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LISTY

2007
duben

MùSÍâNÍK OBâANÒ âERNÉHO MOSTU, HLOUBùTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC

Festival tance a stepu
v Z· Chvaletická, blíÏe
na stranû 27.
foto: j‰
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Naučná stezka byla otevřena
d prvního jarního dne se mÛÏete vypravit na procházku po Nauãné
stezce Prahy 14. Ve stﬁedu 21. bﬁezna byla slavnostnû otevﬁena za úãasti v‰ech, kdo se na její realizaci podíleli: Z· Hloubûtínská, kde se v hodinách zemûpisu zrodil samotn˘ nápad pod vedením pana uãitele Martina
Platze, redakce ListÛ, která spoleãnû s kartografick˘m vydavatelstvím Îaket
dotáhla projekt aÏ do finální podoby (Îaket dodal mapové podklady, graficky zpracoval informaãní tabule a také je vyrobil), a pana starosty Miroslava FroÀka, kter˘ vybudování stezky od zaãátku podporoval. Nauãná stezka Prahy 14 je v porovnání s obdobn˘mi projekty ojedinûlá nejen v rámci
Prahy, ale moÏná i celé âR. Její trasa je totiÏ vedena tak, Ïe prochází v rámci celé na‰í mûstské ãásti jak obytnou zástavbou, tak pﬁilehl˘mi pﬁírodními lokalitami, upozorÀuje jak na historické památky a pﬁírodní zajímavosti, tak na stavby spjaté se souãasností. Stezka zaãíná a konãí pﬁed stanicí
metra Hloubûtín, vydat se po ní ale mÛÏete z libovolného stanovi‰tû. Mapku celé trasy a v‰ech 14 stanovi‰È jsme uveﬁejnili jako pﬁílohu minul˘ch
ListÛ.
j‰, foto: ves a autor

O

Stojany instalovali pracovníci hospodáﬁské správy ÚMâ Praha 14.

Nakladatelství Îaket pﬁipravilo u pﬁíleÏitosti otevﬁení stezky orientaãní minizávod.

Luká‰ a Marcela ze Z· Hloubûtínská instalují pﬁi slavnostním otevﬁení centrální panel nauãné stezky u stanice metra Hloubûtín.

Reportér âeského rozhlasu Regina zpovídá dva chlapce ze Z· Hloubûtínská, kteﬁí na otevﬁení stezky pﬁijeli na kolech.

Starosta se skupinkou ÏákÛ a uãitelem Martinem Platzem.
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Na svém 8. jednání
dne 27. 2. Rada mj.

•

schválila realizaci kulturnû multisportovní akce âern˘ Most sportuje 2007, konané ve dnech 2. 6. aÏ
3. 6. 2007, finanãní krytí pro tuto akci
formou sponzorsk˘ch darÛ, rozpoãet
pro tuto akci
souhlasila se stavebními úpravami
nebytov˘ch prostor v objektu ã. p.
669 ul. Karda‰ovská s tím, Ïe náklady na rekonstrukci uhradí nájemce vlastním nákladem a s úpravou
nájemného hrazeného formou technického zhodnocení
souhlasila s úpravou usnesení
Rady ze dne 10. 10. 2006, kdy se
mûní finanãní spoluúãast ve v˘‰i
50 % nákladÛ na realizaci projektu
„JAHODA Centrum komunitních
aktivit“ na v˘‰i 25% pﬁi zachování
objemu finanãních prostﬁedkÛ
seznámila se s Ïádostí na úpravu
smûrné ãásti územního plánu pozemku parc. ã. 2575/3 a 2575/6 k. ú. Kyje
ve funkãním území ãistû obytném
OB z kódu C 9 na E 9. Nesouhlasí
s úpravou smûrné ãásti územního
plánu pozemku parc. ã. 2575/3
a 2575/6 k. ú. Kyje ve funkãním území ãistû obytném OB z kódu C 9 na
E 9. Doporuãuje úpravu smûrné ãásti ÚPn pozemku parc. ã. 2575/3
a 2575/6 k. ú. Kyje ve funkãním území OB z kódu C 9 na D 9 za podmínky, Ïe nebude pﬁekroãena podlaÏnost 3 + U. PoÏaduje v dal‰í pﬁípravû
projektu ﬁe‰it s hlavním mûstem Prahou návaznosti na stávající technickou infrastrukturu, dopravní napojení, obãanskou vybavenost (‰kolství
a sportovní zaﬁízení) a kvalitní zaloÏení zelenû

•

•

•

Na svém 9. jednání
dne 13. 3. Rada mj.

•
•

schválila Jednací ﬁád ZMâ Praha 14
schválila partnerskou dohodu
o spolupráci v rámci projektu „Centrum WELCOME“ uzavﬁenou s KﬁesÈansk˘m centrem pro rodinu Heﬁmánek, o. s.
schválila pﬁidûlení grantov˘ch
prostﬁedkÛ Mâ Praha 14 v roce 2007
schválila realizovat nápisy „Poliklinika“ na objekt polikliniky Gen.
Janou‰ka 902, âern˘ Most
schválila poskytnutí pﬁíspûvku ve
v˘‰i 50 000 Kã na vybudování pﬁeãerpávací jímky spla‰kové kanalizace pro RD manÏelÛ Kunclov˘ch
souhlasila s pokraãováním procesu smûﬁujícímu k odkoupení bytov˘ch domÛ ã. p. 1047 – 1053 v ulici
DoleÏalova právnickou osobou zaloÏenou oprávnûn˘mi nájemníky

•
•
•
•

•

souhlasila s uzavﬁením smlouvy
o zﬁízení vûcného bﬁemene uloÏení
plyn. potrubí do pozemkÛ parc. ã.
170, 2647/1 a 2676 v k. ú. Kyje se
spoleãností PraÏská plynárenská
Distribuce, a. s.
souhlasila s nabytím pozemkÛ pod
budovami ve svûﬁené správû nemovitostí Mâ Praha 14 v k. ú. Hloubûtín
souhlasila s prodlouÏením termínu dokonãení jiÏního chodníku v ul.
Mílovská v Jiráskovû ãtvrti
vzala na vûdomí v˘sledky inventarizace majetku a závazkÛ ve vlastnictví a správû Mâ Praha 14 za rok
2006

tj. 85 Kã/m2/rok, pozemky budou
nabídnuty k odkoupení vlastníkÛm
domÛ
pronájem pozemkÛ slouÏících
jako funkãnû spjaté plochy ve v˘‰i
11 Kã/m2/rok, pozemky budou nabídnuty k odkoupení vlastníkÛm pﬁiléhajících pozemkÛ, pﬁíp. souãasn˘m
nájemcÛm
kupní cenu doporuãuje komise
ve v˘‰i 480 Kã/m2 ve v‰ech pﬁípadech

•

•
•
•

Zastupitelé
jednali koncem
března
Ve ãtvrtek 29. bﬁezna 2007 se
v Galerii 14 na âerném Mostû uskuteãnilo 3. jednání Zastupitelstva Mâ
Praha 14. Vzhledem k tomu, Ïe probûhlo aÏ po uzávûrce ListÛ, jeho
usnesení budeme moci uveﬁejnit aÏ
v kvûtnov˘ch Listech. Usnesení
z dosavadních jednání ZMâ Praha
14 vãetnû tohoto posledního naleznete na www.praha14.cz

Komise pro výchovu
a vzdělávání (12. 2.)
Komise projednala informaci
k situaci na Z· Gen. Janou‰ka podala Mgr. Jitka Îáková, zástupkynû starosty. Zhodnotila situaci od poãátku
jmenování Mgr. Ilony ·Èastné ﬁeditelkou Z· Gen. Janou‰ka do souãasné doby. Na ‰kole probûhlo nûkolik
kontrol (â·I 9/06, veﬁejnosprávní
kontrola – hospodaﬁení s finanãními
prostﬁedky poskytnut˘mi z rozpoãtu
zﬁizovatele pﬁi poﬁizování dlouhodobého majetku 5/06, Oblastní
inspektorát práce pro hlavní mûsto
Prahu 10/06, â·I – ‰etﬁení stíÏnosti
od rodiãÛ 1/07 – stíÏnost nedÛvodná). Informaci doplnil Mgr. Jirou‰ek.
Situace se monitoruje. Mgr. Îáková
pﬁedala ﬁeditelce Z· Gen. Janou‰ka
nabídku Asociace mediátorÛ âR,
která zaji‰Èuje ‰kolení v oblasti ﬁe‰ení konfliktÛ atd. Komise vzala zprávu na vûdomí a konstatovala, Ïe na
základû opakovan˘ch kontrol ze strany â·I nebyly zji‰tûny závaÏné
nedostatky.

Komise majetková
(15. 2.)

•

doporuãila prodej ãásti pozemku
parc. ã. 228/5 o v˘mûﬁe cca 90 m2,
k. ú. Hostavice, dle cenové mapy ve
v˘‰i 2 100 Kã/m2 za úãelem roz‰íﬁe-

•

ní sklad u provozovny spoleãnosti
ADC Blackfire Entertainment, s. r. o
nedoporuãila prodej ãásti pozemku parc. ã. 2727/1, k. ú. Kyje za
úãelem roz‰íﬁení zahrady Ïadatele,
doporuãila zkvalitnit údrÏbu pozemku
schválila prodej pozemku parc.
ã. 1265/1 o v˘mûﬁe 93 m2, k. ú. Hloubûtín, z dÛvodu doﬁe‰ení majetkoprávního uspoﬁádání hranic pozemkÛ
ve vlastnictví spotﬁebního druÏstva
Vãela Praha
nedoporuãila prodej pozemku
parc. ã. 924 o v˘mûﬁe cca 450 m2,
k. ú. Kyje, pro stavbu rodinného
domu, neboÈ je z hlediska ÚPn hl. m.
Prahy pro tento úãel nevhodn˘; pﬁi
pﬁí‰tím jednání se uskuteãní místní
‰etﬁení ke zji‰tûní stavu pozemku
doporuãila odloÏit prodej pozemku parc. ã. 172/2 o v˘mûﬁe 1 839 m2,
k. ú. Kyje, spoleãnosti Invenio, s. r. o.,
do doﬁe‰ení majetkoprávních vztahÛ
k sousednímu pozemku parc. ã. 171/1
a na nûm stojící budovû v soukromém
vlastnictví
doporuãila prodej parc. ã.
2886/139 o v˘mûﬁe 283 m2, k. ú.
Kyje, paní Radce Pascoto, za cenovou mapu platnou pro rok 2004
z dÛvodu zohlednûní v˘‰e vloÏen˘ch
nákladÛ Ïadatelky na vybudování
parkovi‰tû (v roce 2004 nebylo moÏné z dÛvodu okolní v˘stavby Ïadatelce pozemek prodat)
doporuãila prodej pozemku parcely ã. 2668/3, k. ú. Kyje, spoleãnosti Richter + Frenzel, s. r. o., za cenu navrÏenou kupujícím ve v˘‰i
1 990 Kã/m2, pro úãely scelení s prÛmyslov˘m areálem Ïadatele
souhlasila z dÛvodu zachování komunikace Dﬁínovská se smûnou pozemku parc. ã. 111 o v˘mûﬁe
249 m2 za ãást pozemku parc. ã.
890/8 o v˘mûﬁe cca 260 m2, oba
v k. ú. Hostavice, s manÏeli Kürtiov˘mi, nedoporuãila hradit rozdíl ve
v˘mûrách ve prospûch manÏelÛ Kürtiov˘ch
zaujala stanovisko ve vûci stanovení v˘‰e nájemní, resp. kupní ceny,
pozemkÛ pronajat˘ch v lokalitû ulice Za Rokytkou, k. ú. Kyje:
pronájem pozemkÛ pod domy
v soukromém vlastnictví bude v maximální v˘‰i cenového vûstníku,

•
•
•

•

Komise bezpečnostní
a protidrogová (28. 2.)
Komise posoudila a vyhodnotila
Ïádosti o poskytnutí grantu z rozpoãtu Mâ Praha 14 v roce 2007, dále
se seznámila se zprávou o v˘sledné
ãinnosti Obvodního ﬁeditelství Mûstské policie Praha 14 za rok 2006, kterou roz‰íﬁila Ing. Bc. Hetzlová, ﬁeditelka Mûstské policie Praha 14,
o informaci k mûstskému kamerovému systému (nové kamery v ul.
Mochovská a na Úﬁadu m. ã. Praha 14).
V komisi byla v návaznosti na
tuto informaci zvaÏována moÏnost
roz‰íﬁení mûstského kamerového
systému za úãelem zaji‰tûní vût‰í
bezpeãnosti pﬁed po‰kozováním ãi
zcizením vozidel parkujících na sídli‰tích, a to i za pﬁípadné finanãní
úãasti napﬁ. bytov˘ch druÏstev. MoÏnost realizace bude provûﬁena.

Komise kultury a aktivit
volného času (19. 2.)

•

Komise posoudila celkem 34 Ïádostí o grant v oblasti kultury a vyuÏití volného ãasu dûtí a mládeÏe. Celková ãástka 400 000 Kã, která byla
letos k dispozici pro grantovou podporu v této oblasti, byla rozdûlena
v plné v˘‰i.

•

Komise životního prostředí
(14. 3.)

•

Komise souhlasila s navrhovanou
zmûnou územního plánu hl. m. Prahy, parc. ã. 254/3, 257/1, 257/2,
257/6, 257/7 a 258/2 v k. ú. Hloubûtín z kategorie lesní porosty na garáÏe a parkovi‰tû, a to pouze u zastavûn˘ch a pﬁíjezdov˘ch ploch; nemûla
námitek proti zámûru v˘stavby bowlingové haly pﬁi ulici Kolbenova.

•
•

Poznámka: informace o odborn˘ch
komisích a v˘borech jsou zpracovány redakcí podle ovûﬁen˘ch zápisÛ z jednání tûchto orgánÛ Rady
a Zastupitelstva. Úplné znûní zápisÛ naleznete na www.praha14.cz.
Usnesení odborn˘ch komisí Rady
Mâ Praha 14 jsou pouze doporuãující a nejsou pro Mâ Praha 14
závazné.
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Výběrové řízení

Směny bytů

Mâ Praha 14, Úﬁad mûstské ãásti,
vyhla‰uje v˘bûrové ﬁízení na obsazení pracovního místa: Provozní
manaÏer Centra vzdûlávání a veﬁejného internetu (budova centra v MaÀákovû ulici ã. 745, Praha 9
– âern˘ Most). BliÏ‰í informace na webov˘ch stránkách úﬁadu
www.Praha14.cz, odkaz volná místa. Projekt k nahlédnutí po domluvû
na telefonu: 281 005 253, Dana
Davidová.

Mâ Praha 14 chce pomoci sv˘m
obãanÛm, kteﬁí jsou nájemníky bytu
ve svûﬁené správû Mâ Praha 14 a hodlají byt z nejrÛznûj‰ích dÛvodÛ vymûnit. Mohou se obrátit na Správu
majetku Praha 14, a. s., Metujská
907, Praha 9, která tyto smûny bude
pro obãany realizovat. Konkrétní informace obdrÏíte na tel.: 281 02 14 69,
paní Ochranová M.

Vlajka pro Tibet
Pﬁed 48 lety, 10. bﬁezna 1959 vypuklo ve Lhase spontánní povstání
proti ãínské okupaci Tibetu, které
bylo krvavû potlaãeno. Od roku 1994
jsou na celém svûtû v tento den vyvû‰ovány tibetské vlajky jako vyjádﬁení podpory mírumilovnému tibetskému lidu v jeho úsilí o národní
svébytnost. K této mezinárodní kampani se letos pﬁipojilo pﬁes tﬁi stovky
radnic z celé na‰í republiky, vãetnû
radnice Prahy 14, pﬁed jejíÏ budovou
opût zavlála 10. bﬁezna tibetská vlajka se zlat˘m sluncem.

Informativní
schůzka o Klubu
seniorů
V únorovém ãísle ListÛ jsme slíbili, Ïe pozveme seniory na informativní schÛzku k ustavení Klubu
seniorÛ. SvÛj slib plníme a zveme
zájemce z ﬁad na‰ich seniorÛ na
setkání, které probûhne ve stﬁedu
18. dubna od 15.30 do 17.30 hod.
v Galerii 14, nám. Plk.Vlãka 686
(autobus 273, 141 v˘stupní zastávka
Kpt. Stránského).
Mgr. Jitka Îáková,
komise pro komunitní plánování

Motýlek vzdělává
pracovníky neziskových
organizací
Projekt „Vzdûlávání poskytovatelÛ sociálních sluÏeb z Prahy 14
v oblasti standardÛ
kvality“ probíhá
v Mot˘lku jiÏ více
neÏ pÛl roku. Souãasn˘m trendem
v sociálních sluÏbách je pﬁistupovat
ke v‰em klientÛm jako k rovnocenn˘m partnerÛm a respektovat jejich
rÛzná práva daleko více, neÏ tomu
bylo dosud. To pﬁiná‰í i zv˘‰ené
nároky na znalosti a dovednosti
v‰ech pracovníkÛ v tûchto zaﬁízeních.
V lednu 2007 vstoupil v platnost
dlouho pﬁipravovan˘ zákon o sociálních sluÏbách, jehoÏ souãástí jsou
i poÏadavky na kvalitu, tzv. standardy. Organizace, které tyto standardy
nebudou schopny splnit, nebudou
moci sluÏby dále poskytovat. Hlavním úkolem projektu tedy je, aby pracovníci pochopili nové pojetí sociálních sluÏeb a pﬁipravili se na budoucí
inspekce v jejich zaﬁízení.
Vzdûlávání zaãalo v ãervenci
2006 a skonãí v ãervnu roku 2007.
Je realizováno díky finanãním prostﬁedkÛm z Evropského sociálního
fondu, které se Komunitnímu centru

Mot˘lek podaﬁilo v loÀském
roce získat od
Nadace rozvoje
obãanské spoleãnosti (globální grant). V Mot˘lku se kaÏd˘ mûsíc konají celodenní
semináﬁe, které nav‰tûvují pracovníci zaﬁízení sociálních sluÏeb z Prahy 14 – Komunitního centra Mot˘lek, Domu sociálních sluÏeb ââK,
Centra Sluneãnice – stﬁediska Diakonie Církve bratrské a Dûtského
centra Paprsek. V bﬁeznu se pﬁidala i zástupkynû sdruÏení Cikne âhave. Zku‰ení lektoﬁi (zpravidla inspektoﬁi kvality sociálních sluÏeb)
vûnují velkou pozornost i praktick˘m
cviãením. Tû‰í nás, Ïe nûkteré ze
zúãastnûn˘ch organizací pﬁijaly tyto
moderní pﬁístupy za své v podstatû
jiÏ pﬁi svém zaloÏení. V leto‰ním roce
budou kromû semináﬁÛ probíhat
i konzultace ke standardÛm pﬁímo
v zúãastnûn˘ch organizacích. Partnerem projektu je Mâ Praha 14, jejíÏ
zástupce, vedoucí odboru sociálních
vûcí a zdravotnictví Mgr. David BeÀák, se nûkter˘ch semináﬁÛ osobnû
úãastní.

PŘIJĎTE
NA VEŘEJNÉ SETKÁNÍ
K ROZVOJI SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
Hlavním cílem setkání je pﬁedstavit Vám, obãanÛm jednotlivé ãásti
tzv. komunitního plánování a seznámit Vás s moÏnostmi, jak se mÛÏete
aktivnû zapojit do plánování stávajících i budoucích sociálních sluÏeb
poskytovan˘ch na území Prahy 14 nebo Dolních Poãernic. Dále Vás
seznámíme s ãleny komise, která cel˘ proces koordinuje, a nabídneme
Vám moÏnost zúãastnit se vytváﬁení nového plánu rozvoje sociálních
sluÏeb, napﬁ. prostﬁednictvím ãlenství v nûkteré z pracovních skupin. KaÏd˘ dostane prostor sdûlit svÛj názor, nápad ãi kritiku, t˘kající se dané
oblasti sociálních sluÏeb, a to formou atraktivní demokratické spolupráce u „kulat˘ch“ stolÛ v rámci ãtyﬁ pracovních skupin: senioﬁi, zdravotnû
postiÏení, rodina, dûti a mládeÏ, romské etnikum. Cel˘ proces tedy zaãíná diskusí na téma, které by se dalo volnû shrnout do otázky: Jak
jsme na tom se sociálními sluÏbami na Praze 14 a v Dolních Poãernicích?
Máte k tomu co ﬁíct? Znáte odpovûì? Chcete si poslechnout názory
ostatních obyvatel na‰í mûstské ãásti? Rozhodnû si nenechte veﬁejné setkání ujít!
Setkání se koná: v pondûlí 23. dubna od 16.30 do 18.30 hod. v budovû Z· Chvaletická 918, Lehovec (bus ã. 110 a ã. 181 z Hloubûtína do
stanice Îárská).
Program setkání: pﬁivítání úãastníkÛ zástupkyní starosty Mgr. Jitkou
Îákovou; vystoupení taneãního studia Glanc pﬁi KC Domeãek; komunitní plánování rozvoje sociálních sluÏeb – pﬁedstavení problematiky; pﬁestávka a obãerstvení; práce úãastníkÛ u kulat˘ch stolÛ; diskuse; závûreãné slovo pﬁedstavitele Mâ Praha 14.
Tû‰íme se na Va‰i úãast
Mgr. Jitka Îáková
zástupkynû starosty Mâ Praha 14
pﬁedsedkynû komise pro komunitní plánování

Co to jsou
sociální služby?
V souvislosti s konáním setkání obãanÛ Prahy 14 k rozvoji sociálních
sluÏeb uveﬁejÀujeme základní informace k lep‰í orientaci v této problematice. Mezi sociální sluÏby jsou zaﬁazeny ãinnosti poskytující osobám:
pomoc v nepﬁíznivé sociální situaci, podporu pﬁi zaãleÀování do bûÏného
Ïivota a ochranu pﬁed sociálním vylouãením.

Druhy sociálních služeb
 poradenství, peãovatelská sluÏba, prÛvodcovské a pﬁedãitatelské
sluÏby, osobní asistence, tísÀová péãe, podpora samostatného bydlení,
odlehãovací sluÏby, centra denních sluÏeb, denní a t˘denní stacionáﬁe,
domovy pro zdravotnû postiÏené, domovy pro seniory, chránûné bydlení,
 raná péãe, telefonická krizová pomoc, tlumoãnické sluÏby, azylové domy, domy na pÛl cesty,
 kontaktní centra, krizová pomoc, nízkoprahová denní centra, nízkoprahová zaﬁízení pro dûti a mládeÏ, noclehárny, sluÏby následné péãe,
sociálnû aktivizaãní sluÏby pro rodiny s dûtmi.

Plán rozvoje sociálních služeb –
tzv. komunitní plánování
Ve správním obvodu Prahy 14 (vãetnû Dolních Poãernic) v souãasné
dobû zahrnuje: strategii rozvoje Prahy 14 v oblasti sociálních sluÏeb, partnerství a demokratickou spolupráci mûstské ãásti, neziskov˘ch (aj.) organizací a obãanÛ pﬁi tvorbû a realizaci této strategie. Do komunitního plánu jsou v souãasné dobû zapojeni tito partneﬁi: Obãanské sdruÏení Jahoda,
SdruÏení na pomoc dûtem s handicapy Komunitní centrum Mot˘lek,
Obãanská inspirace, âesk˘ ãerven˘ kﬁíÏ, Stﬁedisko kﬁesÈanské pomoci
Horní Poãernice, Základní ‰kola Mochovská, Obãanské sdruÏení Cikne
âhave, Diakonie Církve Bratrské – Centrum Sluneãnice, Obãanské sdruÏení PROSAZ, Obãanské sdruÏení zpravující DÛm tûlesnû postiÏen˘ch,
obãané a uÏivatelé sociálních sluÏeb.
BliÏ‰í informace: Jan ·patenka, koordinátor KPSS,
mail: spatenka@p14.mepnet.cz,
tel. 281 005 344
dvoustranu pﬁipravil: j‰
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Granty na rok 2007
Mûstská ãást Praha 14 vyhlásila v leto‰ním roce podporu grantov˘ch projektÛ ve ãtyﬁech oblastech: kultury
a aktivit volného ãasu; protidrogové prevence a prevence kriminality; sociální péãe a zdravotnictví; sportu a tûlov˘chovy. Celkem se grantového ﬁízení zúãastnilo 58 ÏadatelÛ (nûkteﬁí Ïadatelé se pﬁihlásili do více oblastí) a grantovou podporu získalo celkem 102 projektÛ. Pﬁi vyplÀování grantov˘ch formuláﬁÛ mohli jednotliví Ïadatelé opût
vyuÏít pomoci konzultantÛ pro jednotlivé oblasti. Celkov˘ objem prostﬁedkÛ na granty byl letos 2 miliony Kã, coÏ
pﬁedstavuje oproti roku 2006 nárÛst o zhruba 344 000 Kã. Tyto finanãní prostﬁedky byly rozdûleny následovnû:
400 000 Kã na 34 projektÛ v oblasti kultury a aktivit volného ãasu, 400 000 Kã na 11 projektÛ v oblasti protidrogové prevence a prevence kriminality, 800 000 Kã na 22 projektÛ v oblasti sociální péãe a zdravotnictví a 400 000 Kã
na 35 projektÛ v oblasti sportu a tûlov˘chovy. O udûlení grantÛ do 50 000 Kã rozhodovala Rada Mâ Praha 14,
u finanãních darÛ nad 50 000 Kã Zastupitelstvo. Pﬁehled schválen˘ch grantÛ uveﬁejÀujeme níÏe, je umístûn rovnûÏ na úﬁední desce a na webov˘ch stránkách radnice.
j‰
Îadatel –
Název projektu

pﬁiznaná
v˘‰e grantu

Zajíãek na koni
102350
Jízda na koních zdarma
pro dûti s handicapy
a integraãní v˘lety pro dûti 40000
Letní integraãní tábory s koÀmi
pro dûti s handicapy
a jejich rodiny
47350
Projekt osobní asistence,
v˘pomoc v douãování
pro Marii Námûstkovou
15000
YMCA Praha
Mateﬁské centrum Klubíãko
Herny mateﬁského
centra Klubíãko
·koliãka Beránek
Pohybová v˘chona
pﬁed‰kolních dûtí

55500
20000
20000
10000
5500

SdruÏení na pomoc
390000
dûtem s handicapy
Kulturní akce Mot˘lek
20000
Podpora rodin s dûtmi
do 6 let vûku
50000
Centrum denních sluÏeb
60000
Odlehãovací sluÏby
80000
Nízkoprahov˘ klub
160000
Prázdninov˘ pﬁímûstsk˘ tábor 20000
Cikne âhave
Celorep. soutûÏ Romsk˘ talent
Poradenské centrum Câ
Klub Cikne âhave

104000
14000
50000
40000

Diakonie církve bratrské
100000
Osobní asistence
20000
Tréninkové bydlení
50000
Provoz centra denních sluÏeb
pro osoby s tûl. postiÏ.
30000
âesk˘ ãerven˘ kﬁíÏ
160000
Sociální péãe – sluÏby domácí
péãe o seniory
a zdrav. postiÏené
20000
Provoz a vybavení ubytovacích
zaﬁízení pro seniory
50000
Nízkoprahov˘ klub seniorÛ
90000
Asistence
SluÏby asistence obãanÛm
Jahoda O. S.

60000
60000
100000

Îadatel –
Název projektu

pﬁiznaná
v˘‰e grantu

Nízkoprahové kluby
JAHODA a DÎAGODA
70000
Klub JahÛdka pro rodiãe s dûtmi 30000
O.S.K.C. Heﬁmánek
Dûtská divadelní pﬁedstavení
a tvoﬁivé semináﬁe pro dûti
Tulipán – okno rozvíjení
pﬁed‰kolních dûtí dokoﬁán
KaÏd˘ mladík chce b˘t
bubeníkem, která dívka
by nechtûla b˘t zpûvaãkou

60000
10000
20000

30000

Mgr. J. Bﬁicháãková-Olivová 13000
Zakoupení v˘tvarn˘ch potﬁeb
pro provoz ateliéru VV dûtí a mlád.
Junák, svaz skautÛ
15000
a skautek âR
Kultura vyuÏití Vâ dûtí a mládeÏe
O. S. Poãin
Konû pod stﬁechou

12000

TJ Kyje
31000
V˘prava za kulturou, poznáním 6000
a za zdravím do lázní Podûbrady
Nákup pﬁenosn˘ch hliníkov˘ch
juniorsk˘ch branek
na kopanou
25000
SdruÏení obãanská inspirace 20000
Rekonstrukce a vybavení prostor
pro práci s dûtmi a soc.-právní
poradenství
93. pion˘rská skupina
Akce ve volném ãase
pro mládeÏ
Provoz a vybavení prostor
pro ãinnost
Akce pro neorganizované dûti
Divadlo Kámen
Celoroãní ãinnost v r. 2007

30000
10000
10000
10000
8000

O. S. Kometa
Kometa dûtem

10000

DDM Praha 9
Akce pro neorganizovanou
mládeÏ
Akce ve volném ãase pro dûti
a mládeÏ, akce pro seniory

19150
4150
15000

Îadatel –
Název projektu

pﬁiznaná
v˘‰e grantu

Církev Bratrská v Praze 9-âM30000
Provoz BB klubÛ – klubová ãinnost
Základní ‰kola
30000
Vybíralova, P9
Protidrogov˘ preventivní program
pro Ïáky 6. tﬁíd
Základní ‰kola
20000
Hloubûtínská, P9
PROgram primární PREVence
KOB Tretra Praha
Velikonoãní a letní sportovní
pobyt v pﬁírodû spojen˘
s tréninkem
Poﬁádání závodÛ poháru Ïactva
a praÏského Ïebﬁíãku
ve Staré Huti
Pronájmy tûlocviãny, doprava
na závody, startovné
a podpora celoroãních aktivit
Klubu orient. bûhu
PROSAZ
Doma je doma

30000

10000

10000

10000
30000

1. integraãní centrum
30000
Integrace handicapovan˘ch osob
SKP H. Poãernice
Peãovatelská sluÏba

30000

Marie Mádlová
30000
Osobní asistence zdrav. postiÏenému
Integraãní centrum zahrada 20000
Komplexní péãe pro
handicapované klienty Integr. centra
Centrum pro zdrav. postiÏené 20000
Kraje Praha
Centrum pro zdravotnû postiÏené
Sjednocená org. nevidom˘ch 20000
a slabozrak˘ch
Zdravotnû rehabilitaãní program
Fokus
40000
DÛm na pÛl cesty v systému
komunitních sluÏeb pro lidi
s du‰evní nemocí
Formika
Podporované zamûstnávání

20000

Îadatel –
Název projektu

pﬁiznaná
v˘‰e grantu

Speciální domov mládeÏe
SPMP Chotû‰ice
Pﬁíprava mentálnû postiÏené
mládeÏe pro uplatnûní
na trhu práce

5000

SK Neptun Praha
Pronájem bazénu a tûlocviãny

50000

TJ Slavoj Tesla Hloubûtín
Rekonstrukce rozvodÛ vody
v areálu oddílu tenisu

50000

FK King fotbalov˘ oddíl
20000
Pronájmy hﬁi‰È, tûlocviãen,
vybavení mistrovské,
tréninkové a v˘daje s tím spojené
AQUA BLUES
Nákup sportovního vybavení

30000

TJ Sokol Hloubûtín
30000
Nájemné na pouÏívání tûlocviãen
·kola Taekwon-doo Dan-Gun 30000
Pronájem tûlocviãen
20000
Vybavení dûtí a juniorÛ
ochrann˘mi pomÛckami
– chrániãi
10000
PROTEBE humanitární
sdruÏení
·ach PROTEBE

15000

FlbK Z· Vybíralova
Jarní florbalov˘ turnaj
a vybavení oddílu

10000

SK Spectrum Praha
·kolní softbalová liga
Pronájem hﬁi‰tû

20000
10000
10000

Fit Studio D
30000
Pronájem TV zaﬁízení a sportovi‰È
Hanu‰ová Hana
20000
5.stepaﬁská pﬁehlídka a exhibice
moderní gymnastiky
o pohár PraÏské 14
SK Prosek Praha
âasomíra s ukazatelem
skóre pro basketbal
Dívãí sportovní aktivity
na Lehovci a okolí

50000
20000
30000
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MŠ Obláček v G14
Ve stﬁedu 11. dubna v 10 hodin se
koná v Galerii 14, nám. Plk. Vlãka 686
vernisáÏ v˘stavy prací dûtí z Mateﬁské ‰koly ·ebelova na âerném Mostû. V˘stava potrvá do 25. dubna
a bude otevﬁena vÏdy v úter˘, stﬁedu
a ãtvrtek 14–18 hod. a v nedûli 14–17
hodin. Vstup voln˘.

Vídní napříč časem
Ve stﬁedu 11. dubna od 18.30
hodin se uskuteãní v Galerii 14 koncert souboru Brahms Trio Prague.
Na programu budou skladby L. v.
Beethovena, W. A. Mozarta a H. v.
Herzogenberga. Vstup voln˘.

Svatojiřská pouť
Srdeãnû v‰echny zveme na tradiãní Svatojiﬁskou pouÈ v Hloubûtínû, která se koná v sobotu 21. dubna. PouÈ bude zahájena v 10 hodin
M‰í svatou v kostele sv. Jiﬁí. PouÈov˘ program uvede v 11.15 hod. starosta Prahy 14 na pódiu pﬁed obchodním domem u metra. Uprostﬁed
pouÈov˘ch atrakcí budou k vidûní
a sly‰ení soubory StaropraÏská muzika, PouÈoví muzikanti, PraÏsk˘ pou-

Èov˘ orchestr. Pro dûti vystoupí Divadlo Matûje Kopeckého a pﬁijede
vesel˘ klaun Pepíno se spoustou
pﬁekvapení. Mimo tradiãní nabídky
pouÈového zboÏí ve stáncích se zde
budou prezentovat se sv˘mi v˘robky neziskové organizace pÛsobící na
na‰í mûstské ãásti.
Na Staré hospodû budou po cel˘
den vepﬁové hody.

KVùTEN

62. výročí ukončení
druhé světové války
Obvodní v˘bor âeského svazu
bojovníkÛ za svobodu v Praze 9
poﬁádá ve spolupráci s Mâ Praha 9
a Mâ Praha 14 slavnostní shromáÏdûní obãanÛ u pﬁíleÏitosti 62. v˘roãí
ukonãení druhé svûtové války. Vzpomínkov˘ akt se koná 3. kvûtna v 15
hodin u památníku 2. odboje v sadu
na Novém námûstí v Hloubûtínû.

PRAHA 14
TOUR 2007
V sobotu 12. kvûtna se uskuteãní
na kurtech Z· Bﬁí VenclíkÛ tenisov˘

turnaj ve ãtyﬁhﬁe pro dospûlé neregistrované hráãe. BliÏ‰í informace
v pﬁí‰tím ãísle.

Grafika a sochy
Ve stﬁedu 16. kvûtna v 17 hodin
bude v Galerii 14 zahájena v˘stava
soch a grafik akademického sochaﬁe
Jaroslava Bockera. Vstup voln˘. BlíÏe o v˘stavû v pﬁí‰tích Listech.

Lukáš Vondráček
pro Motýlek –
pozvání na koncert
Srdeãnû zveme v‰echny pﬁíznivce klasické hudby a Mot˘lku na velk˘ benefiãní koncert, jehoÏ protagonistou bude vynikající mlad˘
klavírista Luká‰ Vondráãek. Koncert se bude konat 17. kvûtna od
19 hodin v koncertní síni FOK –
Kostele sv. ·imona a Judy na Starém
Mûstû. Zá‰titu nad koncertem pﬁevzal starosta Prahy 14 Ing. Miroslav Fronûk.
Luká‰ Vondráãek je znám˘ jiÏ od
dûtsk˘ch let svou geniální hrou na
klavír. Nyní, ve sv˘ch dvaceti letech,
vystupuje jako sólista pﬁedev‰ím
na svûtov˘ch koncertních pódiích.
O to více si ceníme, Ïe nás sám

MŠ Obláček v dětském
výtvarném světě
UÏ po nûkolik let se na‰e M· z âerného Mostu prezentuje veﬁejnosti nejen sv˘mi v˘stavami v oblasti v˘tvarné v˘chovy, ale i hudebními a dramatick˘mi vystoupeními
na rÛzn˘ch soutûÏích. Práce krouÏku v˘tvarné v˘chovy
a keramiky jsme kaÏdoroãnû vystavovali od roku 1999

v prostorách CâM, nûkteré na‰e práce zdobily
ãesk˘ pavilon na EXPO
2000 v Hannoveru a prostﬁednictvím celostátní v˘stavy Al‰ova zemû putovaly
i po Evropû. Za úãast v celostátních soutûÏích pod hlaviãkou firmy Bellersdorf – NIVEA jsme po dva roky získali ocenûní v soutûÏi Svût kolem nás, podporované pedagogickou fakultou UK. Na‰e úspûchy jsme zavr‰ili
cenou 39. roãníku
jiÏ zmínûné v˘stavy
Al‰ova zemû, kdy
pﬁevzaly na‰e dûti
ãestné uznání pﬁi
vernisáÏi v prostorách pedagogické
fakulty. Tuto cenu
jsme loni získali
mimo jiné za dvû
plastiky ãerta a ãarodûjnice. Obû uvidíte spoleãnû se
zapaspartovan˘mi
obrázky a keramick˘mi v˘robky na
na‰í v˘stavû v Galerii 14, kam vás
srdeãnû zveme. Tuto v˘stavu zahájíme
vernisáÏí 11. dubna
v 10 hod. a potrvá aÏ do nedûle 25. dubna. Dûkujeme
touto cestou Mâ Praha 14, která nám vychází v‰estrannû vstﬁíc.
za kolektiv M· Obláãek Eva Plicková

vyhledal a nabídl nám svou pomoc,
aby podpoﬁil znev˘hodnûné dûti
z Mot˘lku. Moderátorkou veãera
bude Ester Janeãková z âeské televize. Lístky na koncert v cenû
250,– Kã budou v prodeji pﬁibliÏnû
od poloviny dubna v síti Ticket-Pro
nebo pﬁímo v KC Mot˘lek. Náv‰tûvou koncertu nejenÏe získate opravdu kvalitní hudební záÏitek, ale také
pﬁímo podpoﬁíte péãi o dûti s postiÏením v na‰í mûstské ãásti.

Májování
V sobotu 19. kvûtna se bude
konat v zahradû zámku v Hostavicích 4. roãník pﬁehlídky divadelních
souborÛ – Májování, jeÏ poﬁádáme
spoleãnû s Dolními Poãernicemi,
kde probûhne rovnûÏ bohat˘ program. BliÏ‰í informace v kvûtnovém vydání ListÛ.

Večer filmových
melodií
Ve stﬁedu 23. kvûtna se uskuteãní v Galerii 14 koncert smyãcového
kvarteta. Koncert zaãíná v 18.30
hodin, vstup voln˘.

Pražské poetické
setkání
V bﬁeznu hostila Galerie 14
úãastníky obvodního kola recitaãní
pﬁehlídky ÏákÛ základních ‰kol, ve
které vystoupilo ve ãtyﬁech kategoriích celkem 52 dûtí. Do obvodního
kola postoupili: Marie Vrabcová,
Jan P‰enãík, Karolína Toãínková,
Mona Awwadová, Filip Bojiã, Lenka ·vorcová, Christian Folt˘n
a Adam Mezensk˘.
Poznámka: hlavním poﬁadatelem akcí je oddûlení kultury a obãansk˘ch záleÏitostí ÚMâ Praha 14.
Zmûna programu vyhrazena. ZároveÀ pﬁipomínáme, Ïe Galerie 14 se
nachází na nám. Plk. Vlãka 686,
âern˘ Most, spojení od stanice metra Rajská zahrada nebo âern˘ Most
autobusem 273, 141 v˘stupní zastávka Kpt. Stránského.
stránku pﬁipravil: j‰,
foto: archiv
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Komunitní centrum MOTÝLEK
Mimořádná nabídka Motýlku
3. 4. (úter˘) v Mot˘lku, 17–19 hod. Klub rodiãÛ,
kteﬁí peãují o dítû s handicapem (hlídání dûtí zaji‰tûno po pﬁedchozí domluvû).
3. 4. (úter˘) v Mot˘lku 15–18 hod. Velikonoãní
tvoﬁení – spolu se sv˘mi dûtmi si u nás pﬁipravíte
pravou velikonoãní v˘zdobu. Pﬁihla‰ujte se prosím telefonicky nebo emailem u Lucie Krísové, poãet úãastníkÛ je omezen.
5. 4. (ãtvrtek) v Galerii 14, 17.30 Divadélko pro dûti: O tﬁech kÛzlátkách Hraje Divadlo na koleãku
18. 4. (stﬁeda) v Mot˘lku, 18–20 hod. Relaxaãní malování s Danou
Zimovou na motivy RÛÏe a zrození (pﬁihlá‰ky v Mot˘lku)
21. 4. (sobota) v Mot˘lku, 9–16 hod. Celodenní hlídání dûtí s handicapem (pﬁihla‰te se prosím vãas telefonicky nebo e-mailem).

Mimořádné akce klubu Pacific
1. 4. (nedûle), 12. 30 Andûl Village Cinema: film Maharal – Tajemství talismanu. Sraz u Pacifiku v 11.15. Lístky zdarma pro klubáky nebo
pro rodiny, peãující o dûti s postiÏením. Klubáci, souhlas rodiãÛ si vyzvednûte pﬁedem v Pacifiku a nezapomeÀte na jízdenky MHD!
18. 4. (stﬁeda) v Pacifiku od 17 hod. Africké bubnování s prezidentem âesko – Africké spoleãnosti José Paulo Sluníãkem.
24. 4. (úter˘) 15–17 hod. adrenalinov˘ v˘let do Lanového centra
v Libni. Sraz u Pacifiku ve 14.15. S sebou 2 lístky na MHD a sportovní
obleãení.
26. 4. (ãtvrtek) v Pacifiku, 15–17.30 Ble‰í trh v klubu pro dûti a mládeÏ – nakoupíte, vymûníte, nebo prodáte na co si vzpomenete. (Oblíbená
akce nejen pro klubáky.)

Pravidelný týdenní program Motýlku:
Pondûlí: integrovaná herna s programem – odpoledne: volná herna, plavání, canisterapie, logopedie, muzikoterapie, Nízkoprahov˘ klub
Pacific
Úter˘: volná herna pro dûti s rodiãi na MD – odpoledne: tvÛrãí dílna,
muzikoterapie, Pacific, 1x mûsíãnû klub rodiãÛ
Stﬁeda: ‰koliãka Mot˘lek – odpoledne: muzikoterapie, cviãení s hudbou, angliãtina pro rodiãe s hlídáním dûtí, Pacific
âtvrtek: integrovaná herna s programem –
odpoledne: volná herna pro dûti
s handicapem, logopedie, keramika, canisterapie,
Pacific
Pátek: volná herna pro
dûti s rodiãi na
MD – odpoledne: volná herna,
muzikoterapie,
Pacific

JAHODOVÉ MENU
Tak tohle opravdu není APRÍÍÍÍL. V dubnu ná‰ ãeká nûkolik „provozních“ zmûn a posunÛ, ale nikoliv proto, abychom si z Vás vystﬁelili,
ale proto, abychom Vám pﬁipravili dal‰í pﬁekvapení. Tak tedy:
Malá rekonstrukce – v první polovinû dubna budeme, díky finanãní podpoﬁe Henkel Smile (více Vám o projektu napí‰eme pozdûji) zase trochu rekonstruovat (zejména JAHODU a JAHÒDKU), a tak se pﬁedem
omlouváme, Ïe bude provoz klubÛ omezen. Je‰tû nevíme pﬁesné dny,
protoÏe ladíme termíny prací, abychom kluby nemuseli zavﬁít na cel˘ch
14 dní, ale v‰echny podrobnosti dáme vãas na ná‰ jahodaweb.cz a také
na vstupní dveﬁe, abyste mûli aktuální pﬁehled.
Vzdûlávací projekt pro maminky – jak uÏ víte z na‰ich stránek nebo
z nûkter˘ch maminkovsk˘ch ãasopisÛ, probûhne letos v JAHÒDCE men‰í kurz pro maminky vracející se po rodiãovské dovolené zpût do práce.
ProtoÏe kurz v nûkter˘ch dnech koliduje s provozem JAHÒDKY, bude
v tûchto termínech JAHÒDKA pro veﬁejnost zavﬁená: 3. dubna, 24. dubna, 15. kvûtna, 29. kvûtna a 26. ãervna.
Velk˘ jarní jahÛdkov˘ piknik – na oplátku JAHÒDCE uspoﬁádáme
v úter˘ 17. dubna piknik. Pﬁipravte si tedy piknikové ko‰íky, deky, nûjaké to mlsání a pﬁijìte s dûtmi na jahodovou zahradu. Probûhne soutûÏ
o nejlep‰í jednohubku, vyﬁádíme se na prolézaãkách a houpaãkách, uÏijeme si sluníãka a jara. Pokud by nám poãasí náhodou nepﬁálo, pﬁesuneme piknik do nerekonstruovan˘ch prostor.
Mûsíc zdraví v JAHODù a DÎAGODù – JelikoÏ od roku 1946
je 7. duben oslavován jako Svûtov˘ den zdraví, tak jsme se rozhodli
v Jahodû cel˘ mûsíc vûnovat zdraví jako takovému. Kluby JAHODA
a DÎAGODA pﬁipraví programy zamûﬁené primárnû na zdraví. Rok 2007
je podle Svûtové zdravotnické organizace (WHO) navíc ve znamení globální zdravotní bezpeãnosti. Tak si o tom ﬁekneme víc.

Klub JAHODA v dubnu:
2. dubna – Keramika – opût si vybalíme hroudu hlíny a vyzkou‰íme svou manuální zruãnost.
5. dubna – Velikonoãní tvoﬁení aneb Velikonoce letos pﬁivítáme v˘robou nejrÛznûj‰ích maliãkostí. Pﬁijìte si vyrobit velikonoãní kuﬁátko nebo
jin˘ v˘robek s velikonoãním motivem.
16. dubna – Repete malého vaﬁení. V únoru se setkalo malé vaﬁení
s velk˘m ohlasem a tak i v dubnu vyzkou‰íme na‰e kuchaﬁské dovednosti. Jste zvûdaví, co budeme vaﬁit? Tak pﬁijìte od 15 hod. do JAHODY!
Máte-li zajímav˘ recept nebo nápad, pﬁineste ho s sebou.
24. dubna – Jahodová olympiáda aneb „mnoho sportovních soutûÏí vedle sebe najednou pobûÏí“. Kdo bude nejrychlej‰í, nejvytrvalej‰í,
nejsilnûj‰í nebo nejhbitûj‰í? Pﬁijìte se zapojit do sportovního zápolení
a ukaÏte co ve vás je! Zaãínáme jako obvykle v 15 hod. (A znáte to.
Kdo pozdû chodí …)

Klub DŽAGODA v dubnu:
5. dubna – Diskotéka – Jaro je tady a k hezkému poãasí patﬁí i dobrá nálada. Pﬁijìte se k nám odreagovat, zatancovat si, nebo tﬁeba jen
poslouchat muziku!
12. dubna – Turnaj v ‰ipkách – Po nûkolika t˘dnech tréninku v lámání hrotÛ je ãas porovnat své schopnosti a najít toho nejlep‰ího „vrhaãe“
13. a 27. dubna – Dvû kulturní setkání plná zábavy i váÏn˘ch témat.
19. dubna – Fotbálková liga pokraãuje. Ligová tabulka se pomalu
zaplÀuje, ale stále je ãas se zúãastnit a posbírat body.
Otevﬁeno v klubech JAHODA:
Klub JAHÒDKA – úter˘, stﬁeda, ãtvrtek 9 do11 hod.
Klub JAHODA – pondûlí, úter˘ a ãtvrtek od 15 do 19 hod.
(Novû posun o hodinu!)
Klub DÎAGODA – úter˘, ãtvrtek a pátek od 15 do 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).

PhDr. Zuzana Jelenová
pﬁedsedkynû SdruÏení na pomoc dûtem s handicapy
KC Mot˘lek, Vlãkova 1067, Praha 14 – âern˘ Most
Tel. 281 912 081, www.motylek.org

JAHODA
Vybíralova 969, Praha 9
telefon do klubu JAHODA i DÎAGODA 281 916 352
+ klub DÎAGODA mobil 774 674 060
ã. ú. 127528689/0300 veﬁejná sbírka
www.jahodaweb.cz
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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 Vstup bez pﬁihlá‰ení. K. Budzanowská
tel. 606 340 251
Úter˘: 9–12 hod. 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: 9.30–11.30 Volná herna s programem, vstup bez pﬁihlá‰ení.
M. Horská
Do heren je poplatek 25 Kã pro maminky za dopoledne, dûti vstup
ZDARMA.
Program je tvoﬁen podle zájmu a aktivity maminek – kreslení, cviãení, zpívání atd.
V rámci heren probíhá STÁLÁ BURZA dûtského obleãení (maximum prodávan˘ch vûcí 40 ks/maminka) i BURZA ZDARMA.
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 tel. 739 034 435
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 hod. 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 777 066 942 nutné pﬁihlá‰ení
Stﬁeda: vÏdy první a tﬁetí v mûsíci Duchovní veãery 20–22 hod. – vstup
voln˘, vede RNDr. L. Souãek (první veãer), M. Ovád (tﬁetí veãer)
Jednorázové akce:
Pojìte s námi za zvíﬁátky
18. 4. (stﬁeda) – zveme dûti i jejich rodiãe na zajímavou dopolední procházku do lesopoarku v Radonicích (8 km od Prahy). Je zde vybudována Nauãná stezka âeská zvíﬁena a je moÏné vidût zblízka na‰e domácí
i divoká zvíﬁátka, jehÀátka i kÛzlátka. Sraz: v 8.40 hod. u fontány na âerném Mostû, bus 367 odjíÏdí v 8.50 hod. Pokud je to moÏné, prosíme maminky aby kvÛli kapacitû autobusu volily skládací koãárky. S sebou svaãinku
(i pro zvíﬁátka – rohlík, jablko, mrkev), obleãení a obuv do lesa, peníze na
vstup (40 Kã dosp. a 20 Kã dítû) a dobrou náladu.

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

Program na DUBEN

EKO kroužek a EKO klub
Pro dûti, které zajímá pﬁíroda, dûní okolo nás a vlastní moÏnosti v ochranû Ïivotního prostﬁedí, na‰e lektorky pﬁipravují klubov˘ program, vycházky a v˘lety. V dubnu budeme objevovat jaro na vycházkách po na‰em sídli‰ti a okolí. Pﬁipravujeme jarní sázení i velikonoãní tvoﬁení. Ke Dni Zemû
poﬁádame v sobotu 21. 4. celodenní v˘let. Kam? Dozvíte se na na‰ich www
stránkách nebo pﬁímo u nás!
EKO krouÏek pro dûti 6–9 let je ve ãtvrtek 15.45–16.45
EKO klub pro star‰í dûti od 10 let je ve stﬁedu 17.30–18.30
Na oba programy není nutné se pﬁedem pﬁihla‰ovat a jsou zdarma.

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 dospûl˘ch?
Sluníãka to je program her, malování a tvoﬁení pro nejmen‰í: pondûlí
9.30–11.30 (dûti od tﬁí let ); úter˘ a ãtvrtek 10–11 hod. (dûti od dvou a pÛl
let); ãtvrtek pro pﬁed‰kolní dûti 13.30–14.30. Více informací na na‰em
webu nebo na tel.: 776 046 112 ãi pﬁímo u nás.

Nově zahajuje činnost logopedicky zaměřený
kroužek Papoušci !
Pro dûti od tﬁí let a také jejich maminky – nácvik v˘slovnosti, instruktáÏ pro maminky, jak a co s dítûtem cviãit. Vede Mgr. Diana Ondru‰ová.
âtvrtek 11–11.30 hod.

Otevřený program kroužků v měsíci dubnu:
Jarní sázení
Sázíme semínka, v˘roba kvûtináãku, povídání o jarních kytiãkách.
16. 4. Pastelka
17. a 19. 4. – krouÏek Sluníãka

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

Velikonoční vyrábění
Turistický oddíl

ORION – 93. pionýrská skupina

Zimní tábor v Lužických horách
âlenové turistického oddílu Orion se na jarní prázdniny vydali do
LuÏick˘ch hor do Jedlové. Ubytování a stravování jim poskytl penzion
Setuza, kde se v‰em moc líbilo. Snûhu na lyÏování moc nebylo, ale
nakonec to nikomu nevadilo. Na bobování to staãilo a mohli dokonce
uspoﬁádat malou zimní olympiádu ve sjezdu a ve slalomu. O co ménû
se lyÏovalo, o to víc se v‰ichni vûnovali pû‰í turistice. Celkem na pÛldenních vycházkách u‰li 40 kilometrÛ, byli se podívat do muzea v Jiﬁetínû pod Jedlovou, vy‰li si na rozhlednu na Jedlové, do Chﬁibské, na
hrad Tol‰tejn. Vypravili se i na celodenní v˘let do skláﬁského muzea
v Novém Boru. Za své putování po Tol‰tejnském panství v LuÏick˘ch
horách si kaÏd˘ domÛ odváÏel na památku razítky zcela zaplnûn˘ vandrovní minipas panství.

Od zaãátku dubna aÏ do Velikonoc se ve v‰ech krouÏcích pustíme do pﬁípravy velikonoãních ozdob a dekorací, ﬁekneme si víc o velikonoãních
zvycích.

Kouzla, čáry a čarodějnice
Aneb Filipojakubská noc a staré legendy. Hrátky a kouzlení pro dûti.
26. 4. Klub ‰ikovn˘ch rukou .
30. 4. Pastelky

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. Dotazy mÛÏete zasílat i e-mailem.
Do poraden se mÛÏete objednávat na tel.: 776 046 112 nebo 281 918 473
nebo pﬁímo ve sdruÏení.
Bezplatné poradenství poskytujeme díky grantové podpoﬁe Ministerstva práce a sociálních vûcí a Magistrátu.
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Skauting slaví 100 let
vÛj poãátek má skauting v roce 1907 na anglickém ostrÛvku
Brownsea, kde se uskuteãnil první experimentální skautsk˘ tábor
pod vedením zakladatele Roberta
Baden-Powela. Cel˘ch 100 let se
skauting rozvíjel a rostl. Roz‰íﬁil se
na v‰ech pût kontinentÛ, pﬁekroãil
hranice státÛ, kultur, jazykÛ, náboÏenství. Îije i v zemích, odkud se ho
totalita snaÏila v‰emi silami vytlaãit.
Cel˘ch sto let mûl velkou vÛli k Ïivotu a má ji dodnes. Skautsk˘mi oddíly pro‰la spousta v˘znamn˘ch lidí.
Napﬁíklad témûﬁ v‰ichni ameriãtí kosmonauti pro‰li skautskou v˘chovou
a zrovna 18. ãervence 1969 poslal
americk˘ kosmonaut Neil Amstrong
z paluby Apola XI. pozdrav v‰em
skautÛm. Skautkou byla napﬁíklad
britská královna AlÏbûta II., nebo
‰védsk˘ král Carl XVI. Gustav, nebo

S

spisovatel Ernest Evan Thomson
Seton, zakladatel Woodkraftu a první náãelník skautÛ v USA. Skauting
nás spojuje s miliony lidí celého svûta bez ohledu na hranice státÛ a národÛ. V souãasné dobû má svûtové
skautské hnutí více neÏ 40 milionÛ
ãlenÛ. Jen v pûti státech skauting neexistuje. Zbylé skoro dvû stovky státÛ oslavují letos jeho stoletou historii.
Na oslavu tûchto narozenin probûhne spousta akcí a asi nejdÛleÏitûj‰í
zaãne 28. ãervence a potrvá cel˘ch
dvanáct dní. Jedná se o celosvûtové skautské Jamboree, kterého se
zúãastní mladí lidé z 216 zemí svûta.
U nás byl zaloÏen samostatn˘ skautsk˘ spolek pod názvem Junák–âesk˘ skaut 15. ãervna roku 1914 a jeho
zakladatelem byl prof. Antonín Benjamin Svojsík, ale první zku‰ební
skautsk˘ tábor se konal jiÏ v roce

1912 poblíÏ Lipnice nad Sázavou.
Na tento tábor cestovali jeho úãastníci z Prahy pû‰ky, jen s károu. V roce 1915 vy‰lo první ãíslo ãasopisu
Junák, kter˘ vychází dodnes, ale pod
názvem Skaut. Podle tûchto dat tedy
poznáte,Ïe jsme se pﬁíli‰ nezpozdili a byli jsme jedni ze zakladatelÛ
skautského svûtového ústﬁedí. I u nás
probûhne v leto‰ním jubilejním roce
mnoho akcí. Napﬁíklad 24. duben,
svátek patrona skautÛ oslavíme tím,
Ïe budeme nosit skautské ‰átky. Od
21. do 22. 4 se uskuteãní slavnost
skautsk˘ch ‰átkÛ. Budeme skládat
nejvût‰í skautsk˘ ‰átek svûta. KaÏdou skautskou zemi bude 21. dubna
v Praze zastupovat jeden ãesk˘ skautsk˘ oddíl, její patron. Na tûchto oslavách nemohou chybût ani skauti
84. stﬁediska v Kyjích. Jen pro zajímavost, skauti jsou v Kyjích jiÏ od
roku 1939, i v roce 1968 jsme mûli
v Kyjích nûkolik oddílÛ. Ov‰em aÏ
1. 4. 1990 bylo v Kyjích zaloÏeno ve

Jarní amazonská zima
my Amazonky jsme se snaÏily pﬁivolat tu správnou zimu plnou snûhu, a tak jsme na schÛzkách
alespoÀ vystﬁihovaly vloãky papírové a pﬁilep‰ovaly ptáãkÛm do krmítek.
Na‰í první lednovou akcí byl tradiãní a oblíben˘ orientaãnû ‰ifrovací závod „Prahou plnou
stra‰idel“. Daly jsme dohromady 2 skupinky (jednu v kategorii B do 13 let a druhou v C do 16 let).
Startovní a cílové místo bylo hﬁi‰tû u Tyr‰ova
domu vedle Kampy. SoutûÏící tﬁíãlenné hlídky
bûhaly ve vymezeném území po Starém Mûstû
a bûhem 2 hodin se snaÏily vylu‰tit v‰echny ‰ifry, z nichÏ se dozvûdûly názvy ulic, ve kter˘ch
se ukr˘valo celkem 15 stra‰idel. No, nelehk˘ to
úkol! Po dobûhnutí v‰ech hlídek pﬁichází na ﬁadu
doprovodn˘ program v podobû historického ‰ermu, ohnivé ‰ou a tradiãní volba „Miss Huhuly“
(o nejoblíbenûj‰í stra‰idlo). Letos zvítûzil „Viln˘ A‰ant“, kter˘ mûl zabodnutou sekyrku v hlavû. Na závûr se konalo vyhodnocení celého závodu. To, Ïe jsme v nejstar‰í kategorii C dokázaly
nade v‰emi zvítûzit, opravdu nikdo z nás neãekal! Na‰e radost z 1. místa byla opravdu veliká!
Zásluhu na tom mají Ency, Verãa a Íáãek. Druhá
skupinka skonãila ze 72 na 44. místû.
Dal‰í tradiãní zimní akcí „je skautsk˘ Pﬁechod
Brd“ a v‰em proto bylo velmi líto, Ïe se tato akce
nakonec musela zru‰it (díky pﬁírodním vlivÛm –

I

Votuzská 379/11, D. Poãernice
tel.: 281 920 326,
e-mail: divadlo@pocernice.cz,
www.divadlopocernice.cz
(zde najdete i program na
duben a kvûten).

padající stromy v lese). JelikoÏ zrovna v tuto dobu
napadla na pár dnÛ první snûhová pokr˘vka, neváhaly jsme ani chvilku a vyrazily ihned sáÀkovat
na znám˘ kopec na âihadlech. Chvílemi svítilo
sluníãko a nebo mírnû chumelilo. UÏívaly jsme si
neãekané snûhové hojnosti, a to v podobû rÛzn˘ch
her, soutûÏí a disciplín. Bylo to prima strávené
zimní dopoledne. Jen ‰koda, Ïe uÏ za dva dny sníh
roztál!
Na zaãátku února se místo plánovaného v˘letu na bûÏkách, vydáváme na celodenní pû‰í v˘let
do Roztok u Prahy. Z Masarykova nádraÏí jsme
se pﬁiblíÏily vláãkem. Na‰e kroky smûﬁují nejprve do Roztockého muzea a zámeãku, kde jsme
shlédly celkem 3 v˘stavy (Sbírku Ivy Hüttnerové, Vánoãní ozdoby a Historii zámku a svatební
síÀ). Dále se vydáváme Tich˘m údolím podél Únûtického potoka. Cestou si ãteme nauãné tabulky,
obdivujeme zdej‰í buliÏníkové skály a hrajeme
rÛzné poznávací hry. Obûdváme na vrcholu Al‰ovy vyhlídky, ze které je vidût daleko do kraje. DolÛ
scházíme dobrodruÏnou skalní cestou. Dal‰í nádhernou skalní vyhlídkou jsou Kozí hﬁbety. Nazpátek do Roztok procházíme pﬁes okrajovou praÏskou ãást – Suchdol. Celkem jsme u‰ly kolem
12 km. Ná‰ dívãí svátek zvan˘ „Den Sesterství“
jsme oslavily pﬁedãasnû v na‰í satalické klubovnû. Dne 22. 2. mají totiÏ v‰echny skautky a svût-

SPOJENÍ: metro B âern˘ Most, bus
221, 303, 304, 353 do stanice
Votuzská.
POKLADNA tel.: 281 860 174,
po – ãt 16.00–18.00 a hodinu
pﬁed kaÏd˘m pﬁedstavením.
Ceny vstupenek: 40–240 Kã.
NA REPERTOÁRU DIVADLA jsou pﬁedstavení jak pro dûti (vãetnû zadan˘ch pro M· a Z·), tak pro
dospûlé (profesionální i amatérské herecké obsazení), dále koncerty aj.
P¤EDPRODEJ NA DUBEN JIÎ
OD ÚTER¯ 13. B¤EZNA.

starém, dnes jiÏ zru‰eném kinû samostatné skautské stﬁedisko, jehoÏ ﬁadami pro‰lo mnoho dûtí z Kyjí a âerného Mostu. A souãasná ãinnost?
KaÏd˘ rok poﬁádáme letní tábory,
víkendové v˘pravy, úãastníme se
humanitárních akcí, poﬁádáme sportovní akce, ale hlavnû poﬁádáme pravidelné schÛzky sv˘ch dûtsk˘ch
oddílÛ v na‰í vlastnoruãnû postavené klubovnû. I my v Kyjích chceme
tento svátek oslavit, hned k památnému 1. 4. zveme do klubovny, nebo
spí‰ ke klubovnû v‰echny na‰e b˘valé ãleny – do klubovny bychom se
urãitû neve‰li. Na kvûten chystáme
ná‰ tradiãní skautsk˘ jarmark, na kter˘ zveme i v‰echny spoluobãany.
V souãastné dobû má na‰e organizace 46 000 ãlenÛ a odhadem pÛl
milionu obãanÛ, kteﬁí byli skauty
v minulosti. Pokud vás toto téma zajímá, tak ve‰keré informace najdete na
www.skaut.cz
Karel Pospí‰il-Rikitan

lu‰ky na celém svûtû svátek a pﬁipomínají si tím
4. bod zákona: „Skautka je pﬁítelkyní dobré vÛle
a sestrou kaÏdé skautky“. Akce probûhla slavnostnû v na‰ich krojích; slavily jsme, pily a hodovaly, vzpomínaly na svou historii a prohlíÏely
si staré fotky z akcí, zpívaly písnû a samozﬁejmû
Ïe ani rÛzné hry a soutûÏe nechybûly. Uskuteãnila se téÏ velká pátrací hra po Satalicích, ve které
holky zji‰Èovaly rÛzné záludné informace. Akce
se prostû vydaﬁila a to nejenom díky sluneãnému
poãasí. UÏ se tû‰íme na to, co nám pﬁinesou dal‰í jarní mûsíce!
Od záﬁí 2006 se ná‰ oddíl v˘raznû ztenãil
a plno Amazonek vyrostlo a bohuÏel i ode‰lo.
Sháníme proto nové ãlenky do na‰ich ﬁad! Holky – kdo by mûl zájem vyzkou‰et si na vlastní
kÛÏi co skautování obná‰í, chtûl by získat nové
bezva kamarádky, nûãemu novému se pﬁiuãit
a nebo si tﬁeba zahrát plno her a soutûÏí, nechÈ
neváhá a nestydí se pﬁijít podívat k nám do
oddílu. Scházíme se 1x t˘dnû – kaÏdou stﬁedu
od 17 do 19 hod. 1–3x do mûsíce vyjíÏdíme na
rÛzné v˘pravy po okolí. Na‰e klubovna sídlí
v Praze 9-Satalicích, v ulici „U obory“ – hned
vedle mateﬁské ‰kolky. Dostane‰ se k nám
snadno – autobusem ã. 186 (zastávka Satalická obora). V pﬁípadû jakéhokoliv dotazu se
obraÈ na vedoucí oddílu Eli‰ku Hermannovou
(tel. 281 940 668).
Eli‰ka Hermannová

Z programu vyjímáme:
ST¤EDA 11. 4. V 19.30
PEPA FOUSEK – NEMÁM
âAS LHÁT
Koncert svérázného básníka, písniãkáﬁe, humoristy a herce Josefa
Fouska.
SOBOTA 14. 4. V 15.00
POHÁDKY HANSE
CHRISTIANA ANDERSENA
V pﬁedstavení uvidíte a usly‰íte
písniãky – pohádky: Císaﬁové nové
‰aty, O‰klivé kaãátko, Cínov˘ vojáãek, Snûhová královna, Malá moﬁská víla, Kﬁesadlo, Princezna na

hrá‰ku, O dûvãátku se sirkami,
Mot˘lí námluvy...
PONDùLÍ 16. 4. V 19.30
Irwin Shaw – BROOKLYNSKÁ
IDYLA
Hraje Mûstské divadlo Mladá
Boleslav. Tato hra je pohádka
s mravním ponauãením.
PONDùLÍ 23. 4. V 19.30
Antonín Procházka – VùRNÍ
ABONENTI
Komedie o tom, co se stane,
kdyÏ si manÏelé sednou v hledi‰ti
kaÏd˘ jinam a on dostane mladou
pÛvabnou sousedku. V hlavních rolích Václav Vydra a Jana Bou‰ková.
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Nabídka pro důchodce
Svaz dÛchodcÛ âR – základní
organizace Horní Poãernice nabízí
na‰im seniorÛm:
REKONDICE PRO SENIORY
v Lázních Luhaãovice od 15. 4. do
21. 4. 2007.
V cenû je 6x ubytování ve 2lÛÏkovém pokoji s WC a sprchou, televizí, 6x polopenze, (zahrnuje obûd
a veãeﬁi), pravidelné zdravotní cviãení, pravidelné cviãení a plavání
v hotelovém bazénu. V budovách
jsou v˘tahy. Pﬁíjemné procházky
lesoparkem v údolí ﬁíãky Ol‰avy
nedaleko pﬁehrady, procházky kolonádou, v blízkém okolí je Velehrad,
Vizovice, Zlín a dal‰í. Do lázní je velmi dobré spojení vlakem i autobusem.

Pﬁedpokládaná cena 3.900 Kã
pro ãleny Svazu dÛchodcÛ, (4.000
korun pro neãleny).
Dále seniorÛm nabízíme:
REKONDIâNÍ POBYT v Boskovicích od 20. 10. do 25. 10. 2007.
Nestátní zdravotnické zaﬁízení
v krásném prostﬁedí Moravy pod hradem Boskovice. Ubytování ve 2–3
lÛÏkov˘ch pokojích.
Cena 4.800 Kã pro ãleny Svazu
dÛchodcÛ (4.900 Kã pro neãleny)
zahrnuje ubytování, plnou penzi,
zdravotní prohlídku, lázeÀské sluÏby, cviãení. Záloha 2.500 Kã se vybírá 16. a 24. kvûtna v klubovnû na
Chvalech.
Kontakt: Kvûta Obalilová,
Mezilesí 518/126, tel. 723 371 903,
Marie ·afaﬁíková, tel. 723 619 115.

BB klub nabízí
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
PTH) konverzaãní angliãtina s rodil˘mi mluvãími zábavnou formou.
hledaãi pokladÛ (7–10 let) – kaÏd˘ ãtvrtek 15–16.30 (Klubíãko) dûtsk˘
klub – hry, pﬁíbûhy, soutûÏe, písniãky.
English weekend 4.–6. 5. víkend s angliãtinou a s rodil˘mi mluvãími.
V˘uka formou konverzace, her, písní. Cena 350 Kã.
English camp 7.–14. 7. T˘den s v˘ukou angliãtiny s rodil˘mi mluvãími
z USA.Dopoledne v˘uka ve skupinách podle znalostí interaktivní a zábavnou formou. Odpoledne hry, v˘lety, sporty. Veãerní programy na motivy C. S. Lewisovy fantasy Stﬁíbrná Ïidle. Cena 2.150 Kã.
Poﬁádá BB klub Církve bratrské – âern˘ Most.
Kontakt: Mgr. Pavel Trefn˘ 775 024 742, bbklub@centrum.cz

KCR HEŘMÁNEK pro vás
(křesťanské centrum pro rodinu)
V rámci VZDùLÁVACÍHO CENTRA âERN¯ MOST budou od záﬁí 2007 probíhat v˘tvarné, taneãní a divadelní kluby pro dûti, které povedou profesionální uãitelé ZU·. V tûchto oborech budou otevﬁeny skupiny dûtí – pﬁed‰kolní
vûk, 1. tﬁída a 2.–5. tﬁída ve v‰ech zmínûn˘ch oborech. Na klubech spolupracují profesionální pedagogové pﬁedev‰ím ZU· Prosek.
Od záﬁí 2007 pﬁipravujeme také klub PC pro dûti od 3. tﬁídy, moÏnost
zapojit se do na‰eho Videoklubu (dûti natáãejí videoreportáÏe) a kurzy v˘uky anglického jazyka pro pﬁed‰kolní dûti a mlad‰í ‰kolní dûti. Cena klubÛ
bude stanovena pozdûji, bude srovnatelná s bûÏn˘mi cenami ZU·. Pﬁihlá‰ky
a informace na kcr.hermanek@seznam.cz
Od ledna 2008 pﬁipravujeme dal‰í kurzy pro Ïeny na mateﬁské dovolené.
Jedná se o kurzy:
práce na PC, anglického jazyka, kurz v˘tvarného lektora, kurz pﬁed‰kolního a volnoãasového pedagoga. Pokud máte zájem b˘t zaﬁazeni do kurzÛ, je
moÏné se nezávaznû pﬁihlásit tak, Ïe nám za‰lete svoje jméno, pﬁíjmení, adresu, telefon a rodné ãíslo.
V pﬁípadû, Ïe obdrÏíme finanãní prostﬁedky pro poﬁádání kurzÛ, budou
kurzy bezplatné, zajistíme babysitting a kurzy budou pﬁeváÏnû v dopoledních hodinách. Pﬁihlá‰ky na kcr.hermanek@seznam.cz. Dal‰í informace
o na‰ich aktivitách sledujte na webov˘ch stánkách www.prorodinu.cz.

Pozvánka na „Zajíčkovy
Velikonoce s Prahou 14“
ZVEME V·ECHNY DùTI A JEJICH RODIâE NA BÍLOU
SOBOTU – 7. 4. 2007 DO GALERIE 14 (nám Plk. Vlãka 686, âern˘
Most II), NA ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE

Program:
13 hod. – zahájení odpoledne – DIVADÉLKO – písniãkové pﬁedstavení v podání souboru Spojené hlavy „Ka‰párek a stra‰ák Nebojsa“
v Galerii 14 (vstupné 40 Kã)

DALŠÍ PROGRAM ZDARMA
GALERIE 14

Pozvání k jarnímu úklidu

14 hod. – pﬁijìte si do Galerie 14 namalovat vajíãko, uplést pomlázku, vytvoﬁit velikonoãní pﬁáníãko, vytvoﬁit dekoraci do kvûtináãe, pﬁijìte si zazpívat, zahrát hry a pobavit se.
KDO VYHRAJE SOUTùÎ O NEJKRÁSNùJ·Í VAJÍâKO
A DOSTANE PRVNÍ CENU?
Ohlá‰ení soutûÏe ve 14 hod. v Galerii, hodnocení vajíãek, vyhlá‰ení
vítûzÛ a pﬁedání cen – v 17 hod.

Jaro uÏ je tu a pﬁíroda se probouzí k novému Ïivotu a hlásí se mnoha
krásn˘mi kvûty a vÛnûmi. Pojìme spoleãnû uklidit na‰e okolí od ‰píny
a odpadkÛ, které ten krásn˘ dojem kazí.
V sobotu 14. 4. od 10 do 12 hod. Sraz v 10 hod. u metra Rajská zahrada. Pracovní rukavice s sebou. Budeme uklízet pﬁedev‰ím oblast âerného
Mostu I. Poﬁádá CBRZ, Pavel Trefn˘, 775 024 742, rajská.zahrada@centrum.cz.

MoÏná budou i jízdy zdarma na ponících pro dûti
S sebou si vezmûte jen dobrou náladu, peníze na divadélko, a snad jen
pokud chcete vajíãka zdobit svojí oblíbenou technikou tak v‰e, co k tomu
potﬁebujete. Vajíãka a základní materiál na malování bude na místû. Bûhem
akce budeme vybírat dobrovoln˘ pﬁíspûvek na krmení pro konû.
Celá akce probûhne za velké podpory Mâ Praha 14, za pomoc
dûkujeme spoleãnostem Globus a Ikea.

Zajíčkův duben
VELIKONOâNÍ ZAJÍâEK S PRAHOU 14
LETNÍ INTEGRAâNÍ TÁBOR PRO DùTI
S HANDICAPY A JEJICH RODINY –
Letní integraãní t˘denní tábor s koÀmi pro dûti s handicapy a jejich
rodiny probûhne v první pÛlce srpna. Hostit nás tento rok bude krásné prostﬁedí ·umavy – zámek Kout na ·umavû. Cena cca 1000 Kã dospûl˘ a 600 Kã dítû (víceãetné rodiny dle finanãní situace – moÏnost dohody). V cenû: ubytování, strava a terapeutick˘ program. Pobyt druhého
dospûlého moÏn˘ po individuální dohodû. Více informací v kvûtnovém
ãísle ListÛ a www.zajiceknakoni.cz. Informace a pﬁihlá‰ky také Markéta ·ulcová – 776 582 848.



Pravidelné aktivity:
JÍZDY NA KONÍCH ZDARMA PRO DùTI S HANDICAPY:

Pondûlí: 9.30–12 hod. kontakt 775 92 92 75 – Petra ·ichová 15–17 hod.,
kontakt 777 91 05 49 – Eva Geblerová

PARK P¤ED GALERIÍ 14

Úter˘: 14–17 hod. kontakt 723 05 22 97 – Krist˘na DoleÏalová
Stﬁeda: 9.30–12 hod. kontakt 776 64 73 23 – Zuzka Kﬁápková
âtvrtek: 15–17 hod. kontakt 605 46 46 04 – Eva ·kvorová
Ostatní dny vãetnû víkendÛ je moÏné domluvit (776 58 28 48 –
Markéta ·ulcová). Va‰e dítû je potﬁeba na dan˘ termín objednat
u uvedeného dobrovolníka. Jezdíme na men‰ích konících v ·estajovicích
u Prahy, 20 minut jízdy autobusem z metra âern˘ Most. Na dûti se tû‰í koníci Artu‰, Zuzanka, Johny (pro velké dûti) a Lady.

 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
radost ze smysluplné práce a pomoci.
VÍCE INFORMACÍ O NÁS A NA·Í âINNOSTI NA
WWW.ZAJICEKNAKONI.CZ, nebo na tel.: 776 582 848 – Markéta ·ulcová.
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DDM na Černém Mostě
2. a 3. 4. po, út Velikonoãní kraslice, zdobení, Generála Janou‰ka 1060,
tel.fax.: 286 889 428
rÛzné techniky, cena: 10 Kã,
rezervace míst nutná, pro info-cm@ddmpraha9.cz
www.ddmpraha9.cz
dûti od 7 let, 16–18 hod.
5.–9. 4. Velikonoãní tábor, Skryje u Rakovníka,
vûk 8–15 let, cena 1000 Kã
5.–9. 4. ãt–po Soustﬁedûní florbal a funky – Spoleãné sportovní soustﬁedûní krouÏkÛ florbalu a funky – kaÏdá skupina s vlastním programem,
Láznû Libverda
11. 4. st Turnaj ve stolním fotbale, zapsat se mÛÏete do 11. 4. do
15 hod., zaãátek 15.30 hod. 18. 4. st Herecké dovednosti, pﬁihlásit se
mÛÏete do 18. 4. do 14.30 hod., zaãátek 15.30 hod.
20. 4. pá Ekologické odpoledne ke Dni Zemû, 15–17.30 hod.
28. 4.–1. 5. pá–po Sportovní soustﬁedûní v âeském ráji – cyklo,
tanec, míãové hry a v˘lety, bliÏ‰í info a pﬁihlá‰ky v DDM

Výtvarné soutěže:
Pohádková postava – Vûkové kategorie: pﬁed‰kolní, I.stupeÀ Z·,
II. StupeÀ Z·. V˘tvarné práce max. velikosti A3 doruãte do 25. 5. 2007
osobnû nebo zasílejte na adresu: DDM Praha 9, Gen.Janou‰ka 1060, Praha 14. Obrázky oznaãte jménem, vûkem a kontaktem. VernisáÏ obrázkÛ
probûhne 1. 6. 2007 v 16 hod. v poboãce DDM na âerném Mostû v rámci akce Pohádková zahrada.
V˘prava do historie I, pravûk – v˘tvarná soutûÏ pro dûti do 15ti let.
SoutûÏe se mohou zúãastnit jednotlivci i organizace. Technika i formát je
libovoln˘, na kaÏdém díle musí b˘t uvedeno jméno autora, vûk, bydli‰tû
nebo adresa ‰koly nebo organizace, kde dílko vzniklo. Své obrázky, ‰perky,
plastiky zasílejte na adresu DDM, nebo osobnû doneste do 18. 4. do DDM.
Obrázky budou vystaveny v prostorách DDM a nejlep‰í autoﬁi budou
odmûnûni.
Mostík – klub pro dûti a maminky. Pﬁijìte si zahrát, zacviãit, zazpívat,
zkrátka pﬁíjemnû si uÏít. 20 Kã/hod.,stﬁ–10.30–11.30
Klub Most – otevﬁen˘ klub pro mládeÏ, po 14–19 hod., út a ãt 14–18
hod., stﬁ. 14–20 hod. pá 14–17 hod., soutûÏe, hry, vstup zdarma
PC klub – klub pro v‰echny poãítaãové nad‰ence, internet, síÈové hry,
po 16–19 hod., cena 20 Kã/hod.
Informace o na‰ich zájmov˘ch krouÏcích a letních táborech najdete na
www.ddmpraha9.cz
Informace o na‰ich letních táborech najdete na www.ddmpraha9.cz

DDM Černý Most má svou SUPERSTAR!
Letos poprvé se pokusili v DDM
na âerném Mostû zorganizovat malou
– témûﬁ komorní – obdobu oblíbené
soutûÏe âesko hledá Superstar. Na
první pokus se pﬁihlásilo hned devût
soutûÏících – dûvãat a v‰echny braly
boj o prvenství opravdu váÏnû. Zvítûzila, a tím se stala Superstar DDM
âern˘ Most Alena Bábelová, desetiletá Ïákynû Z· Vybíralova z âerného Mostu. Blahopﬁejeme jí a drÏíme
palce do dal‰í pûvecké kariéry.
text a foto: ves
SoutûÏící pﬁed vyhlá‰ením vítûze

Superstar DDM âern˘ Most Alena
Bábelová

Informace
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Diamantová svatba
·est˘ dubnov˘ den roku
1947 byl hodnû ‰Èastn˘ pro
sleãnu Jaroslavu Mû‰Èanovou
a pana Ladislava Erbena, kteﬁí si v krásné spoleãnosti tﬁí
druÏiãek a desítek svatebních
hostÛ ﬁekli své novomanÏelské ano. Spoleãn˘ch ‰edesát
let proÏili manÏelé Erbenovi
ve Vysoãanech, Hloubûtínû
a v souãasnosti na Lehovci,
kde postupnû vychovali tﬁi
dûti, radovali se ze ‰esti
vnouãat a také tﬁí pravnouãátek. Diamantová svatba
6. dubna 2007 jim vychází
na Velk˘ pátek velikonoãní, a tak jim kromû hojnosti
radostí pﬁejí dûti s rodinami
je‰tû hodnû zdraví, ‰tûstí
a spokojenosti do dal‰ích
spoleãn˘ch let.

Knihovna nově
Knihovna Hloubûtín se stává dal‰í automatizovanou poboãkou Mûstské knihovny v Praze. Po úpravách interiéru se znovu otevﬁe v den hloubûtínské pouti, na svátek sv. Jiﬁí, tedy 24. dubna 2007. Na dûti ãeká novû
uspoﬁádan˘ dûtsk˘ koutek a na v‰echny ãtenáﬁe jiÏ tradiãnû pûkné a zajímavé knihy, ãasopisy, denní tisk a hlavnû pﬁístup na internet. Nová bude
i provozní doba: pondûlí – poboãka uzavﬁena, úter˘ 9–19, stﬁeda 12–19,
ãtvrtek 12–19 a pátek 9–15 hodin. UÏ teì se tû‰íme va‰i náv‰tûvu.
va‰e knihovnice

Přijďte si pro kočku
První leto‰ní umísÈovací v˘stava opu‰tûn˘ch koãek probûhne v nedûli 22. dubna opût v prostorách Chvalské tvrze
v Horních Poãernicích od 10 do
17 hodin. Vstupenkou na v˘stavu bude
tradiãnû konzerva s koãiãím krmením –
cílem bude totiÏ také shromáÏdit krmení pro
ta zvíﬁata, která se dostávají stále do péãe útulkÛ. Na jaﬁe to budou hlavnû nechtûná koÈata. O pﬁízeÀ náv‰tûvníkÛ a také o nov˘ domov se budou
tentokrát ucházet koãky z âech i Moravy, z Prahy se v˘stavy úãastní ‰est
organizací, které se starají o opu‰tûné koãky a dvû soukromé peãovatelky. Více o koãkách také na www.kocky-online.cz

Nabídka kurzu zdarma
O. s. Elektra – Centrum pomoci
Ïenám zneuÏit˘m v dûtství poﬁádá
za pﬁispûní Evropského soc. fondu
a MHMP vzdûlávací kurz nejen pro
odborníky v oblasti sociální práce a zdravotnictví na téma: „Specifické
pﬁístupy v práci s dospûl˘mi obûÈmi sexuálního zneuÏívání v dûtství“.
Kurz je urãen pro pracovníky obãansk˘ch a rodinn˘ch poraden, psychoterapeuty, psychology a psychiatry, pedagogy, zamûstnance azylov˘ch
domÛ, zdravotnické, sociální a jiné pracovníky vládních i nevládních institucí s pÛsobností na území Prahy.
Kurz má 16 hodin, rozdûlen˘ch do dvou dnÛ a bude probíhat v prostorách o.s. Elektra, Michnova 1622, Praha 4 v termínech: 25.–26. 4.;
9.–10. 5.; 30.–31. 5.; 6.–7. 6.; 18.–19. 6. Informace na tel. 272 911 110 nebo
na elektra@braillnet.cz, pí Radka Stejskalová.
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Školní poradenské centrum
 Dítû – péãe o kaÏdého jedince, jako o jedineãnou osobnost. Zamûﬁuje se na konkrétní pomoc
ÏákÛm se speciálními vzdûlávacími potﬁebami,
dbá o jeho somatick˘, kognitivní a sociálnû-motivaãní stav.
 Rodina – spolupráce v sociální, v˘chovné
a kulturní oblasti.

V Z· Generála Janou‰ka pÛsobí ·kolní poradenské centrum (·PC), které zaji‰Èuje pro Ïáky, pedagogy a rodiãe celot˘denní servis. V centru pracují na pln˘
úvazek dva ‰kolní speciální pedagogové
a jedna ‰kolní psycholoÏka. Do centra patﬁí také tﬁi v˘chovní poradci, dva koordinátoﬁi primární prevence, kariérní poradkynû a uãitelka, která se zab˘vá nadan˘mi
Ïáky. ·kolní poradenské centrum zaji‰Èuje
depistáÏní, diagnostické a intervenãní ãinnosti. Zabezpeãuje také metodické a koordinaãní ãinnosti s dal‰ími organizacemi.

Cílové kategorie jsou:

 ·kola – vnûj‰í síÈ ‰koly (rodiãe,
místní správa, Rada ‰koly, sdûlovací prostﬁedky, veﬁejné mínûní, ‰kolská politika
a legislativa)
 Vnitﬁní síÈ ‰koly (vedení, pedagogové, asistenti, Ïáci, kolegové ·PC, dal‰í zamûstnanci)
 ·PC se snaÏí ovlivÀovat ‰kolní klima

a celkovou atmosféru ve ‰kole. Podílí se na koncepci ‰koly, materiálních a personálních podmínkách v˘uky, organizaci a na vyuãovacích stylech.

Adopce na dálku
Dûti ze Z· Hloubûtínská 700 se rozhodly z v˘dûlku ze ‰kolního ãasopisu Kachlíkárna adoptovat dítû na dálku. Holãiãka pochází z africké Ghany, jmenuje se Rabiatu Mohamed a je jí 9 let. Rodiãe se rozvedli a nechali jí v péãi tetiãky, se kterou bydlí ve vesnici Obom.
Peníze, které jsme pﬁes organizaci HUMANITAS AFRIKA poslali,
pÛjdou na poplatky, spojené s docházkou holãiãky do ‰koly, na nákup
‰kolních pomÛcek – se‰itÛ, knih, psacích potﬁeb, ‰kolní bra‰ny, uniformy,
obuvi a základní zdravotní péãe. ·kola je závislá na pﬁíspûvcích místních
obyvatel, ale jelikoÏ vût‰ina vesniãanÛ Ïije na hranici chudoby, nemají
prostﬁedky na nákup pomÛcek nebo zaji‰tûní zdravotní péãe pro dûti. ·ko-

·PC je zapojeno v projektu Evropské Unie
v rámci JPD3. Projekt se jmenuje „Poradenství, ‰kola, povolání“ (P·P).
Hlavním cílem projektu je vytvoﬁení komplexního systému poradenské podpory vzdûlávání
a kariérového rozhodování ÏákÛ Z· a S· a ‰kol
pro Ïáky se speciálními vzdûlávacími potﬁebami.
Podpora se vztahuje i na projektování a pﬁípadné
korekce vzdûlávací a profesní dráhy, na integraci
ÏákÛ se speciálními vzdûlávacími potﬁebami a na
prevenci ‰kolní neúspû‰nosti a pﬁedãasn˘ch odchodÛ ÏákÛ ze vzdûlávání.
Mgr. Dagmar Komínková
vedoucí ·kolního poradenského centra

Zveme vás na oslavy Dne Země
Pořádají společně ZŠ v Kyjích
a o.s. Kyjský občanský klub.

22. dubna od 13 do 16 hodin
na hrázi Kyjského rybníka.
Úãastníky oslavy ãeká zkou‰ka zdatnosti, putování po Madagaskaru,
soutûÏe o ceny a mnoho zábavy.

Česká televize pro děti
Jako pﬁed ãasem Ïáci z 8. B Z· Chvaletická, tak i my jsme po jarních
prázdninách nav‰tívili budovu âeské televize na Kavãích horách. Pro‰li jsme
mnoha ateliéry, pozorovali, jak se vyrábûjí kulisy a nakukovali do ‰aten hercÛ. Hodnû nás zaujala ukázka práce stﬁihaãÛ a zvukaﬁÛ, ale nejvût‰ím pﬁekvapením byla pﬁíprava natáãení poﬁadu pro malé dûti – Kouzelná ‰kolka,
kde jsme se dokonce setkali s Ïivou Dádou Patrasovou. PﬁestoÏe jsme zjistili, Ïe televize je plná klamÛ a ‰álení, moc se nám exkurze líbila a poznatky
odtud vyuÏijeme v mnoha pﬁedmûtech ve ‰kole.
Ïáci 7. B, Z· Bﬁí VenclíkÛ

la, kterou Rabiatu nav‰tûvuje, se jmenuje Obom Roman Catholic. Holãiãka je ‰ikovná a úspû‰nû vychodila 1. tﬁídu. VyuÏijeme i moÏnost si s dívkou dopisovat (anglicky), lze poslat i balíãek s dáreãky a pravidelnû
sledovat její vysvûdãení. Dopisy od ní budeme dostávat minimálnû 2x do
roka. ·kolní rok v Ghanû zaãíná v pÛli záﬁí a konãí zaãátkem ãervence.
Doufáme, Ïe tato na‰e akce pomÛÏe malému ãlovíãkovi v dalekém státû
mít díky získanému vzdûlání lep‰í a jednodu‰‰í Ïivot.
za redakci a parlament J. Drda,
M. Braunová a V. Beãváﬁová, 9. A
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Projektové dny podruhé
V loÀském ‰kolním roce se poprvé na na‰í
‰kole uskuteãnily projektové dny. ProtoÏe vût‰inu ÏákÛ zaujaly, netrpûlivû jsme oãekávali dal‰í pokraãování. Koneãnû jsme se doãkali. Na
nástûnce se objevily pﬁihlá‰ky k jednotliv˘m projektÛm a tﬁi termíny – 13., 27. a 28. únor.
V úter˘ 13. února jsme zaãali ve skupinách
pracovat. Knihovna, poãítaãové pracovny i dal‰í odborné pracovny praskaly ve ‰vech. Úkoly
byly zadány, pravidla stanovena. KaÏd˘ se sv˘m
dílem mohl vyjádﬁit k tomu, kam by se mûl ubírat v˘sledek práce. Hledání informací, chemické pokusy, kreslení, stﬁíkání, drhání, v˘roba
masek, peãení, o‰etﬁování fiktivních ranûn˘ch –
to je jen mal˘ v˘ãet ãinností. Nûkteré skupiny
vyrazily i do terénu. Zoologická zahrada, Královská cesta, zemûpisná v˘stava, PraÏsk˘ hrad
– to byly cíle bádání. V posledních hodinách
v‰echno rychle shromaÏìujeme, abychom mohli s v˘sledkem prací seznámit i ostatní. Projektové dny byly opût zajímavé a samozﬁejmû úspû‰né. Beseda s olympionikem je ukázkou jednoho
z projektÛ.
Îáci Z· Chvaletická 918, Praha 9

Beseda s olympionikem Nabídka romského sdružení
Ná‰ projekt o olympiádách nám
pﬁinesl mnoho nov˘ch záÏitkÛ. Jedním z nich byla i náv‰tûva reprezentanta v ﬁecko-ﬁímském zápasu
Petra Kmenta. Îáci z na‰eho projektu a nûkolik dal‰ích zájemcÛ se
se‰lo v knihovnû, kam se po chvíli
ãekání dostavil jeden z nejslavnûj‰ích ãeskoslovensk˘ch zápasníkÛ.
Vyprávûl nám, jak ve sv˘ch 13
letech s váhou 101 kilogramÛ ﬁekl
jeho otec: „Jak ta kila zúroãit?“,
a pﬁihlásil Petra do zápasení. Tuto
skuteãnost v‰ak museli zatajit pﬁed
paní Kmentovou, která tento sport
neschvalovala. Pﬁi Petrovû prvním
oficiálním zápase byla maminka
pod záminkou pozvána. KdyÏ Petr
nastoupil, maminku pohltily emoce.
Nejdﬁíve to byl vztek a strach, následovnû se dostavila radost a touha po

vítûzství syna. Od té doby oba rodiãe Petra ve sportu podporovali. Od
18 let se úãastnil rÛzn˘ch na‰ich
i mezinárodních soutûÏí, kde získával mnoho ocenûní.
Jeho nejvût‰ím záÏitkem byla
olympiáda v Mexiku. KdyÏ dokonãil kariéru zápasníka, stal se trenérem nov˘ch mlad˘ch talentÛ. Na
otázku, co si myslí o anabolikách,
dal jasnû najevo svÛj nesouhlas
s jejich uÏíváním. Petr Kment má
celkem 10 olympijsk˘ch a mistrovsk˘ch medailí. Dvû z nich nám pﬁinesl ukázat. Moc se nám jeho vyprávûní líbilo a dÛkazem jeho úãasti je
podpis na titulní stranû na‰eho projektu.
O. Zmeková, S. Schröderová – 9. B,
Z. Kutmonová – 8. A,
Z· Chvaletická

Američané ve škole
Zaãátkem bﬁezna nav‰tívila na‰i ‰kolu pûtiãlenná skupina AmeriãanÛ.
Mûli s sebou sice i tlumoãníka, ale jak se pozdûji ukázalo, zvládli jsme komunikaci i bez jeho pomoci. Postupnû nav‰tívili v‰echny roãníky druhého stupnû. K nám dorazili na ãtvrtou vyuãovací hodinu. Pﬁedstavili se, ﬁekli základní informace na úvod a potom nás rozdûlili do skupin. V kaÏdé skupinû byl
jeden Ameriãan. Tomu jsme mohli pokládat otázky, které nás napadly. Na
v‰echno nám ochotnû odpovídali a my mûli radost nejen z toho, Ïe jsme se
nûco nového dovûdûli, ale pﬁedev‰ím z toho, Ïe jsme jim rozumûli. Na závûr
jsme je uãili pár ãesk˘ch slovíãek. Musím ﬁíct, Ïe jim v˘slovnost dûlala vût‰í potíÏe neÏ nám. Moc nás to s nimi bavilo, a tak nás tentokrát zvonûní na
konci hodiny nepotû‰ilo. Podûkovali jsme, pﬁedali hostÛm drobné dárky
a rozlouãili jsme se. Jejich náv‰tûvu nám budou pﬁipomínat záÏitky, ale i prospekty o Americe.
Patrik Lapáãek, 9. B – Z· Chvaletická 918
Pozn. red.: O Ameriãanech z Michiganu, kteﬁí nav‰tívili nejen
Z· Chvaletická, ale i ostatní ‰koly a hlavnû cel˘ t˘den konverzovali s teenagery v TEABUSU pﬁed Galerií 14, se dozvíte víc z na‰í reportáÏe na
poslední stranû obálky.

V bﬁeznu probûhla v prostorách Romského obãanského sdruÏení Velká
Ohrada v Trojické ulici v Praze 2 tisková konference k projektu „PODPORA
ZAMùSTNANOSTI ROMÒ“ v rámci operaãního programu „Jednotn˘
programov˘ dokument pro Cíl 3 regionu hl. m. Praha.“ Podpoﬁen je z prostﬁedkÛ EU a státního rozpoãtu. Se‰li se tam zástupci médií, úﬁadÛ práce,
potenciálních zamûstnavatelÛ a rom‰tí poradci ÚMâ Prahy.
Na tento projekt je pﬁidûleno 5.200 000,– Kã, které budou pouÏity na motivaãní, kvalifikaãní a rekvalifikaãní kurzy. Díky nûmu se pro‰kolí zájemci
o kurzy z ﬁad dlouhodobû nezamûstnan˘ch, ale i zájemci evidovaní na úﬁadech práce na území Prahy. Nejvíc zájemcÛ z ﬁad muÏÛ je na kurzy sváﬁeãské, kde pro‰kolení získají certifikát platn˘ pro zemû EU, dále je zájem o ﬁidiãské prÛkazy typu “C“ a úklidové operátory. Pro Ïeny budou dle zájmu kurzy
z oblasti sluÏeb jako je kosmetika, modeláÏ nehtÛ, vizáÏistka. Realizaãní t˘m
projektu bude po celou dobu s pro‰kolovan˘mi pracovat a snaÏit se je zaﬁadit na trh práce. V jednání s rÛzn˘mi firmami jsou jiÏ místa na nûkteré profese pﬁislíbena. V rámci pro‰kolování bude k dispozici i lektorka volnoãasov˘ch aktivit, která se bude v dobû ‰kolení starat o dûti tûch, kteﬁí nemají
moÏnost hlídání. O nabízené kurzy je zatím velk˘ zájem a o.s. Velká Ohrada
chce v projektu i dále pokraãovat. Máte-li zájem i vy – kontaktujte realizátorku.
Julka VodráÏková
Kontakt na realizátora
Lenka Kolínská
Romské obãanské sdruÏení Velká Ohrada
Trojická 20/437, 120 00 Praha 2
tel.: 224 910 787, mob: 776 661 389
e-mail: kolinskal@seznam.cz

Pozvánka pro budoucí

prvňáčky
Máte doma budoucího prvÀáãka a chce si vyzkou‰et, jaké to bude ve
‰kole? ·kola na zkou‰ku zaãne v Z· Bﬁí VenclíkÛ 1140 12. dubna a bude
dál kaÏd˘ ãtvrtek od 14. do 15. hod. s pí uãitelkou âervenou (zelené patro). Dûti se seznámí s budovou ‰koly, s budoucím kolektivem, zahrají si
hry, pﬁipraví ruku na psaní. Poslední setkání bude 31. kvûtna.
V Z· Hloubûtínská 700 mohou budoucí prvÀáãci vyzkou‰et podobn˘m zpÛsobem své dovednosti pod vedením uãitelek a ÏákÛ 9. tﬁíd
2. a 9. kvûtna.
strany 7–13 pﬁipravila: Alena Veselá
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Restaurace
U Vazačů
nes se s vámi podûlíme o na‰e
záÏitky z restaurace U VazaãÛ,
v poﬁadí tﬁetím hodnoceném zaﬁízení. Struãnû pﬁipomeneme zásady,
jichÏ se pﬁi na‰ich náv‰tûvách drÏíme: v Ïádném pﬁípadû si nehrajeme
na nûjakou potravináﬁskou inspekci, hodnocení od nuly do pûti bodÛ
(kaÏd˘ pÛlbod = 2 %) provádûjí standardnû dva muÏi a jedna Ïena vegetariánka, bûÏnou útratu si samozﬁejmû platíme sami, poﬁadí jednotliv˘ch

D

zaﬁízení losujeme. Pﬁí‰tû to bude
restaurace Za Horou na âeskobrodské. Budeme vdûãni za va‰e názory
na úroveÀ gastronomick˘ch sluÏeb
v Praze 14, které nám mÛÏete
posílat na mail listyprahy14@p14.mepnet.cz.
Místo obûda jsme
tentokrát museli

zvolit veãeﬁi, neboÈ U VazaãÛ mají
otevﬁeno pouze ve veãerních hodinách od 18 do 23 hod., v nedûli
a pondûlí je zavﬁeno. Restaurace se
nachází ponûkud stranou v poklidné
vilové ãtvrti Na Hutích, v Jordánské
1221 (www.volny.cz/vazac), kam je
to od stanice metra Rajská zahrada
pû‰ky cca 10 minut. Pﬁi pﬁíchodu
musíte zazvonit, coÏ neb˘vá u ãesk˘ch restaurací obvyklé. Vstup je
bezbariérov˘. Restauraãní sál, nabízející 30 míst k sezení, je situován
v pﬁízemí rodinného domku a vyznaãuje se pﬁíjemnou, domácí atmosférou, jiÏ podtrhuje oheÀ plápolající
v krbu, velká basa opﬁená o zeì, ãi
knihy v policích a vystavená me‰ní
vína, k nimÏ se je‰tû dostaneme.
Povûst, Ïe je zde vynikající kuchynû, nelhala – ãekal nás zatím nejsilnûj‰í kulináﬁsk˘ záÏitek, a to jak pro
nás „masoÏrouty“, tak i „luskoÏroutku“, jak ohleduplnû pﬁezdíváme na‰i
vegetariánskou kolegyni, kdyÏ si trochu utahujeme z její zdravé v˘Ïivy.
S kulináﬁstvím mûli manÏelé Vazaãovi co do ãinûní jiÏ za „komanãÛ“,
kdy provozovali jednu z prvních ãínsk˘ch restaurací v âR, a to v Hostivicích, tedy na opaãném konci Prahy.
Zdej‰í restauraãní zaﬁízení otevírali
ve svém domku v roce 1992, tedy
je provozují jiÏ patnáct˘m rokem.
NejtûÏ‰í období proÏívali v letech
2004 a 2005, kdy zde byly rok a tﬁi
ãtvrtû pﬁi provádûné rekonstrukci rozkopané komunikace,
takÏe jejich restaurace byla do-

slova odﬁíznuta od okolního svûta.
Îe to pﬁeãkala, je mal˘ zázrak, ale
paní Vazaãová, du‰e celého podniku,
má nezmûrn˘ elán a optimismus, takÏe se sem gurmáni pomalu zaãínají
vracet, i kdyÏ uÏ to není, jak b˘valo.
Vedle „ãíny“ nabízí zdej‰í ‰éfkuchaﬁ
také staroãeskou kuchyni a rÛzné speciality, jeÏ si musíte dopﬁedu objednat. Jídelníãek v den na‰í náv‰tûvy
zahrnoval: 6 studen˘ch pﬁedkrmÛ,
2 masa na grilu, v ãínské kuchyni
7 druhÛ polévek, 11x drÛbeÏí, 10x
vepﬁové a 5x hovûzí maso, 4x kachní nebo husí masíãko (menu pro 4
a více osob), ve staroãeské kuchyni
2 druhy polévek, svíãkové ﬁezy nebo
biftek a na v˘bûr 7 druhÛ omáãek.
âím máte mlsnûj‰í jaz˘ãek, tím obtíÏnûji se vám z tak ‰iroké nabídky
vybírá. Nakonec jsem si pochutnal
na vepﬁové panence s pﬁírodní ‰Èávou, obloÏené nakládan˘mi houbiãkami, cibuliãkou, salátkem, pﬁílohu
tvoﬁily zapeãené brambory se slaninkou – jedna báseÀ. Kolega se stejnou chutí konzumoval pikantní vepﬁové plátky rovnûÏ s pestrou oblohou
a r˘Ïí. Bohaté porce se najednou na
talíﬁ neve‰ly, a tak si udrÏovaly tu
správnou teplotu na pﬁenosném kovovém ohﬁíváãku se svíãkou. Bez kvalitního nápojového lístku by byl
i sebevût‰í gurmánsk˘ záÏitek jen
poloviãním. Pivaﬁi tu mají na v˘bûr
klasickou plzeÀskou dvanáctku a jako
novinku jedenáctku Litovel, pestrá je
nabídka nealko nápojÛ. Korunu mezi
nápoji pﬁedstavují me‰ní vína ze
zámeck˘ch sklepÛ kromûﬁíÏsk˘ch,

GASTRO

které nejsou ledasjaké – byly zaloÏeny v roce 1266, a Karel IV, markrabû moravsk˘, král ãesk˘ a císaﬁ
ﬁímsk˘ udûlil v roce 1345 tûmto sklepÛm jako jedin˘m v Evropû povolení
vyrábût me‰ní vína. K vpravdû krá-

průvodce
Prahou 14
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Václav Vydra přijel na Černý Most
dyÏ byla zaãátkem února
v Paláci Luxor autogramiáda
Vydrovy knihy MÛj rok s koÀmi,
poprosila Mgr. Vûra Todoriãová,
tﬁídní uãitelka 9. D Z· Gen. Janou‰ka autora knihy a známého herce,
jestli by nepﬁi‰el v bﬁeznu k nim do
‰koly slavnostnû otevﬁít novou ‰kolní knihovnu. Tﬁída 9. D pracovala
cel˘ rok na její rekonstrukci – tﬁídili knihy, shánûli nové, malovali
místnosti atd. Populární herec svou
úãast pﬁislíbil – a slovo dodrÏel.
15. bﬁezna slavnostnû pﬁestﬁihl pásku a dokonce pﬁijal nad ‰kolní knihovnou patronát. Zapsal se dûtem
do kroniky a na zeì v knihovnû, kde
mají namalovánu bohyni moudrosti Pallas Athénu, pﬁipsal dûtem
vzkaz: „âti a vûﬁ sobû“. Potom uÏ

K

následovala skoro dvouhodinová
diskuse, pﬁi níÏ se dûti mohly ptát
na v‰e, co je zajímá. Okruh jejich
otázek se rozdûlil zhruba na oblasti konû, divadlo a KameÀák. Nûkteré zajímavé dotazy a odpovûdi
vybíráme:
Kolik máte koní a jaké? ¤eknûte nám nûjakou pﬁíhodu s konûm!
Mám dvû kobylky – Nelly a její
dceru Navarru a dva konû Gustava
a Démona. Jednou jsem jel na Nelly do lesa a po nûjaké dobû jsem zjistil, Ïe nemÛÏu najít cestu domÛ. Na
rozcestí jsem slezl s konû a pû‰ky
jsem se vydal hledat správn˘ smûr.
Kobylka ‰la za mnou. Po chvíli
jsem zjistil, Ïe cesta nikam nevede
a vrátili jsme se zpût. Stojíme opût

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

88 %

lovskému hodování takové víno rozhodnû patﬁí. Vazaãovi pﬁipravují také
svatby, podnikové veãírky a oslavy
v‰eho druhu s moÏností Ïivé hudby.
Jak jste urãitû zaregistrovali, v nabídce jídel zcela chybûlo byÈ jediné
vegetariánské jídlo a pﬁesto i mne,
„luskoÏroutku“ oznaãil v˘‰e pí‰ící
kolega za spokojenou s jídlem. Bylo
to proto, Ïe pﬁi zmínce o mé gurmánské specializaci zareagovala paní
Vazaãová (dopﬁedu informována nebyla) naprosto spontánnû, Ïe to není
vÛbec Ïádn˘ problém a nechala pﬁipravit skuteãnû chutné, pestré, zkrátka vynikající jídlo na bázi „vegetariánská ãína“, na nûmÏ jsem si opravdu
pochutnala. Svûdãí to o operativnosti a hlavnû o ochotû vyjít zákazníkovi vstﬁíc. Abychom uãinili zadost
v‰em kritériím hodnocení, dodávám,
Ïe jsem v interiéru restaurace nezaznamenala Ïádnou dûtskou Ïidli, kterou by bylo moÏné pﬁistavit ke stolu
v pﬁípadû náv‰tûvy s mal˘m dítûtem.
Na druhou stranu fakt, Ïe jde o restauraci pﬁedev‰ím s veãerním provozem, je to i pochopitelné. V dobû na‰í
náv‰tûvy na stolech popelníky nebyly a paní Vazaãová pﬁipustila, Ïe se
uÏ nûjakou dobu snaÏí udûlat svou
restauraci nekuﬁáckou, coÏ se nûkdy
úplnû nepodaﬁí. Fakt je, Ïe tady byl
vzduch ãist˘, kouﬁe prost˘.
red

Pasování
na čtenáře
ned druh˘ den po slavnostním otevﬁení zrenovované knihovny v ní probûhlo v rámci
mûsíce knihy slavnostní pasování ÏákÛ prvních
tﬁíd na ãtenáﬁe. PrvÀáãci zde za pﬁítomnosti rodiãÛ a sv˘ch uãitelÛ prokázali, Ïe úspû‰nû zvládli
ãtení a byli pasováni na ãtenáﬁe ﬁeck˘mi bohy,
které pﬁedstavovali Ïáci 9. D – tﬁídy, která spolu se svou tﬁídní uãitelkou opût v‰e zorganizovala.
Daniela Forstová, za tﬁídu 9. D
Z· Gen. Janou‰ka

H

na rozcestí a já pﬁem˘‰lím co dál,
kdyÏ mû najednou kobylka zaãala
strkat hlavou na jednu z cest. Na
dal‰ím rozcestí se situace opakovala. Pak uÏ jsem cestu poznal a dojeli jsme domÛ. Teprve potom jsem si
uvûdomil, Ïe jsem ji tudy vedl úplnû poprvé, kdyÏ jsem ji sem stûhoval a ona si od té doby cestu pamatovala – já uÏ ne.
Co byste chtûl dûlat, kdyby jste
nebyl herec?
Kdybych nebyl herec, chtûl bych
uãit lidi, jak zacházet s koÀmi.
Vysvûtloval bych jim, Ïe konû nepatﬁí do stájí, ale ven. OdjakÏiva Ïili
venku a stát zavﬁení v boxech celé
dny není jejich pﬁirozen˘ Ïivot.
Nejsou to pﬁece lidi, aby Ïili jako
my v bytech!
Jaká byla va‰e nejobtíÏnûj‰í
role?
Dá-li se to nazvat rolí, tak moje
tancování ve Star Dance. Pﬁed tím
jsem vÛbec neumûl tancovat (proto
si mû asi vybrali) a musel jsem se
to uãit 8 aÏ 9 hodin dennû po celou
dobu konání soutûÏe a veãer je‰tû
hrát v divadle plánovaná pﬁedstavení. VÛbec jsem netu‰il, co to
obná‰í, kdyÏ jsem nabídku pﬁijal.
Za tu dobû jsem zhubnul 7 kg. Ale
nelituju toho. Moc mi to dalo a tancování se od té doby stalo mou oblíbenou zálibou.
Z ãeho byla vyrobena ta modrá
voda ve filmu KameÀák?
(Smích…) To byla úplnû normální voda s modr˘m potravináﬁsk˘m barvivem. Na pití byla dost
nechutná.
text a foto: ves
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kresba: Petr Drábek

Policie
žádá,
radí,
informuje
stanice metra âern˘ Most nejde
pﬁehlédnout budovu, v níÏ sídlí
místní oddûlení Policie âeské republiky Kyje-Praha 9, jehoÏ ãinnost
pokr˘vá celé území Prahy 14 a také
Dolních Poãernic. Rozhovor se zástupcem vedoucího npor. Pavlem
âernochem jsme zaãali struãn˘m
ohlédnutím za loÀsk˘m rokem.
„Ze statistiky nápadu trestné ãinnosti bych uvedl hlavnû 90 zadrÏen˘ch osob, po kter˘ch bylo vyhlá‰eno celostátní pátrání. Máme po ruce
samozﬁejmû i pﬁesná ãísla o poãtu

U

vloupání do motorov˘ch vozidel,
jejich odcizení, dále ze ‰etﬁení násilné trestné ãinnosti, coÏ jsou zejména loupeÏná pﬁepadení, z krádeÏí
zavazadel hlavnû ve zdej‰ích obchodních centrech i ãísla z vloupání do
bytÛ a sklepních kójí, ale ta by asi
ãtenáﬁe nudila.“
Dobﬁe, pojìme tedy k nûkter˘m
konkrétním pﬁípadÛm z poslední
doby.
„Na pﬁelomu roku se nám poda-

Policie, hasiãi i záchranná sluÏba zasahovali 9. bﬁezna pﬁi dopravní nehodû na kﬁiÏovatce Jordánská × K viaduktu na Hutích.

ﬁilo zadrÏet dvû osoby, podezﬁelé
z krádeÏí mûdûn˘ch okapÛ, svodÛ
a parapetÛ na stavbách v Hloubûtínû,
dále jsme zadrÏeli tﬁi pachatele pﬁi
krádeÏi okapÛ v Ocelkovû ulici,
z nichÏ jeden byl z tûch devadesáti
celostátnû hledan˘ch. Vím, jak lidem
vadí „sprejerství“, takÏe je moÏná potû‰ím tím, Ïe jsme na oddûlení vy‰etﬁování PâR O¤ Praha III. pﬁedali
poznatek na pachatele této trestné
ãinnosti a podezﬁelému bylo prokázáno celkem patnáct pﬁípadÛ spáchání této trestné ãinnosti jen na území Prahy 14.“
Znaãnou pozornost ve své ãinnosti vûnujete bezpeãnosti silniãního provozu a oblasti dopravy
vÛbec.
„Od zaãátku roku do poloviny
bﬁezna jsme zadrÏeli uÏ 14 podnapil˘ch ﬁidiãÛ a stejn˘ poãet lidí pﬁistiÏen˘ch pﬁi ﬁízení motorového vozidla, aniÏ by vlastnili ﬁidiãsk˘ prÛkaz,
coÏ je od zavedení bodového systému
trestn˘ ãin. Dále nejãastûji ‰etﬁíme
pﬁekraãování rychlosti, jízdu na ãervenou, nedovolené parkování, jízdu
v odcizen˘ch vozidlech nebo vloupání do nich. V této souvislosti bych
rád apeloval na ﬁidiãe, aby více vyuÏívali podzemní garáÏe na âerném
Mostû, kde jsme dosud nezaznamenali jedin˘ problém. V oblasti pﬁedcházení páchání trestné ãinnosti nám
moc pomáhá spolupráce s mûstskou
policií a spoleãné akce. Je zajímavé, Ïe tﬁeba po nedávné spoleãné
tﬁídenní bezpeãnostní akci v Praze 14
a Dolních Poãernicích, na níÏ se
podílelo i oddûlení hlídkové sluÏby
PâR O¤ Praha III, do‰lo po následující dva dny k prakticky nulovému
nápadu trestné ãinnosti.“
Mluvil jste o spolupráci s Mûstskou policií Prahy 14, která se

ov‰em neomezuje pouze na dopravní akce typu Kry‰tof.
„Scházíme se pravidelnû na bezpeãnostní a protidrogové komisi
Rady Mâ Prahy 14 a tûsnûj‰í spolupráce vedla tﬁeba i k poklesu nápadu trestné ãinnosti na parkovi‰tích
i v prostorách nákupních center na
âerném Mostû. Je to jistû i zásluhou
zdej‰ích bezpeãnostních agentur,
jejichÏ pracovníci po dohodû s námi
vycházejí více z budov. Zamûﬁujeme
se zejména na prevenci, teì tﬁeba
chceme náv‰tûvníkÛm obchodního
a zábavního centra zpﬁíjemnit a zklidnit velikonoãní období. Myslím, Ïe
slu‰ní lidé ãastûj‰í pﬁítomnost uniforem na ulicích a prostranstvích jen
pﬁivítají.“
To urãitû. A moÏná bychom
v této souvislosti mûli pﬁipomenout
známá ãísla 158 a 112 i pevnou linku 974 859 720 na oddûlení Policie âeské republiky Kyje-Praha 9,
kdeje po cel˘ch 24 hodin dozorãí
sluÏba.
„Lidé by nám mûli dÛvûﬁovat je‰tû více. Je nám opravdu milej‰í nûkolik telefonátÛ, z nichÏ tﬁeba jen jeden
povede k zadrÏení pachatele, neÏ lid-

ská lhostejnost. MoÏná si ãtenáﬁi
vzpomenou na nedávn˘ telefonát
a následn˘ v˘jezd na pozemek vozovny v Hloubûtínû, kde byly údajnû nalezeny lidské kosti – tento
pﬁípad je v‰ak nadále v ‰etﬁení policie a nebyl do souãasné doby uzavﬁen. BohuÏel dvû vraÏdy v loÀském
roce na âerném Mostû se staly
skuteãností. ZavraÏdûn˘ taxikáﬁ na
parkovi‰ti u stanice metra âern˘
Most a muÏ, kter˘ byl v ãervnu po
hádce ubodán noÏem dal‰ím muÏem.
A vlastnû jen pár desítek metrÛ za
hranicí Prahy 14, v hrdloﬁezské ulici Za mosty byla nalezena zavraÏdûná star‰í paní.“
Pﬁece jen, byÈ ãerná kronika
patﬁí k nejãtenûj‰ím rubrikám,
nûco veselej‰ího na závûr byste
nemûl?
„Nevím, jestli je to veselej‰í, ale
asi bude ãtenáﬁe zajímat, Ïe jsme na
âerném Mostû, Hloubûtínû, v Kyjích,
Hostavicích, ani v Dolních Poãernicích dosud neﬁe‰ili jedin˘ pﬁípad
domácího násilí, pﬁi jehoÏ nahlá‰ení má Policie âeské republiky oprávnûní vykázat násilnou osobu ze
spoleãného obydlí a v souãinnosti
s ÚMâ Prahy 14 ji následnû zakázat
vstup do objektu na 10 dní. Vím, Ïe
nedávno se objevily celostátní statistiky i úvahy o tom, proã jsou poãty
domácího násilí v rÛzn˘ch ãástech
na‰í republiky tak odli‰né, ale my
jsme k tûmto ãíslÛm nepﬁidali jedin˘
pﬁípad.“
Co není, mÛÏe b˘t, dodal by moÏná cynik, ale já vám urãitû radûji
podûkuji za rozhovor.
pﬁipravil Pavel Vokurka,
foto: autor, ves
kresba: Petr Drábek
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Broumarská
a podnikatelé

rávû pﬁed rokem jsme v Listech
Prahy 14 uveﬁejnili dvoustranu
s v˘povûìmi devíti podnikatelÛ,
jejichÏ ãinnost v˘raznû zasáhla generální rekonstrukce Broumarské ulice
v Kyjích. Teì jsme se za nimi vypravili znovu a dali jim slovo ve stejném
poﬁadí jako loni.
Obãerstvení M+M a Marie
Mahdiová: „Mám za sebou nejhor‰í rok svého podnikání, krach jsem
odvrátila jen díky rodinn˘m úsporám. Stálí zákazníci zmizeli témûﬁ,
projíÏdûjící úplnû a po tûch nov˘ch
ze stavby zÛstaly jen dluhy. Já ov‰em
za sloÏenky dluÏit nemÛÏu. Je‰tû, Ïe
pro mé mínusové podnikání jsem
od ÚMâ Praha 14 dostala potvrzení o provedení stavby jako pﬁílohu
k daÀovému pﬁiznání. Hodûjovská
ulice uÏ je krásnû prÛjezdná obûma
smûry, snad se zaãnou vracet místní
a zastavovat cyklisté i lidé na procházkách, kromû soboty mám pro nû
otevﬁeno kaÏd˘ den. A kéÏ uÏ by
zaãaly rÛst domy podél Broumarské
ulice a noví obyvatelé si pﬁi‰li osladit Ïivot do mé rÛÏové cukrárny.“
·vejk restaurant a manÏelé
Haluskovi: „My jsme restauraci po
devíti letech provozu prodali a o zámûrech nov˘ch majitelÛ nemáme
tu‰ení.“
Autodílny Koãí a Václav Koãí:
„Na hodnocení situace po otevﬁení
Broumarské je je‰tû pﬁíli‰ brzy. Zaãátek roku je v prodeji vÏdy slab‰í, ale
po tom loÀském srabu hledíme do
budoucna s optimismem. Pﬁestavba
ulice se mimoﬁádnû povedla, to prostranství u kostela je nádherné, snad
i díky nûmu zaznamenáme pﬁíliv
nov˘ch zákazníkÛ.“
J. R. Club Bowling a Jiﬁí Görner: „Nás tahle stavba poznamenala
‰ílen˘m zpÛsobem a prakticky nás

P

zlikvidovala. Ztráty, které jsme museli uhradit z vlastních zdrojÛ, se blíÏí
aÏ k pÛl milionu korun, ale to je jen
loÀsk˘ rok. Odliv hostÛ má svou setrvaãnost, protoÏe bûhem uzavírky
Broumarské se nauãili chodit jinam,
cestu zpût budou hledat tûÏko, takÏe
ty ztráty nejsou bohuÏel koneãné.
Formou rÛzn˘ch slev a pestrou
nabídkou na‰ich sluÏeb se budeme
maximálnû snaÏit jít na‰im hostÛm
naproti.“
Zahradnictvi a Miroslav ·ifner:
„U nás ty ztráty byly zhruba desetinové, pár zákazníkÛ ubylo, ale díky
ãlánkÛm v Listech Prahy14 se zase
objevili jiní. Jen mû mrzelo, Ïe asi
pûti z nich se kvÛli pokutám sazeniãky prodraÏili, byÈ nám bylo slíbeno, Ïe omezen˘ pﬁíjezd do zahradnictví budou stráÏníci tolerovat. No
nic, 20. dubna zaãínáme s prodejem
petunií, mu‰kátÛ a dal‰ích letniãek,
ale i s rajãaty, paprikami, okurkami

a jinou zeleninou. Kromû úter˘ budeme mít otevﬁeno kaÏd˘ den a ceny
zÛstanou prakticky na loÀské úrovni. Na v‰echny
zákazníky se uÏ
teì tû‰íme.“
Restaurace
U Eriky a Erika
Hochmanová:
„Rekonstrukce
Broumarské
a hlavnû Tálínské
nám ublíÏila hodnû, ale procentuálnû si to netroufnu odhadnout.
Ov‰em teì je to
na obou ulicích
fakt krásné. Lidé
se k nám zaãínají pomalu vracet, sluníãko teì naláká do pﬁírody i víc kol,
rybáﬁÛ a koãárkÛ, na‰e pestrá nabídka obûdÛ i minutkov˘ch jídel snad
pﬁiláká také nové zákazníky. Tady na

bﬁehu Kyjského rybníka je pro nû pﬁipraveno i pﬁíjemné venkovní posezení.“
Centrum Kámen a Radovan
Kovaã: „Díky dobﬁe plánovan˘m
náhradním trasám odhaduji, Ïe na‰e
ztráty byly asi jen dvacetiprocentní.
Na nádhernû zrekonstruované Broumarské ulici teì uÏ panuje ãil˘ ruch,
takÏe se k nám vracejí nûkteﬁí b˘valí zákazníci a s rostoucí teplotou snad
zaãnou pﬁib˘vat i noví motoristé, na‰i
potencionální zákazníci. Abych ale
nemluvil jen o motoristech, po ‰irok˘ch chodnících se k nám mohou
pﬁijít podívat i pû‰í. Pro v‰echny
máme pﬁipravenu opravdu bohatou
nabídku.“
Restaurace ·imanda a manÏelé Mráãkovi: „Na‰e restaurace je
orientována spí‰ na místní klientelu,
Ïádná sláva to není. Pﬁi rekonstrukci
Broumarské k nám obãas na‰li cestu
i stavební dûlníci, teì uÏ se nemÛÏeme doãkat dûlníkÛ Ïelezniãních, kteﬁí budou pro zmûnu upravovat zdej‰í
traÈ. Máme otevﬁeno kaÏd˘ den minimálnû tﬁináct hodin, jsme sice trochu
stranou, ale urãitû stojí za to k nám
zajít na kvalitní jídlo i dobré pití.“
Compass a Oldﬁich Jeﬁábek:
„Z uzavírky jsme mûli dost velk˘
strach, ale díky soubûÏné komunikaci a vãasnému informování na‰ich
dodavatelÛ i zákazníkÛ jsme prakticky nezaznamenali nûjak mimoﬁádné ztráty. âekali jsme, jak nám
ve finále generální rekonstrukce pomÛÏe, teì jsme roztrpãeni. Námûstí
u kostela je na první pohled bezvadné, dopravní znaãení ale tragické.
Auta pﬁijíÏdûjící od nového Ïelezniãního pﬁemostûní k nám mají zakázáno pﬁes plnou ãáru zaboãit,
musejí objíÏdût kostel, kde je ov‰em
znaãka obytné klidové zóny, takÏe
tam nákladní vozy s kontejnery moÏná ani nesmûjí. Nevím. Pﬁi v˘jezdu
do Broumarské je zase pﬁikázan˘
smûr doprava, i kdyÏ kﬁiÏovatka je
pﬁehledná, vlevo je vidût asi pÛlkilometrová rovina, vpravo zase aÏ na
most, navíc je tady tﬁicítka. To opravdu musel vymyslet nûjak˘ dopravní
génius. UÏ aby vyrostla novû zasazená zeleÀ, protoÏe zelená jak známo uklidÀuje.“

Závûr? V‰em z osloven˘ch se
nová Broumarská moc líbí. Vlastní
hodnocení nechÈ si laskav˘ ãtenáﬁ
vytvoﬁí sám.
text a foto: j‰, ves, vok
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Velikonoce se blíží
…Byla zima mezi náma a teì uÏ je za horama… velikonoãní ﬁíkanky,
malování kraslic, pletení vûneãkÛ a pomlázek, peãení mazancÛ ãi beránkÛ
a zajícÛ – to jsou neklamné znaky blíÏících se Velikonoc. UÏ koncem bﬁezna se na nû pﬁipravovaly v krouÏku Sluníãka v Obãanské inspiraci v Kuãerovû ulici pﬁed‰kolní dûti vyrábûním vûneãkÛ z vrbového proutí a papírov˘ch
kraslic, které zdobily netradiãnû – voÀav˘m koﬁením. V klubu JahÛdka (souãást Jahody) na âerném Mostû se zase maminky s nejmen‰ími dûtmi rozhodly, Ïe z Jahody uÏ letos definitivnû odnesou Moranu.
ves, foto: autorka a Kateﬁina Plevová (1)

Ars Pueris u sousedů
Krásnou velikonoãní v˘stavu pﬁipravila tradiãnû
sousední mûstská ãást Dolní Poãernice na víkend
24.–25. 3. ve stodole penzionu âesk˘ statek. Prahu 14
na ní zastupoval v˘tvarn˘ atelier Ars Pueris s nabídkou velikonoãních motivÛ vyroben˘ch pﬁeváÏnû dûtmi.
Vedoucí ateliéru Mgr. Jiﬁina Olivová-Bﬁicháãková
(na levém snímku) mimo to právû vystavuje své obrazy – aÏ do 15. dubna v prestiÏní A&A galerii na Újezdû (www.aagalerie.cz). Souãástí v˘stavy jsou také artefakty z litého kovu a achátu jejího manÏela Antonína
Bﬁicháãka. V˘stava je otevﬁena vÏdy od úter˘ do nedûle od 11 do 19 hodin. Na snímku Antonín Bﬁicháãek
s kovovou d˘mkou, jeÏ je souãástí expozice.
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Stolní tenis lákal
Do soutûÏe se tentokrát pﬁihlásila hned pûtice paní
a dívek, která si to pûknû
rozdala kaÏdá s kaÏdou.

Pﬁi rychl˘ch v˘mûnách byste urãitû nehádali, Ïe Miroslav
LauÏansk˘ je roãník
1934. Nejstar‰í úãastník soutûÏe se dokázal
probojovat mezi nejlep‰ích osm.

Rekordní poãet pﬁihlá‰en˘ch pﬁi dal‰ím roãníku turnaje o pohár starosty
Prahy 14 se zastavil na ãísle 37. Mistr svûta v kategorii pingpongov˘ch veteránÛ Lumír Ruzha (ve v˘ﬁezu) se tentokrát ve funkci hlavního rozhodãího,
zapisovatele, trenéra i maséra zapotil pomalu jako za stolem pﬁi tréninku na
dal‰í svûtov˘ ‰ampionát. MuÏe roãníkÛ 1934 aÏ 1991 musel rozlosovat celkem do osmi základních skupin, první dva hráãi postupovali do vyﬁazovacích bojÛ o poháry, dal‰í dva ze v‰ech skupin pak bojovali v soutûÏi útûchy.
Ve sportovní hale vedle bazénu v Hloubûtínû byl k vidûní ‰piãkov˘ stolní
tenis v podání neregistrovan˘ch borcÛ. Byla to opravdu vydaﬁená sportovní
sobota, svátek mûla Viktorie, a tak dvojnásob symbolické „véãko“ na poãest
svého vítûzství mohli ukazovat Jana âiháková a Josef Sedlák.
Starosta Miroslav
Fronûk sice bojoval,
ale sv˘m v˘konem
na‰tûstí nemusel ﬁe‰it problém, jak by
eventuálnû pﬁedával
pohár starosty sám
sobû.

Kurz na tradiãního vítûze Josefa Sedláka
byl asi 1,1:1 a on tentokrát dovolil sv˘m
soupeﬁÛm v semifinále i finále po jednom
setu.

Výsledky nejsou nejdůležitější
Zatímco v soutûÏi dospûl˘ch je
postavení v tabulce témûﬁ vÏdy na
prvním místû, mezi Ïáky by tomu tak
v Ïádném pﬁípadû b˘t nemûlo. To je
základní my‰lenka úvahy hlavního
trenéra FC KING Vojtûcha Krále,
trenéra licence UEFA/âMFS.
„Neustále se pí‰e o v˘sledcích
a úspû‰ích, já osobnû se domnívám,
Ïe právû v kategoriích ÏákÛ do 13 let
by v˘sledky nemûly b˘t tím nejdÛleÏitûj‰ím, dûti by se mûly na trénink
a utkání tû‰it a ne mít strach, Ïe „zase
nûco zkazím a mi prohrajeme, tak tam
radûji ani nepÛjdu“, nebo „musíme
vyhrát, to si zase vÛbec nezahraji“.
VÏdyÈ jejich vrchol a tím i proces ke
koneãnému fyziologickému dozrání
je mnohem pozdûji. Nûkdo mÛÏe mít
nûkolik let úspûchy, ale pozdûji se
dostaví problémy s klouby, vazy, zády
a dal‰í chronické potíÏe.“
Ov‰em i na v˘sledky v dal‰í ãásti zamy‰lení Vojtûcha Krále (na snímku se sv˘mi úspû‰n˘mi svûﬁenci)
do‰lo.
„Proã asi nemluví o v˘sledcích,
nejspí‰ Ïádné dobré nemají, sly‰ím,
jak se nûkter˘m honí hlavou. A tak
jen struãnû pﬁipomenu, Ïe v pﬁedloÀské sezónû mlad‰í Ïáci skonãili na
mezinárodním turnaji na 2. místû,

star‰í pﬁípravka byla tﬁetí a mlad‰í na
stejném turnaji ãtvrtá. Loni se mlad‰í Ïáci sv˘mi v˘kony postarali o postup do vy‰‰í soutûÏe a star‰í pﬁípravka na turnaji ve Francii skonãila
na 3. místû. Do leto‰ní sezóny jsme
pﬁihlásili na‰ich 30 (!) star‰ích ÏákÛ
hned do dvou soutûÏí, mlad‰ího dorostu a star‰ích ÏákÛ. U dorostencÛ

v˘razné oslabení kádru ovlivnilo
i ligová druÏstva. Pﬁesto na postupové místo ztrácíme pouze pár bodÛ.
Mlad‰ím ÏákÛm se zatím v˘sledkovû moc nedaﬁí, jsou ve spodní ãásti
tabulky. Star‰í a mlad‰í pﬁípravka,
obû hrající druhou nejvy‰‰í soutûÏ
ve své vûkové kategorii, se shodnû
drÏí v polovinû tabulky. V dobû zim-

Halová liga
UÏ 7. roãník halové ligy o pohár
starosty Mâ Praha 14 uspoﬁádal
FC King. Zúãastnilo se jej 12 druÏstev, hrálo se v kategoriích roãníkÛ
1996 a 1998 a kaÏd˘ z t˘mÛ odehrál
bûhem ãtyﬁ víkendÛ více neÏ 320
minut. U roãníku 1996 obsadili první dvû pﬁíãky domácí fotbalisté, tﬁetí byli Ïáci ëáblic, roãníku 1998 kralovali hráãi âAFC, druzí skonãili
nadûje z FC King a pohár za tﬁetí
místo putoval do Podolí. Kromû pohárÛ, diplomÛ, plaket a vûcn˘ch cen
pro nejlep‰í si v‰ichni hráãi odná‰eli
domÛ spoustu fotbalov˘ch záÏitkÛ,
úãastnickou medaili a rÛzné sladkosti, za coÏ v‰echno patﬁí podûkování Mâ Praha 14 a firmám Tempish
a Petr.

Kurzy tenisu
jsme poãítali se získáním velk˘ch
zku‰enosti, u star‰ích ÏákÛ s moÏn˘m
postupem o soutûÏ v˘‰e. BohuÏel ná‰
plán naru‰il odchod pûti hráãÛ do
oddílÛ Ïákovské ligové soutûÏe. Pár
dní pﬁed zaãátkem soutûÏe by tak

ního pﬁípravného období jsme se
zúãastnili nûkolika dlouhodob˘ch
turnajÛ a organizovali jiÏ 7. roãník
halové ligy o pohár starosty Mâ Prahy 14. Poctivá pﬁíprava by se mûla
odrazit v jarní ãásti soutûÏí.“

Tenisová ‰kola Talent nabízí
na kurtech pﬁi Z· Vybíralova je‰tû nûkolik voln˘ch míst do kurzu
s dubnov˘m zaãátkem pro dûti
a mládeÏ od pûti do osmnácti let
i pro dospûlé. ·kola má tradici
13 let a jen v Praze 25 stﬁedisek,
takÏe odborná v˘uka je zaruãena.
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Plavecká škola

UÏ tﬁicet se v hloubûtínském
bazénu uãí dûti plavat a v této bohulibé tradici zdárnû pokraãuje i souãasn˘ provozovatel Montservis.
¤editelka plavecké ‰koly Kateﬁina
Vostárková je tady uÏ plné ãtvrtstoletí

stupÀovou pﬁisolovanou vodou, která nepálí do oãí a pocitovû pÛsobí
tepleji. KaÏd˘ v‰ední den dopoledne
máme pût vyuãovacích hodin, praÏské dûti se uãí pololetí po jedné t˘dnû a ty mimopraÏské dojíÏdûjí na

dvoulekci. Samozﬁejmû, Ïe zaji‰Èujeme i dopravu. Za kalendáﬁní rok
evidujeme témûﬁ stovku ‰kol a ‰kolek, oba bazény jsou plné a hodnû
nadaní poãtáﬁi si moÏná spoãítají,
kolik dûtí se tady za tûch tﬁicet let
nauãilo plavat. Mimochodem sem uÏ
chodí jejich dûti, stejnû jako na odpolední kurzy plavání pro veﬁejnost,
zdokonalovací plavání a plavání rodiãÛ s dûtmi, odchovanci pracují jako

cviãitelé, absolventem na‰í plavecké
‰koly je i zdej‰í plavãík. Prostû typ
rodinné ‰koly.“
Povídalo by se je‰tû dlouho, ale
pak by zbylo málo místa na fotografie, coÏ by byla ‰koda. A tak uÏ jen
dodateãnû popﬁejme ke krásnému
bﬁeznovému jubileu Danu‰i Kratochvílové je‰tû hodnû tisícovek spokojen˘ch dûtí, které se nauãí plavat
v hloubûtínském bazénu.

Dvakrát aerobik

a metodiãka Danu‰e Kratochvílová
dokonce je‰tû o dva roky déle. Obû
milé dámy mluví o v˘uce se zaujetím odpovídajícímu poãtu let stráven˘ch u bazénu.
„Plavat se tady uãí dûti ze ‰kol
a ‰kolek z Prahy 9 a 8, ale i z Prahy
4, ¤íãan, Stránãic nebo Velk˘ch
Popovic. Ty by to sice mûly blíÏ tﬁeba do Bene‰ova, ale tady jsou pr˘
spokojenûj‰í s rodinn˘m pﬁístupem
na‰ich kvalifikovan˘ch cviãitelek,
s urãitou pohodou i sedmadvaceti-

S úspûchy a novinkami Aerobic klubu Chvaletická a Fit studia D nás
seznámily Kamila ·ebíková a Dá‰a Zitová, vedoucí a trenérky obou klubÛ.
Ten první se zúãastnil mistrovství republiky na soutûÏi Aerobic Team Show
ve smí‰ené kategorii (na snímku) a dal‰í soutûÏe âeského svazu aerobiku
Master Class. Pﬁi té byla dûvãata v kategorii 5–7 let odmûnûna diplomy a ply‰ov˘mi zvíﬁátky (na druhém snímku) za pﬁedvedenou skladbu, Krist˘na Dohnalová pak v kategorii 8–10 let postoupila
do finále mistrovství
republiky, které se
bude konat 26. kvûtna. Do té doby ãekají na dûvãata dal‰í
pódiové sestavy a tréninky v tûlocviãnû Z· Chvaletická.
Nábor dal‰ích dûtí na
hodiny aerobiku formou her probûhne
tamtéÏ 6. a 13. kvûtna od 16 hodin. Podrobnûj‰í informace
o klubu lze najít na
webov˘ch stránkách
aerobic-deti.wz.cz.
Fit studio D poﬁádalo 10. bﬁezna soutûÏ Aerobic Team
Show Open Cup ve
sportovní hale Z· Petﬁiny, které se zúãastnilo pﬁes 400 dûtí z celé republiky. Teì pﬁipravuje na 18. dubna dal‰í celorepublikovou soutûÏ Junior Aerobic Master Class pro vûkové kategorie od pûti
do osmnácti let. Zaãíná ve 14 hodin a v tûlocviãnû Z· Vybíralova se bude
konat uÏ podvanácté. A ve dnech 2. a 3. ãervna poﬁádá Fit studio D ãtvrt˘ roãník soutûÏe Aerobic a Fitness Basic Cup pro dûti, které se neprobojovaly
do kvûtnového mistrovství republiky. BliÏ‰í informace o bohaté nabídce
cviãení pﬁi hudbû a dal‰ích aktivitách tohoto klubu zájemci najdou na
www.aerobikfisaf.cz.
dvoustranu pﬁipravil Pavel Vokurka, foto: autor (7), ves (5) a archiv
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VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY na DUBEN (+ ZAČÁTEK KVĚTNA)
Kukelská x Chvaletická
Nedvûdická x ÎehuÀská

Ze systému
hl. m. Prahy
V Humenci x Sadská
10. 4.
·estajovická x V Chaloupkách
Svépravická x ·estajovická
Poﬁíãanská x Klánovická
Hloubûtínská x V Chaloupkách
Konzumní x Na Obrátce
Zámeãnická x Mochovská
Nehvizdská x Zeleneãská
Îelivská x Metujská
Tálínská x Oborská

11. 4.

Jordánská x Svárovská
Cvrãkova x Burdova
Svûtská x Lipnická
Borská x Rotenská
Stropnická x Za âern˘m
Mostem

16. 4.

VodÀanská x Skorkovská
Koclíﬁova x Kaãínská
Horusická x Osická
Zvíkovská x Dáﬁská
Dﬁítenská x Velkoborská
Herdovská x Bo‰ilecká

18. 4.

Lásenická x Lipnická
Jezdovická x Froncova
Novozámecká x Vidlák
Lipenské námûstí
Hodûjovická x Za Rokytkou

25. 4.

V Humenci x Sadská
Mochovská x Zeleneãská
Svépravická x ·estajovická
Liblická x Klánovická
VaÀkova x V Chaloupkách
Konzumní x Na Obrátce

9. 5.

Velkoobjemové kontejnery jsou pﬁistavovány do 14 hodin dne dle rozpisu.

Ze systému
MČ Praha 14

Jednostranná
23. 4.
·imanovská x Za ‰kolou
Karda‰ovská u obch. stﬁediska

Lomnická x StaÀkovská
Lomnická x Zalinská
Travná x Kostlivého
Smikova x Gen. Janou‰ka
DoleÏalova chodník proti 1051
Va‰átkova x Dygr˘nova
Himrova x Gen. Janou‰ka
Va‰átkova x DoleÏalova

10. 4.
11. 4.
12. 4.
16. 4.
17. 4.
18. 4.
19. 4.

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

Zastávky na sbûrové trase „B“ ve ãtvrtek 5. dubna
kﬁiÏovatka ul. Koclíﬁova x Kaãínská

15.00–15.20 hod.

kﬁiÏovatka ul. Vírská x Burdova

15.40–16.00 hod.

kﬁiÏovatka ul. Splavná x Okrouhlíkova

16.10–16.30 hod.

kﬁiÏovatka ul. Svûtská x Jordánská

16.40–17.00 hod.

kﬁiÏovatka ul. Za ‰kolou x ·imanovská

17.10–17.30 hod.

kﬁiÏovatka ul. Jezdovická x Froncova

17.40–18.00 hod.

kﬁiÏovatka ul. Vidlák x Novozámecká

18.10–18.30 hod.

Lipenské námûstí

18.40–19.00 hod.

Zastávky na sbûrové trase „C“ ve ãtvrtek 3. kvûtna
kﬁiÏovatka ul. Panenská – 9. kvûtna

15.00 – 15.20 hod.

kﬁiÏovatka ul. Ba‰t˘ﬁská – Bezdrevská

15.30 – 15.50 hod.

kﬁiÏovatka ul. Horusická – Osická

16.00 – 16.20 hod.

kﬁiÏovatka ul. Dáﬁská – Zvíkovská

16.30 – 16.50 hod.

kﬁiÏovatka ul. Zacharská – Velkoborská

17.00 – 17.20 hod.

kﬁiÏovatka ul. Dvoﬁi‰Èská – Vlkovická

17.30 – 17.50 hod.

kﬁiÏovatka ul. Lánská – Oborská (u rybníka)

18.10 – 18.30 hod.

kﬁiÏovatka ul. Hejtmanská – Vranovská

18.40 – 19.00 hod.

V uveden˘ch dnech je obsluhována celá sbûrová trasa se v‰emi zastávkami.

23. 4.
24. 4.
25. 4.
26. 4.
9. 5.
10. 5.

Velkoobjemové kontejnery jsou pﬁistavovány do 11 hodin dne dle rozpisu a odváÏeny následující den.

Upozornûní: velkoobjemové kontejnery jsou urãeny na odpad z provozu domácností, kter˘ není moÏné pro jeho objem odloÏit do nádob
na smûsn˘ komunální odpad
(popelnic). Jedná se pﬁedev‰ím
o ãásti nábytku, podlahové krytiny
(koberce, linolea, pﬁípadnû elektrospotﬁebiãe neobsahující nebezpeãné látky,apod.). Kontejnery
nejsou urãeny na stavební suÈ,
v˘kopovou zeminu, Ïivoãi‰n˘
a rostlinn˘ odpad, odpad z podnikatelské ãinnosti a nebezpeãné
sloÏky komunálního odpadu.
OÎP ÚMâ Praha 14

Upozornění pro motoristy

Harmonogram mobilního sběru
NEBEZPEČNÉHO ODPADU
Odpady, které sbíráme: barvy,
baterie v‰ech druhÛ, vãetnû olovn˘ch
akumulátorÛ, ãistící prostﬁedky, fotochemikálie, hydroxidy, chemikálie,

Bryksova u zad. traktu
ã. p. 762
Kpt. Stránského x Vybíralova
Bryksova proti ã. p. 949
Mansfeldova x Kuãerova
Bobkova proti ã. p. 747
Bouﬁilova x Bojãenkova
Rone‰ova x Volkova
Bﬁí VenclíkÛ x Vlãkova
Trytova x Paculova

Nebezpeãné odpady odevzdávejte v˘hradnû obsluze sbûrového
vozidla!
OÎP ÚMâ Praha 14

Úﬁad Mâ Prahy 14, odbor v˘stavby a dopravy, jako pﬁíslu‰n˘ silniãní správní
úﬁad upozorÀuje na prÛbûh jarního komplexního úklidu komunikací (KÚK)
v roce 2007 dle níÏe uvedeného harmonogramu. KÚK se t˘ká rovnûÏ v‰ech
parkovi‰È pﬁi tûchto komunikacích.
30. 4. DoleÏalova, Dygr˘nova
(ãást vyznaãena pﬁenosn˘m DZ),
Va‰átkova, Breitcetlova
2. 5. Krylovecká, Karda‰ovská,
Rochovská, Vizírská, Kukelská,
Chvaletická, Îárská
3. 5. ·romova, Himrova, Gen.
Janou‰ka, ·ebelova, Jíchova, Smikova, Dygr˘nova (ãást vyznaãená pﬁenosn˘m DZ), Anderleho
4. 5. Cíglerova, Bﬁí. VenclíkÛ, Vlãkova, Bouﬁilova, Bojãenkova, Trytova, Paculova, Rone‰ova, Volkova,
vãetnû parkovi‰tû u ‰koly pﬁi ul. Bﬁí.
VenclíkÛ a parkovi‰tû pﬁi metru v ul.
Cíglerova
7. 5. Kpt. Stránského, Bryksova od
kﬁiÏ. Ocelkova po kﬁiÏ. Kpt. Stránského, Vybíralova (ãást vyznaãena
pﬁenosn˘m DZ), Hlaìova
9. 5. Fejfarova, Kuttelwascherova,
Vybíralova (ãást vyznaãená pﬁenosn˘m DZ), Bryksova v úseku od kﬁiÏ.
Bobkova (pod cukrárnou) po kﬁiÏ.
Kpt. Stránského
10. 5. Bryksova úsek od kﬁiÏ.
Mansfeldova po kﬁiÏ. Ocelkova, MaÀákova (ãást vyznaãená pﬁenosn˘m
DZ), Kuãerova (ãást vyznaãená pﬁenosn˘m DZ), Bobkova (ãást vyznaãená pﬁenosn˘m DZ)
11. 5. Franti‰kova, MaÀákova (ãást
vyznaãená pﬁenosn˘m DZ), Kuãerova (ãást vyznaãená pﬁenosn˘m DZ),

Mansfeldova, Bryksova v úseku od
kﬁiÏ. Bobkova aÏ po kﬁiÏ. Mansfeldova, Bobkova v úseku od kﬁiÏ. Bryksova po kﬁiÏ. Kuãerova
14. 5. Na Obrátce, Konzumní,
Kbelská, Milovická, V Novém Hloubûtínû, V Humenci, Sadská, Pod Turnovskou tratí, Mochovská v úseku od
kﬁiÏ. Kbelská po kﬁiÏ. Pod Turnovskou
tratí, Zeleneãská v úseku od kﬁiÏ.
Kbelská po kﬁiÏ. Nehvizdská
15. 5. Zámeãnická, ZáluÏská, Nehvizdská, Mochovská v úseku od kﬁiÏ.
Pod Turnovskou tratí po kﬁiÏ. Zeleneãská, Zeleneãská v úseku od kﬁiÏ.
Nehvizdská po kﬁiÏ. Slévaãská
16. 5. K Mototechnû, Anny âíÏkové, Chvalská, Horou‰anská, Klánovická, Poﬁíãanská, SoustruÏnická,
Liblická, ·tolmíﬁská, âertouská v úseku od kﬁiÏ. Klánovická po kﬁiÏ. VaÀkova, Hloubûtínská v úseku od kﬁiÏ.
Podûbradská po kﬁiÏ. VaÀkova
17. 5. Hloubûtínská v úseku od
kﬁiÏ. VaÀkova po kﬁiÏ. V Chaloupkách, VaÀkova, V Chaloupkách, Kyjská, Svépravická, ·estajovická, Hostavická, PostﬁiÏínská, Lito‰ická,
âertouská v úseku od kﬁiÏ. VaÀkova
po kﬁiÏ. V Chaloupkách
18. 5. Pospíchalova, parkovi‰tû pﬁi
ul. Cíglerova v blízkosti kﬁiÏ. s ul.
Pospíchalovou

Úklid komunikací bude provádût Technická správa komunikací hl. m. Prahy za asistence Policie âR a Mûstské policie. Doba úklidu bude od 7–14 hodin
a v t˘denním pﬁedstihu budou dotãené komunikace osazeny pﬁíslu‰n˘mi dopravními znaãkami. Proto vyz˘váme v‰echny motoristy, aby respektovali toto
dopravní znaãení a ve vlastním zájmu neparkovali v uveden˘ch dnech na takto oznaãen˘ch komunikacích. V pﬁípadû neuposlechnutí rozhodnutí silniãního správního úﬁadu je vlastník komunikace oprávnûn dle zákona 13/1997
Sb. o pozemních komunikacích, ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ, odstranit
silniãní vozidlo na náklady jeho vlastníka, pokud vlastník silniãního vozidla neprokáÏe závaÏné dÛvody, které mu znemoÏnily, aby silniãní vozidlo
odstranil sám.
Odbor v˘stavby a dopravy
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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.

kresba: Petr Drábek

Nejlep‰í americké detektivní povídky (rÛzní autoﬁi), vydal BB ART, 249,– Kã. Reprezentativní v˘bor americk˘ch detektivních
povídek, kter˘ sestavil mistr tohoto Ïánru
McBain
Korespondence I (Voskovec + Werich),
vydalo nakl. Akropolis, 399,– Kã. 1.díl tﬁísvazkového projektu dosud nepublikované
korespondence V+W, kter˘ jiÏ nyní aspiruje
na titul Kniha roku 2007!
Na cestách s andûly (Fousek), vydala Brána, 229,– Kã. Dal‰í z knih a „fouskovin" známého baviãe, muzikanta a moudrého ãlovûka, která pﬁiná‰í to nejlep‰í z jeho pﬁíhod na
cestû Ïivotem a svûtem.
Vypravûãi amerického jihu (rÛzní autoﬁi),
vydala Paseka, 287,– Kã. Dvanáct povídek
moderní jiÏanské americké literatury.
Archibaldovy nepﬁístojnosti (Wodehouse),
vydal Vy‰ehrad, 248,– Kã. 1. vydání románu
slavného britského humoristy P. G.Wodehouse, hlavní hrdina Archibald pﬁijede do
Ameriky, kde urazí milionáﬁe Brewstera,
a pﬁitom se oÏení s jeho dcerou, aniÏ by tu‰ill,
kdo se stane jeho tchánem...
Hannibal – Zrození (Harris), vydal Alpress,
229,– Kã. Tﬁetí kniha o Hannibalu Lecterovi, nadaném studentu medicíny, kter˘ se
postupnû mûní ve stvÛru prahnoucí po krvi
a pomstû...
Drsn˘ stﬁed Evropy (âech a kolektiv), vydal
Daranus, 299,– Kã. Kniha o netradiãnû pojat˘ch 27 velk˘ch pﬁíbûhÛ na‰eho stﬁedovûku,
které kdysi s úspûchem vycházely v Mladém
svûtû...
Nev‰ední Ïivot, záhadná smrt Karla Svobody (Dudek), nakl. BVD, 249,– Kã. Autorem knihy je ãlovûk, kter˘ Karla Svobodu
mnoho let dÛvûrnû znal a byl jeho pﬁítelem.
Zrod ãeského státu 568–1055 (Charvát),
vydal Vy‰ehrad, 268,– Kã. Prvních pût století ãeského státu dává autor do ‰ir‰ích evropsk˘ch i svûtov˘ch souvislostí, knihu doplÀují obrazové pﬁílohy a mapy...

Jarní závan z Žaketu

V zimû, která témûﬁ nepﬁi‰la,
chystali v kartografickém vydavatelství Îaket mapové tituly na jaro,
které snad pﬁijde. Nejvíce ãasu
strávili kartografové a jejich spolupracovníci aktualizací dal‰ího,
jiÏ ãtvrtého vydání atlasu Stﬁední
âechy Praha, jemuÏ se pﬁezdívá
bible stﬁedoãesk˘ch ﬁidiãÛ a závozníkÛ. K uÏitku v‰ak mÛÏe b˘t
doslova kaÏdému PraÏákovi ãi
obyvateli Prahy 14. Podrobné mûﬁítko 1: 20 000 a rejstﬁík ulic v‰ech
zobrazen˘ch obcí umoÏní najít
adresu i v novû vznikajících satelitech a prÛmyslov˘ch zónách.
Aktualizace byla ukonãena v únoru 2007 a díky leto‰ní mírné zimû
mapy okolí Prahy stárnou zvlá‰È
rychle – staví se v‰ude, kam se
hrabou houby po de‰ti! Z Îaketu
pﬁejí ãtenáﬁÛm ListÛ krásné velikonoce a nefal‰ované jaro. A prozradíme vám je‰tû tajn˘ tip, jak
zdolat jarní únavu: odpoledním v˘letem s cyklomapou Z Prahy na kole, abyste poznali nûjak˘ pûkn˘ praÏsk˘ kout nebo její humna.
j‰

Chce vaše dítě chodit
do sportovní třídy?

SALON PRO PSY
VETERINÁRNÍ PORADNA
MaÀákova ulice 811
âern˘ Most

Základní ‰kola Bﬁí. VenclíkÛ otevírá od 1. 9. 2007
opût 4. tﬁídu s roz‰íﬁenou v˘ukou tûlesné v˘chovy se
zamûﬁením na basketbal dívek, tenis, judo a florbal
a dále pokraãuje v 6. roãníku „sportovní tﬁídou“ se
stejn˘m zamûﬁením, kde tato v˘uka úspû‰nû bûÏí jiÏ
3. rokem.
Tréninky probíhají pod vedením zku‰en˘ch trenérÛ a v˘sledky se dostavují. Napﬁ. druÏstvo basketbalistek skonãilo na mistrovství republiky ÏákyÀ na
2. místû. Infromace o basketbalu najdete na webov˘ch stránkách tohoto oddílu – www.basketslovanka.cz, o ostatních sportech u vedoucích tûchto oddílÛ, na ukázkov˘ch dnech nebo trénincích.
Basketbalov˘ oddíl má ukázkov˘ den ve ãtvrtek
22. 4. od 17 hod., tenis kterékoliv úter˘ od 13 do
15.45 hod., judo pondûlky od 15.30 do 17 hod. a florbal ve stﬁedu od 15.30 do 17 hod. Pﬁihlá‰ky do „sportovních tﬁíd“ (4. roãníku, ale i 6. roãníku) lze podávat na ﬁeditelství Z· do 8. ãervna 2007.

STOMATOLOG

objednávky na
tel. 606 567 921

•

rozšiřuje od února 2007 praxi
a přijímá nové pacienty.

Fotoateliér – novû otevﬁen na â. Mostû u pû‰ího
mostu, Bobkova 665. Foto na doklady 120,–, rodinné foto od 250,–. Specializace na dûti. Dále hledáme
pro fotograf. do ãasopisÛ tûhotné Ïeny a fotogen.
maminky s miminkama a nové tváﬁe pro modeling.
www.studioren.cz, mob. 602 200 270.
3/13

Soukromá stomatologická ordinace
Sklenská 532/4, Praha 9,

Hledám v této lokalitû ke koupi vût‰í byt 3+1,
•popﬁ.
3+kk v blízkosti MHD, cena do 3,5 mil. Kã.

MUDr. Martina Plucarová

(250 m od metra Rajská zahrada)

Tel.: 739 486 489

4/17

www.implantaty-kriz.cz

Tel: 281 860 326

•

Sháním men‰í byt v této lokalitû. Cena do
2 mil. RK nevolat. T: 731 618 403
4/18
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Hledám pronájem garáÏe v oblasti Dolní
•Poãernice,
Kyje, Hostavice, sídl. Jahodnice. Cena
4/15

dohodou, ã.t. 608 122 199

Pronajmu garáÏ Praha 9, âern˘ Most
•u Rokytky,
téÏ jako sklad, 700 Kã mûsíãnû+danû,
tel. 607 812 947, 722 506 787.

4/16

Uzávûrka inzerce do ã. 5/07

je 11. 4. 2007

Velikonoãní v˘robky
z v˘stavy v Dolních
Poãernicích.
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78 druhů imitace dřeva
8 druhů dýhy
zrcadlové dveře v pěti barvách
ratanové dveře, žaluziové dveře
Praha 2 Bělehradská 36
tel.: 222 563 026
Praha 6 Jugoslávských partyzánů 26
(vchod orientován z náměstí Interbrigády)
tel.: 224 317 142
Praha 8 Sokolovská 377/141 (Palmovka)
tel.: 731 106 521, tel./fax: 266 310 739
Praha 9 Breitcetlova 771 (Černý Most)
tel.: 603 242 133

e-mail:
e

l.s

Praha 10 Měcholupy, Kutnohorská 425
tel.: 603 242 133, 271 960 649
Praha 10 Nad Vršovskou horou 4 (OKAY)
tel.: 267 107 307, fax: 281 914 758
Brandýs-Stará Boleslav (OD LABE)
Masarykovo nám. 1778
tel.: 606 376 728, tel./fax: 326 903 081
e-mail: I.spilka@volny.cz

Parkování na âerném Mostû

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

952,– Kã/mûs vã. DPH
,,rodinné parkování“
parkovné pro 1. vÛz ............ cena: 800,– Kã/mûs + 19%DPH
parkovné pro 2. vÛz ............ cena: 600,– Kã/mûs + 19%DPH
BliÏ‰í informace na:
Správa majetku Praha 14, a.s.
Metujská ã. 907, Praha 9
p. N˘vlt

Tel: 281 021 463
Fax: 281 864 930
e-mail: k.nyvlt@spravamaj14.cz

Podmínkou trvání zv˘hodnûné sazby pro druh˘ vÛz je platnost obou smluv.
(zv˘hodnûná sazba pro druh˘ vÛz je urãena pro nejbliÏ‰í ãleny rodiny, uÏívající spoleãnou domácnost – manÏel, manÏelka, syn, dcera)
Jedná se o parkování v podzemních garáÏích, které jsou elektronicky hlídané za pouÏití kamerového systému, s vjezdy v ulicích:
Kuãerova, Bobkova, Bryksova, nám. Plk. Vlãka, Irvingova.
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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
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. Telefon:
âern˘ Most: 281 913 093, Vysoãanská nem.:
266 006 163
2/06
Odhady nemovitostí – soudní znalkynû Eva
•Cihelková,
mob. 728 360 145, tel. 283 044 175,
244 470 151.

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

Fa ·míd a Syrov˘
– pﬁestavby bytov˘ch jader
na klíã, do 7 dnÛ
– pﬁestavby a rekonstrukce
– obklady a dlaÏby
– ostatní stavební práce

•

ocením sbírky známek, star˘ch do•pisÛKoupím,
a pohledÛ. Pﬁijedu, vzájemná spokojenost.
3/03

•

Koupím byt v této lokalitû druÏstevní nebo
v os. vlastnictví, na velikosti a patﬁe nezáleÏí.
Platba hotovû. Tel. 775 053 379.
9/13
Auto F a B, Horusická 256, Praha 9-Kyje,
•tel./fax:
281 867 406, mobil 602 322 556,
777 802 322, www.autofab.cz. Nabízíme: kontrola, dezinfekce, plnûní autoklimatizací, opravy brzd, náprav, spojek, motorÛ atd., v˘mûny
provozních kapalin, filtrÛ, ﬁemenÛ, diagnostika
znaãek ·koda, VW, Audi, Seat, pﬁíprava a zaji‰tûní STK a emisí.
4/01

• Zámeãnická kovov˘roba V. Jelínek – v˘roba a montáÏe: mﬁíÏí, vrat, plotÛ, zábradlí,
schodi‰È, pergol. portálÛ, stav. a interiérov˘ch
prvkÛ apod., P. 9-â. Most, tel. 604 129 229,
vasek.kovo@seznam.cz
4/03

–

tel. 606 903 561, 606 318 139
KOMPLETNÍ PRÁCE
ELEKTRIKÁ¤SKÉ A STAVEBNÍ
REKONSTRUKCE BYTÒ,
BYTOV¯CH JADER A KUCHYNÍ
Elektroinstalaãní, zednické, obkladaãské
a instalatérské práce na klíã
dle poÏadavkÛ kuchyÀsk˘ch studií a zákazníkÛ

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

PROFIREAL PÒJâKY A ÚVùRY
 i pro podnikatele
 do 100 000 bez ruãitele
 peníze do 2 dnÛ
 doklady – OP

• Sháním dlouhodob. pronájem nezaﬁíz. garsonky (1+1) v oblasti: â. Most, Rajská zah.,
Hloubûtín, H. Poãernice, Vysoãany. Spûchá. Tel.:
604 429 222
4/07

•

Pﬁijmeme pracovníky pro novû se rozvíjející program. Îádné omezení, po dobré práci v˘dûlky 30.000 Kã. Tel. 603 530 518.
4/08

•

Opravy ‰icích strojÛ v‰ech znaãek a typÛ se
zárukou i v domácnostech a prodej náhradních
dílÛ. Tel. 281 960 146, mobil: 602 251 8284/09
791
• Douãím nûmecky – âern˘ Most 728 6064/10
paní ve vûku 30–55 let na hlídání
•synaHledáme
(4 roky). Podmínka: musíte b˘t pﬁíjemná
a trpûlivá a mít zku‰enosti s dûtmi. Pokud máte
dûti od 3 do 8 let nebo mluvíte anglicky, budeme
vás brát pﬁednostnû. Tel.: 777 215 558
4/11

•

POMNÍKY, RÁMY, DESKY,
NÁHROBNÍ KAMENY Z PŘÍRODNÍHO KAMENE
VÝPRODEJ SKLADOVÝCH ZÁSOB
ZA VELMI NÍZKÉ CENY VÁM NABÍZÍ FIRMA

2/07

âi‰tûní kobercÛ, ãalounûní, mytí oken. Telefon 603 973 500.
2/09

Mobil: 603 263 063 p. Forst.

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

Pﬁenechám druÏstevní garáÏ, Lehovec,
Slévaãská ul., cca 16m2. Dohoda, tel. 605 444 040,
281 864 580.
3/14

potvrzení o pﬁíjmu
kontaktní doklad

URNOVÝ HROB ŽULA OD
JEDNOHROB ŽULA OD
DVOJHROB ŽULA OD

9 000,– KČ BEZ DPH
19 000,– KČ BEZ DPH
29 000,– KČ BEZ DPH

Dále nabízíme ve‰keré opravy a repase hrobÛ,
návrhy, zamûﬁení s doporuãením
a nezávazné rozpoãty
po tel. domluvû i mimo pracovní dobu
vãetnû sobot a nedûlí
Provozovna:
U stra‰nického krematoria
Vinohradská 2509, 100 00 Praha 10
Tel./fax: 274 778 389
Mobil: 602 321 762, 602 379 162
e-mail: firma@kamenictvi-cervenec.cz
www.kamenictvi-cervenec.cz
Po 8–17.30

Út–čt 8–16.30

Pá 8–15.30

Koňský hnůj v jakémkoliv množství
dovezu za symbolickou cenu.
Telefon 602 371 605.

Tel.: 603 140 627, 777 313 402
kanceláﬁ Praha 9

NOVÁ GYNEKOLOGICKÁ
AMBULANCE
MUDr. ·árka Bare‰ová
Adresa: Náchodská 380/184, P-9
Horní Poãernice
Telefon: 602 179 991, 281 863 293
Ord. hodiny:

Út
St
ât
Pá

13.30–18.30
13.00–18.30
14.30–19.00
13.00–18.30
Nová kolekce plavek 2007!
Nové modely plavek
A. ·eredové!
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Festival tance a stepu

ruh˘ roãník festivalu taneãních smûrÛ v Z· Chvaletická nemûl soutûÏní charakter a ani nemohl mít tak obrovskou sledovanost, jako
nedávná televizní Star Dance. Pﬁesto se nesl v sympatickém duchu, kter˘
by se dal nejpﬁiléhavûji vyjádﬁit slovy: odhodíme ‰kolní starosti a budeme
jen tancovat. A tak se bûhem hodiny a pÛl vystﬁídalo ve ‰kolní tûlocviãnû
nûkolik taneãních skupin a jednotlivcÛ, kteﬁí nabité hledi‰tû nadchli rozmanit˘mi taneãními kreacemi, tu s náãiním, tu v rytmu lambady ãi charlestonu. Oproti minulému roãníku byly k vidûní nûkteré nové kost˘my
i nová choreografie. Kromû poﬁádající ‰koly pﬁedvedli své taneãní dovednosti také milí hosté ze Z· Gen.
Janou‰ka, Z· Bﬁí VenclíkÛ a odborného uãili‰tû Start, jejichÏ taneãní vystoupení patﬁilo
k vrcholu festivalu. Dokladem toho, jak dobré taneãnice v Z· Chvaletická vyrÛstají
pod vedením skvûlé paní Hanu‰ové, bylo
jejich nedávné vítûzství v dûtské kategorii stepu mal˘ch skupin na IV. roãníku
praÏského poháru taneãnû stepaﬁské soutûÏe v Mûstské knihovnû. Malé „Charlestonky“ ze Z· Chvaletická se nyní pﬁipravují na mistrovství republiky, které se
v kvûtnu uskuteãní v Brnû. Ale je‰tû pﬁed
ním vás chceme pozvat na 5. roãník stepaﬁské pﬁehlídky PraÏské ãtrnáctky, která probûhne v sobotu 21. dubna od 11 hod. v hotelu Svornost v Dolních Poãernicích. Kdo se pﬁijde
podívat, má se opravdu naã tû‰it.
j‰, foto: ves a autor

D
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Američané objevují Černý Most
První t˘den v bﬁeznu zaÏil âern˘ Most nûco neobvyklého. KaÏdé odpoledne
stál pﬁed Galerií 14 na námûstí plk.Vlãka TEABUS – tedy autobus pﬁedûlan˘ na ãajovnu. Vlastní jej Ameriãan, kter˘ Ïije uÏ 35 let ve Vídni, a jezdí
s ním po Evropû. V autobuse ãekalo na na‰e dûti a studenty osm mil˘ch AmeriãanÛ, kteﬁí s nimi kaÏd˘ den hráli rÛzné sporty vãetnû amerického fotbalu.
Pro ty, kdo si chtûli radûji popovídat a procviãit svoji angliãtinu, byl kaÏd˘
den pﬁipraven ãaj a pﬁíjemné posezení pﬁímo v autobuse. KaÏdé dopoledne
pomáhal t˘m z Michiganu s angliãtinou na ‰kolách. Ameriãané byli pﬁekvapeni mil˘m pﬁijetím jak uãitelÛ, tak ÏákÛ a také jejich docela dobrou znalostí angliãtiny. O tom, Ïe se studentÛm náv‰tûva líbila, svûdãilo i to, Ïe pﬁi závûreãném páteãním programu bylo v Galerii 14 plno. Jedenáct studentÛ se
zúãastnilo i spoleãné sobotní prohlídky Prahy. Dûkujeme Mâ Praha 14 i ‰kolám za vstﬁícnost. Vûﬁíme, Ïe pro v‰echny zúãastnûné byl tento projekt obohacením.
Pavel Trefn˘, BB klub Církve bratrské.
foto: ves

Jeden z AmeriãanÛ si ze zájmem
prohlíÏel na‰e Listy.

Typická Ameriãanka
pûknû zpívala.

Odpolední siesta u Teabusu.

