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MùSÍâNÍK OBâANÒ âERNÉHO MOSTU, HLOUBùTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC

Miminko v náruãí je ãtyﬁicetitisící obãánek Prahy 14.
BlíÏe na str. 2.
foto: vok
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Stránka 2

vyﬁídit zmûnu trvalého bydli‰tû. To bylo jednu dubnovou stﬁedu, ve ãtvrtek
jim byla doma v ulici Arno‰ta Valenty pﬁedána obálka, jejíÏ obsah povaÏovali za dobr˘ fórek, a v pátek je s Lindou a sedmiletou Sandrou pﬁijal starosta Prahy 14 Ing. Miroslav Fronûk, aby jim pﬁedal ‰ek na 14 tisíc korun.
Linda se totiÏ stala jubilejní, ãtyﬁicetitisící obyvatelkou Prahy 14. V tûchto
dnech je jí 6 mûsícÛ, váÏí 6 kilo, a aby tûch ‰estek bylo více, tak mûﬁí 60 cm.
Má se ãile k svûtu, k velké radosti rodiãÛ, sedmadvacetileté prodavaãky
Kataríny a stejnû mladého grafika Radka. Ti jsou nov˘m bydli‰tûm nad‰eni, ráno je budí ptáci, pﬁes den jezdí s koãárkem jen v samé zeleni, veãer se
nemohou nabaÏit pohledem na opar nad rybníkem. Jubilejní obyvatelce je
to zatím ‰uma fuk, stejnû jako její sláva. Milá Lindo, aÈ jsi u nás hodnû zdravá a moc spokojená.
text a foto: vok

Je nás 40 tisíc
dyÏ se 5. prosince loÀského roku narodila Linda Ahneová, její rodiãe
urãitû netu‰ili, jaké slávy se v pouh˘ch nûkolika mûsících jejich miminko doãká. Staãilo k tomu docela málo. Pﬁestûhovat se ze staré zástavby
v Komoﬁanech do nového bytu na âern˘ Most a jít si v tu správnou dobu

K

Výroční školní akademie
30. v˘roãí ‰koly uspoﬁádala Z· Chvaletická velkolepou ‰kolní akademii. Jejím dûji‰tûm bylo divadlo Gong ve Vysoãanech, kde se pﬁedstavilo na 250 úãinkujících z prvního a druhého stupnû. Kapacita
hledi‰tû je tﬁi sta Ïidlí, ale ani tolik míst nakonec nestaãilo pojmout
nápor v‰ech rodinn˘ch pﬁíslu‰níkÛ, kteﬁí se pﬁi‰li podívat a pobavit. I kdyÏ nûkteﬁí prostáli pﬁedstavení v uliãce, nelitovali. Na
divadelním pódiu se svûteln˘mi efekty pﬁeci jenom jinak vyniknou nacviãené scénky, tance, zpûv a nápaditá choreografie,
neÏ kdyÏ se ‰kolní akademie koná v prostorách tûlocviãny.
j‰, foto: ves
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Zastupitelé se
sejdou 28. června
Starosta Mâ Prahy 14
ing. Miroslav Fronûk
svolává na ãtvrtek 28. ãervna

tou‰kovou, Miroslava Dvoﬁáka, Ing.
Vladimíra Vojtu, CSc., Renatu Hu‰kovou a jmenovala ke dni 1. 5. 2007
nové ãleny této dozorãí rady: MUDr.
Kateﬁinu Pavlíãkovou, Jiﬁího ·ebka,
Evu Dokonalovou, Miroslava Dvoﬁáka, Renatu Hu‰kovou, Jaroslavu
Kozohorskou

4. zasedání
Zastupitelstva Mâ Praha 14.
Zasedání se uskuteãní
od 14.15 hod. v Galerii 14,
nám. Plk. Vlãka 686,
âern˘ Most.
Pﬁipomínáme,
Ïe jednání zastupitelstva jsou
pﬁístupna veﬁejnosti.

Na svém 12. jednání dne
24. 4. Rada mj.
jmenovala nov˘mi ãleny komise
•Ïivotního
prostﬁedí Ale‰e Dvoﬁáka
a Martina Svítila

• schválila poskytnutí daru ve v˘‰i
15 000 Kã pro Aerobic Club Chvaletická
schválila v˘roãní zprávu obchodní spoleãnosti Správa majetku Praha 14, a.s. za rok 2006 a úãetní závûrku této spoleãnosti za rok 2006
souhlasila se zﬁízením pﬁíspûvkové organizace, jejímÏ hlavním
úãelem bude poskytování sluÏeb
obãanÛm mûstské ãásti Praha 14
v oblasti kultury, vzdûlávání, informaãní a sportovní
odvolala ke dni 30. 4. 2007 ãleny
dozorãí rady Správy majetku Praha 14, a. s.: MUDr. Kateﬁinu Pavlíãkovou, Evu Dokonalovou, SoÀu Ma-

•
•
•

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

•

schválila poskytnutí daru ve v˘‰i
15 000 Kã humanitárnímu sdruÏení
PROTEBE
seznámila se s návrhem „CílÛ pro
rozvoj mûstské ãásti Praha 14 v investiãní i neinvestiãní oblasti v období 2007–2010“ a souhlasila s postoupením tûchto cílÛ k pﬁipomínkování
ve v˘borech zastupitelstva a komisích rady
souhlasila s návrhem obchodní
smlouvy mezi mûstskou ãástí Praha 14 a Accor Services CZ, s. r. o. na
dodávku poukázek Ticket service pro
osoby v hmotné nouzi
souhlasila s uzavﬁením smlouvy
o smlouvû budoucí darovací na pozemky a stavby v k. ú. Hostavice se
spol. Skanska Program Start, s. r. o.
souhlasila s uzavﬁením smlouvy
na zpracování studie „vyuÏití areálu
a parku Hostavice“ ul. Pilská s Architektonickou kanceláﬁí Kﬁivka, s.r.o.

•

•
•
•

Komise pro sociálně právní
ochranu dětí a sociální věci
a komise bezpečnostní
a protidrogová (18. 4.)
Na spoleãném jednání se obû
komise zab˘valy problematikou pri-

mární prevence sociálnû patologick˘ch jevÛ na základních ‰kolách
a projednaly zpÛsob vzájemné spolupráce.

Komise kultury a aktivit
volného času (23. 4.)
Komise doporuãila vyuÏití objektu ·imanovská 47 (b˘val˘ kulturní
dÛm) pro úãely kultury, volného ãasu
a sportu prostﬁednictvím organizace
zﬁízené Mâ Praha 14, dále doporuãila Radû pﬁidûlení grantu ve v˘‰i
15 000 Kã humanitárnímu sdruÏení
PROTEBE na projekt Integrované
aktivity dûtí a mládeÏe.

Komise životního prostředí
(23. 4.)
Komise projednala zámûr v˘stavby komplexu s peãovatelskou sluÏbou a konstatovala, Ïe zámûr pﬁekraãuje stávající míru vyuÏití, ﬁe‰ení
dopravy v klidu neodpovídá platn˘m
pﬁedpisÛm a není splnûn koeficient
zelenû. Komise doporuãila upravit
zámûr dle v˘‰e uveden˘ch pﬁipomínek. Komise byla informována o stavu pﬁíprav na odbahnûní Kyjského
rybníka a o nádrÏi Aloisov, jejíÏ
rekonstrukce je ve fázi dokonãení.
Komise souhlasila s opravou ﬁadov˘ch garáÏí podél ul. Slévaãské na
sídli‰ti Lehovec dle pﬁedloÏené projektové dokumentace, která pﬁedpokládá zru‰ení stávajících pochÛzn˘ch
chodníkÛ v sekci A,B, které budou
nahrazeny trávníkem. Komise se seznámila se studií domu s chránûn˘mi
byty pro sociálnû handicapované
obãany a poÏaduje, aby investor detailnû prezentoval svÛj zámûr na
nûkterém z pﬁí‰tích jednání KÎP.

Finanční výbor
(21. 3. a 29. 3.)
V˘bor projednal tyto materiály:
IV. zmûnu rozpoãtu Mâ Praha 14
na rok 2006 a I. zmûnu rozpoãtu
Mâ Praha 14 na rok 2007, návrh
zmocnûní Rady k schvalování rozpoãtov˘ch opatﬁení v souvislosti s pﬁijetím dotací na základû rozhodnutí
Ministerstva práce a sociálních vûcí,
schválení dohody o spolupráci v rámci projektu Centrum WELCOME
rekonstrukce objektu ãp. 969, ul.
Vybíralova a nakonec pﬁidûlení grantov˘ch prostﬁedkÛ v roce 2007.

Kontrolní výbor (14. 5.)
âlenové v˘boru byli seznámeni
se závûry z provedené kontroly zadávání veﬁejn˘ch zakázek a v˘sledkÛ
v˘bûrov˘ch ﬁízení, organizovan˘ch
mûstskou ãástí. Kontrolou nebyly
zji‰tûny nedostatky. Dále vzal v˘bor
na vûdomí informaci o v˘sledcích
provedené inventarizace majetku za
rok 2006 a povûﬁil ãleny zastupitelstva Ing. VyslouÏila a V. ·ebka provedením namátkové kontroly vyﬁizování stíÏností, doruãen˘ch na úﬁad
mûstské ãásti v prvním ãtvrtletí roku
2007.
Poznámka: informace o usneseních odborn˘ch komisí a v˘borÛ
jsou zpracovány podle ovûﬁen˘ch
zápisÛ z jednání tûchto orgánÛ Rady a Zastupitelstva. Zápisy naleznete na www.praha14.cz.
Usnesení odborn˘ch komisí Rady
Mâ Praha 14 jsou pouze doporuãující a nejsou pro Mâ Praha 14
závazné.

Starosta Prahy 14 u předsedy Senátu
Miroslav Fronûk, starosta na‰í
mûstské ãásti, pﬁijal 23. kvûtna po-

zvání pﬁedsedy Senátu Parlamentu âR Pﬁemysla Sobot-

Praha 14 byla tématem rozhovoru na pÛdû Senátu Parlamentu âR. Zleva:
starosta Mâ Praha 14 Miroslav Fronûk, pﬁedseda Senátu Pﬁemysl Sobotka
a senátor Josef Pavlata.

ky k náv‰tûvû a souãasnû
rozhovoru na téma „co se
dûje v Praze 14". V sídle Senátu, Vald‰tejnském paláci, jej doprovázel a rozhovoru byl
pﬁítomen senátor Josef
Pavlata, do jehoÏ volebního obvodu spadá
i na‰e Praha 14. Pﬁedsedu Senátu Sobotku zajímala napﬁ. bytová v˘stavba
a moÏnosti bydlení, problematika parkování na sídli‰tích, zeptal
se, zda uÏ na‰e mûstská ãást vyuÏila
finanãní prostﬁedky z evropsk˘ch
fondÛ, ale stranou zájmu nezÛstala
ani kriminalita v Praze 14. V této souvislosti ná‰ starosta ocenil dobrou
spolupráci s policií, díky níÏ se právû kriminalita v na‰í mûstské ãásti
v poslední dobû v˘raznû sníÏila.
V závûru rozhovoru Miroslav Fronûk

pozval pﬁedsedu Senátu PâR na
náv‰tûvu a prohlídku Prahy 14.
text a foto: ves

Zahrady Vald‰tejnského paláce jsou
volnû pﬁístupné veﬁejnosti.
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Poděkování za účast v anketě
VáÏení obãané,
rád bych Vám touto cestou podûkoval
za aktivní úãast na anketû, která probûhla v prostorách Úﬁadu Mâ Praha 14 v mûsíci dubnu tohoto roku
a zúãastnilo se jí 454 obãanÛ. Chci
Vás tímto ujistit, Ïe Va‰e pﬁipomínky
k ãinnosti úﬁadu byly projednány
s odpovûdn˘mi pracovníky a pﬁispûjí ke zv˘‰ení kvality poskytovan˘ch
sluÏeb, a tím i k Va‰í vût‰í spokojenosti.

Důvod návštěvy Úřadu MČ Praha 14
6,2

1,5

1,5

9,7
34,1

24,8

0,9
3,1

Dûkujeme za spolupráci
Ing. Ludûk Lis˘,
tajemník úﬁadu

18,2

Spokojenost občanů s návštěvou úřadu
(známka 1 je nejlepší)
Důvod návštěvy Úřadu MČ Praha 14
legenda

Občanské průkazy a pasy
Stavební řízení
Územní rozvoj
Vzdělání a kultura
Jiný důvod
Občansko-správní řízení
Bytová problematika
Sociální problematika
Životní prostředí

Upozornění na
respektování zákona
u rybníka Martiňák

6,4

3,1

Mûstská ãást Dolní Poãernice nás poÏádala o uveﬁejnûní následujícího sdûlení:
VáÏení obãané Mâ Praha 14,
upozorÀujeme Vás na skuteãnost, Ïe pozemek mezi
obûma potoky u rybníka MartiÀák (ã.parc.1362) na
území na‰í mûstské ãásti, kam tak rádi chodíte posedût ke zde zﬁízenému kiosku, je ochrann˘m pásmem
pﬁírodní rezervace V Pískovnû, které bylo zﬁízeno
z dÛvodu zaji‰tûní ochrany pﬁed ru‰iv˘mi vlivy okolí této pﬁírodní rezervace. Proto je zde nutno respektovat ustanovení vyhlá‰ky, která na pozemcích
ochranného pásma pﬁedev‰ím zakazuje:

2,4

– odkládat odpady nebo jinak území zneãi‰Èovat
– táboﬁit a rozdûlávat ohnû
– provádût jakékoliv jiné zásahy, které by mohly
negativnû ovlivnit chránûné pﬁírodní v˘tvory
nebo naru‰it celkov˘ ráz krajiny.

6,2

81,9

známka 1
známka 2
známka 3
známka 4
známka 5

Proto Vás Ïádáme, abyste si k vyuÏívání svého volného ãasu na‰li jinou lokalitu. Rádi Vás uvítáme na
jin˘ch místech na‰í mûstské ãásti, jako je napﬁ. zámeck˘ park nebo okolí Velkého poãernického rybníka.
Pﬁedem dûkujeme, Ïe respektujete zákon.
ÚMâ Praha-Dolní Poãernice

Setkání k rozvoji sociálních služeb
V tûlocviãnû Z· Chvaletická probûhlo 23. dubna veﬁejné setkání k rozvoji sociálních sluÏeb
v mûstské ãásti Praha 14. Tato akce byla prvním

krokem pﬁi realizaci anal˘zy potﬁeb uÏivatelÛ
sociálních sluÏeb v rámci analytické fáze procesu
Komunitního plánování sociálních sluÏeb na na‰í
mûstské ãásti. Setkání se konalo v rámci projektu
„Vzdûlávání úãastníkÛ komunitního plánování“,
kter˘ je financován z prostﬁedkÛ EU a realizují jej
spoleãnosti Agora-CE, CSS Praha a Komunitní
plánování o. p. s. Z ﬁad ‰iroké veﬁejnosti, uÏivatelÛ sociálních sluÏeb, pracovníkÛ neziskov˘ch a dal‰ích organizací, pracovníkÛ úﬁadu mûstské ãásti
a zástupcÛ politické reprezentace se nakonec se‰lo
více neÏ 70 lidí. Veﬁejnost a zejména uÏivatelé
sociálních sluÏeb tím dostali pﬁíleÏitost vyjádﬁit se
k problémÛm, které je v oblasti sociálních sluÏeb
trápí a sdûlit nápady, které by mohly vést k ﬁe‰ení
jejich problémÛ. Po krátkém úvodním kulturním

programu, kter˘ obstaralo Taneãní studio Glanc
pﬁi KC Domeãek, byla pﬁedstavena problematika plánování sociálních sluÏeb vedoucím
odboru sociálních vûcí
a zdravotnictví Mgr.
Davidem BeÀákem.
Poté jiÏ lidé pracovali
v mal˘ch skupinkách
metodou „kulat˘ch stolÛ“ na zvolené problematice. Mohli si vybrat
ze ãtyﬁ moÏností – senioﬁi, zdravotnû postiÏení, rodina+dûti+mládeÏ a men‰iny. Nalézali
odpovûdi na následující
otázky: Jak˘ je souãasn˘ stav sociálních sluÏeb? Jak˘ stav by mûl
v sociálních sluÏbách
b˘t za 3–5 let? A jaké
kroky by k tomuto posunu mûly vést? KaÏdá skupina zapsala v˘sledky
své práce na pﬁipravené listy. Tyto listy pak byly
vybrány, zpracovány a budou pouÏity jako v˘chodisko pro zadání dotazníkov˘ch ‰etﬁení v rámci
anal˘zy potﬁeb uÏivatelÛ. Toto zadání bude pro
spoleãnost Agora-CE vypracovávat daná pracovní skupina. Îádn˘ podnût „nespadne pod stÛl“!
Proces komunitního plánování je ﬁízen stejnojmennou komisí, jejímÏ cílem je vytvoﬁení strategického dokumentu v pﬁímé spolupráci s obãany.
Byly ustanoveny základní principy práce na komunitním plánu: zejména forma demokratické spolupráce v‰ech partnerÛ v procesu, rovnost, snaha
o dosaÏení maximální shody a vzájemné pochopení zúãastnûn˘ch.
V˘sledkem procesu komunitního plánování je

strategick˘ dokument, kter˘ stanovuje, jaké priority v oblasti sociálních sluÏeb budeme na na‰í
mûstské ãásti sledovat, jaké prostﬁedky k tomu
budeme potﬁebovat, kde tyto prostﬁedky získáme,
jaké a jak kvalitní sluÏby budou na mûstské ãásti
poskytovány tak, aby uÏivatelé mohli vyuÏívat
takové sociální sluÏby, které je uspokojí, které jsou
na‰e neziskové a jiné organizace schopny poskytnout a které lze z dostupn˘ch zdrojÛ financovat.
VáÏíme si pomoci v‰ech zúãastnûn˘ch i tûch,
kteﬁí se na pﬁípravû setkání podíleli. Úãast v pracovní skupinû je v‰ak stále otevﬁena i pro dal‰í

ãlenky taneãního studia Glanc pﬁi KC Domeãek
zájemce zejména z ﬁad veﬁejnosti a uÏivatelÛ sociálních sluÏeb u koordinátora KPSS.
Dal‰í informace je moÏno získat na www.praha14.cz/komunit_plan/index.php nebo:
Jan ·patenka – koordinátor komunitního
plánování na Praze 14, tel: 281 005 344, mail:
spatenka@p14.mepnet.cz
Jan ·patenka
dvoustranu pﬁipravil: j‰
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Kulturní a sportovní akce radnice
âERVEN

Koncert v kostele
sv. Bartoloměje
Ve stﬁedu 13. ãervna se uskuteãní
v kostele sv. Bartolomûje v Kyjích
koncert souboru CAPELLA REGIA.
Na programu bude duchovní hudba
ãeského a evropského baroka. Zaãátek koncertu je v 18.30 hodin, vstupné dobrovolné.

Skateboardové
závody
Rajãárna promotion poﬁádá spoleãnû s Mâ Praha 14 pod zá‰titou
starosty jiÏ 5. roãník oficiálních skateboardov˘ch závodÛ pro nesponzorované jezdce. Akce se uskuteãní
v sobotu 16. ãervna ve skateparku
v Bryksovû ulici na âerném Mostû.

busu MHD pﬁed stanicí metra Rajská zahrada, Cíglerova ulice. Pﬁíjezd
kolem 18. hodiny. BliÏ‰í informace
a pﬁihlá‰ky do naplnûní kapacity
autobusu pﬁijímáme na telefonu
281 005 211 nebo 281 00 5278.

Automobiloví
veteráni v
Mâ Praha 14 a REHIV KLUB
v âR poﬁádají v sobotu 30. ãervna od
10 do 17 hodin na plo‰e parkovi‰tû
A u vchodu od metra pﬁed obchodním centrem CâM v˘stavu automobilov˘ch a motocyklov˘ch veteránÛ.
Po dobu v˘stavy bude probíhat
zábavn˘ doprovodn˘ program.
Mimoﬁádnû zajímavá v˘stava plastik a kreseb akademického sochaﬁe Jaroslava Bockera z Plznû probíhá aÏ do 6. ãervna v Galerii 14. Mezi vystaven˘mi exponáty je replika nejslavnûj‰í autorovy plastiky gen. Georgie S. Pattona a dále napﬁ. busta Václava Havla. V˘stavu mÛÏete naposledy nav‰tívit
v nedûli 6. ãervna od 14–17 hod. Galerie 14 se nachází na nám. Plk Vlãka
686, âern˘ Most, spojení od stanice metra Rajská zahrada nebo âern˘ Most,
v˘stupní zastávka Kpt. Stránského.

Zájezd do Safari
Srdeãnû zveme rodiãe s dûtmi
pﬁed‰kolního vûku na zájezd do Safari ve Dvoﬁe Králové, kter˘ se koná
ve stﬁedu 20. ãervna. OdjíÏdí se autobusem v 8 hodin ze zastávky auto-

Uctění památky hrdinů
U pﬁíleÏitosti 62. v˘roãí ukonãení
druhé svûtové války se 3. kvûtna
konalo slavnostní shromáÏdûní u památníku 2. odboje na Novém námûstí
v Hloubûtínû. Úãastníci, k nimÏ promluvil ãlen Rady Mâ Prahy 14 Miroslav Skala, si pﬁipomnûli zejména úãast zdej‰ích obãanÛ v odboji
a v PraÏském povstání, a vzdali ãest
památce hrdinÛ z Kyjí a Hloubûtína,
kteﬁí za na‰i svobodu poloÏili to nejcennûj‰í, vlastní Ïivot.

Klub pro seniory otevřen
âERVENEC

Malování na chodníku
Pro dûti, které je‰tû neodjely na
prázdniny, poﬁádáme jako kaÏdoroãnû malování na chodníku. Pro
v‰echny úãastníky jsou pﬁipraveny
barevné kﬁídy a odmûny. Malovat

budeme ve stﬁedu 11. ãervence od 9
do 12 hodin pﬁed základní ‰kolou Bﬁí
VenclíkÛ na âerném Mostû nedaleko stanice metra Rajská zahrada.

Za úãasti zástupkynû starosty Jitky Îákové byl v pﬁízemí Domu sociálních sluÏeb v Bojãenkovû ulici na âerném Mostû ve stﬁedu 23. kvûtna slavnostnû otevﬁen první nízkoprahov˘ klub pro seniory v Praze 14. Klub bude
v provozu zatím jen jednou t˘dnû ve stﬁedu od 15 do 18 hod. Mûstská ãást
Praha 14 pﬁispûla na jeho vybavení nábytkem a ãásteãnû i na jeho provoz.
Senioﬁi zde naleznou pﬁíjemné zázemí pro posezení, malé obãerstvení a vzájemnou komunikaci, jeÏ je v jejich vûku velmi dÛleÏit˘m sociálním faktorem. Prvním poãinem klubu bude v˘let autobusem do Îelezn˘ch hor, poãítá se i s cyklem pﬁedná‰ek, kter˘ nabídl pan Sommer z Hloubûtína, umûleck˘
historik a prÛvodce cestovek.
stránku pﬁipravil: j‰, foto autor
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Ostře sledovaný dům

M

imoﬁádné rozhoﬁãení obyvatel v Hloubûtínû vyvolalo
zahájení stavby bytového domu
na rohu Zeleneãské a Nehvizdské
ulice. Telefonáty do redakce upozorÀovaly na kácení zdrav˘ch
stromÛ i s hnízdy pln˘mi vajec.
Vypravili jsme se na místo, situaci zdokumentovali (viz snímek)
a o vyjádﬁení poÏádali ty, na jejichÏ hlavy se na místû sná‰elo nejvíc kritiky.
Vedoucí odboru v˘stavby a dopravy ÚMâ Praha 14 Ing. Vûra
Joudová:
„Zámûrem investora je v˘stavba
bytového domu s 56 byty se tﬁemi
vstupy. Objekt má spoleãné technické zázemí a suterénní dvoupodlaÏní
garáÏ. DÛm má v sekci A pût nadzemních podlaÏí a v sekcích B a C
ãtyﬁi s pát˘m ustupujícím. Do území je zaãlenûn tak, aby v˘‰kovû
i objemovû doplnil stávající zástav-

bu. Ráda bych pﬁipomnûla, Ïe pÛvodní navrhovan˘ komplex firmou
BEMETT s 96 byty, umístûn˘ na stejn˘ch pozemcích ve tvaru nepravidelného písmene H, pﬁevy‰oval nejbliÏ‰í bytové domy o 3 aÏ 7 metrÛ.
Spodní stavba realizovaného projektu je navrÏena jako Ïelezobetonov˘ monolitick˘ skelet, s vyuÏitím
pro parkovi‰tû, komunikaãní plochy
a technické místnosti, vrchní stavba
je v celém rozsahu vyuÏita pro bydlení. V podzemních garáÏích bytového domu se poãítá s 58 místy pro
stání, pro náv‰tûvníky je na vlastním
pozemku navrÏeno 6 stání pro vozidla v ulici Zeleneãská a 2 místa pro
potﬁeby obyvatel sídli‰tû. V západní ãásti pozemku bude nad rámec
vyhlá‰ky ã.26/1999 Sb., HMP o obecnû technick˘ch poÏadavcích dal‰ích
9 parkovacích stání. Ráda bych ujistila veﬁejnost, Ïe stavba je v naprostém souladu se zákony po naby-

tí právní moci územního a stavebního ﬁízení, a Ïe ji budeme sledovat
stejnû jako ostatní.“
Ing. Jiﬁí BrÛãek, jednatel investora BM Develop:
„Mrzí nás rozhoﬁãení obyvatel, ale
není na‰í vinou, Ïe stavební ﬁízení
nabylo moci právû v této dobû. Vût‰ina bytÛ uÏ je prodan˘ch a my podle harmonogramu potﬁebujeme do
konce ﬁíjna dokonãit hrubou stavbu
a poté i zachovat maximum parkov˘ch a oddychov˘ch ploch zelenû.
Poãítáme s víceúãelov˘m dûtsk˘m
hﬁi‰tûm, s nov˘mi stromy i keﬁi, s laviãkami a dal‰ími klidov˘mi prvky.
S pﬁedstaviteli bytov˘ch druÏstvech
v okolních domech jsme dohodli
podmínky stavby, pﬁi níÏ poãítáme
pouze se sedmi, maximálnû desetidenní betonovou pilotáÏí, zdokumentovali jsme pasportizaci okolních
bytÛ pro pﬁípad jejich eventuálního
po‰kození, kaÏd˘ den uklízíme pﬁi-

lehlé komunikace. Je‰tû jednou se
lidem za ono ne‰Èastné kácení omlouváme, ale právnû bylo v‰e v poﬁádku.“
Ing. Miroslav Fronûk, starosta
Prahy 14:
„V Územním plánu hl. m. Prahy
je tato plocha vyznaãena jako ãistû
obytné území. Pozemky, na kter˘ch
se tato stavba realizuje, byly vráceny v rámci restituce pÛvodním vlastníkÛm. To, Ïe nebyly v dobû v˘stavby dûtského hﬁi‰tû ﬁádnû vykoupeny,
nepadá na na‰i hlavu, ale na hlavu
na‰ich pﬁedpﬁedchÛdcÛ ze 70t˘ch let
minulého století. První, o ãem jsme
s vlastníky jednali, byla moÏnost
odkoupení pozemkÛ do majetku
mûstské ãásti. PoÏadavky vlastníkÛ
(necel˘ch 10 mil. Kã) byly a jsou nad
moÏnostmi rozpoãtu na‰í mûstské
ãásti. PÛvodní investor, spoleãnost
Bemett, mûla projekt pﬁehu‰tûn˘
a jejich zámûr potﬁeboval nûkolik
v˘jimek. Tyto jim odbor v˘stavby
a dopravy nepovolil a spoleãnost
opustila svÛj zámûr i z dÛvodu (podle jejich sdûlení) nepﬁijateln˘ch poÏadavkÛ pﬁedstavitelÛ sousedních
objektÛ. Tento nov˘ investor nepotﬁeboval Ïádnou v˘jimku a s pﬁedstaviteli sousedních objektÛ se dohodl na zv˘‰ení poãtu parkovacích stání
a na vybudování náhradního dûtského hﬁi‰tû s parkovou úpravou. Aby
byl zachován pﬁístup ‰iroké veﬁejnosti na tyto plochy, je pﬁipravena na‰e mûstská ãást pﬁevzít tyto
pozemky i s nov˘mi pﬁekáÏkami dûtského hﬁi‰tû do své správy a nadále
o nû peãovat. Ochrana zelenû pﬁi
nové v˘stavbû je v souãasné dobû
ﬁe‰ena tak, Ïe souhlas s kácením se
dává aÏ v dobû, kdy stavební povolení nabude právní moci. Dﬁíve to
bylo jiÏ po územním rozhodnutí
a pak se stalo, Ïe investor stromy
pokácel a k vlastní realizaci stavby
nedo‰lo, protoÏe stavební povolení
nedostal. Îádn˘ pﬁedpis investor
neporu‰il a vûﬁím, Ïe náhradní zeleÀ,
která bude vysazena, bude v lep‰í
kvalitû, a Ïe jak nové spoleãenství,
tak na‰e mûstská ãást se o ni budou
ﬁádnû starat.“
red
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Komunitní centrum MOTÝLEK
Plánujete prázdniny? Pﬁímûstsk˘ tábor klubu
Pacific se uskuteãní od 23. ãervence do 10. srpna
pro dûti a mládeÏ od 6 do 18 let. Ve v‰ední dny kromû úter˘ a ãtvrtka na dûti ãeká zajímav˘ program
vÏdy od 13 do 17 hodin, úterky a ãtvrtky jsou urãeny pro spoleãné v˘lety. Více informací u Pavlíny
Srokové na e-mailu pacific@motylek.org, nebo na
telefonu 777 964 754.
Obû základní ‰koly na âerném Mostû nav‰tívili vedoucí z klubu Pacific – vyprávûní o tom, jak se dá s klubem trávit voln˘ ãas, mnohé dûti
zaujal a nûkteré tﬁídy se k nám dokonce chystají na exkurzi.
Pﬁedprázdninovou párty pro v‰echny na‰e dobrovolníky pﬁipravujeme na úter˘ 19.ãervna od 18.30 v Mot˘lku. Za svou obûtavou celoroãní práci, která není vÏdy zrovna jednoduchá, si takové podûkování urãitû
zaslouÏí!

Mimořádná nabídka Motýlku na červen
12. ãervna (úter˘) 17–19hod. Klub rodiãÛ, peãujících o dítû s postiÏením. Pﬁijìte si popovídat u kávy a su‰enek, protoÏe jak známo: sdílená starost je poloviãní starost a sdílená radost je radost dvojnásobná! Dûti
vám v hernû rádi pohlídáme.
7. ãervna (ãtvrtek) v Galerii 14, v 17.30 – „Tﬁi stra‰idla na cimbuﬁí“ – Pohádka o bílé paní a bezhlavém uãiteli, kteﬁí se snaÏí spolu s dûtmi nauãit stra‰it hadrového bubáka.
26. ãervna (úter˘) od 16 hod. – Piknik na oslavu pﬁicházejících
prázdnin – pro rodiny s handicapovan˘mi dûtmi. Tû‰íme se na tradiãní
rodinné setkání na voÀavé letní zahradû Mot˘lku, pﬁi kterém se dûti mohou
vyﬁádit a rodiãe popovídat. Kromû poho‰tûní, které nám pﬁipraví dûti
z tvÛrãí dílny, jsou i letos vítány v‰echny dal‰í dobroty!

Něco navíc v klubu PACIFIC – pro dûti a mládeÏ od 6 do 18 let
5. ãervna (úter˘) 15 hod. – Buì cool bez cigaret! Budeme spoleãnû
diskutovat s mlad˘mi mediky o tom, co nám kouﬁení moÏná dá, ale co
nám urãitû vezme. Akci poﬁádá âeská koalice proti tabáku.
8. ãervna (pátek) 16 hod. – Druh˘ meziklubov˘ turnaj ve fotbálku,
tentokrát v Pacifiku. Pro v‰echny stolní fotbalisty od 12 let, kteﬁí chtûjí podpoﬁit svÛj klub.
15.–17. ãervna – V˘jezd do Srbska v âeském ráji: na cel˘ víkend
jsme pro Vás pﬁipravili zábavn˘ program v krásné pﬁírodû. Ve spolupráci
s dal‰ími kluby a Mâ Prahy 14. Více informací u Pavlíny Srokové.
19. ãervna (úter˘) 16 hod. – „V˘tah“ aneb na co si dávat pozor –
spoleãné setkání s policistkou nad videem podle skuteãné události. Pro
dûti od 9 do 13 let.
21. ãervna (ãtvrtek) Závûreãn˘ táborák pro v‰echny klubáky na
zahradû.
14.–20. ãervence – JiÏ tﬁetí velk˘ letní v˘jezd klubákÛ od 9 do 13
let – tentokrát do kempu v Dachovû u Hoﬁic.
Pravideln˘ denní program na www.motylek.org
PhDr. Zuzana Jelenová
pﬁedsedkynû SdruÏení na pomoc dûtem s handicapy
KC Mot˘lek, Vlãkova 1067, Praha 14
Tel. 281 912 081, www.motylek.org

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

Program na ČERVEN
Rozpis pravideln˘ch krouÏkÛ a kurzÛ najdete na na‰ich webov˘ch
stránkách.

EKO kroužek a EKO klub
Na kvûten plánujeme jarní hry v pﬁírodû a samozﬁejmû vycházky do
okolí. EKOkrouÏek a EKOklub je urãen dûtem, které zajímá pﬁíroda, dûní
okolo nás a vlastní moÏnosti v ochranû Ïivotního prostﬁedí. Klubov˘ program s lektorkami, hry a vycházky jsou zdarma.
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

EKODEN pro sídlištní děti
V sobotu 9. ãervna 10–16 hod. probûhne tradiãní den pln˘ soutûÏí
a her s ekologickou tematikou, tentokrát zamûﬁen˘ na Ïivot ve mûstû.
EKODEN bude probíhat pﬁed sdruÏením a ve vnitrobloku domÛ Kuãerova 14, srdeãnû zveme nejen dûti ale i jejich rodiãe!

EKOVÍKEND v Českém ráji
Pro dûti od 9 let poﬁádáme akci v pﬁírodû 23.–24. 6. Tû‰te se na hledání achátÛ, v˘lety a spoustu her v krásné krajinû âeského ráje pod
Kozákovem!
Více informací lektorky EkokrouÏkÛ Tereza (tel. 777 327 227) nebo
Andrea (tel. 606 543 280).

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 – program her, malování a tvoﬁení pro nejmen‰í: – pondûlí,
úter˘ a ãtvrtek dopoledne nebo pro pﬁed‰kolní dûti ve ãtvrtek odpoledne.
Více informací na na‰em webu nebo na tel.: 776 046 112 ãi pﬁímo u nás.

Logopedický kroužek Papoušci
Pro dûti od tﬁí let a jejich maminky – nácvik v˘slovnosti, instruktáÏ
pro maminky, jak a co s dítûtem cviãit, aby správnû vyslovovalo. Vede
Mgr. Diana Ondru‰ová.
âtvrtek – od 11 hod. individuální konzultace a cviãení maminka + dítû

Červnové akce našich kroužků:
Indiánské dny – Maminky se budou divit, protoÏe se zmûníme na malé
Indiány! Hry, v˘roba ozdob, malování a povídání o Indiánech.

Kroužky Sluníčka – 11., 12. a 14. června

Vynikající mlad˘
klavírista Luká‰
Vondráãek pﬁi benefiãním koncertu pro Mot˘lek
17. 5. v kostele
sv. ·imona a Judy.
Zá‰titu nad koncertem pﬁevzal
starosta Prahy 14
Ing. Miroslav Fronûk.
foto: ves

Na svatého Jána otvírá se létu brána.... a my se tû‰íme na prázdniny!
V t˘dnu od 18.–22. 6. hry, vystoupení dûtí z na‰ich krouÏkÛ pro rodiãe, zahradní slavnost a spousta dal‰í zábavy!
Aktuální informace o akcích najdete na v˘vûskách nebo na na‰em webu.
V ãervnu také probûhnou Dny otevﬁen˘ch dveﬁí na‰ich krouÏkÛ pro dûti
i rodiãe. Informace na na‰ich tel. ãíslech nebo u nás.

Bezplatné sociálně právní poradenství
Bezplatná právní poradna (JUDr. Janatová, Mgr. Hovorka) Obãanská
inspirace, Kuãerova 14.
Sociální a zamûstnavatelská problematika pro Ïeny (Mgr. Kláp‰tová)
– Obãanská inspirace, Kuãerova 14. Dotazy mÛÏete zasílat i e-mailem.
Do poraden se mÛÏete objednávat na tel.: 776 046 112 nebo 281 918 473
nebo pﬁímo ve sdruÏení – Kuãerova 14. Bezplatné poradenství poskytujeme díky grantové podpoﬁe MPSV a MHMP.
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JAHODOVÉ MENU
Jako kaÏd˘ mûsíc má JAHODA i tentokrát pﬁipraven zajímav˘ program pro dûti i jejich rodiãe.
Pokud Vás z nûj nûco osloví, neváhejte a pﬁijìte.
Tû‰íme se na Vás.

Klub Jahůdka
5. ãervna nás ãeká tvorba papírov˘ch koláÏí, která byla inzerovaná
na 29. kvûtna. V tomto termínu ale probûhne v prostorách JAHÒDKY
vzdûlávací kurz pro maminky, proto nabízíme v‰em tvoﬁiv˘m dûtem
a rodiãÛm tento náhradní termín.
26. ãervna oslavíme konec ‰kolního, a tedy i JahÛdkového roku velk˘m piknikem. Vezmûte si deky, piknikové ko‰íky a nûjaké to mlsání,
a pﬁijìte kolem deváté hodiny za námi na zahradu za JAHODOU. âeká
nás hodování, povídaní, hraní, kreslení na chodník, prolézaãky, pískovi‰tû... A snad i sluníãko! Pokud by náhodou trucovalo, udûláme si hostinu v JahÛdce. Dubnov˘ piknik se nám moc vydaﬁil, urãitû to vyjde i tentokrát!

Klub JAHODA
5. ãervna: Hrátky s origami – Pojìte si s námi vyzkou‰et, co v‰echno se dá vytvoﬁit z obyãejného papíru a objevte kouzeln˘ svût origami.
Je to staré japonské umûní skládání papíru do rÛzn˘ch tvarÛ (vût‰inou
zvíﬁat a rostlin) a spolu v JAHODù si vyzkou‰íme nûkteré jednodu‰í tvary poskládat.
14. ãervna: Jahodové sportovní odpoledne – V tento den se bude
v Jahodû sportovat a v‰ichni budou mít moÏnost zmûﬁit své síly s ostatními v rozliãn˘ch disciplínách. Pﬁijìte si k nám vyzkou‰et, zda jste rychlí,
mr‰tní, obratní, vytrvalí a zda budete nejlep‰í!
26. ãervna: Jahodové samolepky – UÏ jste si nûkdy vyrábûli své
vlastní samolepky? Ne, a chcete si to vyzkou‰et? Tak pﬁijìte k nám do
JAHODY a nauãíte se vyrobit originální voÀavé (jak jinak neÏ jahodovûJ) nálepky!

Znovuotevřená Jahoda
Novû zrekonstruované prostory obãanského sdruÏení Jahoda byly slavnostnû otevﬁeny 16. kvûtna za pﬁítomnosti vzácn˘ch hostÛ: slavnostního pﬁestﬁiÏení pásky se spolu se zástupcem starosty Mâ Praha 14 Bohumilem Sobotkou zúãastnila i Hana Heﬁmánková, tváﬁ pracího prostﬁedku Palmex. Proã
právû ona? V˘robce Palmexu, spoleãnost Henkel âR byla prostﬁednictvím
své iniciativy Henkel Smile hlavním sponzorem rekonstrukce Jahody. Otevﬁení se zúãastnila proto i prezidentka spoleãnosti Henkel âR Birgit Rechberger, která mimo jiné ﬁekla, Ïe spoleãnost bude i nadále vûnovat pozornost
tûm organizacím, jejichÏ náplní práce je aktivní trávení volného ãasu dûtí.
Proto se rekonstrukce Jahody stala jedním z pûti dûtsk˘ch projektÛ, které
Henkel âR podpoﬁil celkovou ãástkou 19 tisíc eur. Pﬁi pﬁíleÏitosti otevﬁení
Jahody uspoﬁádala spoleãnost Henkel âR v jejích nov˘ch prostorách pro dûti
Jahodové odpoledne plné her a zábavy.
red, foto: archiv

Klub DŽAGODA
8. ãervna: Fotbálkov˘ turnaj mezi nízkoprahov˘mi kluby Autobus,
DÏagoda a Pacifik. Dal‰í utkání probûhne tentokráte v Pacifiku. Pﬁijìte
si zahrát, zafandit nebo tﬁeba jen poznat jin˘ nízkoprahov˘ klub!
12. ãervna: Ubrouskové tvoﬁení – Chcete si vytvoﬁit originální pﬁedmût? V DÏagodû máte moÏnost. Po batikování je na ﬁadû „ubrousková
technika“ (polepování pﬁedmûtÛ barevn˘mi ubrousky).
15. ãervna: Kulturní klub – Dal‰í tématické kulturní setkání.
21. ãervna: DÏagodová liga – âeká nás poslední zápas ligy ve fotbálku
a také poslední moÏnost umístit se na stupni vítûzÛ. Je‰tû není nic ztraceno! Pﬁijìte zabojovat za svÛj t˘m!
Na závûr probûhne velké vyhlá‰ení a ukonãení leto‰ní DÏagodové ligy.
29. ãervna: Louãení se ‰kolním rokem – A je tu poslední pﬁedprázdninová DÏagoda a s ní pﬁíjemné posezení na zahradû u klubu –
s muzikou, pitím, kﬁoupáním… a v‰ím, co ke (krátkému) louãení patﬁí.
Otevﬁeno v klubech JAHODA:
Klub JAHÒDKA – úter˘, stﬁeda, ãtvrtek od 9 do 11 hod.
Klub JAHODA – pondûlí, úter˘ a ãtvrtek od 15 do 19 hod.
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).

Poradna pro oběti nacismu
Živá paměť, o.p.s.
Provoz Poradny pro obûti nacismu byl zahájen
1. bﬁezna 2007 v souãinnosti s Kanceláﬁí pro obûti
nacismu âeskonûmeckého fondu budoucnosti. Pracovníci poradny radí klientÛm na jaké sluÏby a dávky (pﬁíspûvky) sociální péãe mají nárok, jak˘m
zpÛsobem a kde o nû poÏádat, a pomáhá jim ve
sloÏit˘ch Ïivotních situacích. SluÏby odborného
sociálního poradenství jsou urãeny obûtem nacismu, jejich rodinn˘m pﬁíslu‰níkÛm, ãi o nû peãujícím osobám po celé âeské republice. Poradna rovnûÏ nabízí terénní sluÏby.
Náv‰tûvní dny: pondûlí a stﬁeda 9–12 a 13–16 hod.,
ostatní dny pouze na objednání.

JAHODA
Vybíralova 969, Praha 9
telefon do v‰ech klubÛ: 281 916 352
+ klub DÎAGODA mobil 774 674 060
email: info@jahodaweb.cz
ã.ú. 127528689/0300 veﬁejná sbírka
www.jahodaweb.cz

Telefonické poradenství: kaÏd˘ pracovní den
9–12 a 13–16 hod.
Tel.: 224 872 100 a 774 643 545 (mobil).
Adresa: Na poﬁíãí 12, 110 00 Praha 1
(Palác YMCA, 1. p.).
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DDM na Černém Mostě
4. 6. po Na koni po Generála Janou‰ka 1060,
Kolodûjích, vyjíÏìka pro
tel.fax.: 286 889 428
info-cm@ddmpraha9.cz
dûti od 8 let
14. 6. ãt Po tubusu tam
www.ddmpraha9.cz
a zpût, s pinpongem nás
baví svût, zábavná akce pro trojãlenné skupiny – nutné
se pﬁedem pﬁihlásit v DDM, 16–17 hod.
22. 6. pá Divadelní zahrada pro dûti – divadelní pﬁedstavení divadla
Trakaﬁ na zahradû DDM nejen pro dûti, vstup zdarma, od 16 hod.
22. 6. pá Roztanãené prázdniny – diskotékov˘ podveãer se soutûÏemi pro dûti 7–15 let. Vstupné: 10 Kã, 18–21 hod.
8.–22. 7. Sportovní tábor âesk˘ ·umburk – Jizerské hory, cykloturistika, míãové hry, horolezení, turistika, celotáborová hra, outdoor, dobrodruÏné hry, vûk: 10–16 let, cena: 3100 Kã. Pﬁihlá‰ky a informace v DDM,
nebo na karel@ddmpraha9.cz
9.–13. 7. Toulky Prahou, pﬁímûstsk˘ tábor, vûk: 7–15 let, cena: 45 Kã/den
Náv‰tûvy historick˘ch památek a zajímavostí Prahy, zpestﬁené o rÛzné
hry a soutûÏe. Kontakt: brona@ddmpraha9.cz
16.–20. 7. Krok za krokem z Prahy ven pﬁímûstsk˘ tábor, vûk: 7–15
let, cena: 65 Kã/den
V˘lety do blízkého okolí Prahy za poznáním, zpestﬁené rÛzn˘mi hrami
a hrátkami. Kontakt: jarka@ddmpraha9.cz
Informace o dal‰ích na‰ich letních táborech najdete na
www.ddmpraha9.cz
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
Pro ‰kolní rok 2007/8 hledáme externí pracovníky – vedoucí zájmov˘ch krouÏkÛ v˘tvarn˘ch, sportovních, technick˘ch…. Zájemci, prosím, kontaktujte nás telefonicky nebo osobnû.

EKOODPOLEDNE v DDM 

Letos poprvé se DÛm dûtí a mládeÏe âern˘ Most zapojil do akce Den
Zemû. VyuÏili k tomu svou prostornou zahradu, kde 20. dubna rozestavûli
13 stanovi‰È s pﬁírodní a ekologickou tématikou a soutûÏení mohlo zaãít.
Postupn˘m plnûním úkolÛ u jednotliv˘ch stanovi‰È se plnila tajenka, která byla
pﬁedpokladem získání nûkteré z cen. A jaké byly úkoly? Vesmûs zajímavé:
napﬁ. poznávání rostlin, stromÛ a listÛ, koﬁení ãichem, v˘roba ruãního papíru,
sestavit kolobûh vody, hmatem rozpoznat rÛzné pﬁedmûty, správnû roztﬁídit
odpad atd. KaÏd˘, komu v tajence nakonec vy‰lo heslo „Poznej a chraÀ“ si
odná‰el hezkou cenu vãetnû samolepky ke Dni Zemû.
text a foto: ves

Zajíčkův červen
KVĚTNOVÝ INTEGRAČNÍ VÝLET
POSLEDNÍ V¯LET V LETO·NÍM ·KOLNÍM
ROCE – TRADIâNù T¤ETÍ SOBOTU V MùSÍCI –
TEDY 16. ãervna. ZVEME V·ECHNY DùTI – ZDRAVÉ I S HANDICAPY
A JEJICH RODIâE NA PROCHÁZKU S KONÍKY. BUDE TO NA·E
ROZLOUâENÍ S KONÍKY P¤ED PRÁZDNINAMI A TÁBORY! P¤IJëTE DÁT PUSU NA ROZLOUâENÍ ARTU·OVI, POLINCE, LADYNCE,
JOHN¯SKOVI, ARTUROVI A ZUZANCE! VÍTÁME V·ECHNY
A ZVLÁ·Ë DOPORUâUJEME ÚâAST TùM, KDO S NA·IMI KONÍKY
JEDOU NA TÁBOR! DOPOLEDNE VYJDEME ZE STÁJÍ ·ESTAJOVICE
V DOPROVODU NA·ICH PONÍKÒ. P¤IJëTE SE POBAVIT, ZAHRÁT
SPOUSTU HER A SOUTùÎÍ – T¤EBA I O CENY. S SEBOU NEZAPOMùNTE OBùD, SVAâINKU A OBLEâENÍ PODLE POâASÍ.
KAÎDÉ DÍTù AË MÁ ·ÁTEK. NA PROCHÁZKU MÒÎOU JÍT I VELMI
MALIâKÉ DùTI, NA PONÍKOVI SE DÁ JEZDIT OD 2 LET. CESTA JE
VHODNÁ I PRO KOâÁRKY. Tù·ÍME SE NA VÁS. NA V¯LET JE
NUTNÉ SE P¤IHLÁSIT NA TEL. 776 582848 – Markéta ·ulcová, ZDE
SE DOZVÍTE I P¤ESN¯ âAS ODCHODU A DAL·Í INFORMACE.

LETNÍ INTEGRAČNÍ TÁBOR PRO DĚTI S HANDICAPY
A JEJICH RODINY – POSLEDNÍ VOLNÁ MÍSTA!
Letní integraãní t˘denní tábor s koÀmi pro dûti s handicapy a jejich rodiny: první turnus 28. 7.–4. 8. – druh˘ turnus: 4. 8.–11. 8. 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 – moÏ-

nost dohody). V cenû: ubytování, strava a terapeutick˘ program.
Pobyt druhého dospûlého moÏn˘ po individuální dohodû. Více
informací www.zajiceknakoni.cz a zajiceknakoni@centrum.cz.
Jsou vítány i rodiny s dûtmi zdrav˘mi, které zajímá tato problematika. (Cena tábora dohodou). Informace a pﬁihlá‰ky Markéta ·ulcová – 776 582848.
HLEDÁME SPONZORY TÁBORA, KTE¤Í MOHOU POSKYTNOU BUë FINANâNÍ DAR NEBO DROBNOSTI JAKO CENY –
NAP¤. REKLAMNÍ P¤EDMùTY VA·Í FIRMY APOD. KAÎD¯
ZPÒSOB POMOCI JE MOÎN¯ ODEâÍST Z DANÍ.

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
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.
VÍCE INFORMACÍ O NÁS A NA·Í âINNOSTI NA
WWW.ZAJICEKNAKONI.CZ, zajiceknakoni@centrum.cz nebo na
tel.: 776 582 848 – Markéta ·ulcová.
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Léto s Pánem mikrofonů
Stále je‰tû nevíte, kam na prázdniny? Chtûli byste jet
na tábor, ale Ïádn˘ bûÏn˘ vás nezaujal? Pojeìte s námi!
Chcete strávit ãtrnáct letních dní s bezvadnou partou
mal˘ch novináﬁÛ, vyzkou‰et si t˘movou redakãní práci,
vytvoﬁit si vlastní poﬁad a hlavnû – uÏít si spoustu legrace v krásném prostﬁedí Pilského ml˘na? Zveme vás na
ná‰ netradiãní novináﬁsk˘ tábor, letos speciálnû zamûﬁen˘ na rozhlasovou ãinnost.
Hlaste se co nejdﬁíve! Po‰tou na adresu DTA, Na
Nivách 314, 141 00, Praha 4, e-mailem na dta@cmail.cz,
telefonem na 241 484 321. Obratem vám po‰leme podrobnûj‰í informace a pﬁihlá‰ku.
Termín: 21.7.–5.8. 2007
Místo: rekreaãní stﬁedisko Pilsk˘ ml˘n, poblíÏ Blatné
Ubytování: chatky
Stravování: 5x dennû

Program: Dopoledne jsou vûnována základÛm psané a zejména rozhlasové Ïurnalistiky. Nemine vás trocha
teorie, co nikoho nezabije, také práce s mikrofonem, stﬁih,
moderování, tvorba vlastního poﬁadu a navíc i vysílání
pro âesk˘ rozhlas 2 Praha.
Odpoledne se mÛÏete tû‰it na celotáborovou hru,
bojovky, sportovní aktivity, koupání, v˘lety a spoustu
dal‰ího.
Cena: 4100 Kã. Více informací na www.dta.zde.cz.

Záchranná mise 2007
Letní tábor se záchranáﬁskou tématikou dûtem pﬁiblíÏí ãinnost záchranáﬁÛ a získají zábavnou formou základní znalosti o tomto oboru. Termíny tohoto a dal‰ích táborÛ i bliÏ‰í informace získáte na www.detibezhranic.cz
a tel. 774 733 322

KCR Heﬁmánek v rámci grantu pro podporu multikulturního centra

WELCOME
Na âerném Mostû zahajuje od ﬁíjna práci zamûﬁenou na podporu
rodin cizincÛ, zejména dûtí a matek. Bude otevﬁeno

pﬁed‰kolní zaﬁízení
vhodné i pro bilinguální dûti, douãování ãeského jazyka pro ‰koláky
a dal‰í aktivity zamûﬁené na vzájemné poznávání zpÛsobÛ Ïivota rÛzn˘ch
skupin obyvatel a zemí jejich pÛvodu. Dal‰í informace na www.prorodinu.cz

Pﬁihlá‰ky na tel.: 775 132 305

Praha má
sociálního
ombudsmana
Mûstská rada zﬁídila úﬁad sociálního ombudsmana, jehoÏ
kanceláﬁ se nachází v budovû
Magistrátu v Jungmannovû ulici. Sociálním ombudsmanem se
stala b˘valá radní hl. m. Prahy
Hana Halová.
Na sociálního ombudsmana
se mÛÏe obrátit kaÏd˘ obãan
hl. m. Prahy, kter˘ se domnívá,
Ïe jsou poru‰ována jeho práva
buì jako zájemce nebo jiÏ jako
uÏivatele sociální sluÏby s podnûtem na pro‰etﬁení jeho podezﬁení z poru‰ování lidsk˘ch
práv, ãi pﬁímo se stíÏností v pﬁípadû, Ïe v prvé fázi neuspûl se
stíÏností pﬁímo u poskytovatele
sociální sluÏby ãi jeho nadﬁízeného orgánu.

Setkání
mělnických
rodáků
Na Ïádost mûlnické radnice
uveﬁejÀujeme pozvánku na setkání mûlnick˘ch rodákÛ s bohat˘m doprovodn˘m programem,
jeÏ se uskuteãní v Mûlníku v sobotu 30. ãervna (10–19 hod.)
a v nedûli 1. ãervence (9–16 hod.).
BlíÏe na www.melnic.cz.

Bláznivý Amazonský duben
Z dubnov˘ch akcí se zmíníme
napﬁ. o v˘robû unikátních ‰átkÛ, které jsme si vzaly na „‰átkovou akci“.
V leto‰ním roce totiÏ probíhají po
celém svûtû rÛznorodé oslavy ke

100. v˘roãí zaloÏení skautingu. O víkendu 20.–22. 4. na 10 tisíc skautÛ
z celé âR zaplavilo Prahu a pﬁedev‰ím Staromûstské námûstí, neboÈ se
zde konala velká narozeninová párty.

Skauty bylo moÏno potkat témûﬁ
v‰ude. Akce mûla pﬁipomenout, Ïe se
ke skautingu hlásí na 40 miliónÛ
ãlenÛ na 5 kontinentech. Po cel˘ den
se skládal z mal˘ch ‰átkÛ jednotliv˘ch zemí svûta jeden obrovsk˘.
Nav‰tívily jsme pût velk˘ch stanÛ,
které pﬁedstavovaly jednotlivé kontinenty svûta a v nich jsme si mohly
vyzkou‰et tradiãní vûci dané zemû,
ochutnat místní speciality, vyrobit si
nûco na památku ãi si zahrát tématickou hru. Bûhem celého víkendu
byla pro skauty otevﬁena rÛzná divadla, kina, muzea ãi historické památky, mohli zdarma nav‰tívit ZOO, KﬁiÏíkovu fontánu ãi pﬁekonávat lanové
pﬁekáÏky. To v‰e a mnohem víc se
uskuteãnilo bûhem jednoho víkendu
a i my Amazonky jsme byly v sobotu pﬁi tom!
V nedûli jsme si na poãest Dne
Zemû (20. 4.) uspoﬁádaly takov˘
mal˘ Ekoden u na‰í Satalické klubovny. Mimo jiné jsme si pro‰ly
nauãnou stezku v Satalickém háji se
16 ekootázkami, k obûdu jsme si

upekly brambory v popelu a nakonec
jsme se pro‰ly po Satalickém lese
a vyãistily ho od odpadkÛ. Snad jsme
na‰í nejbliÏ‰í pﬁírodû alespoÀ tro‰ku
pomohly!
V úter˘ 24. 4. mûl svátek Jiﬁí, coÏ
by nebylo zase nic tak v˘jimeãného,
kdyby sv. Jiﬁí nebyl patronem v‰ech
skautÛ. V tento den vyrazili v‰ichni
skauti do práce ãi do ‰kol ve sv˘ch
hnûd˘ch a Ïlut˘ch skautsk˘ch ‰átcích, aby dali najevo svou skautskou
pﬁíslu‰nost!
Na konci dubna samozﬁejmû nesmí chybût ná‰ tradiãní ãarodûjnick˘ slet a s ním spojená volba Miss
âarodûjnice. Letos jsme pozvaly
i své sestry z Kyjí ze 65. oddílu a ty
nám pﬁiãarovaly po cel˘ den krásné
poãasí. Leto‰ními vítûzkami se staly: Evelína 85 (z mlad‰ích) a Atropína Beladonová (ze star‰ích). Obû
vítûzky získaly korunku a ‰erpu. Na
závûr na‰eho sletu se konal slavnostní
oheÀ na nûmÏ jsme si opékaly buﬁty.
vedoucí oddílu
Eli‰ka Hermannová – Rusalka
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Turistický oddíl

ORION – 93. pionýrská skupina

Na prodlouÏen˘ víkend se malí turisté z Orionu vydali do nedalekého
Rakovníka. Prohlédli si hrad Krakovec, zámek Chy‰e a zavítali i do rakovnického muzea. Na nedaleké zbytky hradu Hlavaãova u Rakovníka se
museli vy‰plhat do pûkného kopce.
Oddíl Orion se zapojil i do celorepublikové akce Bambiriáda, kter˘ se
konal v Praze na Stﬁeleckém a Dûtském ostrovû. V provizorním táboﬁe
jsme mûli na starost turistické disciplíny – na‰e oblíbené uzlování.
Co nás ãeká v ãervnu? Republikové setkání oddílÛ v jiÏních
âechách – budeme spát pod stany a zavítáme na hrad Land‰tejn. âeká
nás také oddílov˘ v˘let pod stany na Jesenicko a podíváme se na rozhlednu Tobiá‰Ûv vrch. Kdo bude mít zájem jet s námi, staãí se ozvat nebo
podívat na na‰e webové stránky: www.oddil-orion.cz.
Vrcholí také pﬁípravy na letní stanov˘ tábor do jiÏních âech na Kaplicku, kousek od rakousk˘ch hranic. OdjíÏdíme jiÏ 1. ãervence na 14 dní.
Celotáborová hra je na námût knihy Robinson Crusoe a dûti ãekají rÛzné
turistické disciplíny, sportovní soutûÏe a závody, v˘lety do okolí, hry –
bojové hry v lese apod. Na zaãátek srpna pﬁipravujeme i ná‰ putovní
tábor. Letos se pojedeme toulat po Orlick˘ch horách a vzhledem k celoroãní prÛpravû nejsou obavy, Ïe by to na‰i turisté nezvládli.
JAN

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.
L. Pernicová
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
POZOR pﬁes prázdniny vûci vyzvednûte. Zbylé vûci budou pﬁedány do Diakonie Broumov!
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. Markéta Knobová – vstup voln˘

Aktuality z Cikne Čhave
Obãanské sdruÏení Cikne âhave z Prahy 14 touto cestou dûkuje o.s. Zajíãek na koni za proÏití krásného dubnového podveãera v areálu Stáje Artu‰
v Kosovû Hoﬁe na Sedlãansku s vlídn˘mi lidmi a krásn˘mi zvíﬁátky. Dûti se
mohly vyfotografovat v romsk˘ch tradiãních krojích na voze taÏeném konûm,
opékaly si buﬁty na oh˘nku a udivenû pozorovaly pﬁítulnou kraviãku, která
se zvûdavû procházela kolem nich.
V druhé polovinû kvûtna dûti z taneãní skupiny Cikne âhave vystoupily
na Miss Roma v KD Vltavská a také na Pﬁehlídce romsk˘ch kapel v Neratovicích. Kromû toho se poslední kvûtnov˘ den zúãastnily svûtového festivalu
Khamoro, kde se v prÛvodu z MÛstku na Václavském námûstí protanãily aÏ
na Staromûstské námûstí.
Na druh˘ ãervnov˘ den obãanské sdruÏení pﬁipravilo ve spolupráci s Mûstskou ãástí Praha 7 a 14 Sportovní den na hﬁi‰ti Z· Gen. Janou‰ka. Zaãátek
je v 10 hodin.
Od 22. do 29. ãervence se dûti z o.s. Cikne âhave zúãastní v˘znamné akce
– letního festivalu GYPSY CELEBRATION, na kter˘ byly vybrány populární Idou Kelarovou. Ta nás nav‰tívila v na‰em klubu v Hloubûtínské ulici.
22. záﬁí 2007 poﬁádá o.s. Cikne âhave III. roãník celorepublikové soutûÏe Romsk˘ talent. Pﬁihlá‰ky, informace a podmínky soutûÏe si mÛÏete
stáhnout na www.ciknechave.wz.cz

Programy pro celou rodinu:
Pondûlí a ãtvrtek: Cviãení pro radost a dobrou náladu 19. 45–21.15
cviãení s prvky jógy, vede J. Purkyt tel. 777 066 942 nutné pﬁihlá‰ení
Stﬁeda: vÏdy první a tﬁetí v mûsíci Duchovní veãery 20–22 hod. –
vstup voln˘, vede RNDr. L. Souãek (první veãer), M. Ovád (tﬁetí veãer)
Jednorázové akce:
Dûtsk˘ den ‰koliãky Beránek: ve ãtvrtek 7. ãervna odpoledne na známé louce s ohni‰tûm „za mostem“ probûhne tradiãní pestré soutûÏení pro
dûti a opékání buﬁtíkÛ i jin˘ch pochutin.
Tû‰íme se na staré známé i nové kamarády! Sraz v 16.15 na mostû nad
autobusovou zastávkou „Gen. Janou‰ka“, pro pozdûji pﬁíchozí bude cesta znaãena fáborkami. S sebou obleãení podle poãasí, buﬁtíky a chleba
a dobrou náladu.
Táborák heren Klubíãko: ve stﬁedu 27. ãervna bude na louce s ohni‰tûm „za mostem U bﬁízy“ jiÏ dvanáct˘ tradiãní táborák Klubíãka se soutûÏemi pro dûti, s pohádkou i pokladem a opékáním v‰eho, co opékat lze.
Sraz v 9.15 na mostû nad autobusovou zastávkou „Gen. Janou‰ka“. Cesta
bude opût znaãena barevn˘mi fáborkami.
V pﬁípadû zájmu, prosím pﬁedem kontaktujte kohokoli z vedení
programÛ heren – zmûna místa v pﬁípadû nevhodného poãasí nebo
zájmu mnoha maminek s koãárky je moÏná! Tû‰íme se na vás!
Program o prázdninách:
V prázdninovém období je jako vÏdy program MC Klubíãko omezen.
V pﬁípadû zájmu budou probíhat stﬁedeãní herny pod vedením I. Benediktové.
Chcete-li pﬁijít, kontaktujte prosím I. Benediktovou na tel. 776 577 845
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
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Odletěly – neodletěly?
ozvání na rej ãarodûjnic je vÏdycky trochu o‰emetná vûc. Pﬁiznám se, Ïe
jsem se trochu bála, ale na‰tûstí se v pátek 27. ãervna v Z· Bﬁí VenclíkÛ
Ïádné upalování nekonalo. Asi to bylo proto, Ïe slavná Filipojakubská noc je‰tû nenastala, ale hlavnû také se na zahradû ‰koly Ïádn˘ oheÀ
nerozdûlával. Místo toho mûli ãarodûjnice a ãarodûjové z 1. aÏ 5. roãníku na svém
tradiãním reji, poﬁádaném ‰kolní
druÏinou, na programu chození
na chÛdách, hod vodní bombou, strefování do kuÏelek
a no‰ení Ïivé vody zvíﬁátkÛm. Témûﬁ stovka dûtí si
uÏila veselé odpoledne
pﬁed prodlouÏen˘m víkendem, na kter˘ se rozlétly hned potom.
text a foto: ves

P

Informace ze ZUŠ Ratibořická – pobočka Černý Most
V Galerii 14 v ãervnu probûhne nûkolik zajímav˘ch koncertÛ ÏákÛ Základní umûlecké ‰koly Ratiboﬁická, která má od loÀska svou poboãku i na âerném Mostû. Pﬁijìte si poslechnout a podpoﬁit mladé
nadûjné hudebníky i z na‰í mûstské ãásti! Usly‰íte

Z v˘stavy v˘tvarného oboru ve foyeru divadla
v H. Poãernicích

v Galerii 14: Koncert ÏákÛ klarinetové a flétnové tﬁídy D. Drábka – st. 13. 6.–18 hod., Koncert
ÏákÛ klavírní tﬁídy E. Miláãkové ãt. 14. 6.–18 hod.,
Koncert absolventÛ ZU· po. 18. 6. –18 hod.
Festival orchestrÛ Olomouc 2007: Zaãátkem
kvûtna se ná‰ Junior Band zúãastnil festivalu
orchestrÛ v Olomouci. Byla to dal‰í akce v rámci
spolupráce na‰í ‰koly a ZU· „Îerotín“ Olomouc.
Tentokrát se ná‰ orchestr pﬁedstavil dvakrát, ve ãtvrtek v Jazz Tibet clubu a v pátek v Redutû, sále
Moravské filharmonie.
Z v˘tvarného oboru: 9. kvûtna byla zahájena
v˘stava prací ÏákÛ v˘tvarného oboru ZU· ve foyeru divadla v Horních Poãernicích. VernisáÏ zpﬁíjemnilo krásnou hudbou klarinetové trio D. Drábka.
Talentové pﬁijímací zkou‰ky: ZU· vyhla‰uje
talentové pﬁijímací zkou‰ky do hudebního oboru na
‰kolní rok 2007/2008:
v budovû ZU· v Horních Poãernicích
ãtvrtek 14. ãervna 2007
v budovû ZU· na âerném Mostû
pátek 15. ãervna 2007
Uchazeãi se mohou dostavit v tyto dny od 14 do
18 hodin. Talentová zkou‰ka obsahuje základní
pﬁezkou‰ení hudebního sluchu a rytmu. KaÏdé dítû
také zazpívá jednu píseÀ. Îádná speciální pﬁedchozí
prÛprava se nevyÏaduje. Vyuãujeme hru na klavír,
housle, violoncello, flétnu (pﬁíãnou, zobcovou, altovou), hoboj, klarinet, saxofon, trombon, lesní roh,
trubku, kytaru, akordeon, bicí nástroje, zpûv sólov˘
i sborov˘.

Matûj ·tangler pﬁi talentov˘ch pﬁijímacích zkou‰kách na ZU· v poboãce na âerném Mostû 17. kvûtna uspûl, a mÛÏe se tady od záﬁí vûnovat hudbû.
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Dalším patronem je ředitel ZOO
Na‰e ‰kolní knihovna v Z· Gen. Janou‰ka získala dal‰ího patrona – pana
Petra Fejka, ﬁeditele ZOO Praha. K nám do ‰koly pﬁijel ﬁeditel zoologiské
zahrady 10. kvûtna. Nejdﬁíve si prohlédl knihovnu, pak zapsal do pamûtní
knihy pﬁání a podûkování za adoptovaná zvíﬁata a pobesedoval se ãleny ekot˘mu, Ïákovské samosprávy a s vybran˘mi Ïáky a tﬁídami, které nejvíce
pﬁispûly na sponzorovaná zvíﬁata. A která zvíﬁata v ZOO jsme adoptovali?
Tak je to kapybara, ‰tûtkoun africk˘, komba u‰atá, klokan BennettÛv a Batagura Tuntonga.
za Ekot˘m Daniela Forstová 9. D
foto: Eva Jiﬁíková

Kurz první pomoci a resuscitace
V Z· Gen. Janou‰ka koncem dubna probûhl kurz první pomoci a resuscitace, kterého se zúãastnili v‰ichni „osmáci“. Pod odborn˘m vedením ‰kolitelÛ PraÏské záchranné sluÏby jsme se dozvûdûli, jak nezbytná je vãasná
a správná první pomoc k tomu, aby se ãlovûk v ohroÏení Ïivota doÏil pﬁíjezdu kvalifikovaného zdravotnického t˘mu. Zjistili jsme, jaké kroky je tﬁeba
udûlat pro záchranu lidského Ïivota.Vyzkou‰eli jsme si, jak peãovat o ãlovûka v bezvûdomí, osvojili jsme si základní principy resuscitace. PraÏ‰tí záchranáﬁi nám ukázali, Ïe postupy, které mohou pﬁispût k záchranû lidského Ïivota, jsou jednoduché a obvykle na nû staãí rozvaha, dvû ruce a zdrav˘ rozum.
Martina Vláãilová, 8. B

Od motýlů po Zlatou uličku
V Z· Hloubûtínská 700 probíhaly na celém druhém stupni vãetnû pát˘ch
tﬁíd 25. aÏ 27. dubna projektové dny. CílÛ bylo opravdu mnoho. Jedním z nich
napﬁíklad bylo navázat nová pﬁátelství dûtí z rÛzn˘ch roãníkÛ v jednotliv˘ch
skupinách. Na v˘bûr bylo dohromady 16 projektÛ, které byly velmi zajímavé a pouãné (Mozart, UNESCO, âT, Anglie, Prokopské údolí atd.) První den
‰ly skoro v‰echny skupiny s uãiteli ven za sv˘mi „cíly“ a druh˘ den zaãala
mohutná pﬁíprava na prezentaci. Vût‰ina se zápalem pracovala na sv˘ch projektech, coÏ se na dlouho oãekávané prezentaci tﬁetí projektov˘ den projevilo. V‰ude byla patrná velká snaha a propracovanost, první tﬁi místa ale obsadili ti nejlep‰í: na 3. místû se umístil projekt V˘stava exotick˘ch mot˘lÛ, na
2. místû skonãil projekt Má‰ rád konû?, a vítûzem projektov˘ch dnÛ se stal
projekt Zlatá uliãka.
za redakci Kachlíkárny Marcela Braunová,
Bára Fi‰erová, Jana âervená, 9. A

Zpravodajství ze ZŠ Šimanovská
DEN ZEMù. V nedûli 22. dubna jsme se se‰li v poledne u Kyjského rybníka se zástupci obãanského sdruÏení Kyjsk˘ obãansk˘ klub, abychom spoleãnû pﬁipravili zábavnou trasu pro dûti v rámci oslav Dne Zemû. Na devíti
stanovi‰tích si v‰ichni úãastníci vyzkou‰eli nejenom svou zruãnost a ‰ikovnost, ale také znalosti o odpadech a jejich tﬁídûní. Celou trasu úspû‰nû absolvovalo bûhem proslunûného odpoledne více neÏ padesát dûtí rÛzn˘ch vûkov˘ch kategorií.
DEN MADAGASKARU. Stejnû jako v loÀském roce jsme se i letos zapojili do mezinárodního záchranného projektu zoologick˘ch zahrad. Vybrán byl
tentokrát ostrov Madagaskar, na kterém Ïije ﬁada vzácn˘ch rostlin a ÏivoãichÛ, kter˘m hrozí vyhynutí. Pro prezentaci na Den Madagaskaru v ZOO jsme
si vybrali téma Madagaskarská zkou‰ka zdatnosti, které mûlo za cíl pﬁiblíÏit
v˘jimeãné schopnosti a dovednosti zvíﬁat z tohoto ostrova. Na internetu
a v encyklopediích jsme si vyhledali dÛleÏité informace, které jsme pouÏili
pﬁi vytváﬁení informaãního plakátu a pﬁi sestavování opiãí dráhy. Dûvãata
z osmé tﬁídy vyrobila medaile se znakem lemura, které po úspû‰ném absolvování dráhy v‰echny dûti obdrÏely. Na‰li se i tací, kteﬁí si celou trasu probûhli dvakrát ãi tﬁikrát. Tû‰í nás, Ïe vybran˘mi finanãními prostﬁedky pomÛÏeme realizovat konkrétní projekty pﬁímo na Madagaskaru.
Ilona Picková s Ïáky 6. A a 7. A Z· ·imanovská
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IKEA Restaurant & Café
a‰e dne‰ní testování gastronomick˘ch sluÏeb je mírnû atypické, protoÏe z rámce „normálu“
vyboãuje i hodnocené stravovací
zaﬁízení. IKEA Restaurant & Café je
jednak souãástí obchodního domu

N

IKEA, coÏ tak
trochu pﬁedurãuje jeho nabídku i klientelu a za druhé
není klasickou
restaurací s obsluhou, jaké jsme nav‰tûvovali dosud. V IKEA
Restaurantu se zákazník obsluhuje
sám – vybírá z nabídky jednak pﬁímo umístûné na pultech a stojanech
a hlavní jídla jsou nad v˘dejním pultem vyobrazena a popsána i s cenou
na velk˘ch cedulích. Nûkomu se
moÏná ve chvíli, kdy bude brát do
ruky velk˘ podnos, na kter˘ si pokládá vybrané jídlo, vybaví závodní
jídelna nebo samoobsluÏn˘ bufet.
Fakt je, Ïe kdo si chce v klidu a pohodlí uÏít obûda vãetnû obsluhy, ten
sem asi nezamíﬁí. Na druhou stranu
tûch, kter˘m zdej‰í systém vyhovuje,
je zﬁejmû dost, protoÏe restaurace
byla druh˘ kvûtnov˘ den chvíli po
poledni pomûrnû dost plná. A za ãím
sem lidé chodí? Prodávají se tu klasická ãeská, ale hlavnû ‰védská jídla,
vãetnû rÛzn˘ch specialit. Navíc je pr˘

tradiãní ‰védská kuchynû velmi zdravá, protoÏe obsahuje hodnû proteinÛ
a vlákniny. Na‰e testovací trio okusilo od kaÏdého nûco: pánové si
vybrali krÛtí steak Stockholm se zeleninovou r˘Ïí (59,– Kã) a krémovou polévku + ãoãku
na kyselo s vejcem
a párkem (to v‰e za
69,– Kã). Já jsem
zvolila jediné vegetariánské jídlo v nabídce, coÏ byl cous cous
(ãti kuskus) se zeleninou (49,– Kã).
V‰ichni jsme byli
s volbou spokojeni.
Jídla byla v˘borná,
lahodné chuti i vÛnû.
Kdo by si pﬁece jen
pﬁál je trochu dochutit, tomu tady u pokladen nabízejí
ve dvou o‰atkách sÛl a pepﬁ
balené podobnû
jako cukr v mal˘ch papírov˘ch
sáãcích. Hotov˘ch
jídel v den na‰í náv‰tûvy nabízeli 6, men‰ích – ala
pﬁedkrmy – bylo 5 (napﬁ. sendviã
s krevetami) a jedno speciální dûtské
menu, coÏ byly lososové nugetky
s pﬁílohou za 29,– Kã. Za zmínku
urãitû stojí nabídka salátÛ, kter˘ch je
k mání 12 druhÛ a mÛÏete si je libovolnû namíchat buì do men‰í nebo
vût‰í misky. Na pultû jste si mohli
vybrat i nûkter˘ z hotov˘ch salátÛ
(s kuﬁecím masem ãi lososov˘mi filety nebo ﬁeck˘). Kdo by mûl zájem
o mouãník, mohl zvolit nûkter˘ ze tﬁí
(napﬁ. brusinková pûna s mango polevou) a také jsem zaregistrovala jeden
ovocn˘ pohár. Nabídka nápojÛ, které si rovnûÏ sami ãepujete, a to vãetnû piva Gambrinus 10° za dvacet
korun, byla pomûrnû pestrá: pomeranãov˘ a grepov˘ dÏus, 5 dal‰ích
nealko nápojÛ, káva, ãaj, nealkoholické pivo a také originál ‰védské
pivo. Nutno podotknout, Ïe kolegové
moÏnost natoãit si koneãnû „nepodmûreãné“ pivo nevyuÏili, ostatnû
v rozlehlém prostoru jsme s toãen˘m
pivem nevidûli nikoho. Pan ‰éfredaktor dal naopak pﬁednost dÏusu,
jenÏ si nesmírnû pochvaloval, a pochopitelnû vyuÏil moÏnost si jej dotoãit z bezedného kotoutku na zpÛsob pohádkové „bezedné slánky“.
Jak jsem byla vzápûtí pouãena, pivo
v plastov˘ch pohárkách pr˘ patﬁí na
fotbal nebo do kempu. Po skonãení
v˘bûru zamíﬁíte k pokladnû, kde v‰e
najednou zaplatíte.

Zmíním se o jedné zvlá‰tnosti,
kterou jsme dosud jinde nezaregistrovali. V této restauraci pﬁevaÏovaly
mezi hosty maminky s mal˘mi dûtmi.
Evidentnû jim vyhovuje sem chodit
se sv˘mi potomky na obûdy, protoÏe o dûti je tady skuteãnû ve v‰ech
smûrech postaráno. Nejen Ïe je tady
pﬁehr‰el vysok˘ch dûtsk˘ch Ïidlí ke
stolu, je tady i hrací koutek, speciální pﬁebalovna pro miminka a samozﬁejmû jiÏ uvedené dûtské menu. Pﬁitom i nûkterá dal‰í jídla vám prodají
pro dítû v poloviãním mnoÏství za
poloviãní cenu. Za vstﬁícn˘ krok
povaÏuji i stojan s trvanliv˘mi dûtsk˘mi jídly a pﬁesnídávkami (v rám-

ci restaurace). ¤ekla bych, Ïe je to
gastronomické zaﬁízení, kde se maminka s mal˘m dítûtem mÛÏe cítit
opravdu dobﬁe a kde se oba i dobﬁe
naobûdvají. IKEA Restaurant má

ním roce úãastnil studie „Nejlep‰í
zamûstnavatelé v âR“, kterou zpracovala renomovaná mezinárodní
poradenská spoleãnost. Cílem bylo
hodnocení pracovního prostﬁedí z po-

hledu zamûstnancÛ, kteﬁí anonymnû
vyplÀovali dotazníky. Z 38 zúãastnûn˘ch firem se IKEA umístila na
prvním místû.

Napsali jste nám

bezbariérov˘ pﬁístup v˘tahem a otevﬁeno je 7 dní v t˘dnu od 10 do 22
hodin. Nekouﬁí se zde.



Asi 14 dní po na‰í náv‰tûvû IKEA
Restaurantu jsme se dozvûdûli, Ïe
obchodní dÛm IKEA âR se v leto‰-

GASTRO

„V posledním ãísle ListÛ mû zaujal seriál Gastronomick˘ prÛvodce.
Rád bych ve Va‰em hodnocení nalezl i rubriku „nekuﬁáck˘ prostor“.
Bydlím na âerném Mostû a s rodinou nebo pﬁáteli chodíme ãasto posedût do restaurace. Vût‰inou odcházíme dﬁív neÏ bychom chtûli, protoÏe
jako nekuﬁáci jiÏ v zakouﬁeném prostﬁedí nemÛÏeme vydrÏet. S pozdravem Hﬁenka.“

průvodce
Prahou 14

e
4
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„Omluvte kolegu, flambuje poprvé...“

Kadeřnictví Věra a Zdena
tará hospoda v novém kabátu je
zase o nûco v˘raznûj‰í dominantou této ãásti Hloubûtína. V její
zadní ãásti má na dvoﬁe sídlo hned
nûkolik provozoven se sluÏbami.
Na‰e cesta za dal‰ím pokraãováním

S

Prakticky v kaÏdém hodnocení
jsme v textu otázku kouﬁení zmínili. Jako dal‰í bod hodnocení jej
pojímat nebudeme, ale pﬁihlíÏíme
k nûmu samozﬁejmû v hodnotícím
bodû „první dojem“.
red

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

nehodnoceno

85 %

15

ankety s podnikateli vedla do kadeﬁnictví Zdena a Vûra v rohu dvora.
O co nevábnûj‰í vstup, o to pﬁíjemnûj‰í interiér témûﬁ v rodinném provedení se sympatick˘mi kadeﬁnicemi Zdenou Pelzlovou a Vûrou
PetrÏílkovou a také s pedikérkou
Pavlou Jorsovou. Prvnû jmenovaná
(na snímku celá v bílém) pﬁijala
ochotnû roli mluvãí trojice, která se
dohromady py‰ní ‰esti vnouãaty.
Proã jste zaãala podnikat právû na území Prahy 14?
„V Hloubûtínû Ïijeme odmala, já
pracovala v nûkdej‰ím kadeﬁnictví

V˘herkynû tipovací soutûÏe IKEA Eli‰ka Radostová s manÏelem a dvoulet˘m synem pﬁevzala svou v˘hru z rukou zástupce Skandinávské letecké spoleãnosti SAS René Havelky (vpravo). Ta v˘hru spolu s IKEA financovala.
Ve v˘ﬁezu: ‰védské kuliãky – jídlo, které bylo objektem tipování

Vyhrála zájezd do Stockholmu
Celkem 375 zákazníkÛ tipovalo v soutûÏi, kterou vyhlásila IKEA âern˘ Most od 6. do 8. dubna. Úkolem bylo odhadnout co moÏná nejpﬁesnûji, kolik se za tyto tﬁi dny v restauraci IKEA sní kusÛ ‰védsk˘ch kuliãek.
NejblíÏe správnému v˘sledku byl tip paní Radostové z âerného Mostu,
která se sv˘m tipem nejvíc pﬁiblíÏila správnému ãíslu 30 880 kusÛ této
‰védské speciality. Paní Eli‰ka Radostová vyhrála za svÛj tip leteck˘ zájezd
do Stockholmu na cel˘ víkend pro dvû osoby. Cenu si pﬁi‰la vyzvednout
spolu s manÏelem a dvoulet˘m synem Mat˘skem. Rodina bydlí v ulici Kpt.
Stránského a v IKEA jsou ãast˘mi náv‰tûvníky, protoÏe jim tady chutná
severská kuchynû a rádi tu i nakupují.
text a foto: ves

v Havanû od vyuãení, Vûra tam
nastoupila v roce 1982. Pak jsme
spolu ﬁadu let dûlaly i v nûkdej‰ím
Domû sluÏeb na námûstí. Sem do
dvora jsme chodily udrÏovat linii na
cviãební stoly a objevily tu volné
prostory. Slovo dalo
slovo, dva mûsíce nám
chlapi pomáhali provozovnu budovat a na‰e zákaznice vlastnû
jen pﬁe‰ly o kousek
vedle. Pak jsme je‰tû
pﬁidaly pedikúru, aby
na‰e sluÏby byly témûﬁ
kompletní. Otevﬁeno
máme kaÏd˘ v‰ední
den od sedmi do devatenácti hodin, ale je
samozﬁejmû lep‰í se
objednat. Sv˘m zákaznicím vycházíme vstﬁíc po v‰ech
stránkách, nûkteré chtûjí úãesy podle katalogÛ, jiné to nechávají na nás,
obãas se setkáváme i s neobvykl˘mi poÏadavky. Z poslední doby tﬁeba pﬁání o úães na velrybu nebo blesky do vlasÛ, Ïádost
o tyrkysov˘ blond
a namalování vlasÛ.
To jen tak pro pobavení, jinak jsme pochopitelnû jako vrby,
i kdyÏ se tady zajistí
a seÏene totéÏ, co mezi chlapy v hospodû.“
Co z na‰í mûstské
ãásti jste uÏ poznaly
a kam se naopak teprve chystáte?
„Poznaly jsme uÏ
úplnû v‰echno. Co ne
v mládí, tak pozdûji
s dûtmi nebo je‰tû
pozdûji s vnouãaty.
Pﬁírodu, lesy, koupali‰tû, rybníky, pamûtihodnosti i moderní
nákupní centra, bazén, kam jsme chodily spoleãnû plavat,
studio Modelace na
âerném Mostû, kam
se chodíme udrÏovat
nyní. Máme-li nûjakou rezervu, tak moÏná trochu u sousedÛ
v Dolních Poãernicích. U nás asi jen
v podzemí Bíl˘ kÛÀ,
jehoÏ zpﬁístupnûní se
pr˘ chystá, a kam nás
v dûtsk˘ch letech kluci pﬁi sv˘ch tajn˘ch
v˘pravách nechtûli
brát. A jsme zvûdavé
na Ïelezniãní zastávku Rajská zahrada,
o které jsme se doãetly v Listech Prahy 14.“
Jaké jsou va‰e
dal‰í podnikatelské
zámûry?

„V na‰ich letech uÏ to s nûjak˘mi
velk˘mi plány není aktuální. V kaÏdém pﬁípadû chceme i nadále drÏet
krok s nejnovûj‰ími styly a trendy.
Dnes se nosí v‰e, od krátk˘ch vlasÛ
po dlouhé, od rovn˘ch po dredy,
promelírované barvy, úãesy sportovní i elegantní plné velkého objemu a záﬁivého lesku. To v‰e za
pomoci technologií s laky, gely, pastami, vosky i s pûnou, prostû hotová
alchymie. Prostor tady musí mít také
na‰e fantazie, protoÏe zákaznice
Ïádají nejmodernûj‰í úãesy, které
mohou snadno upravovat a mûnit
i doma. S majitelem objektu Ing.
Janem My‰ákem máme své pûtiletky, v této nám konãí pronájem
30. ãervna 2011, takÏe dal‰í podnikatelské zámûry budeme aktualizovat pﬁesnû za ãtyﬁi roky. Do té doby
si chceme bohatou nabídkou zajímav˘ch úãesÛ i kvalitou sluÏeb udrÏet spokojené zákaznice z Prahy 14,
ale i z Petﬁin, Dejvic nebo Hostivaﬁe.“
text a foto: vok
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King a Slavoj budují

Strastiplnou sezónu proÏívají fotbalisté Slavoje Hloubûtín. KvÛli rekonstrukci travnatého povrchu hostovali témûﬁ cel˘ podzim na hﬁi‰tích

‰aten, hygienické zázemí, garáÏ na
sekaãku, místnost pro trenéry a klubovna pro schÛzky s rodiãi mlad˘ch
fotbalistÛ FC King. Jeho hlavní trenér Vojtûch Král má na modernizaci
fotbalového areálu nesporn˘ podíl,
ostatnû dûláme to v‰echno zejména
pro mládeÏ, která tvoﬁí 80 % ãlenské
základny obou oddílÛ. A upﬁímnû
ﬁeãeno, pﬁi souãasném stavu prací
nám jde o kaÏdou korunu. Proto bych
rád oslovil také eventuální sponzory,

kaÏd˘ den zatûÏována nûkolik hodin
mlad˘mi fotbalisty FC King i dospûl˘mi Slavoje. Povrch je dostateãnû
mûkk˘ i pruÏn˘, v létû bude potﬁebovat jen na nûkolika místech dosít…
Pokud jde o stavbu nad hﬁi‰tûm, tak
objekt v havarijním stavu zaãala firma PETR, s.r.o. bourat v listopadu,
a to jen z poloviny, protoÏe zatím
vyuÏíváme pÛvodní hygienické zaﬁízení. V souãasnosti se dokonãuje hrubá stavba, která by mûla b˘t hotova
v polovinû ãervna, ve finále tady
bude v pﬁízemí a patﬁe celkem osm

kteﬁí by chtûli fotbalové mládeÏi
z Prahy 14 nûjak˘m zpÛsobem pomoci. Dostavba i provoz areálu totiÏ
závisí doslova na kaÏdé korunû.“
Aby toho s onou strastiplnou sezónou nebylo málo, tak koncem roku
se je‰tû nûjak˘ nenechavec vloupal
oknem do garáÏe, rozbil dveﬁe zevnitﬁ
a ukradl nepoji‰tûnou sekaãku za
témûﬁ sto tisíc korun. Na Slavoji teì
doufají, Ïe trablÛ bylo právû dost, Ïe
v dal‰í sezónû uÏ budou vyuÏívat
nové zázemí a hrát na je‰tû lep‰ím
trávníku.

soupeﬁÛ, teì uÏ je sice trávník kompletnû hotov vãetnû dokonãeného
automatického zavlaÏování, probíhající pﬁestavba fotbalového zázemí
ale do jisté míry pﬁipomíná stav
v nouzové kolonii. Provizorní ‰atny
(na snímku) a do um˘várny pûknû
venkem kolem Klubu Slavoj, kde pﬁítomné dámy mají obãas pánsk˘ stript˘z jako bonus k obãerstvení. A tak

Školní fotbal
Jubilejního 10. roãníku fotbalového turnaje McDonald’s Cupu na
Z· Chodovická v Horních Poãernicích se zúãastnilo 16 t˘mÛ základních ‰kol Prahy 9 a 14. V kategorii A zápolily druhé a tﬁetí roãníky
a vítûzn˘ pohár si odvezla Z· Gen.
Janou‰ka. V kategorii B se pﬁedstavili Ïáci ãtvrt˘ch a pát˘ch roãníkÛ a z prvenství se radovali reprezentanti Z· Ratiboﬁická v Horních
Poãernicích. Turnaj mûl díky poﬁa-

jsme si o souãasném stavu hﬁi‰tû
a budování fotbalového zázemí povídali se ãlenem v˘boru fotbalového
oddílu Jaroslavem (âendou) Jandou
(na snímku ve v˘ﬁezu).
„Z grantu magistrátu 1 900 000
korun ‰lo 300 tisíc na dokonãení
automatického zavlaÏování, kabeláÏ
jsme budovali svépomocí, brigádnû
jsme upravovali okolí hﬁi‰tû. Plocha
je teì také díky na‰emu správci Jirkovi Hellovi v solidním stavu, byÈ je

datelÛm z DDM Praha 9 zdárn˘ prÛbûh a díky v˘konÛm mlad˘ch fotbalistÛ také velice slu‰nou sportovní
úroveÀ. Vítûzové postoupili do celopraÏského kola, které se uskuteãnilo
aÏ po uzávûrce tohoto vydání na Strahovû. Celostátní finále pod názvem
Svátek fotbalu pak probûhne ve
dnech 12. a 13. ãervna na Spartû pod
patronací Tomá‰e Rosického a s bohat˘m doprovodn˘m programem
z oblasti kultury i sportu.
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Úspěšný Čerňák

Pár ﬁádek a snímkÛ nám do redakce poslal Tomá‰ K˘ãek, kapitán florbalového t˘mu âerÀák.
„Díky listopadové reportáÏi o na‰em druÏstvu v Listech Prahy 14 se
nám pﬁihlásilo nûkolik nov˘ch tváﬁí
a také jejich zásluhou se nám témûﬁ
po roce podaﬁilo
obsadit opût druhé
místo na jednom
z v˘znamn˘ch turnajÛ. Stalo se to
pﬁed skvûl˘mi fanou‰ky na Chvalburg open v krásné

sportovní hale ve Chvaleticích, kde
jsme ve skupinû nejdﬁív remizovali
s Pardubicemi 1:1, poté porazili
Kácov 4:0 a prohráli s Chrástem 1:2.
Ve ãtvrtfinále jsme aÏ do poslední minuty úspû‰nû bojovali s Vla‰imí a uhájili vítûzství 2:1, abychom v následné semifinálové odvetû
s Chrástem dokázali uhrát stejn˘
v˘sledek. Piráti z Pardubic ve finále uÏ byli nad na‰e síly, prohrávali
jsme hladce 0:4, nicménû dvûma
rychl˘mi góly jsme zápas alespoÀ
ãásteãnû zdramatizovali. Z pﬁedvedené hry, druhého místa a získaného
poháru jsme mûli obrovskou radost
a ãtenáﬁÛm i eventuálním zájemcÛm
o florbal mÛÏeme více nabídnout na
www.mdt.com/florbal.php.“

Venclíci sportují
VyuÏili jsme krásného jarního poãasí a vyzvali dûti z okolních ‰kol na sportovní klání. Pod
vedením vychovatelek ‰kolní druÏiny se nám
podaﬁilo sehrát nûkolik pûkn˘ch zápasÛ. Ve vybíjené se utkali Ïáci 3. a 4. tﬁíd Z· Vybíralova a také
Ïáci 2. tﬁíd Z· Gen. Janou‰ka. Hrajeme s nimi
kaÏdoroãnû a vÏdy jsou v‰ichni spokojeni. Vítûzové si odná‰ejí sladkou odmûnu a v‰ichni dobr˘
pocit ze zdravého soutûÏení. Novinkou bylo pﬁátelské utkání v malé kopané se Z· Chvaletická.
Mûlo tak úÏasnou atmosféru, Ïe jsme sehráli
i odvetné utkání. ZáÏitek rozhodnû umocnilo prostﬁedí na‰eho nového hﬁi‰tû s umûl˘m povrchem.
za ‰kolní druÏinu pﬁi Z· Bﬁí VenclíkÛ
Romana Bursová

Obhajoba prvenství

Tenisová nabídka
Po úspû‰n˘ch ohlasech na tenisové turnaje a kempy
pro ‰irokou veﬁejnost pﬁichází nyní âeská tenisová ‰kola z Hloubûtínské ulice s nabídkou na letní dovolené
u nás i v zahraniãí. V termínu 29. ãervna aÏ 1. ãervence poﬁádá víkendov˘ tenisov˘ kemp v âeském
Krumlovû, kde budou zájemcÛm k dispozici 4 antukové kurty a trenéﬁi pro praktickou i teoretickou
v˘uku. Bûhem prázdnin je to hned pût devítidenních termínÛ na tenisovou
dovolenou do RoÏnova pod Radho‰tûm, kde je pﬁipraveno pût
kurtÛ s kvalitním antukov˘m
povrchem i profesionální
trenéﬁi ‰koly, která u nás
pÛsobí uÏ deset let. Kdo chce
hrát tenis v srdci Francouzské
riviéry, tomu jsou urãeny tﬁi t˘denní termíny v tenisovém a sportovním centru La Vanade, 5 minut od Nice
a 4 km od moﬁe. Tam na zájemce ãeká neuvûﬁiteln˘ch
54 kurtÛ s antukov˘m i umûl˘m povrchem a ﬁada dal‰ích sportovních nabídek. Dal‰í informace o v‰ech
nabídkách jsou na www.volny.cz/ceska.tenisova, pﬁípadné bliÏ‰í podrobnosti poskytne Stanislav Vyoral na
telefonech 603 421 396 a 281 863 735.

Pouh˘ch devût deblÛ se pﬁihlásilo
do druhého dílu leto‰ní tenisové Praha 14 Tour 2007. Hrálo se ve tﬁech
skupinách, odkud první dva páry
neregistrovan˘ch hráãÛ postupovaly
do dal‰ích bojÛ uÏ podle pavoukového systému. Lednové prvenství
z nafukovací haly v Hloubûtínû obhájila na kurtech s umûl˘m povrchem
vedle Z· Bﬁí VenclíkÛ dvojice Milo‰
Ra‰ek s Lubo‰em Navrátilem, která
ve finále porazila pár Vladimír Hore‰ovsk˘ – Jaroslav Pachta. V boji
o tﬁetí místo podlehli Stanislav Topinka s Radkem Merklem deblu Jiﬁí
Pavli‰ – Milan Studen˘. Závûreãn˘
podnik leto‰ního roãníku se uskuteãní
hned první záﬁijov˘ den na antukov˘ch kurtech Slavoje Hloubûtín.

dvoustranu pﬁipravil
Pavel Vokurka,
foto: autor (5), Karel Sláma (3)
a archiv,
kresba: Petr Drábek
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VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY na ČERVEN a začátek ČERVENCE
Mochovská x Zeleneãská
11. 6.
·estajovická x V Chaloupkách
Svépravická x ·estajovická
Poﬁíãanská x Klánovická
Konzumní x Na Obrátce
Hloubûtínská x V Chaloupkách 13. 6.
VaÀkova x V Chaloupkách
Zámeãnická x Mochovská
Hejtmanská x Vranovská
Îelivská x Metujská
Tálínská x Oborská
Vírská x Branská
18. 6.
Splavná x Svárovská
Babylonská x Jordánská
Stropnická x Za âern˘m Mostem
Koclíﬁova x VodÀanská
VodÀanská x Skorkovská
Koclíﬁova x Kaãínská
Spolská x Milovská
Horusická x Osická
Hamerská x Církviãná
Lásenická x Lipnická

20. 6.

Zvíkovská x Dáﬁská

25. 6.

Smikova x Gen. Janou‰ka

RoÏmberská x Podli‰ovská
Dﬁítenská x Velkoborská
Vlkovická x Dvoﬁi‰Èská
·imanovská x Za ‰kolou

Himrova x Gen. Janou‰ka
DoleÏalova chodník proti 1051 19. 6.

Karda‰ovská u obch. stﬁediska 27. 6.
Kukelská x Chvaletická
Nedvûdická x ÎehuÀská
Jezdovická x Froncova
Novozámecká x Vidlák

Va‰átkova x Dygr˘nova
Bryksova u zad. traktu ã.p. 762 21. 6.
Bryksova proti ã.p. 949

25. 6.

Kpt. Stránského x Vybíralova 26. 6.
Bobkova proti ã.p. 747

V Humenci x Sadská
Mochovská x Zeleneãská
Svépravická x ·estajovická
Konzumní x Na Obrátce

18. 6.

27. 6.

9.7.
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.

Velkoobjemové kontejnery jsou pﬁistavovány do 14 hodin dne dle rozpisu.

Ze systému
MČ Praha 14
Doubecká x Ba‰t˘ﬁská

7. 6.

Lomnická x Zalinská

11. 6.

Travná x Kostlivého

12. 6.

Bouﬁilova x Bojãenkova

13. 6.

Rone‰ova x Volkova

14. 6.

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

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

Zastávky na sbûrové trase „A“ ve ãtvrtek 21. ãervna
Zámeãnická x Mochovská

15.00 – 15.20

Sadská – V Novém Hloubûtínû

15.30 – 15.50

Klánovická x Liblická

16.00 – 16.20

·estajovická – V Chaloupkách

16.30 – 16.50

·estajovická – Svépravická

17.00 – 17.20

Cidlinská – Mar‰ovská

17.30 – 17.50

Kukelská – Chvaletická – Îárská

18.00 – 18.20

Karda‰ovská (u nákupního stﬁediska)

18.30 – 18.50

Zastávky na sbûrové trase „B“ ve ãtvrtek 5. ãervence

kresba: Petr Drábek

Ze systému
hl. m. Prahy

Jazyková ‰kola Rybiãka
nabízí na ‰kolní rok 2007–2008
v˘uku angliãtiny, ‰panûl‰tiny
a francouz‰tiny
pro dûti od 4 do 16 let
Na‰í pﬁedností jsou:
 malé skupinky po 4–6 Ïácích
 kvalifikovaní a zku‰ení lektoﬁi
 spec. vybavené uãebny, velmi kvalitní uãebnice
a v˘ukové materiály
V˘uka probíhá 1x t˘dnû 110 minut nebo 2x t˘dnû
60 minut.
Cena: 4 350,– Kã vãetnû uãebnic / 1 pololetí
V˘uka dospûl˘ch: AJ, ·pJ, FJ
 skupinky 4–6 posluchaãÛ
 dÛraz kladen na Ïivou komunikaci v cizím jazyce
 velmi kvalitní uãebnice a v˘ukové materiály
Cena: 4 500,– Kã pﬁi v˘uce 1x t˘dnû 90 minut.
Uãebny: Metro Rajská zahrada – Praha 9,
Chlumecká 1539/7 – v budovû prodejny
nábytku ASTO, vstup zadním vchodem
Více informací: tel: 604 215 036, 241 44 31 29,
www.skolarybicka.cz

Kurzy anglického a španělského jazyka

15.00 – 15.20

Od září otevíráme nové jazykové kurzy:

Vírská x Burdova

15.40 – 16.00

Splavná x Okrouhlíkova

16.10 – 16.30

ANGLICKÉHO JAZYKA – pro dospělé,
mládež, děti.
Výuka probíhá v malých skupinách
a může probíhat i individuálně.

Koclíﬁova x Kaãínská

Svûtská x Jordánská

16.40 – 17.00

Za ‰kolou x ·imanovská

17.10 – 17.30

Jezdovická x Froncova

17.40 – 18.00

Vidlák x Novozámecká

18.10 – 18.30

Lipenské námûstí

18.40 – 19.00

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

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

ŠPANĚLSKÉHO JAZYKA – pro dospělé, děti.
Kurzy probíhají skupinově ve čtvrtek
odpoledne.
Centrum Welcome, Vybíralova 696.

Přihlášky na www.prorodinu.cz, či na
kcr.hermanek@seznam.cz.
Telefon – 776 305 228, 286 850 177.
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Revitalizace rybníků v Praze 14
L

etos v dubnu byla dokonãena celková revitalizace retenãní nádrÏe
âern˘ Most (známá místním jako
rybníãek Aloisov), která byla zahájena v dubnu 2006. Vznik této retenãní nádrÏe je spojen s v˘stavbou
sídli‰tû âern˘ Most na pﬁelomu
80. a 90. let minulého století. PÛvodnû mûla nádrÏ slouÏit k akumulaci
de‰Èov˘ch vod z plánovaného sídli‰tû. Pﬁi v˘stavbû sídli‰tû v‰ak byly
de‰Èové vody svedeny do takzvaného

vãetnû odstranûní nevzhledného betonového opevnûní. V místû hráze bylo
toto opevnûní nahrazeno kamennou
dlaÏbou. Prav˘ bﬁeh byl cel˘ pﬁetvarován – pÛvodnû strmé svahy jsou
dnes pozvolnûj‰í, novû bylo také
vybudováno nûkolik kamenn˘ch teras pro posezení u vody a rybaﬁení.
PÛvodní vegetace byla nahrazena
novou v˘sadbou stromÛ a keﬁÛ, napﬁ.
dubem, javorem, ol‰í ãi svídou. Po
napu‰tûní nádrÏe a ustálení hladiny

malého Kyjáku, kter˘ zároveÀ slouÏí jako nádrÏ na usazování sedimentu. Rybníãek Aloisov tak zÛstal
závisl˘ pouze na pﬁítoku vody z bezejmenného potoka a po léta se pot˘kal s nedostatkem vody.
NejdÛleÏitûj‰í souãástí projektu
bylo právû zabezpeãení nového, stálého pﬁítoku vody, kter˘ se podaﬁilo
získat utûsnûním drenáÏních obsypÛ
de‰Èové kanalizace a vyvedením této
vody zpût do nádrÏe. Tento nov˘
zdroj, cca 0,5 l/s vody, by mûl zastavit vysychání nádrÏe a mÛÏe zpÛsobit i mírné nav˘‰ení hladiny. I tak
bude napou‰tûní trvat aÏ nûkolik
mûsícÛ a závisí na mnoÏství sráÏek
v tomto roce, kter˘ je zatím mimoﬁádnû such˘.
Dal‰ím krokem revitalizace byla
celková rekonstrukce v‰ech objektÛ

budou je‰tû
bﬁehy osázeny
vlhkomilnou
mokﬁadní vegetací.
Kromû rákosu a orobince (tzv. doutníkÛ) zde bude i ﬁada kvetoucích rostlin, jako jsou Ïluté kosatce nebo fialová vrbice. Vzhledem k velkému
mnoÏství volnû pobíhajících psÛ byl
uprostﬁed nádrÏe vybudován také
mal˘ ostrÛvek. Ten by mûl slouÏit
jako klidová zóna zejména pro vodní ptáky a obojÏivelníky. Po dokonãení stavebních a ozeleÀovacích prací
vznikne na místû nevzhledné retenãní nádrÏe kousek pﬁírody a pûkn˘
rybník, kter˘ bude dominantou okolního centrálního parku âern˘ Most.
V pﬁí‰tím roce zde bude obnovena
i rybí násada a s ní spojen˘ sportovní rybolov.
Ing. Jiﬁí Karnecki,
odbor ochrany prostﬁedí
Magistrátu hl. m. Prahy
*
Poznámka redakce:
Na revitalizaci nádrÏe âern˘
Most navazuje odbahnûní Kyjského rybníka. Práce budou zahájeny
v ãervnu a potrvají do ãervence
2008. Jedná se o dal‰í projekt
v rámci celopraÏského programu
Obnova a revitalizace PraÏsk˘ch
nádrÏí, jemuÏ se budeme podrobnûji vûnovat v pﬁí‰tích Listech.
ZároveÀ upozorÀujeme, Ïe se tradiãní dûtské rybáﬁské závody na
rybníãku Aloisov z dÛvodu sucha
a velmi pomalého naplÀování této
nádrÏe vodou odkládají na neurãito.
foto: vok, j‰

RÛzné etapy revitalizace Aloisovského rybníãku. Ve v˘ﬁezu je umûl˘ ostrÛvek,
kter˘ bude slouÏit k hnízdûní ptactva a dal‰ím ÏivoãichÛm.
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Autoři, knihovny a čtenáři… Autoři, knihovny a č
Jak napovídá titulek, bude
ﬁeã o kníÏkách a taky
o mapách, které se rovnûÏ
ãtou, byÈ se v nich údajnû
lépe orientují muÏi neÏ
Ïeny. Sice se uÏ nevyhla‰uje mûsíc knihy, jímÏ byl
kdysi bﬁezen, nicménû
i v éﬁe elektronick˘ch médií nepﬁestáváme, na‰tûstí,
ãíst a tedy si kupovat nebo
pÛjãovat kníÏky. Do tohoto
komponovaného pﬁíspûvku jsme zaﬁadili kromû
prezentace mapov˘ch novinek vydavatelství Îaket,
se kter˘m na‰e redakce uÏ
nûkolik let úspû‰nû spolupracuje, také dvû zastavení
v knihkupectvích v Praze 14, kﬁest knihy Ivy Hlaváãkové z âerného Mostu
a nechybí ani ná‰ tradiãní
sloupek novinek z knihkupectví Havana.

Křest v Luxoru

Nová edice cykloturistických map
Kartografické vydavatelství Îaket na leto‰ním veletrhu Svût knih pﬁedstavilo mimo jiné první dvû mapy z nové ediãní ﬁady cykloturistick˘ch
map v mûﬁítku 1:65 000 na syntetickém materiálu Tyvek. Pod heslem
„Mapy, které vydrÏí v‰echno, co
vydrÏíte Vy!“
pokraãuje vydávání map na
tomto osvûdãeném materiálu.
Nová „zelená“
ﬁada bude vycházet v letech
2007 aÏ 2009
a obsáhne 16 turistick˘ch regionÛ v âechách,
prvními leto‰ními vydan˘mi
mapami jsou âesk˘ ráj a Kﬁivoklátsko-Karl‰tejnsko. Nové mapy se li‰í od
pﬁedchozích lep‰í ãitelností (zvût‰ením mûﬁítka z 1:75 000 na souãasn˘ch
1:65 000) a roz‰íﬁením zobrazovaného území díky oboustrannému tisku mapy.
Dal‰ími dvûma chystan˘mi tituly budou mapy nejbliÏ‰ího okolí Prahy (Podﬁipsko, Praha a okolí), které by se mûly objevit na trhu do prázdnin.

pisovatelka a scenáristka Iva Hlaváãková (druhá zprava) z âerného Mostu pokﬁtila v Paláci knih
Luxor svÛj tﬁetí román nazvan˘ Svedené a rozpustilé. Kmotrami její
kníÏky, kterou vydalo nakl. Ikar, byly
hereãky Kateﬁina BroÏová, Simona
Postlerová a televizní moderátorka
Jana Havrdová. Rozvedené a rozpustilé pﬁedstavují u nás relativnû
nov˘ Ïánr literatury pro tﬁicátnice,
jemuÏ se v západní Evropû vûnuje
hodnû autorek, kdeÏto u nás je Iva
Hlaváãková, nepoãítáme-li Michala
Viewega, prÛkopnicí. Její knihy
(Hor‰í uÏ to nebude, Sãítání zla) se
vyznaãují dobrou fabulací, dobﬁe vypointovan˘mi situacemi a ãe‰tinou,
která nenese stopy novináﬁské profese, jíÏ se kdysi Iva Hlaváãková
vûnovala. Ve své nové knize vypráví pﬁíbûh dvou Ïen sveden˘ch osudem (tedy i muÏi), jeÏ jsou bláznivé,
a pﬁesto hledají Ïivotní cíl. Kam
dojdou a co jsou ochotné a schopné
udûlat pro kariéru, partnerství a naplnûní sv˘ch snÛ?
text foto: j‰

S

Gorily v knihovně
Náv‰tûvu knihovny v ulici Generála Janou‰ka na âerném Mostû se snaÏí zpestﬁit dûtem její pracovnice zajímav˘mi soutûÏemi. Ta poslední spoãívala ve vyhledání webov˘ch stránek praÏské ZOO a nakreslení
tamûj‰ích goril. V knihovnû se se‰lo 49 prací od dûtí z prvních aÏ tﬁetích
tﬁíd z druÏin Z· Gen. Janou‰ka a Bﬁí VenclíkÛ. Porotu tvoﬁili samotní
náv‰tûvníci knihovny, kteﬁí odevzdali pﬁes 120 hlasovacích lístkÛ. Pﬁi slavnostním vyhla‰ování v˘sledkÛ (na snímku vpravo) bylo ocenûno pût nejlep‰ích kreseb. Nejvíc bodÛ získala gorila Petry Po‰íkové (na dal‰ím snímku), druh˘ skonãil v˘tvor Wandy Hu a jedin˘ muÏsk˘ zástupce Jindﬁich
Havránek byl tﬁetí. Slavnostní vyhla‰ování doplnil krátk˘ kulturní program
se zpûvem v klipovém provedení (viz hoﬁej‰í snímek). text a foto: vok
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ovny a čtenáři…
Svatý Jiří
otevřel
hloubětínskou
knihovnu
KdyÏ se na sv. Jiﬁí dle pranostiky
otvírá zem, proã by se nemohla otevﬁít tﬁeba i knihovna. A tak se stalo: od
úter˘ 24. dubna je zpﬁístupnûna jako
32. automatizovaná knihovna v Praze hloubûtínská poboãka Mûstské
knihovny pro dûti a dospûlé. Její fond
tvoﬁí 20 tisíc kniÏních jednotek a je
zachycen v elektronické bázi, tudíÏ
vyhledávání je moÏné v elektronickém katalogu, pﬁístupném ãtenáﬁÛm
z pracovních stanic datové sítû, umístûn˘ch v této i dal‰ích automatizovan˘ch poboãkách a také prostﬁednictvím internetu. Zde zaregistrovaní
ãtenáﬁi si tak mohou díky automati-

zaci vybírat z fondu v‰ech praÏsk˘ch
knihoven vãetnû ústﬁední na Mariánském námûstí. Pﬁes poãítaã zjistíte, kde poÏadovanou knihu mají,
a mÛÏete si ji rezervovat. Nicménû si
vût‰ina náv‰tûvníkÛ zdej‰í knihovny
nejprve vybírá, jak je zvyklá, publikace pﬁímo v regálech, kde jim lehãí
orientaci usnadÀují nové piktogramy.
Ochotnû vám pomohou, kdyÏ si nevíte rady, velmi pﬁíjemné knihovnice.
V Hloubûtínû je poboãka Mûstské
knihovny od roku 1923. Nûkolikrát
se stûhovala, naposledy v roce 1995
na stávající místo na ochozu vedle
prodejny Penny Market. Náklady na
automatizaci vãetnû dal‰ích úprav
interiéru knihovny ãinily celkem
521 900 Kã.

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.

Andûlé v‰edního dne (Viewegh),
150,– Kã, vydalo Druhé mûsto.
Mladá vdova, uãitel auto‰koly,
sebevrah a ãtyﬁi andûlé v osudovém pﬁíbûhu jednoho dne.
Miláãkové chﬁest˘‰i a jiné Ïenské horory (Klíma Ivan),
195,– Kã, vydala Academia. Îeny
mnoha tváﬁí v nové povídkové
sbírce na‰eho pﬁedního prozaika.
Jonathan Strange & pan Norrell (Clarková), 398,– Kã, vydal
Alman. Velmi zábavná a zároveÀ
napínavá fantasy z viktoriánské
Anglie.
Tanec na hrobech (Waltari),
219,– Kã, vydal Hejkal. Dosud
u nás nevydan˘ historick˘ román
z doby tûsnû po napoleonsk˘ch
válkách, kdy Rusko napadlo
Finsko.
Toulavá kamera 4 (Tou‰lová,
Podhorsk˘, Mar‰ál), 249,– Kã,
vydal Freytag&Bernát. Dal‰ích
50 zajímav˘ch tipÛ na v˘let ãi
dovolenou z populárního televizního seriálu.
Pohádky o ma‰inkách (Nauman,
ilustrace Lhoták), 179,– Kã,
vydala Paseka. Nové vydání legendárních pohádek o ma‰inkách,
které jsou známy i z Veãerníãku..
O tajemství královny krav (Horáãek), 279,– Kã, vydalo NLN.
Kniha fejetonÛ a originálních my‰lenek spjat˘ch s vybran˘mi historick˘mi událostmi
Anãa a Pepík opût v akci III
(Lomová), 228,– Kã, vydal Meandr. Tﬁetí a poslední v˘bor komiksov˘ch dobrodruÏství dvou
odváÏn˘ch my‰ek Anãy a Pepíka,
jeÏ vycházela v letech 1990–2000
ve âtyﬁlístku.
Vyjednávaã (Fr˘bort), 239,– Kã,
·ulc a ·varc. Krimi román ze souãasnosti, opût na scénû Bebe, kterého ãtenáﬁi jiÏ znají z románu
Agentura.
MuÏ na vlastní stopû (Kraus
Ivan), 195,– Kã, vydala Academia. Dal‰í z humornû ladûn˘ch
knih známého autora, tentokrát
se jedná o satiry na v‰e moÏné
v duchu klasikÛ ãeského humoru
Ha‰ka, Poláãka ãi Nepila.
Milostí prezidenta (Fr˘bová),
vydal ·ulc a ·varc. Napjatû oãekávaná kniha Zdeny Fr˘bové,
hlavního hrdinu po návratu z emigrace po sametové revoluci ãeká
úplnû jin˘ osud, neÏ jak˘ si vysnil.
Autorka s ironií a humorem nastavuje zrcadlo nám v‰em...

Poradna pro rodinu, manželství
a mezilidské vztahy

Rozvod… A co dál?
Lidsk˘ svût je pln˘ kontaktÛ s dal‰ími lidmi. Vlastnû si moÏná ani nedokáÏeme pﬁedstavit, Ïe bychom nûkde Ïili úplnû sami. Máme své rodiny a své
partnery, kteﬁí tvoﬁí ná‰ nejbliÏ‰í svût, na‰e „doma“. BohuÏel se také stává, Ïe
se to „doma“ z rÛzn˘ch dÛvodÛ rozpadá a mûní – nûkdo z rodiny odchází.
Pojìme se spoleãnû podívat na to, co se dûje, kdyÏ se partneﬁi rozhodnou svÛj
vztah ukonãit a rozvést se ãi se rozejít.
V této situaci partneﬁi mnohdy pﬁichází do Poradny pro rodinu, manÏelství
a mezilidské vztahy. Nûkdy pﬁijdou oba, nûkdy jen jeden z nich. Nûkteﬁí zjistí, Ïe na místo rozvodu chtûjí vlastnû
pﬁem˘‰let o tom, jak to udûlat, aby jim
Bezplatnû vám pomÛÏe
v partnerském vztahu bylo zase dobﬁe.
·romova 861,
Jiní pﬁichází s definitivním rozhodnuPraha 14 – âern˘ Most,
tím, Ïe se rozvést chtûjí. MÛÏe se také
tel. 731 056 735 a 8,
stát, Ïe se vlastnû jeden z partnerÛ
281 912 144
vÛbec rozvádût nechce, zatímco druh˘ uÏ si nedokáÏe pﬁedstavit, Ïe by ve
vztahu setrval… Lidé, kteﬁí mají s rozvodem zku‰enost, jej ãasto pﬁirovnávají ke smrti partnera. A skuteãnû, rozvodem „zemﬁe“ partnersk˘ vztah. V nûm
zemﬁe v‰e tûÏké a nepﬁíjemné, ale také to pûkné, milé a známé. Celá rodina se
pak musí s novû vzniklou situací vyrovnat. V procesu vyrovnávání, kter˘ mÛÏe
b˘t rÛznû dlouh˘, lze sledovat tyto fáze:
1. fáze: ‰ok – zji‰tûní, Ïe jediné moÏné ﬁe‰ení situace je rozvod. Je to období nejistot, zmatkÛ a v˘razn˘ch emoãních zmûn.
2. fáze: popﬁení – realita je pﬁíli‰ bolestná na to, aby ji ãlovûk mohl pﬁijmout.
SnaÏí se hledat jiná ﬁe‰ení, zachránit, co sedá.
3. fáze: smutek, zlost, pocity viny – nûkdy obrácené proti sobû, nûkdy
proti partnerovi.
4. fáze: rovnováha – dochází k sniÏování úzkosti, kdy ãlovûk je schopen
vidût reálnou situaci a pﬁijmout jí.
5. fáze: reorganizace – vyrovnávání se s faktem rozvodu a hledání optimální cesty do budoucna.
Tûmito fázemi prochází kaÏd˘ ãlovûk sv˘m vlastním tempem. Pro ilustraci nám poslouÏí smy‰len˘ pﬁíbûh, kter˘ v‰ak není dalek˘ realitû.
ManÏelé Novákovi se objednali na konzultaci do Poradny pro rodinu, manÏelství a mezilidské vztahy, slovy paní Novákové proto, Ïe chtûjí zachránit manÏelství. Pan Novák nesouhlasí. UÏ se rozhodl, chce se rozvést. S touto my‰lenkou se své manÏelce svûﬁil pﬁed 14-ti dny. KdyÏ to ﬁíká, paní Nováková
pláãe. Vlastnû tomu vÛbec nerozumí, mûla pocit, Ïe v‰echno funguje. Jistû
nûkdy se hádali, ale kdo se nehádá, pﬁeci nic není ideální…
Jak je patrné, pan Novák se zﬁejmû pohybuje v jiné fázi vyrovnávání se
s obtíÏnou Ïivotní situací neÏ paní Nováková. Pan Novák mluví vûcnû a stﬁízlivû, je ve stavu, kdy je schopen se dohodnout o prÛbûhu rozvodu a moÏn˘ch
nastávajících zmûnách, protoÏe o rozvodu jiÏ del‰í ãas uvaÏoval a mûl tak moÏnost si na tuto my‰lenku „zvyknout“. Období nejistot, zmatkÛ a v˘razn˘ch
emoãních zmûn uÏ má za sebou. Paní Nováková je právû ve fázi ‰oku. Není
schopná konstruktivnû tuto situaci ﬁe‰it. Je zaplavena intenzivními pocity, neví
co bude dál a pochopitelnû není schopna ihned komunikovat na vûcné, racionální bázi, coÏ je v‰ak nutné pﬁi domlouvání pravidel pro pﬁechodné období
a rozvod samotn˘. V tuto chvíli paní Nováková potﬁebuje ãas, aby se mohla
s touto informací vyrovnat. Proto mÛÏeme paní Novákové nabídnout nûkolik
setkání individuálních neÏ se opût potká na konzultaci s panem Novákem.
Po nûkolika konzultacích se paní Nováková zﬁejmû smíﬁí s tím, Ïe její manÏel názor nezmûnil a pravdûpodobnû ani nezmûní. Paní Nováková si tak postupnû za podpory psychologa mÛÏe projít prvními tﬁemi fázemi aÏ do fáze rovnováhy, kdy uÏ je schopná s panem Novákem novû vzniklou situaci
konstruktivnû ﬁe‰it a dohodnout v‰echna potﬁebná pravidla pro pﬁechodnou
dobu. Konkrétními pravidly je tﬁeba o‰etﬁit v‰echny spoleãné oblasti – v prvé
ﬁadû dûti. Vûdí dûti o rozvodu? Jak jim to ﬁíct? ¤ekneme jim to spoleãnû nebo
zvlá‰È? Také je nutné vytvoﬁit pravidla pro financování domácnosti a dûtí
(ZÛstane to zatím tak jak to je nebo se to nûjak zmûní?), domácí povinnosti,
trávení volného ãasu, vystupování navenek v ‰ir‰í rodinû a mezi pﬁáteli i zpÛsob komunikace o spoleãn˘ch záleÏitostech vãetnû rozvodu. Dalo by se ﬁíct,
Ïe rozvod u NovákÛ probûhl hladce. Ne vÏdy tomu tak b˘vá a obecnû platí, Ïe
je lep‰í problémÛm pﬁedcházet neÏ je pak ﬁe‰it. Pokud máte pocit, Ïe se vám
ve va‰em manÏelství/partnerství teì zrovna moc nedaﬁí, popﬁem˘‰lejte (tﬁeba
i s partnerem), co mÛÏete pro vût‰í pohodu udûlat. Najdûte si s manÏelem/partnerem chvíli jenom pro sebe, zajdûte si do kina, na veãeﬁi, dejte dûti k babiãkám a uÏijte si spoleãn˘ víkend. Zaãnûte si spolu povídat, ptejte se toho druhého, jak se má, co ho tû‰í, co ho trápí, jestli je spokojen˘ a sdûlujte i to, jak
je vám. MoÏná pak nebudete potﬁebovat povídat si o tak nepﬁíjemn˘ch vûcech
jako je rozvod.
pracovníci Poradny pro rodinu ·romova, âern˘ Most
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Stepařská popáté
otel Svornost v Dolních Poãernicích byl v sobotu 21. dubna dûji‰tûm
pátého roãníku stepaﬁské pﬁehlídky a exhibice moderní gymnastiky PraÏská ãtrnáctka. ¤editelkou pﬁehlídky byla Lenka Raisová, reÏii mûla na starosti
Hana Hanu‰ová, zvuk Josef Formánek. V programu pﬁedvedlo své stepaﬁské
umûní pût klubÛ: poﬁádající Hanny Dance ze Z· Chvaletická, Top Step Studio, DDM Praha 8, DDM Horní Poãernice a Andrea Studio. Zpestﬁením pﬁehlídky bylo vystoupení mistrovského dua v hip hopu Alexej a Galina. V závûru byly pﬁedány starostou Prahy 14 Miroslavem FroÀkem ceny a diplomy
a odborná komise vyhlásila misky – Miss sympatie, Miss úsmûv a Miss ‰tíhlého pasu. Za nejlep‰í choreografii bylo ocenûno vystoupení Jejda, jejda charleston v podání dûvãat z Hanny Dance. Mezi diváky
nenápadnû pﬁihlíÏel Stanislav Gross s manÏelkou.
Pﬁítomnost b˘valého premiéra nebyla náhodná,
neboÈ jeho dcera se vûnuje stepu. Konání stepaﬁské pﬁehlídky bylo i letos podpoﬁeno grantem od na‰í mûstské ãásti. text a foto: j‰

H

Ocenûné misky: zleva Pavlína jako Miss sympatie, Lenka jako Miss úsmûv
a Natálie jako Miss ‰tíhlého pasu. A reÏisérka pﬁehlídky Hana Hanu‰ová.

 Dívky ze stepaﬁského klubu Hanny Dance pﬁi Z· Chvaletická se na
leto‰ním mistrovství republiky v Brnû
umístily na druhém místû. Díky tomu
mají moÏnost se na podzim zúãastnit
mistrovství svûta v Nûmecku, kam se
také probojovala Pavlína Jacunová
z Hanny Dance v juniorské kategorii sólo.
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* HLEDÁME NOVÉ ZAMĚSTNANCE *
*PROGRAMÁTOR*
HPP nebo brigáda, VŠ/SŠ elektro, Programátor v jazyce C/C++,
znalost libovolného asembleru, Linuxu a principu komunikačních protokolů výhodou!

*ASISTENTKA OBCHODNÍHO ODDĚLENÍ*
HPP, SŠ vzdělání, kompletní zajištění chodu kanceláře, zpracování a evidence objednávek, jednání s klienty, zpracování
cenových nabídek a obchodní korespondence, práce s PC,
základy Ang.

Pavouãek a májové kotû –
inzerentÛm pro ‰tûstí

*SAMOSTATNOU ÚČETNÍ*
VPP (zkrácený úvazek) nebo práce na ŽL, vedení kompletního
účetnictví s docházením do provozovny, účetnictví v systému Pohoda, zahraniční faktury, cca 10 zaměstnanců
*Očekáváme:* schopnost pracovat samostatně, spolehlivost,
pečlivost, pracovní nasazení
*Nabízíme:* seberealizace, profesní a osobnostní růst, finanční
ohodnocení na základě Vašich schopností a dosažených
výsledků, pružná pracovní doba
Strukturovaný životopis zašlete na email s uvedením názvu pozice:
obchod@devcom.cz
DevCom spol. s r. o.
Praha 9 – Kyje

•
•

•

Letní kurzy základního v˘cviku psÛ – 10 lekcí 800 Kã, 8 lekcí 700 Kã. MoÏno cviãit úter˘,
ãtvrtek odpoledne nebo víkendy, ZKO Hloubûtín. Tel.: 607 693 506 nebo 266 611 108,
e-mail: stekrtky@seznam.cz .
6/03

•

Hledáme paní ve vûku 30–55 let na hlídání
syna (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

Hledáme obsluhu do novû otevﬁené kavárny
s obãerstv. na âM 777 200 271.
6/09
Salon Stefani Vám nabízí tyto sluÏby: kadeﬁnictví, pedikúra, manikúra, nehtová modeláÏ,
kosmetika, turbosolárium. âekají na Vás letní
slevy. Pedikúra + manikúra 300 Kã, trvalá nebo
barvení + stﬁih a foukaná nebo vodová od 350 Kã.
Tû‰íme se na Va‰i náv‰tûvu na adrese: Hamerská 514, Praha 9-Kyje, tel.: 266 610 017, otevﬁeno Po–Pá 10.00–18.00 hod.
6/04
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Praha 2 Bělehradská 36
tel.: 222 563 026

2

8
Praha

Praha 6 Jugoslávských partyzánů 26
(vchod orientován z náměstí Interbrigády)
tel.: 224 317 142
Praha 8 Sokolovská 377/141 (Palmovka)
tel.: 731 106 521, tel./fax: 266 310 739
Praha 9 Breitcetlova 771 (Černý Most)
tel.: 603 242 133
Praha 10 Měcholupy, Kutnohorská 425
tel.: 603 242 133, 271 960 649
Praha 10 Nad Vršovskou horou 4 (OKAY)
tel.: 267 107 307, fax: 281 914 758
Brandýs-Stará Boleslav (OD LABE)
Masarykovo nám. 1778
tel.: 606 376 728, tel./fax: 326 903 081
e-mail: I.spilka@volny.cz

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

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

• 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

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

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,
2/07

244 470 151.

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

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

Mobil: 603 263 063 p. Forst.

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,
4/03
vasek.kovo@seznam.cz
Vymûním obecní 2+1 j. 3+KK 55 m2 ve Vysoãanech za vût‰í garsonku pﬁed privatizací nebo
druÏstevní. T. ã. 737 047 843.
6/01

•
•

Fotoateliér na âM., Bobkova 738. PrÛkazkové foto 120 Kã, rodinné foto od 250 Kã. Specializace na dûti a modelingové foto. Poﬁádáme
fotokrouÏky pro amatéry – od 500 Kã. www.studioren.cz 602 200 270.
6/10

• Îena stﬁ. vûku, uãitelka Vv. hledá pronáj.
pokoje s pﬁíslu‰., garsonky i zahr. domku v RD
na Praze 9, 14. Za nabídky pﬁedem dûkuji. Spûchá. 774 364 233.
6/11

KOMPLETNÍ PRÁCE
ELEKTRIKÁ¤SKÉ A STAVEBNÍ
REKONSTRUKCE BYTÒ,
BYTOV¯CH JADER A KUCHYNÍ

Nová kolekce plavek 2007!
Nové modely plavek
A. ·eredové!

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

potvrzení o pﬁíjmu
kontaktní doklad
Tel.: 603 140 627, 777 313 402
kanceláﬁ Praha 9

J a r o
v AVON studiu
KUâEROVA 725/7, âERN¯ MOST II
Pﬁijìte se seznámit s kosmetick˘mi novinkami
pﬁipraven˘mi právû pro Vás!

Pﬁivítejte s námi jaro 2007!
– Prodej kosmetick˘ch produktÛ
– Poradenství, kosmetické kurzy
– MoÏnost slevy 15–30%
Pﬁineste tento kupón a získáte zdarma vzorek na‰í kosmetiky

Uzávûrka inzerc e
do ã. 7– 8/07

je 13. 6. 2007
Koňský hnůj v jakémkoliv množství
dovezu za symbolickou cenu.
Telefon 602 371 605.

Tû‰íme se na Vás!
vÏdy v Po – Út: 13–18 hod.

www.avonplaneta.cz
Tel.: 603 804 746 nebo 724 233 523

Fa ·míd a Syrov˘
– pﬁestavby bytov˘ch jader
na klíã, do 7 dnÛ
– pﬁestavby a rekonstrukce
– obklady a dlaÏby
– ostatní stavební práce
tel. 606 903 561, 606 318 139
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eto‰ním svátkÛm jara v Hostavicích
a Dolních Poãernicích pﬁálo poãasí, takÏe v‰ichni, kdo sem zavítali
19. kvûtna, si tak krásnou sobotu plnû
uÏívali. V zahradû hostavického zámeãku byl odpolední program u‰it na míru
pﬁedev‰ím men‰ím dûtem (dûtské atrakce a divadélka), zatímco v Dolních Poãernicích byla zábava pro v‰echny bez
rozdílu vûku: ‰ermíﬁská klání, rytíﬁsk˘
v˘cvikov˘ tábor, parkúr, historické tance, v˘tvarná dílna, vodníci na v˘mûnku,
pohádkové pﬁedstavení, StroupeÏnického Na‰i furianti. Zdej‰í areál v zámeckém parku prodûlal zásadní promûnu,
která je nejvíc patrna právû pﬁi spoleãensk˘ch akcích, jako je kvûtnové
Májování. Nov˘ pﬁírodní amfiteátr nahradil provizorní pódium pod hrází rybníka a v rekonstruované budovû starého pivovaru byla právû na Májování
poprvé otevﬁena stylová restaurace Léta
Pánû.

L

Májování – Léta Páně 2007

Na Jahodnici

se v sobotu 19. kvûtna se‰li rodiãe s dûtmi, které chodí do v˘tvarného ateliéru Ars Pueris. Podruhé se tu konala
v˘stavka jejich prací na zahradû u paní Jiﬁiny Olivové-Bﬁicháãkové, vedoucí tohoto ateliéru. V‰em se setkání líbilo a opût se potvrdilo, jak je dÛleÏité, aby se lidé takto neformálnû setkávali a vzájemnû poznávali.

Chystá se velké Janobraní
History s.r.o., mûstské ãásti Praha-Dolní Poãernice a Praha 14 za
podpory projektu Partnerství hl. mûsta Prahy pﬁipravují v historickém
areálu v Dolních Poãernicích v pátek
22. ãervna od 18 hod. Veãer pﬁed
svat˘m Janem a v sobotu 23. ãervna
od 18 hod. do kuropûní Svatojánskou
noc. V páteãním programu vystoupí

Jan Rosák, Jan VodÀansk˘ a Traxleﬁi a mûlo by to b˘t nejvût‰í setkání
Jan a JanÛ na jednom ãtvereãním
kilometru. Dále se mÛÏete tû‰it na
svatojánsk˘ jarmark s tradiãním ãesk˘m zboÏím a diskotéku ve starém
ml˘nû. V sobotu se zábavná show
protáhne aÏ do ranního kuropûní.
Tato brána do horkého léta nabídne

mimo jiné erotikon letní noci, setkání muzikantÛ a básníkÛ, prÛvod svatojánkÛ, kolíbaãky na dobrou noc,
gastronomické a kulturní programy
ve starém pivovaru. Pﬁijìte v‰ichni
Janové a Jany, pﬁíbuzní a známí i pro
vás milí „Nejani" platí srdeãné pozvání. MoÏná se cestou ze Slovenska staví Lucie Bílá.
red
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Výlet na sever se vydařil

eopakovatelné záÏitky si mohli uÏít
úãastníci jiÏ druhého v˘letu seniorÛ
a jejich vnouãat, poﬁádaného pﬁedposlední
kvûtnovou sobotu Domem dûtí a mládeÏe
âern˘ Most. Finanãnû byl v˘let zabezpeãen
grantem Mâ Praha 14, organizaãnû jej bezchybnû zvládly pracovnice DDM. CílÛ bylo hned
nûkolik: první zastávka – zámek Sychrov v‰echny
uchvátil sv˘m exteriérem stejnû jako interiéry s ﬁezbáﬁsk˘mi skvosty ﬁemeslníka Petra Bu‰ka a dal‰ích, v˘hradnû ãesk˘ch umûlcÛ. Stejnû pÛsobivá je
i zámecká zahrada, jíÏ se vûnoval zejména kníÏe Kamil Rohan a vytvoﬁil zde
park v anglickém stylu, kter˘ byl pﬁedlohou napﬁ. i pro park v PrÛhonicích ãi
na Konopi‰ti. Po obûdû v turnovské pizzérii se autobus rozjel smûrem k Je‰tûdu. Za nádherného slunného dne nás pak lanovka vyvezla na vrchol 1012 m
vysoké liberecké chlouby. Díky jasnému poãasí jsme se mohli kochat v˘hledy nejen na Liberec a Jizerské hory, ale i na SnûÏku, Trosky a shlédli jsme
i poﬁádnou ãást Polska. Poslední zastávka byla pﬁímo v Liberci, kde se v‰ichni je‰tû obãerstvili a neopomenuli si prohlédnout nádhernou libereckou radnici. V‰ech 45 v˘letníkÛ, z nichÏ byly zhruba na pÛl dûti a na pÛl dospûlí,
bylo ten den opravdu spokojeno.
text a foto: ves

N

