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MĚSÍČNÍK OBČANŮ ČERNÉHO MOSTU, HLOUBĚTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC

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

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

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

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

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

stránku pﬁipravila: Alena Veselá
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Úřad městské části Praha 14
Bﬁí VenclíkÛ 1073, âern˘ Most, 198 21 Praha 9
ústﬁedna: 281 005 111, 225 295 111 (místo 111 moÏno volit linku), fax podatelna: 281 912 861,
sekretariát starosty: fax 281 912 855 a tel. 281 005 235, fax místostarostové: 281 005 380
informaãní kanceláﬁ: informace@p14.mepnet.cz
elektronická adresa úﬁadu:
podatelna@p14.mepnet.cz, posta@p14.mepnet.cz
webové stránky úﬁadu: www.praha14.cz

Úřední hodiny:
všechny odbory
pondûlí a stﬁeda

7.30–18 hod.

pokladna ÚMČ
pondûlí a stﬁeda
úter˘ a ãtvrtek
pátek

7.30–12 a 13–18 hod.
13–15 hod.
7.30–12 hod.

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

Na svém 4. jednání dne
2. 1. Rada mj.

•

jmenovala Mgr. Evu ·tûtinovou
vedoucí odboru kanceláﬁe starosty
k 1. 1. 2007
schválila technickou úpravu zpÛsobu komunikace s veﬁejností prostﬁednictvím oficiálních webov˘ch
stránek Mâ Praha 14
souhlasila s uzavﬁením mandátní
smlouvy k zaji‰tûní v˘konu správy
nemovitosti ã. p. 902 v ulici Generála Janou‰ka
souhlasila s pokraãováním procesu smûﬁujícímu k odkoupení bytov˘ch domÛ ã. p. 759–763 v ulici
Rochovská, Praha 9 právnickou osobou zaloÏenou oprávnûn˘mi nájemníky
souhlasila s ukonãením smluvního vztahu uzavﬁeného mezi Mâ Praha 14 a firmou ETERIA, s. r. o. k realizaci primární prevence sociálnû
patologick˘ch jevÛ na základních
‰kolách dohodou ke dni 31. 12. 2006
souhlasila s podáním Ïádosti Mâ
Praha 14 o v˘maz omezení práva
k nemovitostem zapsan˘m na LV
184, k. ú. Kyje Katastrálnímu úﬁadu
pro hl. m. Prahu
souhlasila s úplatn˘m pﬁevodem
pozemkÛ ve vlastnictví hl. m. Prahy
parc. ã. 2487/1 o v˘mûﬁe 66 m2, parc.
ã. 2487/8 o v˘mûﬁe 35 m2 a parc.
ã. 258/4 o v˘mûﬁe 5 m2 v‰e v k. ú.
Hloubûtín
seznámila se s pﬁedloÏenou dokumentací na „stﬁe‰ní nástavbu
bytového domu Volkova ã. p. 1131
a 1132, Praha 14“ . PoÏaduje doplnûní dokumentace pro územní ﬁízení o ﬁe‰ení dopravy v klidu v souladu s vyhlá‰kou ã. 26/1999 Sb. hl. m.
Prahy o obecn˘ch technick˘ch poÏadavcích na v˘stavbu v hl. m. Praze
nemûla námitak k pronájmu ãásti
pozemku parc. ã. 793/1, k. ú. Kyje
o v˘mûﬁe cca 650 m2 Radku Tejmlovi
nemûla námitek k vlastní dokumentaci pro územní ﬁízení na umístûní nové rozvodné stanice a provedení pokládky kabelÛ v oblasti
Jiráskovy ãtvrti. PoÏaduje po inves-

•

ověřování
pondûlí a stﬁeda
úter˘ a ãtvrtek
pátek

7.30–18 hod.
7.30–14 hod.
7.30–12 hod.

informace a podatelna
pondûlí a stﬁeda
úter˘ a ãtvrtek
pátek

7.30–18 hod.
7.30–15 hod.
7.30–14 hod.

torovi, aby po v˘bûru dodavatel
neprodlenû pﬁedloÏil Mâ Praha 14
ãasov˘ harmonogram provedení pokládky kabelÛ na pozemek parc. ã.
2680, k. ú. Kyje, ul. Mílovská, aby
mohla b˘t provedena koordinace a stanoveny podmínky, které by neznemoÏnily následné vybudování chodníku v roce 2007.

•
•
•
•
•
•

•
•

Na svém 5. jednání dne
16. 1. Rada mj.
schválila nov˘ metodick˘ pokyn
•k vymáhání
pohledávek, tj. nájemného a úhrad za plnûní spojená
s uÏíváním bytÛ a nebytov˘ch prostor
schválila zahájení veﬁejné zakázky
malého rozsahu na dodávku gastro
vybavení projektu „Centrum vzdûlávání a veﬁejného internetu Praha 14“
schválila zveﬁejnûní v˘zvy na pronájem bytu ã. 25 o velikosti 2 + kk
v ã. p. 756, ul. Karda‰ovská, v souladu se zásadami k pronájmu bytÛ
Mâ Praha 14 pro skupinu uchazeãÛ
ze skupiny B (manÏelé s dûtmi do
18 let, pokud se dûti pﬁipravují na
budoucí povolání, vûková hranice se
zvedá do 26 let), C (samoÏivitelé
s dûtmi do 18 let, pokud se dûti pﬁipravují na budoucí povolání, vûková
hranice se zvedá do 26 let) a D (bezdûtní manÏelé nad 30 let)
souhlasila s pﬁevzetím de‰Èové kanalizace (vybudované v rámci stavby ã. 8263) v lokalitû Kyje-Aloisov,
ulice Tálinská, mûstskou ãástí Praha 14 a zaji‰tûním její následující
správy
vzala na vûdomí pﬁedloÏenou studii zastavitelnosti pozemku parc. ã.
1288/2, 1288/3 a 1288/43 k. ú. Hloubûtín situovaného mezi ul. Kolbenova a ul. Podûbradská. Souhlasila
s navrÏen˘m hmotov˘m ﬁe‰ením
i funkãním vyuÏitím pﬁedmûtného
pozemku pro administrativu s byty
i pro prodejnu. PoÏaduje v dal‰ím
stupni projektové dokumentace zahrnout do ﬁe‰ení i kapacitní posouzení
kﬁiÏovatky ul. Kolbenova s ohledem
na oãekávan˘ nárÛst dopravy.

•
•

•
•

Klub seniorů – informace
Bûhem jarních mûsícÛ budou
zaji‰tûny prostory pro ãinnost klubu.
V bﬁeznovém ãísle ListÛ pozveme
veﬁejnost na informativní schÛzku,
kde bychom chtûli na základû pﬁedloÏen˘ch námûtÛ a moÏností radnice
hledat spoleãn˘ model fungování pﬁipravovaného klubu seniorÛ. Chtûla
bych na‰e ãtenáﬁe informovat, Ïe

Úﬁad Mûstské ãásti Prahy 14 v rámci komunitního pánování sociálních
sluÏeb zﬁídil pracovní skupinu, která
se bude vûnovat rozvoji podmínek
Ïivota seniorÛ, vãetnû vyuÏití volného ãasu a poskytování dÛleÏit˘ch
informací.
Mgr. Jitka Îáková,
komise komunitního plánování

Sdělení odboru sociálních
věcí a zdravotnictví
Od l. ledna 2007 do‰lo k podstatn˘m zmûnám v zákonech, upravujících poskytování dávek sociální
péãe. Proto byl také pﬁijat zákon
ã. 108/2006 Sb. o sociálních sluÏbách. V ustanovení § 7 se zavádí
nová dávka – pﬁíspûvek na péãi. Tato
dávka mj. nahrazuje zv˘‰ení dÛchodu pro bezmocnost, vyplácené aÏ
dosud âeskou správou sociálního
zabezpeãení spoleãnû s dÛchodem.
V souvislosti s tûmito zmûnami bylo
tﬁeba uãinit i nûkterá technická opatﬁení, t˘kající se provádûní v˘plat této
nové dávky.
V souãasné dobû bohuÏel dochází k problémÛm se zavádûním zmûn
ve v˘poãtové technice. Rádi bychom
na‰e ãtenáﬁe ujistili, Ïe odstranûní tûchto pﬁechodn˘ch potíÏí není
v moÏnostech Úﬁadu Mâ Praha 14.
Dodavatel informaãního systému
dodal potﬁebn˘ materiál aÏ na samém

konci roku 2006 a tudíÏ nebyla k dispozici dostateãnû dlouhá doba k jeho
osvojení a zavedení. V souãasné
dobû je informaãní systém intenzívnû „dolaìován“ v tûsné spolupráci
s Ministerstvem práce a sociálních
vûcí âR.
Pﬁi té pﬁíleÏitosti pﬁipomínáme
obãanÛm, Ïe je v jejich zájmu, aby
zdej‰ímu odboru sociálních vûcí –
oddûlení sociální péãe vãas vrátili
dotazník „Dodateãné informace pro
pﬁíspûvek na péãi“, kter˘ jim byl jiÏ
zaslán. Bez tûchto informací by nebylo moÏné pﬁíspûvek vyplácet.
Úﬁad Mâ Praha 14 proto dûkuje
obãanÛm za pochopení a trpûlivost
s tím, Ïe uãiní v‰e pro to, aby problémy vzniklé mimo úﬁad byly v co
nejkrat‰í dobû odstranûny.
Mgr. Jiﬁí Kornalík,
zástupce vedoucího odboru
sociálních vûcí a zdravotnictví

SMS InfoKanál
Mûstská ãást Praha 14 se stala poskytovatelem sluÏby SMS InfoKanál,
která umoÏÀuje levné a efektivní informování obãanÛ pomocí krátk˘ch
textov˘ch zpráv (SMS) na mobilní telefon. SMS InfoKanál lze pﬁirovnat
k mûstskému „rozhlasu do kapsy“. Radnice bude upozorÀovat napﬁ. na
tyto události:
 krizové situace (Ïivelné pohromy, ekologické havárie, terorismus...),
 náhlé události v mûstské ãásti (dopravní uzavírky, uzávûry vody...),
vznik nové provozovny,
 kulturní akce úﬁadu aj. Zprávy se zatím nebudou dûlit do tématick˘ch
okruhÛ, takÏe se obãan registrací svého mobilního telefonu pﬁihlásí
k odbûru v‰ech zpráv. SMS InfoKanál funguje pro v‰echny mobilní
operátory. ObdrÏené zprávy jsou pro obãany zdarma.

Registrace a zrušení registrace
K registraci nebo zru‰ení registrace ãísla mobilního telefonu pro odbûr
zpráv staãí odeslat z tohoto telefonu SMS zprávu na ãíslo 605 733 680
v daném formátu: pro registraci: IK PRAHA14 REGISTRUJ, pro zru‰ení registrace: IK PRAHA14 ODREGISTRUJ.
Pouze tuto jedinou zprávu (nebo v pﬁípadû odregistrace 2 zprávy) obãan
zaplatí jako bûÏnou odchozí SMS zprávu podle svého tarifu. Je tﬁeba dodrÏet formát zprávy, není tﬁeba dodrÏet velikost písma. Na zaregistrovan˘
mobil pﬁijde potvrzovací zpráva.
SMS InfoKanál je pro úﬁady provozován firmou Qbizm technologies,
a.s., která je registrována na Úﬁadu pro ochranu osobních údajÛ. SluÏba je
zaji‰tûna bezpeãnostními mechanizmy a pod profesionálním dohledem
s technickou a uÏivatelskou podporou.
Velmi podrobné informace o tom, co je InfoKanál, naleznete na
www.infokanal.cz.

Vydává Mûstská ãást Praha 14 • Roãník XI • Náklad 19 000 v˘tiskÛ • Adresa redakce: Bratﬁí VenclíkÛ 1072, 198 21 Praha 9 – âern˘ Most, (7 patro), tel. 281 005 580–82 a 281 005 445
(225 295 580–82 a 225 295 445), mail listyprahy14@p14.mepnet.cz • www.praha14.cz • ·éfredaktor Mgr. Jaroslav ·míd, smid@p14.mepnet.cz , 281 005 582, 606 693 126. Redakce
Mgr. Alena Veselá, Mgr. Pavel Vokurka, Jiﬁina RÛÏiãková • Redakãní rada: Ing. Miroslav Fronûk, Mgr. Jitka Îáková, PhDr. Zuzana Jelenová, Ing. Ludûk Lis˘, Bohumil Sobotka, Mgr. Jaroslav ·míd, Mgr. Pavel Vokurka, Mgr. Alena Veselá • Reg. ã. MK âR E 12085. • Zlom ARTEDIT, s.r.o., Praha • Tisk Moraviapress, a.s. • Distribuce âeská po‰ta, s.p. • Pﬁeti‰tûní povoleno
s uvedením pramene • Za vûcnou správnost pﬁíspûvkÛ odpovídá autor, za obsah ãísla vydavatel • Redakce si vyhrazuje právo zkracovat do‰lé pﬁíspûvky • NevyÏádané rukopisy a fotografie se nevracejí • Uzávûrka ãísla dne 19. 1. 2007 • Toto ãíslo je distribuováno 2.–6. 2. 2007
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Rozpočet MČ Praha 14
v roce 2007

ÚNOR 2007

ozpoãet mûstské ãásti Praha 14
byl schválen Zastupitelstvem
na jeho posledním jednání dne
19. 12. 2006. Tímto aktem byl zavr‰en pomûrnû sloÏit˘ proces, kter˘ byl
zahájen jiÏ poãátkem druhého pololetí roku 2006, kdy vedoucí jednotliv˘ch odborÛ ÚMâ pﬁedloÏili návrh
v˘dajÛ. Na základû tûchto podkladÛ
byl sestaven 1. návrh rozpoãtu. Ten
byl postupnû upravován na základû
konzultací s vedením úﬁadu a podle
upﬁesnûné v˘‰e pﬁíjmové ãásti rozpoãtu.
Po projednání ve Finanãním v˘boru zastupitelstva byl návrh rozpoãtu
schválen Radou mûstské ãásti Praha 14 a následnû i Zastupitelstvem
mûstské ãásti Praha 14.
Rozpoãet pracuje s pﬁíjmy v celkové v˘‰i 198 141 900,– Kã a v˘daji ve v˘‰i 194 902 900,– Kã, je tedy
sestaven, dle platné metodiky jako
nevyrovnan˘. Rozdíl (tzv. financování) zahrnuje úhradu na splátku
pÛjãky od hl. m. Prahy, krytí v˘dajÛ
Zamûstnaneckého fondu a zapojení
Fondu oprav.

R

Příjmová stránka
rozpočtu
Nejvy‰‰í pﬁíjmovou poloÏkou jsou
dotace, jednak z rozpoãtu hl.m. Prahy a jednak dotace ze státního rozpoãtu. Dal‰í v˘znamnou poloÏkou
jsou prostﬁedky pﬁevedené z vlastní
zdaÀované ãinnosti.
Zb˘vající ãást tvoﬁí daÀové (napﬁ.
správní poplatky, poplatky z v˘herních automatÛ, daÀ z pﬁevodu nemovitostí) a nedaÀové (napﬁ. sankãní
poplatky, pﬁíjmy z poskytování sluÏby, pﬁíjmy úrokÛ, …) pﬁíjmy. Tyto
pﬁíjmy jsou jiÏ nûkolik let stabilní
a zÛstávají tedy na úrovni let pﬁedchozích.

K v˘razn˘m zmûnám oproti pﬁede‰l˘m létÛm do‰lo u dotaãních pﬁíjmÛ. Zatímco v pﬁípadû dotací ze
státního rozpoãtu se jedná pouze
o zmûnu zpÛsobu financování sociálních sluÏeb a jejich zapojování
do rozpoãtÛ územních samosprávn˘ch celkÛ (budou uvolÀovány
v prÛbûhu roku z kapitoly MPSV
âR), v pﬁípadû dotace z hl. m. Prahy se jedná o zásadní zmûnu modelu urãování dotaãních vztahÛ mezi
hl.m. Prahou a mûstsk˘mi ãástmi.
Tento model je pro mûstskou ãást
Praha 14 nev˘hodn˘ a znamená propad více neÏ 5 mil Kã oproti minulému roku a vytváﬁí velmi nepﬁíznivou v˘chozí situaci pro léta
následující.
Rada mûstské ãásti Praha 14
vyslovila s tímto modelem dotaãních
vztahÛ zásadní nesouhlas a povûﬁila
mne, abych usiloval pﬁi jednáních
s pﬁedstaviteli hl.m. Prahy o zmûnu
tohoto systému.
Celková v˘‰e dotace ze státního
rozpoãtu na zaji‰tûní v˘konu státní
správy v pﬁenesené pÛsobnosti, zejména zabezpeãování v˘plat státní
sociální podpory, je nedostateãná
a v˘raznû niÏ‰í oproti ostatním povûﬁen˘m obcím v âR (v souãasné dobû
probíhají jednání mezi hl. m. Prahou
a MPSV âR s cílem dosáhnout
nápravy).

Běžné výdaje
V˘daje jsou ãlenûny dle urãení
jejich ãerpání, tj. na v˘daje neinvestiãní a v˘daje kapitálové (urãené na
investice).

Neinvestiční výdaje:
 územní rozvoj – zde je rozpoãtována ãástka 210 tis. Kã na zaji‰-

tûní studií a anal˘z pro investiãní
akce, které probíhají na mûstské ãásti Praha 14
 ochrana Ïivotního prostﬁedí –
rozpoãtované finanãní prostﬁedky
jsou urãeny na údrÏbu dûtsk˘ch hﬁi‰È,
zlep‰ení vzhledu území mûstské ãásti Prahy 14 (v˘sadba nov˘ch rostlinn˘ch kultur, sbûr psích exkrementÛ,
sekání trávy atd.) a zaji‰Èuje odvoz
komunálního odpadu
 doprava a v˘stavba – ãástka
3 000 tis. Kã je urãena na opravy
a úklid motoristick˘ch i nemotorov˘ch komunikací
 ‰kolství – je v rozpoãtu zaji‰tûno ãástkou 47 600 tis. Kã, z toho
tvoﬁí v˘daje na pﬁíspûvky do základních ‰kol a mateﬁsk˘ch ‰kol 46 500
tis. Kã
 zdravotnictví a sociální vûci –
zde dochází k razantnímu sníÏení
rozpoãtu, sociální dávky budou na‰í
mûstské ãásti posílány úãelovû bûhem roku a v prÛbûhu roku bude také
rozpoãet upravován. Schválen˘ rozpoãet pﬁedstavuje ãástku 2 640 tis.
Kã urãenou na zaji‰tûní peãovatelské sluÏby. Je zde také poãítáno
s ãástkou 1 500 tis. Kã na zaji‰tûní
lékaﬁské sluÏby první pomoci. Dále
je zde ãástka 800 tis. Kã na granty
v oblasti sociálních vûcí a zdravotnictví, 400 tis. Kã na granty v oblasti protidrogové prevence a prevence
kriminality
 kultura a obãanské záleÏitostí
– ãástka 1 000 tis. Kã na zaji‰tûní
kulturních akcí (napﬁ. Hudební festival, Babí léto, Divadelní festival,
tenisov˘ turnaj, Májování). Zde se
poãítá s 400 tis. Kã na granty do
oblasti kultury a vyuÏití volného ãasu
dûtí a mládeÏe a dále 400 tis. Kã na
granty v oblasti sportu a tûlov˘chovy. V rozpoãtu je poãítáno s ãástkou
1 300 tis. Kã na vydávání a distribu-

Vývoj dotací v letech 2004–2007
Poﬁadí
1.
2.
3.
4.

Rok
2004
2005
2006
2007

Státní dotace
59 976 000,00
58 392 000,00
68 778 000,00
20 976 000,00

Dotace HMP
102 608 000,00
103 090 000,00
104 317 000,00
99 106 000,00

Dotace CELKEM
162 584 000,00
161 482 000,00
173 095 000,00
120 082 000,00
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ci regionálního ãasopisu „Listy Prahy 14“
 zastupitelstvo a místní správa
– zde jsou soustﬁedûny napﬁ. v˘daje
na zabezpeãení provozu úﬁadu (technické vybavení a správa budov, energie, telefony), zabezpeãení provozu
informaãních technologií, provozní
náklady hﬁbitova v Kyjích, platy
zamûstnancÛ úﬁadu vãetnû odvodÛ
na sociální a zdravotní poji‰tûní
a odmûny ãlenÛ zastupitelstva (z celkové ãástky 116 656,9 tis Kã pﬁipadá cca 50 % na zabezpeãení v˘konu
státní správy). Dále je zde vytvoﬁena rezerva ve v˘‰i 3 687,6 tis. Kã, ze
které budou v prÛbûhu roku hrazeny
neoãekávané v˘daje.

Příspěvek ze zdaňované činnosti
v letech 2004–2007
Poﬁadí
1.
2.
3.
4.

Rok
2004
2005
2006
2007

V˘‰e rozpoãtu
28 700 000,00
27 135 000,00
29 010 000,00
48 610 000,00

Kapitálové výdaje
Tato ãást rozpoãtu obsahuje pﬁeváÏnû prostﬁedky na zpracování projektové dokumentace (zejména oblast ‰kolství a tûlov˘chovy), dále
prostﬁedky na zabezpeãení spoluúãasti mûstské ãásti na realizaci
Centra vzdûlávání a veﬁejného internetu âern˘ Most (projekt podporován finanãním pﬁíspûvkem z EU)
a rekonstrukci dûtsk˘ch hﬁi‰È.
Tak jako v minul˘ch letech bude
snahou pﬁedstavitelÛ mûstské ãásti
zajistit realizaci investiãních zámûrÛ z rozpoãtu hl.m. Prahy a získat
dodateãné dotace jak z prostﬁedkÛ
hl.m. Prahy tak i ze státního rozpoãtu.
Péãe o svûﬁen˘ bytov˘ fond je
zaji‰Èována ze zdaÀované, tzv. vedlej‰í hospodáﬁské ãinnosti. Finanãní
plán pro rok 2007 poãítá s ãástkou
více neÏ 81 mil Kã, která je urãena
pﬁedev‰ím na zaji‰tûní oprav, údrÏby a revizí a na správu bytového
fondu.
Závûrem lze konstatovat, Ïe
schválen˘ rozpoãet je sestaven vyváÏenû a umoÏÀuje zajistit nejdÛleÏitûj‰í potﬁeby mûstské ãásti Praha 14
v leto‰ním roce.
Ing. Miroslav Fronûk
starosta m. ã. Praha 14

Sběr nebezpečných odpadů
Stejnû jako v roce 2006 tak
i v leto‰ním roce zajistilo hl. m.
Praha pro obãany moÏnost odloÏení nebezpeãn˘ch odpadÛ v rámci mobilního sbûru na území hl. m.
Prahy. Mobilní sbûr bude zahájen v únoru 2007 a ukonãen bude
na konci listopadu téhoÏ roku.
„Mobilní sbûr nebezpeãn˘ch
odpadÛ slouÏí jako doplÀková sluÏba v‰em obãanÛm, pro které je
obtíÏné vyuÏít sbûrn˘ch dvorÛ, aÈ
jiÏ z dÛvodÛ sníÏené mobility ãi
jin˘ch. Nabídka mûsta k jejich odevzdání v místû bydli‰tû je tou nejúãinnûj‰í prevencí jejich odloÏení
na nevhodné místo, kde by mohly
zpÛsobit ‰kody na Ïivotním pro-

stﬁedí“, ﬁekl k problematice sbûru
radní Petr ·tûpánek.
Mobilní sbûr je zaji‰Èován spoleãností A.S.A., ëáblická 791/89,
Praha 8 podle schváleného harmonogramu. Pﬁi mobilním sbûru mohou
obãané s trval˘m pobytem na území hl. m. Prahy zdarma odevzdat
následující druhy odpadÛ: rozpou‰tûdla, kyseliny, zásady, fotochemikálie, pesticidy, záﬁivky a jin˘ odpad
s obsahem rtuti, olej a tuk (kromû
jedlého), barvy, tiskaﬁské barvy,
lepidla, pryskyﬁice, detergenty obsahující nebezpeãné látky, nepouÏitelná léãiva, baterie a akumulátory.
Kromû mobilního sbûru je v souãasné dobû na území hl. m. Prahy
v provozu i 22 stabilních sbûren ne-

bezpeãného odpadu. Deset z nich je
zﬁízeno v rámci sbûrn˘ch dvorÛ
hl. m. Prahy. Odbor ochrany prostﬁedí Magistrátu hl. m. Prahy vydal
k této problematice broÏuru pro
veﬁejnost, která je nyní dostupná na
Informaãním stﬁedisku Magistrátu
hl. m. Prahy na Mariánském námûstí a brzy bude k dostání i na jednotliv˘ch mûstsk˘ch ãástech. BroÏura
obsahuje cel˘ harmonogram mobilního sbûru nebezpeãn˘ch odpadÛ na
rok 2007 vãetnû seznamu 22 stabilních sbûren zﬁízen˘ch na území
hl. m. Prahy. První svoz nebezpeãného odpadu probûhne 26. února na
Mariánském námûstí, Praha 1.
V‰echny údaje jsou k nahlédnutí
na adrese:
www.praha-mesto.cz/odpady
nebo na www.asa-cz.cz.

Poskytování výpisů z katastru nemovitostí
Podle zákona ã. 365/200 Sb. v aktuálním znûní provádûjí úﬁady mûstsk˘ch ãástí uvedené
v seznamu vydaném vyhlá‰kou MF ã. 550/2006
s úãinností od 1. 1. 2007 na poÏádání ovûﬁení v˘stupu z informaãního systému. Tyto v˘pisy mají
stejnou právní sílu jako v˘pisy, které vydává pﬁímo katastrální úﬁad.
Kde? Na Úﬁadu mûstské ãásti Praha 14 tuto
sluÏbu poskytujeme v ulici Bratﬁí VenclíkÛ ã. p.
1073 ve 4. patﬁe, dveﬁe ã. 411 v náv‰tûvních dnech
tj. pondûlí a stﬁeda od 7,30 do 12 a od 13 do
18 hodin.
Jak˘ doklad z katastru nemovitostí mÛÏete u nás obdrÏet? V˘pis z katastru nemovitostí
neboli list vlastnictví k aktuálnímu datu a t˘kající se nemovitostí na celém území âeské republiky.
Jaké údaje musíte znát, aby bylo moÏné
dohledat ty správné listy vlastnictví? VÏdy je

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

DÁLE JE MOÎNO ZADAT:
a) rodné ãíslo vlastníka nemovitosti, pﬁíp. úplné
jméno
b) ãíslo popisné (v Praze ãervené) pﬁíp. evidenãní (v Praze zelené); pozor orientaãní ãísla –
modrá katastr nemovitostí neeviduje
c) ãíslo parcelní
d) ãíslo popisné a ãíslo bytu (uvedené v prohlá‰ení vlastníka budovy, ve smlouvû o pﬁevodu
jednotky apod. – nemusí b˘t totoÏné s tabulkou na dveﬁích), pokud chcete v˘pis pro bytovou jednotku
e) ãíslo listu vlastnictví (chcete-li obnovit list
vlastnictví, kter˘ máte doma, vezmûte ho
s sebou)

Na kaÏdém vydaném v˘pisu bude v záhlaví
napsána vûta: „Vyhotoveno dálkov˘m pﬁístupem
do katastru nemovitostí pro úãel ovûﬁení v˘stupu z informaãního systému veﬁejné správy ve
smyslu § 9 zák. ã. 365/2000 Sb., ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ.“ a kaÏd˘ v˘pis bude opatﬁen ovûﬁovací doloÏkou.
Kolik za ovûﬁen˘ v˘pis z katastru nemovitostí zaplatíte? Podle vyhl. ã. 634/2004 Sb. ve
znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ, sazebníku správních
poplatkÛ, poloÏka 3, písm. d), cena za v˘pis ãiní
50 Kã za stránku. (Katastrální úﬁad vydává v˘pisy za 100 Kã za v˘pis, pokud obsahuje maximálnû dvacet parcelních ãísel.). Jednostránkové
v˘pisy jsou u nás lacinûj‰í neÏ na katastrálním
úﬁadu, vícestránkové draÏ‰í, zejména v˘pisy na
bytové domy, které mohou mít i desítky stránek,
jsou u nás za cenu v˘raznû vy‰‰í.
E. Schulzová, odd. majetkov˘ch dispozic
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Kulturní a sportovní akce radnice
Únor

Pěvecký koncert
Turnaj v bowlingu
v G14
V pondûlí 5. února 2007 se v J. R.

Clubu – Bowling, Prelátská 12
v Kyjích (naproti kostelu sv. Bartolomûje) koná na zdej‰ích ãtyﬁech drahách turnaj v bowlingu. Pﬁihlá‰ky na
tel. 281 005 278 do 5. 2. do 12 hodin.
Vstup voln˘ do naplnûní kapacity
herny.

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

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

B¤EZEN

Dětský karneval
v Kyjích
JiÏ tradiãní a hojnû nav‰tûvovaná akce v karnevalovém obleãení
a maskách se bude konat v sobotu
3. bﬁezna 2007 od 14 do 16 hodin

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

Znamení vody
Ve stﬁedu 7. bﬁezna 2007 v 17
hodin bude v Galerii 14, nám. Plk.
Vlãka 686, vernisáÏ v˘stavy fotografií BoÏeny Procházkové s názvem
„Znamení vody“. Vstup voln˘. BlíÏe o autorce v˘stavy v bﬁeznov˘ch
Listech.

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

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

Koncert
Pražského dechového kvinteta
Dne 14. bﬁezna od 18.30 hodin
v Galerii 14 se bude konat koncert
PraÏského dechového kvinteta. Program bude upﬁesnûn v pﬁí‰tím vydání ListÛ Prahy 14. Vstup voln˘.
Poznámka: hlavním poﬁadatelem akcí je oddûlení kultury
a obãansk˘ch záleÏitostí ÚMâ
Praha 14. Zmûna programu vyhrazena. Pﬁipomínáme, Ïe Galerie 14 se nachází na âerném Mostû, námûstí Plk. Vlãka 686, spojení
autobusem od stanice metra Rajská zahrada nebo âern˘ Most.

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

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

komory má u pana Mik‰íka svÛj
prapÛvod aÏ v dûtství: „Kdysi dávno, kdyÏ jsem byl mal˘ kluk, jsem
zaÏil záÏitek, Ïe klíãovou dírkou
pronikalo svûtlo z televizoru do dûtského pokoje, a na protûj‰í stûnû se
promítl obraz z televize ve vût‰ím
mûﬁítku. Nás kluky to prostû uchvátilo a uÏ jsem na to nikdy nezapomnûl. A tím druh˘m, uÏ bezprostﬁedním podnûtem bylo, kdyÏ
Ondﬁej Neff psal o tom, jak se dá
vyrobit dírková komora z plechovky od Primalexu. Tak jsem to také
zkusil a v˘sledek mÛÏete posoudit
nyní v Galerii 14.“
j‰
Okno na Bezdûzu

Konkurz
na ředitele školy
Rada mûstské ãásti Praha 14
vyhla‰uje konkurzní ﬁízení na
funkci ﬁeditele Základní ‰koly,
Praha 9-Hloubûtín, Hloubûtínská 700 s pﬁedpokladem nástupu
1. 8. 2007.
BliÏ‰í informace naleznete na
adrese : www.praha14.cz v odkazu úﬁední deska.
Pﬁípadné dotazy na telefonu
281 005 215 – p. Bc. Naidrová,
vedoucí odboru ‰kolství,
Z vernisáÏe pﬁedchozí v˘stavy Obrazy a kresby v Galerii 14, která probíhala do 25. ledna

e-mail: naidrova@p14.mepnet.cz

Lávka na soutoku Labe a Jizery
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n˘ch pro M· a Z·), tak pro
dospûlé (profesionální i amatérské herecké obsazení), dále koncerty aj.
P¤EDPRODEJ NA B¤EZEN od úter˘
13. února.

Z únorového programu:
Votuzská 379/11, tel.: 281 920 326,
e-mail: divadlo@pocernice.cz,
www.divadlopocernice.cz (zde najdete i program na únor a bﬁezen).
SPOJENÍ: metro B âern˘ Most, bus
221, 303, 304, 353 do stanice
Votuzská.
POKLADNA OTEV¤ENA
po – ãt 16.00–18.00 a hodinu
pﬁed kaÏd˘m pﬁedstavením.
NA REPERTOÁRU DIVADLA jsou pﬁedstavení jak pro dûti (vãetnû zada-

SOBOTA 10. 2. V 19.30 HOD.
Ken Ludwig LO STUPENDO
(ztﬁe‰tûná komedie, hraje divadelní soubor Právû zaãínáme)
NEDùLE 11. 2. V 15 HOD.
NEBOJTE SE STRA·IDEL
(loutkoherecké skupiny âeské
televize s ply‰ov˘mi hosty JÚ
a HELE)
PÁTEK 16. 2. V 19.30 HOD.
Bohumil Hrabal PÁBITELÉ
(pût Hrabalov˘ch povídek v podání Anebdivadla)

Nový radar chrání
Poděbradskou ulici
Dal‰í moderní radar hlídá od poloviny prosince 2006 dodrÏování nejvy‰‰í povolené rychlosti v Podûbradské ulici a to smûrem do centra. Ta patﬁí
k lokalitám na území hlavního mûsta, kde bezohlední ﬁidiãi zpÛsobují nejvíce dopravních nehod – mnohdy s tragick˘mi dÛsledky. Nov˘ mûﬁiã rychlosti by mûl pﬁispût ke zv˘‰ení bezpeãnosti chodcÛ, mezi nimiÏ jsou i desítky dûtí,
pﬁecházejících pﬁes frekventovanou silnici z nedalekého sídli‰tû. Nov˘ moderní radar v Podûbradské ulici je souãástí systému mûﬁení rychlosti, kter˘ v prÛbûhu loÀského roku zavádûlo hlavní mûsto ve spolupráci s mûstskou policií.
Pﬁi v˘bûru míst pro umístûní mûﬁiãÛ je rozhodujícím kritériem dopravní zatíÏenost komunikace a poãet nehod. KaÏd˘ kontrolovan˘ úsek, kter˘ch je po
Praze i s Podûbradskou ulicí 16, je na zaãátku a na konci oznaãen pﬁíãnou
bílou ãarou.
„Hlavní v˘hodou tohoto systému je, Ïe ﬁidiãi nikdy nebudou mít jistotu,
zda tam stráÏníci jsou nebo ne. Jsem pﬁesvûdãen˘, Ïe se tím podaﬁí poãet pﬁestupkÛ v Podûbradské ulici sníÏit,“ uvedl námûstek primátora Rudolf BlaÏek. „Vlastní systém vyhodnocuje prÛmûrnou rychlost na základû jednoduchého matematického vzorce. Zji‰tûn˘ údaj pak bezdrátovou technologií vysílá
signál hlídce stráÏníkÛ, která stojí pár set metrÛ za mûﬁen˘m úsekem. ¤idiã
je ihned zastaven a pokutován,“ vysvûtluje princip fungování radaru Vladimír Kotrou‰, ﬁeditel Mûstské policie hlavního mûsta Prahy. Data ze v‰ech
radarÛ jsou dennû vyhodnocována a Ïádn˘ pﬁestupek tak nezÛstane bez
pov‰imnutí. Podle primátorova námûstka Rudolfa BlaÏka je hlavním cílem bezpeãnost: „Statistiky nehodovosti a hlavnû následky nedodrÏování maximální povolené rychlosti jsou alarmující. Vytipovali jsme proto celkem dvacet
nejnebezpeãnûj‰ích míst, kam umístíme buì tyto systémy, nebo klasické stacionární radary.“
j‰

Pražské usedlosti
V sále architektÛ na Staromûstské radnici probíhá do 25. bﬁezna mimoﬁádnû zajímavá v˘stava o praÏsk˘ch usedlostech. V tûchto v˘stavních prostorách jsme jiÏ mohli shlédnout napﬁ. v˘stavu o praÏsk˘ch hﬁbitovech ãi
o praÏsk˘ch radnicích. Tentokrát tu jsou pﬁipomenuty prostﬁednictvím medailonkÛ, nákresÛ, fotografií, ale i trojrozmûrn˘ch pﬁedmûtÛ více jak tﬁi stovky usedlostí a dvorÛ z Vinohrad, ÎiÏkova, Stra‰nic, Nuslí, Podolí, Tróje, Libnû, Hloubûtían, Bﬁevnova, Dejvic, Nebu‰ic, ·árky, Bubenãe, Motola, Ko‰íﬁ
a Smíchova.
Mnohé jiÏ dávno nestojí, jiné byly rekonstruovány a slouÏí rÛzn˘m úãelÛm. Prahu 14 na v˘stavû zastupuje KﬁiÏovnick˘ dvÛr Hloubûtín jako majetek ﬁádu kﬁiÏovníkÛ s ãervenou hvûzdou. DvÛr je zmiÀován k roku 1420.
Obytná budova je barokní z konce 17. století, hospodáﬁské budovy kolem rozsáhlého dvora byly pﬁestavûny v roce 1800. Stodoly jsou klasicistní. Vstup
voln˘.

Kyjská novinka
Od zaãátku roku nabízí odbor sportu pro v‰echny cviãení bodystyling – balantes, které probíhá kaÏd˘ ãtvrtek od 19.30 do 20.30 hod. v malé
tûlocviãnû TJ Kyje v Hamerské ulici. Cviãení je zamûﬁeno na formování postavy a posilování, je vhodné pro Ïeny i muÏe. Dal‰í informace
nejen o této novince poskytne v‰em zájemcÛm tajemnice jednoty Jana
Rysová na telefonu 281 868 528.
vok

Lyžaři se dočkali
Vypadá to neuvûﬁitelnû, ale tenhle snímek je skuteãnû z leto‰ní zimy.
Byl poﬁízen zaãátkem ledna na Je‰tûdu, kde se v leto‰ní zimû lyÏovalo do
uzávûrky tohoto ãísla cel˘ t˘den, areál ·achty ve Vysokém n. J. slouÏil
lyÏaﬁÛm deset dní a sjezdovka v Herlíkovicích dokonce 17 dní. Koncem
ledna se lyÏaﬁi uÏ koneãnû doãkali, takÏe vzroste i poãet SKIBUSÛ spoleãnosti Snowhill do tûchto stﬁedisek. OdjíÏdûjí z âerného Mostu na denní i veãerní lyÏování, svoji linku si mÛÏete vybrat na internetov˘ch stránkách www.herlikovice.cz a telefonicky si rezervovat místo na infolince
737 222 456. Nic se nemusí platit pﬁedem, v areálech na zájemce ãekají
pÛjãovny s nov˘m vybavením a speciálními cenami, pﬁipraveny jsou lyÏaﬁské ‰koly, servisní sluÏby i stánky s obãerstvením. TakÏe se mÛÏete tû‰it
na únorové lyÏování.
vok

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

PEVNOST
âeské centrum znakového jazyka
pﬁipravila pro úplné zaãáteãníky i velmi pokroãilé

Kurzy znakového jazyka
 Kdy? Od 12. února 2007  Jak ãasto? 2x t˘dnû 2 vyuãovací hodiny (90 minut), celkem 5 mûsícÛ vÏdy v odpoledních a veãerních hodinách  Kde? V na‰ich prostorách ve Vysoãanské poliklinice, blízko
metra âeskomoravská  Za kolik? 4 700 Kã, moÏno platit na splátky! 15% sleva pro studenty a dÛchodce, tj. 3 995 Kã, pro rodiãe nesly‰ících dûtí sleva 75%!
Pﬁihlá‰ky vyplÀujte na www.pevnost.com
MÛÏete telefonovat nebo faxovat na: 266 006 390
(v úﬁedních hodinách uveﬁejnûn˘ch na www.pevnost.com)
MÛÏete také volat kdykoliv na: 728 58 68 57

stránku pﬁipravili: j‰, vok
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Mateﬁské centrum
Klubíãko YMCA Praha
Klub maminek âern˘ Most – YMCA
Vlãkova 1067, Praha 14
Pro maminky, pﬁed‰kolní dûti , tatínky i babiãky pﬁipravujeme:
Dopolední programy:
Pondûlí: 9.30–11.30 Volná herna se stálou burzou K. Budzanowská
tel. 606 340 251
Úter˘: 9–12 Angliãtina pro maminky (naplnûná kapacita) M. Adamcová tel. 774 224 977
Stﬁeda: 9.30–11.30 Herna s programem a cviãením pro maminky
a dûti. Vstup voln˘ bez pﬁihlá‰ení! M. Nováková tel. 775 204 208, K. Zlatohlávková tel. 732 348 550
âtvrtek: 9.30–12 hod. ‰koliãka Beránek – pﬁihlá‰ení nutné. K. Vavru‰ková tel. 608 134 744, H. Hofmanová tel. 736 264 057
Pátek: Volná herna s programem M. Horská
Do heren je poplatek 25 Kã maminka za dopoledne, dûti vstup
ZDARMA.
Program je tvoﬁen podle zájmu a aktivity maminek – kreslení, cviãení, zpívání atd.
V rámci heren probíhá STÁLÁ BURZA (maximum prodávan˘ch vûcí
40 ks/maminka).
Upozornûní: Vûci vloÏené v roce 2006 je tﬁeba vyzvednout, jinak
pﬁecházejí do BURZY ZDARMA! Posléze jsou odváÏeny do Diakonie.
Odpolední programy:
POZN. DO KROUÎKÒ VâETNù CVIâENÍ JE Z KAPACITNÍCH DÒVODÒ
P¤IHLÁ·ENÍ NUTNÉ!!
Úter˘: Taneãní a pohybov˘ krouÏek 16.30–17.30 pro pﬁed‰kolní dûti
J. ·indeláﬁová 739 034 435 – nutné pﬁihlá‰ení
âtvrtek: Klub hledaãi pokladu Machová tel. 603 206 614
Pátek: Pûveck˘ a taneãní krouÏek 15–16.30 mlad‰í dûti od 5 let,
16.30–18 star‰í dûti od 10 let. (Kapacita naplnûná)
Programy pro Ïeny:
Stﬁeda: vÏdy tﬁetí v mûsíci
Kavárniãka pro Ïeny 20–22.30 vede MUDr. M. Knobová – vstup voln˘
Programy pro celou rodinu:
Pondûlí a ãtvrtek: Cviãení pro radost a dobrou náladu 19. 45–21.15
cviãení s prvky jógy, vede J. Purkyt tel. 777 066 942 nutné pﬁihlá‰ení
Stﬁeda: vÏdy první v mûsíci Duchovní veãery – vede RNDr. L. Souãek
20–22 hod. vstup voln˘,
Jednorázové akce:
 14. 2. dopoledne (9.30–11.30) zveme v‰echny dûti i jejich rodiãe na
karneval do Klubíãka.
âekají na Vás veselé soutûÏe, zpívání i tancování a dovádûní v maskách.
My se zase tû‰íme na v‰echny princezny, víly, mot˘lky, koãiãky a jiná
veselá stvoﬁení, která nás pﬁijdou nav‰tívit! Vstup voln˘ bez pﬁihlá‰ení
Kontakt:
Vedoucí: Ing. Mgr. Marie Nováková 775 204 208
Zástupce: Ing. K. Vavru‰ková 608 134 744
E- mail:kubickocernymost@seznam.cz
www. praha.ymca.cz/klubicko

Putování za vánoční
hvězdou
Na‰e putování zaãalo ve ãtvrteãní podveãer v pÛli prosince vesele a dobrodruÏnû. Skupinka 20 dûtí a dospûl˘ch z mateﬁského centra Klubíãko YMCA
Praha v témûﬁ úplné tmû a podle
pokynÛ místních obyvatel hledala v okolí vyhlídky Ládví ìáblickou hvûzdárnu. JiÏ v 17.30 nás
tam totiÏ oãekával „pan hvûzdáﬁ“,
aby nám pﬁímo v kupoli hvûzdárny s otoãnou stﬁechou ukázal zajímavosti prosincové noãní oblohy. Pravda, Ïádná kometa, natoÏ
vánoãní, mezi nimi nebyla, ale
dech se nám zatajil, kdyÏ jsme
v hvûzdáﬁském dalekohledu vidûli
planetu Uran, dvojhvûzdu z galaxie Andromedy a hvûzdokupu
Plejády. ¤ekla bych, Ïe setkání
s nesmírností vesmíru dûti velice
zaujalo. Nás dospûlé v pﬁedvánoãním shonu i pouãilo o relativitû na‰ich starostí a snaÏení.
VAV

DDM na Černém Mostě
2. 2. Aquapark Klad- Generála Janou‰ka 1060,
tel.fax.: 286 889 428
no 9–16 hod., cena 75 Kã,
info-cm@ddmpraha9.cz
pﬁihlá‰ky pﬁedem v DDM
14. 2. Obvodní kolo
www.ddmpraha9.cz
dûjepisné
olympiády
9–12 hod., místo konání
DDM Praha 9-Mû‰ická 720-Prosek, urãeno pro ‰koly
15. 2. Valent˘nsk˘ ples princÛ a princezen 16–18 hod., pro dûti do
10 let, vstup: 10 Kã
19.–23. 2. V dobû jarních prázdnin otevﬁen klub Most 10–17 hod.,
vstup zdarma, soutûÏe, hry, vycházky. V ostatní dny je klub otevﬁen po–ãt
14–19 hod., pá 14–17 hod.
PC klub otevﬁen v pondûlí 16–19 hod. (100 Kã/5 hod.)
Klub Mostík – klub pro dûti a maminky – pﬁijìte si k nám kaÏdou stﬁedu v 10.30–11.30 zahrát, zacviãit, zazpívat, cena: 20 Kã/hod.

P¤IPRAVUJEME: Velikonoãní tábor 5.–9. 4. 2007, Skryje u Rakovníka, vûk 8–15 let, bliÏ‰í info a pﬁihlá‰ky v DDM.
Od února je moÏnost zapsat se do voln˘ch krouÏkÛ DDM na
II. pololetí.

Turistický oddíl

ORION – 93. pionýrská skupina

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

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

Zajíčkův únor
 JÍZDY NA KONÍCH ZDARMA
PRO DùTI S HANDICAPY:
Pondûlí: 9.30–12 hod.
kontakt 775 929 275 – Petra ·ichová
15–17 hod. kontakt 777 910 549 – Eva Geblerová
Úter˘: 14–17 hod. kontakt 723 052 297 – Krist˘na DoleÏalová
Stﬁeda: 9.30–12 hod. kontakt 776 647 323 – Zuzka Kﬁápková
âtvrtek: 15–17 hod. kontakt 605 464 604 – Eva ·kvorová
Ostatní dny vãetnû víkendÛ je moÏné domluvit
(776 582 848 – Markéta ·ulcová). Va‰e dítû je potﬁeba
na dan˘ termín objednat u uvedeného dobrovolníka. Jezdíme v ·estajovicích u Prahy, 20 minut jízdy autobusem z metra âern˘ Most na men‰ích konících. Na dûti
se tû‰í koníci Artu‰, Zuzanka, Johny (pro velké dûti)
a Lady.
 ÚNOROV¯ V¯LET S POHÁDKOU PRO
V·ECHNY DùTI A JEJICH RODIâE
âtvrt˘ ZajíãkÛv v˘let se bude konat 17. února – pﬁihlá‰ky Eva ·kvorová 605 464 604 – nejlépe SMS. PÛjde-

me ven s koníky i pokud bude sníh,
zahrajeme si zimní hry a spoleãnû
postavíme nejvût‰ího snûhuláka –
koÀáka. A pokud chcete vûdût, proã
se na‰e sdruÏení jmenuje Zajíãek na
koni, pﬁijìte. Divadelní spoleãnost
„Spojené hlavy“ vám i nám o tom zahraje
pohádku. KdyÏ bude o‰klivo, dûti se povozí na jízdárnû a pohádku shlédnou také tam.
 NOVÍ DOBROVOLNÍCI: i nadále hledáme dobrovolníky, kteﬁí by mûli zájem pomáhat dûtem s handicapy a kteﬁí mají rádi konû. Jsme malé obãanské sdruÏení, které poﬁádá jízdy na koních zdarma pro dûti
s handicapy, celodenní integraãní v˘lety, integraãní tábory a jiné aktivity. Za pomoc – s dûtmi i ve stájích (hlavnû asistence u jízd, organizování programu pro dûti
v klubovnû, pomoc na v˘letech) je moÏné si domluvit
vyjíÏìky na koních. RovnûÏ je moÏné napsat potvrzení
o praxi pro ‰kolu. A v neposlední ﬁadû je odmûnou radost
ze smysluplné práce a pomoci. Zájemci prosím kontaktujte Zuzku Kﬁápkovou 776 647 323.
VÍCE INFORMACÍ O NÁS A NA·Í âINNOSTI NA
WWW.ZAJICEKNAKONI.CZ, nebo na tel.:
776 582 848 – Markéta ·ulcová. Tû‰íme se na vás

Pozvánka na
výstavu koček
Pﬁijìte se podívat na v˘stavu
pﬁibliÏnû 400 koãek v‰ech plemen vã. orientálních do Kongresového centra v Praze 4, ul.
5. kvûtna 65. Tato mezinárodní
v˘stava bude probíhat v sobotu
a nedûli 17. a 18. února od 10
do 17 hod. Poﬁadatelem je ZO
âSCH Praha 8 a Felis Klub
Praha.
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JAHODOVÉ MENU
Stalo se v JAHODù pravidlem, Ïe s poãátkem roku poﬁádáme „Den
otevﬁen˘ch dveﬁí“. Rádi bychom Vás tedy, co nejsrdeãnûji, opût pozvali
na náv‰tûvu JAHODY v úter˘ 6. února od 10 do 18 hodin, kdy budeme
pﬁipraveni odpovídat na v‰echny Va‰e otázky nebo podnûty. Pﬁijìte se jako
kaÏd˘ rok podívat na místo, kde si hrají Va‰e dûti nebo kam je mÛÏete
v jejich volném ãase poslat.
Od rána mÛÏete nahlédnout do klubu JAHÒDKA pro rodiãe a dûti, kter˘ je otevﬁen od 9 do 11 hodin a odpoledne aÏ do veãera se mÛÏete v klubech JAHODA i DÎAGODA setkat se v‰emi jahodov˘mi zamûstnanci,
nûkter˘mi dobrovolníky a stáÏisty a pﬁedev‰ím objevit místo, které se
v leto‰ním roce promûní v centrum pohody, zábavy a pomoci nejen dûtem,
ale i dospûl˘m, zkrátka v‰em, kter˘m na‰e jahodová pﬁíchuÈ zachutná nebo
jí pro sebe teprve objeví.
Souãasnû 6. února v 15 hodin probûhne slavnostní setkání se zástupci letÀanského hypermarketu TESCO, které s JAHODOU navázalo v loÀském roce spolupráci. První velkou finanãní pomocí, kterou TESCO
JAHODù pﬁineslo, se stala jahodová veﬁejná sbírka v LetÀanech na konci
minulého roku. Díky v˘tûÏku „Vánoãní TESCO sbírky“, kter˘ ãinil
72 626,50 Kã mÛÏe klub JAHODA od 1. 2. posílit profi t˘m sociálních
kontaktních pracovníkÛ a to na kaÏdé otevﬁené odpoledne. âím dál více
bohuÏel objevujeme rÛzné problémy v Ïivotech na‰ich dûtsk˘ch klientÛ
a vûﬁte, Ïe nûkdy uÏ v první nebo druhé tﬁídû na Z· ﬁe‰í starosti, se kter˘mi by zápolil leckter˘ dospûl˘.

Únorová nabídka klubu JAHODA:
8. února Turnaj ve fotbálku – JeÏí‰ek (tedy program Partnerství) pﬁinesl do klubu nûkteré „hraãky“ dostupné dﬁíve jen v DÎAGODù a tak poprvé men‰í dûti zmûﬁí své síly v oblíbeném stolním fotbálku.
10. února V˘let na Vy‰ehrad – Co je JAHODA JAHODOU, nesedíme
jen v klubu, ale vyráÏíme objevovat krásy na‰í Prahy ãi jiné pamûtihodnosti. V únoru – doufaje v bílou snûhem pokrytou Prahu – to bude v˘let do
jedné z jejich bájemi opﬁeden˘ch ãástí. Máte chuÈ vyrazit s námi?
20. února Malování na sklo – Moc rádi se uãíme pod vedením na‰í
zku‰ené „vedoucí umûlkynû“ Lucie dal‰ím v˘tvarn˘m technikám. Poprvé
nás letos ãeká malování na prÛhledn˘ sklenûn˘ povrch. UÏ teì se tû‰íme,
Ïe i nûkterá okna v JAHODù (nebo kanceláﬁi) ozdobí barevn˘ ornament ãi
zvíﬁátko.
27. února Malé vaﬁení – ProtoÏe i zkou‰ení bûÏn˘ch dovedností patﬁí
k JAHODù od poãátku jejích aktivit pro dûti uÏ od roku 1998, vyzkou‰íme si takové malé vaﬁení aneb „kolik je mi let, tolik umím pﬁipravit jídel“.
Jestlipak byste to podle svého vûku dokázali taky?

Nabídka klubu DŽAGODA:
9. a 23. února Kulturní klub – MoÏná Vás to pﬁekvapí, ale kulturní
kluby se staly velmi oblíbenou souãástí aktivit star‰ích dÏagoìákÛ. AÈ uÏ
je to hudba, malování obrazÛ, tanec nebo filmov˘ klub, je vÏdy o kulturu
zájem. Jaké asi téma si „teenageri“ zvolí pro únorové dny?
13. února Batikování – Batikované obleãení sice v aktuální módû „nefrãí“, ale pûknou batiku ocení kaÏd˘ fajn‰mekr nebo vyznavaã alternativních ãi men‰inov˘ch módních trendÛ a tûch do DÎAGODY chodí více neÏ
pár. TakÏe s sebou nezapomeÀte: svûtlá triãka, ‰aty, ‰ály nebo tﬁeba spodní prádlo.
Navíc se 22. února v 17 hodin uskuteãní první meziklubov˘ turnaj
o putovní pohár ve stolním fotbálku nízkoprahov˘ch klubÛ DÎAGODA,
PACIFIK (oba âern˘ Most) a AUTOBUS (Bûchovice). BliÏ‰í informace na
webech klubÛ: www.jahodaweb.cz, www.motylek.org a www.nzdmautobus.net
Otevﬁeno v klubech JAHODA:
Klub JAHÒDKA – úter˘, stﬁeda, ãtvrtek 9 – 11 hod.
Klub JAHODA – pondûlí, úter˘ a ãtvrtek 14 – 18 hod.
Klub DÎAGODA – úter˘, ãtvrtek a pátek 15 – 20 hod. (Úterní odpoledne je zároveÀ ãasem, kdy se v ulicích sídli‰tû mezi mlad˘mi lidmi
pohybují na‰i terénní pracovníci Martin a Gábina.)
JAHODA
Vybíralova 969, Praha 9
mobil 777 674 060
+ klub DÎAGODA 774 674 060
ã. ú. 127528689/0300 veﬁejná sbírka
www.jahodaweb.cz

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

Pondělí
dopoledne:
odpoledne:

Integrovaná herna s programem
8:30 – 11:30
(pﬁednostnû dûti s postiÏením),
Volná herna 14 – 16.30
Canisterapie 14.30 – 16.30
Logopedie 14 – 17 hod.
Plavání dûtí s rodiãi 16 – 17 hod.
Klub Pacific 14 – 18 hod.

Úterý
dopoledne:
odpoledne:
veãer:

Volná herna 8.30 – 11.30
TvÛrãí dílniãka 14 – 18 hod.
Nízkoprahov˘ klub Pacific 14 – 18 hod.
Svépomocná skupina rodiãÛ peãujících o dítû s postiÏením, s hlídáním. 17 – 19 hod. (zpravidla první úter˘
v mûsíci)

Středa
dopoledne:
odpoledne:
veãer:

·koliãka Mot˘lek 8.30 – 12 hod.
Skupinová respitní péãe pro dûti s postiÏením 13 – 16.30
Angliãtina pro rodiãe s hlídáním dûtí 15.30 – 16.30
Nízkoprahov˘ klub Pacific 16 – 20 hod.

Čtvrtek
dopoledne:
odpoledne:

Integrovaná herna s programem 8.30 – 11.30
(pﬁednostnû dûti s postiÏením)
Logopedie 14 – 17 hod.
Klub rodin s handicapovan˘mi dûtmi 14 – 16.30
Canisterapie 14.30 – 16.30
Keramika I a II 14 – 15.30, 16.30 – 17 hod.
Nízkoprahov˘ klub Pacific 14 – 18 hod.

Pátek
dopoledne:
veãer:

Volná herna 8.30 – 11.30
Nízkoprahov˘ klub Pacific 16 – 20 hod.

Sobota:

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

Udělejte si radost aneb
únorová nabídka Motýlku:
8. 2. (ãtvrtek) 17.30 – Divadélko v Galerii 14 – Snûhurka a sedm trpaslíkÛ
8. 2. (ãtvrtek) 18.00 – Relaxaãní malování s Danou Zimovou – staãí mít
chuÈ do malování, talent se dostaví. Cena 100,– Kã.

Mimořádné akce klubu Pacific:
I. roãník turnaje ve fotbálku nízkoprahov˘ch klubÛ na Praze 14 (kluby
Pacific KC Mot˘lek, DÏagoda o.s. Jahoda, Autobus o. s. Neposeda Bûchovice). Turnaj se uskuteãní 22. února v 17 hodin v klubu Jahoda. Dal‰í informace najdete na www.motylek.org nebo volejte vedoucí klubu Pavlínû Srokové na 777 964 754.
28. 2. (stﬁeda) – dal‰í náv‰tûva kina pro v‰echny klubáky. V˘bûr filmu bude
vyvû‰en v Pacificu i na www.motylek.org.
Zuzana Jelenová
Pﬁedsedkynû SdruÏení na pomoc dûtem s handicapy
KC Mot˘lek, Vlãkova 1067
Tel. 281 912 081
www.motylek.org
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35. skautský oddíl Práčata
První lednovou oddílovku jsme
vûnovali jiÏ 38. v˘roãí na‰eho oddílu. Na v˘let jsme pak vyrazili do Prahy, kde jsme si prohlédli hasiãskou
zbrojnici, kam nás pozval tatínek jednoho z na‰ich ãlenÛ. Pak jsme se
zúãastnili velké hry Prahou plnou
stra‰idel. Pﬁi ní vybíhaly trojice závodníkÛ do ulic staré Prahy a hledali dobﬁe utajená místa se star˘mi
praÏsk˘mi stra‰idly. Nebylo to vÛbec
jednoduché, neboÈ místa, kde jsou
stra‰idla schovaná, byla za‰ifrována
rÛzn˘mi druhy ‰ifer. A kdyby je ho‰i
neumûli vylu‰tit, ani by nevûdûli, kde
mají stra‰idla hledat. Moc jsme si
uÏili a navíc byla nûkterá stra‰idla
opravdu stra‰idelná. Jen se podívejte na obrázek nebo na na‰e internetové stánky www.pracata.cz. Kromû

v˘letÛ se v‰ak junáci (star‰í ho‰i)
i vlãata (mlad‰í ho‰i) scházejí kaÏd˘
t˘den na schÛzkách v klubovnû. Tady
je popis jedné z nich.
Pﬁed klubovnou hraje hlouãek
chlapcÛ svoji oblíbenou honiãku.
Vtom se nahoﬁe u brány mihne nepatrn˘ stín a uÏ je tu Baãkora, mauglí
jejich Modré ‰estky. V‰ichni si podají levou ruku. Není na co ãekat.
Odemknout klubovnu, rychle zatopit
v kamnech a uÏ se oz˘vá zahajovací
pokﬁik, kter˘m kaÏdá ‰estka zahajuje svojí schÛzku. V‰ichni se tû‰í, jaké
si zahrají hry. A Baãkora s nimi
opravdu ne‰etﬁí. První se jmenuje
Slep˘ lovec. Jeden si zaváÏe oãi ‰átkem a honí ostatní okolo stolu. Ti
pﬁed ním utíkají, ale v‰ichni se musí
dot˘kat stolu. KdyÏ si kaÏd˘ zkusí
b˘t lovcem, Baãkora v‰em rozdá
body. A uÏ udílí dal‰í pokyny. „Vyndejte si v‰ichni ãmáráky a propisky,“
sly‰í chlapci obvykl˘ povel. Dobﬁe
vûdí, co to znamená. Budou se diktovat informace o pﬁí‰tím v˘letu. TakÏe teì ticho, aby nikomu nic dÛleÏitého neuniklo.
Poté pﬁichází na ﬁadu dlouho slibovan˘ turnaj v dámû. Je potﬁeba se
rozdûlit na dvojice, a pak uÏ hurá do
toho. Napﬁed probíhá základní kolo.
Ten kdo uspûje, postupuje do finále.
A právû finálová klání patﬁí k tûm
nejnapínavûj‰ím. A máme tu celkového vítûze. Sklízí zaslouÏené ovace. KdyÏ se v‰e uklidí, zaãne Baãkora povídat o tom, jak má vypadat
vlãáck˘ zápisník. Do nûj si chlapci
pí‰í a také malují vûci, které se dûlaly na schÛzkách ãi v˘letech. A to uÏ

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

políãko do Bratrstva vzorn˘ch rytíﬁÛ. Baãkora se nejprve tváﬁí pﬁísnû,
ale pak se mu tváﬁ rozzáﬁí. V‰em to
uznává. „Udûlali jste mi chlapci
radost.“ Závûreãn˘ pokﬁik ukonãuje
dne‰ní bohatou schÛzku, a pak uÏ tradá domÛ….
Milan âeãrdle a Jiﬁí Fejt

Amazonská zima nezima
V listopadu se krom brigády a Maratonu na chÛdách uskuteãnila
tﬁídenní v˘prava do Kostelce nad âern˘mi lesy – do chaty na‰í vedoucí Rusalky. Po ubytování následuje veãer pln˘ zábavy (pexeso, Skautcascone, venkovní schovky a zpûv písní s kytarou). V sobotu po oblíbené rozcviãce vyráÏíme na celodenní v˘let do pﬁírody podél potÛãku
·embera. V Kostelci na námûstí se je‰tû stavujeme za 3,– Kã v místním
muzeu hrnãíﬁství a keramiky. Na rozcestí u ·embery si vaﬁíme obídek
na ohni a koná se etapa o Rará‰e ãmoudivého. Cesta lesem je krásná
a vede nad potokem, podél skal a konãí aÏ v Kozojedech, odkud jsme
se svezli nazpátek autobusem. Na veãer pak hrajeme hru Nûm˘ a slep˘ a taky dadabásníme. V noci se koná je‰tû noãní venkovní etapa o ·ustilku domácí, aneb mal˘ bobﬁík odvahy. V nedûli jsme si prohlédli celé
mûsto – hﬁbitov, námûstí Smiﬁick˘ch s kostelem a Kosteleck˘ zámek.
Poslední zastávka byla v místní cukrárnû. Pak se jdeme je‰tû projít do
lesoparku v b˘valé léãebnû. Zde jsme shlédli místo Starého poustevníka, na‰li pár jedl˘ch hub a zahráli si oblíbenou stopovanou. Odpoledne uÏ jenom balíme a uklízíme a odjíÏdíme domÛ.
Na listopadov˘ch a prosincov˘ch
schÛzkách se pomalu, ale jistû pﬁipravujeme na Vánoce – vyrábíme
osobní a oddílové dáreãky. Dále také
odváÏíme pracnû nasbíran˘ star˘ papír
do sbûrny, vyrábíme vánoãní a novoroãní PF a pﬁedev‰ím vybíráme peníze a za nû nakupujeme krmivo do
koãiãího útulku na Palmovce. 6. prosince se uskuteãnila netradiãní âer-

tovská schÛzka. Holky se totiÏ mûly
pﬁevléknout do ãertovského a volila
se nejhezãí maska. Dále se vybíraly
nejhezãí Mikulá‰ské obrázky a konaly se rÛzné ãertovské soutûÏe. Nakonec k nám zavítal Mikulá‰ s knihou
hﬁíchÛ a naplnil nám na‰e vyrobené
ãertovské kelímky dobrÛtkami.
V prosinci se kaÏd˘ tû‰í na vánoãní v˘pravu a letos jsme se ji rozhodly

strávit v na‰í satalické klubovniãce.
Se‰ly jsme se v sobotu ráno a hned
jsme se vydaly do Klánovického lesa.
V Xaverovû si hladíme a krmíme jablíãky místní konû. Nedalek˘m lesíkem procházíme aÏ do Klánovic.
Cestou rozná‰íme dobrÛtky pro zvíﬁátka (strouhanka, vloãky, mák, semínka, jablíãka…..) a také hrajeme
hru Na smraìocha s kolíãky. U rybníka probíhá pauza a etapa o Trávníãka modrého. Nazpátek jedeme
vláãkem. V klubovnû následuje tzv.
vánoãní odpoledne – vánoãní v˘zdoba celé klubovny, zdobení venkovních stromeãkÛ ozdobami, v˘roba
adventního vûnce, povídání si o vánocích a pojídání cukroví. V neposlední ﬁadû zkou‰íme i tradiãní
vánoãní zvyky s oﬁí‰ky, jablíãky,
pou‰tûní lodiãek, lití vosku, hod
botou apod. Kolem 20. hodiny jsme
usedly v krojích ke ·tûdroveãerní
veãeﬁi. Poté jsme pûly koledy s kytarou, prskaly u stromeãku s prskavkami a rozbalovaly si své osobní
dáreãky. Naveãer následovala etapa
o Elfa pÛlnoãního a poslech na‰í

skautské historie na kazetû. V nedûli jsme se dopoledne vypravily
s nakoupen˘m krmivem do koãiãího
útulku na Palmovce, kde jsme strávily asi tak hodinu mazlením a hlazením si v‰ech koãiãek, kter˘ch bylo
asi tak kolem stovky. Odpoledne je‰tû rozdáváme po Satalicích PF do
schránek a koná se etapa o DivoÏenku v˘vratovou, aneb Telefon smíchu.
V˘prava se zkrátka zdaﬁila po v‰ech
stránkách, jen ‰koda, Ïe letos chybûla snûhová pokr˘vka. Poslední akcí
v prosinci a v celém roce 2006 byla
závûreãná vánoãní schÛzka, na níÏ
si pﬁedáváme své oddílové dárky.
Sasanky vyrobily novou KPZ (krabici plnou záhad) a Rosniãky je‰tû
dovyrábí nové záclony na okna. Poté
za poslechu vánoãních koled zdobíme polevami perníková srdce, aneb
etapa o Babu Jagu perníkovou a pí‰eme oddílové vzkazy a pﬁání na barevné papíry do dal‰ího roku. V‰em pﬁejeme hodnû ‰tûstí, zdraví a pohody
do roku 2007.
vedoucí oddílu Rusalka
Eli‰ka Hermannová

01-13_P14

29.1.2007

15:08

Stránka 12

Neziskovky a obãanská sdruÏení

12

ÚNOR 2007

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

neãnice je zapojovat obãany se zdravotním postiÏením do Ïivota spoleãnosti, aktivovat je a rozvíjet tak,
aby se zvy‰ovala jejich samostatnost
a zdravé sebevûdomí. K tomu slouÏí
dvû základní sluÏby, které Sluneãnice v souãasné dobû nabízí – centrum
denních sluÏeb a osobní asistence.
Centrum denních sluÏeb funguje 5 dní v t˘dnu a zahrnuje skupinové a individuální programy: umûleck˘ program – probíhá ve skupinû
a zahrnuje v˘tvarnou ãinnost, keramiku a literární cviãení; pohybov˘
program – probíhá ve skupinû i individuálnû a zahrnuje zdravotní cviãe-

ní; program podpory samostatnosti
– probíhá individuálnû i ve skupinû
a zahrnuje trénink dovedností, smûﬁujících k samostatnosti klienta;
základy práce na PC – individuální
vzdûlávací program. V dobû letních
prázdnin je ãinnost centra nahrazena
letním terapeutick˘m pobytem,
kter˘ probíhá v nûkterém rekreaãním
zaﬁízení v âeské republice. Jeho
cílem je umoÏnit úãastníkÛm proÏít
aktivní t˘den v pﬁírodû. Pobyt je
urãen i pro mimopraÏské zájemce.
Osobní asistence je poskytována
celoroãnû 5 dní v t˘dnu a zahrnuje
doprovody a asistenci v domácím
prostﬁedí, v zamûstnání a u lékaﬁe.

Únorový BB-klub

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

Program na ÚNOR
Od února zaãíná nové pololetí na‰ich krouÏkÛ a kurzÛ pro dûti i dospûlé. Je‰tû se mÛÏete pﬁihlásit na volná místa – více informací na tel.
776 046 112. Zahajujeme kurz angliãtiny pro mírnû pokroãilé s programem hlídání dûtí (ãtvrtek 14.30 – 15.30)

EKO kroužek a EKO klub
I v zimních mûsících si mÛÏete pﬁijít hrát k nám. Pro dûti, které zajímá
pﬁíroda, dûní okolo nás a vlastní moÏnosti v ochranû Ïivotního prostﬁedí
pﬁipravují na‰e lektorky klubov˘ program, vycházky a v˘lety. Tyto akce
jsou zdarma.
EKO krouÏek pro dûti 6–9 let je ve ãtvrtek 15.45–16.45
EKOklub pro star‰í dûti od 10 let je ve stﬁedu 17.30–18.30

Sluníčka – programy pro děti od dvou a půl roku
Nechodí va‰e dítû do ‰kolky? Potﬁebuje kolektiv nebo naopak je „individualista“ a mûlo by si zaãít zvykat na pﬁítomnost více dûtí i „cizích“
dospûl˘ch? Sluníãka – program her, malování a tvoﬁení pro nejmen‰í pokraãuje i v roce 2007 – pondûlí, úter˘ a ãtvrtek dopoledne nebo pro pﬁed‰kolní dûti ve ãtvrtek odpoledne. Více informací na na‰em webu nebo na
tel.: 776 046 112 ãi pﬁímo u nás.

Bezplatné sociálně právní poradenství
Bezplatná právní poradna (JUDr. Janatová, Mgr. Hovorka) – Obãanská
inspirace, Kuãerova 14.
Sociální a zamûstnavatelská problematika pro Ïeny (Mgr. Kláp‰tová) –
Obãanská inspirace, Kuãerova 14.
Do poraden se mÛÏete objednávat na tel.: 776 046 112 nebo 281 918 473
nebo pﬁímo ve sdruÏení.

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

•
•
•
•

fotbal 15+ kaÏdé pondûlí v 18 hod. v tûlocviãnû PTH (StoliÀská 41B,
areál Chvaly)
anglick˘ klub pro teenagery – kaÏdou stﬁedu 16.30–18 hod. (v budovû PTV), konverzaãní angliãtina s rodil˘mi mluvãími zábavnou
formou
hledaãi pokladÛ (7–10 let) – kaÏd˘ ãtvrtek 15–16.30 hod. (Klubíãko).
Dûtsk˘ klub – hry, soutûÏe, pﬁíbûhy, písniãky
LyÏaﬁsk˘ kurz – JarÀáky 2007. 17.–24. 2. Mariánská, Kru‰né Hory.
LyÏaﬁsk˘ kurz za 1950 Kã (bez dopravy)

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

Vzdělávací program
pro tyflopedy
Vzdûlávací program pro tyflopedy, kter˘ je spolufinancován evropsk˘m sociálním fondem, státním rozpoãtem âR a rozpoãtem hlavního
mûsta Prahy, nabízí praÏsk˘m pracovníkÛm sociálních sluÏeb a dal‰ím
zájemcÛm o oblast práce s obãany se zrakov˘m postiÏením, moÏnost úãasti na bezplatném pilotním kurzu profesní pﬁípravy pracovníkÛ v tyflorehabilitaci (tzn. rehabilitaci zrakovû postiÏen˘ch obãanÛ). Kurz bude probíhat od 3. bﬁezna do ãervna 2007 v rozsahu 61 hodin teoretické i praktické
prÛpravy. Absolventi obdrÏí certifikát Vysoké ‰koly Jana Amose Komenského (Roháãova 63, Praha 3), která je realizátorem projektu.
BliÏ‰í informace získáte na http://www.vsjak.cz/projekt/tyflo/index.php
nebo u Mgr. Jany Rylichové na rylichova.jana@vsjak.cz, tel. 267 199 041.

stránky 8 – 12 pﬁipravila Alena Veselá
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Fotografický test
Po divácky úspû‰ném testu národa v listopadu na Novû pﬁichází pro zmûnu
redakce ListÛ Prahy 14 s únorov˘m testem v˘hradnû pro své ãtenáﬁe. Jeho úãelem je pobavit stejnû jako zmínûn˘ televizní poﬁad, na rozdíl od nûj jsme se ale
omezili pouze na fotografickou pamûÈ, peãlivé uvaÏování i jistou dávku pﬁedstavivosti. Test je nesmírnû jednoduch˘, takÏe k jeho vyplnûní moÏná nemusíte ani hledat tuÏku… Na této dvoustranû si pozornû prohlédnûte ãtrnáct fotografií i se tﬁemi moÏnostmi jejich poﬁízení a v posledním sloupci pak najdûte
správné odpovûdi se struãn˘m hodnocením va‰ich znalostí. Testovací maniaky
a seriozní lu‰titele ãehokoliv pﬁedem upozorÀujeme, aby ná‰ test nebrali aÏ tak
moc váÏnû, ale pﬁeváÏnû neváÏnû. A teì uÏ se mÛÏete s chutí pustit do díla, kaÏd˘ bod za správnou odpovûì je pro celkové hodnocení nesmírnû dÛleÏit˘. Ov‰em
daleko dÛleÏitûj‰í pﬁi vybírání tûch správn˘ch odpovûdí jsou leto‰ní posilvestrovské v˘zkumy, podle nichÏ kaÏdá minuta smíchu prodluÏuje Ïivot hned
o 10 minut. KdyÏ si jej s na‰ím testem prodlouÏíte byÈ jen o pár minut, pak pﬁesnû splní svÛj úãel. A mravokárci nechÈ prosím pﬁimhouﬁí oãi nad poslední fotografií, která je ale naprosto autentická, stejnû jako v‰echny ostatní.

1. Na snímku jsme zachytili psa
a) v hoblinách truhláﬁství Jitro na
Lehovci
b) na leto‰ním prvním snûhu v Hostavicích
c) v opadan˘ch kvûtech akátÛ v Kyjích

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

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

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

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

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

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

8. Datura stramonium ãili durman jsme fotili
a) v Trojské botanické zahradû
b) v místû jeho pÛvodu u Kaspického moﬁe
c) v ·estajovické ulici v Hloubûtínû
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národa Prahy 14

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

Správné odpovûdi:

5a
6c
7a
8c

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

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

1c
2c
3b
4b

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

9a
10 b
11 b

12 b
13 a
14 b

Hodnocení testu

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

12. Poslanec Parlamentu âeské republiky Mgr. Daniel Rovan
a) diskutuje na v˘jezdním zasedání rozpoãtového v˘boru Poslanecké snûmovny âR
b) soudcuje nohejbalov˘ turnaj o pohár starosty Prahy 14
c) ﬁídí zasedání Zastupitelstva Mâ Praha 14

0–3 body
To je velmi, ale opravdu velmi slab˘ v˘sledek, pﬁi expresivnûj‰ím vyjádﬁení by se
klidnû dalo mluvit o ignorantství va‰eho místa bydli‰tû. MoÏná byste jako naprosto
nepﬁizpÛsobiví obyvatelé Prahy 14 mûli uvaÏovat o stûhování minimálnû do Poãernic
a je uÏ celkem jedno, jestli Horních nebo Dolních. Anebo se nad sebou zamyslet a chodit nebo jezdit po âerném Mostû, Hloubûtínû, Kyjích i Hostavicích s více otevﬁen˘ma oãima. Pokud jste ov‰em k testu nepﬁistoupili s recesí a správné odpovûdi nenechali zatrhnout tﬁeba sv˘mi batolaty nebo domácími mazlíãky.
4–7 bodÛ
Struãnou uãitelskou mluvou ﬁeãeno, slab‰í prÛmûr. Podle odborníkÛ z akademie vûd,
kteﬁí redakci pomáhali zpracovávat v˘sledky na základû nejnovûj‰ích v˘zkumÛ, Ïijete
na území na‰í mûstské ãásti pomûrnû krátkou dobu, takÏe za pár let byste se pﬁi podobném testu mohli posunout minimálnû o stupínek v˘‰. Stejní odborníci je‰tû dodávají, Ïe
v této bodové skupinû je nejvût‰í procento testovan˘ch se smyslem pro humor. A to je
dobﬁe, protoÏe smích je koﬁením Ïivota, coÏ uÏ víme hodnû dlouho i bez akademikÛ.
8–11 bodÛ
Tenhle poãet bodÛ svûdãí o slu‰né znalosti Prahy 14. Pﬁitom staãilo o trochu víc riskovat a mohli jste se ocitnout v té nejvy‰‰í kategorii. Vût‰inu Ïivota jste podle odborníkÛ zﬁejmû proÏili pod vedoucí úlohou KSâ a diktaturou proletariátu, kdy kaÏdé
vyãnívání z ‰edého prÛmûru, a to zejména smûrem nahoru, bylo tvrdû postihováno.
Nevíme proã, ale právû pro skupinu s tímhle poãtem bodÛ by sedmiãka na konci leto‰ního bondovského roku 007 mûla b˘t nej‰Èastnûj‰í.
12–14 bodÛ
Tohle je elita národa Prahy 14. Dá se ﬁíci, Ïe z témûﬁ tﬁinácti a pÛl kilometrÛ ãtvereãních plochy na‰í mûstské ãásti máte zmapovan˘ kaÏd˘ ar. AÏ se první jarní den
bude u stanice metra Hloubûtín otevírat Nauãná stezka Prahy 14, mÛÏete na ní ihned
dûlat zasvûceného prÛvodce. Anebo se rovnou pﬁihlásit do celosvûtového cechu profesionálních provadûãÛ, protoÏe území Prahy 14 je pro vás málo. Je tﬁeba expandovat
do Prahy 9, do celé Prahy, Stﬁedoãeského kraje, do celé republiky, Evropy, svûta, do
celé galaxie. A hlavnû se z toho v‰eho nezbláznit, coÏ samozﬁejmû platí pro v‰echny,
kteﬁí si na‰í testovací hru vyzkou‰eli.
red.
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Otevřené dveře v Šimanovské
Tûsnû pﬁed Vánoci uspoﬁádali
v Z· ·imanovská „Den otevﬁen˘ch
dveﬁí“. KaÏd˘ kdo v ten den ‰kolu
nav‰tívil, byl pﬁíjemnû pﬁekvapen
pohostinností a vstﬁícností ÏákÛ
i uãitelÛ, stejnû jako bohatostí
a rozmanitostí nabídky v˘stav,
prodejních stánkÛ i dûtsk˘ch programÛ. Îáci prodávali u stolkÛ
na chodbách i ve tﬁídách nejrÛznûj‰í vlastní v˘robky, tématicky zamûﬁené – jak jinak neÏ vánoãnû.
Osobnû se mi moc líbilo pﬁedstavení mal˘ch i vût‰ích ÏákÛ v hiphopu, v˘stava BetlémÛ a potû‰ily
mû i dívenky nabízející kaÏdému
novû pﬁíchozímu mísu s obloÏen˘mi chlebíãky. ·kola pÛsobila pﬁíjemn˘m dojmem a v kaÏdém náv‰tûvníkovi zanechala urãitû kladné
pocity.
text a foto: ves

Vítání
světla
Pﬁed vánoãními prázdninami pﬁivítala celá
na‰e ‰kola Z· ·imanovská návrat svûtla. Od
hlavního svûtlono‰e pﬁevzala kaÏdá tﬁída vãetnû
‰kolní druÏiny prostﬁednictvím tﬁídního uãitele
plamínek svûtla. Zimní
slunovrat se tak vryje do
podvûdomí i tûch nejmen‰ích ÏákÛ.
URB

O pohár ředitele školy
Je‰tû v pﬁedvánoãním období se Ïáci druh˘ch tﬁíd Z· Vybíralova zúãastnili soutûÏe v plavání O putovní pohár ﬁeditele ‰koly. ·lo jiÏ o druh˘ roãník
této soutûÏe a pﬁipraveny byly opût nejrÛznûj‰í disciplíny: závod jednotlivcÛ
na 25 m, plavání pod vodou, vodní pólo a ‰tafeta na 4 x 25 m. Vítûzství si
tentokrát odnesla tﬁída 2. B.
SKAL, foto: archiv ‰koly

Návštěva v České televizi
V polovinû ledna jsme s krouÏkem amatérského filmování na‰í ‰koly nav‰tívili budovu âeské televize na Kavãích horách. V recepci se nás ujal pan
Sova, kter˘ nás provázel po celé budovû. Ukazoval nám rÛzné místnosti, za
jejichÏ zdmi se pro nás skr˘valo nejedno tajemství. V‰echno nás moc zajímalo,
neboÈ tato moÏnost se nám naskytla poprvé.V maskérnû nás ohromilo velké
mnoÏství nejrÛznûj‰ích líãidel i ostatních pomÛcek, které se pouÏívají k „vylep‰ování“ hereck˘ch tváﬁí. V místnosti s pﬁipravenou scénou pro poﬁad Sama
doma, nám pan Sova vysvûtlil techniku pﬁípravy denního svûtla. Pﬁekvapilo
nás, Ïe je k tomu zapotﬁebí jen modrá a Ïlutá fólie. Bûhem pﬁecházení z místnosti do místnosti jsme na chodbách potkávali známé i ménû známé herce
a moderátory. Bylo zajímavé vidût je zblízka na vlastní oãi. Poslední místnost,
kam jsme se podívali, byla stﬁiÏna. Ta je velice dÛleÏitou souãástí televizní tvorby. Z velkého mnoÏství zábûrÛ se tu vybírají ty nejpodaﬁenûj‰í, o nichÏ se
tvÛrci domnívají, Ïe diváky nejvíce zaujmou. Potom uÏ jsme se s na‰ím prÛvodcem rozlouãili a – snad nûkdy pﬁí‰tû na shledanou!
Jakub LuÀáãek, 8. b – Z· Chvaletická

Pozvánka pro učitele
Obãanské sdruÏení TIB zve srdeãnû 1. bﬁezna ﬁeditele a uãitele praÏsk˘ch základních a stﬁedních ‰kol na jiÏ 2. úvodní semináﬁ projektu

Tvořivý učitel tvořivé informatiky
Hlavním zámûrem projektu Tvoﬁiv˘ uãitel tvoﬁivé informatiky je nabídnout praÏsk˘m uãitelÛm ‰kolení moderních metod v˘uky informaãních
technologií (dále ICT) a programování, aby následnû prostﬁednictvím tûchto hodin odcházely z na‰ich ‰kol dûti komplexnû vzdûlané, schopné ﬁe‰it
problémy, vidût souvislosti, získávat informace a pﬁistupovat k úkolÛm
tvoﬁiv˘m zpÛsobem.
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSK¯M SOCIÁLNÍM FONDEM, STÁTNÍM ROZPOâTEM âESKÉ REPUBLIKY A ROZPOâTEM HLAVNÍHO
MùSTA PRAHY.
Klíãov˘mi aktivitami projektu je 5 typÛ kurzÛ, které budou spolu
s metodikou a poradenstvím je‰tû rok a pÛl poskytovány úplnû zdarma praÏsk˘m uãitelÛm základních a stﬁedních ‰kol:
 kurzy tvoﬁivé informatiky pro uãitele I. a II. stupnû Z·
 kurzy algoritmizace a programování pro uãitele S· a II. stupnû Z·
Cílem semináﬁe je pﬁedvést úãastníkÛm, co projekt mÛÏe jejich
‰kole nabídnout, jaká bude obsahová náplÀ ‰kolení, dal‰í podpora
v rámci kurzÛ i po jejich skonãení, ãasová organizace a dal‰í navazující aktivity, na kter˘ch se pak mÛÏe ‰kola podílet.
Více informací a pﬁihlá‰ení na http://www.tib.cz/tvorivyucitel/prihlasky-us.htm
Úãast na semináﬁi je zdarma, ale poãet úãastníkÛ je limitován kapacitními moÏnostmi, proto doporuãujeme pﬁihlásit se co nejdﬁíve. Poslední termín pro pﬁihlá‰ení se je 23. únor 2007.
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Aby se mohly smát
Charitativní projekt pomáhající
dûtem v nepﬁízniv˘ch Ïivotních situacích „S Bertíkem za dûtsk˘m úsmûvem“, organizovala na pﬁelomu loÀského a leto‰ního roku spoleãnost
AHOLD Czech Republik jiÏ po
sedmé. V‰ichni, kdo nakupují v prodejnách Albert dostávali v dobû od
15. 11. 2006 do 2. 1. 2007 za kaÏd˘ch zaplacen˘ch 200 Kã za nákup
dva Bertíky – Ïluté papírové penízky,
které se vhazovaly do sbûrn˘ch boxÛ
za pokladnami. Po skonãení akce se
Bertíky spoãítaly a za kaÏdé dva byla
jedna koruna. V celé âR se tak nasbíralo více neÏ 9 miliónÛ korun, které
putovaly dûtem v obtíÏn˘ch Ïivotních situacích. V na‰í mûstské ãásti

jsou dvû prodejny Albert a v nich se
podaﬁilo prostﬁednictvím BertíkÛ
nasbírat 105.812,– Kã. Obû mûly na
nástûnkách, informujících o akci
„S Bertíkem za dûtsk˘m úsmûvem“
mimo jiné i zmínku, Ïe podporují
Dûtsk˘ domov v Klánovicích. Zajela jsem se tam podívat a zjistit, jak
s darovan˘mi penûzi naloÏí. Od ﬁeditele Petra Nejezchleby jsem se dozvûdûla, Ïe klánovick˘ dûtsk˘ domov
letos dostane od AHOLDu za Bertíky celkem asi 750 tisíc korun. Co
za nû bude? „Stále se je‰tû rozhodujeme mezi stavbou bazénu nebo
financováním nadstandardní v˘uky
jazykÛ. Dûti se ve ‰kole uãí cizí jazyky, ale nemÛÏeme jim dopﬁát hlub‰í vzdûlání v tomto
smûru, protoÏe na to
nemáme finance. Pro
jejich budoucí Ïivot
by to ale mûlo v dne‰ní dobû zásadní v˘znam.“ V dûtském
domovû v Klánovicích Ïije momentálnû
51 dûtí ve vûku od
4 do 18,5 let v ‰esti
rodinn˘ch skupinách
Marcela s Pavlínkou mají rády práci v keramickém po 6 aÏ 8 dûtech.
krouÏku
V‰echny dûti jsou zde

umístûné z rozhodnutí soudu – byly
závaÏn˘m zpÛsobem ohroÏovány
dospûl˘mi. Rády
by Ïily stejnû jako
jejich vrstevníci
v klánovické ‰kole,
ale nemají to základní, co naopak
jejich spoluÏáci
povaÏují za samo- Nejmlad‰í obyvatelka domova – Martinka ukazuje svou
zﬁejmost – Ïivot novou panenku
doma s vlastní rodinou, která se o nû stará po v‰ech
ce strom splnûn˘ch pﬁání a letos jim
stránkách. Dává jim lásku, porozuvybaví zdarma nábytkem dva pokomûní, v˘chovu a v neposlední ﬁadû
je v jejich domû.
i hmotné zabezpeãení, bez kterého se
text a foto: ves
nejeden sen rozplyne do nenávratna.
O ty první tﬁi dÛleÏité aspekty se
maximálnû snaÏí v‰ichni pracovníci
dûtského domova. Hmotné zabezpeãení dûtí do té míry, aby se necítily
odstrkované ãi ukﬁivdûné, je ãasto na
sponzorech a dobrovoln˘ch dárcích
s dobr˘m srdcem. Jen díky jim si tyto
dûti mohou obãas koupit i to, co je
pro ostatní samozﬁejmostí. Kromû
AHOLDu a na‰ich AlbertÛ se o to
zaslouÏila hodnû i IKEA na âerném
Oblíbené trávení volného ãasu teeMostû, která pro klánovick˘ dûtsk˘
nagerÛ – poãítaãové hry
domov udûlala jiÏ po druhé na Váno-

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy
Proč si neumíme
říkat o pomoc
Zaãnûme pﬁíbûhem o síle na‰ich
pﬁedstav a fantazií, které nás mohou
spoutat, ochromit, zúzkostnit, navztekat a nebo zabrzdit v tom, ﬁíci si
o pomoc.
KdyÏ sedlák Vávra naloÏil pln˘
povoz dﬁívím na zimu a chystal se
rozjet k domovu, v kolech to zaskﬁípalo a povoz se mu rozpadl. Sedlák
Vávra ale nutnû potﬁeboval dopravit
dﬁevo domÛ. „Jedin˘, kdo má ve vesnici vÛz je hajn˘ Klouda“ pﬁem˘‰lel,
„jenÏe to je star˘ morous a vÛz mi
urãitû nepÛjãí…“ Po nekoneãném
pﬁemítání se Vávra rozhodl, Ïe nemá
jinou moÏnost, neÏ poprosit hajného
Kloudu o zapÛjãení vozu. Celou cestu do hájenky si Vávra ﬁíkal, Ïe to je
beznadûjn˘ pokus, Ïe hajn˘ Klouda
mu vÛz stejnû nepÛjãí, Ïe se mu akorát tak vysmûje nad jeho ne‰tûstím.
S kaÏd˘m krokem si byl Vávra jistûj‰í, Ïe Klouda mu pomoc odmítne.
KdyÏ tedy Vávra nakonec k hájovnû
dorazil, byl brunátn˘ vzteky, sebral
z cesty kámen, mr‰til jím do oken
hájovny a zaﬁval: „Tak si ten svÛj
nanicovatej vÛz klidnû nech, já si
poradím i bez tebe!“
Vyhledat pomoc, kdyÏ ji potﬁebuji, je normální a zdá se, Ïe na tom
není nic tûÏkého. Pﬁesto tomu tak
není. ¤íkání si o pomoc je spojeno
se spoustou m˘tÛ, které nás svazují

a nasazují nám masku sobûstaãn˘ch,
siln˘ch a v‰ezvládajících bytostí.
Nûkteré m˘ty jsme pﬁevzali od sv˘ch
rodiãÛ, nûkteré nám diktovala doba
a nûkteré jsme si vytvoﬁili sami. Pojìme se teì podívat na nejãastûj‰í,
s kter˘mi se v poradnû setkáváme.
„NemÛÏu obtûÏovat ostatní,
mají sv˘ch starostí dost.“
Je pravda, Ïe kaÏd˘ Ïijeme svÛj
Ïivot, máme ho na starost a jsme za
nûj zodpovûdní. Na druhou stranu na

Bezplatně vám pomůže
·romova 861,
Praha 14-âern˘ Most,
tel. 731 056 735
731 056 738, 281 912 144
zemi neÏijeme sami a tím, Ïe dovolíme lidem ve svém okolí, aby pro
nás nûco udûlali, jim také dáváme
najevo to, Ïe si jich ceníme, Ïe jsou
dÛleÏití a Ïe jim dÛvûﬁujeme.
„Kdyby mû mûl/a rád/a tak by
vûdûl/a, Ïe potﬁebuju pomoct“
JistûÏe mezi partnery, zvlá‰tû pokud jsou spolu uÏ del‰í dobu, existuje urãitá souhra, jisté naladûní. TakÏe se ãasto stává, Ïe jeden z partnerÛ
„tak nûjak cítí“ nebo tu‰í, Ïe u toho
druhého není nûco v poﬁádku. Av‰ak
bez konkrétní informace opravdu
zÛstává jen u domnûnek, se kter˘mi
si partner neví rady. MoÏná, Ïe dobﬁe sehrané partnerské dvojice, jsou

tak sehrané právû díky dobré komunikaci – tedy díky tomu, Ïe si potﬁebné informace sdûlí a neãekají, Ïe ten
druh˘ to „intuitivnû vycítí“.
„Mûl/a bych to zvládnout
sám/sama.“ „Musím b˘t siln˘/á.“
Tento m˘tus se váÏe k Darwinovskému: „Jen silní pﬁeÏijí.“ Od maliãka jsme sl˘chali: „Uplakánky nemá
nikdo rád, ty to zvládne‰, seber se
a bojuj…“ Není tedy divu, Ïe ve vût‰inû z nás zakoﬁenil pocit, Ïe kdyÏ
odhalíme své slabé místo, pﬁiznáváme, Ïe jsme selhali. Ale opak je pravdou. Mám-li odvahu ﬁíci si o pomoc
a pﬁiznat, Ïe nûco nezvládám, je to
projev síly a ne slabosti. Îeny si
o pomoc dokáÏí ﬁíci ãastûji neÏ muÏi,
kteﬁí se více stávají pod vlivem
v˘chovy obûtí tohoto m˘tu v rÛzn˘ch
variacích napﬁ.: „Jsi pﬁeci chlap.
Chlap je silnej, zvládne si svÛj Ïivot
sám. Svou Ïenu (rodinu) tím nebudu
zatûÏovat, já to unesu, atd.“ Tím
ov‰em dochází k odcizení partnerÛ,
muÏ se snaÏí svou Ïenu a rodinu
chránit pﬁed pﬁípadn˘mi problémy
a Ïena má pocit, Ïe se jí muÏ vzdaluje, Ïe jí nûco tají, cítí se odstrãená.
A nedorozumûní je na svûtû!
„Stejnû mi nikdo nepomÛÏe.“
Ten, kdo tomu uvûﬁí, jakoby vzal
na sebe kletbu, která se vyplní. Ocitá se v bludném kruhu náﬁkÛ a stíÏností, které ale s Ïádostí o pomoc
nemají nic spoleãného. A takto k nim
také okolí pﬁistupuje – bezmocnû

a pasivnû. âlovûk, kter˘ vûﬁí, Ïe uÏ
mu nikdo nepomÛÏe se sám uvrhuje
do izolace. I kdyÏ je mezi lidmi
a mluví s nimi, je sám. Nevidí nic neÏ
své rozpínající se trápení, které se stalo smyslem jeho Ïivota.
To, Ïe si zaãneme ﬁíkat o pomoc
je urãitá zmûna. A jako kaÏdá probíhající zmûna, mÛÏe s sebou nést rÛznû velké tûÏkosti. Napﬁíklad pokud
Ïena zaãne po svém manÏelovi vyÏadovat, aby se podílel na úklidu bytu
(kter˘ jiÏ 20 let obstarávala bez jeho
pﬁiãinûní manÏelka sama), nemusí se
mu to vÛbec líbit. Nebo mÛÏeme pﬁi
prvotních úvahách dojít k závûru, Ïe
v‰echno stejnû musíme udûlat my, Ïe
jsme naprosto nenahraditelní, ale pﬁesto v nás tato pﬁedstava vyvolává
nelibé pocity (bezmoc, vztek, rezignaci, nejistotu). V obou pﬁípadech
mÛÏe b˘t prima najít pomoc u nûkoho blízkého (tﬁeba si popovídat
s kamarádkou u kávy, s kamarádem
u piva) nebo mÛÏeme zvaÏovat, zda
nevyhledat pomoc odborníka – psychologa, se kter˘m mÛÏeme v‰echny na‰e strachy a pochyby probrat.
MoÏná se nám pak bude snáze hledat síla celou tu zmûnu zvládnout
a udûlat.
Mgr. Magda ·tûpánková,
Mgr. Iva Kundrátová
stránky 16–17 pﬁipravila
Alena Veselá
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tenáﬁsk˘ ohlas s nûkolika otázkami vyvolal zaãátek na‰eho seriálu
náv‰tûv gastronomick˘ch zaﬁízení na území na‰í mûstské ãásti, takÏe pﬁed dal‰ím dílem jen pár struãn˘ch odpovûdí, které moÏná nebudou
zajímat jen tazatele. V Ïádném pﬁípadû si nehrajeme na nûjakou inspekci, chceme jen zajímav˘m zpÛsobem zmapovat tyto sluÏby v ‰ir‰ím pﬁehledu. Poﬁadí restaurací opravdu losujeme, na hodnocení jsme dva muÏi
a jedna Ïena – vegetariánka (má dle vlastních slov chuÈovou pamûÈ jako
slon), bûÏnou útratu v rámci normálního obûda si platíme sami, Urbanovy
vtipy by mûly provázet cel˘ seriál a procenta za celkov˘ dojem poãítáme
tak, Ïe kaÏd˘ získan˘ pÛl bod vynásobíme dvûma. A budeme samozﬁejmû vdûãni za va‰e dal‰í názory nejen na ·vejk restaurant na bﬁehu Kyjského rybníka, kam se vydáme pﬁí‰tû, ale obecnû také na úroveÀ gastronomick˘ch sluÏeb v Praze 14 vÛbec (své gastronomické názory mÛÏete
posílat kdykoli na listyprahy14@.p14.mepnet.cz). Ov‰em teì otevíráme
teprve druh˘ díl na‰eho seriálu s podtitulem Restaurace Na Chlumecké.

Restaurace
Na Chlumecké

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

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

slova písniãky z „nováckého“ seriálu Hospoda, kde „do na‰í hospÛdky
vedou jen tﬁi schÛdky“. Zdej‰í ‰tamgasti mají urãitû spoãítáno, Ïe v Chlumecké jich je pﬁesnû ãtyﬁiaãtyﬁicet.
Pﬁi na‰í náv‰tûvû v pravé poledne dne
11. ledna byl bohuÏel obsazen nekuﬁáck˘ salonek u baru pro cca 70 lidí,
a tak jsme vstoupili do ohromného
sálu, urãitû nejvût‰ího z klasick˘ch
restauraãních zaﬁízení v na‰í mûstské
ãásti. V˘zdoba umocní pocit, Ïe jsme
ve sportovní hospodû. Jídelní lístek
nabízí toho dne 10 jídel a 9 hotovek
alkoholické nápoje jsou tady v bûÏném rozsahu. K vegetariánské nabídce, zapeãenému chﬁestu se s˘rem
a bramborem, má kolegynû nûjaké
pﬁipomínky, kter˘m my v‰eÏravci
moc nerozumíme, a o nûÏ se s vámi
ihned podûlí:
„Potû‰itelné je, Ïe se na jídelním
lístku vegetariánská nabídka samostatnû vyskytla – neb˘vá to stále je‰tû pravidlem, aãkoli je vegetariánství
jiÏ témûﬁ svûtov˘m trendem, nebo pro
nûkoho alespoÀ módní záleÏitostí.
Zji‰Èuju totiÏ, Ïe bezmasá jídla b˘vají vÏdycky z jídelního lístku první
vyprodaná. Ale zpût k mému zapeãenému chﬁestu: na základû m˘ch zku‰eností vím, Ïe by bylo moÏné jej
upravit chuÈovû s vût‰í fantazií, ale
zásadnûj‰í v˘hrady jsem mûla k pﬁí-
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Knihovna na Černém Mostě
„Bacha na nûj,
utíká bez placení!“

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

Výstava betlémů
Od zaãátku adventu
aÏ do poloviny ledna
byly ve v˘loze knihovny v Hloubûtínû k vidûní v˘tvory ÏákÛ
základních ‰kol o nejoriginálnûj‰í betlém.
Nejlépe hodnoceny
byly práce ‰kol v poﬁadí Horní Poãernice,

lohov˘m bramborám. Dle chuti
a vÛnû byly podle mne polité sádlem
(z vegetariánského hlediska nepﬁípustné), podle slov ãí‰níka máslem
a podle vzkazu kuchaﬁe následující
den to byl rostlinn˘ tuk Omega.
V kaÏdém pﬁípadû jsem si pﬁíli‰ nepochutnala. Pokud jde o kvalitu vzduchu v místnosti, tak jako nekuﬁáci
jsme trochu litovali, Ïe nebylo místo
v nekuﬁáckém salónku. “
Bûhem jídla se rozhlíÏíme po sálu,
ve kterém mÛÏe b˘t najednou hodnû
pﬁes stovku lidí. V‰ak se tady poﬁádají pravidelné taneãní zábavy nebo
setkání rÛzn˘ch spolkÛ, probíhá tu
velkoplo‰ná projekce sportovních
pﬁenosÛ, vyuÏívány jsou tﬁi ‰ipkové
automaty i dva kuleãníkové stoly,
kaÏd˘ stﬁedeãní veãer zpestﬁuje hostÛm obsluha nahoﬁe bez. Celkovû
pÛsobí prostﬁedí pﬁíjemn˘m dojmem,
aã podle vkusu na‰í kolegynû je moc
chlapské. I proto je ideální samostatné hodnocení kaÏdého z nás, které pak dává v˘sledn˘ prÛmûr bodÛ
v pûti ukazatelích. Pro úplnost je‰tû
dodejme, Ïe na toaletách bylo ãisto,
na‰li jsme tam m˘dlo i papírové
ubrousky, ov‰em také dveﬁe, které
nejdou dovﬁít. V˘sledné dojmy si pﬁeãtûte v hodnotící tabulce na závûr
druhého dílu na‰eho seriálu, jehoÏ
pokraãování se bude odehrávat ve
·vejk restaurantu v Kyjích.
vok

Naše hodnocení
První dojem:
Kvalita obsluhy:
Nabídka:
Gurmánsk˘
záÏitek:
Sociální zázemí:
Celkov˘ dojem

Mochovská a Chvaletická. Teì je aÏ do
16. února knihovna
otevﬁena pouze pro vracení kníÏek, po modernizaci bude ãtenáﬁÛm opût k dispozici
v plném, jiÏ automatizovaném provozu od
24. dubna.
text a foto: vok

Vyšlo, vychází, vyjde

82 %

Prahou 14

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.

Nesnesitelná lehkost bytí (Kundera), 357,– Kã, Atlantis, první ãeské
vydání (po exilovém u ·kvoreck˘ch
v Torontu) nejslavnûj‰ího Kunderova románu o lásce, dûj se odehrává po roce 1968 se v‰emi reáliemi a následky této doby
Prolínání svûtÛ (Halík), 359,– Kã,
vydalo nakl. NLN, ze Ïivota svûtov˘ch náboÏenství, kniÏní podoba
úspû‰ného seriálu âT, doplnûno
mnoÏstvím fotografií
Pﬁíbûhy, povûsti a pohádky paní
hudby (Hostomská), 348,– Kã,
Paseka, nové vydání knihy, která
zpﬁístupÀuje slavná svûtová operní
a baletní díla pro nej‰ir‰í veﬁejnost
formou pﬁíbûhÛ, doplnûno medailonky autorÛ hudby a pﬁehledy nejznámûj‰ích písní a árií
Uãebnice pilota 2006 (kolektiv
autorÛ), 500,– Kã, Svût kﬁídel, – pro

Ïáky a piloty letounÛ a sportovních
létajících zaﬁízení, provozující létání jako svou zájmovou ãinnost
Mûla jsem ‰tûstí na lidi (Bohdalová, Hora-Hoﬁej‰), 399,– Kã, Mountfield, Jiﬁina Bohdalová tro‰ku jinak,
neÏ ji znáte
Domy na Starém Mûstû praÏském
I. díl (·ámal, Rymarev), 449,– Kã,
vydalo NLN, podrobn˘ ilustrovan˘
prÛvodce ulicemi
Bílá masajka (Hofmannová), 229,–
Kã, Ikar, vzru‰ující pﬁíbûh ‰v˘carské podnikatelky, která se bûhem
dovolené v Keni, kam odcestovala
se sv˘m snoubencem, bezhlavû
zamiluje do masajského muÏe
Smrtící gen (Cook), 249,– Kã,
KniÏní klub, nov˘ román mistra
thrilleru se odehrává jako i jeho
pﬁedcházející knihy v nemocniãním
prostﬁedí
Dûjiny Francie (Ferro), 455,– Kã,
vydalo NLN, dal‰í svazek z populární edice Dûjiny státÛ
Motocyklové deníky (Che Guevara), 249,– Kã, Labyrint, kniha zachycuje devítimûsíãní putování mladého Che a jeho pﬁítele po Latinské
Americe v roce 1951–52, podle
deníku byl v produkci Roberta Redforda v roce 2004 natoãen stejnojmenn˘ film
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Sport v Praze 14
Tûlov˘chova a sport mají v na‰í
mûstské ãásti nesmírnû bohatou tradici. Organizovan˘ sport v Hloubûtínû existuje oficiálnû uÏ od roku
1897, dnes ve Slavoji pravidelnû
sportuje témûﬁ ‰est stovek ãlenÛ
v sedmi oddílech (fotbal, tenis, volejbal, ‰achy, karate, turistika a cykloturistika). Pak je tady Sokol Hloubûtín s nabídkou cviãení pro Ïeny, muÏe
i mládeÏ. TJ Kyje byla zaloÏena

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

v roce 1919 a v souãasnosti sdruÏuje 530 ãlenÛ v oddílech fotbalu, stolního tenisu, volejbalu, tenisu, moderní gymnastiky, jachtingu, florbalu
a sportu pro v‰echny. Nejmlad‰í jednota v na‰í mûstské ãásti Sokol
Jahodnice právû zaãala sedmou desítku let své existence. Kromû tûchto
tradiãních jednot je na âerném Mostû, v Hloubûtínû, Kyjích i v Hostavicích pestrá nabídka klubÛ, oddílÛ,
studií, center a spolkÛ pro sportování, posilování a cviãení tûch nejmen-

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

Squashové jubileum

UÏ deset let má za sebou Squashcentrum PRO-6 v ulici Za âern˘m
mostem a stejnou dobu jeho hladk˘
chod ﬁídí Jan Vesel˘. Právû s ním
jsme se struãnû ohlíÏeli za uplynulou
desetiletkou a o nûco víc se vûnovali souãasnosti i blízké budoucnosti.
„Od zaãátkÛ se tady prolíná zamûﬁení na ‰irokou veﬁejnost s vrcholov˘m sportem. V‰ichni zájemci mají
k dispozici ‰est kurtÛ kaÏd˘ den od
7 hodin do pÛl jedenácté veãer, coÏ
je prakticky 100 „kurtohodin“ dennû
a pﬁi zhruba poloviãní zaplnûnosti se

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

lu Spectrum se sídlem v Z· Bﬁí VenclíkÛ nebo hloubûtínské akvabely ze
SK Neptun, jediného oddílu synchronizovaného plavání v Praze.
Pravideln˘ch soutûÏí se zúãastÀují je‰tû mladí fotbalisté FC King,
potápûãi z Aqua blues, oddíl Shaolin
kung-fu, Fit studio D se sv˘m aerobikem, tenisová ‰kola Tallent, florbalisté ze Z· Bﬁí VenclíkÛ a âerného Mostu, nûkolik ‰ipkov˘ch t˘mÛ
a ﬁada dal‰ích. Jen tak sportovat nebo
cviãit pro radost je moÏné ve v‰ech
‰kolních tûlocviãnách, k dispozici je
celá ﬁada sportovi‰È v‰ech tûlov˘chovn˘ch jednot, nûkolik fitness,
tenisové kurty (v zimních mûsících
v nafukovacích halách), plavecké
bazény v Hloubûtínû (na snímku s víceúãelovou halou) a v CâM, skatepark na âerném Mostû, volejbalové
beachsport centrum, herny na squash,
bowling, stolní tenis, ‰ipky, kuleãník
a dal‰í tradiãní i moderní sporty. Cyklisté a vyznavaãi in-line bruslení
mohou vyuÏívat tubus metra mezi
stanicemi Rajská zahrada a âern˘
Most i novû budované cyklostezky,
v pﬁípadû normálních zim je tady
ohromná ledová plocha na Kyjském
rybníku, hodnû moÏností nabízí území na‰í mûstské ãásti také pro turis-

tiku. Prostû, nabídka k tûlov˘chovn˘m a sportovním aktivitám pro
v‰echny vûkové kategorie je v Praze 14 opravdu bohatá, staãí si jen
vybrat. A kdyby to nûkomu je‰tû
nestaãilo, tak je tady velké mnoÏství
opakujících se turnajÛ a soutûÏí pro
veﬁejnost, které poﬁádá pﬁímo na‰e
mûstská ãást. Pro ty nejmen‰í jsou to
tﬁeba závody na kolobûÏkách, pro ty
vût‰í pak dûtské rybáﬁské závody,
soutûÏe v plavání a ‰ipkách, skateboardové závody a turnaje o pohár
starosty ve stolním tenisu a malé
kopané, pro veﬁejnost nad patnáct let
pak dal‰í turnaje o pohár starosty
v tenisu, nohejbalu, bowlingu, stolním tenisu a malé kopané. Nebo loÀská premiéra akce âern˘ Most sportuje (na snímku), kde byla dvoudenní
nabídka sportovních moÏností pomalu stejná jako na olympiádû. Ostatnû, její náv‰tûvníci i pravidelní ãtenáﬁi ListÛ Prahy 14 o tom vûdí své.
A pokud naopak patﬁíte k tûm, kteﬁí
by sportumilovn˘m ãtenáﬁÛm rádi
nabídli nûco ze své kuchynû a v pﬁedchozích ﬁádcích jste se nedokázali
nikam zaﬁadit, ozvûte se nám do
redakce. Urãitû o vás budeme ostatní informovat a pﬁíleÏitostnû se pﬁijdeme také podívat.

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

turnaj pro Ïeny. Chceme laickou
veﬁejnost pﬁilákat víc k ricochetu,
kter˘ trpí tím, Ïe není tak znám˘ jako
squash. Ménû zatûÏuje ve‰ker˘ pohybov˘ aparát, díky raketám, míãkÛm i velikosti kurtu u nûj není aÏ
tak dÛleÏitá technika, pro Ïeny je jednoznaãnû vhodnûj‰í. Chceme roz‰íﬁit poãet turnajÛ v tomto odvûtví také
pro dûti. Pro ‰irokou veﬁejnost jsme
zavedli objednávku kurtÛ pﬁes internet, dále pÛjãování nûkter˘ch
testovacích raket a novinkou je rovnûÏ moÏnost úhrady ﬁadou slevov˘ch
kuponÛ. V oblasti vrcholového sportu budeme preferovat juniorské kategorie, o pﬁání b˘t první ve squashové soutûÏi druÏstev
uÏ jsem mluvil. Bylo
by ideální, kdyby se nám
to povedlo právû letos. K 11. v˘roãí 1. místo
v 1. lize, to je pﬁece hezk˘ pohled na ty jedniãky.“
DrÏíme reprezentantÛm
na‰í mûstské ãásti palce
a po sezónû budeme ãtenáﬁe informovat, jak se to
Squashcentru
PRO-6
povedlo.
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I v zimě na fotbal

Momentka z utkání zimního turnaje TJ Kyje–LuÏec
Se dvûma nov˘mi funkcionáﬁi fotbalového oddílu TJ Kyje jsme hodnotili v˘sledky jednotliv˘ch t˘mÛ
v podzimní ãásti soutûÏí. âtyﬁicetilet˘ pﬁedseda Petr Svoboda zaãínal
s fotbalem v âesk˘ch Budûjovicích
a pﬁes Xaverov se v roce 1993 dostal
do Kyjí, kde si zahrál i praÏsk˘ pﬁebor. Právû v té dobû byl osloven pﬁedsedou jednoty a zranûní kolena jeho
souhlas s funkcionaﬁením urychlilo.
„BohuÏel sestup z pﬁeboru uÏ se
odvrátit nepodaﬁilo, ale chtûl jsem
pomoci, aby to tady s t˘my muÏÛ
ne‰lo je‰tû níÏ. Nicménû kádr áãka
zÛstal i v 1. A tﬁídû pomûrnû úzk˘,
pﬁi‰la zranûní a stﬁídavému startu za
obû druÏstva dospûl˘ch ãasto bránila shodná doba utkání. Dá se ﬁíci, Ïe
hernû muÏstvo mûlo na horní ãást
tabulky, koneãné skóre 19:22 o nûãem svûdãí, ale nûkdy soupeﬁ dokázal zápas otoãit, nûkdy jsme mûli
smÛlu. Jak to v podobn˘ch situacích
b˘vá, tûÏko se obmûÀuje kádr, a tak
jsme pﬁistoupili k trenérské zmûnû.
Milana ·vece s Václavem Vránou

âtyﬁicátníci Marek Trval (vlevo)
a Petr Svoboda
vystﬁídali na poslední dvû utkání podzimu Jirka Pech s Mílou Du‰kem.
Venku jsme pak prohráli s vedoucím
t˘mem 1:2 a doma v derby zápase
porazili Dolní Poãernice 4:2, coÏ
v celkovém hodnocení staãilo jen na
11. místo a 14 bodÛ, pouhé dva body
od posledního, ale smûrem vzhÛru
zase jen osm bodÛ od místa tﬁetího.
Nicménû záchrana je pro jaro úkolem ãíslo jedna. Pak se uvidí, co dál.“
Zcela opaãné starosti má B muÏstvo, které doplnûné nûkolika dorostenci hraje v podstatû ve stejném slo-

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

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

zatím je‰tû hledáme trenéra. Tahle
práce s mládeÏí by se nám pﬁi omezen˘ch finanãních prostﬁedcích mûla
do budoucna urãitû vyplatit.“
Oba v souãasnosti hlavní tahouni
kyjského fotbalu jsou plni odhodlání,
které je ostatnû zdobilo i na trávníku. Vûdí, Ïe dnes je fotbal hlavnû
o ekonomice a pracovitosti. Pochva-

Staronov˘ trenér Míla Du‰ek

Derby utkání s Dolními Poãernicemi mají svou atmosféru
Michala Pazdery s Václavem Turkem
pro jaro jasn˘. Jedinû postup.
„Teì startují obû druÏstva na
na‰em zimním poháru, kter˘ zaãal
první lednov˘ víkend na umûlé trávû. Ve dvou skupinách tady hraje celkem 16 t˘mÛ, tﬁeba Dolní Poãernice,
Dubeã, Zeleneã, Satalice, LouÀovice,
Pﬁerov n. L. nebo Vy‰ehoﬁovice. Po
zápasech kaÏdého s kaÏd˘m ve skupinách budou hrát první dvû druÏstva
kﬁíÏem o celkové prvenství a zisk
poháru, dal‰í na stejn˘ch místech
o umístûní na pátém aÏ ‰estnáctém
místû. Ná‰ A t˘m hraje pravidelnû
v sobotu od 9.30 hod., pak jsou na
poﬁadu dal‰í tﬁi utkání, B t˘m v tutéÏ
dobu otevírá ãtyﬁzápasov˘ nedûlní
program. Bûhem ledna se hrálo jedno utkání také v úterním a ãtvrteãním podveãeru, coÏ omezovalo tréninky dospûl˘ch pouze na bûhání
a posilování, teì uÏ bude k dispozici
umûlá tráva, koncem února pojedeme na soustﬁedûní do Desné v Jizersk˘ch horách, pak jiÏ bude pﬁevládat
herní ãinnost a ve druhé polovinû
bﬁezna nás ãeká jarní start soutûÏí.“
Stejnû jako Petr Svoboda je druh˘m rokem ve funkci také stejnû star˘ ‰éftrenér mládeÏe Marek Trval,
nûkdej‰í prvoligov˘ útoãník Sparty

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

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

Umûlá tráva slouÏí i tûm nejmen‰ím kyjsk˘m fotbalistÛm
dvoustranu pﬁipravil Pavel Vokurka, foto: autor (7) a archiv

14-23_P14

29.1.2007

14:47

Stránka 22

Podnikatelé v Praze 14

22

ÚNOR 2007

Kateřina Šmidrkalová
V salonu Svatba snÛ
Tentokrát jsme si s kolegou Pavlem Vokurkou, kter˘ je autorem
v‰ech dosud v Listech publikovan˘ch
anket o podnikatelích v Praze 14,
vymûnili bez zdráhání role. On je

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

tební salon naopak pﬁíslib nûãeho, co
ve své budoucnosti nemohu vylouãit.
Pochopitelnû jsem si byl vûdom,
Ïe svatební salony jsou tu pﬁedev‰ím
pro Ïeny, zatímco my muÏi k nim
pﬁistupujeme se smí‰en˘mi pocity:
v duchu kalkulujeme, Ïe to nebude
laciná záleÏitost, jako kdyÏ jdeme
napﬁ. k pánskému holiãi, a vÛbec
se ocitáme v prostﬁedí, jemuÏ
moc nerozumíme.
KdyÏ pﬁekraãuji práh svatebního salonu Svatba snÛ v MaÀákovû ulici na âerném Mostû, kromû tûchto pocitÛ se jako opûrného
bodu drÏím tﬁí osvûdãen˘ch anketních otázek, které jiÏ zodpovídalo 22 místních podnikatelÛ. Interiéru salonu pﬁirozenû dominují
svatební a spoleãenské ‰aty,
umístûné jak ve v˘loze, tak na
ramínkách podél stûny, je tu
zabudované velké zrcadlo a prohlíÏím si zvûdavû i nûkolik vitrín
s rÛzn˘mi doplÀky. Pﬁíjemné prostﬁedí v pﬁízemí panelového domu. Svatební salon si tu paní
Kateﬁina ·midrkalová otevﬁela
v dubnu pﬁed dvûma roky. Na
první otázku, proã právû v Praze 14, odpovídá:
„ManÏel, kter˘ je z Horních
Poãernic, kde bydlíme, zaãal
podnikat na âerném Mostû.
Má tu poãítaãovou firmu.
A protoÏe jsme chtûli, aby ná‰
salon byl taky kousek od na‰eho domova, zvolili jsme
toto místo. Je to dobrá
lokalita a vûdûli jsme, Ïe
se tu dají pronajmout nebytové prostory. Splnil
se mi dlouholet˘ sen, Ïe se
budu moci vûnovat módû i ve
své profesi, neboÈ jsem tento salon
otvírala krátce po dokonãení pûtiletého dálkového studia na stﬁední prÛmyslové ‰kole odûvní.“
Co z Prahy 14 jste uÏ staãila
poznat a kam se naopak
teprve chystáte?
„Velmi dobﬁe znám âern˘ Most jak v okolí koneãné metra, tak u Rajské zahrady, kde jsem chodila do
gymnázia Arcus. A hroznû
mû zaujal kostel sv. Bartolomûje v Kyjích, kolem kterého ãasto jezdím, i kdyÏ
jsem uvnitﬁ je‰tû nikdy
nebyla. Stavím si ho na tﬁetí místo v Praze – za kostel
v Karlínû a dolnopoãernick˘, kde jsem mûla krásnou
svatbu, kdyÏ jsem byla na
‰kole v pátém, maturitním
roãníku.“
Jaké jsou va‰e dal‰í
podnikatelské zámûry?
„Jak uÏ jsem ﬁíkala, otev-

ﬁením salonu se mi splnil dívãí sen,
neboÈ jsem od základní ‰koly pﬁemlouvala rodiãe, aby mû dali na
odûvní prÛmyslovku. Krom toho
jsem chtûla, aby se ná‰ salon odli‰oval od bûÏn˘ch pÛjãoven svatebních
a spoleãensk˘ch ‰atÛ. Ozvlá‰tnili
jsme ho tím, Ïe svatební a plesové
‰aty ãásteãnû navrhuji a ‰iji. TakÏe
funguje zároveÀ jako autorská dílna.
U toho bych chtûla zÛstat i v budoucnosti. ·aty ‰iji pod znaãkou Finn, kterou jsem si zvolila s ohledem na svoji zálibu, jíÏ je rekreaãní jachting.“
Trojicí otázek jsme bûhem na‰eho rozhovoru zdaleka nevyãerpali celou problematiku ãinnosti svatebního salonu v MaÀákovû ulici
(www.svatbasnu.cz). Poznamenal
jsem si také nûkolik postﬁehÛ, které
by mohly zajímat potenciální man-

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

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

klobouãky patﬁí uÏ minulosti. Korunka bez závoje s rozpu‰tûn˘mi vlasy –
leÏérnûj‰í styl, opakem je osvûdãená
klasika – závoj, obãas doplnûn˘
korunkou.
j‰, foto autor a archiv
svatebního salonu
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Větrná smršť KYRILL nad Prahou
V souvislosti s vûtrnou smr‰tí, která zasáhla území hlavního mûsta Prahy 18. ledna v odpoledních hodinách,
a ﬁádila takﬁka po celou noc, do‰lo

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

Pomoc občanům postižených větrnou pohromou
Obãané, kteﬁí se ocitli v nepﬁíznivé Ïivotní situaci v dÛsledku vûtrné
smr‰ti KYRILL, mohou poÏádat o pomoc v hmotné nouzi tyto pracovníky odboru sociálních vûcí a zdravotnictví: Janu Oktávcovou, tel.
281 005 504 (jednotlivci), Romanu Moudrou, tel. 281 005 502 a Ilonu
Ho‰kovou, tel. 281 005 349 (rodiny s dûtmi). V˘‰e pomoci se stanoví
s pﬁihlédnutím k majetkov˘m pomûrÛm a pﬁíjmové situaci Ïadatele.
‰tábu hl. m. Prahy a s pracovníky úﬁadÛ dotãen˘ch mûstsk˘ch ãástí.
Záchrann˘ch prací se zúãastnil
také statik hlavního mûsta Prahy, kter˘ rozhodl kvÛli utrÏené stﬁe‰e o uza-

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

Poniãená stﬁecha objektu v Bojãenkovû ulici, kde sídlí DÛm sociálních
sluÏeb Mâ Praha 14, provozovan˘
ââK.
vﬁení a vyklizení bytÛ v ulici Za âern˘m mostem v Praze 14, kde bylo
evakuováno celkem 30 rodin. Na
operaãní stﬁedisko Krizového ‰tábu
hl. m. Prahy se obrátilo celkem 230

•

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

www.reklamniplocha.cz hledá technika – poÏadujeme: ¤P-B s praxí, peãlivost, samostatnost, fyzickou zdatnost, základy PC, organizaãní schopnosti v˘hodou: zku‰enost z úklidové ãi rekl. agentury, spol. na ÎL, náplÀ práce: servis, údrÏba a om˘vání rekl. ploch po celé Praze, v˘roba a instalace reklam – za‰kolení.
Obchodní zástupce – hodinová mzda + prémie z obratu, i brigádnû. Lakovnu ãi
lak˘rníka – na brou‰ení a nátûr litinov˘ch patek lamp veﬁ. os. Tel.: 603 521 288,
e-mail: info@reklamniplocha.cz
2/15
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Prodejna zdravotních potﬁeb na sídli‰ti âern˘ Most opût otevﬁena
Pﬁedstavujeme vám novû zrekonstruovanou prodejnu 1. Zdravotní pomÛcky s.r.o. na sídli‰ti âern˘ Most. Prodejna se nachází v pﬁízemí polikliniky Parník a umoÏÀuje bezbariérov˘ pﬁístup. Cílem
rekonstrukce bylo zpﬁíjemnit prostﬁedí zákazníkÛm a roz‰íﬁit souãasn˘ sortiment prodejny, kter˘ zahrnuje ‰irokou ‰kálu zdravotních pomÛcek a potﬁeb, jak na poukazy pro v˘dej léãebné pomÛcky, tak i pro voln˘ prodej. V pﬁípadû potﬁeby jsme schopni zajistit
i dal‰í zákazníkem poÏadované produkty.

Prodejna 1. Zdravotní pomÛcky s.r.o se nad rámec vlastních
prodejních aktivit snaÏí nabídnout i dal‰í v˘znamnou sluÏbu – zﬁízení bezplatné diskrétní poradny pro osoby, které mají problémy
s nekontrolovateln˘m únikem moãe ãi stolice. Tato poradna pro
inkontinentní byla zﬁízena ve spolupráci s mateﬁskou spoleãností
MSM, která má jako dlouholet˘ v˘hradní distributor vysoce kvalitních inkontinenãních pomÛcek Attends bohaté zku‰enosti s ﬁe‰ením problému inkontinence. I kdyÏ je v˘skyt inkontinence ãast˘,
postihuje 20% osob nad 65 let (vy‰‰í v˘skyt je u Ïen), je její problematika v na‰í spoleãnosti stále víceménû tabu a inkontinentní
osoby nemají mnoho ‰ancí obdrÏet kvalifikované informace o tom,
jak ji ﬁe‰it.
Poradna pro inkontinentní osoby se koná pravidelnû jednou za
mûsíc, zpravidla 1. ãtvrtek v mûsíci. V pﬁípadû zájmu je moÏné
poradnu poﬁádat i v dal‰ích termínech, eventuelnû si vyÏádat náv‰tûvu odborné specialistky pﬁímo doma. Odborná specialistka pro
inkontinenci pomÛÏe náv‰tûvníkÛm vybrat optimální pomÛcku
pﬁímo dle jejich potﬁeb, poradí jim jak pomÛcky správnû pouÏívat
a poskytne kompletní informace t˘kající se ﬁe‰ení inkontinence.
Vûﬁíme, Ïe náv‰tûva poradny pomÛÏe tûmto osobám vyﬁe‰it jejich
problém s inkontinencí a umoÏní návrat do aktivního Ïivota.
Soukromé gymnázium ARCUS PRAHA 9, s.r.o.
Bratﬁí VenclíkÛ 1140/1, 198 00 PRAHA 9
TEL: 281 912 457, 281 865 390
E-mail: info@arcus9.cz www.arcus9.cz

poﬁádá od 7. února 2007 v budovû ‰koly
Bratﬁí VenclíkÛ 1140/1, PRAHA 9

Prohlídka kostela sv. Jiří
V nedûli 18. února od 14 hod. poﬁádá PraÏská informaãní sluÏba prohlídku nejstar‰í
stavby v Hloubûtínû, jíÏ je kostel sv. Jiﬁí z roku 1356. Prohlídka je spojena s odborn˘m
v˘kladem prÛvodkynû paní Pelzbauerové o historii Hloubûtína.
foto: vok

(200 OD STANICE METRA RAJSKÁ ZAHRADA – NAPROTI MÚ PRAHA 14)

Poãítaãové kurzy pro Ïáky Z·
– cena 1000,– Kã za cel˘ kurz
(základy HW a SW, MS Office, Windows,
internet, zpracování fotografií, novin aj.)
zahájení 7. února – ukonãení 16. kvûtna 2007
v˘uka 2 hod. t˘dnû vÏdy ve stﬁedu od 15:30 hod.

Poãítaãové kurzy pro dospûlé a seniory
– cena 1000,– Kã za cel˘ kurz
(základy ovládání poãítaãe, internet, e-mail aj.)
zahájení 7. února – ukonãení 16. kvûtna 2007
v˘uka 2 hod. t˘dnû vÏdy ve stﬁedu od 16:00 hod.

V˘tvarné kurzy
– cena 1500,– Kã za cel˘ kurz – pro star‰í dûti a dospûlé
(kresba, základní grafické techniky, malba)
zahájení 7. února – ukonãení 16. kvûtna 2007
v˘uka 2 hod. t˘dnû vÏdy ve stﬁedu od 16:00 hod.
Zápis do kurzÛ: dennû v budovû ‰koly od 7:15 do 15:30 hod.
Dal‰í informace: na www.arcus9.cz a tel: 281 912 457.

BEZPLATNÉ OZNÁMENÍ
M· Jahodnice, Kostlivého 1218, Praha 9-Kyje, pﬁijme Ïenu na úklid na 3–4 hod. odpoledne, nástup
ihned. Tel. 281 930 822, 281 932 752.
2/05

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

há zdokonalit celkovou fyzickou kondici, udrÏet
du‰evní rovnováhu, posílit organismus a získat
základní prvky sebeobrany. Dal‰í informace
o kung – fu se mÛÏete dozvûdût na mobilním telefonu 605 743 834.
vok
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78 druhů imitace dřeva
8 druhů dýhy
zrcadlové dveře v pěti barvách
ratanové dveře, žaluziové dveře
Předváděcí střediska:
Praha 2

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

e-mail:
e

l.s

Parkování na âerném Mostû

věrnostní bonus – ,,pětiletá smlouva“
Zájemce, kter˘ uzavﬁe podnájemní smlouvu na dobu urãitou (5 let), získává bonus,
dle kterého se mu vÏdy po uplynutí 1 bûÏného placeného roku odeãítá 5% z ãástky placené v pﬁede‰lém bûÏném roce.
Nájemné v prvním roce ãiní:

952,– Kã/mûs vã. DPH
,,rodinné parkování“
parkovné pro 1. vÛz ............ cena: 800,– Kã/mûs + 19%DPH
parkovné pro 2. vÛz ............ cena: 600,– Kã/mûs + 19%DPH
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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PLACENÁ ¤ÁDKOVÁ INZERCE

•

Koupím byt nebo rodinn˘ dÛm jakékoli velikosti, kategorie a vlastnictví, kdekoli v Praze. Nabídnûte cokoli, moÏno i dekret – nájemní smlouvu,
i v domû s majitelem, podnikov˘ apod. I zdevastovan˘, IV. kateg., v soudní Ïalobû, neoprávnûnû obsazen˘, s neÏádoucím nájemníkem, ãi s jakoukoli právní vadou. Ve‰keré formality zajistím, zaplatím
stûhování i pﬁípadné dluhy na nájemném, privatizaci apod. Mohu sehnat a zaplatit i náhradní byt,
domeãek mimo Prahu apod. a dát ãas na vystûhování. Seriózní jednání, platba ihned a v hotovosti,
tel.: 222 712 015.
12/15

PRIVATIZUJETE ?
POMŮŽEME VÁM !

Stavební projekty nabízím pro rekonstrukce
•bytov˘ch
jader, rekonstrukce a novostavby rodinn˘ch domÛ. Tel.: 723 858 248

1/03

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

ÚVĚRY OD 3,5 %

1/04

• Bazar – snowboardy, carvingové lyÏe cena
DO 3000,–. Tel. 777 246 373.
1/07
Úãetnictví
za
pﬁíznivé
ceny!
Slevy
pro
plátce
•DPH i nové podnikatele! Certifikovan˘ V· úãet-

Praha 7, Dělnická 54
budova Drutěvy
Otevřeno po 13–18, út–čt 9–17 hod.
Tel.: 220 806 614, 724 048 121
Těšíme se na vás !

ní,poji‰tûní odpovûdnosti. Tel.: 604 124 534. 1/09
DaÀov˘ poradce nabízí odklady daní, daÀová
•pﬁiznání,
poradenství, (i e-mailem), spol. zdaÀ. manÏelÛ, nemovitosti. Tel.: 608 066 088.

1/10

•

DaÀové pﬁiznání 2006, spoleãné zdanûní manÏelÛ vám zajistí MVM úãetní servis www.mvm-servis.cz J. Macáková, Zeleneãská 55, Hloubûtín, tel:
777 014 820, B. Vitásková, Podnikatelská 565,
Bûchovice, tel: 281 864 667, E-mail: info@mvmservis.cz
1/11
úãetnictví, daÀové evidence na•bízíZpracování
certifikovaná úãetní fyzick˘m i právnick˘m

LYÎE
KOLA –

• PRODEJ A SERVIS
• PÒJâOVNA
• BAZAR

PRODEJ A SERVIS

osobám. Kontakt 606 519 910, veãer 274 822 138.
1/12

Náchodská 708
Praha 9 – Horní Počernice

Koupím byt v této lokalitû druÏstevní nebo v os.
•vlastnictví,
na velikosti a patﬁe nezáleÏí. Platba hoto-

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

vû. Tel. 775 053 379.

9/13

•

Zubní ordinace Stomat s.r.o. registruje nové pacienty na poliklinice „Parník“ na âerném Mostû (ul.
Gen. Janou‰ka 902) a ve Vysoãanské nemocnici
(ul. Sokolovská 304). O‰etﬁujeme dûti u nás registrovan˘ch rodiãÛ, zhotovujeme ve‰keré zubní náhrady, zavádíme zubní implantáty, léãíme parodontologická onemocnûní. Tel.: âern˘ Most: 281 913 093,
Vysoãanská nem.: 266 006 163
2/06

Zpracujeme vaši daňovou evidenci,
podvojné účetnictví, daně, mzdy, DPH,
přehledy. Rekonstrukce účetnictví,
zastupování na úřadech.
Telefon: 603 502 706, 281 932 886,
e-mail: hakata@seznam.cz

2/07

SOBOTA

•

Dopravní firma pﬁijme ﬁidiãe autobusÛ
(sk. „D“) do hlavního pracovního pomûru pro mûstskou dopravu nebo pﬁepravu k obchodním centrÛm
v Praze. Lze i na brigádu (aÏ 5.700 Kã/t˘den, moÏnost v˘platy po t˘dnu). Kontakt: p. Koneãn˘ tel.
731 544 120 (8–16 hod), e-mail: konecny@hotliner.cz.
2/08
kobercÛ, ãalounûní, mytí oken. Telefon
•603âi‰tûní
973 500.
2/09
Kvalitní
lesní
med
koupíte
u
vãelaﬁe.
Ing.
Vyd•ra tel. 720 286 824.
2/11
Potﬁebujete
odvézt
co
se
vám
nevejde
do
va‰e•ho auta? Stûhujeme, vyklízíme, pﬁevezeme cokoli
se vejde do dodávky. 777 200 271.

•

2/12

Pronájem bytu Praha 9-H. Poãernice, 2+kk,
65m2 a balkon 8m2, sklep a parkovací stání v domû,
3. patro s v˘tahem v nové stavbû. Panoramatická
vyhlídka, pûkné, klidné okolí, orientace J. Kuch.
s myãkou, roh. vana, ‰atna. 5 minut busem od metra â. Most. 15.000 Kã/mûs. + popl. Tel. 774 440 930.
2/17

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

ÚČETNICTVÍ

Odhady nemovitostí – soudní znalkynû Eva
•Cihelková,
mob. 728 360 145, tel. 283 044 175,
244 470 151.

ZNALECKÉ OCENùNÍ
NEMOVITOSTÍ, POZEMKÒ,
BYTÒ A STAVEB PROVEDE
Ing. Lacina Jaroslav

17. 2.

FITCENTRUM FANTOM (nad poštou)
a Jana Pacasová vás zvou na

SEMINÁŘ plný POHYBU – DANCE AEROBIC
10.00 – 13.00
vhodné i pro začátečníky
T: 607 944 933
• přihlášky telefonicky nebo osobně
• omezená kapacita

•

Fotoateliér-novû otevﬁen na âerném Mostû. Foto
na prÛkazky 120,–. Rodinné foto od 250,–. Dále
hledáme pro ilustraãní fotografování tûhotné Ïeny,
fotogenické maminky s miminkama a nové tváﬁe
pro modeling. www.studioren.cz, 602 200 270. Bobkova 665.
2/13

DANĚ – ÚČETNICTVÍ – MZDY
Zpracuji Vaši daňovou evidenci,
podvojné účetnictví, DPH, daně,
mzdovou a personální agendu.

Uzávûrka inzerce do ã. 3/07

je 14. 2. 2007

Hana Oberleitnerová-tel.: 777 193 669
hana.oberleitnerova@seznam.cz
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O prvenství mezi akvabelami
Vánoãní cenû Prahy v synchronizovaném plavání se vracíme jak fotografiemi z hloubûtínského bazénu, tak v˘sledkovou listinou. Závodilo se za úãasti 10 zemí a 24 oddílÛ (nejvût‰í úãast z dosavadních 25. roãníkÛ) v kategorii star‰í Ïákynû (13–15 let) a seniorky. U Ïákovské kategorie
v sólech zvítûzila Japonka Aika Hakoyama, na druhém místû skonãila Natálie Koubková z domácího oddílu SK NEPTUN Praha, v t˘mech byla první TJ Tesla Brno, stﬁíbrná pﬁíãka patﬁila opût SK Neptun Praha, v duetech
kralovaly Japonky, tﬁetí skonãily Koubková s Roubíãkovou z SK Neptun
Praha, v kombinovan˘ch sestavách (combo) byly nejlep‰í star‰í Ïákynû
z TJ Tesla Brno. V seniorkách si prvenství v sólu odnesla Mária Dzureková z Bratislavy, v duetech Dzureková s Habovou, druhou pﬁíãku vybojovaly
závodnice SK Neptun Praha a v combu se z vítûzství radovaly seniorky
z ruského Ekatûrinburgu. Poﬁadí nejlep‰ích klubÛ: 1) SK Neptun Praha,
2) TJ Tesla Brno, 3) Japan Swimming Federation.
Pﬁipomínáme, Ïe byl v plaveckém areálu Hloubûtín zahájen zápis
do kurzÛ plavání a akvabel na druhé pololetí ‰kolního roku 2007.
Zápis probíhá vÏdy v pondûlí aÏ ãtvrtek (10–12 a 15.30–17 hod.).
text a foto: j‰

K
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Mezi námi sběrateli
ejvût‰í tuzemskou sbûratelskou událostí leto‰ního roku bude bezesporu
záﬁijová Svûtová v˘stava po‰tovních známek, která se po mnoha letech
vrací do Prahy. A to právem, neboÈ na‰e po‰tovní známky si co do v˘tvarné
úrovnû a techniky provedení udrÏují ve svûtû stále vysoké renomé. Kromû
klasick˘ch sbûratelsk˘ch oborÛ, mezi nûÏ patﬁí zmínûná filatelie, se v dne‰ní konzumní dobû dá sbírat takﬁka cokoli, coÏ asi nejvíce vyhovuje sbûratelÛm kuriozit. U nás v Praze 14 se zaãátkem kaÏdého roku koná malé setkání
sbûratelÛ v klubovnû oddílu Orion na âerném Mostû (viz foto). Jeho vedoucí paní Jandová je sama zapálenou sbûratelkou, coÏ se jí podaﬁilo pﬁenést i na
nûkteré ãleny tohoto pﬁedev‰ím turistického oddílu. TakÏe tu dûti sbírají napﬁ.
pytlíky od ãajÛ, cukry, pivní tácky, kameny, rÛzné obaly atd. V klubovnû jsem
zastihl také paní Korsovou, která se dvacet let vûnuje sbírání dopisních papírÛ, kter˘ch jiÏ má 1 300. Paní Jandová zase vlastní ojedinûlou sbírku 20 000
ubrouskÛ (je 7. v republice, první na svûtû je jedna Norka s 64 000 ubrousky). Ke sbûratelství ji pﬁivedl tatínek, po nûmÏ podûdila 18 alb po‰tovních
známek.
Na závûr tﬁi zajímavé v˘stavní tipy: ve Stﬁedoãeském muzeu v Roztokách
mÛÏete aÏ do 18. bﬁezna nav‰tívit v˘stavu s názvem Sbírání Ivy Hüttnerové
– z ãasÛ krajek a tﬁe‰ní na porcelánu; v Regionálním muzeu v Jílovém u Prahy probíhá do 11. února v˘stava Sbûratelé známí a neznámí, blázni i normální, a za posledním tipem nemusíte nikam jezdit, neboÈ si na stránce
www.pivni-tacky.net mÛÏete prohlédnout hezky doma v teple unikátní galerii ãesk˘ch a slovensk˘ch pivních táckÛ.
j‰, foto autor a archiv
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