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MùSÍâNÍK OBâANÒ âERNÉHO MOSTU, HLOUBùTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC

Práãata z Hloubûtína aneb budovatelé Kanadské
pacifické dráhy ve Vitûjovicích (reportáÏe z letních
táborÛ na stranách 20, 21 a 27).
foto: vok

01-05_P14

29.8.2007

15:42

Stránka 2

První absolventi Palestry
ysoká ‰kola tûlesné v˘chovy a sportu
Palestra, která sídlí od roku 2004 v budovû hostavického zámeãku, má
letos své první absolventy. 36 studentÛ, kteﬁí zahájili studium ve ‰kolním roce
2004/5, si pﬁi‰lo 28. ãervna do slavnostnû vyzdobené Betlémské kaple pﬁevzít z rukou rektora Prof. PhDr. Václava Ho‰ka, DrSc. svÛj vysoko‰kolsk˘
diplom, opravÀující je pouÏívat titul bakaláﬁ (Bc.). Slavnostní promoce byla
pro studenty teãkou za jejich tﬁílet˘m studiem a stali se historicky prvními
absolventy této na‰í vysoké ‰koly. Podle informací studijního oddûlení
Palestry se 12 z nich pﬁihlásilo k dal‰ímu studiu na magistersk˘ch oborech
na rÛzn˘ch vysok˘ch ‰kolách v Praze, Brnû a Olomouci, ostatní odcházejí
pracovat. Nûkteﬁí z nich získali studiem kvalifikaci, která byla pﬁedepsaná
pro jejich souãasné pracovní zaﬁazení, jiní se chtûjí uplatnit v institucích,
zab˘vajících se sportem a zdrav˘m Ïivotním stylem.
text a foto: ves

V

Výstava pro fajnšmekry
radiãnû znaãn˘ zájem vzbudila hned na zaãátku prázdnin v˘stava auto a motoveteránÛ na
parkovi‰ti CâM. Témûﬁ ãtyﬁi desítky funkãních
exponátÛ sem dorazily díky Asociaci veteran car

T

clubu AâR. Klenoty od nejstar‰í Savoléy S 32
s lodiãkou, jedním válcem, v˘konem15 kp, obsahem 500 ccm a maximální rychlostí 88 km/hod.
z roku 1931 aÏ po nejmlad‰í Porsche 928 z roku

1984 s osmi válci, v˘konem 310 kp, obsahem
4 700 ccm a maximální rychlostí 230 km za hodinu obdivovali znalí fajn‰mekﬁi stejnû jako zvídavé dûtiãky. Ty se navíc velice ochotnû nechaly
u veteránÛ fotit, pﬁípadnû si je fotily samy a urãitû se tû‰ily, aÏ jednou budou mít opravdová ﬁídítka i volant ve sv˘ch rukou.
text a foto: vok
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Úřad městské části Praha 14
Bﬁí VenclíkÛ 1073, âern˘ Most, 198 21 Praha 9
ústﬁedna: 281 005 111, 225 295 111 (místo 111 moÏno volit linku),
fax podatelna: 281 912 861,
sekretariát starosty: fax 281 912 855 a tel. 281 005 235,
fax místostarostové: 281 005 380
informaãní kanceláﬁ: informace@p14.mepnet.cz
elektronická adresa úﬁadu:
podatelna@p14.mepnet.cz, posta@p14.mepnet.cz
webové stránky úﬁadu: www.praha14.cz

Úřední hodiny:
všechny odbory
pondûlí a stﬁeda

7.30–18 hod.

pokladna ÚMČ
pondûlí a stﬁeda
a
úter˘ a ãtvrtek
pátek

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

ověřování
pondûlí a stﬁeda
úter˘ a ãtvrtek
pátek

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

informace a podatelna
pondûlí a stﬁeda
7.30–18 hod.
úter˘ a ãtvrtek
7.30–15 hod.
pátek
7.30–14 hod.
pasy a OP, ohlašovna pobytu
pondûlí a stﬁeda 7.30–18 hod.
úter˘ a ãtvrtek 7.30–12 hod.

4. zasedání Zastupitelstva
MČ Praha 14
Ve ãtvrtek 28. ãervna se uskuteãnilo v Galerii 14 na âerném
Mostû 4. zasedání Zastupitelstva
Mâ Praha 14. V úvodu zasedání
sloÏil pﬁedepsan˘ slib nov˘ ãlen
zastupitelstva Jan âerník (ODS),
kter˘ nahradil Mgr. Danu Nálevkovou (ODS), která rezignovala na
svÛj mandát. Zastupitelstvo dále
mj. projednalo:
schválilo Program rozvoje mûstské ãásti Praha 14 (2007–2010)
schválilo 1. plnûní pﬁíjmÛ a ãerpání v˘dajÛ mûstské ãásti Praha 14
za rok 2006 (pﬁíjmy 286 998,5 tis.
korun, v˘daje 275 863,0 tis. Kã
z toho: kapitálové 33 538,3 tis. Kã,
bûÏné 242 324,7 tis. Kã financování – 11 135,5 tis. Kã); 2. závûreãn˘
úãet mûstské ãásti Praha 14 za rok
2006 vãetnû zprávy nezávislého auditora o v˘sledku pﬁezkoumání hospodaﬁení mûstské ãásti Praha 14 za rok
2006 s v˘hradou nedostatkÛ uveden˘ch ve zprávû o v˘sledku hospodaﬁení, které jiÏ byly odstranûny;
3. plnûní finanãního plánu zdaÀované ãinnosti mûstské ãásti Praha 14 za
rok 2006 s hospodáﬁsk˘m v˘sledkem
ve v˘‰i 11 019 tis. Kã
vzalo na vûdomí 5., 6., 7., 8., 9., 10.
a 11. rozpoãtové opatﬁení na rok 2007
a schválilo 2. úpravu finanãního plánu mûstské ãásti Praha 14 na rok 2007
vzalo na vûdomí upﬁesnûní v˘mûry prodávan˘ch ãástí pozemkÛ parc.
ã. 2768/2 a 2886/2 v k. ú. Kyje paní
Zdence Haflantové, dle geometrického plánu ã. 1854–27/2007 je v˘mûra prodávan˘ch pozemkÛ 192 m2

•
•

•
•

•

vzalo na vûdomí úpravu kupní
smlouvy mezi Mâ Praha 14 a spoluvlastníky jednotek ã. p. 919 aÏ 922
v ul. Kukelská a SBD Severní Mûsto na prodej spoluvlastnického podílu na pozemcích parc. ã. 2685
o v˘mûﬁe 412 m2, parc. ã 2686
o v˘mûﬁe 376 m2, parc. ã. 2687
o v˘mûﬁe 376 m2 a parc. ã. 2688
o v˘mûﬁe 412 m2 v k. ú. Hloubûtín
za kupní cenu ve v˘‰i 280,50 Kã/m2
tj. za celkovou kupní cenu 375 028
korun
schválilo odepsání nedobytné
pohledávky ve v˘‰i 156.458 Kã
odpovídající dluhu na nájemném za
uÏívání nebytov˘ch prostor v ulici
MaÀákova ã. p. 813
schválilo uzavﬁení kupní smlouvy
na prodej pozemku parc. ã. 2668/3
v k. ú. Kyje spoleãnosti Richter
a Frenzel, s. r. o. za kupní cenu cenu
ve v˘‰i 386 060 Kã
schválilo uzavﬁení smlouvy
o smlouvû budoucí darovací na pozemky a stavby v k. ú. Hostavice,
které budou mít charakter staveb pro
veﬁejnost a jejich celková v˘mûra ãiní
cca 47 352 m2, mezi Mâ Praha 14
a spol. Skanska Program Start, s. r. o.
schválilo prodej ãástí pozemku
parc. ã. 962 v k. ú. Hostavice o v˘mûﬁe cca 320 m2, podle kupních smluv
uzavﬁen˘ch s pí Irenou Rothovou
a manÏely Boubelíkov˘mi, za kupní
cenu ve v˘‰i 1 020 Kã/m2
schválilo smlouvu na smûnu
pozemku parc. ã. 111 za ãást pozemku parc. ã. 890/8 v k. ú. Hostavice
mezi manÏely Kürtiov˘mi a Mâ Pra-

•
•
•

•
•

•

ha 14 za podmínky, Ïe Mâ Praha 14
neobdrÏí ke zveﬁejnûnému zámûru
Ïádné závaÏné pﬁipomínky
schválilo odejmutí pozemku parc.
ã. 1012 v k. ú. Hostavice ze svûﬁené
správy nemovitostí Mâ Praha 14
schválilo podání Ïádosti Pozemkovému fondu âR o bezúplatn˘ pﬁevod pozemkÛ parc. ã. 884/1, 884/2,
884/3 a 884/5, k. ú. Hostavice, parc.
ã. 713/10, 1384/1 a 2606/1, k. ú.
Hloubûtín a parc. ã. 201/1 a 201/2,
k. ú. âern˘ Most do svûﬁené správy
nemovitostí mûstské ãásti Praha 14
revokovalo
usnesení
ã.
21/ZMâ/2006 ve stanovené v˘‰i
kupní ceny za pozemek parc. ã. 117,
k. ú. Kyje a schválilo sníÏení kupní
ceny za pozemek parc. ã. 117 v k. ú.
Kyje, ul. Za Rokytkou, kupujícím
Janu âihákovi a Bohumile Rame‰ové, na v˘‰i 800 Kã/m2, tj. nová celková kupní cena ãiní 249 600 Kã

stanovilo kupní cenu pozemkÛ
v k. ú. Kyje – lokalita Za Rokytkou
ve v˘‰i 480 Kã/m2 vlastníkÛm pﬁiléhajících nemovitostí ãi nájemcÛm
souhlasilo se zámûrem na zﬁízení
pﬁíspûvkové organizace, jejímÏ hlavním úãelem bude poskytování sluÏeb
obãanÛm mûstské ãásti Praha 14
v oblasti kultury, vzdûlávání, informaãní a sportovní
nemûlo námitek k projednávan˘m návrhÛm zmûn vlny 06 Územního plánu sídelního útvaru hl. m.
Prahy – Z 1029/06 a Z 1428/06
nesouhlasilo s návrhem zmûny
Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy funkãního vyuÏití
pozemku parc. ã. 254/3, 257/1, 257/5,
257/6, 257/7, 258/2 v katastrálním
území Hloubûtín z monofunkãní plochy kategorie lesní porosty – LR na
plochu kategorie garáÏe a parkovi‰tû – DGP

Na svém mimořádném
jednání dne 13. 7. Rada

nájemn˘m za první mûsíc nájmu bytu
ve vydraÏené v˘‰i; bytu 3+1 v MaÀákovû ul. se smluvním nájemn˘m ve
vydraÏené v˘‰i
souhlasila na základû doporuãení
komise pro posouzení a hodnocení
nabídek s uzavﬁením smluv o dílo
s firmou Belstav Praha s.r.o. na akci:
„Rekonstrukce stﬁechy Rochovská
768–772; s firmou Marcul Controls,
s.r.o. na akci: Zprovoznûní vzduchotechniky polikliniky Parník; s firmou
KﬁíÏ s.r.o. na akci: Oprava oken,
v˘mûna za plastová – ul. Rochovská
764–767; s firmou Kavoka stavební
spoleãnost na akci: Zastﬁe‰ení sjezdÛ do garáÏí F a E, âern˘ Most
souhlasila s úpravou smlouvy
o smlouvû budoucí na zﬁízení vûcného bﬁemene elektrické pﬁípojky do
pozemkÛ ve svûﬁené správû Mâ Praha 14 v souvislosti s v˘stavbou bytového komplexu spol. SKANSKA
v Hostavicích
souhlasila s uzavﬁením dodatku
ke smlouvû o dílo „rekonstrukce
vnitﬁní plochy atletického areálu na
umûl˘ povrch“ na kvalitnûj‰í a bezpeãnûj‰í oplocení
souhlasila s pﬁedloÏen˘m návrhem zadání Zásad územního rozvoje hl.m. Prahy
nesouhlasila s v˘jimeãnû pﬁípustn˘m umístûním stavby ãerpací stanice pohonn˘ch hmot na pozemek
parc.ã. 887/1 kat. území Hostavice, kter˘ se podle územního plánu
nachází ve funkãní plo‰e izolaãní
zeleÀ – IZ
navrhla na zpracování znaleckého
posudku na zhodnocení budovy polikliniky Parník ãp. 902 v ulici Generála Janou‰ka Ing. Josefa Kyncla,
znalce v oboru kybernetika se specializací v˘poãetní technika

•
•

•

•

schválila rozhodnutí o námitkách
k veﬁejné zakázce „v˘mûna stávajících oken a dveﬁí za plastová Z·
Vybíralova ã. p. 964, Praha 14 – âern˘ Most, pavilony C, D, E“
schválila zmûnu rozpoãtu v projektu „Centrum vzdûlávání a veﬁejného internetu Praha 14“

•

Na svém 19. jednání
dne 24. 7. Rada mj.

•

schválila zﬁízení pracovního místa v oddûlení majetkov˘ch dispozic
odboru ekonomiky a správy majetku
k 1. 9. 2007
schválila smlouvy o partnerství
a poskytování sluÏeb pﬁi realizaci dílãích projektÛ v rámci projektu prevence kriminality „Partnerství 2007“
mezi mûstskou ãástí a tûmito neziskov˘mi organizacemi: BB Klubem
Církve bratrské k dílãímu projektu
„Neinvestiãní vybavení BB Klubu
Církve bratrské“, Obãansk˘m sdruÏením Jahoda k dílãímu projektu
„Posílení kontaktní a terénní práce
v NZDM na území Prahy 14“, SdruÏením na pomoc dûtem s handicapy
k dílãímu projektu „Podpora sociálnû znev˘hodnûn˘ch dûtí“ a dále pak
uzavﬁení smluv o v˘pÛjãce mezi Mâ
Praha 14 a neziskov˘mi organizacemi v pﬁípadû dlouhodobého hmotného majetku
schválila vítûze veﬁejné soutûÏe
formou licitace na pronájmy: bytu
2+1 ve Slévaãské ul. s podmínkou
odkoupení pohledávek a se smluvním nájemn˘m ve vydraÏené v˘‰i;
bytu 3+1 v Bobkovû ul. se smluvním

•

•

•
•
•

•

•

•
•
•

•
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Komise dopravy (11. 6.)

•

nedoporuãila navrhovanou úpravu kódu míry vyuÏití území v oblasti Kyje-Hutû, poÏadovanou firmou
EKOSPOL a.s. a doporuãila pro
celou oblast zpracovat studii o dopravní infrastruktuﬁe
konstatovala, Ïe projekt domu
s chránûn˘mi byty má nedostaãující
poãet parkovacích míst zejména pro
invalidní spoluobãany a celkovû
nedostateãné plochy pro dopravu
a dopravu v klidu
vzala na vûdomí návrh pﬁipojení
obytného souboru Jahodnice na ul.
Nedokonãená a doporuãila, aby toto
pﬁipojení bylo moÏno pouÏívat po
dokonãení v˘stavby obytného souboru jako trvalou místní komunikaci
navrhla v uzlu napojení Vajgarské
na Broumarskou roz‰íﬁení pomocí
pﬁipojovacích a odboãovacích pruhÛ
tak, aby autobusy MHD mohly plynule odboãovat bez najíÏdûní do protismûru
navrhla rekonstrukci chodníku
Broumarská od Mílovské ul. po
RoÏmberskou

•
•
•
•

•

Komise kultury a aktivit
volného času (25. 6.)

•

âlenové komise se seznámili
s Programem rozvoje mûstské ãásti
Praha 14 (2007–2010) a doporuãili
do programu zapracovat dílãí doplÀky.

navrhla ãastûj‰í kontroly na vyústûní ul. Gen. Janou‰ka a Ocelkova –
nerespektování dopravní znaãky
STOP ﬁidiãi
navrhla ovûﬁit funkãnost dopravního zrcadla na kﬁiÏovatce Pospíchalova x Cíglerova
navrhla osadit dopravní znaãkou
„obytná zóna“ v ul. Mochovská pﬁed
Z· a M·
navrhla instalovat sklápûcí sloupky na cyklostezku mezi âern˘m
Mostem a Dolními Poãernicemi
navrhla vznést poÏadavek na
ROPID, aby linka 701 byla zaji‰Èována malokapacitním a nízkopodlaÏním vozov˘m parkem
navrhla mûﬁení rychlosti prÛjezdu
v Tálinské ul.

•
•
•
•

Finanční výbor (20. 6.)
V˘bor projednal materiál Plnûní
pﬁíjmÛ, ãerpání v˘dajÛ a závûreãn˘
úãet Mâ Praha 14 za rok 2006, kter˘ doporuãil zastupitelstvu ke schválení, dále projednal materiál II. zmûna rozpoãtu na rok 2007 a souhlasil
s ní.

Komise pro sociálně právní
ochranu dětí a sociálních
věcí a Komise bezpečnostní
a protidrogová (27. 7.)
Na spoleãném jednání se komise
zab˘valy zadáním veﬁejné zakázky
„Program primární prevence sociálnû patologick˘ch jevÛ na základních
‰kolách, dále ãlenové obou komisí
pﬁivítali návrh na uspoﬁádání semináﬁe pro zástupce Z· v Praze 14,
lektorovan˘ pracovníky Magistrátu
o vyhlá‰en˘ch grantech Magistrátem
hl. m. Prahy. Obû komise byly informovány o zámûru Centra sociálních
sluÏeb hl. m. Prahy provést studii
o v˘skytu sociálnû patologick˘ch
jevÛ, do které bude zahrnuta i Praha 14.

Pozvánka
na Den zdraví
Srdeãnû Vás zveme na pravidelnou
preventivnû zdravotní akci – „Den
zdraví“, která se koná 30. ﬁíjna od
10 do 16 hod. v prostorách Galerie 14 (nám. Plk. Vlãka 686, Praha 9).
Nabízíme tak moÏnost zdarma vyuÏít
‰irokou nabídku orientaãních preventivních vy‰etﬁení (napﬁ. mûﬁení hladiny cholesterolu, mûﬁení krevního
tlaku...) a odborného poradenství
v oblasti v˘Ïivy, odvykání kouﬁení,
prevence ‰íﬁení infekce HIV/AIDS
a ostatních onemocnûní. Souãasn˘
Ïivotní styl pﬁiná‰í kromû pozitiv také
komplex rizikov˘ch faktorÛ, které ãasto vyústí v tzv. civilizaãní choroby.
Hlavní úlohou akce „Den zdraví“ je
pﬁedcházet tûmto chorobám a zároveÀ
seznámit co nejvíc lidí právû s tûmi
rizikov˘mi faktory, které mohou jejich
zdraví ohrozit. Odborná vy‰etﬁení
a poradenství zaji‰Èuje pro Mûstskou
ãást Praha 14 Zdravotní ústav v Kolínû.
Odbor sociálních vûcí
a zdravotnictví ÚMâ Praha 14

Vzpomínáme
V úter˘ 17. ãervence
zemﬁel ve vûku nedoÏit˘ch 87 let Josef Odehnal, bratr Akela a pﬁítel
Ben, ãestn˘ obãan Prahy
14. Vzácn˘ ãlovûk, kter˘ na cel˘ Ïivot ovlivnil
tisíce ãlenÛ junáck˘ch
a turistick˘ch oddílÛ,
jejichÏ byl dlouholet˘m
vedoucím. Smeãku vlãat
vedl v Libni uÏ od roku
1935, po válce byl 35. oddíl vyznamenán Junáck˘m kﬁíÏem „Za vlast 1939–45“ a toto vyznamenání tehdy Josef Odehnal obdrÏel od Náãelnictva
Junáka i osobnû. JenÏe po fa‰istech zaãali skautské
hnutí likvidovat i komunisté, a tak 7. ledna 1955

zaloÏili manÏelé Odehnalovi turistick˘ oddíl mládeÏe, kde pokraãovali v ‰íﬁení skautsk˘ch my‰lenek
mezi dûtmi a mládeÏí, v objevování krás na‰í vlasti, v cestû za láskou a opravdovostí a v poznávání
pﬁírody i sebe sama. Po pádu komunistického reÏimu, byÈ v dÛchodovém vûku, pracoval s je‰tû vût‰ím elánem, a funkci pﬁedsedy odboru turistiky v TJ
Slavoj Tesla Hloubûtín vykonával aÏ do roku 2003.
KdyÏ zaãátkem roku 2006 pﬁedával starosta Prahy 14
premiérovû ãestné obãanství na‰í mûstské ãásti, obdrÏeli jej právû manÏelé Odehnalovi (na snímku pﬁi
slavnostním aktu) spolu s plukovníkem Jaroslavem
Dobrovoln˘m, kter˘ jako letec – hrdina bojoval
bûhem druhé svûtové války v britské RAF. Josef
Odehnal byl hrdinou v kaÏdodenním Ïivotû, ãlovûkem s rukama jen na práci a rozdávání. S rukama,
jimiÏ pro‰ly tisíce vzpomínajících junákÛ a turistÛ.
Akelo, Bene, nikdy na Tebe nezapomeneme!

Malování
před školou

dvoustranu pﬁipravili: j‰ a vok

Dûti, které v polovinû ãervence trávily prázdniny v Praze, mûly
moÏnost si je zpﬁíjemnit malováním pﬁed Z· Bﬁí VenclíkÛ. Na asfaltovém prostranství tady byla k vidûní ﬁada v˘tvorÛ, h˘ﬁících barevností a dûtskou pﬁedstavivostí. A kdyÏ náhodou tûm nejmen‰ím inspirace docházela, byl po ruce jejich doprovod, takÏe bylo poﬁád co
malovat.
text a foto: vok
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Kulturní a sportovní akce radnice
ZÁ¤Í

Turnaj
v malé kopané
Spoleãnû s TJ Kyje poﬁádáme
v sobotu 8. záﬁí turnaj v malé kopané amatérsk˘ch hráãÛ o pohár starosty. Zápasy se uskuteãní na hﬁi‰ti
TJ Sokol Kyje v Broumarské ulici
v Kyjích. Registrace pûtiãlenn˘ch
druÏstev (4+1) amatérsk˘ch hráãÛ od
15 let je na místû od 8.30–8.50 hodin.
Zaãátek turnaje v 9 hodin.

Závody
na koloběžkách
a kolečkových
bruslích
Závody jsou jak pro nejmen‰í, tak
pro teenagery, pﬁípadnû pro dospûlé
vyznavaãe in-line jízdy. Akce bude
probíhat ve stﬁedu 12. záﬁí od 16
hodin na tubusu metra u stanice Rajská zahrada.

Zahradní slavnost
Babí léto –
XII. ročník
Srdeãnû zveme malé i velké na
XII. Zahradní slavnost Babí léto 2007, kterou poﬁádají v sobotu
15. záﬁí spoleãnû mûstské ãásti Praha 14 a Dolní Poãernice.
Programová ãást Mâ Praha 14:
dûtské odpoledne je situováno v zahradû zámeãku v Hostavicích, kde se
od 14 hodin pﬁedstaví Aerobic Club
Chvaletická, Aerobic FIT STUDIO
D a mistﬁi republiky 2007 v latinskoamerick˘ch tancích v kategorii
JUNIOR 1 Zdenûk Korbel a Nela
Hegerová. Od 15 hodin uvidíte
„Pohádku o Ka‰párkovi“ – Divadlo
matky Vackové, od 16 hodin pohádku „Îabí pﬁíbûhy“ – divadlo LUNÍCI. V 17 hodin vystoupí zpûvák
Hynek Tomm s poﬁadem „Pojìte si
zazpívat“. Po celé odpoledne budou
v zahradû dûtské atrakce, lezecká stûna, nafukovací hrad, pony jízdárna,
dûtsk˘ such˘ kuliãkov˘ bazén aj. Na

místû si mÛÏete zakoupit obãerstvení a cukrovinky.
Programová ãást Mâ Praha – Dolní Poãernice (v zámeckém parku,
kulturním centru a pﬁilehl˘ch objektech od 9 do 24 hod.): slavnostní
zahájení ve 14 hod., turnaj v odbíjené smí‰en˘ch druÏstev (od 9 hod.),
turnaj ve streetballu (od 10 hod.),
prÛvod dechové hudby (od 13.30
hod.), jezdeck˘ parkúr (od 14 hod.),
kﬁest knihy o Dolních Poãernicích
v 15.30 hod., Hynek Tomm se skupinou TOMMBAND od 15.40 hod.,
vystoupení zpûvaãky Julie Maixnerové od 16.30 hod., stﬁedovûká muzika a stﬁedovûké tance od 17.30 hod.,
Pepa Lábus a spol. od 18.30 hod.,
MEKY BAND – Miro Îbirka REVIVAL od 21.30 hod., CROSSBAND
od 22.30 hod.
Souãástí programu v prÛbûhu dne
bude mj.: den otevﬁen˘ch dveﬁí na
zámku, v˘stavy obrazÛ, tapiserií,
objektÛ, fotografií a dûtsk˘ch prací,
divadelní pﬁedstavení pro dûti a dospûlé, jízdy na huculsk˘ch koních,
bandÏídÏamping, velk˘ buﬁtopek.
Místní dopravu budou zaji‰Èovat
terénní vozy HUMMER, jezdící mezi
Hostavicemi a Dolními Poãernicemi.
Obãerstvení: Léta Pánû, hospoda Na
·pejchaﬁe, camping SOKOL, cukrárna U Kauck˘ch, hotel Svornost,
kiosky v zámeckém parku a v Hostavicích, obãerstvení U Lubora.
Vstup dobrovoln˘ ve prospûch
nadace Kapka nadûje, generální
sponzor akce AUTO EXNER, s.r.o.

Koncert duchovní
hudby
Ve stﬁedu 19. záﬁí od 18.30 hod.
se uskuteãní v kostele sv. Bartolomûje v Kyjích koncert duchovní hudby souboru MUSICA DOLCE VITA.
Sólistka Daniela Demuthová – mezzosoprán. Vstupné dobrovolné.

Stop Zevling
na „Čerňáku“
Jedná se o zcela novou jednodenní akci se sportovnû kulturním zamû-

ﬁením, která probûhne v sobotu
22. záﬁí. Vznikla v okruhu mlad˘ch
lidí a byla podpoﬁena jak grantem
v rámci programu Make a Connection (www.pripojse.cz), tak na‰í mûstskou ãástí. Akce bude probíhat na
dvou místech: v Z· Bﬁí VenclíkÛ
bude od 10 do 18 hod. turnaj v kopané na malé branky, turnaj ve streetballu a po celou dobu tu bude vyhrávat multiÏánrová hudba (jump-up,
techstep, rap, ragby, jungle); na skateparku âern˘ Most bude od 16 do
22 hod. turnaj ve stolních fotbálcích,
kter˘ bude doprovázen exhibicí
v graffity, in-line, skatu a footbagu.
I zde budou hrát pﬁední praÏ‰tí d˘dÏejové rapovou muziku a její rÛzná
odvûtví. Jako vyvrcholení celé akce
by mûla b˘t náv‰tûva jednoho uznávaného rapera ze zahraniãí.
Registrace do turnajÛ a vstup
na koncert je zdarma, hrát se bude
o vûcné ceny, které vûnovali sponzoﬁi. Více info a jak se zaregistrovat,
najdete na www.stopzevling.wz.cz

In-line
Běchovice
Souãástí tradiãního silniãního
bûÏeckého závodu Bûchovice-Praha
bude v nedûli 30. záﬁí 4. roãník jízdy
na koleãkov˘ch bruslích. pﬁi vylouãení veﬁejného provozu. Závod poﬁádá TJ Sokol Bûchovice za podpory
Z· Bûchovice, Mâ Praha 14 a MÚ
Bûchovice. Hromadn˘ start bude
v 10.30 hod. na 13. km silnice âeskobrodská v Bûchovicích, cíl v Kyjích u parku v Jiráskovû ãtvrti Délka
trati je 5 km, kilometry budou oznaãeny po 1 km na vozovce. Úãastnit
se mohou dospûlí i mládeÏ bez rozdílu vûku i pohlaví. U dûtí do vûku
12 let je pﬁi jízdû doprovod rodiãÛ
nutn˘. Jízda nebude rozdûlena na
kategorie. DosaÏen˘ ãas jednotliv˘ch
úãastníkÛ nebude mûﬁen a nebude
urãeno poﬁadí v cíli. Podle rozhodnutí poﬁadatele budou odmûnûna
první 3 místa a budou rozdány úãastníkÛm jízdy ceny od sponzorÛ. Registrace úãastníkÛ bude probíhat ve
startovací kanceláﬁi v den závodu od

Beseda a Václavská
veselice

te se pobavit, pﬁijìte si zazpívat. Hrát budou pﬁátelé, dobrovoln˘ pﬁíspûvek na reÏii a na tombolu
(do tomboly) vítán.

I. Obãanské sdruÏení Hloubûtín poﬁádá v záﬁí
tyto dvû akce:
– ve stﬁedu 19. záﬁí od 17 hod. se uskuteãní ve
‰kolní jídelnû Z· Mochovská beseda s obãany. Na
programu bude rekonstrukce komunikací s ohledem na zv˘‰ení poãtu parkov˘ch stání, rekonstrukce prostranství pﬁed obchodním domem
a domem sluÏeb (b˘valé Veti‰kovo nám.). Informace pﬁednese a na dotazy bude odpovídat starosta ing. Miroslav Fronûk.
– v pátek 21. záﬁí od 18 hod. zve na Václavskou
veselici do âínské restaurace (b˘v. Havana). Pﬁijì-

Pouť na Proseku
V okolí kostela sv. Václava se 22.–23. záﬁí uskuteãní XVII. Svatováclavská pouÈ na Proseku. Bohat˘ program po oba dva dny od 11 do 19 hod.
(vojenské leÏení pruského pluku v bitvû o ·tûrboholy, cimbálová muzika z HorÀácka, ÎiÏkovanka,
Jaroslav Uhlíﬁ, Ivan Hlas Trio, Dûda Mládek Ulehal Band, pohádky pro dûti aj). Dobové stánky,
pouÈové atrakce, vinobraní a mnoho dal‰ího. Vstup
zdarma. Více informací na www.praha9.cz.

8 do 10.15 hod., kde kaÏd˘ vyplní
pﬁihlá‰ku a získá startovní ãíslo.
Startovné: zdarma, písemné pﬁihlá‰ky pﬁedem se nepﬁijímají. TraÈ
je uzavﬁena pouze pro veﬁejnou
dopravu, autobusy MHD projíÏdí
ve své pÛvodní trase. ZávodníkÛm
proto doporuãujeme dodrÏovat pravidla silniãního provozu a pokyny
poﬁadatelÛ. S v˘jimkou startu je tﬁeba jet v pravé ãásti vozovky. Pokraãování v jízdû za cílem je zakázané.

¤ÍJEN

Výstava
fotografií
Ve stﬁedu 3. ﬁíjna v 17 hodin
bude zahájena v Galerii 14 v˘stava
fotografií Miroslava Jodase nazvaná „Dﬁevo a kámen – Ulice“.
V˘stava potrvá do ãtvrtka 25. ﬁíjna.
a bude otevﬁena vÏdy v úter˘, stﬁedu a ãtvrtek 14–18 hod. a v nedûli
14–17 hod. Vstup voln˘.

Koncert operních
melodií
Po vernisáÏi v˘stavy Dﬁevo
a kámen – Ulice 3. ﬁíjna. se v 18.30
hodin v Galerii 14 uskuteãní koncert znám˘ch operetních melodií.
Vystoupí UNI QUARTET a NadûÏda Novotná – soprán. Vstup voln˘.

Pochod
kolem Prahy 14
Tradiãní turistick˘ pochod „14
km kolem Prahy 14“ se uskuteãní
v sobotu 20. ﬁíjna. BliÏ‰í informace o této akci uveﬁejníme v pﬁí‰tích
Listech.
Poznámka: hlavním poﬁadatelem akcí je oddûlení kultury a obãansk˘ch záleÏitostí ÚMâ Praha 14.
Zmûna programu vyhrazena. Pﬁipomínáme, Ïe Galerie 14 se nachází na nám. Plk Vlãka 686, âern˘
Most, spojení autobusem od stanice
metra Rajská zahrada nebo âern˘
Most, v˘stupní zastávka Kpt. Stránského.

Linhart festival
v Dolních Počernicích
Je‰tû pﬁed leto‰ní zahradní slavností Babí léto
zaÏijí Dolní Poãernice mimoﬁádn˘ kulturní festival,
poﬁádan˘ od 6. do 9. záﬁí Linhartovou nadací pod
zá‰titou primátora Pavla Béma. V areálu zámeckého parku budou probíhat divadelní pﬁedstavení, koncerty, hudební produkce, otevﬁené ateliéry pro
umûlce, dílny pro dûti, v˘stavy
a workshopy. Více na
www.linhartovanadace.cz
stránku pﬁipravil: j‰
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Mateﬁské centrum
Klubíãko YMCA Praha
Klub maminek âern˘ Most – YMCA
Vlãkova 1067, Praha 14
Prázdninov˘ provoz stﬁedeãních heren bude roz‰íﬁen opût do pravideln˘ch programÛ celého t˘dne.
Dopolední programy:
jsou pﬁipraveny zejména pro dûti pﬁed‰kolní, maminky, tatínky, babiãky atd.
Pondûlí: 9.30–11.30 Volná herna. Vstup bez pﬁihlá‰ení. K. Budzanowská tel. 606 340 251
Úter˘: 9–12 hod. jednorázové programy
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 tel. 777 596 163
Do heren je poplatek 25 Kã pro maminky za dopoledne, dûti vstup
ZDARMA.
Program je tvoﬁen podle zájmu a aktivity maminek – kreslení, cviãení, zpívání atd.
V rámci heren probíhá stálá burza dûtského obleãení (maximum
prodávan˘ch vûcí 40 ks/maminka) i burza zdarma.
Odpolední programy pro pﬁed‰kolní i ‰kolní dûti bez rodiãÛ:
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
Pátek: Pûveck˘ a taneãní krouÏek 15–16.30 mlad‰í dûti od 5 let,
16.30–18 hod. star‰í dûti od 10 let
Programy pro Ïeny:
Stﬁeda: vÏdy tﬁetí v mûsíci
Kavárniãka pro Ïeny 20–22.30 vede MUDr. M. Knobová – vstup
voln˘
Programy pro celou rodinu:
Pondûlí a ãtvrtek: Cviãení pro radost a dobrou náladu 19. 45–21.15
cviãení s prvky jógy, vede J. Purkyt tel. 777 066 942, nutné pﬁihlá‰ení
Stﬁeda: tﬁetí v mûsíci Duchovní veãery 20–22 hod. – vstup voln˘,
vede M. Ovád
Jednorázové akce:
Podzimní sobotní v˘let 22. záﬁí na hrad v âerveném Újezdû (nedaleko
Rudné u Prahy). Sraz v 10 hod pﬁed stanicí metra Zliãín (odjezd busem
307 v 10.10), nebo v 9.10 hod na nástupi‰ti metra âern˘ Most. âeká nás
procházka, prohlídka hradu a pﬁilehl˘ch zahrad, ve kter˘ch je umístnûno
známé muzeum – skanzen venkovského Ïivota v âechách v dobách minul˘ch. (Vidûli jste zblízka vûtrn˘ ml˘n, ‰pejchar, milíﬁ..?) S sebou svaãinu,
vhodné obleãení a peníze na vstup (60 Kã dosp., 30 Kã dítû).
Kontakt: Vedoucí: Ing. Mgr. Marie Nováková 775 204 208
Zástupce: Ing. K. Vavru‰ková 608 134 744
E-mail:kubickocernymost@seznam.cz
www. praha.ymca.cz/klubicko

Praha – obrazový průvodce
a plán města
Vydavatelství Îaket pﬁipravilo pro kniÏní trh
novou publikaci – fotografického prÛvodce Prahou. Kniha pﬁedstavuje slovem i obrazem reprezentativní prÛﬁez nejhodnotnûj‰ích historick˘ch,
kulturních, architektonick˘ch i pﬁírodních
památek hlavního mûsta. Obrazová a textová
ãtyﬁjazyãná ãást (v ãe‰tinû, angliãtinû, nûmãinû a ru‰tinû) je doplnûna rozsáhlou mapovou
pﬁílohou, zobrazující celé území hlavního mûsta i s nejbliÏ‰ím okolím v mûﬁítku 1: 20 000.
Vázaná kniha obsahuje 75 stran textu, 80 mapov˘ch stran a 16 stran rejstﬁíku a mÛÏete ji zakoupit napﬁ. v knihkupectví Havana v Hloubûtínû.

JAHODOVÉ MENU
Stejnû jako kaÏd˘ rok touto dobou, má pro Vás i letos JAHODA po
prázdninách pﬁipravenu ﬁadu zajímav˘ch nabídek a akcí. Velkou novinkou je, Ïe v tomto ‰kolním roce zaãne JAHODA provozovat své kluby
v azylov˘ch domech na Praze 14. Proto nabízíme v‰em plnolet˘m zájemcÛm o dobrovolnou práci moÏnost roz‰íﬁit na‰e Jahodové ﬁady. Staãí Vám pouze dvû hodiny ãasu t˘dnû, dobré nápady jak zabavit dûti a chuÈ
dûlat nûco pro druhé.
Dal‰í nabídka, jak se aktivnû zapojit do Jahodového dûní se t˘ká
JAHÒDKY, programu pro rodiãe s dûtmi. I tento ‰kolní rok jsou pro
JAHÒDKU vyhrazena tﬁi dopoledne v t˘dnu, ale pro páteãní JAHÒDKU
nám schází ‰ikovná maminka (nebo ‰ikovn˘ tatínek), kter˘ by si vzal
zaji‰tûní programu na starost. V pﬁípadû zájmu prosím pi‰te na e-mail
Katerina.Plevova@jahodaweb.cz, nebo volejte na tel. 777 674 060.
Kluby budou v tomto ‰kolním roce otevﬁeny takto:
JAHÒDKA: ve stﬁedu a ãtvrtek 9–11 hod.
JAHODA: v pondûlí, úter˘ a ãtvrtek 15–19 hod.
DÎAGODA: v pondûlí, stﬁedu a pátek 14–20 hod.

Co se bude v září dít?
Klub JAHŮDKA
má pro Vás pﬁipraven˘ na ãtvrtek 6. záﬁí VELK¯ PIKNIK. Sejdeme
se v 9 hodin na zahradû za JAHODOU a spoleãnû posnídáme nejrÛznûj‰í dobroty, proÏeneme kolobûÏky, pomalujeme chodníky a zaskotaãíme
si na prolézaãkách. Kdyby nám náhodou nepﬁálo poãasí, uÏijeme si dopoledne v JAHÒDCE. Tû‰íme se na Vás.

Klub JAHODA
má pﬁipraven na úter˘ 4. záﬁí – Turnaj v UNO. Bude to první velká
akce po prázdninách v JAHODù. Proto v‰ichni, kdo hrají (nebo se chtûjí nauãit) tuto karetní hru, jsou vítáni. Turnaj zaãíná v 16 hodin, tak pﬁijì
a tﬁeba bude‰ právû Ty mistrem UNO!
Pondûlí 17. záﬁí – V˘tvarno. Je na ãase zase trochu JAHODU zkrá‰lit a zútulnit, takÏe v rámci pondûlního klubu vytáhneme barvy, ‰tûtce
a barevné papíry a pustíme se do díla. Proto nezapomeÀte doma svoji
fantazii a pﬁijìte do JAHODY! Tvoﬁit zaãneme hned od zaãátku klubu,
od 15 hodin.
âtvrtek 27. záﬁí – Tombola. Na konci záﬁí vás v JAHODù ãeká velká JAHODOVÁ tombola. Budete si moci zasoutûÏit a kdyÏ se na vás
usmûje ‰tûstí, odnesete si domÛ i nûjakou cenu. Tak neváhejte a pﬁijìte
do JAHODY – soutûÏit zaãínáme v 16 hodin.

Klub DŽAGODA
chystá na záﬁí zajímavé téma: lidská práva. Budeme si o nich ãíst, povídat a v rámci kulturních klubÛ se podíváme i na nûkolik filmÛ.
7. a 21. záﬁí – Kulturní klub. Zaãínáme v 17 hod.
10. záﬁí – V˘tvarno. Po prázdninovém leno‰ení opût rozh˘beme prsty a budeme tvoﬁit.
24. – 30. záﬁí T¯DEN NÍZKOPRAHOV¯CH KLUBÒ
24. záﬁí – DÏagoda graffiti jam Vol.3
Spreje, desky, „snûÏenky“ i „machﬁi“! To je jiÏ tﬁetí roãník legální graffiti akce!
28. záﬁí – DÏagodová liga ve fotbálku
První zápas leto‰ní ligy, která potrvá aÏ do ãervna pﬁí‰tího roku. Pﬁijìte se zaregistrovat!
JAHODA, Vybíralova 969, Praha 9
telefon do v‰ech klubÛ:
+420 281 916 352
+ klub DÎAGODA mobil 774 674 060
email: info@jahodaweb.cz
ã.ú. 127528689/0300 veﬁejná sbírka
www.jahodaweb.cz
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Komunitní centrum MOTÝLEK

BB-klub

Přijďte si vybrat z naší nabídky!

program na září

SdruÏení na pomoc dûtem s handicapy – KC
Mot˘lek nabízí jiÏ ãtvrt˘m rokem dûtem s postiÏením paletu moÏností, jak trávit voln˘ ãas. V Mot˘lku mohou rozvíjet své zájmy a dovednosti a navíc
zde najdou i nové kamarády. Pﬁihlá‰ení do jednotliv˘ch aktivit bude probíhat v prvních dvou
záﬁijov˘ch t˘dnech, vÏdy od 9 do 16 hodin, v prostorách KC Mot˘lek
(Vlãkova 1067, nedaleko stanice metra B – Rajská zahrada, v budovû
b˘valé mateﬁské ‰koly). Pﬁi zápisu odborní pracovníci centra spolu s rodiãi vyberou nejvhodnûj‰í aktivity pro dítû tak, aby podpoﬁili jeho rozvoj
a pomohli mu otevﬁít dal‰í cestu do spoleãnosti.

V tomto roce nabízíme pro děti s postižením
a pro jejich vrstevníky:
Dopolední integrovanou hernu s programem pro pﬁed‰kolní dûti
s rodiãi
Dopolední volnou hernu pro dûti s rodiãi
·koliãku Mot˘lek pro dûti od 4 let, které z rÛzn˘ch dÛvodÛ
nenav‰tûvují M·

Výhradně pro děti s postižením a jejich rodiny:
Logopedii
Canisterapii
Plavání v Centru âern˘ Most
Keramiku

Muzikoterapii
Cviãení
Hlídání dûtí
Klub rodiãÛ
Novinkou v leto‰ním
‰kolním roce bude otevﬁení úterního dûtského
klubu, ve kterém budou
moci handicapované dûti
strávit celé odpoledne
bez rodiãÛ. Souãástí programu bude kromû canisterapie a muzikoterapie
individuální práce podle
potﬁeb a moÏností dûtí.
BliÏ‰í informace a podrobn˘ rozvrh aktivit
získáte pﬁímo v Mot˘lku,
na telefonu 281 912 081
a také na na‰ich webov˘ch stránkách
www.motylek. org.
Pﬁi canisterapii mají
hlavní roli speciálnû
vycviãení psi.

Novinky z Nízkoprahového klubu Pacific
Upeãením velkého koláãe (pod dohledem na‰í dvorní cukráﬁky Simony) oslavíme zaãátek ‰kolního roku hned v pondûlí 3. záﬁí (od 14 hodin).
Klub je otevﬁen kaÏd˘ v‰ední den, otevírací hodiny zÛstávají stejné jako
pﬁed prázdninami.
Mimoﬁádné akce klubu:
13. 9. ãtvrtek od 14,30 – nebezpeãné nálezy a v˘bu‰niny – povídání spojené s videoprojekcí v klubu Pacific
20. 9. ãtvrtek 14–18 hod. – v˘let do Aquaparku v LetÀanech, sraz
u Pacifiku, nezbytn˘ je souhlas rodiãÛ a jízdenky na MHD.
21.–23. 9. V˘jezd nízkoprahov˘ch klubÛ (Pacific, Jahoda), ve spolupráci s MÚ Prahy 14
25. 9. úter˘ náv‰tûva Lanového centra. Sraz ve 14 hod. u Pacifiku.
S sebou lístky na MHD a sportovní obleãení. Návrat v 18 hod.
PhDr. Zuzana Jelenová
pﬁedsedkynû SdruÏení na pomoc dûtem s handicapy
KC Mot˘lek, Vlãkova 1067, Praha 14
Tel. 281 912 081, www.motylek.org

Anglick˘ klub pro teenagery – kaÏdou stﬁedu (od 12. 9.) 16–18 hod.
(NOVù v Heﬁmánku – Vybíralova 969) konverzaãní angliãtina s rodil˘mi mluvãími zábavnou formou.
ZDARMA – podporováno z grantu PARTNERSTVÍ a Mâ Praha 14.
Poﬁádá BB klub Církve bratrské – âern˘ Most.
Kontakt: Mgr. Pavel Trefn˘ 775 024 742,

Turistický oddíl

ORION – 93. pionýrská skupina

Letní stanový tábor
Hned na poãátku prázdnin oddíl Orion z 93. PS na âerném Mostû uspoﬁádal 14denní stanov˘ tábor v jiÏních âechách – v âerném Údolí u Bene‰ova nad âernou. Celotáborová hra se konala na námût knihy Robinson
Crusoe. Dûti si stejnû jako
Robinson, vyzkou‰ely pletení rohoÏe z pﬁírodního
materiálu, vyrábûly luky
s ‰ípy a o‰tûpy a „lovily“
lesní zvûﬁ, vyrábûly svíãky,
nádoby z hlíny, musely pﬁenést Ïhavé uhlíky a rozdûlat z nich oheÀ aj. V táborovém programu byl ãas
i na tradiãní akce – táborovou olympiádu
a antiolympiádu s nezvykl˘mi disciplínami (napﬁ. hod holínkou, bûh s plnou polní,
pﬁekáÏkov˘ bûh), turnaj v ringu mezi druÏstvy, pﬁetah lanem, programov˘ závod a dal‰í. Táborníci se vydali i na dva celodenní
v˘lety – nauãnou stezkou do Novohradsk˘ch hor k Îofínskému pralesu a do Pohorské Vsi a druh˘ na hrad do Nov˘ch HradÛ
a na Bu‰kÛv hamr. A jak b˘vá na na‰ich
táborech zvykem, dûti musely pﬁiloÏit i ruku
k dílu a pomoci s provozem tábora – pomoc
v kuchyni, ﬁezání a ‰típání dﬁeva pro táborovou kuchyÀ, psaní táborov˘ch novin atd.

Co chystáme na podzim
Druh˘ záﬁijov˘ víkend 7.–9. 9. pojedeme na Jesenicko na vícedenní
v˘let pod stany, je‰tû si trochu uÏít teplého poãasí.
O prodlouÏeném víkendu 27.–30. 9. pojedeme do Poliãky na dal‰í
vícedenní v˘let, tentokrát si prohlédneme mûstské hradby a moÏná zajdeme na Luck˘ vrch. Jsme také pozváni do kovárny v Oldﬁí‰i, kde si zájemci mohou i vyzkou‰et, jak je kováﬁství tûÏká práce.
V sobotu 13. 10. se vypravíme na jednodenní v˘let na zámek Jemni‰tû, chybût nebude ani opékání buﬁtÛ a urãitû bude ãas i na hry v lese. Na
podzimní prázdniny koncem ﬁíjna se chystáme do Jihlavy, podíváme se
do zdej‰í zoologické zahrady, po památkách mûsta i okolí.

Rádi přivítáme do turistického oddílu nové členy
Oddíl je urãen pro dûti od 6ti let, které nechtûjí jen sedût doma a mají
zájem jezdit na v˘lety a poznávat neznámé kraje a památky. Jsou rády
mezi dûtmi, zajímají je rÛzné hry, vázání uzlÛ, chtûjí se nauãit rozdûlávat
oheÀ, ãíst v mapû, poznávat stopy zvíﬁat atd. Pﬁijìte se mezi nás kterékoliv pondûlí do klubovny podívat.
KaÏdou stﬁedu od 16 hod. se v klubovnû schází i Klub MAGIC, kter˘
je urãen hráãÛm této fantasy karetní hry. Klub cenami pro hráãe sponzoruje firma Blackfire. Pﬁijít mohou jak zaãáteãníci, které rádi do hry zasvûtíme a poradíme, tak i zku‰ení hráãi. Klub je urãen zejména dûtem do 15 let.
Kdyby mûl nûkdo zájem jet na nûkterou akci s námi, staãí buì pﬁijít na jakoukoliv oddílovou schÛzku – kaÏdé pondûlí 16–18 hod., klubovna Kpt. Stránského 994, âern˘ Most nebo se telefonicky dohodnout s vedoucí oddílu – tel. 281 862 762 (veãer). Úãast na akci není
podmínûna ãlenstvím v oddíle.
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Centrum
Welcome
(Vítáme Vás)
Vybíralova 969
Praha 14 – âern˘ Most
Oficiální otevﬁení a zahájení programÛ 5. 10. 2007
Mateﬁská ‰koliãka pro pﬁed‰kolní dûti pondûlí – pátek 8–13 hod.
(pro dûti na‰ich spoluobãanÛ cizí národnosti zdarma.)
Setkání rodiãÛ a dûtí nad knihou – pondûlí 9–12 hod.
Klub maminek a dûtí – pondûlí, úter˘ 9–12 hod.
Zpívání pro dûti od nejmen‰ích Klub kﬁesÈansk˘ch maminek a dûtí –
stﬁeda 9–10 hod.
V˘tvarná dílna pro rodiãe a dûti – ãtvrtek 10–12 hod.
Anglick˘ jazyk pro rodiãe s mal˘mi dûtmi – ãtvrtek 15–16 hod.
Deskové hry pro rodiãe s mal˘mi dûtmi – pátek – 15–17 hod.
Kurz práce na PC – ãtvrtek
Anglick˘ jazyk pro Ïeny na MD – úter˘ 9–12 hod. hlídání dûtí, kurzy
zdarma, projekt EU
Anglick˘ jazyk pro dûti – pondûlí, stﬁeda, ãtvrtek
Anglick˘ jazyk pro mládeÏ – stﬁeda – konverzace – zdarma
Anglick˘ jazyk pro dospûlé – stﬁeda – zaãáteãníci 17–18 hod., mírnû
pokroãilí 18–19 hod., pokroãilí 19–20 hod.
Nûmeck˘ jazyk – v˘uka dle dohody
·panûlsk˘ jazyk – ãtvrtek 14–16 hod.
V˘uka ãeského jazyka pro cizince – úter˘ – V˘uka ãeského jazyka pro
cizince a dûti cizincÛ zdarma. Kurz pro dûti 17–18 hod.
Kurz PC pro dospûlé ãtvrtek 18–19 hod., Kurz PC seznámení s PC
(20. 10. a 24. 11.)
Tanec – Step pondûlí 17–18 hod. pro dûti od 2.tﬁídy
Hip – Hop pátek 16.30–18.30 pro dûti a mládeÏ
Dûtsk˘ videoklub pondûlí 15–17 hod. Pﬁíprava videoreportáÏí, v˘roba
vlastních filmÛ
Literárnû dramatick˘ klub – úter˘, V˘tvarn˘ klub – úter˘
Pro pﬁihlá‰ení je nutn˘ talentov˘ a motivaãní pohovor s rodiãi a dûtmi,
kter˘ bude 18. 9.
V˘tvarn˘ klub pro dospûlé – úter˘ 19–21 hod. Pﬁíprava na studium na
umûleck˘ch V·.
Hudební kluby – stﬁeda – pro Heﬁmánek hudební ‰kola Yamaha
V˘uka hry na kytaru a flétnu – ãtvrtek – skupinky 3–4 úãastníci, klasická i country kytara Zápis a pﬁihlá‰ky na www.prorodinu.cz a 13. 9.
Práce na PC – stﬁeda – pro dûti od 4. tﬁídy, 16–18 hod.
Deskové hry pro ‰kolní dûti – pátek 15–17 hod.
Douãování dûtí – pondûlí (dûti cizincÛ a bilinguální dûti zdarma)
Klub domácího vzdûlávání – pátek dopoledne. Info: 775 132 305
Pﬁihlá‰ky a podrobné informace o kurzech na www.prorodinu.cz
nebo kcr.hermanek@seznam.cz,
telefonicky 775 132 305, 776 305 228, 286 850 177
nebo osobnû v centru Welcome, Vybíralova 969
8., 15. a 22. 9.
Multikulturní aktivity v rámci programu centra jsou podpoﬁeny grantem z Islandu, Lichten‰tejnska a Norska v rámci Finanãního mechanismu EHP a Norského finanãního mechanismu prostﬁednictvím Nadace rozvoje obãanské spoleãnosti.
Vzdûlávací aktivity pro rodiãe na rodiãovské dovolené, kurz AJ (ãtvrtek dopoledne a kurzy P.C.) jsou financovány ESF a státním rozpoãtem âR.

Den v Plynárenském muzeu
âeská plynárenská unie spolu s PraÏskou plynárenskou, a.s. zvou na Den
otevﬁen˘ch dveﬁí v Plynárenském muzeu (U Plynárny 500, Praha 4) v sobotu 15. záﬁí od 10 do 17 hod., kter˘ bude uspoﬁádán u pﬁíleÏitosti oslav 160 let
ãeského plynárenství. Pro dûti i dospûlé je pﬁipraven bohat˘ zábavn˘ program. Náv‰tûvníci si budou moci prohlédnout historické exponáty muzea
a také v˘stavu fotografií z cesty kolem svûta, kter˘ letos objela posádka
vozu s pohonem na stlaãen˘ zemní plyn. Provázet bude i filmov˘ historik
Karel âáslavsk˘. Spojení: tram ã. 11, bus ã. 188.
stránky 6–8 pﬁipravila Alena Veselá

DDM na Černém Mostě
Zápisy pro ‰kolní rok Generála Janou‰ka 1060,
2007/2008 budou probíhat
tel.fax.: 286 889 428
ve dnech 4., 5. a 6. záﬁí od info-cm@ddmpraha9.cz
14 do 19 hod.
www.ddmpraha9.cz

Otevíráme tyto zájmové kroužky:
Estetika, tvoﬁení… Dívãí klub, ·ikovné ruãiãky, V˘tvarné hrátky, Keramika, Nebojme se v˘tvarného umûní, Fotografování
Modeláﬁi… Îelezniãní modeláﬁ, Leteck˘ modeláﬁ
PC zaãáteãníci, pokroãilí, hraní síÈov˘ch her
Sportujeme… Jóga (dûti, dospûlí), Pohybová akrobacie, Kalanetika
(dospûlí), Body form (dospûlí), Aerobic, Mix dance, Orientální tance,
Capoiera, Stûnolezení, Florbal, Volejbal – dívky, Basketbal, Pohybové
hry, Míãové hry, Turistick˘ oddíl, Îonglování, Cviãeníãko pro radost,
Taneãní modeling, Taneãky pro nejmen‰í, Folklórní tance, Rómské tance, Perské tance
Hudba… Kytara k táboráku
Jazyky a jiné uãení… Nûmãina – pro nejmen‰í, dûti zaãáteãníci, dospûlí zaãáteãníci, pokroãilí, Arab‰tina, Psaní v‰emi deseti

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

Program na září – zahajujeme školní rok 2007/08 –
kroužky, kurzy pro děti i dospělé
a motivační programy pro maminky s dětmi!
JiÏ mnoho let pﬁipravujeme volnoãasové aktivity pro dûti od 2 let, ‰koláky i dospûlé. Nejinak tomu bude i v novém ‰kolním roce. Pro maminky mal˘ch dûtí nabízíme na kaÏd˘ den jin˘ dopolední program. Do Sluníãek se mohou hlásit dûti s rodiãi se zájmem o spoleãné tvoﬁení. Pro dûti
od 3 let, které nechodí do M·, nabízíme dopolední ‰koliãku ·ikulky. ·koliãka Papou‰ci je urãena dûtem od tﬁí let, které se potﬁebují pﬁi hrách pod
vedením logopedky „rozmluvit.“ ·koláci od 1. tﬁídy se u nás mohou nauãit základÛm hry na flétnu ãi keyboard. Dále pﬁipravujeme ‰irokou nabídku v˘uky angliãtiny pro pﬁed‰koláky, ‰koláky, maminky s dûtmi i pracující dospûlé. JiÏ tradiãnû se vûnujeme ekologické v˘chovû, jednak
v pravideln˘ch bezplatn˘ch krouÏcích (EkokrouÏek, Ekoklub) a dále
v jednorázov˘ch akcích, které vÏdy pﬁedem inzerujeme na v˘lohách a na
na‰ich internetov˘ch stránkách (www.obcanskainspirace.cz). MÛÏete také
vyuÏít zku‰eností lektorky – logopedky, která pﬁipravuje pro pﬁedem
objednané dûti s rodiãi cyklus individuálních konzultací.
ZÁPIS DO KROUÎKÒ a platby kurzovného (není-li zdarma)
probíhají od 27. SRPNA DO 7. ZÁ¤Í od 10 do 17 hod.
(polední pauza 12–13)

Den otevřených dveří – středa 5. září
V‰echny, kteﬁí se o nabídce centra na âerném Mostû chtûjí dozvûdût více, srdeãnû zveme na den otevﬁen˘ch dveﬁí ve stﬁedu 5. záﬁí od
13 do 19 hod. Budete si moci prohlédnout na‰e prostory, dozvûdût se
více informací o krouÏcích a osobnû se setkat s lektory!
Ve‰keré podrobné informace najdete na na‰ich webov˘ch stránkách ,
na v˘vûsce u nás nebo tel.: 774 707 744 – Mgr. Vo‰ahlíková

Bezplatné sociálně právní poradenství
Bezplatná sociálnû právní poradna (JUDr. Janatová, Mgr. Hovorka),
Sociální a zamûstnavatelská problematika pro Ïeny (Mgr. Kláp‰tová, M. Nikod˘mová). 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. Od záﬁí 2007 je moÏné pﬁijít i bez
objednání – právniãka je k dispozici kaÏd˘ t˘den ve vyhrazené hodiny –
informujte se telefonicky! Bezplatné poradenství poskytujeme díky grantové podpoﬁe MPSV a MHMP.

06-12_P14

29.8.2007

15:46

Stránka 9

Sport

9

ZÁ¤Í 2007

Memoriál
Oldy Pecha
roufám si tvrdit, Ïe v Kyjích
nebylo vût‰ího fotbalového patriota. Kulat˘ míã mu daly do koãárku sudiãky zﬁejmû hned pﬁi jeho

T

narození v roce 1945. Mal˘ Oldík
PechÛ uÏ v té dobû mûl dvanáctiletou sestru a sedmiletého brá‰ku. Jeho
prvním fotbalov˘m uãitelem byl tatínek, kter˘ konãil
s aktivní kariérou aÏ
ve sv˘ch 43 letech.
Svého synka nechal
zaregistrovat v Kyjích uÏ v osmi, ten ve
sv˘ch vûkov˘ch kategoriích vÏdy zápalem i v˘konem o nûco pﬁevy‰oval své
spoluhráãe, takÏe to
ãasem dotáhl aÏ do
druhé ligy v dresu
Dûãína. Tehdy bydlel
u sestry v Teplicích

a právû kvÛli bytu pﬁestoupil do
divizní Bíliny, aby se po letech ze
severu vrátil opût do Kyjí. Tady
aktivnû hrál skoro do padesátky, zároveÀ dûlal Jiﬁímu Mike‰ovi asistenta,
a pak se stal hlavním trenérem. Byl
u nejvût‰ího úspûchu kyjského fotbalu, kdyÏ v roce 2001 jeho svûﬁenci v baráÏi o postup do praÏského pﬁeboru porazili na Dûkance Pﬁední
Kopaninu. To se v Kyjích nepodaﬁilo ani za éry slavného Andreje Kva‰Àáka. Fotbalu zasvûtil Olda Pech cel˘
svÛj Ïivot, kter˘ bohuÏel skonãil uÏ
v osmapadesáti letech…
Na jeho poãest se na samém zaãátku prázdnin
konal II. roãník fotbalového turnaje veteránÛ,
kde startovala ﬁada Oldov˘ch spoluhráãÛ, svûﬁencÛ i soupeﬁÛ. Zvítûzili v nûm zku‰ení borci
v dresu Zlatého tygra
pﬁed Dolními Poãernicemi a domácími hráãi, ale
sportovní v˘sledek nebyl
aÏ tak dÛleÏit˘. Memoriál
Oldy Pecha je spí‰ spoleãenskou záleÏitostí, setkáním kamarádÛ, pﬁíleÏitostí ke vzpomínkám.
Tûch byla v prÛbûhu celého dne opravdu spousta,
a tak za v‰echny vyberme alespoÀ pár vût z úst
o dva roky mlad‰ího bratra Karla, které pﬁesnû

charakterizují v‰echny vyslechnuté
vzpomínky.
„I po tûch ãtyﬁech letech se mi
o Oldovi mluví stra‰nû tûÏko. ProÏili jsme spolu toho opravdu moc, byl
to bezva brácha, hodn˘ kluk, v˘born˘ ãlovûk, chlap pro rodinu. Tolerantní sympaÈák se spoustou kamarádÛ, kter˘ snad nemûl nepﬁítele.
Fotbal byl jeho Ïivot, on vy‰el s kaÏd˘m, coÏ je v tomto sportu obdivuhodné. ByÈ jsem letos ‰edesátník, tak
se za slzy nestydím, protoÏe mi fakt
hroznû chybí.“

Ragbyový úspěch ZŠ Vybíralova
minulém ‰kolním se pﬁihlásila
Z· Vybíralova jiÏ podruhé na
soutûÏ nazvanou „Sport bez pﬁedsudkÛ“, která zahrnuje atletiku, fotbal a ragby v kategoriích benjamín
(6. a 7. tﬁída) a junior (8. a 9. tﬁída).
Souãástí pﬁípravy byly také tréninkové dny na Julisce, âechii Smíchov
a na ragbyovém hﬁi‰ti Tatry Smíchov.
A právû tam poﬁadatelé soutûÏe
nabídli ‰kolákÛm z âerného Mostu,
aby se zúãastnili ‰kolní ligy ragby
sedmiãlenn˘ch t˘mÛ, hrané ve tﬁech
kolech plus finále na hﬁi‰ti RC Tatra
Smíchov. Velmi lákavá nabídka, kterou Ïáci devát˘ch tﬁíd po dohodû
s vedením ‰koly pﬁijali. Turnaje smí‰en˘ch druÏstev (podmínkou byla
minimálnû jedna dívka) probíhaly 26. dubna, 16. kvûtna a 7. ãervna
a Z· Vybíralova reprezentovaly hned
dva v˘bûry sloÏené z kádru AneÏka
Rytinová, Monika Junová, Barbora

V

Mádlíková, Dana Psotová, Kateﬁina ·anderová, Petr Ka‰par, Tomá‰
Klein, Artur Kastsian, Jiﬁí Balcar, Jiﬁí
Hausner, Vojtûch a Ondﬁej Urbanovi, Martin ZrÛst, Dominik Fidler
a Jan Ko‰Èák.
Celkem soutûÏilo ve ãtyﬁech skupinách 17 druÏstev z Prahy a oba
na‰i zástupci se postupnû zlep‰ovali. V dubnu skonãili pátí a devátí,
v kvûtnu druzí a devátí, v ãervnu pak
první a ãtvrtí.
Po celou dobu se svûﬁenci i svûﬁenkynû Marcely Vydrové domlouvali na taktice, kdyÏ nehráli, tak sledovali zápasy soupeﬁÛ, rozebírali
chyby jednotlivcÛ a vzájemnû si radili. Byli k sobû nûkdy aÏ hodnû upﬁímní, kaÏd˘ byl k sobû kritick˘ a zároveÀ dokázal pﬁijímat kritiku od
spoluhráãÛ. Atmosféra v druÏstvech
byla prostû úÏasná a první turnajové vítûzství hráãe neuvûﬁitelnû nastartovalo. Do celostátního finále
26. ãervna postoupila ãtyﬁi druÏstva
z Prahy a po dvou
z Ostravy a Jablonce. Z kaÏdé
Z· startoval pouze jeden smí‰en˘
t˘m, ostatní byli
pﬁipraveni ke stﬁídání, aby vysta-

ãily síly ve vyﬁazovacích bojích. Podle slov trenérky Vydrové kapitán
Tomá‰ Klein vná‰el do t˘mu sv˘m
klidem, taktem a neustál˘m úsmûvem na tváﬁi úÏasnou náladu. Po
ruce mûl velkou oporu Jirku Balcara
a bojovníka Artura Kastsiana. Nebylo to jednoduché, protoÏe soupeﬁi byli
zku‰enûj‰í a nûkdy i silnûj‰í, ov‰em
reprezentanti na‰í mûstské ãásti bojovali skoro jako o Ïivot. A díky skvûlému t˘movému v˘konu se stali mistry mezi ‰koláky z celé republiky.
Vyãerpaní, ale nesmírnû ‰Èastní…

stránku pﬁipravil vok, foto: autor a archiv
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Ocenění pedagogové
Leto‰ní oceÀování pedagogÛ základních a mateﬁsk˘ch ‰kol Prahy 14
se odehrávalo premiérovû v Galerii 14 na závûr ‰kolního roku 2006/2007.
V komorním prostﬁedí na‰eho kulturního stánku se se‰lo celkem 12 uãitelÛ základních ‰kol, z nichÏ polovina byli vítûzové Ïákovské ankety „Amos“
a vybrali si je sami Ïáci na‰ich ‰kol. Druhou ãást ocenûn˘ch tvoﬁilo 10 uãitelek z na‰ich mateﬁsk˘ch ‰kol. V‰echna ocenûní pﬁebírali uãitelky a uãitelé
z rukou zástupkynû starosty Mâ Praha 14 Mgr. Jitky Îákové a zástupce starosty Bohumila Sobotky.
text a foto: ves

Jedním ze dvou ocenûn˘ch muÏÛ byl uãitel Z· Hloubûtínská Mgr. Jaromír Horníãek. Na snímku mu blahopﬁeje zástupce starosty Bohumil Sobotka (vpravo).

Galerie 14 byla 25. ãervna plná uãitelek.

Ocenûní z rukou místostarostky Mgr. Jitky Îákové (vpravo) pﬁebírá Mgr. Eva
Jiﬁíková, CSc. ze Z· Gen Janou‰ka. Paní uãitelka je pravidelnou dodavatelkou ãlánkÛ i fotografií do ListÛ Prahy 14.

Rozloučení i uvítání v Galerii 14
Absolventi ZŠ Vybíralova
Je‰tû coby Ïáci devát˘ch tﬁíd se v Galerii se‰li tûsnû pﬁed koncem ‰kolního roku ãtyﬁi vycházející roãníky slavnostnû obleãen˘ch sleãen a mlad˘ch muÏÛ ze Z· Vybíralova. Spoleãnû s rodiãi a dal‰ími pﬁíbuzn˘mi
oslavili zakonãení jedné etapy Ïivota, pﬁevzali závûreãné vysvûdãení z rukou sv˘ch tﬁídních uãitelÛ a poslechli si poslední rady do dal‰ího Ïivota nejen od ﬁeditele ‰koly, ale i od zástupkynû starosty
Mâ Praha 14 Mgr. Jitky Îákové. Ta také spolu s vedoucí odboru
‰kolství Bc. Alenou Naidrovou pﬁedala dárky reprezentantÛm ‰koly,
kteﬁí 26. ãervna zvítûzili v ragbyové ãásti celorepublikové soutûÏe
juniorÛ „Sport bez pﬁedsudkÛ“ (více na sportovní stránce).

Společně s novými prvňáčky
Nûkolikaletá tradice Z· Gen. Janou‰ka – spoleãné louãení deváÈákÛ a souãasnû uvítání prvÀáãkÛ v Galerii 14 se konalo i letos 28. ãervna. Pamûtní list
absolventÛm ‰koly a Upomínkov˘ list budoucím prvÀáãkÛm pﬁedávala ﬁeditelka ‰koly Mgr. Ilona ·Èastná spolu se sv˘m zástupcem Miroslavem Ferklem
ãtyﬁem roãníkÛm devát˘ch tﬁíd a pûti roãníkÛm budoucích prvních tﬁíd. Je‰tû
zasadit stromky v aleji ÏákÛ a potom uÏ se v‰ichni rozjeli za prázdninov˘mi
dobrodruÏstvími.
text a foto: ves
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Nabídka studia na ZUŠ
Základní umûlecká ‰kola Praha 9, Ratiboﬁická 30 nabízí ve své
poboãce v ul. Generála Janou‰ka 1060 na âerném Mostû studium
hudebního a v˘tvarného oboru.
V hudebním oboru: hra na flétnu (zobcovou, pﬁíãnou), klarinet, hoboj,
housle, violu, violoncello, akordeon, kytaru klasickou, elektrickou, basovou, klavír, keyboard, trubku, lesní roh, pozoun, zpûv sólov˘, sborov˘,
bicí nástroje, skladba a hudební nauka.
Îáci hudebního oboru mají moÏnost zapojit se do rÛzn˘ch komorních
souborÛ a tûles pracujících pﬁi ‰kole, dua, tria, kvarteta a kvinteta rÛzn˘ch
nástrojov˘ch sestav. Dal‰í moÏnost uplatnûní získan˘ch dovedností je
v pûveck˘ch souborech Mozaika a Notiãka, pûveck˘ch sborech Malíãek
a Paleãek, rockové skupinû Be Toon a taneãním orchestru Junior Band.
Ve v˘tvarném oboru: základy v˘tvarné kompozice, volné tvorby,
ztvárnûní skuteãnosti, prostorové, objektové a akãní tvorby a v˘tvarné
kultury. Studium rozvíjí v˘tvarné zku‰enosti ÏákÛ, které postupnû uplatÀují pﬁi ztvárnûní reality, pocitÛ, pﬁedstav a obsahÛ. Základními technikami jsou malba, kresba, grafika a modelování (vãetnû keramiky).
ZU· v Horních Poãernicích otevírá literárnû-dramatick˘ obor:
Od ‰kolního roku 2007/2008 pﬁijímá ZU· zájemce o studium literárnû-dramatického oboru.
Základem v˘uky a prostﬁedkem v˘chovy jsou tvoﬁivé ãinnosti dramatické (pohybové, mluvní), pﬁednesové, slovesné a hra s loutkou. Literárnû-dramatick˘ obor rozvíjí dramatickou múziãnost dûtí, mládeÏe i dospûl˘ch. Dramatická v˘chova je v˘znamn˘m nástrojem rozvoje nûkter˘ch
sloÏek sociability ÏákÛ (schopnost kolektivnû cítit, ﬁe‰it obtíÏné sociální
situace apod.) a také nástrojem rozvoje umûleck˘ch vloh k divadelní a slovesné ãinnosti. Odbornû vedená v˘uka v dramatickém oboru napomáhá
vãas podchytit nejtalentovanûj‰í jedince a pﬁipravit je ke studiu herectví,
reÏie, dramaturgie, divadelní vûdy, scénografie, loutkáﬁství, organizace
divadel, uãitelství literárnû-dramatického oboru na odborn˘ch stﬁedních
a vysok˘ch umûleck˘ch ‰kolách, filosofick˘ch a pedagogick˘ch fakultách.
Pﬁihlásit se mohou dûti ve vûku od 7 let a star‰í.

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.

Mgr. Eva Hradská
je od ‰kolního roku 2007/8 novou
ﬁeditelkou Z· Hloubûtínská, místo
Mgr. ZdeÀky Pacákové, která ode‰la
do dÛchodu. Mgr. Eva Hradská pracuje v základním ‰kolství jiÏ 27 let,
z toho vût‰inu ãasu jako zástupkynû
ﬁeditele, posledních pût let jako ﬁeditelka. Vedle svého vysoko‰kolského
vzdûlání absolvovala v roce 2005 je‰tû tﬁílet˘ bakaláﬁsk˘ obor „Specializace v pedagogice – ‰kolsk˘ management“. Pﬁi‰la k nám z Prahy 10,
takÏe jí drÏíme palce, aby u nás byla
spokojená a stejnû tak uãitelé a dûti
ve ‰kole s jejím vedením.

Začátek nové tradice
DeváÈáci Z· Generála Janou‰ka se mimo jiné rozlouãili se ‰kolu je‰tû i na parníku Odra. Pﬁi projíÏìce historick˘m centrem, spojené s diskotékou jsme se ohromnû
bavili. Nûkteﬁí tanãili, jiní sledovali dûní na ﬁece i historické památky. Nad‰enû jsme se zdravili s protijedoucími lodûmi a také jsme oslavili narozeniny na‰eho milého pana zástupce Ferkla. Zazpíval nám i Hynek Tomm,
zpûvák a zároveÀ ná‰ uãitel. V‰ichni jsme se vraceli spokojeni. Vûﬁíme, Ïe jsme zaloÏili novou tradici na‰í ‰koly – rozlouãení deváÈákÛ na parníku.
Ïáci 9. D, kteﬁí akci pro ostatní pﬁipravili

Naše ekoprojekty

Na sklonku minulého ‰kolního roku
se na základní ‰kole Gen. Janou‰ka uskuteãnila pﬁehlídka nejlep‰ích ekologick˘ch
projektÛ. Îáci pﬁedstavili v˘sledky své celoroãní práce z oblasti ekologie, pﬁírodopisu, zemûpisu, fyziky i v˘poãetní techniky.
K nejzajímavûj‰ím patﬁil projekt D. Forstové, A. ¤ehoﬁové a B. Frouzové na téma
Psi, pejskaﬁi a Ïivotní prostﬁedí Prahy 14,
dále projekt Obnovitelné zdroje energie, kter˘ zpracovaly Ïákynû 9. C M. K‰ánová a V.
Horáková a projekt ÏákÛ 9. A L. Hurycha,
J. Halamy a L. Koblihy na téma Energie vãera, dnes a zítra aneb v‰ichni jsme spolupachatelé. Nejlep‰í projekt Psi, pejskaﬁi
a Ïivotní prostﬁedí Prahy 14 bude reprezentovat na‰i ‰kolu na republikové Îákovské
ekologické konferenci v listopadu 2007.
za Ekot˘m Martina Vláãilová
dvoustranu pﬁipravila:
Alena Veselá

Stanislav Konopásek – hráã, kter˘ pﬁeÏil... (Luk‰Û, Palán), vydala
âeská televize, 249,– Kã. Svûdectví vynikajícího hokejového útoãníka (2x mistr svûta v letech 1947
a 49), kter˘ byl spolu s dal‰ími hráãi ve vykonstruovaném procesu
odsouzen k mnohaletému vûzení
v uranov˘ch dolech.
Zakletá zemû (Robertsová), vydal
Klokan, 219,– Kã. Nov˘ román od
oblíbené americké autorky, jehoÏ
hlavní hrdinka je zástupkyní ‰erifa
na ostrovû Tﬁí sester. Je to Ïena, která odmítá,Ïe má magické schopnosti, ale pak ji zaãne dûsit vû‰teck˘
sen a hrozba se blíÏí...
Kam znaãky nevedou III. (Mudrová),vydalo NLN, 199,– Kã.
V poﬁadí tﬁetí prÛvodce po zajímavostech a krásách na‰í zemû, kter˘m
se znaãené turistické trasy vyh˘bají. Tentokrát nás zavede na Sedlãansko, Táborsko, Pelhﬁimovsko, Jihlavsko, Velkomeziﬁíãsko a Tﬁebíãsko.
Milion mal˘ch stﬁípkÛ (Frey), vydal Columbus, 299,– Kã. Neuvûﬁitelnû drsn˘ a upﬁímn˘ popis boje
s alkoholem a drogami. 23let˘ Ameriãan James se dostal z pekla závislosti, oÏenil se a úspû‰nû abstinuje
jiÏ devût rokÛ...
Literární poklesky (Leacock), vydala Paseka, 249,– Kã. JiÏ sedmé
vydání nestárnoucí knihy povídek
a literárních parodií kanadského
autora, jenÏ si bere na mu‰ku lidskou
po‰etilost, pokrytectví, okázalost ãi
snobismus...
Léto s KáÈou (Trevanian), vydalo
Argo, 248,– Kã. Vynikající psychologick˘ horor ve stylu staré dobré
anglické ‰koly, pﬁíbûh,kter˘ zabíhá
do nejtemnûj‰ích koutÛ lidské du‰e...
Sníh (Stephenson), vydal Talpress,
289,– Kã. Kultovní sci-fi román,
postmoderní vize spoleãnosti, kterou ovládá droga Sníh, která je souãasnû poãítaãov˘m virem.
Afghánec (Forsyth), vydal KniÏní
klub, 259,– Kã. Po newyorsk˘ch
a lond˘nsk˘ch atentátech mají bezpeãnostní sluÏby napilno, v poãítaãi
vysokého pﬁedstavitele Al-Kajdy,
kter˘ staãil spáchat sebevraÏdu, jsou
nalezeny dva podezﬁelé dokumenty... Mistr ‰pionáÏních románÛ Forsyth napsal opût velmi napínavou
a aktuální knihu...
Velká turistická encyklopedie
1 Stﬁedoãesk˘ kraj (David, Soukup), vydal KniÏní klub, 699,– Kã.
První díl ze 14. svazkové ﬁady encyklopedií, které postupnû po jednotliv˘ch krajích zmapují celou âR.
Pivrncovy vopiãárny (Urban), vydal Jan Kohoutek, 159,– Kã. Dal‰í kniha ko‰ilat˘ch kreslen˘ch vtipÛ
Petra Urbana...

06-12_P14

29.8.2007

15:48

Stránka 12

Gastronomick˘ prÛvodce

12

ZÁ¤Í 2007

Pizza restaurant KARIBIC

dyÏ jsme se uprostﬁed parného
léta rozhodovali, kam se v rámci na‰eho gastroprÛvodce vypravíme,
padla na‰e volba na restauraci Karibic. A mám dojem, Ïe jsme tím zabili, jak se ﬁíká, dvû mouchy jednou
ranou: jednak s námi zavítáte do nové
restaurace, která byla otevﬁena 8. 6.

K

má kaÏd˘ den od 11.30 do 23 hodin
otevﬁeno pizza restaurant Karibic.
Je zde stále hot˘lek U HolubÛ, jehoÏ
restauraci si dobﬁe pamatují zejména místní obãané. B˘valá restaurace
v‰ak letos získala nového nájemce,
kter˘ si ji upravil a pﬁejmenoval
k obrazu svému. V srpnovém poledním parnu jsme nezÛstali sedût
v malé pﬁedzahrádce, ale vzali jsme
zavdûk pﬁíjemnû klimatizovanému
suterénu, kde reáln˘ Karibik pﬁipomínalo jen nûkolik barevn˘ch fotoobrázkÛ na stûnách. Co nás nejvíce
pﬁekvapilo, byla neobyãejnû ‰iroká
nabídka v jídelníãku, kdyÏ uváÏíme,
na jak zastrãeném místû Prahy 14
jsme se ocitli. Jen minutková kuchynû nabízela 20 pizz, 14 druhÛ tûstovin, 4 druhy polévek, 3 pﬁedkrmy,
v˘bûr z kuﬁecího, hovûzího a vepﬁového – od kaÏdého nûkolik jídel,
5 bezmas˘ch jídel, 7 salátÛ a 14 druhÛ pﬁíloh! Polední menu za baÈov-

razná chuÈ je tady asi povaÏována za
standard. Zb˘vá je‰tû dodat, Ïe interiéru s bodov˘mi svûtly dominuje bar,
kde vám nabídnou devût nealkoholick˘ch nápojÛ, naãepují desítku staropramen a pro milovníky silnûj‰ího
piva mají pﬁipravenu belgickou ãtr-

sk˘ch 99 Kã zahrnuje kromû polévky a hlavního jídla téÏ trojdecku
nápoje. Vybrat si v meníãku mÛÏete
od pondûlí do pátku (11.30–15 hod.)
vÏdy ze dvou polévek a pûti hlavních
jídel. Obsluha byla rychlá vzhledem
k tomu, Ïe jsme obûdvali takﬁka sami.
O polévce se mÛÏeme vyjádﬁit jen
v superlativech, vepﬁov˘ steak po
ﬁecku s vaﬁen˘m bramborem jsme si
dali s kolegou, masa se nám sice zdálo nûjak málo, ale jinak jsme si po
dochucení pokrmu pochutnali, zejména obloha byla skvûlá. Kolegynû
si z poledního menu zvolila míchan˘ salát s tuÀákem, na kter˘ ale musela pouÏít ve‰keré dostupné ingredience na stole a je‰tû poÏádat o olej
– byl totiÏ jaksi „bez chuti“. Nev˘-

náctistupÀovou Stellu za 29 korun.
Restaurace nemá bezbariérov˘ pﬁístup, nekouﬁilo se zde, dûtskou vysokou Ïidliãku jsme v lokále nezaznamenali.
red

a zadruhé tûÏko byste hledali lákavûj‰í destinaci neÏ se jménem Karibik (tropická oblast Karibského moﬁe
s exotick˘mi ostrovy), byÈ k jejímu
dosaÏení nepotﬁebujete âSA, ale
vystaãíte si s MHD – autobusová linka 110. Vystoupíte na Jahodnici a tam
ve vilové ãtvrti v Bezdrevské ulici
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Program rozvoje městské části
Praha 14 (pro období 2007–2010)
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Program rozvoje Mâ Praha 14 si klade za cíl pﬁedstavit transparentní dokument, kter˘ obsahuje cíle rozvoje v jednotliv˘ch oblastech
a specifikuje kroky, jimiÏ má b˘t tûchto cílÛ dosaÏeno. Zámûry vyjádﬁené
v Programu rozvoje jsou pro orgány mûstské ãásti závazné a slouÏí jako
dÛleÏit˘ podklad pro sestavování rozpoãtov˘ch v˘hledÛ, posuzování
(novelizaci) územního plánu a investiãních zámûrÛ realizovan˘ch na území mûstské ãásti. Jedná se tedy o „katalog“ projektÛ, kter˘ zastupitelstvo
povaÏuje za rozhodující pro dal‰í rozvoj mûstské ãásti v letech 2007 aÏ
2010. Plnûní Programu rozvoje bude kaÏdoroãnû procházet kontrolou
zastupitelstva, pﬁípadnû aktualizací jednotliv˘ch projektÛ.

1. Územní rozvoj
Cílem územního rozvoje je formulovat poÏadavky a regulace k dostavbû
území mûstské ãásti (zmûny územního plánu, vliv na Ïivotní prostﬁedí) a zabezpeãení jednotliv˘ch funkãních systémÛ.
1.1. Rozvoj parkÛ a parkov˘ch
ploch
1.1.1. spolupracovat s odbory
Magistrátu na pﬁípravû
a realizaci parku Na âeÀku s cílem zajistit prostor
pro rekreaci obyvatel âerného Mostu a správního
obvodu Prahy 14.
1.1.2. vypracovat projektovou
dokumentaci pro obnovu
a zﬁízení ploch veﬁejné
zelenû (napﬁ. Kyje – Hutû)
T: 2007–2008
1.1.3. postupnû realizovat pﬁipravené projekty dle
bodu 1.1.2.
T: 2008–2010
1.1.4. zaji‰Èovat náhradní v˘sadbu na pozemcích ve
správû Mâ Praha 14 minimálnû v rozsahu vynucené likvidace dﬁevin.
1.1.5. pﬁipravit podklady pro
revitalizaci v oblasti PraÏského zlomu.
T: 2007–2008
1.2. Plochy pro sportovní a rekreaãní aktivity
1.2.1. pﬁíprava projektu na zpracování PD na cyklotrasu
spojující oblast Kyje –
Nad Rybníkem, Kyje –
Hutû a Satalice
T: 2008
1.2.2. ve spolupráci s OMI Magistrátu a TSK hl. m. Prahy pﬁipravit projekt cyklostezky spojující oblast
âerného Mostu a Horní
Poãernice – Svépravice
T: 2007–2008
1.2.3. pﬁíprava podkladÛ pro
vybudování sportovnû
rekreaãních ploch v oblasti Kyje – Hutû a Jahodnice (ve spolupráci se
Sokolem Kyje a investorem bytové v˘stavby pﬁi
ul. Lomnická)
T: 2007–2008
1.2.4. rekonstruovat sportovní
zaﬁízení (hﬁi‰tû a tûlocviãna) Z· Chvaletická
a otevﬁít pro vyuÏití veﬁejnosti
T: 2007–2008

1.2.5. ve spolupráci s V· Palestra pﬁipravit podklady
pro realizaci v˘stavby
sportovního zaﬁízení v parku pﬁi ul. Pilská s cílem
vyuÏití pro veﬁejnost
T: 2007–2008
1.3. Revitalizace centrálních oblastí
1.3.1. zpracování provûﬁovací
studie pro revitalizaci
Hloubûtína a následnû
pﬁipravit projektové podklady
T: 2007–2008
1.3.2. usilovat o sníÏení hlukové zátûÏe obyvatel Hloubûtína. Na základû v˘sledkÛ akustické studie
jednat se zástupci hl. m.
Prahy, Dopravního podniku a TSK hl. m. Prahy
na realizaci opatﬁení ke
sníÏení hlukové zátûÏe.
1.3.3. usilovat o zaﬁazení realizace mimoúrovÀov˘ch
kﬁiÏovatek na ul. Kbelská
v Hloubûtínû do investiãních zámûrÛ hl. m. Prahy

1.3.4. pﬁíprava projektu Rekonstrukce objektu Hloubûtínská 55 a jeho okolí se
zamûﬁením na komunitní
centrum
T: 2007–2008
1.3.5. usilovat o vyuÏití objektu
KﬁíÏovnick˘ dvÛr pro
kulturní a sociální aktivity
1.3.6. pﬁipravit podmínky pro
realizaci v˘stavby v oblasti Broumarská sever –
jih
T: 2007–2008
1.4. Komunikace, parkování
1.4.1. pﬁipravit projektovou
dokumentaci na rekonstrukci komunikací v oblasti Staré Kyje, nad Rybníkem
T: 2007–2008
1.4.2. získat stavební povolení
na rekonstrukci komunikací v oblasti Lehovce
T: 2007
1.4.3. realizovat projekty uvedené v bodech 1.4.1
a 1.4.2.
T: 2008–2010
1.4.4. projednání projektov˘ch
podkladÛ pro realizaci
zámûru Parkování pﬁi ul.
Bryksova
T: 2007–2008

2. Životní prostředí
Na území mûstské ãásti Praha 14 se nachází velké mnoÏství ploch veﬁejné zelenû (cca 90 ha), jejichÏ souãástí jsou dûtská a sportovní hﬁi‰tû. ZároveÀ
je v‰ak mûstská ãást jako okrajová ãást hl. m. Prahy protkána hustou sítí velmi zatíÏen˘ch dopravních komunikací. Doprava je prvkem, kter˘ nejvíce
negativnû ovlivÀuje kvalitu Ïivotního prostﬁedí (plynné ‰kodliviny, prach,
hluk).
Hlavním cílem v oblasti Ïivotního prostﬁedí je zvy‰ovat úroveÀ ãistoty
a poﬁádku na veﬁejn˘ch prostranstvích a komunikacích a peãovat o plochy
veﬁejné zelenû a o bezpeãnost na dûtsk˘ch hﬁi‰tích.
2.1. Veﬁejná zeleÀ (údrÏba, revitalizace, ãistota) a komunikace
2.1.1. zpracovat projekt obnovy veﬁejné zelenû
T: 2007–2008
2.1.2. zaji‰Èovat v˘sadbu stromÛ na pozemcích ve
správû Mâ Praha 14 minimálnû v rozsahu likvidovan˘ch dﬁevin a realizovat obnovu veﬁejné
zelenû v souladu s bodem
2.1.1.

2.1.3. dokonãit obnovu dûtsk˘ch hﬁi‰È, pﬁi v˘mûnû
herních prvkÛ a povrchÛ
klást dÛraz na bezpeãnost, zvy‰ovat ãistotu,
zaji‰Èovat pravidelné kontroly dûtsk˘ch hﬁi‰È
2.1.4. zabezpeãit standardní
údrÏbu veﬁejn˘ch ploch
a zajistit aktualizaci pasportÛ ploch zelenû
2.1.5. zaji‰Èovat koordinaci
s ostatními subjekty, kte-
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ré se podílejí na úklidu
veﬁejn˘ch ploch a komunikací (TSK, BD, správci bytov˘ch objektÛ
HMP)
2.1.6. pﬁedcházet druhotnému
zneãi‰Èování veﬁejn˘ch
ploch a komunikací zvy‰ováním ãetnosti v˘vozu
odpadkov˘ch ko‰Û
2.1.7. zvy‰ovat ãetnost úklidu
veﬁejn˘ch prostranství
a komunikací
T: 2008
2.1.8. koordinovat úklid chodníkÛ s komplexním úklidem komunikací (blokové ãi‰tûní)
2.1.9. realizace spoleãn˘ch akcí
s Mûstskou policií zamûﬁen˘ch na dodrÏování
povinností chovatelÛ psÛ
2.2. Odpadové hospodáﬁství
2.2.1. realizovat sbûr bioodpadu ve vybran˘ch lokalitách Mâ Praha 14 dle
zku‰eností z minulého
období; sbûr provádût ve
dnech pracovního klidu
(ãtyﬁi trasy)
T: 2007–2008
2.2.2. navy‰ovat ãetnost svozu
a poãet sbûrn˘ch tras na
bioodpad
T: 2008–2010
2.2.3. provádût osvûtu o v˘znamu sbûru bioodpadu (Listy P14, pﬁedná‰ky ve ‰kolách) a tﬁídûní

2.2.4. zaji‰Èovat informovanost
obãanÛ o pﬁistavování
velkoobjemov˘ch kontejnerÛ, svozu nebezpeãn˘ch odpadÛ a bioodpadu
2.3. Ovzdu‰í
2.3.1. zv˘‰ením ãetnosti úklidu
komunikací
sniÏovat
mnoÏství prachu
T: 2008–2010
2.3.2. poskytnout aktuální informace o stavu zneãi‰Èování ovzdu‰í na území
Mâ Praha 14
2.4. Bezpeãnost
2.4.1. zaji‰Èovat dohled nad
dodrÏováním náv‰tûvních
ﬁádÛ na dûtsk˘ch hﬁi‰tích
2.4.2. ve spolupráci s mûstskou
policií realizovat akce
zamûﬁené na kontrolu bezpeãného uÏívání dûtsk˘ch
hﬁi‰È
2.5. Péãe o vodní plochy a jejich
okolí
2.5.1. organizovat úklidové
akce v okolí Rokytky (vã.
Kyjského rybníka) a rybníãka Aloisova na âerném Mostû
2.5.2. spolupracovat na pﬁípravû a realizaci zámûru
Revitalizace Kyjského
rybníka
T: 2007–2008

3. Dopravní problematika
Doprava patﬁí k nejvût‰ím problémÛm nejen Mâ Praha 14, ale i hl. m.Prahy jako regionu. V˘stavba komunikaãního systému, kter˘ by pﬁinesl zásadní
zlep‰ení v této oblasti se velmi opoÏìuje za kaÏdoroãním nárÛstem dopravní zátûÏe a negativní dopady tohoto stavu se promítají i na Mâ Praha 14.
Cílem mûstské ãásti Praha 14 zÛstává dlouhodobû regulace silniãní dopravy
v bytové zástavbû a zv˘‰ení kapacity pro zabezpeãení dopravy v klidu v nûkter˘ch oblastech mûstské ãásti, zvy‰ování bezpeãnosti silniãního provozu, zlep‰ování technického stavu komunikací, prosazení realizace nadﬁazen˘ch dopravních systémÛ a zv˘‰ení kvality mûstské hromadné dopravy.
3.1. Mûstská hromadná doprava
3.1.1. usilovat o posílení vlakÛ
metra trasy B v období
dopravních ‰piãek
T: 2007–2008
3.1.2. usilovat o zﬁízení nové
Ïelezniãní zastávky Kyje
– Hutû
3.1.3. usilovat o zﬁízení nové
Ïelezniãní zastávky Kyje
– Jahodnice

ního v˘znamu uÏitím stavebních prvkÛ na úkor
dlouhodobého uÏívání
montovan˘ch zpomalovacích prvkÛ
T: 2008–2010
3.2.4. na základû vlastních podnûtÛ (rychlost, intenzita)
iniciovat a realizovat dopravnû bezpeãnostní opatﬁení

3.2. Regulace silniãní dopravy
a bezpeãnost provozu
3.2.1. zklidÀovat dopravu v oblastech bytové zástavby
(ukazatele okamÏité rychlosti, optimalizace dopravního znaãení, zpomalovací pruhy)
3.2.2. zv˘‰ení kapacity dopravy v klidu v oblasti Hloubûtína (v souladu s v˘sledky studie revitalizace)
T: 2008–2010
3.2.3. upﬁednostÀovat zaji‰tûní
ochrany pû‰ích na komunikacích niÏ‰ího doprav-

3.3. Nadﬁazen˘ dopravní systém
Dopravní situaci na území mûstské ãásti Praha 14 ovlivÀují
zejména prÛjezdní komunikace
Chlumecká (navazuje na Podûbradskou a Kolbenovu), âeskomoravská a PrÛmyslová –
Kbelská. V˘raznou zmûnu dopravní zátûÏe by mûla pﬁinést
realizace Vysoãanské radiály.
3.3.1. usilovat o dokonãení v˘stavby Vysoãanské radiály v pÛvodním rozsahu (napojení na Mûstsk˘
okruh v oblasti Balabenka)

3.3.2. usilovat o realizaci protaÏení Ocelkovy ulice k Vysoãanské radiále
3.4. Technick˘ stav komunikací
3.4.1. v souladu s v˘stupy studie revitalizace Hloubûtína zabezpeãit realizaci
nov˘ch povrchÛ komunikací v bytové zástavbû
(komplexní opravy)

3.4.2. usilovat o v˘mûnu povrchu tramvajového tûlesa
na ulici Podûbradská
(dosáhnout sníÏení hlukové zátûÏe)
T: 2008–2010
3.4.3. trvale usilovat o vãasné
a kvalitní opravy závad
ve sjízdnosti a schÛdnosti místních komunikací

4. Hospodaření s majetkem
Mûstská ãást Praha 14 v roce 2007–2008 dokonãí privatizaci bytového
fondu schválenou v minulém volební období. Po dokonãení bude mûstská
ãást disponovat cca 1322 bytov˘mi jednotkami.
Cílem mûstské ãásti pro nadcházející období je zajistit kvalitní péãi o nemovit˘ majetek, usilovat pouze o vlastnictví majetku (co se t˘ãe objemu i struktury) nezbytného pro zabezpeãování péãe o v‰estrann˘ rozvoj svého území
a o potﬁeby sv˘ch obãanÛ.
4.1. Bytov˘ fond
4.1.1. dokonãit prodej bytového fondu schválen˘ zastupitelstvem
T: 2007
4.1.2. poskytovat pronájmy bytÛ v souladu se schválen˘mi Zásadami
4.1.3. napomáhat v˘mûnû bytÛ, aby nájemce uÏíval
byt pﬁimûﬁen˘ potﬁebám
a moÏnostem (sociální
dopady jednostranného
zv˘‰ení nájemného)
4.1.4. usilovat o pﬁevod bytového fondu v k.ú. âern˘
Most z vlastnictví hl.m.
Prahy do svûﬁené správy
Mâ Praha 14 (zejména
v pﬁípadech spoluvlastnictví nemovitostí)
4.1.5. realizovat nástavby na
vhodn˘ch objektech ve
svûﬁené správû Mâ Praha 14 (napﬁ. objekt v ul.
Gen. Janou‰ka)
4.1.6. v pﬁípadû pokraãování
privatizace bytového fondu umoÏnit pﬁevod bytov˘ch jednotek do osobního vlastnictví (za
pﬁedpokladu splnûní podmínky minoritního poãtu
bytov˘ch jednotek, které
by zÛstaly ve správû Mâ
Praha 14)
4.1.7. upravit systém správy
domÛ jako samostatn˘ch
ekonomick˘ch jednotek
a umoÏnit tak posuzovat
napﬁ. „roãní v˘nosnost“
a „návratnost investice“
tûchto jednotek
4.1.8. zajistit dostatek finanãních prostﬁedkÛ na opra-

vy bytového fondu a údrÏby pﬁilehlé zelenû
T: 2008–2010
4.2. Ostatní nemovitosti
4.2.1. zpracovat pﬁehled pozemkÛ a objektÛ na území
Mâ Praha 14 vhodn˘ch
pro realizaci rozvojov˘ch
zámûrÛ mûstské ãásti,
které jsou ve vlastnictví
Pozemkového fondu âR
nebo hl. m. Prahy
T: 2007
4.2.2. usilovat o bezúplatn˘ pﬁevod nemovitostí urãen˘ch v souladu s ãl. 4.2.1.
do svûﬁené správy nemovitostí Mâ Praha 14
4.2.3. usilovat o pﬁevod nemovitostí „UNIP“ u Kyjského kostela do majetku
Mâ Praha 14
4.2.4. realizovat prodej pozemkÛ „Broumarská severjih“ za úãelem realizace
v˘stavby dle zámûru
zastupitelstva
T: 2007–2008
4.3. Správa majetku
4.3.1. zabezpeãovat dÛslednou
evidenci a vymáhání pohledávek mûstské ãásti
4.3.2. usilovat o vytváﬁení podmínek ke sniÏování objemu pohledávek (napﬁ.
zv˘‰it kapacitu ubytovny
pro neplatiãe, ….)
4.3.3. vyuÏívat pronájmu bytÛ
s podmínkou postoupení
pohledávky k dal‰ímu
sniÏování dluhu
4.3.4. zajistit efektivní pronajímání nebytov˘ch prostor

5. Sociální oblast
a zdravotnictví
Cílem sociální oblasti a zdravotnictví je formulování poÏadavkÛ, které
povedou k rozvoji a udrÏitelnosti sociálních sluÏeb, zabezpeãení základní
péãe a preventivních programÛ pro obãany Mâ Praha 14.
5. 1. Sociální oblast
5.1.1. podpora rozvoje sociálních sluÏeb pro obãany

Mâ Praha 14, které vzejdou z Komunitního plánu
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5.1.2. podpora peãovatelské
sluÏby pro obãany Mâ
Praha 14
5.1.3. podpora v˘stavby domova pro seniory
5.1.4. realizace a podpora programu práce s bezdomovci
5.1.5. podpora vzniku a realizaci programu „podporovaného“ bydlení pro
obãany, kteﬁí se ocitli
v nároãné Ïivotní situaci
a potﬁebují kombinaci

ubytování a sociálních
sluÏeb s cílem je pﬁipravit na vstup na trh práce
a bydlení
5. 2. Zdravotnictví
5.2.1. podpora preventivním
zdravotním programÛm
dûtí, mládeÏe i dospûl˘ch
na základû údajÛ o zdravotním stavu populace
v Praze

6. Školství a vzdělávání
Cílem mûstské ãásti ve ‰kolství je pﬁispût ke zv˘‰ení kvality v˘chovy
a vzdûlávání ve ‰kolách zﬁizovan˘ch mûstskou ãástí, k posílení jejich prestiÏe v kontextu hlavního mûsta Prahy a k otevﬁení ‰kol obãanÛm za úãelem
uspokojení jejich zájmÛ a potﬁeb v oblasti vzdûlávání, sportu i dal‰ích zájmov˘ch aktivit.
6.1. Zabezpeãení materiálnû-technického vybavení a finanãních
prostﬁedkÛ pro ãinnost ‰kolsk˘ch zaﬁízení a vytvoﬁení
kvalitních podmínek pro v˘chovu a vzdûlávání dûtí a mládeÏe
6.1.1. zachovat dostupnost Z·
a M· dûtem s trval˘m
pobytem v Mâ Praha 14
6.1.2. podporovat otevﬁenost
‰kol v‰em vûkov˘m skupinám za úãelem uspokojení potﬁeb v oblasti
vzdûlávání, sportu a volného ãasu
6.1.3. podporovat v˘chovu ke
zdravému Ïivotnímu stylu a k prevenci sociálnû
patologick˘ch jevÛ
6.1.4. na základû skuteãného
v˘voje poãtu dûtí v mateﬁsk˘ch ‰kolách a ÏákÛ
v základních ‰kolách a dal‰ích ukazatelÛ pﬁipravovat zámûry vyuÏití ‰kolsk˘ch objektÛ
6.2. Pﬁed‰kolní vzdûlávání
6.2.1. pﬁi zachování kapacity
mateﬁsk˘ch ‰kol na úrovni roku 2007 pﬁednostnû
pﬁijímat dûti s trval˘m
pobytem na Mûstské ãásti Praha 14
6.2.2. zajistit v˘stavbu mateﬁské
‰koly v lokalitû Jahodnice z dÛvodu nové v˘stavby bytÛ.
6.2.3. v pﬁípadû bytové v˘stavby na Hutích, zváÏit v˘stavbu M· v této lokalitû
T: 2008–2010
6.3. Základní vzdûlávání
6.3.1. vytváﬁet podmínky pro
plnûní povinné ‰kolní
docházky ÏákÛ s trval˘m
pobytem na Mûstské ãásti Praha 14 v oblasti ekonomické, provozní a stavebnû technické
6.3.2. ﬁe‰it podmínky vzdûlávání v pﬁípadû v˘razného
sniÏování poãtu ÏákÛ v základních ‰kolách, pﬁipravovat zámûry k vyuÏití
objektÛ

6.3.3. pokraãovat v kaÏdoroãním veﬁejném oceÀování
vynikajících uãitelÛ základních ‰kol
6.4. Stﬁední ‰kolství
6.4.1. prosazovat umístûní státního gymnázia
6.5. VyãleÀování dostateãn˘ch finanãních prostﬁedkÛ na zaji‰tûní oprav a rekonstrukcí
‰kolních budov a hﬁi‰È
6.5.1. plánovat a realizovat investiãní a neinvestiãní
akce ve spolupráci s ﬁediteli Z· a M·
6.5.2. usilovat o získání dotací
z MHMP a grantÛ na tyto
akce
6.6. Podpora mimo‰kolních aktivit organizovan˘ch ‰kolami
s cílem smysluplného naplnûní volného ãasu dûtí, rozvíjení
jejich schopnosti a pﬁedcházení tak sociálnû patologick˘m jevÛm
6.6.1. nadále podporovat mimo‰kolní aktivity organizované ‰kolami formou
grantÛ vyhla‰ovan˘ch
Mâ Praha 14
6.6.2. promûna základních ‰kol
na komunitní centra, slouÏící ‰iroké veﬁejnosti,
nabídnout prostory ‰kol
zejména pro klubovou
ãinnost, poãítaãové pracovny pro vzdûlávací ãinnost, popﬁ. vyuÏít ‰kolní
jídelny pro zabezpeãování stravování seniorÛm
T: 2008–2010
6.6.3. podporovat projekt zamûﬁen˘ na primární prevenci sociálnû patologick˘ch
jevÛ v základních ‰kolách
zﬁizovan˘ch Mâ Praha 14,
kter˘ je v souãasné dobû
pﬁipravován ve spolupráci
s ﬁediteli ‰kol. Pﬁedpokládan˘ termín realizace od
‰kolního roku 2008/09.

6.7. Podpora projektÛ pﬁispívajících k dal‰ímu vzdûlávání uãitelÛ a zkvalitnûní jejich práce
6.7.1. vyuÏívat Centra vzdûlávání a veﬁejného interne-

tu Prahy 14 k zaji‰tûní
vzdûlávacích aktivit pro
pedagogické pracovníky

7. Prevence sociálně
patologických jevů
Zámûrem této oblasti je podporovat a realizovat projekty a aktivity, jejichÏ
primárním cílem je pﬁedcházet popﬁ. minimalizovat dopady sociálnû patologick˘ch jevÛ u dûtí a mládeÏe, zejména v oblasti uÏívání návykov˘ch látek,
násilí a ‰ikany, projevÛ rasismu a xenofobie.
Cílem je pﬁedcházet projevÛm a následkÛm tûchto jevÛ. Dobr˘ch v˘sledkÛ v této oblasti vyÏaduje dlouhodobé úsilí a zapojení ‰iroké odborné i laické veﬁejnosti.
7.1. realizace programu primární
prevence sociálnû patologick˘ch jevÛ na základních ‰kolách
T: 2008–2013
7.2. realizace víkendov˘ch pobytÛ
a táborÛ jako forma roz‰íﬁení práce s ohroÏen˘mi dûtmi
a dûtmi s poruchami chování

7.3. podpora zvy‰ování odborné
zpÛsobilosti ﬁeditelÛ, metodikÛ prevence a ostatních pedagogick˘ch pracovníkÛ ‰kol
v oblasti prevence
7.4. prostﬁednictvím grantÛ podporovat ãinnost organizací,
které pracují s rizikov˘mi
skupinami dûtí a mládeÏe na
území mûstské ãásti

8. Bezpečnost
Mûstská ãást Praha 14 se, vzhledem k umístûní velk˘ch nákupních center
a rozsáhlé sídli‰tní zástavbû na svém území, pot˘ká zejména s majetkov˘mi
delikty (zejména krádeÏe a vykrádání vozidel) a vandalismem.
SniÏování v˘skytu tûchto ãinÛ je pﬁedev‰ím otázka aktivní ãinnosti Mûstské policie a Policie âR v terénu, roz‰iﬁování oblasti monitorovan˘ch mûstsk˘m kamerov˘m systémem a aktivní prevencí kriminality.
Mûstská ãást Praha 14 povaÏuje bezpeãnostní problematiku za jeden ze
základních úkolÛ pro zabezpeãení rozvoje svého území.
8.1. Podpora ãinnosti Policie âR
a mûstské policie
8.1.1. finanãnû podporovat technickou vybavenost PâR
a MP
8.1.2. pravidelnû projednávat
zprávy PâR a MP o v˘skytu kriminálních ãinÛ
na území Mâ Praha 14
a aktualizovat zamûﬁení
spoleãného pÛsobení
8.1.3. realizovat spoleãné akce
pracovníkÛ úﬁadu a mûstské policie
8.1.4. usilovat o roz‰íﬁení poãtu
kamer mûstského kamerového systému na území
mûstské ãásti
8.1.5. podporovat zámûr na
zv˘‰ení poãtu policistÛ
a stráÏníkÛ MP pro v˘kon
sluÏby na území mûstské
ãásti (napﬁ. pﬁidûlení bytu
z veﬁejného zájmu)
8.1.6. organizovat (a finanãnû
ohodnotit) soutûÏ o nejlep‰ího policistu a stráÏníka roku (motivace kvalitní práce a popularizace
práce PâR a MP)

8.2. Prevence kriminality
8.2.1. zpracovat projekt „Bezpeãná mûstská ãást Praha
14“, kter˘ bude obsahovat anal˘zu souãasného
stavu a návrh opatﬁení
ke zv˘‰ení bezpeãnosti
obãanÛ mûstské ãásti
8.2.2. postupné realizace navrÏen˘ch opatﬁení projektu
dle bodu 8.2.1.
T: 2008–2010
8.2.3. zv˘‰it preventivní ãinnost
zamûﬁenou na skupinu
seniorÛ (besedy, pﬁedávání informací, …..)
8.2.4. navázat na probíhající
preventivní aktivity zamûﬁené na dûti a mládeÏ
(nízkoprahové kluby)
a v˘znamnû roz‰íﬁit ãinnosti zamûﬁené na primární prevenci sociálnû
patologick˘ch jevÛ na Z·
8.2.4. posilovat dÛvûryhodnost
a popularizovat ãinnost
Policie âR, mûstské policie a Hasiãského záchranného sboru (napﬁ.
ukázkové dny na Z·, informovat o jejich práci
v Listech Prahy 14, …)
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9. Kultura, sport, volný čas
Úﬁad mûstské ãásti se v˘znamnou mûrou podílí na organizaci kulturních,
sportovních a vzdûlávacích akcí na území Prahy 14 a snaÏí se tak vyplnit
absenci profesionálních kulturních zaﬁízení. K nejv˘znamnûj‰ím ãinnostem
patﬁí organizace vzdûlávání dûtí v umûleck˘ch oborech, poﬁádání v˘stav a koncertÛ v Galerii 14 a v kostele sv.Bartolomûje, spolupoﬁádání ﬁady sportovních akcí (tenisové a nohejbalové turnaje, soutûÏe pro dûti.…).
Cílem orgánÛ mûstské ãásti je zejména zv˘‰it efektivnost vyuÏívání v‰ech
vhodn˘ch objektÛ, které má mûstská ãást k dispozici pro rozvoj kulturních,
vzdûlávacích a sportovních aktivit. V˘znamn˘m krokem v tomto smûru je
zﬁízení pﬁíspûvkové organizace.
9.1.1. zahájit provoz Centra
vzdûlávání a veﬁejného
internetu âern˘ Most
T: 2007
9.1.2. zﬁízení pﬁíspûvkové organizace, jejíÏ hlavní náplní bude pﬁispívat k rozvoji kultury a nabídky
volnoãasov˘ch aktivit
T: 2008
9.1.3. podporovat zájmové kulturní a sportovní projekty

9.1.4. spolupracovat se sportovními, kulturními a vzdûlávacími organizacemi
a podporovat jejich ãinnost formou grantÛ
9.1.5. udrÏovat a zlep‰ovat technick˘ stav tûlocviãen
a sportovi‰È pﬁi základních ‰kolách a otevírat je
pro vyuÏití veﬁejností
9.1.6. propagovat historická
a památní místa v regionu

10. Rozvoj podnikání
Mûstská ãást pﬁispívá k rozvoji podnikání pﬁedev‰ím cenovou politikou
pronájmu nebytov˘ch prostor ve sv˘ch objektech a poskytováním sluÏeb podnikatelÛm v ãinnosti Úﬁadu mûstské ãásti. Cílem je pﬁispût k zabezpeãení
potﬁebn˘ch sluÏeb obãanÛm mûstské ãásti.
10.1. nemovitosti ve správû mûstské ãásti Praha 14 vyuÏívat
k zaji‰tûní chybûjících sluÏeb
pro obãany Mâ Praha 14
10.2. kvalitním zaji‰Èováním sluÏeb centrálního registraãního

místa a zabezpeãováním v˘pisÛ z informaãních systémÛ
veﬁejné správy usnadÀovat
úkony spojené se zahájením
a prÛbûhem podnikání

11. Grantová politika
Grantová politika Mâ Praha 14 se bude odvíjet dvûma smûry.
Za prvé bude minimálnû ve stávajícím rozsahu zachováno uvolnûní finanãních prostﬁedkÛ z rozpoãtu Mâ pro podporu v oblasti sociální péãe, sportu,
kultury a volnoãasov˘ch aktivit. Za druhé bude moÏné, aby Mâ ãerpala
z dotaãních programÛ EU, hl. m. Prahy (pﬁíp. i dal‰ích „domácích“ zdrojÛ).
11.1. Participace fondÛ a dotaãních zdrojÛ
11.1.1. pﬁipravit projekty vhodné na vyuÏití fondÛ EU
pro období 2008–2013
T: 2007–2008
11.1.2. monitorovat dal‰í moÏnosti ãerpání dotací
z domácích i zahraniãních fondÛ
11.1.3. podporovat ‰koly, obãanská sdruÏení, podnikatele ve vyuÏívání
prostﬁedkÛ z dotaãních
fondÛ

11.2. Grantová politika Mâ Praha 14
11.2.1. uvolÀovat finanãní prostﬁedky na poskytnutí
grantÛ minimálnû na
úrovni roku 2006
11.2.2. upravovat oblasti poskytnutí grantÛ v souladu s prioritami rozvoje Mâ Praha 14
(vyuÏívat v˘stupy komunitního plánu sociálních sluÏeb)

12. Ekonomika a rozpočet
Cílem orgánÛ mûstské ãásti je zajistit transparentní a efektivní nakládání
s finanãními prostﬁedky a aktivnû usilovat o nav˘‰ení pﬁíjmÛ z dotaãních titulÛ (fondy EU, granty,…) a zaji‰Èovat dÛslednû kontrolu hospodaﬁení s veﬁejn˘mi prostﬁedky.
Pﬁi jednáních se zástupci hl. m. Prahy usilovat o stabilizaci finanãních vztahÛ mezi hl. m. Prahou a mûstskou ãástí Praha 14.
12.1. DodrÏování rozpoãtové
káznû
12.1.1. prÛbûÏné sledování
plnûní rozpoãtu
12.1.2. systémové a úãinné
zapojování finanãních

prostﬁedkÛ ze zdaÀované ãinnosti a úãelov˘ch
fondÛ do rozpoãtu
12.1.3. zhodnocování doãasnû
voln˘ch finanãních
prostﬁedkÛ

12.2. Ochrana proti riziku nehospodárného nakládání s finanãními prostﬁedky
12.2.1. zabezpeãovat efektivní
v˘kon finanãní kontroly
12.2.2. dÛsledné provádûní veﬁejnoprávních kontrol
u pﬁíspûvkov˘ch organizací

12.3. Stabilizace finanãních vztahÛ s hl.m. Prahou
12.3.1. prosazovat zásady finanãních vztahÛ s hl. m.
Prahou a státem k mûstsk˘m ãástem, které zabezpeãí financování
agend v˘konu státní
správy

13. Řízení úřadu
Cílem orgánÛ mûstské ãásti je dobﬁe fungující otevﬁen˘ úﬁad. Jedním z krokÛ k jeho dosaÏení je zavedení kvalitního systému ﬁízení. Úﬁad mûstské ãásti získal v roce 2006 certifikát shody zavedeného systému s poÏadavky normy ISO 9001, jako jeden z prvních úﬁadÛ mûstsk˘ch ãástí v hl.m. Praze.
Dlouhodobû je vûnována pozornost personálním otázkám a efektivitû ãinnosti úﬁadu (v roce 2005 probûhl ãásteãn˘ personální audit zamûﬁen˘ zejména na samosprávnou ãinnost úﬁadu). I pﬁes narÛstající rozsah v˘konu státní
správy se daﬁí zabezpeãovat úkoly úﬁadu bez v˘razn˘ch zmûn v poãtu pracovníkÛ (v roce 2002 byl stanoven˘ poãet pracovníkÛ 205, pro rok 2007 byl
stanoven na 203 zamûstnancÛ).
13.1. Trvalé zlep‰ování systému
ﬁízení s vyuÏitím norem ISO
Udûlení certifikátu shody s normou âSN EN ISO 9001:2001
je závazkem, ze kterého plyne
povinnost trvalého udrÏování
a zlep‰ování kvality ﬁízení procesu státní správy a samosprávy. Systém ﬁízení bude v období 2007–2010 provûﬁován
pravidelnû interními i externími auditory a vedením úﬁadu.
13.2. UplatÀování principÛ otevﬁené moderní veﬁejné správy
13.2.1. Komunikace s obãany
– vyuÏívání informaãních technologií
a) roz‰íﬁení informací na webov˘ch stránkách mûstské
ãásti
b) vyuÏívání námûtÛ obãanÛ
v rámci diskusního fóra pro
zlep‰ení ãinnosti úﬁadu
c) efektivní informování veﬁejnosti pomocí SMS InfoKanálu
d) vyuÏívání sluÏby MMS pro
upozorÀování na nedostatky
13.2.2. PﬁizpÛsobovat ãinnost
úﬁadu aktuálním potﬁebám obãanovi
a) zlep‰ovat souãinnost odborÛ úﬁadu
b) upravovat pracovní dobu
v souladu s poÏadavky obãanÛ mûstské ãásti Praha 14
c) zaji‰Èovat HW i SW vybavení potﬁebné pro jednotnou
komunikaãní infrastrukturu
a rychlé vybavování záleÏitostí obãanÛ

13.3. Zvy‰ování profesionální úrovnû pracovníkÛ úﬁadu
Zvy‰ování profesionální úrovnû pracovníkÛ úﬁadu – cílem je
zajistit, aby obãan pﬁicházel do
styku s úﬁedníkem nejen odbornû pﬁipraven˘m, ale i s vstﬁícn˘m pﬁístupem k problémÛm.
13.3.2. krátkodobé ‰kolení pro
aplikace zákonÛ v práci (stavební zákon,
správní ﬁád, sociální
problematika)
13.3.2. dlouhodobé rozvojové programy dle poÏadavkÛ vedení úﬁadu
(v˘uka cizích jazykÛ,
zvy‰ování
znalostí
o vyuÏívání ICT,vzdûlávání vedoucích úﬁedníkÛ)
13.4. UdrÏování funkãnosti vnitﬁního kontrolního systému
Funkãní systém byl zaveden
v souladu s poÏadavky zák. ã.
320/2001 Sb., o finanãní kontrole a v souladu s poÏadavky
na systém ﬁízení dle normy
ISO uplynulém období. Cílem
pro toto volební období je udrÏovat a zlep‰ovat kontrolní
systém a pﬁedcházet tak rizikÛm v ãinnosti mûst. ãásti
a zvy‰ovat efektivitu práce
v kontrolní ãinnosti.
13.4.1. zabezpeãení veﬁejnoprávních kontrol a interních auditÛ
13.4.2. koordinovat provádûní
interních auditÛ nutn˘ch pro udrÏování
systému ﬁízení s audity
probíhajícími dle zákona o finanãní kontrole

Poznámka: tam, kde
není uveden termín,
jedná se o termín
prÛbûÏn˘, platn˘ pro
celé volební období,
tedy T: 2007–2010
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Nový internet pro veřejnost
Mûstská ãást Praha 14 otevﬁela
20. srpna na âerném Mostû v MaÀákovû ulici Centrum vzdûlávání
a veﬁejného internetu (CVVI), kde na
zájemce ãeká pﬁíjemné prostﬁedí
s bezbariérov˘m vstupem, s poãítaãi

pﬁipojen˘mi k vysokorychlostnímu
internetu a také bezdrátové pﬁipojení
WiFi. V souãasné dobû probíhá zku‰ební provoz s jednou hodinou internetu za zavádûcí cenu 15 Kã vãetnû
jednoho nápoje. Centrum je otevﬁeno

kaÏd˘ v‰ední den od 10 hodin, od
pondûlí do ãtvrtka jej mÛÏete nav‰tívit aÏ do 18 hodin, v pátek pak do 15
hodin. Do budoucna se tady pﬁipravují kurzy práce s poãítaãem a internetem (i pro seniory a handicapované osoby), které budou pﬁizpÛsobeny
momentální poptávce a schopnostem

zájemcÛ, dále se poãítá s jazykov˘mi
kurzy pro v‰echny vûkové kategorie,
E-learningov˘mi kurzy a také s moÏností laminování, kopírování a vazby
dokumentÛ. Na financování CVVI se
kromû Mâ Praha 14 podílejí Evropská unie, Ministerstvo pro místní rozvoj a Magistrát hl. m. Prahy.

Dort se zavináčem
Pﬁi slavnostním otevﬁení Centra vzdûlávání a veﬁejného institutu obdivovali
pﬁítomní hosté jeho umístûní jen pár
desítek metrÛ od koneãné stanice metra âern˘ Most v MaÀákovû ulici ã. 945
(viz. mapka) a citlivû ﬁe‰en˘ interiér, kde
si ãlovûk pﬁipadá jako v kavárnû. Starosta Prahy 14 Ing. Miroslav Fronûk
v úvodním projevu podûkoval
zejména za finanãní pomoc pﬁi
této mnohamilionové investici
a ocenil práci dodavatelsk˘ch
i stavebních firem. Poté mûl moÏnost si prakticky vyzkou‰et nabídky centra kaÏd˘ z hostÛ, mezi
kter˘mi byl rovnûÏ poslanec Parlamentu âR Mgr. Daniel Rovan,
starosta Dolních Poãernic Zbynûk
Richter, zástupci Magistrátu a zainteresovan˘ch firem, zástupkynû starosty Mgr. Jitka Îáková, tajemník
ÚMâ Praha 14 Ing. Ludûk Lis˘,
pracovníci neziskov˘ch organizací
z na‰í Mâ i ﬁada dal‰ích úãastníkÛ setkání. A neobvyklá kombinace chutného dortu s marcipánov˘m
zavináãem, porcovaného
provozní manaÏerkou
Marcelou Hore‰ovskou,
jen podtrhla pﬁíjemnou
a uvolnûnou atmosféru
pﬁi slavnostním otevﬁení vskutku ojedinûlého Centra vzdûlávání a veﬁejného
institutu, kam se je‰tû podíváme pﬁi bûÏném provozu. vok

Klub pro seniory
opět otevřen
foto: j‰

Po prázdninové pauze mohou na‰i senioﬁi opût vyuÏívat nízkoprahov˘
klub v pﬁízemí Domu sociálních sluÏeb v Bojãenkovû ulici na âerném
Mostû. Klub je otevﬁen jednou t˘dnû ve stﬁedu od 15 do 18 hod.

Velká dotazníková anketa začíná
VáÏení spoluobãané,
také v tomto ãísle ListÛ pﬁiná‰íme
novinky z komunitního plánování
sociálních sluÏeb v Praze 14. Poslednû jste byli informováni o tom, Ïe
pracovní skupiny pﬁipravují dotazníky pro anal˘zu uÏivatelÛ sociálních
sluÏeb. V dobû letních prázdnin byly
tyto dotazníky ve spolupráci se spoleãností Agora-CE zpracovány do
podoby, která se tû‰í ‰irokému konsenzu mezi ãleny pracovních skupin.
Touto cestou bychom vás, obãany mûstsk˘ch ãástí Praha 14 a Praha Dolní Poãernice, rádi poÏádali

o vyplnûní dotazníku pro cílovou
skupinu, která je vám nejblíÏe. Dotazníky byly vypracovány pro seniory, zdravotnû postiÏené a rodinu,
dûti a mládeÏ. Skupina romské etnikum se po poradû s odborníky rozhodla zpracovat anal˘zu uÏivatelÛ
formou ﬁízen˘ch rozhovorÛ, které
budou provedeny zástupci na‰ich
neziskov˘ch organizací v prÛbûhu
podzimních mûsícÛ a zpracovány
odbornou firmou.
Vyplnûním dotazníku nám velice
pomÛÏete, neboÈ pouze s vysokou
návratností dotazníkÛ získáme kvalitní a nezpochybnitelné informace,

Va‰e podnûty budou odbornû zpracovány a v˘sledky reflektovány pﬁi
dal‰ích pracích. Zachování anonymity v‰ech zaruãujeme, zneuÏití sdûlen˘ch údajÛ je vylouãeno, striktnû
se drÏíme zákona ã. 101/2000 Sb.,
o ochranû osobních údajÛ.
Kde naleznete formuláﬁe dotazníkÛ?
1) na webov˘ch stránkách Mâ
Praha 14 (www.praha14.cz)
a Praha Dolní Poãernice
(www.dpocernice.cz)
2) v budovách ÚMâ Praha 14
a Praha Dolní Poãernice

3) v Klubu seniorÛ Bojãenkova
4) v budovách Z· a M·
5) u praktick˘ch lékaﬁÛ na poliklinikách Bioregena a Parník
6) u poskytovatelÛ sociálních sluÏeb v Praze 14
Jak dotazníky odevzdat?
Sbûrná místa jsou uvedena na
dotazníku. Termín odevzdání pﬁibliÏnû od poloviny záﬁí po dobu tﬁí
aÏ ãtyﬁ t˘dnÛ.
Jan ·patenka,
koordinátor komunitního
plánování sociálních sluÏeb
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VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY na ZÁŘÍ a začátek ŘÍJNA
Ze systému
hl. m. Prahy
V Humenci x Sadská
10.9.
Mochovská x Zeleneãská
Svépravická x ·estajovická
Poﬁíãanská x Klánovická
Liblická x Klánovická
VaÀkova x V Chaloupkách
Konzumní x Na Obrátce
12.9.
Nehvizdská x Zeleneãská
Îelivská x Metujská
Tálínská u ã. p. 15
Karda‰ovská u obch. stﬁediska
Chvaletická x Vizírská (chodník)
Jordánská x Svárovská
17.9.
Splavná x Svárovská
Svûtská x Lipnická
Stropnická x
Za âern˘m mostem
VodÀanská x Skorkovská
Koclíﬁova x Kaãínská
Lásenická x Lipnická
Horusická x Osická
24.9.
Hamerská x Církviãná
Zvíkovská x Dáﬁská

RoÏmberská x Podli‰ovská
Vlkovická x Dvoﬁi‰Èská
Jednostranná
·imanovská x Za ‰kolou
26.9.
Kukelská x Chvaletická
Cidlinská x Mar‰ovská
Jezdovická x Froncova
Lipenské námûstí
Hodûjovická x Za Rokytkou
V Humenci x Sadská
8. 10.
Mochovská x Zeleneãská
·estajovická x V Chaloupkách
Svépravická x ·estajovická
Konzumní x Na Obrátce
Velkoobjemové kontejnery jsou pﬁistavovány do 14 hodin dne dle rozpisu.

Ze systému
MČ Praha 14
Lomnická x StaÀkovská
Doubecká x Ba‰t˘ﬁská
ManÏ. Dostálov˘ch ã. p. 1303
Bﬁí VenclíkÛ x Vlãkova

10.9.
11.9.
12.9.
13.9.

Dotazník k problematice bioodpadu
Mezi cíle plánu odpadového hospodáﬁství hl. m. Prahy patﬁí podpora
kompostování bioodpadu pﬁímo u obãanÛ a roz‰iﬁování tﬁídûného sbûru bioodpadu pﬁedev‰ím do okrajov˘ch ãástí Prahy. V souladu s uveden˘mi cíly
pﬁipravilo mûsto jednoduch˘ dotazník pro obãany Prahy, kter˘ má pomoci
monitorovat zájem obãanÛ o problematiku bioodpadÛ a poskytnout zároveÀ podklady pro pﬁípadné roz‰íﬁení sbûru. Tento dotazník byl jiÏ pilotnû
vyzkou‰en v Dolních Chabrech a ve Slivenci. Dotazník bioodpad bude od
záﬁí uveﬁejnûn na internetov˘ch stránkách mûsta:
http://envis.praha-mesto.cz.

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

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

Zastávky na sbûrové trase „A“ ve ãtvrtek 20. záﬁí
Zámeãnická x Mochovská
Sadská x V Novém Hloubûtínû
Klánovická x Liblická
·estajovická x V Chaloupkách
·estajovická x Svépravická
Cidlinská x Mar‰ovská
Kukelská x Chvaletická x Îárská
Karda‰ovská (u nákupního stﬁediska)

15.00–15.20
15.30–15.50
16.00–16.20
16.30–16.50
17.00–17.20
17.30–17.50
18.00–18.20
18.30–18.50

Zastávky na sbûrové trase „B“ ve ãtvrtek 4. ﬁíjna
Koclíﬁova x Kaãínská
Vírská x Burdova
Splavná x Okrouhlíkova
Svûtská x Jordánská
Za ‰kolou x ·imanovská
Jezdovická x Froncova
Vidlák x Novozámecká
Lipenské námûstí
V uveden˘ch dnech je obsluhována celá sbûrová trasa se v‰emi zastávkami.

15.00–15.20
15.40–16.00
16.10–16.30
16.40–17.00
17.10–17.30
17.40–18.00
18.10–18.30
18.40–19.00
Nebezpeãné odpady odevzdávejte v˘hradnû obsluze sbûrového
vozidla!
OÎP ÚMâ Praha 14

Rone‰ova x Volkova
·romova x Gen. Janou‰ka
DoleÏalova chodník
proti ã.p. 1051
Hlaìova proti ã.p. 671
Va‰átkova x DoleÏalova
Dygr˘nova x Breitcetlova
Mansfeldova x Kuãerova
Bobkova x MaÀákova
Bryksova x Kpt. Stránského
Bobkova proti ã.p. 747
Bryksova u zad.
traktu ã. p. 762
Kpt. Stránského x Vybíralova

17.9.
18.9.
19.9.
20.9.
24.9.
25.9.
26.9.
8.10.
9.10.

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.

Upozornění pro motoristy
Úﬁad Mâ Prahy 14, odbor v˘stavby a dopravy, jako pﬁíslu‰n˘ silniãní
správní úﬁad upozorÀuje na prÛbûh jarního komplexního úklidu komunikací (KÚK) v roce 2007 dle níÏe uvedeného harmonogramu. KÚK se t˘ká
rovnûÏ v‰ech parkovi‰È pﬁi tûchto komunikacích.
14. 9. Cíglerova, Bﬁí VenclíkÛ,
Vlãkova, Bouﬁilova, Bojãenkova,
Trytova, Paculova, Rone‰ova, Volkova, vãetnû parkovi‰tû u ‰koly pﬁi
ul. Bﬁí VenclíkÛ a parkovi‰tû pﬁi
metru v ul. Cíglerova
17. 9. Na Obrátce, Konzumní,
Kbelská, Milovická, V Novém
Hloubûtínû, V Humenci, Sadská,
Pod Turnovskou tratí, Mochovská
v úseku od kﬁiÏ. Kbelská po kﬁiÏ.
Pod Turnovskou tratí, Zeleneãská
v úseku od kﬁiÏ. Kbelská po kﬁiÏ.
Nehvizdská
18. 9. Zámeãnická, ZáluÏská,
Nehvizdská, Mochovská v úseku od
kﬁiÏ. Pod Turnovskou tratí po kﬁiÏ.
Zeleneãská, Zeleneãská v úseku od
kﬁiÏ. Nehvizdská po kﬁiÏ. Slévaãská
19. 9. Krylovecká, Karda‰ovská,
Rochovská, Vizírská, Kukelská,
Chvaletická, Îárská
24. 9. ·romova, Himrova, Gen.
Janou‰ka, ·ebelova, Jíchova, Smikova, Dygr˘nova (ãást vyznaãená
pﬁenosn˘m DZ), Anderleho
25. 9. DoleÏalova, Dygr˘nova
(ãást vyznaãená pﬁenosn˘m DZ),
Va‰átkova, Breitcetlova
26. 9. Kpt. Stránského, Bryksova od kﬁiÏ. Ocelkova po kﬁiÏ. Kpt.
Stránského, Vybíralova (ãást vyznaãená pﬁenosn˘m DZ), Hlaìova
27. 9. K Mototechnû, Anny âíÏkové, Chvalská, Horou‰anská, Klá-

novická, Poﬁíãanská, SoustruÏnická, Liblická, ·tolmíﬁská, âertouská v úseku od kﬁiÏ. Klánovická po
kﬁiÏ. VaÀkova, Hloubûtínská v úseku od kﬁiÏ. Podûbradská po kﬁiÏ.
VaÀkova
1. 10. Hloubûtínská v úseku od
kﬁiÏ. VaÀkova po kﬁiÏ. V Chaloupkách, VaÀkova, V Chaloupkách,
Kyjská, Svépravická, ·estajovická,
Hostavická, PostﬁiÏínská, Lito‰ická, âertouská v úseku od kﬁiÏ. VaÀkova po kﬁiÏ. V Chaloupkách
2. 10. Fejfarova, Kuttelwascherova, Vybíralova (ãást vyznaãená
pﬁenosn˘m DZ), Bryksova v úseku
od kﬁiÏ. Bobkova (pod cukrárnou)
po kﬁiÏ. Kpt. Stránského
3. 10. Bryksova – úsek od kﬁiÏ.
Mansfeldova po kﬁiÏ. Ocelkova,
MaÀákova (ãást vyznaãená pﬁenosn˘m DZ), Kuãerova (ãást vyznaãená pﬁenosn˘m DZ), Bobkova (ãást
vyznaãená pﬁenosn˘m DZ)
4. 10. Franti‰kova, MaÀákova
(ãást vyznaãená pﬁenosn˘m DZ),
Kuãerova (ãást vyznaãená pﬁenosn˘m DZ), Mansfeldova, Bryksova
v úseku od kﬁiÏ. Bobkova aÏ po
kﬁiÏ. Mansfeldova, Bobkova v úseku od kﬁiÏ. Bryksova po kﬁiÏ. Kuãerova
8. 10. Pospíchalova, parkovi‰tû
pﬁi ul. Cíglerova v blízkosti kﬁiÏ.
s ul. Pospíchalovou

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

a‰e reportáÏní cesta na tábor
35. skautského oddílu oddílu
Práãata z Hloubûtína vedla v ãervenci
na Prachaticko. ·est kilometrÛ pﬁed
Prachaticemi, touto bránou ·umavy,
leÏí Vitûjovice, tam musíte zaparkovat a proti proudu Zlatého potoka
pokraãovat pûknû po sv˘ch asi tﬁi
kilometry. V kouzelném údolí minete jeden tábor, a pak uÏ máte pﬁed
sebou pohled jako vystﬁiÏen˘ z dobrodruÏn˘ch kníÏek nebo filmÛ.
Autor tûchto ﬁádkÛ se pﬁi nûm ve

N

vzpomínkách vrátil o nûjak˘ch ãtyﬁicet, moÏná padesát rokÛ zpátky, do
KoÏlí na Îelivce, kam jezdil s tehdej‰ím turistick˘m oddílem mládeÏe, kter˘ dlouhá léta vedli manÏelé
Lída a Josef Odehnalovi. DluÏno
podotknout, Ïe jejich nástupci dÛslednû pokraãují ve v˘chovû vlãat (vÛdce smeãky Václav Nehasil) i star‰ích
junákÛ (oddíl vede Milan âeãrdle)
v duchu skautsk˘ch zásad. Kluci si
na táboﬁe, ostatnû jako cel˘ rok, dûlají v‰echno sami. Stavûjí nejen stany,
ale vlastnoruãnû budují i hodnû dlouh˘ pﬁívod pitné vody ze studánky,
také kuchyÀ s kameninov˘mi kamny, pláty a kamnovcem na teplou
vodu, dále mycí linku na nádobí, stoly i lavice v jídelnû zvané krmelec,
um˘várnu vãetnû sauny, WC, laviãky kolem ohni‰tû, vstupní brány
a rovnûÏ neobvyklé návûstí se signalizací doporuãeného obleãení. Samozﬁejmostí je vlastní dovoz potravin
na kárkách, pﬁíprava dﬁeva na vaﬁení
i táboráky, noãní hlídky, v˘lety, soutûÏe, rozcviãky, poznávání pﬁírody,
zkou‰ení skautsk˘ch dovedností, kaÏdodenní úklid spojen˘ s udûlováním
vlajky ãistoty i ãuníka, podle toho,
jak kdo uklidil svÛj stan. Hlavní náplní leto‰ního tábora byla celotáborová hra ve stylu
stavby Kanadské pacifické
dráhy.
Skoro na mûsíc

se pﬁes ãtyﬁicet vlãat, junákÛ a dospûlákÛ pﬁemûnilo na inÏen˘ry, dûlníky,
lékaﬁe, zvûdy, bankéﬁe, ma‰infíry,
lovce nebo stﬁelce, kteﬁí se z jihoãesk˘ch Vitûjovic pﬁesunuli na trasu
Vancouver – Calgary, aby tam budovali Canadian Pacifik Railway. A to
se v‰ím v‰udy, vãetnû technick˘ch
i finanãních anal˘z stavby, s v˘platou v dolarech i ﬁe‰ením ﬁady kaÏdodenních problémÛ souvisejících s tak
nároãnou stavbou v divoké pﬁírodû.
Podaﬁilo se a rozzáﬁené tváﬁe zejména tûch nejmen‰ích opût vyvolávaly
nostalgické vzpomínky na stejnû nádherné t˘dny ve stejnû ãarokrásném
prostﬁedí u KoÏlí, které je uÏ bohuÏel hodnû hluboko pod hladinou

Îelivské pﬁehrady. Je to aÏ neuvûﬁitelné, Ïe se za ty dlouhé desítky let
na charakteru tábora pro dûti nejen
z Hloubûtína témûﬁ nic nezmûnilo.
I kdyÏ pár rozdílÛ jsme bûhem náv‰tûvy pﬁece jen objevili. Tábor je jen
pro kluky, kufry pod postelí vystﬁídaly batohy pod stﬁechou krmelce,
pﬁibyla kola, která kdysi mûl málokdo. A pﬁi nástupu zpívali úãastníci
tábora skautskou hymnu, která byla
zakázána v dobách, se kter˘mi dne‰ní tábor porovnáváme. Ov‰em ta
padesát let stará náhrada, která znûla na táborech hloubûtínsk˘ch oddílÛ tehdy, má urãitû platnost dodnes.
Tady je: „Za krásami vlasti své, vzhÛ-

ru mladí turisté. AÈ je léto nebo zima,
první oddíl z Hloubûtína.“ Byly to
mezi vlãaty a práãaty 35. skautského oddílu nádhernû strávené chvíle,
které jsou zájemcÛm pﬁipraveny
k podrobnûj‰ímu nahlédnutí na stránkách oddílu www.pracata.cz.
P.S. Je ironií osudu, Ïe je‰tû bûhem
konání tábora opustil své blízké
i v‰echny skauty a turisty zakladatel
hloubûtínského oddílu Josef Odehnal (podrobnûj‰í informace pﬁiná‰íme na str. 4), na kterého jsme pﬁi
na‰í náv‰tûvû vzpomínali témûﬁ pﬁi
kaÏdém kroku.

vok, foto: autor, j‰ a ves
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Zámek na Šumavě, děti a koně

ámek Kout leÏí ve stejnojmenné
obci na rozhraní âeského lesa
a ·umavy mezi DomaÏlicemi a Kdyní. Pro‰el pomûrnû rozmanitou historií, v níÏ fungoval nejen jako sídlo
‰lechty, ale byl i kasárnami âeskoslovenské lidové armády. V roce
1981 byl zrekonstruován a od té doby
se vyuÏívá jako zotavovna pro dûti
a ‰kola v pﬁírodû. Díky speciálním
stavebním úpravám v roce 2005 se
stala polovina ubytovací kapacity
bezbariérovû pﬁístupná a tudíÏ vhodná pro pobyt tûlesnû postiÏen˘ch.

Z

Shodou ‰Èastn˘ch náhod se podaﬁilo
pﬁedsedkyni obãanského sdruÏení
Zajíãek na koni z Prahy 14 Markétû
·ulcové získat tyto zámecké prostory na dva srpnové prázdninové t˘dny
pro táborov˘ pobyt dûtí s handicapy.
Jak uÏ je pro toto obãanské sdruÏení
zvykem, na zámek nejely jenom dûti,
jejich rodiãe a dobrovolníci, kteﬁí
odbornû zaji‰Èovali program, ale i 6
koní, zapÛjãen˘ch sedlãanskou stá-

jí Artu‰, neboÈ jízdy na nich byly
kaÏdodenní terapií. Konû „bydleli“
v ohradû pﬁímo v dvouhektarovém
zámeckém parku, takÏe dûti s nimi
mûly kontakt po cel˘ den.
KdyÏ jsme se za dûtmi pﬁijeli
podívat, chystala se právû v˘jimeãná akce: odpoledne mûli pﬁijít kynologové se sv˘mi pejsky a pﬁedvést
dûtem, co v‰echno umí. Ze v‰eho nejdﬁív ale bylo na programu seznamování. ProtoÏe tu byly dûti s nejrÛznûj‰ími handicapy (autismus,
DownÛv syndrom, dûti po mozkové
obrnû a rÛznû mentálnû retardované,
dûti s pohybov˘m handicapem, nevidomí, ale i dûti-sirotci se sociokulturním handicapem z uprchlického
tábora), nebylo ani to vÏdycky jednoduché. KdyÏ ale pﬁi‰ly na ﬁadu „psí
kousky“ s hraãkami, pﬁekáÏkami
a látkov˘mi tunely, nad‰ení nebralo
konce. Ten den dûti stihly je‰tû divadelní pohádku v zámecké klubovnû

Pﬁedsedkynû o.s. Zajíãek na koni
Markéta ·ulcová se snaÏila vûnovat
svou pozornost v‰em, aãkoliv sama
peãovala o své dvû malé dûti

a tématické soutûÏení o ceny. Dá se
ﬁíct, Ïe cel˘ pobyt byl pro dûti vlastnû terapeutick˘m programem, kter˘
jim mûl pomoct v jejich nelehké
situaci a ulehãit jim Ïivot. Proto se
tu kromû jeÏdûní na koni vûnovala
pozornost také muzikoterapii, arteterapii a samozﬁejmû sportování. To
tady mûlo skvûlé podmínky, protoÏe
v zámeckém parku jsou dva bazény,
nûkolik hﬁi‰È, prolézaãky, houpaãky,
tenisové kurty a pro nejmen‰í i pískovi‰tû. Se zpestﬁením programu pﬁi‰li místní hasiãi: nejdﬁív pÛjãili valchu a necky do pohádky o pejskovi
a koãiãce a potom pﬁijeli pﬁedvést
svou hasiãkou techniku. Létaly tady
d˘movnice, houkaly sirény – zkrátka
to vypadalo jako pﬁi skuteãném poÏáru.
Podle slov Markéty ·ulcové byl
pro dûti pobyt na táboﬁe nesmírn˘m
pﬁínosem. Mnohé z nich, které dosud odmítaly komunikovat s okolím, se tady
rozmluvily, jiné si oblíbily zvíﬁata, jichÏ se
pﬁedtím bály a rodiãe
se zase shodli na pochvale za individuál-

ní a vstﬁícn˘ pﬁístup, s nímÏ se dosud
jinde nesetkali. Urãitû to byl nejvydaﬁenûj‰í táborov˘ pobyt, na nûmÏ
dûti se Zajíãkem na koni byly. Proto
obãanské sdruÏení velmi dûkuje
sv˘m sponzorÛm, bez nichÏ by nebylo moÏné pobyt zrealizovat: MHMP,
Nadace Sluneãnice Heleny Houdové,
Metrostav, Mâ Praha 14, BRAMAC,
DHL a soukrom˘m osobám, které
pﬁispûly do sbírky v kostele Pany
Marie SnûÏné. Kromû toho ceny do
soutûÏí darovalo nûkolik firem z Prahy 14: IKEA, Globus, Euromedia,
Gala, Inter Snack, Coca-Cola. K tûm,
kter˘m je tﬁeba podûkovat, Ïe se tento tábor, organizovan˘ v rámci humanistického hnutí, tak vydaﬁil, patﬁí
i spisovatelka Ivana Bﬁezinová, která sem pﬁijela udûlat s dûtmi besedu,
ale i paní správcová Jarolínová, její
manÏel a cel˘ personál zámku, kter˘ tam v‰em jejich pobyt zpﬁíjemnil
svou obûtavostí a empatií. Tak snad
to vyjde zase napﬁesrok!
ves, foto: autorka, j‰ a vok
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Čtyři sportovní nabídky
 Po prázdninové pﬁestávce se opût rozbíhají

sportovní soutûÏe a vût‰ina oddílÛ doplÀuje svou
ãlenskou základnu. Tﬁeba Tenisová ‰kola Tallent
nabízí v‰em zájemcÛm moÏnost volby mezi rekreaãním a v˘konnostním tréninkem. Je ti 6 let
a chce‰ b˘t ve skupinû se sv˘mi vrstevníky? Je ti
14 a je‰tû jsi nedrÏel raketu v ruce? Jsi pokroãil˘
bodov˘ hráã, ale oddíl se o tebe nestará? MoÏností je celá ﬁada, ostatnû tenisová ‰kola existuje
uÏ 14 let a její zku‰ení trenéﬁi uspokojí kaÏdého
zájemce. V Praze 14 pÛsobí T· Talent pﬁi Z· Vybíralova. Dal‰í informace jsou na www.tallent.cz,
pﬁípadnû na telefonu 603 418 066.

jící skladbu s názvem „KdyÏ se ﬁekne sekretáﬁky“, se kterou po prvenství na pﬁeboru âeské
republiky získaly na svûtovém ‰ampionátu stﬁíbro. BliÏ‰í informace o základních kurzech street dance pro zaãáteãníky se dozvíte na tel. 602 647 884,
nebo je naleznete na www.atsdomino.cz.
 Tﬁetí nábor nov˘ch ãlenÛ je do oddílu Shaolin kung-fu. Tohle tradiãní cviãení z daleké Asie
je vhodné pro dûti, dospûlé i rodiãe s dûtmi. NapÛl
bojové umûní, napÛl sport pomáhá udrÏet fyzickou i du‰evní rovnováhu, posiluje organismus,
zdokonaluje celkovou fyzickou kondici a zlep‰uje sebeobranu. V na‰í mûstské ãásti se cviãí v Z·
Chvaletická, kde se také zájemci mohou pﬁihlásit
kaÏdé úter˘ mezi 19 a 21 hodinou. Dal‰í podrobnosti se mÛÏete dozvûdût na telefonu 605 743 834.
 âtvrtá nabídka nepﬁichází pﬁímo z Prahy 14,
ale z blízk˘ch Bûchovic, kde byl otevﬁen nov˘
sportovní areál Na Korunce. Tam mÛÏe veﬁejnost vyuÏívat ãtyﬁi tenisové kurty, víceúãelovou
hrací plochu o rozmûrech 44 x 22 metrÛ s umûl˘m
trávníkem tﬁetí generace, asfaltovou dráhu ãleni-

tého tvaru pro in-line bruslení, jejíÏ délka je 333
metrÛ a ‰íﬁka 5 metrÛ. K dispozici je také stavební objekt se ‰atnami i sociálním zázemím a do
budoucna se poãítá je‰tû s venkovními stoly na
ping-pong a s pﬁetlakov˘mi halami. Areál pro
sportovní, rekreaãní a spoleãenské vyÏití urãitû stojí za náv‰tûvu. Podrobnosti najdete na
www.sokolbechovice.cz.
vok

 RovnûÏ na âerném Mostû zaãíná od záﬁí novû

roz‰iﬁovat ﬁady taneãníkÛ AT studio Domino, které v minulé sezónû dosáhlo v˘razn˘ch úspûchÛ
na domácím poli i pﬁi mezinárodních soutûÏích.
Tﬁeba dûvãata do 11 let se svojí street dance show
„Volejte Marley“ vybojovala první titul mistryÀ
svûta v historii oddílu. Druhou nejúspû‰nûj‰í formací ATS Domino Praha se staly juniorky tancu-

UZÁVùRKA
inzerce a pﬁíspûvkÛ do ã. 10/07

je 12. 9. 2007
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Koupíme tyto pﬁedmûty: staré zlaté ‰perky
s brilianty i bez nich, st. ãeské ‰perky s granáty,
st. zl. pánské hodinky, kapesní i na ruku, st. zlaté mince, bronzové so‰ky, st. ‰avle, bajonety
(i samotné pochvy). Nakupujeme st. zlaté snubní prsteny 200 Kã za gr. zl. 14 kar. Hotovû zaplatíme za obraz od E. Famíry cca 5000 Kã! StaroÏitnosti Praha 9, Pod pekárnami 3, T: 283 893
334, M: 604 477 771, 605 829 440.
9/12

Zveme Vás do nově otevřené prodejny
textilu, oděvů a módních
doplňků z přírodních materiálů

v ulici Dygrýnova 815,
Praha 9,
7 min. od metra Černý Most

Těšíme se na Vás po–pá
a v sobotu

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.

od 10 h. do 19 h.
od 10 h. do 13 h.

Uãebny: Metro Rajská zahrada – Praha 9,
Chlumecká 1539/7 – v budovû prodejny
nábytku ASTO, vstup zadním vchodem

ZVEME VÁS NA DNY OTEV¤EN¯CH DVE¤Í – OD 3. 9.–13. 9.
VÎDY ÚTER¯ A âTVRTEK OD 14.00–17.30 HOD.
Více informací: tel: 604 215 036, 241 44 31 29,
www.skolarybicka.cz

Nabídka pro obãany
 kaÏdou sobotu poji‰tûní
V˘hradní poji‰Èovací zprostﬁedkovatel poji‰Èovny KOOPERATIVA a.s.
Miroslav Dvoﬁák oznamuje, Ïe od 1. záﬁí 2007 bude
kaÏdou sobotu od 8.30 do 11.30 hodin otevﬁen
prostor kanceláﬁe poji‰Èovny KOOPERATIVA a.s.
u stanice metra Rajská zahrada, Bﬁí VenclíkÛ 1139,
Praha 9 – terasa nad po‰tou, pﬁípadnû klientsk˘
servis, náv‰tûva poj. zprostﬁedkovatele v místû bydli‰tû nebo pracovi‰tû, telefon: 605 444 040.

•

Kadeﬁnici na ÎL pﬁijmeme do zavedeného
salonu na âerném Mostû u stanice metra Rajská
zahrada. Klientela zaji‰tûna. Tel.: 731 486 895.
9/14

HH-copytisk
Tiskneme, kopírujeme, scanujeme
Máme rÛzné cenové a mnoÏstevní programy,
pouÏíváme v˘konné kopírovací stroje.

Kde nás najdete:
Mochovská 534/36, Praha 9-Hloubûtín
Nav‰tívit, volat ãi zaslat email je moÏné
v ãase: Po–Pá: 15.00–19.00
Tel.: 281 861 176, mob.: 737 197 223
info@hh-copytisk.cz, www.hh-copytisk.cz
www stránky v konstrukci, omlouváme se za
moÏné doãasné poruchy.
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78 druhů imitace dřeva
8 druhů dýhy
zrcadlové dveře v pěti barvách
ratanové dveře, žaluziové dveře
Praha 2 Bělehradská 36
tel.: 222 563 026
Praha 6 Jugoslávských partyzánů 26
(vchod orientován z náměstí Interbrigády)
tel.: 224 317 142
Praha 8 Sokolovská 377/141 (Palmovka)
tel.: 731 106 521, tel./fax: 266 310 739
Praha 9 Breitcetlova 771 (Černý Most)
tel.: 603 242 133

e-mail:
e

l.s

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

Parkování na âerném Mostû

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

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

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

Podmínkou trvání zv˘hodnûné sazby pro druh˘ vÛz je platnost obou smluv.
(zv˘hodnûná sazba pro druh˘ vÛz je urãena pro nejbliÏ‰í ãleny rodiny, uÏívající spoleãnou domácnost – manÏel, manÏelka, syn, dcera)
Jedná se o parkování v podzemních garáÏích, které jsou elektronicky hlídané za pouÏití kamerového systému, s vjezdy v ulicích:
Kuãerova, Bobkova, Bryksova, nám. Plk. Vlãka, Irvingova.
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PLACENÁ ¤ÁDKOVÁ INZERCE

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

• Koupím byt nebo rodinn˘ dÛm jakékoli veli-

kosti, 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.: 222 941 032.
12/15

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

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

–

•

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

• Koupím, ocením sbírky známek, star˘ch do-

pisÛ a pohledÛ. Pﬁijedu, vzájemná spokojenost.
Mobil: 603 263 063 p. Forst.
3/03

URNOVÝ HROB ŽULA OD
JEDNOHROB ŽULA OD

• 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

• Koupím byt 2+kk aÏ 3+1, DV ãi OV, pﬁízemí

mi nevadí, tel.: 721 784 723.

9/05

DVOJHROB ŽULA OD

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

Dále nabízíme ve‰keré opravy a repase hrobÛ,
návrhy, zamûﬁení s doporuãením
a nezávazné rozpoãty
po tel. domluvû i mimo pracovní dobu
vãetnû sobot a nedûlí

KOMPLETNÍ PRÁCE
ELEKTRIKÁ¤SKÉ A STAVEBNÍ

Provozovna:
U stra‰nického krematoria
Vinohradská 2509, 100 00 Praha 10
Tel./fax: 274 778 389
Mobil: 602 321 762, 602 379 162
e-mail: firma@kamenictvi-cervenec.cz
www.kamenictvi-cervenec.cz

REKONSTRUKCE BYTÒ,
BYTOV¯CH JADER A KUCHYNÍ

•

Opravy ‰icích strojÛ v‰ech znaãek a typÛ se
zárukou i v domácnostech a prodej náhradních
dílÛ. Tel. 281 960 146, mobil: 602 251 828.
9/08

Elektroinstalaãní, zednické, obkladaãské
a instalatérské práce na klíã
dle poÏadavkÛ kuchyÀsk˘ch studií a zákazníkÛ

• Fotoateliér na âM, Bobkova 738. PrÛ-

kazkové foto 120 Kã, rodinné foto od 250 Kã.
Specializace na dûti, sbûrna od 1,90 Kã.
www.studioren.cz, 602 200 270
9/10

Po 8–17.30

Út–čt 8–16.30

Pá 8–15.30

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

SALON PRO PSY
VETERINÁRNÍ PORADNA
MaÀákova ulice 811
âern˘ Most

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

objednávky na
tel. 606 567 921

•

Nové modely plavek
A. ·eredové!
SLEVA
NA KOLEKCI PLAVEK
2006, 2007

Tiskárna pﬁijme do tﬁísmûnného provozu
tiskaﬁe a rolaﬁe, zákl. plat + os. ohodnocení.
Seﬁizovaãe-mechanika s moÏností v˘dûlku
15–20 tis., expedienty na ranní-odpolední smûny a expedienty na noãní smûny 10–15tis.,
pomocné dûlníky, moÏnost brigády. Osobní pﬁíplatky a pﬁíspûvek na stravné. NOVOTISK
s.r.o., U Stavoservisu 1, Praha 10. Inf. 210 084
021, personalni@praha.novotisk.cz
7/08

30 %

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

•

Koupím pozemek na Praze 14 nebo Praze 9 na
stavbu rodinného domu do cca 4 mil. Kã, popﬁípadû koupím RD do cca 6,5 mil. Kã. Tel. 603 843 047,
e-mail: mcuma@seznam.cz
9/01

•

Pﬁijìte ochutnat dobroty do novû otevﬁené
kavárny na â. Mostû u pû‰í lávky k Albertovi. Dûtsk˘ koutek. Letní zastﬁe‰ené posezení. Od 10 do
22 hod. Velk˘ v˘bûr pochutin. 777 200 271. 9/11
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Obnova suchého poldru začala
o prázdninách
V oblasti suchého poldru âihadla v Praze 14 byly v ãervenci
zahájeny práce na rekonstruování koryta potokÛ. Revitalizace
této lokality je v souãasnosti nejrozsáhlej‰í obnovou vodních
tokÛ v Praze. Such˘ poldr âihadla byl vybudován v 80. letech
minulého století a slouÏí k zachycování pﬁívalov˘ch sráÏek
z povodí Rokytky, tedy k rozlití vody na vhodném místû.
Lokalita je souãástí pﬁírodního parku Klánovice-âihadla a dﬁívûj‰í technické úpravy koryt pÛsobí nepﬁirozenû a pro vodní faunu a flóru jsou nevhodné.
Ani pro rekreaci PraÏanÛ nebyla lokalita pﬁíli‰ atraktivní. „Obnovou se korytÛm potokÛ vrátí pﬁírodní charakter a v jejich okolí vznikne mnoho tÛní a drobn˘ch vodních ploch. Projekt je spolufinancován z fondÛ Evropské unie JPD 2,
z evropské kasy ‰lo na obnovu poldru zhruba 9 milionÛ, hlavní mûsto se podílí asi 5 miliony, zbylé 3 miliony uhradí stát. Projekt bude dokonãen v dubnu
2008, ve‰keré práce mají na starost Lesy hl. m. Prahy,“ ﬁekl radní hl. m. Prahy Petr ·tûpánek na tiskové konferenci pﬁímo na místû budoucí revitalizace,
kam pﬁijel na kole (viz foto).
Svépravick˘ potok bude odklonûn na sever aÏ k pﬁilehlému lesu a podél lesní cesty povede v trase pﬁíkopu aÏ ke kynologickému cviãi‰ti, kde se opût setká s Rokytkou. Potok se prodlouÏí zhruba o kilometr. Také soutok Hostavického
potoka s Rokytkou bude posunut dále po proudu. Hostavick˘ potok tak pﬁed soutokem staãí je‰tû opsat nûkolik obloukÛ. Obnovené koryto Rokytky povede v nûkolika obloucích stﬁedem suchého poldru a na tﬁech
místech bude kﬁiÏovat pÛvodní trasu. „Napﬁímené koryto Rokytky
bude ãásteãnû zasypáno. Ponechané hlub‰í ãásti starého koryta
budou roz‰íﬁeny a vznikne tak soustava prÛtoãn˘ch a neprÛtoãn˘ch tÛní,“ dodal radní ·tûpánek.
Hloubka nov˘ch koryt bude maximálnû 1m a sklon svahÛ 1:2.
V tÛních budou nûkteré bﬁehy ponechány kolmé pro ptáky, kteﬁí
vyuÏívají tato místa ke hnízdûní. Nová koryta vodních tokÛ budou
osázena doprovodnou vegetací nejen keﬁovou a stromovou, ale
i rÛzn˘mi druhy mokﬁadních rostlin.
z tiskové zprávy Magistrátu hl. m. Prahy, foto: ves
Poznámka redakce: v ﬁíjnov˘ch Listech uveﬁejníme ãlánek
ãlena zastupitelstva Mâ Praha 14 ing. Jiﬁího Feﬁteka o pﬁírodním
parku Klánovice-âihadla

Prázdniny s Pacifikem

Svezení historickou úzkokolejkou ve skanzenu Solvayovy lomy
Pﬁímûstsk˘ tábor nízkoprahového
klubu Pacific se stal v hork˘ch letních dnech útoãi‰tûm pro desítky dûtí
ze sídli‰tû. Po ãtyﬁi t˘dny na pﬁelomu
ãervence a srpna pﬁipravoval klub
program pro dûti a mládeÏ od ‰esti
do osmnácti let, vãetnû osmi v˘letÛ.
Velkolep˘m zahájením tábora byl
t˘denní v˘jezd do kempu nedaleko
Hoﬁic v Podkrkono‰í, kde si dûti
v krásné pﬁírodû vychutnaly akãní
celotáborovou hru, v˘lety i koupání.
Horké letní poãasí lákalo na blízké

koupali‰tû, zvládli i v˘let do Safari
ve Dvoﬁe Králové a na zámek Kuks.
Po návratu do Prahy byl pro dûti
otevﬁen klub Pacific po dal‰í tﬁi t˘dny. Obvykl˘ program byl obohacen
o ﬁadu v˘letÛ – kromû blízk˘ch oblíben˘ch míst, jako je letÀansk˘ aquapark a prosecká bobová dráha, se dûti
dostaly i na hrad Kﬁivoklát, do skanzenu Solvayov˘ch lomÛ u Svatého
Jana pod Skalou, prohlédly si podzemní svût Konûprusk˘ch jeskyní,
nebo jely parníkem do ZOO.

V historické lékárnû na zámku Kuks si
dûti vyzkou‰ely Ïivot za star˘ch ãasÛ
„Kdybychom celé léto zÛstali
doma v Praze, asi bychom se dost
nudili. S Pacifikem to bylo jako na
táboﬁe, na pobytu jsme tﬁeba zaÏili
stra‰idelnou noãní bojovku, mohli
jsme se koupat a bylo tam hodnû
legrace. KdyÏ jsme se vrátili do Prahy, chodili jsme do klubu dál, hlavnû na v˘lety, tﬁeba do aquaparku
a na bobovou dráhu“, vzpomínají
nad‰enû dvanáctilet˘ Kevin a desetilet˘ Dick.
HV, foto: archiv Mot˘lku

Neãekaná, ale o to pﬁíjemnûj‰í
zastávka na ovãí a kozí farmû cestou do Konûprusk˘ch jeskyní
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olik dûtí najednou zamûstnat a vzbudit jejich
zájem dokáÏí hasiãi, záchranáﬁi a policisté velmi snadno. V praxi to pﬁedvedli 22. ãervna v základní ‰kole Bﬁí VenclíkÛ, kde v rámci podpory v˘uky
dûtem pﬁedvádûli ukázky své práce a velmi pﬁijatelnou formou zábavy a hry jim v‰típili do pamûti
dÛleÏité informace, které se jim o prázdninách urãitû hodily. Akci organizoval Hasiãsk˘ záchrann˘ sbor
hl.m.Prahy, úãastnila se i Policie âR, Záchranná brigáda kynologÛ Praha, o.p.s. Dûtství bez úrazu a dal‰í organizace. Praktické cviãení s názvem „Ochrana
ãlovûka za mimoﬁádn˘ch událostí“ se na Z· Bﬁí
VenclíkÛ konalo poprvé a v uplynulém ‰kolním roce
to bylo jediné na Praze 14. Cílem bylo pﬁipravit dûti
od prvÀáãkÛ po deváÈáky na ﬁe‰ení mimoﬁádn˘ch
událostí tak, aby si vÏdy vûdûly rady. Îáci vidûli
ukázky práce záchranáﬁÛ-kynologÛ a jejich záchranáﬁsk˘ch psÛ a na dal‰ích deseti stanovi‰tích, kde se
postupnû v‰ichni vystﬁídali, si napﬁ. vyzkou‰eli jaké
to je, kdyÏ policie zadrÏí pachatele, dozvûdûli se,
kter˘m smûrem utíkat, kdyÏ hoﬁí les a jak se zachránit v hoﬁící místnosti. Na stanovi‰ti zdravotní pﬁípravy se nauãili, jak zachránit ned˘chajícího ãlovûka nebo jak se zbavit pﬁisátého klí‰tûte a získali je‰tû
mnoho dal‰ích potﬁebn˘ch informací.
text a foto: ves

Akce pro 400 dětí

T

Jak vypadá zadrÏení u policie si mohli
nûkteﬁí vyzkou‰et „na vlastní kÛÏi“.

V policejním autû se dûti podívaly, jak se mûﬁí rychlost projíÏdûjících aut.

Ukázky práce se záchranáﬁsk˘mi psy byly pro dûti hodnû zajímavé. Dozvûdûli se mimo jiné,
jak se chovat pﬁi setkání s cizím, pﬁípadnû agresivním psem.

Na stanovi‰ti o.p.s.
Dûtství bez úrazu se
hovoﬁilo a názornû
pﬁedvádûlo, jak pﬁedcházet prázdninov˘m
rizikÛm.

Od hasiãÛ se dûti napﬁ. dozvûdûly, Ïe z hoﬁícího lesa mají utíkat tím smûrem,
kam utíkají zvíﬁata. Vede je totiÏ instinkt. Pohled z v˘‰ky v˘suvného Ïebﬁíku
hasiãÛ paní uãitelce evidentnû nevadil.

Pﬁekvapivé bylo zji‰tûní, Ïe masáÏ srdce je velice namáhavá práce.

