰tû musíme rozhodnout,
kdo dnes dostane za své chování

políãko do Bratrstva vzorn˘ch rytí-
fiÛ. Baãkora se nejprve tváfií pfiísnû,
ale pak se mu tváfi rozzáfií. V‰em to
uznává. „Udûlali jste mi chlapci
radost.“ Závûreãn˘ pokfiik ukonãuje
dne‰ní bohatou schÛzku, a pak uÏ tra-
dá domÛ….

Milan âeãrdle a Jifií Fejt
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Program na ÚNOR
Od února zaãíná nové pololetí na‰ich krouÏkÛ a kurzÛ pro dûti i dos-

pûlé. Je‰tû se mÛÏete pfiihlásit na volná místa – více informací na tel.
776 046 112. Zahajujeme kurz angliãtiny pro mírnû pokroãilé s progra-
mem hlídání dûtí (ãtvrtek 14.30 – 15.30)  

EKO kroužek a EKO klub
I v zimních mûsících si mÛÏete pfiijít hrát k nám. Pro dûti, které zajímá

pfiíroda, dûní okolo nás a vlastní moÏnosti v ochranû Ïivotního prostfiedí
pfiipravují na‰e lektorky klubov˘ program, vycházky a v˘lety. Tyto akce
jsou zdarma. 

EKO krouÏek pro dûti 6–9 let je ve ãtvrtek 15.45–16.45 
EKOklub pro star‰í dûti od 10 let je ve stfiedu 17.30–18.30

Sluníčka – programy pro děti od dvou a půl roku
Nechodí va‰e dítû do ‰kolky? Potfiebuje kolektiv nebo naopak je „indi-

vidualista“ a mûlo by si zaãít zvykat na pfiítomnost více dûtí i „cizích“
dospûl˘ch? Sluníãka – program her, malování a tvofiení pro nejmen‰í po-
kraãuje i v roce 2007 – pondûlí, úter˘ a ãtvrtek dopoledne nebo pro pfied-
‰kolní dûti ve ãtvrtek odpoledne. Více informací na na‰em webu nebo na
tel.: 776 046 112 ãi pfiímo u nás. 

Bezplatné sociálně právní poradenství
Bezplatná právní poradna (JUDr. Janatová, Mgr. Hovorka) – Obãanská

inspirace, Kuãerova 14.
Sociální a zamûstnavatelská problematika pro Ïeny (Mgr. Kláp‰tová) –

Obãanská inspirace, Kuãerova 14. 
Do poraden se mÛÏete objednávat na tel.: 776 046 112 nebo 281 918 473

nebo pfiímo ve sdruÏení.

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

stránky 8 – 12 pfiipravila Alena Veselá

Vzdělávací program 
pro tyflopedy

Vzdûlávací program pro tyflopedy, kter˘ je spolufinancován evrop-
sk˘m sociálním fondem, státním rozpoãtem âR a rozpoãtem hlavního
mûsta Prahy, nabízí praÏsk˘m pracovníkÛm sociálních sluÏeb a dal‰ím
zájemcÛm o oblast práce s obãany se zrakov˘m postiÏením, moÏnost úãas-
ti na bezplatném pilotním kurzu profesní pfiípravy pracovníkÛ v tyflore-
habilitaci (tzn. rehabilitaci zrakovû postiÏen˘ch obãanÛ). Kurz bude pro-
bíhat od 3. bfiezna do ãervna 2007 v rozsahu 61 hodin teoretické i praktické
prÛpravy. Absolventi obdrÏí certifikát Vysoké ‰koly Jana Amose Ko-
menského (Roháãova 63, Praha 3), která je realizátorem projektu. 

BliÏ‰í informace získáte na http://www.vsjak.cz/projekt/tyflo/index.php
nebo u Mgr. Jany Rylichové na rylichova.jana@vsjak.cz, tel. 267 199 041. 

Únorový BB-klub
• fotbal 15+ kaÏdé pondûlí v 18 hod. v tûlocviãnû PTH (StoliÀská 41B,

areál Chvaly)

• anglick˘ klub pro teenagery – kaÏdou stfiedu 16.30–18 hod. (v bu-
dovû PTV), konverzaãní angliãtina s rodil˘mi mluvãími zábavnou
formou

• hledaãi pokladÛ (7–10 let) – kaÏd˘ ãtvrtek 15–16.30 hod. (Klubíãko).
Dûtsk˘ klub – hry, soutûÏe, pfiíbûhy, písniãky

• LyÏafisk˘ kurz – JarÀáky 2007. 17.–24. 2. Mariánská, Kru‰né Hory.
LyÏafisk˘ kurz za 1950 Kã (bez dopravy) 

Pfiipravila pro vás Církev bratrská – âern˘ Most. Kontakt: Pavel Trefn˘
775 024 742, rajska.zahrada@volny.cz

Od fiíjna 2005 sídlí v pfiízemních
prostorách obytného domu v Mans-
feldovû ulici na sídli‰ti âern˘ Most
Centrum Sluneãnice . Toto Centrum
poskytuje sociální sluÏby dospûl˘m
lidem s tûlesn˘m a víceãetn˘m posti-
Ïením. Je jedním ze tfií praÏsk˘ch
stfiedisek Diakonie Církve bratrské,
která pÛsobí v âR jako nezisková
organizace. Jedná se o men‰í stfie-
disko, jehoÏ pomoc vyuÏívá 15 kli-
entÛ, z toho je 6 obyvatel z Prahy 14
(3 noví byli pfiijati ve spolupráci se
sociálním odborem Mâ Praha 14 po
pfiestûhování Sluneãnice na âern˘
Most). Hlavním cílem Centra Slu-

neãnice je zapojovat obãany se zdra-
votním postiÏením do Ïivota spo-
leãnosti, aktivovat je a rozvíjet tak,
aby se zvy‰ovala jejich samostatnost
a zdravé sebevûdomí. K tomu slouÏí
dvû základní sluÏby, které Sluneãni-
ce v souãasné dobû nabízí – centrum
denních sluÏeb a osobní asistence.

Centrum denních sluÏeb fungu-
je 5 dní v t˘dnu a zahrnuje skupino-
vé a individuální programy: umû-
leck˘ program – probíhá ve skupinû
a zahrnuje v˘tvarnou ãinnost, kera-
miku a literární cviãení; pohybov˘
program – probíhá ve skupinû i indi-
viduálnû a zahrnuje zdravotní cviãe-

ní; program podpory samostatnosti
– probíhá individuálnû i ve skupinû
a zahrnuje trénink dovedností, smû-
fiujících k samostatnosti klienta;
základy práce na PC – individuální
vzdûlávací program. V dobû letních
prázdnin je ãinnost centra nahrazena
letním terapeutick˘m pobytem,
kter˘ probíhá v nûkterém rekreaãním
zafiízení v âeské republice. Jeho
cílem je umoÏnit úãastníkÛm proÏít
aktivní t˘den v pfiírodû. Pobyt je
urãen i pro mimopraÏské zájemce.

Osobní asistence je poskytována
celoroãnû 5 dní v t˘dnu a zahrnuje
doprovody a asistenci v domácím
prostfiedí, v zamûstnání a u lékafie.

Centrum Sluneãnice nabízí i dal-
‰í doprovodné sluÏby jako jsou v˘-
lety, náv‰tûvy kulturních zafiízení
a akce pro vefiejnost – vernisáÏe,
benefiãní veãery, ãtení a náv‰tûvní
dny v denním centru. I v r. 2007 pfii-
praví Sluneãnice „Den otevfien˘ch
dvefií“. O jeho datu vás budeme infor-
movat. LK
Adresa a kontakt:
Centrum Sluneãnice
Mansfeldova 801, 
Praha 9 – âern˘ Most
vedoucí stfiediska: Lucie Kádnerová
tel.: 777 219 162
e-mail: centrum.slunecnice@cb.cz
www.cb.cz/diakonie/sun

Slunečnice se představuje
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Po divácky úspû‰ném testu národa v listopadu na Novû pfiichází pro zmûnu

redakce ListÛ Prahy 14 s únorov˘m testem v˘hradnû pro své ãtenáfie. Jeho úãe-

lem je pobavit stejnû jako zmínûn˘ televizní pofiad, na rozdíl od nûj jsme se ale

omezili pouze na fotografickou pamûÈ, peãlivé uvaÏování i jistou dávku pfied-

stavivosti. Test je nesmírnû jednoduch˘, takÏe k jeho vyplnûní moÏná nemusí-

te ani hledat tuÏku… Na této dvoustranû si pozornû prohlédnûte ãtrnáct foto-

grafií i se tfiemi moÏnostmi jejich pofiízení a v posledním sloupci pak najdûte

správné odpovûdi se struãn˘m hodnocením va‰ich znalostí. Testovací maniaky

a seriozní lu‰titele ãehokoliv pfiedem upozorÀujeme, aby ná‰ test nebrali aÏ tak

moc váÏnû, ale pfieváÏnû neváÏnû. A teì uÏ se mÛÏete s chutí pustit do díla, kaÏ-

d˘ bod za správnou odpovûì je pro celkové hodnocení nesmírnû dÛleÏit˘. Ov‰em

daleko dÛleÏitûj‰í pfii vybírání tûch správn˘ch odpovûdí jsou leto‰ní posilvest-

rovské v˘zkumy, podle nichÏ kaÏdá minuta smíchu prodluÏuje Ïivot hned

o 10 minut. KdyÏ si jej s na‰ím testem prodlouÏíte byÈ jen o pár minut, pak pfies-

nû splní svÛj úãel. A mravokárci nechÈ prosím pfiimhoufií oãi nad poslední foto-

grafií, která je ale naprosto autentická, stejnû jako v‰echny ostatní.

Zábava
14ÚNOR 2007

Fotografický test

1. Na snímku jsme zachytili psa 
a) v hoblinách truhláfiství Jitro na

Lehovci
b) na leto‰ním prvním snûhu v Hosta-

vicích
c) v opadan˘ch kvûtech akátÛ v Kyjích

2. Tahle fotografie zachycuje
a) Konûpruské jeskynû 
b) Rudolfovu ‰tolu v Praze
c) komplex Bíl˘ kÛÀ na Hutích

3. Fotografii jsme pofiídili 
a) pfii natáãení filmu Sametoví vrazi na Orlíku
b) pfii karnevalu na Kyjském rybníku
c) na tradiãním zimním srazu trabantistÛ v DráÏìanech

4. Husí trojku jsme vyfotili
a) v Husinci
b) 300 metrÛ od stanice metra Hloubûtín
c) na farmû ve Velk˘ch Pavlovicích

5. Na tomto snímku je
a) ml˘n na Otavû v HoraÏìovicích
b) rekonstruovan˘ ml˘n na Rokytce v Kyjích
c) nov˘ Mrsko‰Ûv ml˘n v Hostavicích 

6. Dûti z DDM na âerném Mostû jsme zastihli
a) u hostavického zámeãku
b) pfii poznávání hradu v Hloubûtínû
c) na v˘letû na Orlíku

7. Hradní komplex na dal‰í fotografii najdete 
a) na Lehovci
b) v modeláfiském krouÏku Domu dûtí na âerném Mostû
c) ve skotském Dunfermline

8. Datura stramonium ãili durman jsme fotili
a) v Trojské botanické zahradû
b) v místû jeho pÛvodu u Kaspického mofie
c) v ·estajovické ulici v Hloubûtínû
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Zábava
15ÚNOR 2007

Hodnocení testu
0–3 body
To je velmi, ale opravdu velmi slab˘ v˘sledek, pfii expresivnûj‰ím vyjádfiení by se

klidnû dalo mluvit o ignorantství va‰eho místa bydli‰tû. MoÏná byste jako naprosto

nepfiizpÛsobiví obyvatelé Prahy 14 mûli uvaÏovat o stûhování minimálnû do Poãernic

a je uÏ celkem jedno, jestli Horních nebo Dolních. Anebo se nad sebou zamyslet a cho-

dit nebo jezdit po âerném Mostû, Hloubûtínû, Kyjích i Hostavicích s více otevfien˘-

ma oãima. Pokud jste ov‰em k testu nepfiistoupili s recesí a správné odpovûdi nene-

chali zatrhnout tfieba sv˘mi batolaty nebo domácími mazlíãky.

4–7 bodÛ
Struãnou uãitelskou mluvou fieãeno, slab‰í prÛmûr. Podle odborníkÛ z akademie vûd,

ktefií redakci pomáhali zpracovávat v˘sledky na základû nejnovûj‰ích v˘zkumÛ, Ïijete

na území na‰í mûstské ãásti pomûrnû krátkou dobu, takÏe za pár let byste se pfii podob-

ném testu mohli posunout minimálnû o stupínek v˘‰. Stejní odborníci je‰tû dodávají, Ïe

v této bodové skupinû je nejvût‰í procento testovan˘ch se smyslem pro humor. A to je

dobfie, protoÏe smích je kofiením Ïivota, coÏ uÏ víme hodnû dlouho i bez akademikÛ. 

8–11 bodÛ 
Tenhle poãet bodÛ svûdãí o slu‰né znalosti Prahy 14. Pfiitom staãilo o trochu víc ris-

kovat a mohli jste se ocitnout v té nejvy‰‰í kategorii. Vût‰inu Ïivota jste podle odbor-

níkÛ zfiejmû proÏili pod vedoucí úlohou KSâ a diktaturou proletariátu, kdy kaÏdé

vyãnívání z ‰edého prÛmûru, a to zejména smûrem nahoru, bylo tvrdû postihováno.

Nevíme proã, ale právû pro skupinu s tímhle poãtem bodÛ by sedmiãka na konci leto‰-

ního bondovského roku 007 mûla b˘t nej‰Èastnûj‰í.

12–14 bodÛ
Tohle je elita národa Prahy 14. Dá se fiíci, Ïe z témûfi tfiinácti a pÛl kilometrÛ ãtve-

reãních plochy na‰í mûstské ãásti máte zmapovan˘ kaÏd˘ ar. AÏ se první jarní den

bude u stanice metra Hloubûtín otevírat Nauãná stezka Prahy 14, mÛÏete na ní ihned

dûlat zasvûceného prÛvodce. Anebo se rovnou pfiihlásit do celosvûtového cechu pro-

fesionálních provadûãÛ, protoÏe území Prahy 14 je pro vás málo. Je tfieba expandovat

do Prahy 9, do celé Prahy, Stfiedoãeského kraje, do celé republiky, Evropy, svûta, do

celé galaxie. A hlavnû se z toho v‰eho nezbláznit, coÏ samozfiejmû platí pro v‰echny,

ktefií si na‰í testovací hru vyzkou‰eli. red.

1 c
2 c
3 b
4 b

5 a
6 c
7 a
8 c

9 a
10 b
11 b

12 b
13 a
14 b

národa Prahy 14

11. Na tomhle obrázku je
a) stadión TJ Kyje s umûl˘m trávníkem tfietí generace
b) nejvût‰í stadión svûta Maracaná v Rio de Janeiru
c) z grantu MHMP rekonstruované hfii‰tû Slavoje Hloubûtín 

9. Dal‰í snímek jsme pofiídili
a) pfii Rio Rokytka
b) v pefiejích Orinoka
c) na vltavském jezu v Herbertovû

12. Poslanec Parlamentu âeské republiky Mgr. Daniel Rovan
a) diskutuje na v˘jezdním zasedání rozpoãtového v˘boru Poslanecké snûmov-

ny âR
b) soudcuje nohejbalov˘ turnaj o pohár starosty Prahy 14
c) fiídí zasedání Zastupitelstva Mâ Praha 14

10. Zvífie na této fotce je
a) ãerná puma v jihoamerickém pralese
b) britská modrá koãka na jabloni v Hutích
c) kotû ãerného pantera v praÏské ZOO

13. Takhle vypadá pohled 
a) z vrcholu Dachsteinu
b) z Kyjské skály
c) ze skály pod hloubûtínsk˘m hradem

14. Tuhle ulici najdete
a) u kynologického cviãi‰tû v Kyjích
b) v Mladém Smolivci na RoÏmitálsku
c) u Xaverova v Horních Poãernicích

Správné odpovûdi:
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Tûsnû pfied Vánoci uspofiádali
v Z· ·imanovská „Den otevfien˘ch
dvefií“. KaÏd˘ kdo v ten den ‰kolu
nav‰tívil, byl pfiíjemnû pfiekvapen
pohostinností a vstfiícností ÏákÛ
i uãitelÛ, stejnû jako bohatostí
a rozmanitostí nabídky v˘stav,
prodejních stánkÛ i dûtsk˘ch pro-
gramÛ. Îáci prodávali u stolkÛ
na chodbách i ve tfiídách nejrÛz-
nûj‰í vlastní v˘robky, tématicky za-
mûfiené – jak jinak neÏ vánoãnû.
Osobnû se mi moc líbilo pfiedsta-
vení mal˘ch i vût‰ích ÏákÛ v hip-
hopu, v˘stava BetlémÛ a potû‰ily
mû i dívenky nabízející kaÏdému
novû pfiíchozímu mísu s obloÏen˘-
mi chlebíãky. ·kola pÛsobila pfií-
jemn˘m dojmem a v kaÏdém ná-
v‰tûvníkovi zanechala urãitû kladné
pocity. 

text a foto: ves

·kolství
16ÚNOR 2007

Otevřené dveře v Šimanovské

Vítání
světla

Pfied vánoãními prázd-
ninami pfiivítala celá
na‰e ‰kola Z· ·imanov-
ská návrat svûtla. Od
hlavního svûtlono‰e pfie-
vzala kaÏdá tfiída vãetnû
‰kolní druÏiny prostfied-
nictvím tfiídního uãitele
plamínek svûtla. Zimní
slunovrat se tak vryje do
podvûdomí i tûch nej-
men‰ích ÏákÛ.

URB

O pohár ředitele školy
Je‰tû v pfiedvánoãním období se Ïáci druh˘ch tfiíd Z· Vybíralova zúãast-

nili soutûÏe v plavání O putovní pohár fieditele ‰koly. ·lo jiÏ o druh˘ roãník
této soutûÏe a pfiipraveny byly opût nejrÛznûj‰í disciplíny: závod jednotlivcÛ
na 25 m, plavání pod vodou, vodní pólo a ‰tafeta na 4 x 25 m. Vítûzství si
tentokrát odnesla tfiída 2. B. SKAL, foto: archiv ‰koly

Pozvánka pro učitele
Obãanské sdruÏení TIB zve srdeãnû 1. bfiezna fieditele a uãitele praÏ-

sk˘ch základních a stfiedních ‰kol na jiÏ 2. úvodní semináfi projektu

Tvořivý učitel tvořivé informatiky
Hlavním zámûrem projektu Tvofiiv˘ uãitel tvofiivé informatiky je nabíd-

nout praÏsk˘m uãitelÛm ‰kolení moderních metod v˘uky informaãních
technologií (dále ICT) a programování, aby následnû prostfiednictvím tûch-
to hodin odcházely z na‰ich ‰kol dûti komplexnû vzdûlané, schopné fie‰it
problémy, vidût souvislosti, získávat informace a pfiistupovat k úkolÛm
tvofiiv˘m zpÛsobem.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSK¯M SOCIÁLNÍM FON-
DEM, STÁTNÍM ROZPOâTEM âESKÉ REPUBLIKY A ROZPOâTEM HLAVNÍHO

MùSTA PRAHY.
Klíãov˘mi aktivitami projektu je 5 typÛ kurzÛ, které budou spolu

s metodikou a poradenstvím je‰tû rok a pÛl poskytovány úplnû zdar-
ma praÏsk˘m uãitelÛm základních a stfiedních ‰kol:

� kurzy tvofiivé informatiky pro uãitele I. a II. stupnû Z· 

� kurzy algoritmizace a programování pro uãitele S· a II. stupnû Z· 
Cílem semináfie je pfiedvést úãastníkÛm, co projekt mÛÏe jejich

‰kole nabídnout, jaká bude obsahová náplÀ ‰kolení, dal‰í podpora
v rámci kurzÛ i po jejich skonãení, ãasová organizace a dal‰í nava-
zující aktivity, na kter˘ch se pak mÛÏe ‰kola podílet.

Více informací a pfiihlá‰ení na http://www.tib.cz/tvorivyucitel/prihlas-
ky-us.htm

Úãast na semináfii je zdarma, ale poãet úãastníkÛ je limitován kapacit-
ními moÏnostmi, proto doporuãujeme pfiihlásit se co nejdfiíve. Poslední ter-
mín pro pfiihlá‰ení se je 23. únor 2007.

Návštěva v České televizi
V polovinû ledna jsme s krouÏkem amatérského filmování na‰í ‰koly nav-

‰tívili budovu âeské televize na Kavãích horách. V recepci se nás ujal pan
Sova, kter˘ nás provázel po celé budovû. Ukazoval nám rÛzné místnosti, za
jejichÏ zdmi se pro nás skr˘valo nejedno tajemství. V‰echno nás moc zajímalo,
neboÈ tato moÏnost se nám naskytla poprvé.V maskérnû nás ohromilo velké
mnoÏství nejrÛznûj‰ích líãidel i ostatních pomÛcek, které se pouÏívají k „vylep-
‰ování“ hereck˘ch tváfií. V místnosti s pfiipravenou scénou pro pofiad Sama
doma, nám pan Sova vysvûtlil techniku pfiípravy denního svûtla. Pfiekvapilo
nás, Ïe je k tomu zapotfiebí jen modrá a Ïlutá fólie. Bûhem pfiecházení z míst-
nosti do místnosti jsme na chodbách potkávali známé i ménû známé herce
a moderátory. Bylo zajímavé vidût je zblízka na vlastní oãi. Poslední místnost,
kam jsme se podívali, byla stfiiÏna. Ta je velice dÛleÏitou souãástí televizní tvor-
by. Z velkého mnoÏství zábûrÛ se tu vybírají ty nejpodafienûj‰í, o nichÏ se
tvÛrci domnívají, Ïe diváky nejvíce zaujmou. Potom uÏ jsme se s na‰ím prÛ-
vodcem rozlouãili a – snad nûkdy pfií‰tû na shledanou!

Jakub LuÀáãek, 8. b – Z· Chvaletická 
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Proč si neumíme
říkat o pomoc

Zaãnûme pfiíbûhem o síle na‰ich
pfiedstav a fantazií, které nás mohou
spoutat, ochromit, zúzkostnit, navzte-
kat a nebo zabrzdit v tom, fiíci si
o pomoc.

KdyÏ sedlák Vávra naloÏil pln˘
povoz dfiívím na zimu a chystal se
rozjet k domovu, v kolech to zaskfií-
palo a povoz se mu rozpadl. Sedlák
Vávra ale nutnû potfieboval dopravit
dfievo domÛ. „Jedin˘, kdo má ve ves-
nici vÛz je hajn˘ Klouda“ pfiem˘‰lel,
„jenÏe to je star˘ morous a vÛz mi
urãitû nepÛjãí…“ Po nekoneãném
pfiemítání se Vávra rozhodl, Ïe nemá
jinou moÏnost, neÏ poprosit hajného
Kloudu o zapÛjãení vozu. Celou ces-
tu do hájenky si Vávra fiíkal, Ïe to je
beznadûjn˘ pokus, Ïe hajn˘ Klouda
mu vÛz stejnû nepÛjãí, Ïe se mu ako-
rát tak vysmûje nad jeho ne‰tûstím.
S kaÏd˘m krokem si byl Vávra jistûj-
‰í, Ïe Klouda mu pomoc odmítne.
KdyÏ tedy Vávra nakonec k hájovnû
dorazil, byl brunátn˘ vzteky, sebral
z cesty kámen, mr‰til jím do oken
hájovny a zafival: „Tak si ten svÛj
nanicovatej vÛz klidnû nech, já si
poradím i bez tebe!“

Vyhledat pomoc, kdyÏ ji potfiebu-
ji, je normální a zdá se, Ïe na tom
není nic tûÏkého. Pfiesto tomu tak
není. ¤íkání si o pomoc je spojeno
se spoustou m˘tÛ, které nás svazují

a nasazují nám masku sobûstaãn˘ch,
siln˘ch a v‰ezvládajících bytostí.
Nûkteré m˘ty jsme pfievzali od sv˘ch
rodiãÛ, nûkteré nám diktovala doba
a nûkteré jsme si vytvofiili sami. Pojì-
me se teì podívat na nejãastûj‰í,
s kter˘mi se v poradnû setkáváme. 

„NemÛÏu obtûÏovat ostatní,
mají sv˘ch starostí dost.“ 

Je pravda, Ïe kaÏd˘ Ïijeme svÛj
Ïivot, máme ho na starost a jsme za
nûj zodpovûdní. Na druhou stranu na

zemi neÏijeme sami a tím, Ïe dovo-
líme lidem ve svém okolí, aby pro
nás nûco udûlali, jim také dáváme
najevo to, Ïe si jich ceníme, Ïe jsou
dÛleÏití a Ïe jim dÛvûfiujeme. 

„Kdyby mû mûl/a rád/a tak by
vûdûl/a, Ïe potfiebuju pomoct“

JistûÏe mezi partnery, zvlá‰tû po-
kud jsou spolu uÏ del‰í dobu, existu-
je urãitá souhra, jisté naladûní. Tak-
Ïe se ãasto stává, Ïe jeden z partnerÛ
„tak nûjak cítí“ nebo tu‰í, Ïe u toho
druhého není nûco v pofiádku. Av‰ak
bez konkrétní informace opravdu
zÛstává jen u domnûnek, se kter˘mi
si partner neví rady. MoÏná, Ïe dob-
fie sehrané partnerské dvojice, jsou

tak sehrané právû díky dobré komu-
nikaci – tedy díky tomu, Ïe si potfieb-
né informace sdûlí a neãekají, Ïe ten
druh˘ to „intuitivnû vycítí“.

„Mûl/a bych to zvládnout
sám/sama.“ „Musím b˘t siln˘/á.“

Tento m˘tus se váÏe k Darwinov-
skému: „Jen silní pfieÏijí.“ Od maliã-
ka jsme sl˘chali: „Uplakánky nemá
nikdo rád, ty to zvládne‰, seber se
a bojuj…“ Není tedy divu, Ïe ve vût-
‰inû z nás zakofienil pocit, Ïe kdyÏ
odhalíme své slabé místo, pfiiznává-
me, Ïe jsme selhali. Ale opak je prav-
dou. Mám-li odvahu fiíci si o pomoc
a pfiiznat, Ïe nûco nezvládám, je to
projev síly a ne slabosti. Îeny si
o pomoc dokáÏí fiíci ãastûji neÏ muÏi,
ktefií se více stávají pod vlivem
v˘chovy obûtí tohoto m˘tu v rÛzn˘ch
variacích napfi.: „Jsi pfieci chlap.
Chlap je silnej, zvládne si svÛj Ïivot
sám. Svou Ïenu (rodinu) tím nebudu
zatûÏovat, já to unesu, atd.“ Tím
ov‰em dochází k odcizení partnerÛ,
muÏ se snaÏí svou Ïenu a rodinu
chránit pfied pfiípadn˘mi problémy
a Ïena má pocit, Ïe se jí muÏ vzda-
luje, Ïe jí nûco tají, cítí se odstrãená.
A nedorozumûní je na svûtû!              

„Stejnû mi nikdo nepomÛÏe.“
Ten, kdo tomu uvûfií, jakoby vzal

na sebe kletbu, která se vyplní. Oci-
tá se v bludném kruhu náfikÛ a stíÏ-
ností, které ale s Ïádostí o pomoc
nemají nic spoleãného. A takto k nim
také okolí pfiistupuje – bezmocnû

a pasivnû. âlovûk, kter˘ vûfií, Ïe uÏ
mu nikdo nepomÛÏe se sám uvrhuje
do izolace. I kdyÏ je mezi lidmi
a mluví s nimi, je sám. Nevidí nic neÏ
své rozpínající se trápení, které se sta-
lo smyslem jeho Ïivota. 

To, Ïe si zaãneme fiíkat o pomoc
je urãitá zmûna. A jako kaÏdá probí-
hající zmûna, mÛÏe s sebou nést rÛz-
nû velké tûÏkosti. Napfiíklad pokud
Ïena zaãne po svém manÏelovi vyÏa-
dovat, aby se podílel na úklidu bytu
(kter˘ jiÏ 20 let obstarávala bez jeho
pfiiãinûní manÏelka sama), nemusí se
mu to vÛbec líbit. Nebo mÛÏeme pfii
prvotních úvahách dojít k závûru, Ïe
v‰echno stejnû musíme udûlat my, Ïe
jsme naprosto nenahraditelní, ale pfie-
sto v nás tato pfiedstava vyvolává
nelibé pocity (bezmoc, vztek, rezig-
naci, nejistotu). V obou pfiípadech
mÛÏe b˘t prima najít pomoc u nû-
koho blízkého (tfieba si popovídat
s kamarádkou u kávy, s kamarádem
u piva) nebo mÛÏeme zvaÏovat, zda
nevyhledat pomoc odborníka – psy-
chologa, se kter˘m mÛÏeme v‰ech-
ny na‰e strachy a pochyby probrat.
MoÏná se nám pak bude snáze hle-
dat síla celou tu zmûnu zvládnout
a udûlat. 

Mgr. Magda ·tûpánková, 
Mgr. Iva Kundrátová

Pomáháme si
17ÚNOR 2007

stránky 16–17 pfiipravila 
Alena Veselá

Bezplatně vám pomůže
·romova 861, 

Praha 14-âern˘ Most, 
tel. 731 056 735

731 056 738, 281 912 144

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy

Charitativní projekt pomáhající
dûtem v nepfiízniv˘ch Ïivotních situ-
acích „S Bertíkem za dûtsk˘m úsmû-
vem“, organizovala na pfielomu loÀ-
ského a leto‰ního roku spoleãnost
AHOLD Czech Republik jiÏ po
sedmé. V‰ichni, kdo nakupují v pro-
dejnách Albert dostávali v dobû od
15. 11. 2006 do 2. 1. 2007 za kaÏ-
d˘ch zaplacen˘ch 200 Kã za nákup
dva Bertíky – Ïluté papírové penízky,
které se vhazovaly do sbûrn˘ch boxÛ
za pokladnami. Po skonãení akce se
Bertíky spoãítaly a za kaÏdé dva byla
jedna koruna. V celé âR se tak nasbí-
ralo více neÏ 9 miliónÛ korun, které
putovaly dûtem v obtíÏn˘ch Ïivot-
ních situacích. V na‰í mûstské ãásti

jsou dvû prodejny Albert a v nich se
podafiilo prostfiednictvím BertíkÛ
nasbírat 105.812,– Kã. Obû mûly na
nástûnkách, informujících o akci
„S Bertíkem za dûtsk˘m úsmûvem“
mimo jiné i zmínku, Ïe podporují
Dûtsk˘ domov v Klánovicích. Zaje-
la jsem se tam podívat a zjistit, jak
s darovan˘mi penûzi naloÏí. Od fie-
ditele Petra Nejezchleby jsem se do-
zvûdûla, Ïe klánovick˘ dûtsk˘ domov
letos dostane od AHOLDu za Ber-
tíky celkem asi 750 tisíc korun. Co
za nû bude? „Stále se je‰tû rozho-
dujeme mezi stavbou bazénu nebo
financováním nadstandardní v˘uky
jazykÛ. Dûti se ve ‰kole uãí cizí ja-
zyky, ale nemÛÏeme jim dopfiát hlub-

‰í vzdûlání v tomto
smûru, protoÏe na to
nemáme finance. Pro
jejich budoucí Ïivot
by to ale mûlo v dne‰-
ní dobû zásadní v˘-
znam.“ V dûtském
domovû v Klánovi-
cích Ïije momentálnû
51 dûtí ve vûku od
4 do 18,5 let v ‰esti
rodinn˘ch skupinách
po 6 aÏ 8 dûtech.
V‰echny dûti jsou zde

umístûné z rozhod-
nutí soudu – byly
závaÏn˘m zpÛso-
bem ohroÏovány
dospûl˘mi. Rády
by Ïily stejnû jako
jejich vrstevníci
v klánovické ‰kole,
ale nemají to zá-
kladní, co naopak
jejich spoluÏáci
povaÏují za samo-
zfiejmost – Ïivot
doma s vlastní ro-
dinou, která se o nû stará po v‰ech
stránkách. Dává jim lásku, porozu-
mûní, v˘chovu a v neposlední fiadû
i hmotné zabezpeãení, bez kterého se
nejeden sen rozplyne do nenávratna.
O ty první tfii dÛleÏité aspekty se
maximálnû snaÏí v‰ichni pracovníci
dûtského domova. Hmotné zabezpe-
ãení dûtí do té míry, aby se necítily
odstrkované ãi ukfiivdûné, je ãasto na
sponzorech a dobrovoln˘ch dárcích
s dobr˘m srdcem. Jen díky jim si tyto
dûti mohou obãas koupit i to, co je
pro ostatní samozfiejmostí. Kromû
AHOLDu a na‰ich AlbertÛ se o to
zaslouÏila hodnû i IKEA na âerném
Mostû, která pro klánovick˘ dûtsk˘
domov udûlala jiÏ po druhé na Váno-

ce strom splnûn˘ch pfiání a letos jim
vybaví zdarma nábytkem dva poko-
je v jejich domû.

text a foto: ves

Aby se mohly smát

Oblíbené trávení volného ãasu tee-
nagerÛ – poãítaãové hry

Nejmlad‰í obyvatelka domova – Martinka ukazuje svou
novou panenku

Marcela s Pavlínkou mají rády práci v keramickém
krouÏku
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Budova
s restaurací ve

druhém patfie je typick˘m pfiíkladem
podobn˘ch zafiízení z dob reálného
socialismu a budování komunismu.
Stála tady je‰tû pfied sídli‰tûm âern˘
Most I. a slouÏila jako základna hlav-
nû jeho budovatelÛm. UÏ za jiného
reÏimu dodûlaná míãová v˘zdoba
exteriéru hodnû pomáhá a zároveÀ
i napovídá, Ïe pÛjde o sportovní
objekt. Jeho náv‰tûva ov‰em vyÏa-
duje i sportovního ducha. âlovûka
tady pfii zdolávání schodÛ napadnou

slova písniãky z „nováckého“ seriá-
lu Hospoda, kde „do na‰í hospÛdky
vedou jen tfii schÛdky“. Zdej‰í ‰tam-
gasti mají urãitû spoãítáno, Ïe v Chlu-
mecké jich je pfiesnû ãtyfiiaãtyfiicet.
Pfii na‰í náv‰tûvû v pravé poledne dne
11. ledna byl bohuÏel obsazen neku-
fiáck˘ salonek u baru pro cca 70 lidí,
a tak jsme vstoupili do ohromného
sálu, urãitû nejvût‰ího z klasick˘ch
restauraãních zafiízení v na‰í mûstské
ãásti. V̆ zdoba umocní pocit, Ïe jsme
ve sportovní hospodû. Jídelní lístek
nabízí toho dne 10 jídel a 9 hotovek

Vybíráme si tfii z nich. Akãní menu
za 69 korun, coÏ pfiedstavuje tak
hustou knedlíãkovou polévku, Ïe roz-
fiedûná by moÏná vystaãila pro v‰ech-
ny hosty na men‰í svatbû. Brambo-
rov˘ salát bez listeriózy a obalené
kufiecí stehno, soudû podle velikosti
z nûjakého pfierostlého kufiete. Îalu-
dek není natahovací, a tak zákusek
v podobû ‰trÛdlíãku si odná‰íme
s sebou. PlzeÀsk˘ gulá‰ s barevnou
cibulkou je klasika, knedlíky podle
chuti i barvy vypadají jako domácí,
desítka na ãepu bezvadná, pro movi-
tûj‰í nebo nemocné hosty se navíc
ãepuje i plzeÀská dvanáctka. Ne-

alkoholické nápoje jsou tady v bûÏ-
ném rozsahu. K vegetariánské nabíd-
ce, zapeãenému chfiestu se s˘rem
a bramborem, má kolegynû nûjaké
pfiipomínky, kter˘m my v‰eÏravci
moc nerozumíme, a o nûÏ se s vámi
ihned podûlí:

„Potû‰itelné je, Ïe se na jídelním
lístku vegetariánská nabídka samo-
statnû vyskytla – neb˘vá to stále je‰-
tû pravidlem, aãkoli je vegetariánství
jiÏ témûfi svûtov˘m trendem, nebo pro
nûkoho alespoÀ módní záleÏitostí.
Zji‰Èuju totiÏ, Ïe bezmasá jídla b˘va-
jí vÏdycky z jídelního lístku první
vyprodaná. Ale zpût k mému zapeãe-
nému chfiestu: na základû m˘ch zku-
‰eností vím, Ïe by bylo moÏné jej
upravit chuÈovû s vût‰í fantazií, ale
zásadnûj‰í v˘hrady jsem mûla k pfií-

GASTROprůvodce

Restaurace 
Na Chlumecké

âtenáfisk˘ ohlas s nûkolika otázkami vyvolal zaãátek na‰eho seriálu
náv‰tûv gastronomick˘ch zafiízení na území na‰í mûstské ãásti, tak-

Ïe pfied dal‰ím dílem jen pár struãn˘ch odpovûdí, které moÏná nebudou
zajímat jen tazatele. V Ïádném pfiípadû si nehrajeme na nûjakou inspek-
ci, chceme jen zajímav˘m zpÛsobem zmapovat tyto sluÏby v ‰ir‰ím pfie-
hledu. Pofiadí restaurací opravdu losujeme, na hodnocení jsme dva muÏi
a jedna Ïena – vegetariánka (má dle vlastních slov chuÈovou pamûÈ jako
slon), bûÏnou útratu v rámci normálního obûda si platíme sami, Urbanovy
vtipy by mûly provázet cel˘ seriál a procenta za celkov˘ dojem poãítáme
tak, Ïe kaÏd˘ získan˘ pÛl bod vynásobíme dvûma. A budeme samozfiej-
mû vdûãni za va‰e dal‰í názory nejen na ·vejk restaurant na bfiehu Kyj-
ského rybníka, kam se vydáme pfií‰tû, ale obecnû také na úroveÀ gastro-
nomick˘ch sluÏeb v Praze 14 vÛbec (své gastronomické názory mÛÏete
posílat kdykoli na listyprahy14@.p14.mepnet.cz). Ov‰em teì otevíráme
teprve druh˘ díl na‰eho seriálu s podtitulem Restaurace Na Chlumecké.

14-23_P14  29.1.2007  14:44  Stránka 18



Gastronomick˘ prÛvodce
19ÚNOR 2007

lohov˘m bramborám. Dle chuti
a vÛnû byly podle mne polité sádlem
(z vegetariánského hlediska nepfií-
pustné), podle slov ãí‰níka máslem
a podle vzkazu kuchafie následující
den to byl rostlinn˘ tuk Omega.
V kaÏdém pfiípadû jsem si pfiíli‰ nepo-
chutnala. Pokud jde o kvalitu vzdu-
chu v místnosti, tak jako nekufiáci
jsme trochu litovali, Ïe nebylo místo
v nekufiáckém salónku. “

Bûhem jídla se rozhlíÏíme po sálu,
ve kterém mÛÏe b˘t najednou hodnû
pfies stovku lidí. V‰ak se tady pofiá-
dají pravidelné taneãní zábavy nebo
setkání rÛzn˘ch spolkÛ, probíhá tu
velkoplo‰ná projekce sportovních
pfienosÛ, vyuÏívány jsou tfii ‰ipkové
automaty i dva kuleãníkové stoly,
kaÏd˘ stfiedeãní veãer zpestfiuje hos-
tÛm obsluha nahofie bez. Celkovû
pÛsobí prostfiedí pfiíjemn˘m dojmem,
aã podle vkusu na‰í kolegynû je moc
chlapské. I proto je ideální samo-
statné hodnocení kaÏdého z nás, kte-
ré pak dává v˘sledn˘ prÛmûr bodÛ
v pûti ukazatelích. Pro úplnost je‰tû
dodejme, Ïe na toaletách bylo ãisto,
na‰li jsme tam m˘dlo i papírové
ubrousky, ov‰em také dvefie, které
nejdou dovfiít. V̆ sledné dojmy si pfie-
ãtûte v hodnotící tabulce na závûr
druhého dílu na‰eho seriálu, jehoÏ
pokraãování se bude odehrávat ve
·vejk restaurantu v Kyjích.

vok

Prahou 14

Nesnesitelná lehkost bytí (Kunde-
ra), 357,– Kã, Atlantis, první ãeské
vydání (po exilovém u ·kvoreck˘ch
v Torontu) nejslavnûj‰ího Kunde-
rova románu o lásce, dûj se ode-
hrává po roce 1968 se v‰emi reáli-
emi a následky této doby

Prolínání svûtÛ (Halík), 359,– Kã,
vydalo nakl. NLN, ze Ïivota svûto-
v˘ch náboÏenství, kniÏní podoba
úspû‰ného seriálu âT, doplnûno
mnoÏstvím fotografií

Pfiíbûhy, povûsti a pohádky paní
hudby (Hostomská), 348,– Kã,
Paseka, nové vydání knihy, která
zpfiístupÀuje slavná svûtová operní
a baletní díla pro nej‰ir‰í vefiejnost
formou pfiíbûhÛ, doplnûno medai-
lonky autorÛ hudby a pfiehledy nej-
známûj‰ích písní a árií

Uãebnice pilota 2006 (kolektiv
autorÛ), 500,– Kã, Svût kfiídel, – pro

Ïáky a piloty letounÛ a sportovních
létajících zafiízení, provozující létá-
ní jako svou zájmovou ãinnost

Mûla jsem ‰tûstí na lidi (Bohdalo-
vá, Hora-Hofiej‰), 399,– Kã, Mount-
field, Jifiina Bohdalová tro‰ku jinak,
neÏ ji znáte

Domy na Starém Mûstû praÏském
I. díl (·ámal, Rymarev), 449,– Kã,
vydalo NLN, podrobn˘ ilustrovan˘
prÛvodce ulicemi 

Bílá masajka (Hofmannová), 229,–
Kã, Ikar, vzru‰ující pfiíbûh ‰v˘car-
ské podnikatelky, která se bûhem
dovolené v Keni, kam odcestovala
se sv˘m snoubencem, bezhlavû
zamiluje do masajského muÏe

Smrtící gen (Cook), 249,– Kã,
KniÏní klub, nov˘ román mistra
thrilleru se odehrává jako i jeho
pfiedcházející knihy v nemocniãním
prostfiedí

Dûjiny Francie (Ferro), 455,– Kã,
vydalo NLN, dal‰í svazek z popu-
lární edice Dûjiny státÛ

Motocyklové deníky (Che Gueva-
ra), 249,– Kã, Labyrint, kniha za-
chycuje devítimûsíãní putování mla-
dého Che a jeho pfiítele po Latinské
Americe v roce 1951–52, podle
deníku byl v produkci Roberta Red-
forda v roce 2004 natoãen stejno-
jmenn˘ film

Knihovna na Černém Mostě
Do automatizované poboãky mûstské knihovny na âerném Mostû byly

zavedeny 4 nové internetové stanice v rámci projektu JPD 2 „Internetiza-
ce vefiejn˘ch knihoven v Praze“. Tento projekt byl spolufinancován Evrop-
skou unií a Magistrátem hlavního mûsta Prahy. V souãasné dobû mohou
náv‰tûvníci této knihovny vyuÏívat celkem 7 internetÛ. Z lednov˘ch pfií-
rÛstkÛ poboãka upozorÀuje na dal‰í tituly pro dospûlé: Carriere, Forman:
Goyovy pfiízraky – historick˘ pfiíbûh dvorního malífie Goyi; ·tûtina: Bas-
tardci – román o terorismu od známého váleãného novináfie a senátora,
Bajev: Pfiísaha – memoáry ãeãenského chirurga; Rottová: A na hlavu se
sná‰ejí dûjiny – rozsáhlá rodinná kronika; Nowak: Draãí krev – kniha
o hrabûti Draculovi; pro dûti: Dánsk˘: Moja – vyprávûní o prvním roce
gorilky Moji; âtvrtek: Veselá kníÏka Kfiemílka a VochomÛrky; Havelka:
Stra‰idla na Kulíkovû – dal‰í z pfiíhod pana Krbce a jeho zvífiátek. j‰

Vyšlo, vychází, vyjde

v knihkupectví 
Havana

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

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

pondûlí aÏ pátek 8–18 hod.

Výstava betlémů
Od zaãátku adventu

aÏ do poloviny ledna
byly ve v˘loze knihov-
ny v Hloubûtínû k vi-
dûní v˘tvory ÏákÛ
základních ‰kol o nej-
originálnûj‰í betlém.
Nejlépe hodnoceny
byly práce ‰kol v pofia-
dí Horní Poãernice,

Mochovská a Chva-
letická. Teì je aÏ do
16. února knihovna
otevfiena pouze pro vra-
cení kníÏek, po mo-
dernizaci bude ãtená-
fiÛm opût k dispozici
v plném, jiÏ automati-
zovaném provozu od
24. dubna. 

text a foto: vok

Naše hodnocení
První dojem:

Kvalita obsluhy:

Nabídka:

Gurmánsk˘ 
záÏitek: 

Sociální zázemí:

Celkov˘ dojem 82 %

„Bacha na nûj, 
utíká bez placení!“
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UÏ deset let má za sebou Squash-
centrum PRO-6 v ulici Za âern˘m
mostem a stejnou dobu jeho hladk˘
chod fiídí Jan Vesel˘. Právû s ním
jsme se struãnû ohlíÏeli za uplynulou
desetiletkou a o nûco víc se vûnova-
li souãasnosti i blízké budoucnosti.

„Od zaãátkÛ se tady prolíná zamû-
fiení na ‰irokou vefiejnost s vrcholo-
v˘m sportem. V‰ichni zájemci mají
k dispozici ‰est kurtÛ kaÏd˘ den od
7 hodin do pÛl jedenácté veãer, coÏ
je prakticky 100 „kurtohodin“ dennû
a pfii zhruba poloviãní zaplnûnosti se

dá lehce spoãítat, kolik lidí se tady
za tûch deset let vystfiídalo. Laick˘m
zájemcÛm po celou dobu pÛjãujeme
kompletní vybavení, které je u nás
moÏné si také zakoupit. Pokud jde
o organizovan˘ sport, tak v ricoche-
tu hrajeme prim, chlubíme se deseti-
násobn˘m mistrem republiky Milo-
‰em Pokorn˘m (na snímku vpravo),
kter˘ se stal navíc ãtyfiikrát mistrem
Evropy, Jan Vesel˘ (v ãerveném) byl
nejlep‰ím Evropanem jednou a ãty-
fiikrát byl vicemistrem. Ve squashové
lize druÏstev jsme za tûch deset let
skonãili sedmkrát druzí, snad se nám
ji uÏ koneãnû podafií i vyhrát. Zaz-
namenali jsme individuální úspûchy
v juniorech, kde se uÏ projevuje kon-
cepãní práce na‰ich tfií trenérÛ 2. tfií-
dy a dal‰ích trenérÛ 3. tfiídy. Trénin-
kové centrum pfiiná‰í své ovoce,
takov˘ Honza Fiala a dal‰í mají pfied
sebou velkou budoucnost. Práce
s juniory bude mít i nadále velkou
podporu.“

Tím se velmi elegantnû dostává-
me k tomu, co dál.

„V loÀském roce jsme se premié-
rovû zúãastnili akce Squash proti
drogám (na snímku), letos poãítáme
s její reprízou. Opût k nám pfiijedou
ãtyfii nejlep‰í dûvãata a kluci z Ostra-
vy, proti nim bude hrát ná‰ v˘bûr
z jedné ‰koly v Praze 4 a ze Z· Bfií
VenclíkÛ a Satalic. To bude aÏ v kvût-
nu, ale uÏ od února k nám budou cho-
dit dûti na jednu hodinu tûlocviku
t˘dnû. Pro náv‰tûvníky a neregistro-
vané hráãe chceme letos organizovat
‰estidíln˘ podnik Squashmánietour
s handicapy pro Ïeny a vyvrcholením
pfii turnaji Masters k 11. v˘roãí na‰e-
ho centra. UÏ 3. února to bude smí-
‰en˘ turnaj a o ãtrnáct dní pozdûji

turnaj pro Ïeny. Chceme laickou
vefiejnost pfiilákat víc k ricochetu,
kter˘ trpí tím, Ïe není tak znám˘ jako
squash. Ménû zatûÏuje ve‰ker˘ po-
hybov˘ aparát, díky raketám, míã-
kÛm i velikosti kurtu u nûj není aÏ
tak dÛleÏitá technika, pro Ïeny je jed-
noznaãnû vhodnûj‰í. Chceme roz‰í-
fiit poãet turnajÛ v tomto odvûtví také
pro dûti. Pro ‰irokou vefiejnost jsme
zavedli objednávku kurtÛ pfies in-
ternet, dále pÛjãování nûkter˘ch
testovacích raket a novinkou je rov-
nûÏ moÏnost úhrady fiadou slevov˘ch
kuponÛ. V oblasti vrcholového spor-
tu budeme preferovat juniorské ka-
tegorie, o pfiání b˘t první ve squash-

ové soutûÏi druÏstev
uÏ jsem mluvil. Bylo
by ideální, kdyby se nám
to povedlo právû le-
tos. K 11. v˘roãí 1. místo
v 1. lize, to je pfiece hez-
k˘ pohled na ty jedniãky.“

DrÏíme reprezentantÛm
na‰í mûstské ãásti palce
a po sezónû budeme ãte-
náfie informovat, jak se to
Squashcentru PRO-6
povedlo. 

Tûlov˘chova a sport mají v na‰í
mûstské ãásti nesmírnû bohatou tra-
dici. Organizovan˘ sport v Hloubû-
tínû existuje oficiálnû uÏ od roku
1897, dnes ve Slavoji pravidelnû
sportuje témûfi ‰est stovek ãlenÛ
v sedmi oddílech (fotbal, tenis, volej-
bal, ‰achy, karate, turistika a cyklo-
turistika). Pak je tady Sokol Hloubû-
tín s nabídkou cviãení pro Ïeny, muÏe
i mládeÏ. TJ Kyje byla zaloÏena

v roce 1919 a v souãasnosti sdruÏu-
je 530 ãlenÛ v oddílech fotbalu, stol-
ního tenisu, volejbalu, tenisu, moder-
ní gymnastiky, jachtingu, florbalu
a sportu pro v‰echny. Nejmlad‰í jed-
nota v na‰í mûstské ãásti Sokol
Jahodnice právû zaãala sedmou desít-
ku let své existence. Kromû tûchto
tradiãních jednot je na âerném Mos-
tû, v Hloubûtínû, Kyjích i v Hostavi-
cích pestrá nabídka klubÛ, oddílÛ,
studií, center a spolkÛ pro sportová-
ní, posilování a cviãení tûch nejmen-

‰ích dûtí aÏ po obyvatele seniorské-
ho vûku. Stejnû pestré je také v˘kon-
nostní zafiazení tûchto kolektivÛ. Tfie-
ba v oddílu Delta Fitness na âerném
Mostû mají Vjaãeslava Vinogradova,
ãerstvého mistra svûta v kategorii
klasická kulturistika nad 178 cm.
Oddíl Taekwon-do ITF Sonkal Praha,
kter˘ cviãí v Z· Vybíralova jiÏ od
roku 1993, se zase mÛÏe chlubit Lin-
dou Deutschovou a jejími tfiemi zla-

ty na loÀském svûtovém ‰ampionátu
juniorÛ v fiecké Soluni. Nebo Squash-
centrum PRO-6 s Milo‰em Pokor-
n˘m a Janem Vesel˘m, nûkolikaná-
sobn˘mi mistry Evropy v ricochetu
mezi muÏi a juniory. Pfiípadnû stolní
tenista Lumír Ruzha z TJ Kyje, mis-
tr svûta veteránsk˘ch kategorií. Dal-
‰í v˘razné úspûchy na svûtov˘ch
i evropsk˘ch ‰ampionátech, stejnû
jako pfii mistrovstvích republiky
zaznamenávají tfieba závodníci oddí-
lu karate Shotokan, softballisté oddí-

lu Spectrum se sídlem v Z· Bfií Venc-
líkÛ nebo hloubûtínské akvabely ze
SK Neptun, jediného oddílu syn-
chronizovaného plavání v Praze. 

Pravideln˘ch soutûÏí se zúãastÀu-
jí je‰tû mladí fotbalisté FC King,
potápûãi z Aqua blues, oddíl Shaolin
kung-fu, Fit studio D se sv˘m aero-
bikem, tenisová ‰kola Tallent, flor-
balisté ze Z· Bfií VenclíkÛ a âerné-
ho Mostu, nûkolik ‰ipkov˘ch t˘mÛ
a fiada dal‰ích. Jen tak sportovat nebo
cviãit pro radost je moÏné ve v‰ech
‰kolních tûlocviãnách, k dispozici je
celá fiada sportovi‰È v‰ech tûlov˘-
chovn˘ch jednot, nûkolik fitness,
tenisové kurty (v zimních mûsících
v nafukovacích halách), plavecké
bazény v Hloubûtínû (na snímku s ví-
ceúãelovou halou) a v CâM, skate-
park na âerném Mostû, volejbalové
beachsport centrum, herny na squash,
bowling, stolní tenis, ‰ipky, kuleãník
a dal‰í tradiãní i moderní sporty. Cyk-
listé a vyznavaãi in-line bruslení
mohou vyuÏívat tubus metra mezi
stanicemi Rajská zahrada a âern˘
Most i novû budované cyklostezky,
v pfiípadû normálních zim je tady
ohromná ledová plocha na Kyjském
rybníku, hodnû moÏností nabízí úze-
mí na‰í mûstské ãásti také pro turis-

tiku. Prostû, nabídka k tûlov˘chov-
n˘m a sportovním aktivitám pro
v‰echny vûkové kategorie je v Pra-
ze 14 opravdu bohatá, staãí si jen
vybrat. A kdyby to nûkomu je‰tû
nestaãilo, tak je tady velké mnoÏství
opakujících se turnajÛ a soutûÏí pro
vefiejnost, které pofiádá pfiímo na‰e
mûstská ãást. Pro ty nejmen‰í jsou to
tfieba závody na kolobûÏkách, pro ty
vût‰í pak dûtské rybáfiské závody,
soutûÏe v plavání a ‰ipkách, skate-
boardové závody a turnaje o pohár
starosty ve stolním tenisu a malé
kopané, pro vefiejnost nad patnáct let
pak dal‰í turnaje o pohár starosty
v tenisu, nohejbalu, bowlingu, stol-
ním tenisu a malé kopané. Nebo loÀ-
ská premiéra akce âern˘ Most spor-
tuje (na snímku), kde byla dvoudenní
nabídka sportovních moÏností poma-
lu stejná jako na olympiádû. Ostat-
nû, její náv‰tûvníci i pravidelní ãte-
náfii ListÛ Prahy 14 o tom vûdí své.
A pokud naopak patfiíte k tûm, ktefií
by sportumilovn˘m ãtenáfiÛm rádi
nabídli nûco ze své kuchynû a v pfied-
chozích fiádcích jste se nedokázali
nikam zafiadit, ozvûte se nám do
redakce. Urãitû o vás budeme ostat-
ní informovat a pfiíleÏitostnû se pfii-
jdeme také podívat.

Sport v Praze 14

Squashové jubileum
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Se dvûma nov˘mi funkcionáfii fot-
balového oddílu TJ Kyje jsme hod-
notili v˘sledky jednotliv˘ch t˘mÛ
v podzimní ãásti soutûÏí. âtyfiiceti-
let˘ pfiedseda Petr Svoboda zaãínal
s fotbalem v âesk˘ch Budûjovicích
a pfies Xaverov se v roce 1993 dostal
do Kyjí, kde si zahrál i praÏsk˘ pfie-
bor. Právû v té dobû byl osloven pfied-
sedou jednoty a zranûní kolena jeho
souhlas s funkcionafiením urychlilo. 

„BohuÏel sestup z pfieboru uÏ se
odvrátit nepodafiilo, ale chtûl jsem
pomoci, aby to tady s t˘my muÏÛ
ne‰lo je‰tû níÏ. Nicménû kádr áãka
zÛstal i v 1. A tfiídû pomûrnû úzk˘,
pfii‰la zranûní a stfiídavému startu za
obû druÏstva dospûl˘ch ãasto bráni-
la shodná doba utkání. Dá se fiíci, Ïe
hernû muÏstvo mûlo na horní ãást
tabulky, koneãné skóre 19:22 o nû-
ãem svûdãí, ale nûkdy soupefi doká-
zal zápas otoãit, nûkdy jsme mûli
smÛlu. Jak to v podobn˘ch situacích
b˘vá, tûÏko se obmûÀuje kádr, a tak
jsme pfiistoupili k trenérské zmûnû.
Milana ·vece s Václavem Vránou

vystfiídali na poslední dvû utkání pod-
zimu Jirka Pech s Mílou Du‰kem.
Venku jsme pak prohráli s vedoucím
t˘mem 1:2 a doma v derby zápase
porazili Dolní Poãernice 4:2, coÏ
v celkovém hodnocení staãilo jen na
11. místo a 14 bodÛ, pouhé dva body
od posledního, ale smûrem vzhÛru
zase jen osm bodÛ od místa tfietího.
Nicménû záchrana je pro jaro úko-
lem ãíslo jedna. Pak se uvidí, co dál.“

Zcela opaãné starosti má B muÏ-
stvo, které doplnûné nûkolika doro-
stenci hraje v podstatû ve stejném slo-

Ïení uÏ tfietí rok. Ve 2. tfiídû doma
vyhrálo v‰echna utkání a s celkov˘m
ziskem 23 bodÛ a skórem 24:15 je
jen bod za vedoucím béãkem Dol-
ních Mûcholup. I tady je cíl trenérÛ

Michala Pazdery s Václavem Turkem
pro jaro jasn˘. Jedinû postup.

„Teì startují obû druÏstva na
na‰em zimním poháru, kter˘ zaãal
první lednov˘ víkend na umûlé trá-
vû. Ve dvou skupinách tady hraje cel-
kem 16 t˘mÛ, tfieba Dolní Poãernice,
Dubeã, Zeleneã, Satalice, LouÀovice,
Pfierov n. L. nebo Vy‰ehofiovice. Po
zápasech kaÏdého s kaÏd˘m ve sku-
pinách budou hrát první dvû druÏstva
kfiíÏem o celkové prvenství a zisk
poháru, dal‰í na stejn˘ch místech
o umístûní na pátém aÏ ‰estnáctém
místû. Ná‰ A t˘m hraje pravidelnû
v sobotu od 9.30 hod., pak jsou na
pofiadu dal‰í tfii utkání, B t˘m v tutéÏ
dobu otevírá ãtyfizápasov˘ nedûlní
program. Bûhem ledna se hrálo jed-
no utkání také v úterním a ãtvrteã-
ním podveãeru, coÏ omezovalo tré-
ninky dospûl˘ch pouze na bûhání
a posilování, teì uÏ bude k dispozici
umûlá tráva, koncem února pojede-
me na soustfiedûní do Desné v Jizer-
sk˘ch horách, pak jiÏ bude pfievládat
herní ãinnost a ve druhé polovinû
bfiezna nás ãeká jarní start soutûÏí.“

Stejnû jako Petr Svoboda je dru-
h˘m rokem ve funkci také stejnû sta-
r˘ ‰éftrenér mládeÏe Marek Trval,
nûkdej‰í prvoligov˘ útoãník Sparty

nebo Viktorie ÎiÏkov, kter˘ s asi-
stentem René Novákem trénuje star-
‰í dorost. I kdyÏ star‰í…

„Bylo to v loÀském roce velké
dilema. Vût‰ina klukÛ ze star‰ího
dorost skonãila a mlad‰í tady nebyl.
Nabízela se moÏnost star‰í dorost
zru‰it a pfiihlásit mlad‰í do té nejniÏ-
‰í soutûÏe anebo vûkovû odrostlé star-
‰í Ïáky nechat hrát rovnou za star‰í
dorost v 1. A tfiídû. ·li jsme do rizi-
ka a nechali hrát patnáctileté kluky
s osmnáctilet˘mi, coÏ je zejména
v kondici a tvrdosti znaãn˘ rozdíl.
Moc nám pomohl Xaverov, kter˘
nám pár hráãÛ uvolnil na hostování.
V̆ sledkem byla pomûrnû vyrovnaná
utkání, ani jednou jsme neprohráli
v˘raznûj‰ím rozdílem a po podzimu
jsme pátí. Nicménû pfieÏít tuhle sezó-
nu je jedin˘m úkolem dorostencÛ
i pro jarní ãást. Pak poãítáme se zalo-
Ïením mlad‰ího dorostu, kam by mûli
pfiejít star‰í Ïáci, ktefií jsou pod vede-
ním trenérÛ Karla Kreuzera a Milana
Ladry zatím nejlep‰í z deseti oddílÛ
ve své skupinû 2. tfiídy. Spokojeni

jsme také s prací trenérÛ Romana
Pekárka a Michala Vavfieãky, ktefií
jsou s mlad‰ími Ïáky uprostfied 1. tfií-
dy. Star‰í i mlad‰í Ïáci mají na rozdíl
od dospûl˘ch doslova nabité kádry, je
v nich pfies dvacet fotbalistÛ, takÏe je
opravdu z ãeho vybírat. Navíc ve star-
‰í pfiípravce, která vede 2. tfiídu, dorÛ-
stají dal‰í boreãkové. A uvést musím
samozfiejmû i mlad‰í pfiípravku, kam

zatím je‰tû hledáme trenéra. Tahle
práce s mládeÏí by se nám pfii ome-
zen˘ch finanãních prostfiedcích mûla
do budoucna urãitû vyplatit.“

Oba v souãasnosti hlavní tahouni
kyjského fotbalu jsou plni odhodlání,
které je ostatnû zdobilo i na trávní-
ku. Vûdí, Ïe dnes je fotbal hlavnû
o ekonomice a pracovitosti. Pochva-

lují si investice do umûlého trávníku
i fungující zázemí na stadiónu. Spo-
léhají se hlavnû na vlastní síly, nic-
ménû hledají dal‰í zájemce na pro-
nájem voln˘ch reklamních ploch,
protoÏe pouze z penûz od jednoty
a z pomûrnû mal˘ch oddílov˘ch pfiís-
pûvkÛ se vyjít nedá. Oba svornû
dûkují dlouholetému sekretáfii Xave-
rova Miroslavu DrÏmí‰kovi za vzá-
jemnou spolupráci a oba chtûjí po-
Ïádat kyjské fanou‰ky o trpûlivost.
Cel˘ fotbalov˘ systém v Kyjích je
teì v˘bornû nastartovan˘, av‰ak na
jeho v˘sledky si fandové musejí je‰-
tû nûjak˘ ãas poãkat. Na fotbal se
ov‰em diváci mohou vypravit jiÏ
nyní. Teplotnû nadprÛmûrn˘ leden
mu hodnû pfiál, jarní poãasí moÏná
pfiinese i únor, ale ani v opoÏdûném
pfiíchodu zimy není problém, proto-
Ïe na umûlé trávû lze vidût atraktiv-
ní fotbal za kaÏdého poãasí. Navíc
pohledn˘ fotbalov˘ areál u Rokytky
stojí za náv‰tûvu.

dvoustranu pfiipravil Pavel Vokurka, foto: autor (7) a archiv

I v zimě na fotbalI v zimě na fotbal

âtyfiicátníci Marek Trval (vlevo)
a Petr Svoboda

Staronov˘ trenér Míla Du‰ek

Momentka z utkání zimního turnaje TJ Kyje–LuÏec

Derby utkání s Dolními Poãernicemi mají svou atmosféru

Umûlá tráva slouÏí i tûm nejmen‰ím kyjsk˘m fotbalistÛm
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Tentokrát jsme si s kolegou Pav-
lem Vokurkou, kter˘ je autorem
v‰ech dosud v Listech publikovan˘ch
anket o podnikatelích v Praze 14,
vymûnili bez zdráhání role. On je

‰Èastnû Ïenat pfies tfiicet let,
takÏe náv‰tûva svatebního salonu by
pro nûho byla jako no‰ení dfiíví do
lesa. KdeÏto pro mne coby ‰Èastnû
rozvedeného muÏe pfiedstavuje sva-

tební salon naopak pfiíslib nûãeho, co
ve své budoucnosti nemohu vylou-
ãit. 

Pochopitelnû jsem si byl vûdom,
Ïe svatební salony jsou tu pfiedev‰ím
pro Ïeny, zatímco my muÏi k nim
pfiistupujeme se smí‰en˘mi pocity:
v duchu kalkulujeme, Ïe to nebude
laciná záleÏitost, jako kdyÏ jdeme

napfi. k pánskému holiãi, a vÛbec
se ocitáme v prostfiedí, jemuÏ
moc nerozumíme. 

KdyÏ pfiekraãuji práh svateb-
ního salonu Svatba snÛ v MaÀá-

kovû ulici na âerném Mostû, kro-
mû tûchto pocitÛ se jako opûrného
bodu drÏím tfií osvûdãen˘ch anket-
ních otázek, které jiÏ zodpovída-
lo 22 místních podnikatelÛ. Inte-
riéru salonu pfiirozenû dominují
svatební a spoleãenské ‰aty,
umístûné jak ve v˘loze, tak na
ramínkách podél stûny, je tu
zabudované velké zrcadlo a pro-
hlíÏím si zvûdavû i nûkolik vitrín
s rÛzn˘mi doplÀky. Pfiíjemné pro-
stfiedí v pfiízemí panelového do-
mu. Svatební salon si tu paní
Katefiina ·midrkalová otevfiela
v dubnu pfied dvûma roky. Na
první otázku, proã právû v Pra-

ze 14, odpovídá:
„ManÏel, kter˘ je z Horních

Poãernic, kde bydlíme, zaãal
podnikat na âerném Mostû.
Má tu poãítaãovou firmu.
A protoÏe jsme chtûli, aby ná‰
salon byl taky kousek od na-
‰eho domova, zvolili jsme
toto místo. Je to dobrá
lokalita a vûdûli jsme, Ïe
se tu dají pronajmout ne-
bytové prostory. Splnil

se mi dlouholet˘ sen, Ïe se
budu moci vûnovat módû i ve

své profesi, neboÈ jsem tento salon
otvírala krátce po dokonãení pûtile-
tého dálkového studia na stfiední prÛ-
myslové ‰kole odûvní.“

Co z Prahy 14 jste uÏ staãila
poznat a kam se naopak
teprve chystáte?

„Velmi dobfie znám âer-
n˘ Most jak v okolí koneã-
né metra, tak u Rajské za-
hrady, kde jsem chodila do
gymnázia Arcus. A hroznû
mû zaujal kostel sv. Barto-
lomûje v Kyjích, kolem kte-
rého ãasto jezdím, i kdyÏ
jsem uvnitfi je‰tû nikdy
nebyla. Stavím si ho na tfie-
tí místo v Praze – za kostel
v Karlínû a dolnopoãernic-
k˘, kde jsem mûla krásnou
svatbu, kdyÏ jsem byla na
‰kole v pátém, maturitním
roãníku.“

Jaké jsou va‰e dal‰í
podnikatelské zámûry?

„Jak uÏ jsem fiíkala, otev-

fiením salonu se mi splnil dívãí sen,
neboÈ jsem od základní ‰koly pfie-
mlouvala rodiãe, aby mû dali na
odûvní prÛmyslovku. Krom toho
jsem chtûla, aby se ná‰ salon odli‰o-
val od bûÏn˘ch pÛjãoven svatebních
a spoleãensk˘ch ‰atÛ. Ozvlá‰tnili
jsme ho tím, Ïe svatební a plesové
‰aty ãásteãnû navrhuji a ‰iji. TakÏe
funguje zároveÀ jako autorská dílna.
U toho bych chtûla zÛstat i v budouc-
nosti. ·aty ‰iji pod znaãkou Finn, kte-
rou jsem si zvolila s ohledem na svo-
ji zálibu, jíÏ je rekreaãní jachting.“

Trojicí otázek jsme bûhem na‰e-
ho rozhovoru zdaleka nevyãerpa-
li celou problematiku ãinnosti sva-
tebního salonu v MaÀákovû ulici
(www.svatbasnu.cz). Poznamenal
jsem si také nûkolik postfiehÛ, které
by mohly zajímat potenciální man-

Ïelské páry z na‰í mûstské ãásti, kde
se v Galerii 14 na âerném Mostû za
rok uskuteãní v prÛmûru 80 svateb.
� Pokud se chystáte k náv‰tûvû sva-
tebního salonu, nemûlo by to b˘t aÏ
na poslední chvíli, ale vyplatí se pfii-
jít alespoÀ nûkolik mûsícÛ pfied plá-
novanou svatbou. DÛvod je nasnadû
– aby nevûsta mûla hezké ‰aty, které
se jí líbí a které jí budou sedût nejen
stfiihem, ale budou vystihovat její
osobnost. A takové nevyberete ze dne
na den.
� Nechat si u‰ít svatební ‰aty je
pomûrnû nákladná záleÏitost. PrÛ-
mûrné u‰ití svatebních ‰atÛ od prv-
ního náãrtu modelu a první skici
aÏ po navlékání stuÏky do korzetu
a na‰ití posledních kamínkÛ trvá cca
14 dní, ale je to velmi individuální
dle nároãnosti modelu. Vût‰ina nevûst
si ‰aty pÛjãuje, pfiiãemÏ se jedná
o svatební robu, kterou si normálnû
nepofiídíte, neboÈ po svatbû by stej-
nû novomanÏelka nevûdûla, co s ní,
a jen by visela ve skfiíni. Pokud bys-
te si ale nechali u‰ít autorsk˘ model,
tak ten lze nosit i jako spoleãenské
‰aty.
� Co se t˘ãe barvy, není to jenom
o bílé, byÈ mlad‰í nevûsty jdou do

„princeznovské“ klasiky – bílá nebo
‰ampaÀ, odváÏnûj‰í a zralej‰í Ïeny si
zase vybírají spí‰ barevné doplÀky
(módní zelená a zlatá), které sladí
s barvou svatby.
� Pokud jde o pány Ïenichy, ti
obãas nechtûjí jít na svatbu v saku
nebo místo kravaty volí rozhalenku,
která se ale hodí jedinû na svatbu
venku. U pánÛ vÛbec b˘vá problém
vybrat vhodnou kravatu, pfiípadnû
francouzskou ma‰li a ko‰ili tak, aby
ladily s obleãením nevûsty.
� Co se t˘ãe pokr˘vky hlavy nevûs-
ty, tak v dne‰ní dobû se nosí jedinû
závoj nebo korunka do vlasÛ, jeÏ
k nám pfii‰la jako módní trend s dvou-
let˘m zpoÏdûním z Ameriky. RÛzné

klobouãky patfií uÏ minulosti. Korun-
ka bez závoje s rozpu‰tûn˘mi vlasy –
leÏérnûj‰í styl, opakem je osvûdãená
klasika – závoj, obãas doplnûn˘
korunkou.

j‰, foto autor a archiv 
svatebního salonu

Kateřina Šmidrkalová
V salonu Svatba snÛ
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V souvislosti s vûtrnou smr‰tí, kte-
rá zasáhla území hlavního mûsta Pra-
hy 18. ledna v odpoledních hodinách,
a fiádila takfika po celou noc, do‰lo

k fiadû mimofiádn˘ch událostí, které
musely fie‰it sloÏky Záchranného bez-
peãnostního systému ve spolupráci
s operaãním stfiediskem Krizového

‰tábu hl. m. Prahy a s pracovníky úfia-
dÛ dotãen˘ch mûstsk˘ch ãástí.

Záchrann˘ch prací se zúãastnil
také statik hlavního mûsta Prahy, kte-
r˘ rozhodl kvÛli utrÏené stfie‰e o uza-

vfiení a vyklizení bytÛ v ulici Za âer-
n˘m mostem v Praze 14, kde bylo
evakuováno celkem 30 rodin. Na
operaãní stfiedisko Krizového ‰tábu
hl. m. Prahy se obrátilo celkem 230

osob se Ïádostí o pomoc nebo infor-
mace. Na mimofiádn˘ch opatfieních
se podílelo celkem 261 stráÏníkÛ
mûstské policie ve dvou smûnách,
PraÏsk˘ hasiãsk˘ záchrann˘ sbor
a jednotky Sboru dobrovoln˘ch hasi-
ãÛ (SDH) zasahovaly v celkem 411
pfiípadech, z toho 370 událostí sou-
viselo s vûtrnou smr‰tí. Na jednotli-
vá fieditelství mûstské policie podali
obãané pfies 200 oznámení, pfiibliÏ-
nû stejn˘ poãet jich pfii‰el na linku
156. Jednalo se zejména o spadlé
stromy nebo vûtve, které v nûkter˘ch
pfiípadech po‰kodily zaparkovaná
vozidla, zniãené stfiechy nebo jejich
ãásti, povalené nebo po‰kozené zdi,
zniãenou nebo po‰kozenou svûtelnou
signalizaci a vefiejné osvûtlení, kon-
tejnery na odpad vûtrem posunuté do
komunikací, povalené billboardy,
po‰kozené vedení vysokého napûtí
a telefonní vedení a v neposlední fiadû
o pomoc pfii evakuaci obyvatel domu
po‰kozeného vûtrem.

j‰, foto: ves

Větrná smršť KYRILL nad Prahou

NejzávaÏnûj‰í mimofiádná událost v Praze 14 souvisela s utrÏenou stfiechou,
která se zfiítila do dvora novostavby ãp. 1519 v ulici Za âern˘m mostem. Její
pád se obe‰el bez ne‰tûstí. „KdyÏ stfiecha padala, byla to stra‰ná rána,“ vzpo-
mínal na kritick˘ okamÏik kolem pÛl deváté veãer Vlastislav Vojtûch. Krátce
poté na místo dorazili hasiãi a policisté: „Jejich zásah byl rychl˘ a dobfie
proveden˘ i pfiesto, Ïe mûli ten veãer po celé Praze hodnû práce,“ monitoro-
val situaci zástupce starosty Bohumil Sobotka. Na 30 evakuovan˘ch rodin
z poniãeného domu i nûkolika pfiilehl˘ch budov si mohlo vybrat – buì odejít
k pfiíbuzn˘m nebo do protûj‰ího uãili‰tû, které funguje také jako hotel. Vystû-
hovan˘ch pfiitom mohlo b˘t i více: „Vichr h˘bal i s dal‰ími stfiechami v oko-
lí, ale ty vydrÏely,“ konstatovala vedoucí odboru v˘stavby a dopravy ing. Vûra
Joudová. Na novou stfiechu si lidé poãkají nûkolik t˘dnÛ. JiÏ druh˘ den veãer
se do bytÛ mohli vrátit ti, ktefií nebydlí v postiÏeném vchodu. Zb˘vající si
museli je‰tû poãkat. 

Pomoc občanům postižených větrnou pohromou
Obãané, ktefií se ocitli v nepfiíznivé Ïivotní situaci v dÛsledku vûtrné

smr‰ti KYRILL, mohou poÏádat o pomoc v hmotné nouzi tyto pracov-
níky odboru sociálních vûcí a zdravotnictví: Janu Oktávcovou, tel.
281 005 504 (jednotlivci), Romanu Moudrou, tel. 281 005 502 a Ilonu
Ho‰kovou, tel. 281 005 349 (rodiny s dûtmi). V̆ ‰e pomoci se stanoví
s pfiihlédnutím k majetkov˘m pomûrÛm a pfiíjmové situaci Ïadatele.

Poniãená stfiecha objektu v Bojãen-
kovû ulici, kde sídlí DÛm sociálních
sluÏeb Mâ Praha 14, provozovan˘
ââK.

• www.reklamniplocha.cz hledá technika – poÏadujeme: ¤P-B s praxí, peãli-
vost, samostatnost, fyzickou zdatnost, základy PC, organizaãní schopnosti v˘ho-
dou: zku‰enost z úklidové ãi rekl. agentury, spol. na ÎL, náplÀ práce: servis, údrÏ-
ba a om˘vání rekl. ploch po celé Praze, v˘roba a instalace reklam – za‰kolení.
Obchodní zástupce – hodinová mzda + prémie z obratu, i brigádnû. Lakovnu ãi
lak˘rníka – na brou‰ení a nátûr litinov˘ch patek lamp vefi. os. Tel.: 603 521 288,
e-mail: info@reklamniplocha.cz 2/15
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pofiádá od 7. února 2007 v budovû ‰koly 

Bratfií VenclíkÛ 1140/1, PRAHA 9
(200 OD STANICE METRA RAJSKÁ ZAHRADA – NAPROTI MÚ PRAHA 14)

Poãítaãové kurzy pro Ïáky Z·
– cena 1000,– Kã za cel˘ kurz

(základy HW a SW, MS Office, Windows, 

internet, zpracování fotografií, novin aj.)

zahájení 7. února – ukonãení 16. kvûtna 2007

v˘uka 2 hod. t˘dnû vÏdy ve stfiedu od 15:30 hod. 

Poãítaãové kurzy pro dospûlé a seniory
– cena 1000,– Kã za cel˘ kurz

(základy ovládání poãítaãe, internet, e-mail aj.)

zahájení 7. února – ukonãení 16. kvûtna 2007 

v˘uka 2 hod. t˘dnû vÏdy ve stfiedu od 16:00 hod.

V˘tvarné kurzy
– cena 1500,– Kã za cel˘ kurz – pro star‰í dûti a dospûlé

(kresba, základní grafické techniky, malba)

zahájení 7. února – ukonãení 16. kvûtna 2007 

v˘uka 2 hod. t˘dnû vÏdy ve stfiedu od 16:00 hod.

Zápis do kurzÛ: dennû v budovû ‰koly od 7:15 do 15:30 hod.

Dal‰í informace: na www.arcus9.cz a tel: 281 912 457.

Soukromé gymnázium ARCUS PRAHA 9, s.r.o.

Bratfií VenclíkÛ 1140/1, 198 00 PRAHA 9

TEL: 281 912 457, 281 865 390

E-mail: info@arcus9.cz    www.arcus9.cz

BEZPLATNÉ OZNÁMENÍ
M· Jahodnice, Kostlivého 1218, Praha 9-Kyje, pfii-
jme Ïenu na úklid na 3–4 hod. odpoledne, nástup

ihned. Tel. 281 930 822, 281 932 752. 2/05

Prodejna zdravotních potfieb na sídli‰ti âern˘ Most opût otevfiena
Pfiedstavujeme vám novû zrekonstruovanou prodejnu 1. Zdravot-
ní pomÛcky s.r.o. na sídli‰ti âern˘ Most. Prodejna se nachází v pfií-
zemí polikliniky Parník a umoÏÀuje bezbariérov˘ pfiístup. Cílem
rekonstrukce bylo zpfiíjemnit prostfiedí zákazníkÛm a roz‰ífiit sou-
ãasn˘ sortiment prodejny, kter˘ zahrnuje ‰irokou ‰kálu zdravot-
ních pomÛcek a potfieb, jak na poukazy pro v˘dej léãebné pomÛc-
ky, tak i pro voln˘ prodej. V pfiípadû potfieby jsme schopni zajistit
i dal‰í zákazníkem poÏadované produkty. 

Prodejna 1. Zdravotní pomÛcky s.r.o se nad rámec vlastních
prodejních aktivit snaÏí nabídnout i dal‰í v˘znamnou sluÏbu – zfií-
zení bezplatné diskrétní poradny pro osoby, které mají problémy
s nekontrolovateln˘m únikem moãe ãi stolice. Tato poradna pro
inkontinentní byla zfiízena ve spolupráci s matefiskou spoleãností
MSM, která má jako dlouholet˘ v˘hradní distributor vysoce kva-
litních inkontinenãních pomÛcek Attends bohaté zku‰enosti s fie‰e-
ním problému inkontinence. I kdyÏ je v˘skyt inkontinence ãast˘,
postihuje 20% osob nad 65 let (vy‰‰í v˘skyt je u Ïen), je její pro-
blematika v na‰í spoleãnosti stále víceménû tabu a inkontinentní
osoby nemají mnoho ‰ancí obdrÏet kvalifikované informace o tom,
jak ji fie‰it. 

Poradna pro inkontinentní osoby se koná pravidelnû jednou za
mûsíc, zpravidla 1. ãtvrtek v mûsíci. V pfiípadû zájmu je moÏné
poradnu pofiádat i v dal‰ích termínech, eventuelnû si vyÏádat náv‰tû-
vu odborné specialistky pfiímo doma. Odborná specialistka pro
inkontinenci pomÛÏe náv‰tûvníkÛm vybrat optimální pomÛcku
pfiímo dle jejich potfieb, poradí jim jak pomÛcky správnû pouÏívat
a poskytne kompletní informace t˘kající se fie‰ení inkontinence.
Vûfiíme, Ïe náv‰tûva poradny pomÛÏe tûmto osobám vyfie‰it jejich
problém s inkontinencí a umoÏní návrat do aktivního Ïivota. 

Tradiãní cviãení shaolin kung – fu pro dûti,
dospûlé i rodiãe s dûtmi je v na‰í mûstské ãásti
k vidûní v Z· Chvaletická, a to kaÏdou stfiedu od
19 do 21 hodin. V tu dobu tady také probíhá ná-
bor na cviãení od února do ãervna. Tohle asijské
bojové umûní je vhodné i pro zaãáteãníky, pomá-

há zdokonalit celkovou fyzickou kondici, udrÏet
du‰evní rovnováhu, posílit organismus a získat
základní prvky sebeobrany. Dal‰í informace
o kung – fu se mÛÏete dozvûdût na mobilním te-
lefonu 605 743 834. vok

Prohlídka kostela sv. Jiří
V nedûli 18. února od 14 hod. pofiádá PraÏská informaãní sluÏba prohlídku nejstar‰í

stavby v Hloubûtínû, jíÏ je kostel sv. Jifií z roku 1356. Prohlídka je spojena s odborn˘m
v˘kladem prÛvodkynû paní Pelzbauerové o historii Hloubûtína. foto: vok

Nábor na kung – fu
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78 druhů imitace dřeva

8 druhů dýhy

zrcadlové dveře v pěti barvách

ratanové dveře, žaluziové dveře

Praha 2 Bělehradská 36,
 tel.: 222 563 026
Praha 8 Sokolovská 377/141 (Palmovka)
 tel.: 731 106 521, tel./fax: 266 310 739
Praha 9 Breitcetlova 771, (Černý Most)
 tel.: 603 242 133
Praha 10 Měcholupy, Kutnohorská 425
 tel.: 603 242 133, 271 960 649
Praha 10 Nad Vršovskou horou 4 (OKAY)
 tel.: 267 107 307, fax: 281 914 758
Brandýs-Stará Boleslav (OD LABE)
 Masarykovo nám. 1778,
 tel.: 606 376 728,
 tel./fax: 326 903 081,
 e-mail: l.spilka@volny.cz

Praha 2Praha 2 Bělehradská 36,
 tel.: 222 563 026
Praha 8Praha 8 Sokolovská 377/141 (Palmovka)
 tel.: 731 106 521, tel./fax: 266 310 739 tel.: 731 106 521, tel./fax: 266 310 739
Praha 9Praha 9 Breitcetlova 771, (Černý Most) Breitcetlova 771, (Černý Most)
 tel.: 603 242 133 tel.: 603 242 133
Praha 10Praha 10 Měcholupy, Kutnohorská 425 Měcholupy, Kutnohorská 425
 tel.: 603 242 133, 271 960 649 tel.: 603 242 133, 271 960 649
Praha 10Praha 10 Nad Vršovskou horou 4 (OKAY) Nad Vršovskou horou 4 (OKAY)
 tel.: 267 107 307, fax: 281 914 758 tel.: 267 107 307, fax: 281 914 758
Brandýs-Stará BoleslavBrandýs-Stará Boleslav (OD LABE) (OD LABE)
 Masarykovo nám. 1778, Masarykovo nám. 1778,
 tel.: 606 376 728, tel.: 606 376 728,
 tel./fax: 326 903 081, tel./fax: 326 903 081,
 e-mail: l.spilka@volny.cz e-mail: l.spilka@volny.cz

Předváděcí střediska:Předváděcí střediska:

 
e 

 
e

 
e-mail: l.s

Parkování na âerném Mostû

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

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

952,– Kã/mûs vã. DPH

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

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

Jedná se o parkování v podzemních garáÏích, které jsou 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
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SOBOTA 17. 2.

FITCENTRUM FANTOM (nad poštou)

a Jana Pacasová vás zvou na

SEMINÁŘ plný POHYBU – DANCE AEROBIC
10.00 – 13.00

vhodné i pro začátečníky
T: 607 944 933

• přihlášky telefonicky nebo osobně
• omezená kapacita

ZNALECKÉ OCENùNÍ 
NEMOVITOSTÍ, POZEMKÒ, 
BYTÒ A STAVEB PROVEDE

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

Uzávûrka inzerce do ã. 3/07

je 14. 2. 2007

ÚČETNICTVÍ

Zpracujeme vaši daňovou evidenci, 
podvojné účetnictví, daně, mzdy, DPH, 

přehledy. Rekonstrukce účetnictví, 
zastupování na úřadech.

Telefon: 603 502 706, 281 932 886,
e-mail: hakata@seznam.cz

DANĚ – ÚČETNICTVÍ – MZDY

Zpracuji Vaši daňovou evidenci,
podvojné účetnictví, DPH, daně, 
mzdovou a personální agendu. 

Hana Oberleitnerová-tel.: 777 193 669 
hana.oberleitnerova@seznam.cz 

PRIVATIZUJETE ?
POMŮŽEME VÁM !

ÚVĚRY OD 3,5 %
Praha 7, Dělnická 54 

budova Drutěvy
Otevřeno po 13–18, út–čt 9–17 hod.

Tel.: 220 806 614, 724 048 121 
Těšíme se na vás !

KOLA – PRODEJ A SERVIS
Náchodská 708

Praha 9 – Horní Počernice

Po–Pá 9.00 – 18.30, So 9.00 – 12.00 hod.
Tel./fax 281 928 897

www.cyklopocernice.cz

• PRODEJ A SERVIS
• PÒJâOVNA
• BAZARLYÎE

PLACENÁ ¤ÁDKOVÁ INZERCE

• Koupím byt nebo rodinn˘ dÛm jakékoli veli-

kosti, kategorie a vlastnictví, kdekoli v Praze. Nabíd-

nûte cokoli, moÏno i dekret – nájemní smlouvu,

i v domû s majitelem, podnikov˘ apod. I zdevasto-

van˘, IV. kateg., v soudní Ïalobû, neoprávnûnû obsa-

zen˘, s neÏádoucím nájemníkem, ãi s jakoukoli práv-

ní vadou. Ve‰keré formality zajistím, zaplatím

stûhování i pfiípadné dluhy na nájemném, privati-

zaci apod. Mohu sehnat a zaplatit i náhradní byt,

domeãek mimo Prahu apod. a dát ãas na vystûho-

vání. Seriózní jednání, platba ihned a v hotovosti,

tel.: 222 712 015. 12/15

• Stavební projekty nabízím pro rekonstrukce

bytov˘ch jader, rekonstrukce a novostavby rodin-

n˘ch domÛ. Tel.: 723 858 248 1/03

• 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. 1/04

• Bazar – snowboardy, carvingové lyÏe cena

DO 3000,–. Tel. 777 246 373. 1/07

• Úãetnictví za pfiíznivé ceny! Slevy pro plátce

DPH i nové podnikatele! Certifikovan˘ V· úãet-

ní,poji‰tûní odpovûdnosti. Tel.: 604 124 534. 1/09

• DaÀov˘ poradce nabízí odklady daní, daÀová

pfiiznání, poradenství, (i e-mailem), spol. zdaÀ. man-

ÏelÛ, nemovitosti. Tel.: 608 066 088. 1/10

• DaÀové pfiiznání 2006, spoleãné zdanûní man-
ÏelÛ vám zajistí MVM úãetní servis www.mvm-ser-

vis.cz J. Macáková, Zeleneãská 55, Hloubûtín, tel:

777 014 820, B. Vitásková, Podnikatelská 565,

Bûchovice, tel: 281 864 667, E-mail: info@mvm-

servis.cz 1/11

• Zpracování úãetnictví, daÀové evidence na-

bízí certifikovaná úãetní fyzick˘m i právnick˘m

osobám. Kontakt 606 519 910, veãer 274 822 138.

1/12

• Koupím byt v této lokalitû druÏstevní nebo v os.

vlastnictví, na velikosti a patfie nezáleÏí. Platba hoto-

vû. Tel. 775 053 379. 9/13

• Zubní ordinace Stomat s.r.o. registruje nové pa-

cienty na poliklinice „Parník“ na âerném Mostû (ul.

Gen. Janou‰ka 902) a ve Vysoãanské nemocnici

(ul. Sokolovská 304). O‰etfiujeme dûti u nás regist-

rovan˘ch rodiãÛ, zhotovujeme ve‰keré zubní náhra-

dy, zavádíme zubní implantáty, léãíme parodonto-

logická onemocnûní. Tel.: âern˘ Most: 281 913 093,

Vysoãanská nem.: 266 006 163 2/06

• Odhady nemovitostí – soudní znalkynû Eva

Cihelková, mob. 728 360 145, tel. 283 044 175,

244 470 151. 2/07

• Dopravní firma pfiijme fiidiãe autobusÛ
(sk. „D“) do hlavního pracovního pomûru pro mûst-

skou dopravu nebo pfiepravu k obchodním centrÛm

v Praze. Lze i na brigádu (aÏ 5.700 Kã/t˘den, moÏ-

nost v˘platy po t˘dnu). Kontakt: p. Koneãn˘ tel.

731 544 120 (8–16 hod), e-mail: konecny@hotli-

ner.cz. 2/08

• âi‰tûní kobercÛ, ãalounûní, mytí oken. Telefon

603 973 500. 2/09

• Kvalitní lesní med koupíte u vãelafie. Ing. Vyd-

ra tel. 720 286 824. 2/11

• Potfiebujete odvézt co se vám nevejde do va‰e-

ho auta? Stûhujeme, vyklízíme, pfievezeme cokoli

se vejde do dodávky. 777 200 271. 2/12

• Pronájem bytu Praha 9-H. Poãernice, 2+kk,

65m2 a balkon 8m2, sklep a parkovací stání v domû,

3. patro s v˘tahem v nové stavbû. Panoramatická

vyhlídka, pûkné, klidné okolí, orientace J. Kuch.

s myãkou, roh. vana, ‰atna. 5 minut busem od met-

ra â. Most. 15.000 Kã/mûs. + popl. Tel. 774 440 930.

2/17

• Fotoateliér-novû otevfien na âerném Mostû. Foto
na prÛkazky 120,–. Rodinné foto od 250,–. Dále
hledáme pro ilustraãní fotografování tûhotné Ïeny,
fotogenické maminky s miminkama a nové tváfie
pro modeling. www.studioren.cz, 602 200 270. Bob-
kova 665. 2/13
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KVánoãní cenû Prahy v synchronizovaném plavání se vracíme jak foto-
grafiemi z hloubûtínského bazénu, tak v˘sledkovou listinou. Závodi-

lo se za úãasti 10 zemí a 24 oddílÛ (nejvût‰í úãast z dosavadních 25. roã-
níkÛ) v kategorii star‰í Ïákynû (13–15 let) a seniorky. U Ïákovské kategorie
v sólech zvítûzila Japonka Aika Hakoyama, na druhém místû skonãila Natá-
lie Koubková z domácího oddílu SK NEPTUN Praha, v t˘mech byla prv-
ní TJ Tesla Brno, stfiíbrná pfiíãka patfiila opût SK Neptun Praha, v duetech
kralovaly Japonky, tfietí skonãily Koubková s Roubíãkovou z SK Neptun
Praha, v kombinovan˘ch sestavách (combo) byly nejlep‰í star‰í Ïákynû
z TJ Tesla Brno. V seniorkách si prvenství v sólu odnesla Mária Dzureko-
vá z Bratislavy, v duetech Dzureková s Habovou, druhou pfiíãku vybojovaly
závodnice SK Neptun Praha a v combu se z vítûzství radovaly seniorky
z ruského Ekatûrinburgu. Pofiadí nejlep‰ích klubÛ: 1) SK Neptun Praha,
2) TJ Tesla Brno, 3) Japan Swimming Federation. 

Pfiipomínáme, Ïe byl v plaveckém areálu Hloubûtín zahájen zápis
do kurzÛ plavání a akvabel na druhé pololetí ‰kolního roku 2007. 
Zápis probíhá vÏdy v pondûlí aÏ ãtvrtek (10–12 a 15.30–17 hod.).

text a foto: j‰

O prvenství mezi akvabelami
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Nejvût‰í tuzemskou sbûratelskou událostí leto‰ního roku bude bezesporu
záfiijová Svûtová v˘stava po‰tovních známek, která se po mnoha letech

vrací do Prahy. A to právem, neboÈ na‰e po‰tovní známky si co do v˘tvarné
úrovnû a techniky provedení udrÏují ve svûtû stále vysoké renomé. Kromû
klasick˘ch sbûratelsk˘ch oborÛ, mezi nûÏ patfií zmínûná filatelie, se v dne‰-
ní konzumní dobû dá sbírat takfika cokoli, coÏ asi nejvíce vyhovuje sbûrate-
lÛm kuriozit. U nás v Praze 14 se zaãátkem kaÏdého roku koná malé setkání
sbûratelÛ v klubovnû oddílu Orion na âerném Mostû (viz foto). Jeho vedou-
cí paní Jandová je sama zapálenou sbûratelkou, coÏ se jí podafiilo pfienést i na
nûkteré ãleny tohoto pfiedev‰ím turistického oddílu. TakÏe tu dûti sbírají napfi.
pytlíky od ãajÛ, cukry, pivní tácky, kameny, rÛzné obaly atd. V klubovnû jsem
zastihl také paní Korsovou, která se dvacet let vûnuje sbírání dopisních papí-
rÛ, kter˘ch jiÏ má 1 300. Paní Jandová zase vlastní ojedinûlou sbírku 20 000
ubrouskÛ (je 7. v republice, první na svûtû je jedna Norka s 64 000 ubrous-
ky). Ke sbûratelství ji pfiivedl tatínek, po nûmÏ podûdila 18 alb po‰tovních
známek.

Na závûr tfii zajímavé v˘stavní tipy: ve Stfiedoãeském muzeu v Roztokách
mÛÏete aÏ do 18. bfiezna nav‰tívit v˘stavu s názvem Sbírání Ivy Hüttnerové
– z ãasÛ krajek a tfie‰ní na porcelánu; v Regionálním muzeu v Jílovém u Pra-
hy probíhá do 11. února v˘stava Sbûratelé známí a neznámí, blázni i nor-
mální, a za posledním tipem nemusíte nikam jezdit, neboÈ si na stránce 
www.pivni-tacky.net mÛÏete prohlédnout hezky doma v teple unikátní gale-
rii ãesk˘ch a slovensk˘ch pivních táckÛ. j‰, foto autor a archiv

Mezi námi sběrateli
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