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MùSÍâNÍK OBâANÒ âERNÉHO MOSTU, HLOUBùTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC

Po deseti letech obnovená tradice plesÛ v Z· Chva-
letická mûla pokraãování v hotelu Svornost. Více na
zadní stranû obálky. foto: ves
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Skautsk˘ oddíl Práãata (dfiíve Vlãata), kter˘ se skládá z 35. smeãky vlãat,

35. oddílu skautÛ a 35. roverského kmene Havrani, si v únoru pfiipome-

nul 40. v˘roãí svého zaloÏení. Oslavy byly soustfiedûny do klubovny oddí-

lu na Slavoji Hloubûtín. Zde na pfiíchozí, aÈ uÏ se jednalo o b˘valé oddí-

lové skauty, rodiãe ãi souãasné ãleny, ãekala v místnostech, které byly

pfiíjemnû vytopeny kamny na uhlí, v˘stava z historie oddílu, v podkroví

se promítaly filmy z táborov˘ch her a jin˘ch vesel˘ch akcí, a aby se pfii

tom netrpûlo hladem a Ïízní, mal˘ bufet nabízel teplé a studené obãer-

stvení. Jádrem v˘stavy byly vedle rozliãn˘ch exponátÛ a fotografií docho-

vané oddílové kroniky, do kter˘ch je peãlivû zapisováno, co se na v˘letû

nebo na tábofie pfiihodilo, aÈ uÏ hezkého, hor‰ího ãi jinak zajímavého. Od

roku 1969 uÏ oddíl Práãat uzavfiel nûkolik desítek kronik, jejichÏ celko-

vá hmotnost se blíÏí ke 30 kg. j‰, foto: ves a autor

Čtyřicátiny Práčat
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Informace z jednání
Rady MČ Praha 14

Na svém 57. jednání dne 27. 1. 
Rada mimo jiné

Seznámila se s návrhem Koncepce fie‰ení dopa-

dÛ jednostranného zv˘‰ení nájemného na úze-

mí Mâ Praha 14. UloÏila starostovi ing. Miro-

slavu FroÀkovi zajistit projednání návrhu

v komisi pro sociální vûci, bytové komisi a ve

finanãním v˘boru.

Schválila vyhlá‰ení grantÛ Mâ Praha 14 v so-

ciální oblasti pro rok 2009. 

Schválila v˘roãní zprávu o poskytnut˘ch infor-

macích dle zákona o svobodném pfiístupu

k informacím na Úfiadu Mâ Praha 14 za rok

2008. 

• Zpráva byla zvefiejnûna na úfiední desce úfia-

du a na webov˘ch stránkách Mâ Praha 14.

Souhlasila se zvefiejnûním zámûru a násled-

n˘m uzavfiením nájemní smlouvy na pronájem

ãástí pozemkÛ v k. ú. Kyje o celkové v˘mû-

fie 1 200 m2 za úãelem zfiízení staveni‰tû na

akci „Modernizace traÈového úseku Praha Li-

beÀ–Praha Bûchovice“, rekonstrukce Ïelezniã-

ního mostu spol. Bögl a Kr˘sl, k.s. za celkové

roãní nájemné 12 000 Kã.

Vzala na vûdomí oznámení zámûru podle

zákona o posuzování vlivÛ na Ïivotní prostfiedí

spoleãnosti Coca-Cola HBS âeská republika na

nav˘‰ení v˘robní kapacity závodu na v˘robu

nealkoholick˘ch nápojÛ v k. ú. Kyje. 

• Rada poÏaduje doplnit oznámení zámûru

o zatíÏení prostfiedí dopravní obsluÏností areá-

lu vyvolané nav˘‰ením v˘robní kapacity na cílo-

v˘ rok 2011 (vãetnû bilancí pohybÛ nákladních

automobilÛ) a vliv na sloÏky Ïivotního prostfie-

dí, jejich velikost a v˘znam.

Nesouhlasila s návrhem na umístûní stavby

bytového domu o tfiech nadzemních podlaÏích

v k. ú. Kyje pfii ul. Svatojánská x Kocífiova. 

• NavrÏen˘ bytov˘ dÛm svou velikostí a mírou

vyuÏití pozemku podstatnû pfiekraãuje parametry

urbanistické struktury okolní zástavby, ve kte-

ré se pfieváÏnû vyskytují samostatnû umístûné

rodinné domky nebo dvojdomy. Zámûr je zpra-

cován bez respektu ke stávajícím urbanistick˘m

hodnotám území a není ‰etrn˘ k zájmÛm vlast-

níkÛ sousedních pozemkÛ a staveb. 

Vzala na vûdomí podnût obchodní spoleãnos-

ti EKOSPOL, a.s. na úpravu smûrné ãásti územ-

ního plánu v oblasti Na Hutích pfii ul. Budova-

telské. 

Souhlasí s úpravou smûrné ãásti územního plá-

nu u funkãní plochy OV s kódem míry vyuÏití

E u v˘chodnû navazující plochy OC s kódem

D za pfiedpokladu, Ïe kolaudace staveb z byto-

vé v˘stavby II. etapy probûhne aÏ po zprovoz-

nûní Vysoãanské radiály a prodlouÏené komu-

nikace Ocelkova. 

PoÏaduje 1) uzavfiít dohodu mezi zúãastnûn˘-

mi stranami na vybudování svûtelného signali-

zaãního zafiízení na kfiiÏovatce Za âern˘m mos-

tem x Cíglerova a fiízeného dopravního systému

na kfiiÏovatce Cíglerova x Slévaãská, 2) zahr-

nout do zámûru II. etapy i v˘stavbu autobusové

zastávky v obou smûrech pfii ul. Budovatelské.

Na svém 58. jednání dne 10. 2. 
Rada mimo jiné

Jmenovala grantovou komisi pro hodnocení

projektÛ v oblasti sportovních, kulturních a vol-

noãasov˘ch aktivit na rok 2009.

Souhlasila s finanãním pfiíspûvkem k obnovû

památníku odbojÛ v Praze 4-Spofiilovû ve v˘‰i

20 000 Kã.

• Tento památník byl odhalen v roce 1937 u pfií-

leÏitosti 20. v˘roãí bitvy u Zborova a sv˘m

v˘znamem pfiesahuje rámec Prahy 4.

Schválila poskytnutí finanãního prostfiedku

formou daru ve v˘‰i 5 000 Kã obãanskému sdru-

Ïení Zajíãek na koni k úhradû nákladÛ spoje-

n˘ch s pfiepravou koní na akci Zajíãkovo maso-

pustní veselení.

Stanovila pro konání svatebních obfiadÛ v Gale-

rii 14, nám. Plk Vlãka 686, âern˘ Most, s úãin-

ností od 1. 3. 2009 tyto dny a hodiny: pátky od

10 do 14 hod. a soboty od 10 do 14 hod.

Komise bezpečnostní 
a protidrogová a komise 
pro sociální věci (28. 1.)

Na spoleãném jednání ãlenové obou komisí

projednali závûreãnou zprávu o monitoringu

uÏívání návykov˘ch látek na území Mâ Pra-

ha 14. Komise doporuãily, aby bylo v monito-

ringu pokraãováno a zároveÀ poÏadují, aby zprá-

va byla doplnûna o lokalitu Hloubûtína, jeÏ byla

opomenuta. Dále se obû komise seznámily

s plnûním pûtiletého Programu primární pre-

vence sociálnû patologick˘ch jevÛ, kter˘ jiÏ pro-

bíhá na v‰ech základních ‰kolách v Praze 14.

Jako velmi prospû‰né bylo vyhodnoceno setká-

ní fieditelÛ ‰kol, zástupcÛ ÚMâ Praha 14 a t˘mu

PROSPE, o. s., organizované k zaji‰tûní pro-

gramu primární prevence sociálnû patologic-

k˘ch jevÛ. 

Bûhem jednání se projednávalo téma, jak je

Mâ Praha 14 pfiipravena na projevy ekonomic-

ké krize (vzrÛstající nezamûstnanost, zvy‰ující

se poãet bezdomovcÛ a dal‰í sociální problé-

my). Tajemník ÚMâ Praha 14 ing. Ludûk Lis˘

informoval ãleny komisí o tom, Ïe Mâ Praha 14

rozpracovává moÏnost pfiíspûvku na bydlení pro

sociálnû slab‰í obãany a zvaÏuje se pomoc pfii

deregulaci nájemného, nicménû pfii silném dopa-

du ekonomické krize na obãany na‰í mûstské

ãásti nelze situaci fie‰it bez pomoci hl. m. Pra-

hy. Komise se shodly na nutnosti zajistit pro

obãany mûstské ãásti informace o kontaktech

na organizace a úfiady, na nûÏ by se mohli obra-

cet s Ïádostí o pomoc pfii fie‰ení sociálních pro-

blémÛ zpÛsoben˘ch nástupem ekonomické kri-

ze. Informace bude zvefiejnûna na internetov˘ch

stránkách radnice a v Listech Prahy 14. Komi-

se dále doporuãila Radû, aby byly vyãlenûny

finanãní prostfiedky na nákup pomÛcek pro

seniory (napfi. osobní alarmy apod.) ke zv˘‰ení

jejich bezpeãnosti. Pfiedsedkynû komise pro

sociální vûci navrhla moÏnost distribuce bez-

peãnostních pomÛcek na pfiedná‰kách pofiáda-

n˘ch v klubu seniorÛ.
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Anketa spokojenosti
občanů MČ Praha 14
Stejnû jako v roce 2008 se rozhodla Mâ Pra-

ha 14 uspofiádat v mûsíci dubnu 2009 anketu

spokojenosti s jejími sluÏbami. Anketa se bude

konat hlavnû z dÛvodu získání informací pro

zkvalitÀování sluÏeb mûstské ãásti a moÏností

jejich vylep‰ení. Ve vstupním prostoru obou

dvou budov budou pfiipraveny anketní lístky,

které obãané vyplní po náv‰tûvû Mâ Praha 14

a vloÏí do schránky. V‰em, ktefií se aktivnû

zúãastní této ankety, pfiedem dûkujeme.

Ing. Michal Nûmec, manager jakosti

Veřejné projednání
komunitního plánu

V Galerii 14 probûhlo 23. února vefiejné pro-

jednání návrhu komunitního plánu rozvoje

sociálních sluÏeb ve správním obvodu Praha 14

(vãetnû Dolních Poãernic). Cílem setkání bylo

na základû usnesení Rady pfiedstavit obãanÛm

obou mûstsk˘ch ãástí jak vlastní plán, tak umoÏ-

nit zúãastnûn˘m vyjádfiit se k tomuto strategic-

kému dokumentu, jenÏ má slouÏit ke zlep‰ení

postavení obãanÛ v nepfiíznivé sociální situaci.

Je zpracován na období let 2009–2014 a kaÏdé

dva roky by mûl b˘t aktualizován. Na jeho tvor-

bû se podílelo ‰iroké spektrum partnerÛ: zástup-

ci obou mûstsk˘ch ãástí, organizace poskytují-

cí sociální ãi návazné sluÏby, obãané vãetnû

uÏivatelÛ sociálních ãi návazn˘ch sluÏeb. 

S návrhem komunitního plánu se lze se-

známit také na str. www.praha14.cz/komunit

plan/index.php (zde je také k dispozici pfiipo-

mínkovací formuláfi). Ten lze zasílat na mail:

spatenka@p14.mepnet.cz nebo na adresu OÚR

KS, ÚMâ Praha 14, Bfií VenclíkÛ 1073, 198 21

Praha 9.
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dvoustranu pfiipravil: j‰

Rada městské části Praha 14
vyhlašuje konkurzní řízení na funkci 

ředitele/ky Základní školy,

Praha 9 – Černý Most, Bří Venclíků 1140 
s předpokladem nástupu 

1. srpna 2009.
Bližší informace naleznete na adrese: 

www.praha14.cz v odkazu úřední deska.

Případné dotazy 

na telefonu 281 005 215 
Mgr. Alena Naidrová, 

vedoucí odboru školství, 
e-mail: naidrova@p14.mepnet.cz

Rada městské části Praha 14
vyhlašuje konkurzní řízení na funkci 

ředitele/ky Mateřské školy Korálek,

Praha 9 – Černý Most, Bobkova 766
s předpokladem nástupu 

1. srpna 2009.
Bližší informace naleznete na adrese:

www.praha14.cz v odkazu úřední deska.

Případné dotazy 

na telefonu 281 005 215 
Mgr. Alena Naidrová, 

vedoucí odboru školství, 
e-mail: naidrova@p14.mepnet.cz

Vlajka pro Tibet
Dne 10. bfiezna se radnice Prahy 14 vyvû‰e-

ním tibetské vlajky pfiipojí k mezinárodní kam-

pani Vlajka pro Tibet. K této kampani se na‰e

mûstská ãást pfiipojuje kaÏdoroãnû (viz foto).

Letos si pfiipomeneme jiÏ 50. v˘roãí povstání

TibeÈanÛ proti ãínské okupaci Tibetu, pfii kte-

rém zemfielo nejménû 80 000 TibeÈanÛ. Celo-

svûtová kampaÀ Vlajka pro Tibet vznikla v polo-

vinû devadesát˘ch let v západní Evropû s cílem

poukázat na dlouhodobé poru‰ování lidsk˘ch

práv v Tibetu. âeská republika se ke kampani

pfiipojuje pravidelnû od roku 1996 a v loÀském

roce ji v âR podpofiilo 349 mûst, obcí, mûst-

sk˘ch ãástí nebo krajÛ.

âesk˘ statistick˘ úfiad organizuje v leto‰ním

roce opût v˘bûrové ‰etfiení o Ïivotních pod-

mínkách domácností v âeské republice (Îivotní
podmínky 2009), které navazuje na pfiedchozí

roãníky tohoto ‰etfiení. ·etfiení se uskuteãní v cca

12 000 domácnostech na území celé âR, tedy

i Prahy 14. V‰echny domácnosti byly do akce

zahrnuty na základû náhodného v˘bûru poãíta-

ãem. Vlastní ‰etfiení probûhne od 21. února do

10. kvûtna prostfiednictvím speciálnû vy‰kole-

n˘ch tazatelÛ. Pracovníci zapojení do ‰etfiení se

budou prokazovat povûfiením k v˘konu funkce

nebo sluÏebním prÛkazem zamûstnance âSÚ.

Ve v‰ech fázích zpracování je zaruãena anony-

mita zji‰tûn˘ch údajÛ a získaná data jsou dÛsled-

nû chránûna podle pfiísn˘ch poÏadavkÛ zákona

o státní statistické sluÏbû a o ochranû osobních

údajÛ. S pfiípadn˘mi dotazy se mohou obãané

z Prahy 14, oslovení tazateli, ktefií provádûjí

toto ‰etfiení, obracet na RNDr. Janu ·ídlovou,

tel. 274 052 084, jeÏ je povûfiena fiízením ‰etfie-

ní v hl. m. Praze.

Životní podmínky 2009

Znaãn˘ zájem byl o úvodní podnik tfiídílného

seriálu turnajÛ tenisov˘ch ãtyfiher neregistrova-

n˘ch hráãÛ o pohár starosty Prahy 14, kter˘

v polovinû února hostila nafukovací hala  v Hlou-

bûtínû. Nejlep‰í z pûti skupin, kde se hrálo systé-

mem kaÏd˘ s kaÏd˘m, postoupili do osmifinále,

ze kterého se aÏ do finálového klání probojova-

ly dvojice âibera – Zvoniã a Bruna – âejka.

V kvalitním vyvrcholení turnaje se po vítûzství

6:3 radoval z poháru i vûcn˘ch cen prvnû jme-

novan˘ debl. vok, foto: j‰

Praha 14 Tour 2009 o pohár starosty
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na‰i zastupitelé

Co podstatné vám dalo studium a vzdûlá-
ní do Ïivota ?

Vystudoval jsem stfiední ‰kolu, ale vysokou

jsem shodou nepfiízniv˘ch Ïivotních okolností

nedokonãil. Dodnes vidím, Ïe to byla chyba,

protoÏe vzdûlání je nepochybnû vysoká hodno-

ta a dnes zcela právem budujeme vzdûlanostní

spoleãnost. Rozvoj oborÛ je tak velk˘ a tak rych-

l˘, Ïe si kaÏd˘ ãlovûk musí stále doplÀovat své

znalosti. To se t˘ká samozfiejmû i mé osoby.

Jsem rád, Ïe oba moji synové dokonãují vyso-

kou ‰kolu.

Jak se vám líbí v Hloubûtínû, kde Ïijete od
roku 1989?

Jsem rodil˘ PraÏák, pÛvodnû ze Starého

Mûsta. Pfied 30 lety, kdyÏ jsem zaloÏil vlastní

rodinu, jsem se pfiestûhoval do Hloubûtína a stal

jsem se hloubûtínsk˘m vlastencem. Líbí se mnû

tady a srovnám-li tfieba, jaká byla doprava teh-

dy a dnes, vidím dramatick˘ rozdíl. Starou-

sedlíci si jistû vzpomenou, jak jsme jezdili

domÛ v pfieplnûn˘ch autobusech. Dnes máme

pohodlné metro. Ale vyhráno nemáme, proto-

Ïe vznikla celá fiada nov˘ch problémÛ. Tfieba

tranzitní doprava na Kolbenové, ale i v Podû-

bradské a Kbelské ulici zhor‰uje vzduch a zasa-

huje na‰e byty prachem a zatûÏuje okolí hlu-

kem.

Jak se jako obãan a také ãlen komise Ïivot-
ního prostfiedí díváte na problematiku Ïivot-
ního prostfiedí v Praze 14 a potaÏmo v celé
Praze.

Problematika Ïivotního prostfiedí je stále

aktuální. V celé Praze a tedy i v na‰í mûstské

ãásti se staví mnoho domÛ, ale nesázejí se stro-

my. Souãasn˘ stav je neuspokojiv˘ a musíme

ho zlep‰it. Pfieji si, abychom byli k Ïivotnímu

prostfiedí nejen citliví, ale abychom ho zlep‰o-

vali. V Hloubûtínû bychom se mûli napfiíklad

postarat o zlep‰ení plochy mezi ulicemi Chval-

ská, Klánovická a Podûbradská tak, aby pfiiro-

zené centrum na‰í mûstské ãásti bylo funkãnû

hezké. V této souvislosti mû znepokojuje zámûr

vybudovat v centru Hloubûtína podzemní

záchytné parkovi‰tû. 

Jak se vám dafiilo vychovávat va‰e dva
dospûlé syny?

KaÏd˘ rodiã dûlá pro své dûti to, co povaÏu-

je za nejlep‰í. O totéÏ jsem se snaÏil já a to i po

tom, kdy se mnû rozpadlo manÏelství. Synové

na‰tûstí bydleli se svou matkou nedaleko a tak

byl kontakt mezi mnou a jimi ãast˘. Dodnes za

mnou synové chodí a jsme v kontaktu, coÏ mû

tû‰í.

Jste sice rozveden˘, ale pfiesto rád oddá-
váte uÏ ‰est let. DokáÏete si pfiedstavit, Ïe se
znovu oÏeníte? 

Oddávám rád a to nejen mladé lidi, ale i seni-

ory. V oãích snoubencÛ vÏdy vidím lásku, poro-

zumûní, nadûji a odvahu vydat se do Ïivota spo-

leãnou cestou. Jestli se nûkdy je‰tû oÏením, je ve

hvûzdách, ale rozhodnû nefiíkám, Ïe to nikdy

neudûlám. Uvidím, co mi Ïivot pfiinese.

âemu se nejradûji vûnujete ve volném
ãase?

Mám rád rekreaãní jízdu na kole a plavání.

Oboje mû udrÏuje v dobré fyzické kondici.

A velmi rád kutím a pob˘vám na své zahrádce

v nedaleké zahrádkáfiské kolonii na kraji Hlou-

bûtína.

Co povaÏujete za svÛj nejvût‰í Ïivotní
úspûch ?

Myslím si, Ïe na bilancování mám je‰tû ãas

a tfieba mû nejvût‰í úspûch teprve ãeká. Roz-

hodnû jsem rád, Ïe mám dva dobfie vychova-

né a vzdûlané syny a Ïe jsem vÏdy dûlal prá-

ci, která mû tû‰ila a byla uÏiteãná i pro ostat-

ní lidi.

Obdivuji v‰echny dárce krve. Pr˘ ãekáte
na zlatou Jánského plaketu ? Jaké to je dávat
krev? 

Dárcovství krve povaÏuji za velmi dÛleÏité.

Zaãal jsem uÏ jako student, ale pravda je, Ïe teh-

dy to byl pro mû i zdroj penûz na pfiilep‰enou.

KdyÏ jsem zaãal vydûlávat, zafiadil jsem se do

bezpfiíspûvkového programu. Krev jsem zadar-

mo daroval uÏ 40x a brzy pravdûpodobnû dosta-

nu zlatou Jánského plaketu. Dárcovství krve

povaÏuji za samozfiejmost a tû‰í mû, Ïe jsem tím

pomohl fiadû spoluobãanÛ.

Co vám v Praze, potaÏmo v Praze 14 nej-
více ztrpãuje Ïivot a co naopak je na Ïivotû
v metropoli nejlep‰í?

Vadí mnû asi to, co v‰em lidem: v fiadû míst

Prahy je hodnû hluku, prachu, nepofiádek od

mnoh˘ch jedincÛ, ktefií sv˘m chováním zne-

pfiíjemÀují Ïivot ostatním obãanÛm, a také mi

vadí ub˘vající plochy zelenû. U nás dochází

k zahu‰Èování stávající v˘stavby, samozfiejmû

opût na úkor zelenû. Problémem, kter˘ trápí

zejména seniory, je také napfiíklad stále se zmen-

‰ující poãet mal˘ch obchodÛ v blízkém okolí.

KaÏd˘ pfiece není schopen, nebo k tomu nemá

ani prostfiedky, aby si pro kaÏd˘ rohlík dojel na

âern˘ Most. Jinak v metropoli Praze je mnoho

krásn˘ch míst. Je m˘m domovem a pfieji si, aby

se v ní v‰em pfiíjemnû Ïilo.

Co si myslíte o dostupnosti bydlení pro
mladé rodiny a o deregulaci nájemného?

Deregulace nájemného je ve stávajících pod-

mínkách nutná. Problém je v tom, jak rychle

bude probíhat. Sám jsem zastáncem pomalej‰í-

ho postupu. To proto, Ïe nûkteré mladé rodiny

nedosáhnou na úvûr, aby si mohly pofiídit vlast-

ní byt a startovací byty pro mladé rodiny jsou

spí‰e virtuální neÏ skuteãnou realitou. Také

k seniorské populaci bychom mûli pfiistupovat

citlivû, mnozí mají malé dÛchody a deregulo-

vané nájemné by je velmi zasáhlo. Nûktefií poli-

tici doporuãují, aby se tedy pfiestûhovali do men-

‰ích bytÛ nebo do levnûj‰ích mûst. JenomÏe

men‰ích obecních bytÛ je zoufal˘ nedostatek

a pfiestûhování úplnû jinam také není fie‰ení.

Osamûlí seniofii to nezvládnou a v‰ichni navíc

ztratí pocit domova.

V komunální politice se pohybujete uÏ
fiadu let. Je jiná, neÏ byla, kdyÏ jste do ní
vstupoval?

TûÏko srovnávat nesrovnatelné. Samozfiej-

mû, Ïe tehdy byla politika jiná neÏ dnes, pro-

toÏe její rámec je celospoleãensk˘ a spoleãnost

se sv˘mi problémy se také vyvíjí. VÏdycky se

jedná o nároãnou práci, protoÏe je zaloÏena na

spolupráci lidí. KaÏd˘ je jin˘, kaÏd˘ má jin˘

názor a tedy i teì se stále uãíme, jak dosáh-

nout nejlep‰ího moÏného kompromisu. 

za ãtenáfie ListÛ se ptal: 
Jaroslav ·míd

Seriál rozhovorÛ se ãleny Zastupitelstva Mâ Praha 14 pokraãuje Miroslavem

Dvofiákem (âSSD). Témûfi 25 let pracoval v âKD Praha v oblasti ekonomi-

ky práce a po roce 1990 jako pfiedseda odborové organizace ZV OS KOVO

âKD SLUÎBY. Od roku 1999 podnikal v oblasti finanãního poradenství. V letech

2003 aÏ 2006 byl na Úfiadu Mâ Praha 21 vedoucím bytového oddûlení a pracovní-

kem odboru majetku a investic. V souãasné dobû je poji‰Èovacím poradcem. V komu-

nální politice v Praze 14 pÛsobí jiÏ tfietí volební období. Po dvû volební období byl

neuvolnûn˘m radním. V souãasné dobû je ãlenem dozorãí rady Správy majetku

Praha 14, komise Ïivotního prostfiedí a oddávajícím.

Představujeme: Miroslava Dvořáka

Jako oddávající v Galerii 14.
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Výstava obrazů v G 14
Ve stfiedu 11. bfiezna od 17 hod. zveme do

Galerie14, nám. Plk. Vlãka 686, âern˘ Most, na

vernisáÏ obrazÛ v˘tvarníkÛ z Vla‰imi: ing. arch.

Josefa Bur‰íka, Drahomíry Svobodové a Jaro-

slava Svobody. Tato v˘stava se koná místo

expozice ilustrací Miloslava Havlíãka, kterou

jsme avizovali v únorov˘ch Listech. 

Josef Bur‰ík se vûnuje pfiedev‰ím krajino-

malbû technikou suchého pastelu. Je ãlenem

Unie v˘tvarn˘ch umûlcÛ. 

Drahomíra Svobodová se zab˘vá figurální

tématikou a portréty, hlavnû dûtí. Z technik je

jí nejbliÏ‰í akvarel. V tvorbû Jaroslava Svobo-

dy pfievaÏuje figurální a portrétní námût, zamû-

fiuje se také na dfievûné plastiky. 

V̆ stava potrvá do 2. dubna a bude otevfiena

vÏdy v úter˘, stfiedu a ãtvrtek 14–18 hodin

a v nedûli 14–17 hodin. Vstup voln˘.

Turnaj ve stolním tenisu
V sobotu 14. bfiezna se uskuteãní ve spor-

tovní hale plaveckého areálu Hloubûtín, Hlou-

bûtínská 80, turnaj ve stolním tenisu pro nere-

gistrované hráãe od 15 let. Prezence 8.30–8.50

hod., zaãátek turnaje v 9 hodin. Startovné 50

Kã na osobu. Vstup pouze v sálové obuvi.

Koncert Saxofonového
kvarteta

Srdeãnû zveme do Galerie 14 ve stfiedu

18. bfiezna na koncert Saxofonového kvarteta

Bohemia. Na programu bude History of Jazz

Víta Fialy – prÛvodce historií jazzu od ragtimu

po Glenna Millera. Zaãátek koncertu je v 18.30

hodin, vstup voln˘.

DUBEN

Velikonoční trhy 
neziskových organizací

V pondûlí 6. dubna se na prostranství u ka‰-

ny na koneãné stanici metra âern˘ Most bude

konat Velikonoãní trh. Od l3 do l7 hodin zde

budou neziskové organizace z Prahy l4 prodá-

vat své v˘robky a drobné dárkové pfiedmûty.

Po celé odpoledne bude na krytém podiu pro-

gram pro dûti a jistû je potû‰í moÏnost povozit

se na ponících. Pfiijìte se pobavit a vybrat hez-

ké velikonoãní dárky pro své blízké.

Vernisáž
Ve stfiedu 8. dubna v 17 hodin bude v Gale-

rii 14 zahájena v˘stava obrazÛ Katefiiny Sko-

fiepové. BliÏ‰í informace o v˘stavû a autorce se

dozvíte v pfií‰tích Listech.

Milostná lyrika 
v proměnách času

Dne 15. dubna od 18.30 hodin se uskuteãní

v Galerii 14 koncert souboru Musica dolce vita.

Program bude upfiesnûn v pfií‰tím vydání Lis-

tÛ Prahy 14. Vstup voln˘.

Dojmy z Černého Mostu 
ve fotografii

Do Centra vzdûlávání a vefiejného internetu

(CVVI), MaÀákova 745, âern˘ Most zveme dne

24. dubna od 18 hod. na pfiedná‰ku Rudolfa

Zemka nazvanou Dojmy z âerného Mostu ve

fotografii. Pfiedná‰ející svÛj vztah k fotografo-

vání této lokality charakterizoval slovy: „Aã je

to k neuvûfiení, i okrajové praÏské sídli‰tû mÛÏe

mít nûco jako svou zvlá‰tní romantickou atmo-

sféru. Jde jen o to, nûjak ji zviditelnit. Pokud se

to – tfieba pomocí barevné fotografie – povede,

pak si ji uvûdomíme. A právû o zachycení prcha-

v˘ch okamÏikÛ se snaÏí série náladov˘ch dia-

pozitivÛ âerného Mostu a jeho okolí, které

v rÛzn˘ch denních a roãních dobách mÛÏe b˘t

dokonce i malebné. Jde o pokus vidût zdánlivû

v‰ední vûci nev‰edním pohledem, vidût je tro-

chu jinak a snad i trochu hezky.“ 

Svatojiřská pouť
V sobotu 25. dubna se koná tradiãní Svato-

jifiská pouÈ v Hloubûtínû na prostranství pfied

Penny Marketem. Dûti se mohou tû‰it na pou-

Èové atrakce, jako jsou fietízkov˘ kolotoã, hou-

paãky, autodráha, stfielnice, nafukovací hrad ãi

Ïirafa a divadélko. Chybût nebudou ani stánky

s obãerstvením a sladkostmi. Souãástí pouÈo-

vé zábavy budou rovnûÏ tradiãní vepfiové hody

na Staré hospodû. Podrobn˘ program pouti zve-

fiejníme v pfií‰tích Listech.

Poznámka: Hlavním pofiadatelem akcí je
pfiíspûvková organizace KVIZ Praha 14.
Zmûna programu vyhrazena.

PRAHA 14Kulturní                             a sportovní akce radnice

Pozvánka 
na Josefskou veselici

I. Obãanské sdruÏení Hloubûtín zve na

Josefskou veselici. 

Pfiijìte si zazpívat a pobavit se v pátek

20. bfiezna od 18 hod. do ãínské restaurace

(Havana) v Hloubûtínû. 

Hrát budou pfiátelé, dobrovoln˘ pfiíspû-

vek na reÏii a na tombolu (do tomboly) vítán.

Od 1. února 2009 se ve zdravotním zafiízení

Poliklinika Bioregena s.r.o., Vajgarská 1141,

Kyje provádí pravidelnû kaÏd˘ ãtvrtek od 15 do

18 hod. sonografické vy‰etfiení dûtského kyãel-

ního kloubu, jeÏ je povinné od 3. t˘dne vûku

dítûte.
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âtvrtek 5. bfiezna v 19.30 hod.
CAVEMAN (Rob Becker)

Caveman je nejen obhajobou jeskynního

muÏe, ale hlavnû obhajobou inteligentního humo-

ru dlouho u nás nevídanou. Hraje Jan Holík.

âtvrtek 12. bfiezna v 19.30 hod.
1 + 1 = 3 (Ray Cooney)

Pokud vám tahle rovnice nûco pfiipomíná,

pak o sex jde v téhle komedii aÏ v té druhé fiadû.

Divadlo Kompanyje.

Sobota 14. bfiezna v 17 hod.
TURECKÁ KAVÁRNA (Robert Thomas)

Zdánlivû

v‰ední situa-

ce ze zdánli-

vû v‰edního

dne se ode-

hrávají

v útulné pa-

fiíÏské kavár-

niãce. Úãin-

kují: Václav

Vydra, Naìa

Konvalinková, Jana Bou‰ková, Matûj Hádek

a Martin Kubaãák.

Nedûle 15. bfiezna v 15 hod.
MRAZÍK (Jana a Jurij Galinovi) 

Pfiíbûh o py‰ném Ivánkovi, hodné Nastûnce,

dûdeãkovi Hfiíbeãkovi, babû Jaze, mocném Mra-

zíkovi, ale hlavnû o vítûzství dobra nad zlem.

DS Poãerníãci.

Úter˘ 17. bfiezna v 19.30 hod.
VYVOLENÍ (Bernard Werber)

Brilantní ãerná komedie detektivního a sci-

fi Ïánru fie‰í lidské vztahy a problém pfiekoná-

ní sobecké perspektivy v moderním svûtû. Ona

je krotitelka v cirkuse, on laboratorní vûdec.

Divadlo Kalich, hrají Petra ·palková a Michal

Dlouh˘.

Nedûle 22. bfiezna v 15 hod.
BROUâCI 

Po dûtské opefie následuje koncert. KühnÛv

dûtsk˘ sbor 

Pondûlí 23. bfiezna v 19.30 hod.
MORAVSKÉ PA·IJE

V kaÏdé obci se pfied Velikonocemi pa‰ije

hrály, zpívaly, ztvárÀovaly. VíÈa Marãík pfiichá-

zí s obnovením tûchto tradic, které ztvárnil lido-

vou formou jako vypravûã a loutkáfi. Teátr Víti

Marãíka.

Úter˘ 24. bfiezna v 19.30 hod.
S PYDLOU V ZÁDECH

„Ta snaha neustále pfiedstírat, hrát vÏdy tu

roli, která se právû Ïádá, vytûÏit z kaÏdé situa-

ce i nûco pro sebe, onen bezpátefin˘ konjunktu-

ralismus, snaha vytváfiet i na troskách za kaÏ-

dou cenu zdání idylky – není nám to v‰echno

trochu povûdomé?“ Divadelní spoleãnost Jose-

fa Dvofiáka.

Sobota 28. bfiezna v 15 hod.
TAJEMSTVÍ LESNÍ TÒNù

Pohádkov˘ pfiíbûh z jiÏních âech o dvou

rybáfiích, vodní paní, hejkalovi a jednom vel-

kém tajemství Jakuba Krãína. Divadelní spo-

leãnost Franti‰ka Kreuzmanna.

Nedûle 29. bfiezna v 19.30 hod.
HOSPODA NA M¯TINCE 

Hraje studentsk˘ divadelní spolek Holé

ne‰tûstí, kter˘ je také pofiadatelem akce.

*

ZNÁT JE … mal˘ v˘bûr fotografick˘ch por-

trétÛ a aktÛ ze souborÛ MENS IN CORPORE

a MEZILIDSKOSTI tlumoãníka, pfiekladatele

a fotografa Ondfieje StaÀka. V̆ stava ve foyeru

divadla potrvá do 12. bfiezna. 

Pokladna divadla je otevfiena od pondûlí do

ãtvrtka 16–18 hod. a hodinu pfied kaÏd˘m pfied-

stavením. Rezervace vstupenek je moÏná na

281 860 174 v pokladních hodinách. Nevyzved-

nuté rezervace se vrací do prodeje tfii dny pfied

termínem konání. Zmûna programu vyhrazena.
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Divadlo Horní Počernice (program na březen)
Votuzská 379, 
pokladna: tel. 281 860 174,

www.divadlopocernice.cz.

dvoustranu pfiipravil: j‰, 
foto: archiv redakce

Chvalský zámek 
v březnu

1.–31. 3. Ateliér Krupka – v˘stava kniÏ-

ních vazeb a bibliofílií

1.–31. 3. Evropské v˘tvarné centrum pro

postiÏené dûti SnûÏenka – v˘stava detailÛ

obrazÛ malovan˘ch postiÏen˘mi dûtmi a fo-

tografií dokumentující tento projekt

3.–31. 3. Vyhynulé formy – Doc. PhDr.

Eli‰ka âabalová – instalace kniÏních forem

3.–31. 3. „Má kniha“ – v˘stava prací stu-

dentÛ Ateliéru obalov˘ a kniÏní design

Fakulty umûní Ostravské univerzity

23.–31. 3. Sen o domovû – 5. roã. v˘tvar-

né akademické pfiehlídky prací dûtí ze SHM

Klub Praha Kobylisy, v˘stava je spojená

s benefiãní aukcí ve prospûch V˘chodního

Timoru

24. 3. V plechovém balení, Trombonetta

quartet od 19,30 hod., koncert komorního

souboru. 

Chvalsk˘ zámek, Horní Poãernice, tel.

281 860 130, www.chvalskyzamek.cz, mail:

infocentrum@pocernice.cz, spojení: z koneã-

né stanice metra âern˘ Most bus 221, 222,

223, 261, 273, 353, 303, 304, 398, první

zastávka – Chvaly.

V minul˘ch Listech jsme vás informovali

o vyhlá‰ení ankety o nejsympatiãtûj‰í strom Pra-

hy 14. Va‰e anketní pfiíspûvky mohou b˘t vybrá-

ny do národního kola ankety Strom roku 2009.

K tomu ale musí obsahovat tyto náleÏitosti: pfií-

bûh stromu (osobní v˘povûì ãlovûka a stromu,

povûst ãi historická fakta), fotografii ãi vyobra-

zení stromu, popis lokality, kde strom roste (uli-

ci, obec), doporuãujeme poÏádat majitele pozem-

ku o souhlas s úãastí stromu v anketû Strom roku,

GPS stromu, urãení druhu stromu, parametry stro-

mu (stáfií, obvod ve v˘‰ce 130 cm nad zemí, v˘‰-

ku).

Pfiihlá‰ky mÛÏete posílat na jméno Ilony

Pickové, která anketu v Praze 14 pofiádá, do poda-

telny ÚMâ Praha 14, Bfií VenclíkÛ 1173, âern˘

Most, pfiípadnû mailem: ilonapickova@seznam.cz.

Uzávûrka ankety je 30. dubna.

O nejsympatičtější strom

Rodinn˘ klub Vesel˘ ãertík v Dolních Poãer-

nicích je dnes neziskovou organizací jako desít-

ky dal‰ích matefisk˘ch center po celé Praze. Sna-

Ïí se v‰ak b˘t trochu jin˘, snaÏí se neb˘t „jen“

místem, kam si mohou dûti pfiijít pohrát a mamin-

ky poklábosit, ale nabízí více… Opravdov˘m

hitem se tu stalo odpoledne vÏdy první stfiedu

v mûsíci, kdy klub nav‰tíví dûtská kadefinice

a manikérka pro maminky. „âertovská“ kadefini-

ce to s dûtmi opravdu umí – je to pro nû teta, mlu-

ví na nû jako na sobû rovné, vysvûtluje, co udû-

lá, smûje se s nimi, nechá je na v‰echny své

kadefinické nástroje sáhnout. Pfiehoz má pln˘

barevn˘ch opiãek a neÏ si je dítû prohlédne, je po

v‰em. Hlavnû se ale v‰e odehrává v pfiátelském

prostfiedí plném kamarádÛ a hraãek, které dítû jiÏ

vût‰inou zná a kterému dÛvûfiuje. Pfiizvání dám-

ské manikérky je pro maminky jiÏ jen bonbón-

kem, jak úãinnû zabít dvû mouchy jednou ranou

a u‰etfiit si hlídání na jiné povinnosti. 

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
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BB-klub
V bfieznu vás zveme na:

ANGLICK¯ KLUB pro teenagery –
KaÏdou stfiedu 16.30–18.30 (V Hefimánku –

Vybíralova 969). Konverzaãní angliãtina

s rodil˘mi mluvãími zábavnou formou. 

BB FOTBAL pro mládeÏ a star‰í –
KaÏd˘ ãtvrtek 18–19.30 v tûlocviãnû PTH

(StoliÀská 41B, Areál Chvaly). Martin

777 033 592.

Podporováno z grantu PARTNERSTVÍ

a Mâ Praha 14.

Občanská inspirace
Kuãerova 14, âern˘ Most, 
tel.: 281 918 473, 776 046 112,
774 707 744
www.obcanskainspirace.cz, 
e-mail: 
info@obcanskainspirace.cz

Velikonoční dílny 5. 4. 
Pfied pfiíchodem Velikonoc chystáme díl-

ny nedûlního tvofiení s T˘nkou a to v nedû-
li 5. dubna v prostorách Obãanské inspira-
ce. Dílen se mohou zúãastnit dospûlí i ‰ikovní

‰koláci ãi pfied‰koláci s rodiãem pomocníkem.

Na první dílnû od 14 do 15.30 hod. si mÛÏete

udûlat krásná vajíãka technikou patchwork

a mramorováním. Druhá dílna od 15.30 do 17

hod. bude vûnována aranÏování velikonoãních

ko‰íkÛ a proutûn˘m závûsÛm. KaÏd˘ úãast-

ník si odnese domÛ originální velikonoãní

dekoraci. Cena jedné dílny je 150 Kã.

Na tyto dílny se hlaste nejlépe emailem na

tereza@obcanskainspirace.cz nebo telefonic-

ky 281 918 473. Tû‰íme se na vás!

Kroužky a kurzy Studia
Inspirace – II. pololetí 

Od února pokraãují dle souãasného rozvr-

hu krouÏky flétny a programy pro nejmen‰í

(Sluníãka od 2,5 let, Taneãky, Pastelka a ·ikul-

ky od 3 let). Roz‰ifiujeme nabídku individuál-

ní v˘uky na keyboard. 

Od bfiezna zaãíná nov˘ krouÏek cviãení

a pohybov˘ch her pro pfied‰koláky! Upozor-

Àujeme na dotované krouÏky ‰achu s Ing. Bfie-

zovsk˘m – pro pokroãilé dûti i zaãáteãníky. 

SluÏba hlídání dûtí v hernû opût ve stfie-

du a v pátek dopoledne 30,– Kã hodina. Pfies-
n˘ rozvrh krouÏkÛ je k dispozici na
www.obcanskainspirace.cz.

Bezplatná sociálnû právní poradna
Obãanské inspirace roz‰ifiuje od bfiezna
provoz! Na konzultaci s právniãkou mÛÏe-
te pfiijít bez objednání kaÏdou stfiedu
a pátek 10–12 hod. Informace a objednáv-
ky do poradny na tel. 776 046 112, 281 918
473 nebo na na‰em webu. Dotazy do porad-
ny mÛÏete zasílat i e-mailem: info@obcan-
skainspirace.cz

Dopolední programy
V dopoledních hodinách probûhnou

tyto jednorázové programy:
18. 3. Semináfi pro rodiãe: Rodiãi se

nerodíme, rodiãi se stáváme od 10.15 hod.
25. 3. Stimulaãní skupina pro dûti Hra-

jeme si a uãíme se s ptákem Zlobivákem
od 10.15 hod.

Vstup do programÛ je zdarma, v pfiípa-

dû vyuÏití herny vstup 30 Kã.
I ve dnech jednorázov˘ch programÛ jsou

volné herny otevfieny od 9.30 hod.
V druhé polovinû bfiezna se bude konat

dopolední v˘let za zvífiátky – Nauãná stez-
ka Radonice. Termín upfiesníme podle

aktuálního poãasí, informace v Klubíãku.

Odpolední programy
Pondûlí: vedeno fyzioterapeutkou R.

Trefnou Cviãení pro pfied‰kolní dûti 4–6
let: 16–17 hod., je‰tû jsou volná místa. 

31. 3. Zveme dûti s rodiãi na Velikonoã-
ní tvofiení 15–17 hod. Vstup 30 Kã

Veãerní programy
Beranice – setkání maminek probûhne

10. 3., Duchovní veãer 11. 3. Kavárniãka
pro maminky bude otevfiena 25. 3. Zaãátek

programÛ vÏdy od 20 hod. 
Pravidelné programy, vãetnû ‰koliãek,

probíhají beze zmûn vyjma jarních prázd-
nin: 2. 3.–8. 3., kdy je Klubíãko uzavfieno.

Tû‰íme se na v‰echny! Podrobné infor-

mace o akcích získáte na níÏe uveden˘ch tel.

ãíslech.

vedoucí: Ing. Mgr. Marie Nováková 

775 204 208

zástupce: Mgr. Lucie Pernicová 

777 596 163

pernicova.lucie@seznam.cz. 

Matefiské centrum 
Klubíãko YMCA Praha

E-mail:novakpm@volny.cz
www. praha.ymca.cz/klubicko

Národní týden 
manželství 

v MC Klubíčko
SíÈ matefisk˘ch center stála u zaloÏení tra-

dice Národního t˘dne manÏelství. Matefiská

centra se pravidelnû pfiipojují k této kampani

pofiádáním nejrÛznûj‰ích aktivit. 

KampaÀ se v leto‰ním roce odehrává pod

mottem „Sliby nejsou chyby“ a zvlá‰tní pro-

gram pfiipravilo pfies 50 matefisk˘ch center

napfiíã celou republikou. První setkání v MC

Klubíãko YMCA Praha na âerném Mostû na

téma ManÏelské vztahy, harmonie, odpu‰tûní,

probûhlo 10. února v rámci duchovních veãe-

rÛ. Semináfi pro rodiãe na téma Harmonie vzta-

hÛ v manÏelství navázal 25. února v dopoled-

ních hodinách. Obou akcí se zúãastnilo cca 25

úãastníkÛ, nejen z kruhu rodiãÛ a manÏelsk˘ch

párÛ, ale i tûch, ktefií rodinám pomáhají – napfi.

misijní pracovnice Rosane De Silva z Brazílie

(na snímku).

Marie Nováková, Klubíãko

Kuličkyáda
Jaro uÏ klepe na dvefie a s ním i tradiãní

ãeská hra dûtí – cvrnkání kuliãek. Oddíl Ori-

on pofiádá letos uÏ XIV. roãník Kuliãkyá-
dy v pondûlí 23. bfiezna. Sraz úãastníkÛ je

v 16 hod. na hfii‰ti vedle klubovny v ul. Kpt.

Stránského 994. Budeme hrát podle pravi-

del, která se uplatÀují na mistrovství Prahy.

S sebou si vezmûte alespoÀ 10 stejn˘ch kuli-

ãek (kdo nemá, zapÛjãíme). Obleãení spor-

tovní, v pfiípadû de‰tû se turnaj odkládá na

6. dubna. 

JAN
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Dûkujeme Nadaãnímu
Fondu Porozumûní, Di-
vadlu Kámen a v‰em
úãinkujícím, ktefií v úno-
ru pro Mot˘lek pfiipravi-
li úÏasn˘ benefiãní veãer
pln˘ tance a hudby! V˘tûÏek z akce bude
plnû vyuÏit na zaji‰tûní sluÏeb pro handi-
capované dûti z Mot˘lku, klienty Centra
denních sluÏeb.

Bfieznová nabídka Mot˘lku
2.–7. 3. – O jarních prázdninách vyjedou

klienti CDS a jejich rodiny na svÛj jiÏ tfietí

zimní rekondiãní pobyt do Krkono‰.

Bûhem tohoto t˘dne bude v Mot˘lku probí-

hat dopolední program pro pfied‰koláky –

herny a ‰koliãka.

18. 3. stfieda – Jarní relaxaãní malová-
ní s Danou Zimovou, zaãátek v 18.30. Pfii-

hlásit se mÛÏete v Mot˘lku nebo na e-mai-

lu motylek@motylek.org. Cena 150,– Kã.

20. 3. pátek – Aquapark âestlice – spo-

leãná náv‰tûva nového aquapalace pro kli-

enty CDS a MC, od 15 do 17 hod. Poãet míst

je omezen, pfiihlá‰ky jsou k dispozici

v Mot˘lku.

Akce klubu Pacific
5. 3. ãtvrtek – Klubov˘ v˘let do Aqua-

parku Lagoon v LetÀanech – vstupné hra-

dí klub, sraz v 15 hod. u Pacifiku, lístky na

MHD s sebou! 

12. 3. ãtvrtek – Ble‰í trh Pacifiku –

nakoupíte a prodáte cokoli, pfiijìte si vybrat

kníÏky, hraãky, doplÀky – v‰e za ty nejlep-

‰í ceny! Od 14.30 do 17.30 hod. v klubu.

18. 3. stfieda – Odpoledne plné hudby
– vyzkou‰ejte si práci DJ nebo moderátora!

Od 16 do 20 hod. v klubu

29. 3. nedûle – Febiofest – spoleãná

náv‰tûva filmu – bliÏ‰í informace v klubu
Zuzana Jelenová, pfiedsedkynû 
SdruÏení na pomoc dûtem s handicapy
KC Mot˘lek, Vlãkova 1067
tel. 281 912 081, 775 964 765
www.motylek.org

Komunitní centrum

MOTÝLEK

Díky za ochotu pomáhat!
Benefiãní veãer pro Komunitní centrum Mot˘lek na âerném Mostû uspofiádal 4. úno-

ra Nadaãní fond Porozumûní v prostorách Divadla Kámen. Bûhem veãera vystoupila

taneãní skupina Dance in extremis, která pfiedvedla rÛzné typy choreografie poãínaje

jazzem, pfies modernu aÏ k neoklasice. Dal‰í taneãní vystoupení patfiilo orientálním

taneãnicím, které pod vedením Antey Dorishantové pfiipravily velmi pÛsobivé pfied-

stavení. Jednotlivé taneãní bloky oddûlovaly klavírní skladby v podání Lenky Ma‰in-

dové ãi ‰ansony v podání Terezy Kyndlové, jíÏ na kytaru doprovázel Pavel Ciboch.

V˘tûÏek ze vstupného ãinil 10.300,– Kã a Nadaãní fond Porozumûní sám pfiispûl

dal‰ími padesáti tisíci korunami. Celá ãástka, kterou za Mot˘lek symbolicky pfievzal Vla-

dimír Jelen (na snímku vpravo), bude vyuÏita na zaji‰tûní sluÏeb, které centrum posky-

tuje dûtem s postiÏením. Nadaãní fond, v‰ichni úãinkující i diváci si zaslouÏí velké

podûkování za velmi pfiíjemn˘ veãer a za ochotu pomoci tam, kde je tfieba. 

HV, foto archiv Mot˘lka

Motýlek děkuje
Spoleãnost NH Car âern˘ Most dlouhodobû

podporuje ãinnost Komunitního centra Mot˘-

lek. Díky této laskavé pomoci mohou desítky

dûtí s rÛzn˘m typem postiÏení vyuÏívat ‰irokou

nabídku odborn˘ch sluÏeb, jako napfi. plavání,

logopedii, canisterapii, keramiku a dal‰í. 

Dûkujeme!!!

Kdo si hraje – nezlobí
Tímto heslem se moÏná fiídili organizátofii

„Odpoledne deskov˘ch her“ v nízkoprahovém

klubu Pacifik, kdyÏ na mrazivé a po‰mourné

odpoledne ve ãtvrtek 12. února naplánovali pro

zájemce z fiad star‰ích dûtí a teenagerÛ hry des-

kové, karetní a jiné, aby úãelnû vyuÏili odpo-

ledne, pobavili se pfii hfie a hlavnû – nenudili se,

coÏ ãasto vede k nepfiedvídan˘m, mnohdy i ‰pat-

n˘m koncÛm.                             text a foto: ves
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Na‰e kluby jsou pro vás otevfieny takto:

Jahůdka: v úter˘ a ve stfiedu od 9 do 11

hod., ve ãtvrtek od 15 do 17 hod., v pátek od

9.30 do 11.30 hod.

Jahůdková školička: pondûlí a ãtvrtek

od 8 do12 hod.

PRÁVù PROBÍHÁ ZÁPIS DO NOVù
OTEV¤EN¯CH KURZÒ pro dûti a jejich

rodiãe. Více informací a pfiihlá‰ky najdete

na na‰ich webov˘ch stránkách v odkazu

MCJahÛdka/Rozvrh pravideln˘ch aktivit. 

Jahoda: v pondûlí, úter˘ a ãtvrtek od 15

do 19 hod.

Džagoda: v pondûlí, stfiedu a pátek od 15

do 20 hod.

Terénní pracovníky Karolínu a Marti-

na mÛÏete potkat na ulici v pondûlí a ãtvr-

tek od 15 do 20 hod.

Více informací o jednotliv˘ch klubech

a aktuálních akcích najdete na na‰ich strán-

kách www.jahodaweb.cz .

Tû‰íme se na vás!

JAHODOVÉ MENU

Dětské studio
POHÁDKA

Bobkova777
Praha 9-âern˘ Most
www.vpohadce.cz

Bfiezen v Pohádce
Dopolední ‰koliãka Pohádka
Po–Pá 8–12 hod. Pro dûti 3–6 let. Volná

místa jsou je‰tû pro následující dny v t˘dnu: 

Po – hrajeme si s angliãtinou

St – kreslíme a vyrábíme

Pá – cviãíme, tancujeme, fiádíme

Tatínkovská sobota: So 21. 3. – 16–18
hod. – Pokraãujeme v tradici rodinné zába-

vy bez maminek. Tatínci s dûtmi oslaví prv-

ní jarní odpoledne sportovními soutûÏemi.

Velikonoãní vyrábûní, vítání jara:
Pá 27. 3. – 17 hod. – Vyrobíme si rÛzné veli-

konoãní dekorace. Bude-li nám pfiát poãasí,

vyneseme Moranu a pfiivoláme jaro. Prosíme

o pfiihlá‰ení.

Pravidelné odpolední aktivity
Volná místa: stfiedeãní V˘tvarné hrátky.

Rozvrh na www.vpohadce.cz.

Kontakt: Jitka ·indeláfiová

tel. 739 03 44 35

e-mail: jitka.sindelarova@vpohadce.cz

www.vpohadce.cz

Ukázkovou hodinu pro rodiãe s dûtmi od

1,5 roku si mohli v JahÛdce vyzkou‰et zájem-

ci v rámci Dne otevfien˘ch dvefií v o.s. Jaho-

da na âerném Mostû v sobotu 14. února. Kro-

mû toho se náv‰tûvníkÛm pfiedstavila nová

hudební zku‰ebna pro zaãínající skupiny, po-

ãítaãová místnost, kterou bude moci vyuÏít

kaÏd˘ náv‰tûvník a samozfiejmû v‰echny stá-

vající nabídky. K nûkter˘m z nich (hlavnû

k plavání miminek) se vrátíme je‰tû v pfií‰tím

ãísle. 

text a foto: ves

Jahodové dveře dokořánJahodové dveře dokořán

ZVEME VÁS DO JEZDECKÉHO KLUBU POČIN
Jako kaÏdoroãnû plánujeme i letos úãast na mnoha akcích pro vefiejnost. Nûkteré z nich organi-

zuje JK Poãin spolu s Mâ Dolní Poãernice, jiné chystá pfiímo jezdeck˘ klub a probûhnou v na‰em

areálu. Jsou urãeny v‰em dûtem i dospûl˘m, ktefií si je‰tû nezapomnûli hrát, pfiíznivcÛm sportu, eko-

logie a také tûm, ktefií chtûjí svÛj voln˘ ãas strávit v místû, kde pfiíroda zÛstala souãástí velkomûsta.

Jak˘ch akcí v Dolních Poãernicích se na‰e konû úãastní v nejbliÏ‰í dobû: 
28. a 29. bfiezna Velikonoãní v˘stava + vyná‰ení Morany

5. dubna Kvûtná nedûle

25. dubna Den otevfien˘ch dvefií v JK Poãin

Kde nás najdete? Areál jezdeckého oddílu se nachází v Dolních Poãernicích v ulici V Ráji,

nedaleko fiíãky Rokytky. Od autobusÛ MHD (110, 109, 163, 208) i z vlakové zastávky Dolní Poãer-

nice jste u nás pû‰ky za 10 minut. Na v‰echny akce jste srdeãnû zváni, podrobnosti o jejich koná-

ní se dozvíte z Dolnopoãernického zpravodaje, ListÛ Prahy 14, na v˘vûskách MÚ Dolní Poãerni-

ce a na na‰ich internetov˘ch stránkách www.jk-pocin.unas.cz nebo na tel.: 605 285 426. Tû‰í se

na vás ãlenové jezdeckého oddílu i jejich ãtyfinozí pfiátelé. JF
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DDM na Černém Mostě
Generála Janou‰ka 1060,

tel. fax.: 286 889 428
info-cm@ddmpraha9.cz

www.ddmpraha9.cz

Jarní prázdniny v klubu MOST, 

2. 3.– 6.3.

Pro dûti bude otevfien˘ klub MOST, kam

si mÛÏou pfiijít zahrát spoustu deskov˘ch ãi

karetních her nebo si zafiádit na taneãních

kobercích. V prÛbûhu t˘dne budou pro nû

pfiipravené i rÛzné tvÛrãí aktivity a budou si

moci vyzkou‰et i rÛzné soutûÏní disciplíny.

Otevírací doba klubu: Po, Út, ât, Pá:

10–12hod., 14–17hod.; St:14–17hod.

Z pohádky do pohádky – 2. a 3. 3.,

16–17hod. vûk: 8–14 let. Cena bude upfies-

nûna.

Projekt propojení motivÛ z pohádek, dûti

v roli hrdinÛ procházejí obtíÏn˘mi situacemi

– stfiídají se v rolích a uãí se vzájemnû spo-

lupracovat. 

JarÀáky za Prahou I – 4. 3. od 8 do 17

hod., cena: 100 Kã

V˘let do Kutné Hory, náv‰tûva historic-

k˘ch památek, hry ve mûstû.

JarÀáky za Prahou II – 5. 3. od 8 do17

hod., cena: 60 Kã

V̆ let pln˘ kouzel a soutûÏí s Harry Pott-

rem. V̆ roba kouzelnické ãapky, hry a soutû-

Ïe inspirované nejznámûj‰ím kouzelníkem

svûta.

Dramatické hry, 13. 3., 15–16 hod., vûk

8–14 let, zdarma

Hrajete si rádi? Tak pak neváhejte a pfiijì-

te k nám strávit odpoledne plné netradiãních

her.

Vítání jara – 20. 3. od 15 do 17 hod.,

cena: 30 Kã

SoutûÏ v klasick˘ch jarních hrátkách jak˘-

mi jsou skákání panáka, cvrnkání kuliãek,

skákání pfies ‰vihadlo i pfies gumu ãi lano.

Rezervace míst v informaãní kanceláfii.

Kouzlo taneãních kobercÛ, 23. 3., 14–16

hod., vûk 7–15 let, 20 Kã

Tancujete rádi a chcete b˘t pohlceni kouz-

lem taneãních kobercÛ? Tak neváhejte

a pfiijìte si zasoutûÏit a získat ocenûní „Nej

taneãník“.

Vynálezci na cestách – 27.–29. 3., vûk

9–14 let, cena 350,– Kã 

V̆ let do Nové Paky, spousta kreativních

her a soutûÏí na téma vynálezy, moÏnost out-

doorov˘ch aktivit.

V˘prava do Zemû Zamy‰lené – Bla-
tensko: ãtvrtek – pondûlí 9.–13. 4., cena:

700 Kã

Pojeìte strávit Velikonoce do malebného

kraje Blatska. Za pût dní se dá stihnout fÛra

vûcí, nebudou chybût hry a soutûÏe, noãní

bojovka, spoleãné vafiení na ohni. âas bude

i na pletení pomlázky a barvení vajíãek a o‰i-

zeni nebudete ani o pondûlní koledu.

Od zaãátku roku uÏ máme za sebou tradiã-

ní akci pofiádanou Prahou 9 – v˘let do Ko‰á-
teckého lesa. V‰ude bylo mrazivo, ale nás dra-

vé Amazonky to nemÛÏe odradit! Jdeme

v nízkém poãtu, ale i tak to bylo moc fajn. Po

men‰ím hledání nakonec nalézáme místo tra-

diãního srazu, zúãastÀujeme se rÛzn˘ch soutû-

Ïí v lese i slavnostního závûreãného posezení

u ohnû, na nûmÏ se dozvídáme vyhodnocení

soutûÏí. K na‰emu velkému pfiekvapení jsme

dokonce vyhrály! Jako uÏ mnohokrát jsme zase

vyrazily na procházku Satalick˘m a Vinofi-
sk˘m hájem – od loÀského listopadu tu vede

nová nauãná stezka, a tak si jí celou prochází-

me. Má celkem 9 zastavení a u kaÏdého je zají-

mavé povídání. Za zmínku stojí i náv‰tûva ‰kol-

ní druÏiny v Z· Chvaletická, kde pracuje na‰e

vedoucí a kde jsme uspofiádaly malou oslaviãku

1. v˘roãí na‰ich webov˘ch stránek. Pfiipíjíme

si rychl˘mi ‰punty a mlsáme slané i sladké dob-

rÛtky. Souãástí oslav byla i velká internetová

hra – zji‰Èování rÛzn˘ch informací a plnûní úko-

lÛ na poãítaãi. Více o na‰em Ïivotû najdete na

www.skautkyamazonky.blog.cz
Eli‰ka Hermannová (Rusalka)

Amazonky soutěžily i slavily

Pojeďte s námi 
na Velikonoce!

93. pion˘rská skupina, oddíl Orion, Kpt.

Stránského 994, P-14 âern˘ Most

nabízí v‰em zájemcÛm Velikonoce v Lom-
nici nad Popelkou 8.–13. dubna

UBYTOVÁNÍ v Domû dûtí a mládeÏe

v Lomnici nad Popelkou, vafiíme si sami – plná

penze. Cena 800,– Kã (doprava, ubytování, stra-

va, v˘lety, odmûny atd.) P¤IHLÁ·KY podá-

vejte do 1. dubna.

Podrobnosti i pfiihlá‰ky kterékoliv pondûlí

na schÛzce oddílu mezi 16–18 hod. v klubovnû

v ul. Kpt. Stránského 994, âern˘ Most nebo na

tel. 281 862 762 (veãer – vedoucí oddílu) nebo

e-mail: oddil.orion.@seznam.cz

PROGRAM:

• V̆ lety do okolí – památky (zámky, muzea

aj.) v âeském ráji

• Zdobení velikonoãních vajíãek (dûvãata)

– rÛzné techniky

• Pletení velikonoãních pomlázek (chlapci)

– uÏ to umí!!!

• Upeãeme tradiãního jidá‰e

• RÛzné hry venku – kuliãky, ringo, míãovky 

• RÛzné hry v místnosti, soutûÏe

• Velikonoãní koleda po mûsteãku JAN

stránky 8–11 pfiipravila Alena VeseláFoto z valent˘nské diskotéky v DDM. Více na
str. 35.

Pozvánka 
k jarnímu úklidu

Dovolte, abychom vás za Církev bra-
trskou a ostatní kfiesÈany na âerném
Mostû a okolí pozvali na první jarní den
k JARNÍMU ÚKLIDU sídli‰tû âern˘
Most. 

Sraz v sobotu 21. bfiezna v 10 hod.
pfied úfiadem Mâ Praha 14 (ul. Bfií
VenclíkÛ).

Pracovní rukavice s sebou. Náfiadí
vám poskytne Mâ Praha 14.

Zdarma DVD
Pfii pfiíleÏitosti oslav Velikonoãních svát-

kÛ bychom rádi nabídli ZDARMA v‰em,

kdo nejsou ãleny církve DVD s filmem
JEÎÍ· a CD s profesionální nahrávkou celé-

ho Nového zákona v MP3.

Zveme vás také na dal‰í âAJOV¯ VE-
âER s tématem: Komu dnes mohu vûfiit? 

Hefimánek (Vybíralova 969) ve stfiedu

1. 4. od 19 hod.

Za Církev bratrskou, ¤KC farnost, Kfies-

Èanské spoleãenství a Církev Slovo Ïivota.

Mgr. Pavel Trefn˘ – 775 024 742,

rajska.zahrada@centrum.cz.
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Zápisy do 
mateřských škol

V Praze 14 budou zápisy do matefisk˘ch

‰kol na ‰kolní rok 2009/10 probíhat takto:

31. 3.–1. 4. vydávání pfiihlá‰ek

15. 4. vrácení pfiihlá‰ek

13. 5. vydání rozhodnutí

Pozvánka ZUŠ 
v Horních Počernicích

Koncert pro seniory
Po 9. 3. ve 14 hod. v KC Domeãek Horní

Poãernice

V˘stava prací ÏákÛ v˘tvarného oboru ZU·
VernisáÏ 9. 3. v 16.30 hod., 1. patro ‰pej-

charu Chvalské tvrze

10. 3.–14. 3. otevfieno dennû od 10–17 hod.

Koncert ÏákÛ klavírních tfiíd I. Likiny 
a E. Belchikové 

ât 26. 3. v 18 hod. v Galerii 14

Festival nejmlad‰ích klavíristÛ
vystoupení Ïákynû E. Belchikové – Po 30. 3.

v 18.30 hod. v Bfievnovském klá‰tefie

Spoleãn˘ koncert ÏákÛ ZU· 
Horní Poãernice a ÏákÛ ZU· Liberec

Út 31. 3. v 18 hod. v Divadle Horní Poãer-

nice LZ

Návštěva z fakulty
Z· Gen. Janou‰ka, pfiedev‰ím její ‰kolní pora-

denské pracovi‰tû (·PP), spolupracuje s Peda-

gogickou fakultou UK. JiÏ podruhé nav‰tívili stu-

denti oboru speciální pedagogika – psychologie

i studenti nûkter˘ch dal‰ích uãitelsk˘ch oborÛ se

svojí vyuãující na‰i ‰kolu a setkali se zde s vedou-

cí ·PP a ‰kolní psycholoÏkou, které je seznámi-

ly se strukturou a ãinností tohoto pracovi‰tû a se

zku‰enostmi z práce se skupinami. Posluchaãe

zajímala specifika ‰koly, hlavnû socioekonomické

zázemí ÏákÛ, jaké nejãastûj‰í problémy dûtí

a rodiãÛ pracovníci ·PP fie‰í a také to, jaké pod-

mínky vytváfií ‰kola pro Ïáky sociokulturnû zne-

v˘hodnûné a pro Ïáky s poruchami uãení. Stu-

denti velmi ocenili moÏnost osobnû se seznámit

s jednou z nejvût‰ích ‰kol v Praze, zaujala je roz-

manitost práce s Ïáky a velk˘ rozsah ãinností,

které ·PP zamûfiuje nejen na dûti, ale i na jejich

rodiãe a uãitele. ·kola i Pedagogická fakulta UK

chtûjí v této spolupráci pokraãovat i nadále. EJ

S čerty nejsou 
žerty

Málokterá knihovna to umí s dûtmi tak dob-

fie jako ta na âerném Mostû. UÏ fiadu let spolu-

pracuje se základními ‰kolami na sídli‰ti – Z·

Bfií VenclíkÛ a Z· Gen. Janou‰ka. Dûti zde mají

dvefie doslova otevfiené – chodí si sem nejen

pÛjãovat kníÏky, ale paní knihovnice pro nû pfii-

pravují zajímavé besedy a soutûÏe. V únoru to

byla napfiíklad soutûÏ na ãertovské téma. S ãer-

ty si dûti rozumûjí lépe neÏ my dospûlí, coÏ bylo

patrno v tom, k ãemu v‰emu je inspirovali:

namalovaly na 90 obrázkÛ, vymyslely ãertov-

skou pohádku, básniãky a rovnûÏ ãertovsk˘

komiks. Romana Bursová, vychovatelka Z· Bfií

VenclíkÛ nám napsala: „SoutûÏ byla opravdu

zajímavá. Dûti si mohly vybrat zpÛsob zpraco-

vání a tfieÈáci pfiekvapili vlastními pohádkami. Já

i dûti jsme pak byly potû‰eny pûkn˘mi cenami.

S paní knihovnicí âechovou spolupracuji jiÏ

pát˘m rokem, s dûtmi rádi posloucháme její

vyprávûní o kníÏkách a líbí se nám i v˘tvarné

dílniãky.“ UÏ jen dodejme, Ïe figurky a obráz-

ky ãertÛ sklízely obdiv u v‰ech náv‰tûvníkÛ kni-

hovny.

Knihovna na âerném Mostû se také zapoji-

la do vûdomostní soutûÏe Prahou s knihou, kte-

rou k roku pfiedsednictví âR v EU pfiipravila

Třikrát ze 
ZŠ Šimanovská
� K ukonãení prvního pololetí se dûti

a uãitelé rozhodli uspofiádat tradiãní karneva-
lovou veselici, na kterou si zhotovili nezbyt-
né karnevalové masky.

� Po tfiídních recitaãních kolech probûhlo
ve slavnostním duchu také ‰kolní kolo soutû-
Ïe PraÏské poetické setkání. Ze dvou katego-
rií postupují vítûzové do obvodního praÏské-
ho kola.

� Dûti z 2. B se v únoru zapojily do pro-
jektu na téma âlovûk a pfiíroda. Svoje v˘tvar-
né nápady, doplnûné vlastním textem, s vel-
k˘m nad‰ením vkládaly na kartonové archy.
Takto vzniklé velké koláÏe jsou vystaveny
v dolní hale ‰koly, takÏe si je mohou prohléd-
nout také rodiãe. Renáta Bendová

Talentové 
zkoušky na ZŠ

Základní ‰kola StoliÀská 823 v Hor-
ních Poãernicích pofiádá talentové zkou‰-
ky do v˘tvarné tfiídy v 6. roãníku. Nabízí-

me: ‰kolní klub, v˘stavy prací na Chvalském

zámku, poãítaãové uãebny, spolupráce s diva-

dlem, zájmové krouÏky, lyÏafiské, snowboar-

dové i cyklistické kurzy, netradiãní exkurze

– Temelín, Osvûtim, Terezín, ozdravné poby-

ty – Chorvatsko, moÏnost realizace ve ‰kol-

ním parlamentu i na koncepci rozvoje ‰koly.

Info: www.zschvaly.wz.cz, 

tel. 281 921 127, 739 301 527.

Pfiijìte se nezávaznû podívat!

Milí rodiãe, zveme va‰e dûti do letní ang-

lické ‰kolky ORANGERY v krásné lokalitû

dolnopoãernického zámeckého parku. Nabí-

zíme vám prázdninové t˘denní kurzy pro dûti

od 3 do 7 let, plné her a zábavy v prostorách

na‰í anglické ‰kolky. Program bude probí-

hat „ne‰kolní metodou“ – prostfiednictvím

her, soutûÏí, hudby, v˘tvarného umûní a vizu-

álních pomÛcek. Dûti si tak pfiirozenou ces-

tou osvojí základní slovní zásobu. Po celé

léto bude ‰kolka otevfiena od 9 do 16 hodin.

Cena kurzu: 3500,– Kã, zahrnuje program

v angliãtinû, v˘ukov˘ materiál, pohybové

a hudební aktivity, pitn˘ reÏim, poji‰tûní,

obûd, 2x svaãinu a ve‰keré v˘lety. Kontakt:

Romana Falge Vondalová 725 759 700.

Mûstská knihovna. V rámci soutûÏe si kaÏd˘

mûsíc mohou dût‰tí ãtenáfii vyzkou‰et své vûdo-

mosti o hlavním mûstû, nauãit se vyhledávat

informace v pfiíslu‰né literatufie. Napfi. v lednu

a únoru si dûti provûfiily znalosti o praÏsk˘ch

mostech a vûÏích. j‰
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Přijďte obdivovat PATCHWORK
V prostorách SOU Gastronomie a podnikání (Hotel Pramen) v ul.

Za âern˘m mostem 3 v Kyjích bude letos od 3. do 5. dubna probíhat

jiÏ 3. Mezinárodní v˘stava patchworku a textilních technik. V˘stavu

pofiádá nezisková zájmová organizace Bohemia patchwork klub, která

zve v‰echny obãany Prahy 14 k její náv‰tûvû. Uvidíte textilní v˘robky

v‰eho druhu, zejména ale deky, tapiserie, obrazy a prostorové objekty,

zpracované pro‰íváním (quiltováním) do v˘sled˘ch quiltÛ – patchwor-

kÛ. Více informací na www.bohemia-patchwork-klub.cz 

Lyžování v Alpách
Hned po pfiíjezdu do mûsteãka Seeboden, kde nás zaujalo hlavnû vel-

ké mnoÏství snûhu, zaãal ná‰ první lyÏafisk˘ den. V lyÏafiském stfiedisku jsme

se rozdûlili do ãtyfi skupin a vydali se na sjezdovku. Cel˘ den se teploty

pohybovaly mírnû pod nulou a odpoledne zaãalo snûÏit. V nûkter˘ch mís-

tech sjezdovky také padla mlha a my jsme vÛbec nevidûli na cestu. Dru-

h˘ den se jezdilo krásnû, sníh byl perfektní a zima nebyla pfiíli‰ velká. Dal-

‰í den byl na‰ím cílem ledovec Mölltal. Jakmile nás podzemní dráha vyvezla

do 3 100 m n. m., naskytl se nám nevídan˘ pohled na rakouské Alpy. V‰u-

de kolem nás byly jen zasnûÏené vrcholky hor, které se tfipytily v paprscích

slunce. Nevûfiili jsme vlastním oãím. Za celé dopoledne jsme stihli projet

mnoho sjezdovek, a zbytek jsme zvládli je‰tû po obûdû. V penzionu nás

ãekala poslední veãefie a také poslední spoleãn˘ veãer, kter˘m vyvrcholi-

lo na‰e pfiátelské klání mezi skupinami. Veãer byl zavr‰en slavnostním roz-

dáváním památeãních triãek, která jsme si hned v‰ichni nad‰enû oblékli

a fotili se v nich. Poslední areál, kter˘ jsme v Alpách nav‰tívili, se jmeno-

val Katschberg. Byly tam krásné sjezdovky a i poãasí bylo vyhovující.

Potom uÏ nás jen ãekala dlouhá cesta domÛ, kterou jsme trávili vyprávû-

ním na‰ich záÏitkÛ z uplynul˘ch dní. 

Tereza Kábová, kvinta B, Gymnazium Chodovická

Studenti gymnázia ve vysoké politice
Koncem loÀského roku se dva studenti oktávy Gymnázia Chodovická

zúãastnili debaty s pfiedsedou Evropského parlamentu a pfiedsedy parla-

mentních frakcí s názvem âeské pfiedsednictví EU, která se konala v refek-

táfii Malostranského paláce. Hlavním aktérem debaty byl pfiedseda Evrop-

ského parlamentu Hans-Gert Pötering, dále se zúãastnili Martin Schulz

(pfiedseda evropské frakce socialistÛ), Francis Wurtz (pfiedseda konfede-

race Evropské sjednocené levice a Severské zelené levice), Petr Pithart

(místopfiedseda senátu âR, KDU-âSL), Harald Rømer (generální tajem-

ník Evropského parlamentu) a Irena Bûlohorská (nezafiazená europoslan-

kynû). Debatu moderoval znám˘ televizní moderátor Martin Veselovsk˘.

Úvodní slovo pfiednesl Petr Pithart. Vyslovil obavy z toho, Ïe EU nemá

potfiebná pravidla, která potfiebuje k dobrému fungování. Tûmito pravidly

myslel Lisabonskou smlouvu, pro jejíÏ ratifikaci se on, stejnû jako ostat-

ní hosté debaty, vyslovuje. Dal‰ím bodem debaty byl americk˘ protirake-

tov˘ ‰tít na území âR, kter˘ by se mûl stát souãástí obranného systému

Severoatlantické aliance a sniÏování poãtu komisafiÛ v Evropské komisi,

roz‰ifiování EU o nové státy, ãeská reprezentace v Evropském parlamen-

tu, dûní v Evropském parlamentu, problematika Kosova, energetická poli-

tika EU, ãi EU v na‰ich i evropsk˘ch médiích. 

Po debatû následovala je‰tû její neformální ãást, bûhem níÏ jsme si moh-

li popovídat s místopfiedsedou senátu âR Petrem Pithartem. Úãastnit se

osobnû na takovém jednání pro nás bylo velmi zajímavé a hlavnû pouãné.

L. Boãek, V. Îitn˘, oktáva
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Masopust u na‰ich sousedÛ v Dolních Poãer-

nicích vás nikdy nezklame. Nebylo tomu jinak

ani tentokrát, kdy byl navíc orámován snûhem

a zimou, která se nám do Prahy vrátila v neb˘-

valé síle. Nicménû to zpoãátku vypadalo, Ïe

k masopustnímu veselí pfii‰lo ménû lidí neÏ

obvykle. A tak jsme si zavtipkovali, Ïe to mÛÏe

mít na svûdomí hospodáfiská krize. Ale jak se

masopustní prÛvod dal od restaurace Léta pánû

do pohybu, veden˘ Pronóbusem a trojicí jezd-

kyÀ na koních, pfiidávali se k nûmu dal‰í a dal-

‰í lidé. Panovala veselá nálada, tanãilo se

(zejména paní v bíl˘ch hábitech z fary, které

mûly na zádech napsan˘ tento vtipn˘ slogan:

má‰-li s hlavou svízel, udûlej si uzel…), pfii jed-

notliv˘ch zastaveních a r˘movan˘ch hlá‰kách

Pronóbuse do megafonu (Za v‰echno dûkujem,

masopust vin‰ujem) nebyla nouze o poho‰tûní

vãetnû nûãeho ostfiej‰ího na zahfiátí. KaÏd˘

masopustní prÛvod díky roztodivn˘m maskám

je vÏdy pastvou pro oãi a hlavnû pro fotoaparáty.

Ani ná‰ redakãní t˘m nebyl v˘jimkou, bohuÏel

z na‰í fotografické Ïnû se na tuto stránku ListÛ

ve‰el jen zlomek. j‰, foto ves

fotoreportáÏ
14 • B¤EZEN 2009

Masopust na sněhuMasopust na sněhu
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Zajíčkův Masopust v Galerii 14
O.s. Zajíãek na koni mûlo v úmyslu v Praze 14 uspofiádat v rámci masopustového veselí i voze-

ní dûtí na koních, ale pro neustálé snûÏení v sobotu 21. února konû pfiivézt ne‰lo. Bylo by to nebez-

peãné pro nû i pro dûti, které by na snûhu vozili. Pfiesto se setkání v Galerii 14 vydafiilo – pfiijeli

zatanãit a zazpívat ãlenové taneãního souboru LUâINKA, dûti si vyrobily krásné masopustní mas-

ky, zatancovaly si, pobavily se pfii divadelním pfiedstavení a nakonec byla je‰tû i tombola. Tra-

diãnû se akce o.s. Zajíãek na koni vydafiila, o coÏ se zaslouÏili i sponzofii: Mâ Praha 14, AVON,

Globus, Papírnictví âesk˘ Brod a JaH DECOR. text a foto: ves

Dětský karneval v Klubíčku
Zvífiátka, princezny, kouzelníci a ãarodûjové,

stra‰idla, piráti a dal‰í roztodivné masky a pfie-

vleky se se‰li 18. února v MC Klubíãko YMCA

Praha na âerném Mostû, aby si spoleãnû uÏili

karneval s hrami a soutûÏemi. Na‰e Klubíãko se

tím pfiipojilo k akci sítû matefisk˘ch center

„Masopustní reje“.                     text a foto: ves
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JiÏ druh˘ leto‰ní mûsíc utekl jako

voda, je‰tû jsme se nestaãili v na‰em

klubu ani rozkoukat a pfiesto máme za

sebou mnoho zajímav˘ch akcí. Celkem

27 na‰ich ãlenÛ se zúãastnilo dvou

pfiedstavení v Hudebním divadle v Kar-

línû (Limonádov˘ Joe a Netop˘r). Teì

právû si vybíráme z nabídek rekreace

pro jaro a podzim, které máme k dispozici, a jiÏ

nyní máme zaji‰tûny dva autobusové zájezdy – na

Litomûfiicko a Jiãínsko. Dal‰í bude na podzim.

Zaãátkem února jsme byli na v˘stavû „Republi-

ka“ v Národním muzeu, kde si pamût-

níci pfiipomnûli události z let první

republiky a zaãátku okupace. Myslím,

Ïe tuto v˘stavu by mûli nav‰tívit i mno-

zí mladí lidé a pouãit se z ní. Zajíma-

vá byla dále pfiedná‰ka Dr. Sommera

v na‰em klubu o slavn˘ch Ïenách

v ãeské historii, která bude mít je‰tû

pokraãování. Po náv‰tûvû fieditelky oblastního

spolku ââK pro Prahu 14 a 9 Ivany Kadleãkové,

která nám vyprávûla o ãinnosti âerveného kfiíÏe,

se rozhodlo 20 na‰ich ãlenÛ pfiihlásit do fiad této

organizace. UÏ se tû‰íme na lep‰í poãasí, kdy

chceme vyrazit hlavnû na pravidelné vycházky.

Kromû kladn˘ch informací mám ale i jednu

zápornou – na‰im seniorÛm bude urãitû chybût

krejãovství a oprava odûvÛ, které byly v objektu

Sparty u stanice metra Rajská zahrada. VyuÏíva-

li je nejen oni (mûli dokonce i slevy), ale samo-

zfiejmû i ostatní obyvatelé Prahy 14. Letos v led-

nu jsme se v‰ak dozvûdûli, Ïe tato provozovna

po tfiímûsíãní v˘povûdní lhÛtû ze strany majitele

skonãí. Má ustoupit obchodu s elektrick˘mi hraã-

kami. Co myslíte, jsou pro obãany Prahy 14 dÛle-

Ïitûj‰í hraãky nebo sluÏby?

Jaroslava Makalová, 
zpravodajka ListÛ Prahy 14

na‰i seniofii
16 • B¤EZEN 2009

Klubové zpravodajství

Tato poradna je urãena seniorÛm, ktefií

potfiebují fie‰it naléhav˘ nebo déletrvající

sociální problém. Nabízí podporu osobám,

které peãují o tûÏce nemocné seniory a kte-

ré hledají informace a pomoc. Zab˘vá se

problematikou t˘rání a ‰patného zacháze-

ní. Nabízí pomoc pfii orientaci v sociálních

sluÏbách a dávkách. Poradenství je bez-

platné a zachovává soukromí klienta pfii

fie‰ení jeho citliv˘ch záleÏitostí.

Porady poskytuje odborná sociální pra-

covnice, bezplatnû, osobnû. Objednejte se

na Senior telefonu 800 157 157. Sociální po-

radna funguje v pfiízemí Domu PORTUS,
Karolíny Svûtlé 18, Praha 1 vÏdy v pon-
dûlí 9–16 hod. a ve ãtvrtek 9–12 hod.

(pfievzato ze zpravodaje Domu Portus:

SENIO¤I)

Sociální poradna Pozvánka 
na koncert

Základní umûlecká ‰kola v Horních

Poãernicích, která má od roku 2006 svou

poboãku i u nás na âerném Mostû, pofiádá

pro seniory koncert v Kulturním centru

Domeãek v Horních Poãernicích v pondûlí

9. bfiezna od 14 hodin. Jste srdeãnû zváni!

Vycházky pro seniory
Nedûle 8. bfiezna 
ZÁMEK VELESLAVÍN A T. G. MA-

SARYK – Sraz ve 14 hod. na nástupi‰ti stani-

ce M Dejvická– trasa A

Nedûle 15. bfiezna
KOSTEL SV. CYRILA A METODùJE –

ATENTÁT NA R. HEIDRYCHA – Sraz ve 14

hod. na nástupi‰ti stanice M Karlovo námûstí –

trasa B

Stfieda 18. bfiezna 
PROCHÁZKA PODOLÍM SE ZAJÍMA-

VOU ARCHITEKTUROU A KRÁSNOU
VYHLÍDKOU – Sraz ve 14 hod. na stanici

tram. 3, 17, 16 – U Podolské vodárny

Nedûle 22. bfiezna 
¤ÁD K¤ÍÎOVNÍKÒ S âERVENOU

HVùZDOU A KLÁ·TER NA STARÉM
MùSTù – Sraz ve 14 hod. na nástupi‰ti sta-

nice M Staromûstská – trasa A

Nedûle 29. bfiezna 
KLEMENTINUM NA STARÉM MùSTù

Sraz ve 14 hod. na nástupi‰ti stanice M Staro-

mûstská– trasa A

Nedûle 29. bfiezna 
„·UMNÉ“ KRÁLOVSKÉ VINOHRADY

– ZA OSOBNOSTMI, B¯VAL¯MI USED-
LOSTMI A ARCHITEKTUROU – Sraz ve

14 hod. v parku na nám. Jifiího z Podûbrad

u v˘chodu z metra.

Sváteční odpoledne 
Poprvé v leto‰ním roce se 18. února se‰li

v Galerii 14 seniofii, jejichÏ vûk uÏ lze nazvat

Ïivotním jubileem. NejbliÏ‰ím datem oãekáva-

n˘ch narozenin byl 20. únor, kdy slavil 80 let

pan Jaroslav Jirou‰ek z Kyjí, takÏe mu osobnû

popfiál i starosta Mâ Praha 14 Miroslav Fronûk

(na snímku vpravo), kter˘ mezi jubilanty chodí

pravidelnû. I tentokrát se od nich dozvûdûl pod-

nûty a pfiipomínky, které mají k Ïivotu v Praze 14.

Seniofii ocenili kvalitní vodu i zázemí v hloubû-

tínském bazénu, kam si nûktefií rádi chodí zapla-

vat, zajímali se o stavbu budoucích ‰aten u Sla-

voje Hloubûtín a dokonce i o hranice mezi na‰í

mûstskou ãástí a Dolními Poãernicemi, jejichÏ

poloha ne v‰em vyhovuje. Starosta ocenil kon-

krétnost jejich pfiipomínek a se zájmem s nimi

o v‰em diskutoval.                     text a foto: ves

For Senior 2009
Rádi bychom vás pozvali na 3. veletrh pro

plnohodnotn˘ aktivní Ïivot FOR SENIOR 2009,

kter˘ probûhne od 5. do 8. bfiezna v areálu PVA

LetÀany. Jedná se o jedin˘ odborn˘ veletrh

v âechách zamûfien˘ na seniory. Ten leto‰ní roz-

‰ífií nabídku potfieb pro aktivní Ïivot – od lázeÀ-

sk˘ch pobytÛ ‰it˘ch seniorÛm na míru, pfies

sportovní potfieby pro seniory, aÏ po bezpeã-

nostní detektory, kompenzaãní pomÛcky ãi

vybavení pro ménû pohyblivé seniory. Zkrátka

nabídne prÛfiez v‰ím, co seniorÛm zpfiíjem-

ní a usnadní Ïivot. Otevírací doba: 5.–7. 3. od

10 do 18 hod., 8. 3. od 10 do 17 hod. 
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RADNICE 
Prahy 14

Přehled pracovišť Úřadu MČ Praha 14

Vzhledem k tomu, Ïe v uplynulém období do‰lo k nûkter˘m zmû-
nám na Úfiadû mûstské ãásti Praha 14, pfiiná‰íme na‰im ãtenáfiÛm
aktuální pfiehled v‰ech pracovi‰È radnice s popisem ãinnosti, s uve-
dením vedoucích pracovníkÛ a také s telefonick˘m spojením.

Ve‰keré informace o Mûstské ãásti

Praha 14 a Úfiadu Mâ Praha 14

naleznete na: www.praha14.cz 

Vedení radnice
(Bfií VenclíkÛ 1073, 6. a 7. patro)

Starosta:
Ing. Miroslav Fronûk
Sekretariát starosty: linka 235

Zástupci starosty:
Mgr. Jitka Îáková
Sekretariát: linka 240

Bohumil Sobotka
Sekretariát: linka 224

Tajemník: 
Ing. Ludûk Lis˘
Sekretariát: linka 237

Sídlo: Bfií VenclíkÛ 1073, 198 21 Praha 9, âern˘ Most 

(u stanice metra Rajská zahrada)

Úfiední dny a hodiny: Pondûlí a Stfieda 7.30–18 hod.

Ústfiedna: 225 295 111 (místo 111 lze volit jinou linku)

281 005 111

Podatelna: Bfií VenclíkÛ 1073 – pfiízemí, linka 269, 377

Pracovní doba: Pondûlí a stfieda 7.30–18 hod.

Úter˘ a ãtvrtek 7.30–15 hod.

Pátek 7.30–14 hod.

Informaãní kanceláfi: Bfií VenclíkÛ 1072 – pfiízemí, linka 270, 561

Pracovní doba: Pondûlí a stfieda 7.30–18 hod.

Úter˘ a ãtvrtek 7.30–15 hod.

Pátek 7.30–14 hod.
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Kanceláfi starosty
Vedoucí: Mgr. Eva ·tûtinová linka 363

âinnost:

• úsek Rady mûstské ãásti a Zastupitelstva
mûstské ãásti: zabezpeãuje informace pro

ãleny Zastupitelstva Mûstské ãásti Praha 14

ve vûcech, které souvisejí s v˘konem jejich

funkce, organizaãnû zaji‰Èuje jednání rady,

zasedání zastupitelstva, v˘borÛ zastupitelstva

a komisí rady, vyhotovuje usnesení a zápisy

z jednání rady, ze zasedání zastupitelstva

a porady vedení linka 221, 251

• útvar rozvoje: poskytuje základní informa-

ce vefiejnosti o územním plánu Mûstské ãás-

ti Praha 14, provádí úkony spojené s pofii-

zováním územnû plánovacích podkladÛ

a územnû plánovací dokumentace, regulaã-

ních plánÛ, pfiipravuje vyjádfiení k dokumen-

taci pro územní fiízení linka 291

Kanceláfi tajemníka
Vedoucí: Bc. Dana Davidová linka 253

âinnost: 

• oddûlení stíÏností a kontroly – zaji‰Èuje vy-

fiizování stíÏností, podnûtÛ a oznámení ob-

ãanÛ, kontrolní ãinnost úfiadu, zpracování

vnitroorganizaãních pfiedpisÛ, ve‰kerou orga-

nizaãní a administrativní ãinnost pro tajem-

níka linka 252, 247

• oddûlení personální: zabezpeãuje úkony

spojené s konáním v˘bûrov˘ch fiízení na za-

mûstnance úfiadu dle zákona o úfiednících

územních samosprávn˘ch celkÛ a zabezpe-

ãuje pracovnûprávní a mzdové záleÏitosti

zamûstnancÛ úfiadu linka 254, 365, 242, 274

• úsek sekretariátu ãlenÛ rady – zaji‰Èuje ve‰-

kerou administrativní ãinnost pro starostu

a zástupce starosty linka 240, 224

Odbor ekonomiky
Vedoucí: Ing. Katefiina Abou Chahine

linka 283

âinnost: 

• oddûlení úãetní evidence: zaji‰Èuje styk

s bankou, chod pokladny, faktury, ve‰keré

úãetní operace t˘kající se pfiíjmÛ a v˘dajÛ

Mûstské ãásti Praha 14 a t˘kající se nákladÛ

a v˘nosÛ zdaÀované ãinnosti Mûstské ãásti

Praha 14, spolupracuje se správní firmou

linka 284, 282, 287, 456

• oddûlení rozpoãtu: zabezpeãuje úkoly spo-

jené s tvorbou, schvalováním, rozpisem

a úpravou rozpoãtu mûstské ãásti, zpracová-

vá ãtvrtletní rozbory hospodafiení

linka 286, 272

• oddûlení místních daní a poplatkÛ: zaji‰-

Èuje správu a vybírání místních poplatkÛ za

psy, ubytovacího poplatku, poplatku za rekre-

aãní pobyt a poplatku ze vstupného, za povo-

lování v˘herních hracích automatÛ, zaji‰Èu-

je správu a vymáhání pohledávek daÀov˘ch

nedoplatkÛ a pokut vãetnû exekucí

linka 209, 401, 234, 289, 293, 205

• pokladna – 1. patro linka 307

Odbor správy majetku a investic
Vedoucí: Ing. Martina Mezenská linka 239

âinnost:

• oddûlení majetkov˘ch dispozic – zaji‰Èuje

evidenci nemovitostí ve svûfiené správû Mûst-

ské ãásti Praha 14 (svûfiené nemovitosti),

zabezpeãuje zápisy a záznamy v katastru

nemovitostí vãetnû zmûn t˘kajících se svû-

fien˘ch nemovitostí, zaji‰Èuje vyfiizování res-

tituãních a jin˘ch majetkoprávních nárokÛ

vÛãi majetku svûfienému Mûstské ãásti Pra-

ha 14, zaji‰Èuje uzavírání nájemních smluv

na pronájmy pozemkÛ, zaji‰Èuje posuzování

zámûrÛ na prodej a pronájem svûfieného

nemovitého majetku, zaji‰Èuje samosprávnou

agendu spoãívající v podávání Ïádostí o svû-

fiení majetku a podávání zámûrÛ na nakládá-

ní s majetkem, vyhotovuje smlouvy na pfie-

vody majetku vãetnû vûcn˘ch bfiemen,

vydává ovûfiené v˘stupy z informaãního

systému vefiejné správy – Czech POINT

linka 258, 406, 388, 232

• úsek investic: provádí pfiípravu, projedná-

vání a realizaci investiãních akcí Mûstské ãás-

ti Praha 14 na svûfieném majetku

linka 256, 255

Odbor informatiky
Vedoucí: Ing. Jaromír Kliãka linka 222, 244

âinnost: koncepãnû fiídí a realizuje zavádûní

a pouÏívání v˘poãetní techniky na úfiadu a zabez-

peãuje webové stránky Mûstské ãásti Praha 14

Odbor v˘stavby a dopravy

Vedoucí: Ing. Vûra Joudová linka 308

âinnost: 

• oddûlení prÛmyslov˘ch, vodohospodáfi-
sk˘ch staveb, inÏen˘rsk˘ch sítí, povolová-
ní komunikací a dopravy: zaji‰Èuje v˘kon

státní správy podle stavebního zákona, pod-

le zákona o vodách a zákona o pozemních

komunikacích a dal‰ích souvisejících zákonÛ

a vyhlá‰ek. V samostatné pÛsobnosti odpo-

vídá za stanovení podmínek úprav silniãní-

ho provozu na místní komunikaãní síti, zaji‰-

Èuje opravy a údrÏbu na komunikacích , které

jsou v majetkové správû Mûstské ãásti Pra-

ha 14 linka 312, 323, 583, 322

• oddûlení bytové a obãanské v˘stavby:

zabezpeãuje v˘kon státní správy podle sta-

vebního zákona a souvisejících vyhlá‰ek

a zákonÛ linka 409, 309, 317, 314

• oddûlení územního rozhodování a povole-
ní staveb zvlá‰tû rozsáhl˘ch: zabezpeãuje

v˘kon statní správy dle stavebního zákona

a dal‰ích souvisejících zákonÛ a vyhlá‰ek dle

kompetence svûfiené statutem

linka 410, 311

pfiíloha listÛ prahy 14 ã. 3 2009
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Îivnostensk˘ odbor linka 320

Vedoucí: Bc. NadûÏda ·ebková
linka 320, 217

âinnost: 

• oddûlení registrace fyzick˘ch osob: vede

agendu fyzick˘ch osob, vydává v˘pisy z Ïiv-

nostenského rejstfiíku na základû ohlá‰ení Ïiv-

nosti popfi. Ïádosti o koncesi, oznámen˘ch

zmûn, a na Ïádost osob, ru‰í Ïivnostenská

oprávnûní na Ïádost podnikatele

linka 210, 249, 265, 300, 303

• úsek registrace právnick˘ch osob: vede

agendu právnick˘ch osob, vydává v˘pisy

z Ïivnostenského rejstfiíku na základû ohlá-

‰ení Ïivnosti popfi. Ïádosti o koncesi, ozná-

men˘ch zmûn, a na Ïádost osob, ru‰í Ïivno-

stenská oprávnûní na Ïádost podnikatele

linka 302, 304

• úsek metodicko-právní: zaji‰Èuje adminis-

trativu odboru, vyhotovuje metodiku pro pra-

covníky odboru, vede evidenci zemûdûlsk˘ch

podnikatelÛ, vydává v˘pisy z Ïivnostenské-

ho rejstfiíku pro orgány vefiejné správy

linka 219, 320

• oddûlení kontroly: provádí kontrolu dodr-

Ïování povinností stanoven˘ch Ïivnosten-

sk˘m zákonem a jin˘mi ustanoveními zvlá‰t-

ních právních pfiedpisÛ, provádí ‰etfiení

stíÏností a podnûtÛ na úseku Ïivnostenského

podnikání, eviduje provozovny na území Mâ

Praha 14 a Mâ Dolní Poãernice.

linka 305, 263, 264, 266, 267

Odbor hospodáfiské správy
Vedoucí: Vladimír Vencl linka 216

âinnost: 

• zaji‰Èuje chod podatelny, peãuje o movit˘

i nemovit˘ majetek ve správû úfiadu na úse-

ku vnitfiní správy a zaji‰Èuje materiální potfie-

by úfiadu, zaji‰Èuje autoprovoz, archivaci, pro-

voz hfibitova v Kyjích

linka 220, 268

pfiíloha listÛ prahy 14 ã. 3 2009
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Odbor Ïivotního prostfiedí
Vedoucí: Ing. Vladimír Vyãichlo linka 327

âinnost: 

• oddûlení mûstské zelenû: zaji‰Èuje v˘kon

státní správy v oblasti ochrany pfiírody a kra-

jiny, vydává lovecké lístky, na úseku samos-

právy zabezpeãuje ve‰kerou ãinnost v oblas-

ti údrÏby vefiejné zelenû, zaji‰Èuje v˘kon státní

správy na úseku ochrany zvífiat 

linka 325, 328, 329

• oddûlení Ïivotního prostfiedí: zaji‰Èuje

v˘kon státní správy na úseku ochrany zemû-

dûlského pÛdního fondu, vydává rybáfiské

lístky, zpracovává stanoviska k projektové

dokumentaci a investiãním zámûrÛm z hle- diska ochrany Ïivotního prostfiedí, plní úko-

ly státní správy v oblasti ãistoty ovzdu‰í, na

úseku ochrany vod a hlukové zátûÏe pfiedává

podnûty kompetentním orgánÛm, zaji‰Èuje

fie‰ení problematiky odpadÛ a likvidaci ãer-

n˘ch skládek linka 412, 332, 334

• oddûlení kontrolní: provádí kontrolní ãin-

nost ve v‰ech oblastech ãinnosti odboru Ïivot-

ního prostfiedí a dopravy, provádí dohled nad

potrestan˘mi osobami pfii v˘konu alternativ-

ních trestÛ formou obecnû prospû‰n˘ch prací

linka 369, 330, 326

Kanceláfi starosty
Vedoucí: Mgr. Eva ·tûtinová linka 363

âinnost: 

• úsek krizového fiízení: vede agendu krizo-

vého managementu, mimofiádn˘ch opatfiení,

utajovan˘ch skuteãností a ochrany obyvatel

linka 212, 207

• oddûlení právní a matriãní: zaji‰Èuje práv-

ní pomoc odborÛm úfiadu a vyfiizování petic

linka 363, 359, 361

zaji‰Èuje agendu související s poji‰tûním

majetku mûstské ãásti linka 257

komplexnû zaji‰Èuje matriãní a státoob-
ãanskou agendu (vystavuje rodné, oddací

a úmrtní listy, osvûdãení o státním obãan-

ství, zaji‰Èuje konání svatebních obfiadÛ,

vydává vysvûdãení o právní zpÛsobilosti

k uzavfiení manÏelství, vyfiizuje Ïádosti

o udûlení státního obãanství âR, zmûny jmé-

na a pfiíjmení, Ïádosti o pfiiznání otcovství

k narozenému i nenarozenému dítûti, pfiijímá

Ïádosti k zápisu do Zvlá‰tní matriky v Brnû

v pfiípadech narození, uzavfiení manÏelství

a úmrtí, které nastaly v cizinû, vydává osvûd-

ãení o státním obãanství k vydání prvního

obã. prÛkazu a k vydání cestovního dokladu

pro nezletilé, vystavuje duplikáty matriãních

dokladÛ) linka 338, 337, 360

Odbor ‰kolství
Vedoucí: Mgr. Alena Naidrová

linka 215, 296

âinnost: 

• oddûlení ekonomiky, koncepce a metodi-
ky: zaji‰Èuje sestavení rozpoãtu ‰kolství

a metodickou pomoc Z·, M· a ‰kolním jídel-

nám, navrhuje fie‰ení optimalizace ‰kolsk˘ch

zafiízení, podílí se na zabezpeãení zápisu dûtí

do Z· a M·, podílí se na organizaci mimo-

‰kolních akcí Z· a M·, pfiipravuje a organi-

zuje konkurzní fiízení na obsazení míst fiedi-

telÛ/lek Z· a M·, pfiijímá opatfiení na základû

v˘sledkÛ zpráv âeské ‰kolní inspekce, pro-

vádí periodické hodnocení práce ‰kol a ‰kol-

sk˘ch zafiízení, ‰etfií stíÏnosti na ‰koly a pfied-

‰kolní zafiízení linka 299

• úsek technick˘: odpovídá za pfiípravu pod-

kladÛ k plánu rozpoãtu ‰kolství v oblasti

Sídlo radnice Prahy 14 v ulici Bfií VenclíkÛ. Informaãní kanceláfi radnice.
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oprav a investic, zaji‰Èuje technické prohlíd-

ky ‰kol, zúãastÀuje se kontrolních dnÛ

a vyjadfiuje se k pfievzetí stavebních akcí ve

‰kolství realizovan˘ch ‰kolsk˘m zafiízením

a odborem územního rozvoje, provádí kon-

troly vyuÏívání ‰kolních hfii‰È i v dobû mimo-

‰kolní, pfiipravuje podklady pro v˘bûrová

fiízení na základû zákona o vefiejn˘ch zakáz-

kách linka 298

Obãansko správní odbor
Vedoucí: Mgr. Jifií Kry‰tof linka 233, 552

âinnost: 

• zaji‰Èuje ovûfiování opisÛ listin a podpisÛ, pfii-

hla‰ování pobytu obyvatel, vydávání potvr-

zení o trvalém bydli‰ti, rozhoduje o zru‰ení

údaje o místu trvalého bydli‰tû, zaji‰Èuje pfie-

stupkovou agendu, rozhoduje o návrzích na

pfiedbûÏné opatfiení dle § 5 obãanského záko-

níku, zaji‰Èuje vydávání cestovních dokladÛ

a obãansk˘ch prÛkazÛ, vydává ovûfiené v˘stu-

py z informaãního systému vefiejné správy –

Czech POINT

Mimo stanovené úfiední hodiny v pondûlí a ve
stfiedu má tento odbor úfiední dny je‰tû:
– úsek ovûfiování: 

Út+ât 7.30–14 hod. 
Pá 7.30–12. hod. linka 336

– pasy a obãanské prÛkazy: 
Út+ât 7.30–12 hod. linka 295, 556, 553 

Odbor sociálních vûcí 
a zdravotnictví
Vedoucí: Mgr. David BeÀák linka 301

âinnost: 

• oddûlení sociální péãe: poskytování jedno-

rázov˘ch a opakovan˘ch penûÏit˘ch dávek

a pfiíspûvkÛ, mimofiádn˘ch v˘hod a sociál-

ních sluÏeb tûÏce zdravotnû postiÏen˘m, zaji‰-

Èuje terénní sociální práci zamûfienou zejmé-

na na tûÏce zdravotnû postiÏené a seniory

linka 354, 374

• oddûlení péãe o rodinu a dûti: zaji‰Èuje

v plném rozsahu plnûní zákona ã. 359/1999

Sb., o sociálnû právní ochranû dûtí a mláde-

Ïe, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, poskytuje

poradenskou a v˘chovnou péãi, zaji‰Èuje

náhradní rodinnou péãi o dûti, zaji‰Èuje ústav-

ní v˘chovu nad nezletil˘mi, provádí v˘kon

opatrovnictví, zaji‰Èuje terénní sociální péãi,

vykonává pohotovostní sluÏbu linka 341

• oddûlení sociální prevence a sociálnû práv-
ní ochrany mládeÏe: peãuje o osoby nepfii-

zpÛsobivé, zabezpeãuje poradenství a péãi

o dûti a mládeÏ obtíÏnû vychovatelné a posky-

tuje v rozsahu zákona ã. 359/1999 Sb. o sociál-

nû právní ochranû dûtí a mládeÏe, ve znûní

pozdûj‰ích pfiedpisÛ, sociálnû právní ochra-

nu dûtí a mládeÏe, zabezpeãuje v˘platu jed-

norázov˘ch dávek pro osoby ohroÏené sociál-

ním vylouãením (osoby propu‰tûné z v˘konu

trestu odnûtí svobody, ‰kolského zafiízení pro

v˘kon ústavní ãi ochranné v˘chovy nebo

z pûstounské péãe, dále osoby bez pfiístfie‰í

apod.), vykonává opatrovnictví osob zba-

ven˘ch zpÛsobilosti k právním úkonÛm, za-

ji‰Èuje terénní sociální práci v romsk˘ch

sociálnû vylouãen˘ch lokalitách a práci s ná-

rodnostními men‰inami, sociální prevenci

a protidrogovou prevenci, prevenci na úseku

zdravotnictví linka 346

• oddûlení pomoci v hmotné nouzi: zabez-

peãuje poskytování jednorázov˘ch a opa-

kovan˘ch dávek pomoci v hmotné nouzi

a základního sociálního poradenství ve-

doucího k fie‰ení hmotné nouze nebo jejímu

pfiedcházení podle zákona ã. 111/2006 Sb.,

o pomoci v hmotné nouzi, ve znûní pozdûj-

‰ích pfiedpisÛ linka 504

Odbor interního auditu 
Vedoucí: Libu‰e Smejkalová 
(povûfiená vedením) linka 599, 281

âinnost: 

• zabezpeãuje úkoly interního auditu stanove-

né zákonem ã.320/2001 Sb., o finanãní kon-

trole ve vefiejné správû

Kanceláfi tajemníka linka 270, 561

• úsek informaãní kanceláfie: zaji‰Èuje posky-

tování v‰ech dostupn˘ch informací obãanÛm

mûstské ãásti a poskytování informací dle

zákona ã.106/1999 Sb., zabezpeãuje zvefiej-

Àování dokumentÛ na úfiední desku úfiadu

pfiíloha listÛ prahy 14 ã. 3 2009
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S platností od 1. 1. 2009 pfie‰la agenda státní sociální podpory
z Úfiadu Mâ Praha 14 pod Úfiad práce hlavního mûsta Prahy. 

V souvislosti s pfievodem pracovi‰tû státní sociální podpory pod Úfiad

práce hl. m. Prahy od 1. 1. 2009 musí obãané Mûstské ãásti Praha 14

ve‰kerá svoje osobní podání pfiedávat pfiímo do podatelny tohoto praco-

vi‰tû, tedy na adrese: Generála Janou‰ka 844/18, Praha 9.
Vedoucí pracovi‰tû: Bc. SoÀa Mrvová
âinnost: zaji‰Èování sbûru Ïádostí o dávku, ovûfiování správnosti úda-

jÛ a rozhodování o v˘platû

Úfiední hodiny: Po + St 7.30–18 hod.

Umístění pracovišť a činnost organizací
schválených či zřízených MČ Praha 14
Správu majetku Mâ Praha 14 zabezpeãuje akciová spoleãnost

Správa majetku Prahy 14, a.s.,
se sídlem: Metujská 907, Praha 9

¤editelka spoleãnosti: Ing. Eva BaÏilová tel. 281 021 460

âinnost: sbûr Ïádostí o byt, o v˘mûnu bytu, pronájem nebytov˘ch

prostor, pronájem garáÏov˘ch stání, zabezpeãování údrÏby bytov˘ch

domÛ.

Úfiední hodiny: Po + St 8–10 a 14–17.30 hod.

Náv‰tûvy mimo úfiední hodiny je moÏné dohodnout pfiedem telefo-

nicky s pfiíslu‰n˘m pracovníkem.

Pfiíspûvková organizace
KVIZ Praha 14

Zatím sídlící v budovû Úfiadu Mâ

Praha 14, Bfií VenclíkÛ 1072, 

198 00 Praha 9.

âinnost: zabezpeãuje pofiádání kulturních, spoleãensk˘ch a sportov-

ních akcí, chod Centra vzdûlávání a vefiejného internetu a vydávání perio-

dika Listy Prahy 14. Webové stránky: www.kvizpraha14.cz 

¤editel pfiíspûvkové organizace: Milan TÛma tel: 225 295 510

Oddûlení kultury a sportu: tel: 225 295 211/278,279

Listy Prahy 14: tel: 225 295 582/362, 445, 581

Centrum vzdûlávání a vefiejného internetu (CVVI)
tel: 222 940 933/ 932

MaÀákova 745, Praha 9, âern˘ Most

CVVI bylo vybudováno v letech 2006–2007 za finanãního pfiispûní

EU. V pfiíjemném prostfiedí s nealkobarem a bezbariérov˘m vstupem

jsou k dispozici poãítaãe s vysokorychlostním internetem, vyuÏít lze

i bezdrátové pfiipojení WiFi. Centrum disponuje ‰kolící místností s kapa-

citou 24 posluchaãÛ + lektor, jeÏ je vybavena moderními vysokorych-

lostními PC s pfiipojením k internetu, dataprojektorem, interaktivní tabu-

lí a 2 poãítaãi pro slabozraké.

Otevfieno: Po aÏ ât 10–18 hod, Pá 10–15 hod.

Galerie 14, 
nám. Plk. Vlãka 686, âern˘ Most

Víceúãelov˘ sál Mâ Praha 14, kter˘ je vyuÏí-

ván k svatebním obfiadÛm, v˘stavám, koncertÛm

a dal‰ím kulturním a spoleãensk˘m akcím. Kona-

jí se zde pravidelnû zasedání Zastupitelstva Mâ

Praha 14, v nedûli se zde slouÏí katolické m‰e. V dobû konání v˘stav je

Galerie 14 otevfiena úter˘, stfieda a ãtvrtek od 14 do 18 hod., v nedûli od

14 do 17 hod. Oddávacími dny jsou v Galerii 14 pátky od 10 do 14 hod.

a soboty od 10 do 14 hod.PRAHA 14
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Sestavování rozpoãtu se fiídí zákonem
ã. 131/2000 Sb., o hlavním mûstû Pra-
ze ve znûní zákona ã. 145/2001 Sb.,

a dále zákonem ã. 250/2000 Sb., o rozpoãto-
v˘ch pravidlech územních rozpoãtÛ. 

Oddûlení rozpoãtu odboru ekonomiky zaãa-

lo na pfiípravû sestavení rozpoãtu pro rok 2009

pracovat jiÏ v polovinû roku 2008. Jednotlivé

odbory byly vyzvány k pfiedloÏení sv˘ch poÏa-

davkÛ a byly predikovány pfiíjmové moÏnosti

Mâ Praha 14.

Mâ Prahy 14 pro rok 2009 sestavila rozpo-

ãet, kter˘ je dle metodiky o sestavování rozpo-

ãtu schodkov˘. Schodek je kryt zapojením Fon-

du rezerv a rozvoje. Takto sestaven˘ rozpoãet

zaji‰Èuje základní finanãní rámec potfiebn˘

k tomu, aby Mâ Praha 14 plnila ve‰keré své

závazky a povinnosti. 

*

Obsahem finanãního vztahu státního rozpo-

ãtu k rozpoãtu Mâ Praha 14 v roce 2009 je tedy

pfiíspûvek na ‰kolství a pfiíspûvek na v˘kon stát-

ní správy, kterou mûstská ãást vykonává v posta-

vení obce. 

V˘‰e pfiíjmÛ pro rok 2009 je rozpoãtována

ve v˘‰i 263.768.500 Kã. V̆ daje bûÏné jsou roz-

poãtovány ve v˘‰i 222.456.200 Kã a kapitálové

v˘daje ve v˘‰i 79.870.000 Kã. Rozdíl mezi

v˘daji a pfiíjmy (tzv. financování) zahrnuje splát-

ku pÛjãky od hl. m. Prahy, krytí v˘dajÛ Zamûst-

naneck˘m fondem a zapojení Fondu rezerv

a rozvoje. 

PŘÍJMY
Dotace pfiedstavují nejvy‰‰í pfiíjmovou poloÏ-

ku v rozpoãtu na‰í mûstské ãásti. Dûlí se na dota-

ce ze státního rozpoãtu (pro rok 2009 ve v˘‰i

22.577.000 Kã) a dotace hlavního mûsta Prahy

(109.898.000 Kã). Dal‰í dÛleÏitou poloÏkou

v rozpoãtu je pfievod ze zdaÀované ãinnosti ve

v˘‰i 98.000.000 Kã, tyto finanãní prostfiedky

byly v rozpoãtu vyuÏity hlavnû na pokrytí kapi-

tálov˘ch v˘dajÛ. DaÀové pfiíjmy jsou stabilní ve

v˘‰i cca 31.093.500 Kã, nedaÀové pfiíjmy jsou

ve v˘‰i 2.200.000 Kã. U daÀov˘ch pfiíjmÛ se

jedná o správní poplatky, místní poplatky a daÀ

z pfievodu nemovitostí. NedaÀové pfiíjmy zahr-

nují sankãní platby, pfiíjmy z úrokÛ a dal‰í drob-

né nedaÀové pfiíjmy.

VÝDAJE
V̆ daje jsou ãlenûny dle urãení jejich ãerpá-

ní, tj. na v˘daje bûÏné (neinvestiãní) a kapitá-

lové (urãené na investice).

BùÎNÉ V¯DAJE:

správa majetku a investic – zde je rozpo-

ãtována ãástka 1.095.000 Kã na zaji‰tûní studií

a anal˘z pro investiãní akce, na konzultaãní

a poradenskou ãinnost, vypracování znaleck˘ch

posudkÛ, geometrick˘ch plánÛ atd. 

ochrana Ïivotního prostfiedí – rozpoãtova-

né finanãní prostfiedky ve v˘‰i 20.665.000 Kã

jsou urãeny na údrÏbu dûtsk˘ch hfii‰È, zlep‰ení

vzhledu území Mâ Prahy 14 (v˘sadba nov˘ch

rostlinn˘ch kultur, sbûr psích exkrementÛ, seká-

ní trávy atd.) a odvoz komunálního odpadu 

doprava a v˘stavba – ãástka 4.830.000 Kã

je urãena na opravy a úklid komunikací

‰kolství – je v rozpoãtu zaji‰tûno ãástkou

57.570.200 Kã, z toho tvofií v˘daje na pfiíspûvky

do základních a matefisk˘ch ‰kol 55.000.000 Kã.

1.480.200 Kã je zde rozpoãtováno na vybavení

tfiíd, jídelny a zahrady v souvislosti ze zfiízením

dvou nov˘ch tfiíd v roce 2009 v M· Kostlivého.

zdravotnictví a sociální vûci – zde je roz-

poãet niÏ‰í z toho dÛvodu, Ïe sociální dávky

budou na‰í mûstské ãásti posílány úãelovû

bûhem roku a v prÛbûhu roku bude také rozpo-

ãet upravován. V roce 2008 zde byly je‰tû roz-

poãtovány prostfiedky na zaji‰tûní provozu LSPP,

která byla zru‰ena k 30.9.2008. Proto ve schvá-

len˘m rozpoãtu na rok 2009 jiÏ tyto prostfiedky

nefigurují. Schválen˘ rozpoãet je tedy ve v˘‰i

4.333.000 Kã z toho 2.600.000 Kã je urãeno na

zaji‰tûní peãovatelské sluÏby. 650.000 Kã je

urãeno na protidrogovou prevenci. 

zastupitelstvo a místní správa – zde jsou

soustfiedûny odmûny ãlenÛm zastupitelstva,

mzdové v˘daje a odvody sociálního a zdravot-

ního poji‰tûní za zamûstnance úfiadu a rovnûÏ

jsou zde zahrnuty finanãní prostfiedky na vzdû-

lávání zamûstnancÛ úfiadu. Dále je zde rozpo-

ãtována ãástka 27.530.000 Kã na zaji‰tûní

fiádného chodu a provozu úfiadu Mâ Prahy 14.

Na rozvoj informatiky je v rozpoãtu poãítáno 

s 4.525.000 Kã.

ekonomika, granty – v roce 2009 poãítá

Mâ P14 s vyhlá‰ením grantÛ na vefiejnû pro-

spû‰né úãely ve v˘‰i minimálnû 2.800.000 Kã

(v rozdûlení: 2 mil. Kã pro oblast sociální péãe,

zdravotnictví, protidrogové prevence a preven-

ce kriminality a 800 tis. Kã pro oblast sportu,

tûlov˘chovy, kultury a volného ãasu dûtí a mlá-

deÏe). Tyto prostfiedky jsou kryty z pfiíjmÛ

z v˘herních hracích automatÛ.

pfiíspûvková organizace KVIZ Praha 14 –
rozpoãet této organizace ãiní 13.000.000 Kã. Je

urãen na zaji‰tûní ãinnosti redakce ListÛ Pra-

hy 14, Centra vzdûlávání a vefiejného internetu

a úseku kultury a dále na pokrytí provozu této

pfiíspûvkové organizace a na mzdové a ostatní

osobní náklady jejích zamûstnancÛ. 

KAPITÁLOVÉ V¯DAJE:

Zde jsou rozpoãtovány finanãní prostfiedky

na akce: „Pfiístavba ubytovny Broumarská

ã.p. 25“ ve v˘‰i 16.107.000 Kã, „Stavební

úpravy v objektu ·imanovská ã.p. 47“ ve v˘‰i

28.703.000 Kã, „Rekonstrukce v˘tahÛ Karda-

‰ovská ã.p. 773, 774“ ve v˘‰i 2.600.000 Kã,

„Rekonstrukce v˘tahÛ Slévaãská ã.p. 496, 497“

ve v˘‰i 1.700.000 Kã a „Rekonstrukce v˘tahÛ

Rochovská ã.p. 767“ ve v˘‰i 850.000 Kã.

Dále zde jsou rozpoãtovány finanãní pro-

stfiedky ve v˘‰i 5.000.000 Kã na zpracování stu-

die vãetnû projektové dokumentace pro vyuÏití

b˘valého objektu gymnázia Sadská ã.p. 530.

Pfiedpokladem jsou stavební úpravy, které budo-

vu rozdûlí na dvû samostatné jednotky (jesle

a ‰kolka). 

informace o rozpoãtu
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ROZPOČET PRAHY 14 V ROCE 2009

PŘEHLED PŘÍJMŮ 2004–2009

Státní dotace
Dotace HMP
Dotace celkem
Vlastní pfiíjmy

PŘEHLED vybraných VÝDAJŮ 2004–2009

Ochrana ÎP
·kolství
Investice
Provoz ÚMâ
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5.000.000 Kã je urãeno na zpracování studie

vãetnû projektové dokumentace pro moÏné vyu-

Ïití objektu Hloubûtínská ã.p. 55, kter˘ je ve

vlastnictví Mâ Prahy 14, jakoÏto kulturnû spo-

leãenského centra.

V rámci ‰kolství je zde rozpoãtováno

15.000.000 Kã na roz‰ífiení M· Kostlivého

o jeden pavilon a dvû tfiídy, 4.000.000 Kã na

vybudování ‰aten v Z· Bfií VenclíkÛ a 710.000

Kã na zpracování projektov˘ch dokumentací.

Je tfieba, aby byla provedena modernizace pro-

gramového vybavení a v˘poãetní techniky úfia-

du, na toto je v rozpoãtu poãítáno s 250.000 Kã.

Mûstská ãást se bude snaÏit stejnû jako

v minul˘ch letech získat bûhem roku úãelové

investiãní dotace z prostfiedkÛ Magistrátu hl. m.

Prahy a dále ze státního rozpoãtu.V roce 2001 si

mûstská ãást vzala pÛjãku od Magistrátu hl. m.

Prahy ve v˘‰i 8 mil. Kã na financování opravy

domu v ulici Bfií VenclíkÛ 1070–1072, roãní

splátka ãiní 889 tis. Kã a pÛjãka bude splacena

v roce 2010.

Rozpoãet na rok 2009 byl projednán Radou

Mâ Praha 14 a schválen Zastupitelstvem Mâ

Praha 14 dne 16. 12. 2008, dále 8.1. 2009 schvá-

lila Rada Mâ Praha 14 je‰tû dodateãnou úpra-

vu schváleného rozpoãtu, kdy u dotace z hl. mûs-

ta Prahy do‰lo k nav˘‰ení o cca 400.000 Kã. 

Péãe o svûfien˘ bytov˘ fond je zaji‰Èována

prostfiednictvím správní firmy Správa majetku

Praha 14, a.s. v rámci tzv. zdaÀované ãinnosti

Mâ Praha 14. Finanãní plán zdaÀované ãinnosti

pro rok 2009 poãítá s ãástkou témûfi 80 mil. Kã,

která je urãena na opravy, údrÏbu, revize a sprá-

vu bytového a nebytového fondu.

Závûrem lze konstatovat, Ïe schválen˘ roz-

poãet je sestaven vyváÏenû a umoÏÀuje zajistit

nejdÛleÏitûj‰í potfieby Mâ Praha 14 v leto‰ním

roce.

starosta Ing. Miroslav Fronûk, 
vedoucí odboru ekonomiky ÚMâ Praha 14

ing. Katefiina Abou Chahine  

Od poloviny záfií je nov˘m vedoucím
oddûlení Obvodního fieditelství policie Pra-
ha III – místní oddûlení Kyje se sídlem na
âerném Mostû dvaatfiicetilet˘ nadporuãík
Jan Bambousek. Cesta za ním do budovy
u koneãné stanice metra je momentálnû tro-
chu sloÏitûj‰í, protoÏe probíhající rekon-
strukce interiéru smûruje kaÏdého náv‰tûv-
níka k zadnímu vchodu, kter˘ je tak tro‰ku
utajen. I proto jsme ná‰ rozhovor pochopi-
telnû nemohli zaãít jinak neÏ chystan˘mi sta-
vebními zmûnami.

„Rekonstrukce probíhá za plného provozu

uÏ nûkolik mûsícÛ a jejím cílem je zkulturnit

prostfiedí zejména pfii náv‰tûvû na‰í sluÏebny,

která by mûla pÛsobit útulnûj‰ím dojmem.

V recepci náv‰tûvníky pfiivítá místo unifor-

movaného dozorãího obãansk˘ zamûstnanec,

kter˘ dle povahy vûci buì pfiivolá pfiíslu‰ného

policistu nebo poradí pfii dal‰ím postupu, to

i v pfiípadû, Ïe vûc není v kompetenci policie.

V místnosti je obãerstvovací box a také hygie-

nické zafiízení, ve vedlej‰ím prostoru pak slu-

Ïební místnosti a zázemí pro dozorãí sluÏbu.

Cely pro zadrÏené osoby jsou vybudovány

v suterénu budovy a mají vlastní vchod, ãímÏ

oddûlíme podezfielé od svûdkÛ a po‰kozen˘ch

tak, aby nedocházelo k jejich náhodnému set-

kání. Tyhle zmûny k lep‰ímu obãané urãitû uví-

tají, stejnû jako na‰i pfiíslu‰níci, ktefií momen-

tálnû pracují v opravdu stísnûn˘ch podmínkách.“

UÏ v úvodu na‰eho rozhovoru jsme uved-
li, Ïe npor. Bambousek je ve funkci vedoucí-
ho místního oddûlení Kyje se sídlem na âer-
ném Mostû necel˘ pÛlrok, a tak nás zajímalo,
odkud sem jeho cesta vedla.

„K policii jsem nastoupil v listopadu roku

1996. Hned po ukonãení Základní odborné pfií-

pravy na policejní ‰kole v Hrdlofiezích jsem

v bfieznu roku 1998 nastoupil na MO Kobylisy,

kde jsem zaãínal se zpracováním trestn˘ch spi-

sÛ. Pozdûji jsem pfii zamûstnání vystudoval sou-

kromou Vy‰‰í odbornou ‰kolu prevence krimi-

nality a krizového fiízení (TRIVIS). V té dobû

jsem vykonával funkci vrchního inspektora

a v loÀském roce se pfiihlásil do v˘bûrového

fiízení na vedoucího MO Kyje – Obvodního

fieditelství policie Praha III., které pro mû skon-

ãilo úspû‰nû.“

Jak˘ byl pfiechod z pomûrnû klidného
a plo‰nû v˘raznû men‰ího prostfiedí sem na
âern˘ Most?

„Rozlohou o poãtem obyvatel je to nesrov-

natelné, stejnû jako s náplní práce. Zatímco tam

jsem byl zvykl˘ na urãit˘ pracovní rytmus, tady

je styl práce nûãím úplnû nov˘m. Klade mno-

hem vy‰‰í nároky na organizaci i na odbornou

pfiípravu. Je tu o nûco vût‰í kriminalita, zejmé-

na pokud jde o vloupání a krádeÏe, ta ãísla

v nápadu trestné ãinnosti zejména v obchod-

ních centrech na âerném Mostû i na zdej‰ím

sídli‰ti jsou hodnû vysoká.“

MÛÏete pro ilustraci alespoÀ nûkterá
z nich uvést? Tfieba za poslední ãtvrtletí loÀ-
ského roku, coÏ byly zároveÀ první tfii mûsí-
ce ve va‰í nové funkci.

„Bylo to celkem 224 vloupání do motorov˘ch

vozidel hlavnû na parkovi‰tích v Chlumecké uli-

ci u obchodních center, dále 44 krádeÏí vozidel,

12 vloupání do bytÛ a 3 do rodinn˘ch domÛ,

16 vloupání do sklepÛ a 11 do chat. I kdyÏ na

druhou stranu je tohle pfiedvánoãní a sváteãní

období vÏdycky a v‰ude kritické.“

Na vedoucí funkci u policie jste pomûrnû
mlád, ostatnû nízk˘ vûkov˘ prÛmûr je zfiej-
m˘ i z tváfií va‰ich spolupracovníkÛ. Máte
jich dost?

„Obecnû je nyní u policie podstav, ale tady

není situace aÏ tak kritická. Tabulkovû nám

chybí asi tak 10% policistÛ hlavnû na úse-

ku trestního fiízení. Eventuální zájemci se mo-

hou pfiihlásit pfiímo na mém telefonním ãísle

974 859 721…A pokud jde o mÛj vûk, tak to je

nyní v souvislosti s reorganizací Policie âR

takov˘ trend, aby se na vedoucí niÏ‰í místa

dostala „nová krev“. Doufám, Ïe s prací na‰e-

ho oddûlení bude vefiejnost spokojena.“

Tím jste mi uÏ ãásteãnû odpovûdûl na
poslední dotaz. Ptám se, co by „nová krev“
v na‰í mûstské ãásti ráda vzkázala ãtenáfiÛm
ListÛ Prahy 14?

„Trochu mû mrzí, Ïe na‰e oddûlení nemá

kvÛli zdej‰í bezpeãnostní situaci u vefiejnosti

právû nejlep‰í povûst. To bych rád zmûnil, stejnû

jako zlep‰il spolupráci v‰ech zainteresovan˘ch

orgánÛ a zv˘‰il dÛvûru obãanÛ. Na‰i lidé budou

na ulicích víc vidût a mohu slíbit, Ïe to nebude

jen v projíÏdûjících autech. Dal‰í mou snahou

bude vût‰í dÛraz na prevenci kriminality, pro-

toÏe na postih je vÏdy dost ãasu. AÈ nás ãtená-

fii ãastûji upozorÀují na rÛzné ne‰vary ve svém

okolí, protoÏe policie chce opravdu pomáhat

a chránit.“

Dûkuji za rozhovor a pro jistotu pfiipo-
mínám ãtenáfiÛm ListÛ telefonní ãísla, na kte-
rá je moÏno policii volat po cel˘ch ãtyfiia-
dvacet hodin. K dozorãímu je to 281 912 399,
a pak ono známé ãíslo 158.

P.S. V dobû, kdy vychází tento ãlánek, je
místní oddûlení po rekonstrukci opût plnû
funkãní.

text a foto: vok

Nový policejní šéf

Nová recepce v místním oddûlení Policie âR na
âerném Mostû uÏ nûkolik dní slouÏí vefiejnosti.
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Dal‰ím podnikatelsk˘m subjektem v na-
‰em anketním seriálu je paní Helena Matu‰-
ková a její Optika, i kdyÏ správnû bychom
asi mûli ke jménu pfiidat je‰tû rodinu, pro-
toÏe na kvalitním servisu nabízen˘ch sluÏeb
se v˘znamnû podílejí také dcery Helena Ber-
natová a Barbora Matu‰ková i vnouãata
Gabriela a Jakub. Tato pûtice si jako svou
mluvãí vybrala Helenu Bernatovou (pro-
stfiední snímek), se kterou jsme si povídali
v hloubûtínském obchodu na námûstí u sta-
nice metra. 

Proã tedy zaãala Helena Matu‰ková pod-
nikat právû na území Prahy 14?

„Maminka pracovala dlouhá léta ve státním

podniku Oãní optika na poboãce tehdej‰ího

Obvodního ústavu národního zdraví ve Vyso-

ãanech. KdyÏ nastala po sametové revoluci doba

moÏnosti svobodného soukromého podnikání,

zaãala hledat vhodné prostory pro svou provo-

zovnu oãní optiky. Tuto lokalitu si zvolila

z dÛvodu dostupnosti pro zákazníky, ktefií ji zna-

li právû z OÚNZ Vysoãany. Po v‰ech poãáteã-

ních peripetiích se podafiilo na jafie roku 1991

otevfiít oãní optiku v Domû sluÏeb Hloubûtín

s názvem Optik Helena Matu‰ková. Obchod

o velikosti ãtyfiiceti ãtvereãních metrÛ, ve stís-

nûn˘ch prostorách, s nejnutnûj‰ím vybavením,

bez podnikatelsk˘ch úvûrÛ a pÛjãek. Postupnû

byl provoz modernizován, vybavován technic-

k˘mi novinkami i nov˘m nábytkem. 

V roce 1994 byl otevfien druh˘ obchod

s názvem Optik Helena Matu‰ková v Horních

Poãernicích (po 13letech byl uzavfien) a dal‰í

pak zároveÀ se zahájením provozu zdravotnic-

kého zafiízení Parník na âerném Mostû. V roce

1998 jsme v Hloubûtínû provozovnu pfiesunuli

do vût‰ích prostor, ãímÏ jsme více neÏ zdvoj-

násobili plochu pro zkvalitnûní sluÏeb na‰im

zákazníkÛm. Vytvofiili jsme prostor pro mûfie-

ní zraku pomocí moderních pfiístrojÛ a autori-

zované stfiedisko pro aplikaci kontaktních ãoãek.

Kromû prodeje br˘lí v‰ech druhÛ a znaãek, vãet-

nû sluneãních, nabízíme také mûfiení zraku, kon-

taktní ãoãky, dále poradenství dobrého vidûní

pfii práci na PC a zajímavé akce na www.optik-

matuskova.cz. To v‰e se zaruãe-

n˘m odborn˘m pfiístupem, vÏdyÈ

maminka pracuje v oboru uÏ více

neÏ 40 let, já a sestra s ní podni-

káme vlastnû od zaãátku a oãní

optiku jsme vystudovaly jako dal-

‰í krok ve vzdûlání. Abychom

zaruãili vy‰‰í profesionální sluÏ-

by, vystudovala jsem optometrii,

stejnû jako maminka. Technickou

a provozní ãást podnikání nám

pomáhá zaji‰Èovat mÛj syn Jakub.

A pûtici rodinn˘ch pfiíslu‰níkÛ

doplÀuje dcera Gabriela, která

pfied rokem odmaturovala se spe-

cializací oãní optik. Aby v‰e dob-

fie fungovalo, zamûstnali jsme

je‰tû dva odborníky, oãního optika-optometristu

a oãní optiãku.“

Co z na‰í mûstské ãásti jste uÏ staãili
poznat a kam se naopak teprve chystáte?

„Tady je odpovûì vzhledem ke tfiígeneraã-

nímu zastoupení ponûkud sloÏitûj‰í, ale obec-

nû se dá fiíci, Ïe Prahu 14 jsme v‰ichni postup-

nû poznávali hlavnû prostfiednictvím na‰ich

zákazníkÛ. Nemáme zmapovanou kaÏdou její

ãást, jak se obãas doãítám z v˘povûdí na‰ich

pfiedchÛdcÛ – podnikatelÛ v této rubrice ListÛ

Prahy 14, ktefií znají kaÏd˘ kout této mûstské

ãásti i proto, Ïe se zde narodili.“

Jaké jsou va‰e dal‰í podnikatelské zá-
mûry?

„Pfii této odpovûdi se musím trochu vrátit do

minulosti, kdy ãlovûk za‰el do oãní optiky,

vybral si ze dvou moÏná tfií modelÛ, a pak dost

dlouho ãekal, aÏ budou br˘le hotové. Dnes jen

v této prodejnû máme pfies 2 500 kusÛ br˘lí,

k tomu kompletní servis a také kartotéku kli-

entÛ, kter˘m jsme mûfiili zrak a následnû prodali

br˘le. âlovûka opravdu moc potû‰í, kdyÏ vidí,

jak je zákazník s na‰imi sluÏbami spokojen

a pfiekvapen, jak˘ pfiehled o jeho oãích máme.

Snad to nebude znít frázovitû, ale na‰ím kré-

dem je a nadále bude spokojen˘ zákazník. Na

jafie oslavíme uÏ 18 let na‰eho podnikání, obraz-

nû fieãeno jsme plnoletí, a tak bychom jako

dospûlí rádi pfieÏili souãasnou finanãní krizi

a vydrÏeli nabízet své sluÏby dal‰í desetiletí.

Sestra Barbora je v souãasné dobû na matefiské

dovolené, a tak nám roste dal‰í posila.“ 

vok, foto: vok a archiv

podnikatelé v Praze 14 informace
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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.

âarodûj (Nabokov), 190,– Kã, vydala Pase-
ka. Krátká próza, zavr‰ující Nabokovovo rus-
ké období, byla dlouhou dobu pokládána za
ztracenou. Pozdûji její téma rozvinul v legen-
dárním obsesním románu Lolita.

Vald‰tejn a Eleonora (Pfiibsk˘), 209,– Kã,
vydal Ikar. Historick˘ román o Vald‰tejnovû
lásce k Eleonofie, manÏelce císafie Ferdinan-
da II., kter˘ nechal Vald‰tejna zavraÏdit
v Chebu.

Tfiikrát Jerry Cotton – ·tvanice (Cotton),
249,– Kã, vydal Alpress. Oblíbená detektiv-
ní série 3x – tentokrát s newyorsk˘m agen-
tem FBI Jerry Citronem.

Padesát let v hledi‰ti Sparty (Pruckner),
399,– Kã, vydáno vlastním nákladem. Pod-
titul Zpovûì fotbalového fanou‰ka vystihu-
je téma knihy – Franti‰ek Pruckner je skal-
ním fanou‰kem Sparty, nav‰tûvuje její
zápasy, vzpomíná na zajímavé maãe a hráãe,
doplnûno fotografiemi.

Erotick˘ potenciál mé Ïeny (Foenkinos),
198,– Kã, vydalo Argo. Humornû ladûná kni-
ha o tfiicátníkovi Hektorovi a jeho potfie‰tû-
n˘ch Ïivotních eskapádách.

Kapitán a nepfiítel,Tfietí muÏ, PoraÏen˘
bere v‰e (Greene), 330,– Kã, vydal Kalich.
Tfii u nás dosud nevydané romány Grahama
Greena.

Nejkrutûj‰í psychopati v dûjinách (Mar-
lowe), 269,– Kã, vydal Alpress. V kaÏdém
období historie se na‰li jedinci vyÏívající se
v krutém násilí, ale ve 20. století se vyskyt-
la nová kategorie zloãincÛ: sexuálnû moti-
vovaní psychopati a sérioví vrazi. Autor
vybral z historie pfiípady tûch nejkrutûj‰ích
zabijákÛ.

Zkou‰ka dítûtem (Giffinová), 298,– Kã,
vydalo Argo. Kvalitní, moderní román pro
Ïeny o nezávislá 35leté Claudii,která by
ráda zakotvila ve spokojeném manÏelství,
ale… 

Vodácká putování s Luká‰em Pollertem
(H˘Ïa, Klega), 299,– Kã, vydala âeská tele-
vize. Nejenom o sjíÏdûní ãesk˘ch a morav-
sk˘ch fiek, ale také o okolní krajinû, o lidech
s fiekou spjat˘ch a historii, spousta zajíma-
v˘ch informací a fotografií...

Helena Matušková
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Na‰e dal‰í kroky pfii postupném pfiedsta-

vování restauraãních zafiízení v na‰í

mûstské ãásti vedly k fotografce. Ne,

opravdu jsme se nepomátli, ani jsme to nepfie-

hnali s poÏíváním alkoholick˘ch nápojÛ pfii na‰í

náv‰tûvû, to jen fotografick˘ ateliér v Bobkovû

ulici na âerném Mostû pfiemûnil v listopadu

loÀského roku kavárensk˘ a cukráfisk˘ provoz,

coÏ inspirovalo Petra Urbana k jeho kresbû, za

restauraci s pfiípadn˘m názvem U fotografky.

Jdete-li se tam vyfotit a spojit tenhle proces tfie-

ba s obûdem, záleÏí jen na vás, zda jste se svou

vizáÏí spokojenûj‰í pfii hlady kruãícím bfii‰e ane-

bo s pln˘m Ïaludkem. My jsme se spokojili

pouze s jídlem, ke kterému se dostanete tro‰ku

sloÏitû právû kolem fotoateliéru. V nabídce jsme

objevili tfiikrát menu se zeleninovou polévkou,

ke které si pro pestrost objednáváme kufiecí kov-

bojskou smûs s hranolky, zapeãenou brokolici

s nivou a opeãen˘m bramborem a do tfietice

smaÏené Ïampiony s vafien˘m bramborem, to

v‰e za 79 resp. 89 korun. Jídelní lístek nabízí

k menu navíc dezert v podobû vanilkové zmrz-

liny, která je ov‰em uÏ v poledne ‰krtnutá. K pití

si objednáváme tfii druhy nabízen˘ch piv, tedy

plzeÀské, Granát ze Staropramenu a neal-

ko Radegast. Pfii ãekání na jídlo listuje-

me v jídelním lístku, ve kterém si

mÛÏete vybrat 7 hovûzích, 11 kufiecích

a12 vepfiov˘ch minutek, 5 jídel z ryb

a 4 bezmasá. Dále 11 jídel s tûstovina-

mi a 8 specialit, tfieba bavorské koleno na

ãerném pivu, marinovaná Ïebra s ãesnekem

a omáãkou nebo peãenou kachnu na pomeran-

ãích a medu. K tomu navíc saláty, dezerty, káva

a celkem 10 míchan˘ch nápojÛ jako cuba libre,

blue ocean nebo pina colada. AÏ se divíme, kam

se tohle v‰echno v pomûrnû omezeném prosto-

ru zdej‰í ‰éfkuchafice vejde. 

Objednaná jídla jsou vydatná i chutná, v pfii-

mûfienû pikantní kovbojské smûsi pochopitel-

nû nechybûjí fazolky, brokolice je kfiehká, ‰Èav-

natá a pûknû zelená, chuÈovû dobfie vyladûná

s nivou a porci brambor k ÏampionÛm ani nedo-

jíme. Pak pfiichází pfiekvapení v podobû dezer-

tu z r˘Ïového nákypu s banánem

a ‰lehaãkou místo uÏ zmí-

nûné pfie‰krtnuté zmrzli-

ny. Pfii jeho vychutná-

vání se rozhlíÏíme po

gastroprÛvodce
24 • B¤EZEN 2009

průvodce
Prahou 14GASTRO

U fotografky Tady snad byla dfiív cukrárna. Dejte mi             je‰tû je
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interiéru, ve kterém se vesele koufií i v dobû obû-

dÛ. Jedna stûna je plná fotografií, druhá na nás

pÛsobí tro‰ku nemocniãním prostfiedím a ta ven-

kovní je v mobilním provedení, takÏe od dub-

na se tady mÛÏete tû‰it i na pfiedzahrádku.

Pochvalu si urãitû zaslouÏí bezbariérov˘ pfiístup

napsali jste nám
B¤EZEN 2009 • 25

Naše hodnocení
První dojem:

Kvalita obsluhy:

Nabídka:

Gurmánsk˘ záÏitek: 

Sociální zázemí:

Celkové hodnocení 82 %

e
4

stejnû jako WC, uzpÛsobené i pro vozíãkáfie.

Pro úplnost je‰tû dodejme, Ïe v restauraci

U fotografky je otevfieno kaÏd˘ v‰ední den od

11 do 22 hodin, o víkendu pak od 13 rovnûÏ do

22 hodin. Vafií tady aÏ do konce pracovní doby,

coÏ neb˘vá obvyklé, stejnû jako to, Ïe kaÏd˘

‰est˘ obûd tu máte zdarma. Spûcháte-li, staãí

zatelefonovat a jídlo vám ochotn˘ personál pfii-

praví na vámi objednan˘ ãas. Cítili jsme se ve

stále je‰tû nové restauraci opravdu mnohem lépe

neÏ pfii portrétovém fotografování na stejném

místû. Ostatnû, pfiijìte to posoudit sami.

ejte mi             je‰tû jedno. Ta pûna je jak ‰lehaãka. Ještě k pizzerii
Se zájmem jsem si pfieãetl v ãísle 2/2009 ãlánek o va‰í náv‰tûvû pizzerie Amfora. Nikdy jsem tam

nebyl a nemám k restauraci Ïádn˘ vztah. ProtoÏe jezdíme s rodinou nûkolikrát do roka po celé Evropû

a toto dûláme jiÏ 19 let, leccos jsme z kuchyní jednotliv˘ch zemí pochytili. Kupuji si v jednotliv˘ch regi-

onech místní kuchafiské knihy, podle kter˘ch se pak doma pokou‰íme vafiit, (nûkdy je to hororová záleÏi-

tost) a na místû se snaÏíme ochutnat v‰echny místní speciality. K jídlÛm, které jste konzumovali v Amfo-

fie, mám pro vás následující informace: Kufiecí fiízek se témûfi nedá zkazit a je dobr˘, je-li vytvofien tady

v âesku ãesk˘m kuchafiem, i kdyÏ je to v pizzerii. Italové se to na‰tûstí uÏ nauãili vût‰inou také, (fiízek se

italsky jmenuje cotteletto a la Milanese), ale je‰tû pfied pûti lety vût‰inou nevûdûli, o co se jedná. Je‰tû

dnes, kdyÏ si v lep‰ím hotelu v Itálii dáte kufie na jak˘koliv zpÛsob, donesou vám ruãnû roztrhané kusy

jakéhosi ptáka, oÏehnutého na roÏni a uvnitfi syrového. Cel˘ veãer pfiem˘‰líte, kdy dostanete ptaãí chfiip-

ku. TakÏe v tomto jste mûli ‰tûstí.

Pizza se v jednotliv˘ch italsk˘ch regionech znaãnû li‰í. Na severu je pomûrnû bohatû plnûná, smûrem

k jihu, jak chudne kraj, chudne i pizza. Ta pravá stfiedoitalská pizza se s tou na‰í ãeskou nedá srovnat.

Obvykle b˘vá spálená, suchá, na plo‰e jsou bubliny bez ãehokoliv a mofiské plody? Tûch je tam tak pût,

a to musíte mít ‰tûstí. TakÏe jestli kuchafi postupoval ve stylu stfiední aÏ jiÏní Itálie, postupoval správnû.

V ãesk˘ch pizzeriích (i kdyÏ patfií Italovi) se jiÏ setkáte s na‰í stfiedoevropskou pizzou, která je krásná,

hezky peãená, v‰ude je nûjaká náplÀ. O tom si prÛmûrn˘ Ital mÛÏe nechat jen zdát. Nejlep‰í pizza se dûlá

jednoznaãnû v Rakousku. Raku‰ané Ïerou je‰tû více neÏ my, a kdyby na pizze nebyla pofiádná vrstva v‰e-

ho moÏného, tak by to Italové mohli v Rakousku zabalit a vrátit se domÛ.

Speciální pozornost je tfieba vûnovat rizotu. To, co jste vyfotografovali a popsali, to je témûfi správnû.

Nikdy si v Itálii nedávejte nic, co se jmenuje rizoto. Italové si to pfiedstavují tak, jak to máte vyfotografo-

váno, ale vût‰inou je‰tû hÛfi. V jednom z lep‰ích hotelÛ v severní Itálii jsme si dali místní super specialitu

– rizoto s olejem z tartuffe. Vûdûli jsme, Ïe Tartuffe je jakási postava od Moliéra, ale netu‰ili jsme, co nás

ãeká. Donesli nám témûfi tekutou, nahnûdlou a pfií‰ernû mastnou r˘Ïi, která páchla jako tfii roky staré vel-

mi pouÏívané boty. Ná‰ sedmilet˘ syn fiekl, Ïe zvratky nejí. Vrátili jsme tedy jídlo ãí‰níkovi, kter˘ ho odne-

sl s ú‰klebkem, Ïe nûjak˘m blb˘m cizincÛm nechutná jejich specialita.Pozdûji jsme zjistili, Ïe tartuffe

jsou lan˘Ïe a Ïe olej z nich je pravdûpodobnû velmi drah˘ a vzácn˘. Ale jíst se to nedá. KdyÏ jsem vidûl

va‰i fotografii, ihned jsem si na tuto pfiíhodu vzpomnûl. V tomto pfiípadû kuchafii kfiivdíte, postupoval zce-

la správnû. Jenom zapomnûl, Ïe není v Itálii, a Ïe na‰e pfiedstava rizota se v˘raznû li‰í od jeho.

Ing. Jan Vojkovsk˘, Hloubûtín

21-28_P14  24.2.2009  9:52  Stránka 25



VdÛvûrnû známém prostfiedí, i kdyÏ od

podlahy aÏ po strop zrekonstruovaném,

byl poãátkem února odehrán dal‰í turnaj

v bowlingu o pohár starosty Prahy 14. Herna

J.R. Clubu Bowling v Prelátské ulici vedle

kyjského kostela sv. Bartolomûje pro‰la totál-

ní modernizací, takÏe témûfi v‰ichni úãastníci

si zvykali na nov˘ povrch zdej‰í ãtyfidráhy, ob-

divovali technické zafiízení americké firmy

BRAUNSWICK, testovali nové Ïidle i stoly,

vyuÏívali sluÏeb pfiestavûného baru, se zájmem

si prohlíÏeli sousední restauraci a mnozí ne-

odolali ani pestré nabídce zdej‰í kuchynû. I kdyÏ

hraní bylo samozfiejmû na prvním místû,

podrobnûj‰í exkurze zrekonstruovaného inter-

iéru odhalila novû vybudované kanceláfie a ‰at-

ny pro zamûstnance v patfie nad restaurací, zmo-

dernizované sociální zafiízení, roz‰ífien˘ bar

nebo technologické novinky na zafiízení v ku-

chyni, která nabízí hotová jídla, pizzy i minut-

ky kaÏd˘ den od jedenácti do jedenácti. Ale to

uÏ bychom se od sportu dostali k na‰emu gas-

tronomickému prÛvodci, kter˘ o zdej‰í podnik

roz‰ífiíme v nûkterém z pfií‰tích mûsícÛ. TakÏe

honem zpátky do herny, kde se témûfi ãtyfii desít-

ky hráãÛ i jejich pfiíznivcÛ pot˘kaly proti dfií-

vûj‰ku s tro‰ku omezenûj‰ím prostorem, kter˘

zpÛsobily o nûco vût‰í stoly a zvût‰en˘ bar

s nov˘mi lednicemi. Nicménû pfii bûÏném pro-

vozu, kdy v hernû není tak na‰lapáno jako pfii

leto‰ní premiéfie turnaje o pohár starosty, je mís-

ta pro vyznavaãe tohoto sportovního odvûtví

tak akorát. Ostatnû mÛÏete si to vyzkou‰et sami,

kaÏd˘ den tady moÏnost hraní udávají tfii dva-

náctky: Herna je dennû otevfiena 12 hodin, zaãí-

ná se ve 12 a konãí ve 12, tedy o pÛlnoci. Do

dal‰ího turnaje o pohár starosty máte dva mûsí-

ce ãasu, protoÏe se bude hrát 4. kvûtna. Tfieba

se tady setkáte i s tûmi nejlep‰ími ze zaãátku

února, pamatujte si jejich jména. Dagmar Boã-

ková (na snímku dole vlevo – 801 bodÛ), která

porazila i v‰echny pfiítomné muÏe, TáÀa Jersá-

ková (686) a Libu‰e Rejmanová (606), Jan

Eschner (759), Antonín Kitler (741) a Jifií Mon-

dek s 722 body.
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Pfii hodnocení loÀského roku na setkání v Aerobic Klu-

bu Chvaletická to bylo opravdu radostné ohlédnutí. Dûv-

ãata z klubu pod vedením Kamily ·ebíkové úspû‰nû star-

tovala na rÛzn˘ch soutûÏích, z nichÏ pfiivezla na Lehovec

20 medailí a 10 pohárÛ za 1.–3. místa, a to i v kategorii nej-

mlad‰ích dûvãat 6–8 let. Leto‰ní rok zaãal úspûchem Karo-

línky Medové, která se 14. ledna za pfiítomnosti televiz-

ních kamer dostala v Ostravû do pûtiãlenného finále

soutûÏe Mini miss 2009. Také letos je v klubu moÏné nav-

‰tûvovat hodiny rekreaãního aerobiku, stejnû jako sou-

tûÏního pro dûvãata od ãtyfi do osmnácti let, dále pak hodi-

ny dospûl˘ch na stepech.  Telefon na trenérku ·ebíkovou

je 606 499 821.

Bowling s exkurzíBowling s exkurzí

Úspěšný Aerobic Klub Chvaletická

21-28_P14  24.2.2009  9:53  Stránka 26



V Horních Poãernicích pÛsobí oddíl
TRI SKI, v jehoÏ fiadách je dost ãle-
nÛ i z na‰í mûstské ãásti. âlánky

o duatlonov˘ch a triatlonov˘ch závodech
v letních mûsících by mohly u nezasvûceného
ãtenáfie vzbudit dojem, Ïe se jedná o sezón-
ní sport, kter˘ vyÏaduje pouze trochu spor-
tovních zku‰eností a adrenalinu. S hlavním
trenérem poãernického oddílu Vladimírem
Andr‰em jsme se proto bavili hlavnû o tom,
co dûlají triatlonisté v zimû.

„Na‰e závodní sezóna je skuteãnû relativnû

krátká a nároãná. Trvá od poloviny kvûtna do

srpna a závodníci pfii ní absolvují 12 i více rÛz-

n˘ch závodÛ. Je vyvrcholením tzv. RTC – roã-

ního tréninkového cyklu. JiÏ z toho je vidût, Ïe

se v Ïádném pfiípadû nejedná o sezónní sport,

ale celoroãní systematickou pfiípravu a trénink,

kter˘ je pfiesnû rozdûlen do jednotliv˘ch etap.

Zjednodu‰enû lze jejich zamûfiení popsat jako

technické zdokonalování, vytrvalostní pfiípravu

a trénink potfiebné rychlosti i taktiky…KaÏdo-

roãnû zaãíná nov˘ tréninkov˘ cyklus po ukon-

ãení závodÛ na zaãátku záfií, kdy b˘vá potfiebná

pfiestávka k odpoãinku a regeneraci, ale také

k adaptaci dûtí a mládeÏe v novém ‰kolním roce.

Zaãíná se zpravidla zlep‰ováním technicky nej-

nároãnûj‰í disciplíny, kterou je plavání. VÏdy je

co zlep‰ovat, takÏe i ostfiílení závodníci si zlep-

‰ují plaveckou techniku a nováãci se uãí správ-

nû plavat. Pfies zimu jsou dal‰í tréninky u dûtí

vûnovány pfiedev‰ím v‰estrannému rozvoji

a fyzické kondici. Na jafie pak nastupují bûÏec-

ké tréninky, technika jízdy na kole, aby se

v poslední fázi tréninkového cyklu v‰e náleÏitû

zrychlilo a nacviãily se pfiechodové fáze, kdy

závodník jde z plavání na kolo a z kola na bûh.

Je hodnû teorií, jak v‰e skloubit tak, aby v˘sled-

ky byly co nejlep‰í, ale poslední slovo má vÏdy

konkrétní trenér a jeho zku‰enosti.

Trenéfii oddílu TRI SKI Horní Poãernice se

obecn˘mi pravidly tréninku triatlonu samozfiej-

mû fiídí a pfiizpÛsobují je sloÏení kolektivu závod-

níkÛ a tréninkov˘m moÏnostem. Plavání 3x t˘d-

nû v Brand˘se nad Labem je pro udrÏení kondice

sice dostateãné, ale ti nejlep‰í si pfiidávají a pla-

vou samostatnû i nad rámec pravideln˘ch tré-

ninkÛ. V‰estranná pfiíprava dûtí probíhá pfies zimu

jiÏ nûkolik let v tûlocviãnû Z· Na Chvalech. Letos

jsme si pro zpestfiení cviãení pozvali i cviãitelku

aerobiku, která dává na‰im tûlÛm potfiebnû zabrat

(na snímku). V jejím cviãení je v‰e, co na‰i závod-

níci potfiebují, tedy koordinace a dynamika pohy-

bÛ, v‰estranné posilování i protahování celého

tûla. Jakmile pfiestanou zimní plískanice a pro-

dlouÏí se den, pfiesouvá se trénink ven do pfiíro-

dy. Ti star‰í se samozfiejmû vûnují bûhání celo-

roãnû, a tak jsou na jafie jiÏ pfiipraveni na trénink

rychlostní vytrvalosti a rychlosti. U men‰ích dûtí

je zpravidla v‰estranná zimní pfiíprava dostateã-

ná, protoÏe v tûchto kategoriích se je‰tû nejedná

o vytrvalecké tratû, na které je potfieba se syste-

maticky a dlouhodobû pfiipravovat. V leto‰ní sezó-

nû pfiedpokládáme, Ïe se nám podafií lépe pfii-

pravit na‰e závodníky i pro cyklistickou ãást

závodu. Dokonãené kvalitní cyklostezky vedou-

cí z âerného Mostu nám umoÏní bezpeãnû najíÏ-

dût kilometry i zlep‰ovat techniku jízdy a ovládání

kola v terénu. Vrcholem celoroãní pfiípravy jsou

pak soustfiedûní na jihu v teple nebo v horském

prostfiedí. V na‰em pfiípadû jiÏ tfietí sezónu vyu-

Ïíváme sportovní areál v Lignanu v Itálii, kde

jsou ideální podmínky pro bûhání, kolo i plavá-

ní v krytém 50 metrovém bazénu (na snímku).“

Nyní jsme na pfielomu zimní pfiípravy
a závodního období, takÏe bychom mohli pfii-
pomenout blíÏící se závody, kter˘ch se mohou
ãtenáfii ListÛ zúãastnit jako aktivní soutûÏí-
cí, pfiípadnû se na nû pfiijít podívat.

„Pro leto‰ní sezónu jsme pfiipravili pro

dûti a mládeÏ dva závody, duatlonov˘ 17. kvût-

na 2009 v Horních Poãernicích a triatlonov˘

28. ãervna 2009 v Dolních Poãernicích. TakÏe,

i kdyÏ jste nezahájili svou pfiípravu jiÏ na pod-

zim, pfiijìte se podívat, vyzkou‰et si tento sport

nebo podpofiit své kamarády. Dospûlí sportov-

ci se mohou zúãastnit na‰eho nového soutûÏ-

ního projektu HP triatlonového poháru 2009,

kter˘ je sloÏen ze tfií rÛzn˘ch závodÛ ‰tafet i jed-

notlivcÛ. První se koná uÏ 28. bfiezna pod

názvem Indoor triatlon v Holmes Place (b˘va-

lé Factory Pro) na âerném Mostû. Druh˘m

závodem bude jiÏ 9. roãník Poãernického duat-

lonu 17. kvûtna v Horních Poãernicích a cel˘

seriál vyvrcholí tfietím podnikem 28. ãervna

v Dolních Poãernicích. BliÏ‰í informace s pfii-

hlá‰kami a propozicemi tohoto soutûÏního pro-

jektu naleznou zájemci na oddílov˘ch webo-

v˘ch stránkách www.triskihp.tym.cz.“
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Zima triatlonistů

dvoustranu pfiipravil Pavel Vokurka, 
foto: ves (6), autor (2) a archiv

UÏ 12. roãník Memoriálu Hany Cinkové

v synchronizovaném plavání se uskuteãní

v hloubûtínském bazénu v sobotu 21. bfiezna.

Jeho souãástí bude i soutûÏ v‰estrannosti PraÏ-

ská akvabelka pro ty nejmen‰í vyznavaãky toho-

to sportovního odvûtví. Pfiijìte se i vy podívat

první jarní den na pfiehlídku mládí, krásy, pÛva-

bu, originální choreografie i bezvadné atmo-

sféry, kdy se závodnice vzájemnû povzbuzují

tak bezprostfiednû, Ïe se s tím na jin˘ch na‰ich

sportovi‰tích setkáte skuteãnû jen ojedinûle.

Přijďte na akvabelyPřijďte na akvabely
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Ze systému 
hl. m. Prahy

V Humenci x Sadská 11.3.

Svépravická x 
·estajovická

VaÀkova x V Chaloupkách 12.3.

Nehvizdská x Zeleneãská 

Vírská x Branská 18.3.

Splavná x Svárovská

Svûtská x Lipnická 19.3.

Koclífiova x VodÀanská 

Zvíkovská x Dáfiská 25.3.

Dfiítenská x Velkoborská 

Vlkovická x Dvofii‰Èská 26.3.

Karda‰ovská u obch. stfiediska 

Chvaletická x Vizírská (chodník)

Velkoobjemové kontejnery jsou
pfiistavovány do 14 hodin dne dle

rozpisu.

Ze systému 
MČ Praha 14

9. kvûtna x Písãitá 9.3.

Jezdovická x Froncova

Lomnická x Zalinská 10.3.

Lipenské námûstí

Travná x Kostlivého 11.3.

Hodûjovická x Za Rokytkou 

Boufiilova x Bojãenkova 12.3.

Rone‰ova x Volkova 16.3.

Smikova x Gen. Janou‰ka 17.3.

Himrova x Gen. Janou‰ka 18.3.

Bryksova x Fejfarova 19.3.

Va‰átkova x Dygr˘nova 23.3.

Kpt. Stránského 
x Vybíralova 

Mansfeldova x Kuãerova 24.3.

Bobkova x MaÀákova 25.3.

Bryksova proti ã.p. 949 26.3.

Hlaìova proti ã.p. 671 

Velkoobjemové kontejnery jsou
pfiistavovány do 11 hodin dne dle

rozpisu a odváÏeny následující

den.

Upozornûní: velkoobjemové
kontejnery jsou urãeny na
odpad z provozu domácností,
kter˘ není moÏné pro jeho
objem odloÏit do nádob na
smûsn˘ komunální odpad (po-
pelnic). Jedná se pfiedev‰ím
o ãásti nábytku a podlahov˘ch
krytin (lina, koberce). Kontej-
nery nejsou urãeny na sta-
vební suÈ, v˘kopovou zeminu,
rostlinn˘ a Ïivoãi‰n˘ odpad,
nebezpeãné sloÏky komunál-
ního odpadu a odpad z pod-
nikatelské ãinnosti.

NedodrÏení v˘‰e uvedeného
ustanovení je kvalifikováno
jako pfiestupek, kter˘ je ná-
slednû fie‰en ve správním fií-
zení, v nûmÏ lze uloÏit pokutu
do v˘‰e 200 000,– Kã. 

OÎP ÚMâ Praha 14

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY na BŘEZEN

Harmonogram mobilního sběru NEBEZPEČNÉHO ODPADU

Zastávky na sbûrové trase „A“ ve ãtvrtek 19. bfiezna 

Zámeãnická x Mochovská 15.00–15.20

Sadská x V Novém Hloubûtínû 15.30–15.50

Klánovická x Liblická 16.00–16.20

·estajovická x V Chaloupkách 16.30–16.50

·estajovická x Svépravická 17.00–17.20

Cidlinská x Mar‰ovská 17.30–17.50

Kukelská x Chvaletická x Îárská 18.00–18.20

Karda‰ovská (u nákupního stfiediska) 18.30–18.50

Odpady, které sbíráme: rozpou‰tûdla, kyseliny, zásady, fotochemikálie, pesti-

cidy, záfiivky a jin˘ odpad obsahující rtuÈ, oleje a tuk (kromû jedlého), barvy, tis-

kafiské barvy, lepidla, pryskyfiice, detergenty a odma‰Èovací pfiípravky, nepouÏi-

telná cytostatika a léky, baterie a akumulátory.

V uveden˘ch dnech je obsluhována celá sbûrová trasa se v‰emi zastávkami. Nebezpeãné odpady odevzdávejte v˘hradnû obsluze sbûrového vozidla!
OÎP ÚMâ Praha 14

Svoz bioodpadu – smluvní
vztah s Pražskými službami, a.s.

VáÏení zákazníci,

na základû vyhodnocení na‰ich zku‰eností s dosavadním systémem

svozu bioodpadu si Vás dovolujeme informovat o zmûnû svozov˘ch

dnÛ od dubna, a to následovnû:

Mûstská ãást Nov˘ svoz. den První odvoz

Hloubûtín stfieda-lich˘ t˘den 8. 4. 2009

Kyje stfieda-lich˘ t˘den 8. 4. 2009

Hostavice stfieda-lich˘ t˘den 8. 4. 2009

Svoz bude provádûn s frekvencí 1x za 14 dní

S pfiípadn˘mi dotazy se obracejte, prosím na pfiíslu‰nou mûstskou ãást

– odbor Ïivotního prostfiedí, popfi. na PraÏské sluÏby, a.s., kam se mohou

obrátit i zájemci o tuto sluÏbu:

Call Centrum   284 091 888

Obchodní oddûlení   284 091 359

Provozovna ORO   284 091 451

Informace o svozu a sbûru bioodpadu – smluvní vztah
s PraÏsk˘mi sluÏbami

V souãasné dobû zaji‰Èují PraÏské sluÏby, a.s. sbûr a svoz bioodpadu z mnoha

praÏsk˘ch mûstsk˘ch ãástí, ale i z mimopraÏsk˘ch pfiilehl˘ch obcí.

• Systém svozu:
âetnost odvozu je jednou za dva t˘dny. Pro shromaÏìování odpadu se vyuÏí-

vají speciální nádoby (tzv. kompostejnery) o objemu 120 l nebo 240 l, které má

zákazník v pronájmu. Pfied pravideln˘m v˘vozem je nezbytné umístit nádobu pfied

vchodem do domu nebo do zahrady (pfiedem veãer nebo brzy ráno). Odpad se

odváÏí na kompostárnu, kde se dále zpracovává.

• Statistika:
V roce 2007, kdy jsme s touto sluÏbou zaãali, bylo svezeno 373 tun, v roce

2008 to bylo jiÏ 724 tun a vzhledem k zájmu ze strany obyvatel o sluÏbu v oblas-

ti shromaÏìování, sbûru, pfiepravu a vyuÏívání bioodpadu lze pfiedpokládat v roce

2009 dal‰í nárÛst.

• Jak tfiídit:
Do sbûrn˘ch nádob patfií: listí, tráva, seno, plevel, zbytky rostlin, kofieny a lis-

ty zeleniny, vûtve kefiÛ i stromÛ, spadané ovoce, zbytky ovoce a zeleniny, ãajové

sáãky, kávová sedlina, skofiápky z vajec.

Do sbûrn˘ch nádob nepatfií: tekuté zbytky jídel, jedlé oleje, kosti, maso, uhy-

nulá zvífiata, biologicky nerozloÏitelné látky a jiné odpady.

• DÛvody, proã tfiídit:
Ochrana Ïivotního prostfiedí. Návrat organické látky do pfiírodního kolobûhu.

Bioodpad na skládce podléhá rozkladu a unikající metan zpÛsobuje skleníkov˘

efekt. Vytfiídûním bioodpadu se sníÏí objem smûsného komunálního odpadu aÏ

o cca 19%, coÏ pfiinese obãanovi úsporu nákladÛ. 
OÎP ÚMâ Praha 14
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PRAHA 14

Zveme vás do Centra vzdělávání a veřejného internetu
Maňákova 745, Praha 9 – Černý Most

Tento projekt Centrum vzdûlávání a vefiejného internetu Praha 14 byl
vybudován v letech 2006–2007 za finanãního pfiispûní Evropské unie

V prvním ãtvrtletí 2009 pfiipravujeme tyto poãí-

taãové kurzy:

�� První kroky s Internetem

�� Základy práce na PC – poprvé u poãítaãe

�� Word 

�� Excel 

�� PowerPoint

�� FrontPage - tvorba webov˘ch stránek

�� Základy tvorby www stránek pomocí zdrojového
textu HTML

�� Základy vytváfiení, úpravy a stfiihu videa v pro-
gramu Movie Maker

Programy Word, Excel a PowerPoint budou dále

dûleny na zaãáteãníky a pokroãilé, kaÏd˘ program

se vyuãuje samostatnû.

Kurz je rozloÏen do sedmi lekcí za cenu 400,– Kã,

pro seniory od 65 let a dûti do 18 let za cenu

200,– Kã.

Kurzy budou probíhat jedenkrát t˘dnû, ãas a doba

konání bude upfiesnûn dle zájmu a naplnûní jednot-

liv˘ch kurzÛ.

Zájemci se mohou hlásit pfiímo v Centru vzdûlá-

vání a vefiejného internetu nebo na telefonních ãís-

lech: 222 940 933, 222 940 932 nebo 602 161 731

ãi mailem: horesovska@cvvi.cz, mazurova@cvvi.cz

Novinka v CVVI: Základy vytváfiení, úpravy a stfiihu
videa v programu Movie Maker. Popis a seznámení s progra-
mem Movie Maker, vyuÏití programu na úpravu videa, digita-
lizace videa (import videa, obrázkÛ a zvuku), stfiih filmu (efek-
ty, pfiechody a titulky videa), dokonãení a uloÏení v˘sledného
videa. Kurz je rozloÏen do sedmi lekcí jedenkrát t˘dnû.

Otevfieno: pondûlí aÏ ãtvrtek 10–18 hod., pátek 10–15 hod.

foto: j‰

PRAKTICKÁ LÉKA¤KA
PRO DùTI A DOROST

MUDr. Vendula TROUSILOVÁ

Kapitána Stránského 999/5

Praha 14-âern˘ Most

Tel. 281 911 729
www.mudr-trousilova.webnode.cz

Pohádka karnevalová
Cel˘ t˘den se dûti v dûtském studiu Pohádka v Bobkovû uli-

ci na âerném Mostû chystaly na páteãní karneval 20. února.

Pfii‰lo jich tolik, Ïe je prostory studia sotva pojaly. A pro-

gram? Tanec masek, soutûÏení, sladké odmûny, ale i spor-

tovní v˘kony a hlavnû v‰eobecnû panující dobrá nálada. Ta

je ov‰em v pohádce na programu pfii kaÏdé akci. Od loÀské-

ho fiíjna, kdy studio vzniklo, jich bylo uÏ nûkolik

a dal‰í se pfiipravují. Tak pfiijìte tfieba na vítání

jara a velikonoãní vyrábûní. text a foto: ves
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Obchodní spoleãnost Kumer – Prag, spol. s r.o , se sídlem v Praze 9,
Dolní Poãernice, pfiijme ihned schopnou obchodní specialistku
Pracovní náplÀ:
* tvorba nabídek na základû poptávek zákazníkÛ, péãe o jejich rea-

lizaci, objednávání zboÏí u v˘robcÛ v zahraniãní, komunikace
telefonická, emailová se zahraniãními dodavateli a partnery – den-
ní kontakt (pouÏívání NJ ), vyfiizování objednávek

* bûÏná administrativa obchodní firmy, vãetnû celního odbavování
PoÏadujeme:
* vzdûlání min. S·, aktivní NJ slovem i písmem
* praxe v obchodní firmû 
* operativnost, flexibilita, dobré komunikaãní a organizaãní schop-

nosti 
* dobrá znalost úroveÀ PC MS Office (Word, Excel)
* fiidiãsk˘ prÛkaz B v˘hodou
Nabízíme:
* nekufiácké prostfiedí
* moÏnost dal‰ího vzdûlávání
* ostatní zamûstnanecké v˘hody (stravenky, penzijní pfiipoji‰tûní)
* velmi dobré spojení MHD
Îivotopis zasílejte na: blahova@kumer.cz, tel.: 602 312 524

UZÁVùRKA inzerce a pfiíspûvkÛ, telefon: 281 005 581, do ã. 4/2009 je 12. 3. 2009
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78 druhů imitace dřeva

8 druhů dýhy

zrcadlové dveře v pěti barvách

ratanové dveře, žaluziové dveře

Praha 9 Breitcetlova 771 (Černý Most)

tel.: 603 242 133

Praha 2 Bělehradská 36

tel.: 222 563 026

Praha 6 Jugoslávských partyzánů 26 

(vchod orientován z náměstí Interbrigády)

tel.: 224 317 142

Praha 8 Sokolovská 377/141 (Palmovka)

tel.: 731 106 521, tel./fax: 266 310 739

Praha 10 Měcholupy, Kutnohorská 425

tel.: 603 242 133, 271 960 649

Brandýs-Stará Boleslav (OD LABE)

Masarykovo nám. 1778

tel.: 606 376 728, tel./fax: 326 903 081

e-mail: I.spilka@volny.cz

Praha 2 Bělehradská 36, tel.: 222 563 026Praha 8 Sokolovská 377/141 (Palmovka)
 tel.: 731 106 521, tel./fax: 266 310 739
Praha 9 Breitcetlova 771, (Černý Most) tel.: 603 242 133Praha 10 Měcholupy, Kutnohorská 425 tel.: 603 242 133, 271 960 649Praha 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

Předváděcí střediska:

Firma Úprava interiérÛ Spilka zaujímá na na‰em trhu jiÏ 14 let jednu z pfiedních pozic. Za tuto
dobu vybudovala po Praze síÈ prodejen, kde si kaÏd˘ mÛÏe vybrat fie‰ení u‰ité pfiímo na míru.
V˘robu a montáÏ pro vás zaji‰Èují profesionální truhláfii s dlouholetou praxí. K v˘robû ‰atních skfií-
ní pouÏíváme nejnovûj‰í materiály v prvotfiídní kvalitû. Díky této kvalitû poskytujeme na na‰e
systémy posuvn˘ch dvefií záruku 5 let. 
Centrální v˘robnu máme v Praze-Mûcholupech a odtud provádíme distribuci po celé âeské repub-
lice. Na‰ím prvofiad˘m cílem je uspokojit zákazníka nejvy‰‰í kvalitou a spolehlivostí, zároveÀ se
snaÏíme, aby na‰e v˘robky byly cenovû dostupné v‰em. Také proto jsme v poslední dobû uza-
vfieli partnerství s firmou Essox, která zákazníkÛm umoÏÀuje nákup na‰ich v˘robkÛ na splátky.
ProtoÏe se na‰e firma specializuje jiÏ fiadu let na vybavení a úpravu interiéru, tak na‰e sluÏby nachá-
zejí uplatnûní v‰ude tam, kde je kladen dÛraz na vyuÏití úloÏného prostoru a moderní design. 

Praha 2 Bělehradská 36, tel.: 222 563 026Praha 8 Sokolovská 377/141 (Palmovka)
 tel.: 731 106 521, tel./fax: 266 310 739
Praha 9 Breitcetlova 771, (Černý Most) tel.: 603 242 133Praha 10 Měcholupy, Kutnohorská 425 tel.: 603 242 133, 271 960 649Praha 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

Předváděcí střediska:

Parkování na âerném Mostû

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

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

952,– Kã/mûs vã. DPH

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

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

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.
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ÚâETNICTVÍ
Zpracujeme Va‰e: DE, PÚ MZDY, DPH, DANù,

REKONSTRUKCE ÚâETNICTVÍ,

ZASTUPOVÁNÍ NA Ú¤ADECH

DAL·Í ÚâETNÍ PRÁCE DOHODOU

603 502 706, 281 932 886
hakata@seznam.cz

ZNALECKÉ OCENùNÍ 
NEMOVITOSTÍ, POZEMKÒ, 
BYTÒ A STAVEB PROVEDE

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

KOMPLETNÍ PRÁCE
ELEKTRIKÁ¤SKÉ A STAVEBNÍ

REKONSTRUKCE BYTÒ, 
BYTOV¯CH JADER A KUCHYNÍ

Elektroinstalaãní, zednické, obkladaãské
a instalatérské práce na klíã

dle poÏadavkÛ kuchyÀsk˘ch studií a zákazníkÛ

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

www.svobodaanejtek.wz.cz

po–pá: 10–18 hod.

Zimní slevy

na v‰e!
30–50%30–50%

Fa ·míd a Syrov˘
– pfiestavby bytov˘ch jader

na klíã, do 7 dnÛ
– pfiestavby a rekonstrukce
– obklady a dlaÏby
– ostatní stavební práce

tel. 606 903 561, 606 318 139
Koňský hnůj v jakémkoliv množství 

dovezu za symbolickou cenu. 
Telefon 602 371 605.

VETERINÁRNÍ KLINIKA PARNÍK
Ordinační hodiny denně 

PO – PÁ 9.00 – 20.00
SO + SV 9.00 – 13.00
NE 15.00 – 19.00

Gen. Janouška 902
Praha 9 – Černý Most II

Tel. 281 918 862, 736 481 098
www.veterina-parnik.cz

PLACENÁ ¤ÁDKOVÁ INZERCE

• Koupím byt nebo rodinn˘ dÛm jakékoli veli-

kosti, kategorie a vlastnictví, kdekoli v Praze.

Nabídnûte cokoli, moÏno i dekret – nájemní smlou-

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

vastovan˘, IV. kateg., v soudní Ïalobû, neoprávnûnû

obsazen˘, s neÏádoucím nájemníkem, ãi s jakou-

koli právní vadou. Ve‰keré formality zajistím,

zaplatím stûhování i pfiípadné dluhy na nájemném,

privatizaci apod. Mohu sehnat a zaplatit i náhrad-

ní byt, domeãek mimo Prahu apod. a dát ãas na

vystûhování. Seriózní jednání, platba ihned

a v hotovosti, tel.: 222 941 032. 1/04

• Hledám byt v Praze 14 nebo blízkém okolí.

Dûkuji za nabídku. Tel. 776 650 155. 1/06

• Stavební dozor – stavební úpravy, re-

konstrukce, modernizace, novostavby, e-mail:

s.dozor@seznam.cz, mobil: 603 410 400. 2/01

• DaÀová pfiiznání 2008 pro právnické a fyzic-
ké osoby Vám zajistí MVM úãetní servis,

www.mvm-servis.cz, J. Macáková, Zeleneãská 55,

Hloubûtín, tel: 777 014 820, B. Vitásková, Podni-

katelská 565, Bûchovice, tel: 281 864 667, E-mail:

macakova@mvm-servis.cz. 2/02

• Malífiské i lak˘rnické práce tel. 606 227 390.

2/09

• Koupím byt v OV s nájemníkem na doÏití.
V‰e garantováno smlouvou. Volejte prosím tel.

606 651 656. 2/15

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

603 973 500. 2/19

• âi‰tûní kobercÛ a mytí oken. Cena 15 Kã/1m2.

Tel. 605 567 053. 2/23

• Vyuãuji ‰panûl‰tinu zaãáteãníky, pokroãilé,

konverzace. 286 886 579. 3/02

• V˘stavba RD od 3 + 1 (cca 3 mil. Kã) aÏ po

2 x 3 + 1 (cca 5,6 mil. Kã) vãetnû pozemku

600–700 m2 v uzavfiené lokalitû sedmi domkÛ

v obci Vrbová Lhota u Podûbrad – EXIT 35 D11

– 35 km z â. Mostu. Parcely mají vlastní studny,

stavby velmi kvalitní, nízkoenergetické, projekt

zdarma (dle v˘bûru), realizace a dokonãení v prÛ-

bûhu roku 2009. Dále pfiipravujeme v˘stavbu by-

tového domu s byty 2 + 1 (cca 65 m2). DÛm bude

stát na vlastním pozemku cca 3000 m2, ceny od

2,6 mil. Kã s garáÏemi. Mail: realizace@sf-art.cz,

420 775 559 129 3/05

• Prodám RD 5 + 1 35 km od Prahy po D 11,
pozemek 500 m2, nov˘, kvalitní stavba, rod. dÛvo-

dy, cena 4,3 mil. Kã, stavba tûsnû pfied dokonãe-

ním! Mobil: 420 775 559 129. 3/06

• Hledám seriózní paní na obãasn˘ úklid
a Ïehlení prádla, Praha Kyje. Cena dohodou,

tel. 602 433 982. 3/08

• Prodám jednopatrov˘ rodinn˘ dÛm se zahra-

dou v Horních Poãernicích, cena 5,900.000, tel.

777 241 641. Pfii rychlém jednání sleva. 3/10

• Pfiijmu kadefinici na ÎL do kadefinictví

v nov˘ch Kyjích, moÏno i na 2 dny v t˘dnu, tel.

732 789 840. 3/11 

• Novû sluÏby! Kadefinictví a modeláÏ nehtÛ
v nov˘ch Kyjích. Kadefinictví tel. 732 789 840,

modeláÏ nehtÛ tel. 731 358 576. 3/12

• HAMMERTIME s.r.o. – pfiijme objednávky

na ve‰keré stavební práce, bytová jádra, sádrokar-

tony, minerální podhledy, zemní práce. Zamûfiení

a konzultace zdarma. GSM.:+420 725 867 868,

e.mail:hammertimestavby@centrum.cz. 3/14

Akce platí do 31. 3. 2009

AUTODOPRAVA – ZEMNÍ PRÁCE 
MILAN PETRUÎÁLEK

• Kontejnery, sklápûã, valník Tel.: 281 931 419
• Sutû, odpad, zemina Mobil: 603 242 142
• Písky, drtû, kaãírek Fax: 281 931 512
• Demolice – hydraul. kladivo www.sute-pisky.cz
• Deponie Praha 9

Novozámecká 520, Praha 9, Dolní Poãernice 190 12

• Hledá se ãern˘ kocourek. Od ãervna 2008 hle-

dáme ãerného kocoura. Ztratil se v Praze 9, MaÀá-

kovû ulici. Je kastrovan˘, asi 1 1/2 roku star˘. Jest-

li jste se ho nûkdo ujal, zavolejte na ã. telefonu

732 744 037. 3/16

• Hledáme spolubydlící k 86leté paní. Samo-

statná místnost, nájem a inkaso 2 000 Kã/mûs. BliÏ-

‰í informace na tel. 606 693 126. 3/17
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V páteãní odpoledne – den pfied svátkem sv. Valent˘na, se v domû dûtí a mládeÏe se‰li pfiíznivci dis-

kotéky. Témûfi dvacítka dûtí tu v rytmu hip hopu pustila uzdu své fantazii, nechybûl dokonce ani bra-

ke dance a dal‰í moderní taneãní styly. Hrály se písniãky na pfiání, soutûÏilo se – zkrátka tu v‰ichni

strávili pfiíjemné odpoledne. text a foto: ves

Valentýnská diskotékaValentýnská diskotéka

2 x z DDM Černý Most

Ples princů a princezen

Více neÏ dvacítka dûtí do 10 let pfii‰la i s rodiãi v pátek 20. února do DDM âern˘ Most, aby se

osobnû zúãastnili jiÏ 4. Plesu princÛ a princezen. Aãkoliv tentokrát co do poãtu v˘raznû pfievládaly

dámy, navíc v opravdu nádhern˘ch princeznovsk˘ch toaletách, dostavilo se i nûkolik mlad˘ch

‰lechticÛ. V pfiestávkách hudby, jeÏ hrála k tanci, se urozené sleãny a pánové podívali na lout-

kovou pohádku – jak jinak neÏ o py‰né princeznû – a také si zasoutûÏili, napfi. v pfiebírání hra-

chu, jako Popelky. text a foto: ves
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Z· Chvaletická mûla aÏ do roku 1999 pûknou tradici –

pofiádání ‰kolních plesÛ, která bohuÏel ãasem usnula,

av‰ak souãasné vedení ‰koly se rozhodlo ji obnovit.

Nové pojetí plesu je velkorysej‰í – místo v tûlocviãnû

‰koly se 6. února konal po 10 letech v pofiadí jiÏ 6. ples

v sále hotelu Svornost v Dolních Poãenicích, coÏ urãi-

tû hodnû pozvedlo jeho úroveÀ. Úvodní pfiivítání si vzal

na starost fieditel ‰koly Josef Knepr, potom uÏ pfii‰lo

pfiedtanãení v podobû taneãnû stepafiské show v podá-

ní studia Hanny Dance (své umûní pfiedvedly Katefiina

s Olgou, drÏitelky zlata z mistrovství republiky ve ste-

pu – foto na titulní stranû, Duo tango – bronzové z mist-

rovství republiky a skupina Dívky slunce – stfiíbrné na

mistrovství republiky) a módní pfiehlídka ÏákyÀ 9. roã-

níkÛ, které pfiedvedly modely vlastní v˘roby. Pak uÏ

se v‰ichni vrhli do víru tance, k nûmuÏ cel˘ veãer hrál

Mini band Martina Pe‰la. text a foto: ves

Tradice plesů obnovena!Tradice plesů obnovena!
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