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Představení pro seniory
M

ûstská ãást Praha 14 ve spolupráci s âesk˘m ãerven˘m kﬁíÏem pﬁipravila pro na‰e seniory pﬁed vánoãními svátky dvû kulturní odpoledne. Nejprve v Domû sociálních sluÏeb v Bojãenkovû ulici na âerném
Mostû vystoupil zpûvák Hynek Tomm se sv˘m recitálem, poté si ãlenové
klubu seniorÛ je‰tû posedûli pﬁi kávû a zákuscích, rozdali si drobné dárky
a sváteãní atmosféru zavr‰ily koledy v podání dívãího dua. V Galerii 14 si
o t˘den pozdûji mohli prostﬁednictvím Drahomíry Vlachové a Jana Víznera v poﬁadu Letem vánoãním svûtem pﬁipomenout tradice vánoãních zvykÛ
v Evropû i ve svûtû. Pﬁi obou setkáních pﬁi‰la seniory pozdravit zástupkynû
starosty Jitka Îáková, která se mj. zaslouÏila o otevﬁení klubu seniorÛ v Bojãenkovû ulici.
j‰, foto ves

A RS P U E R I S

Dárečky ze stanu
S

láskou vyrobené dáreãky si mohli koupit ve ãtvrtek 20. prosince v‰ichni, kteﬁí nav‰tívili jiÏ 3. vánoãní trh neziskovek alias Vánoce ve stanu,
na koneãné metra âern˘ Most. Dobrá vûc, která se pomalu stává tradicí,
pomáhá ‰iroké veﬁejnosti nahlédnout do Ïivota neziskov˘ch organizací
a poznat nûco málo z toho, ãím se zab˘vají. V leto‰ním „vánoãním stanu“ jsme
mohli vidût stánek mateﬁského centra Klubíãko YMCA Praha z âerného Mostu,
Obãanské inspirace, Jahody, Komunitního centra Mot˘lek, Orionu, centra Sluneãnice stﬁediska Diakonie církve bratrské
– v‰ichni také z âerného Mostu, v˘tvarného ateliéru Ars Pueris z Jahodnice a BB
klubu církve bratrské z Chval. V‰ichni –
prodávající i nakupující byli uÏ sváteãnû
vánoãnû naladûni – jak by ne, vÏdyÈ ·tûdr˘ den uÏ v té dobû Èukal na dveﬁe a ze
stanu si mnozí odná‰eli je‰tû poslední
vánoãní dárky.
text a foto: ves
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LEDEN 2008

Na svém 27. jednání dne 27. 11. 2007
Rada mj.

Na svém 6. zasedání dne 18. 12. 2007
Zastupitelstvo MČ Praha 14:

jmenovala Ing. Kateﬁinu Abou Chahine vedou- • stanovilo pau‰ální ãástky pro náhradu v˘dûlku
•cí odboru
ekonomiky ÚMâ Praha 14
neuvolnûn˘m ãlenÛm ZMâ Praha 14, kteﬁí nejsou
v pracovním pomûru nebo v jiném obdobném
jmenovala
Ing.
Martinu
Mezenskou
vedoucí
•
pomûru na rok 2008
odboru správy majetku a investic ÚMâ Praha 14
vyhlá‰ení grantÛ mûstské ãásti Praposkytnutí odmûny ãlenÛm ZMâ Pra•haschválila
•haschválilo
14 pro rok 2008 (podrobnû na str. 10 a 11)
14, kteﬁí byli povûﬁeni podepisováním doloÏky
§ 43 zák. ã. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze za
• schválila podání projektu „Preventivní aktivi- podle
rok 2007
ty pro ohroÏené dûti a mládeÏ na území Mâ Praha 14“ a projektu „Streetwork na ãtrnáctce“ dle
• schválilo odmûny pro oddávající z ﬁad ãlenÛ
pﬁílohy ã. 2 – pouze v tiskové podobû do CeloZMâ Praha 14 pro rok 2008
mûstského programu „Prevence kriminality 2008“
• vzalo na vûdomí 18. aÏ 22. rozpoãtové opatﬁeplán oprav na rok 2008
ní na rok 2007
• schválila
• schválila poskytnutí finanãního daru ve v˘‰i 2008
• schválilo návrh rozpoãtu Mâ Praha 14 na rok
39 268 Kã na poﬁízení a montáÏ Ïaluzií v objektu
ã. p. 691 v Karda‰ovské ulici spoleãnosti Arcus,
s uzavﬁením kupní smlouvy na pro•dejsouhlasilo
s. r. o., se sídlem BoÏeny Stárkové 653, Praha 5
budovy ãp. 640 na pozemku parc. ã. 830
201m a pozemku parc. ã. 830 o v˘mû• souhlasila s návrhem rozpoãtu mûstské ãásti ﬁeo v˘mûﬁe
Praha 14 na rok 2008
201m v ulici Konzumní Praha 9, v‰e v k. ú.
Hloubûtín, za dohodnutou kupní cenu 12 510 000
souhlasila s uzavﬁením darovací smlouvy mezi
•mûstskou
korun
ãástí Praha 14 a TRI SKI Horní Poãernice na poskytnutí daru ve v˘‰i 50.000 Kã za úãe• schválilo uzavﬁení kupní smlouvy na prodej
pozemku parc. ã. 1577 v k. ú. Kyje o v˘mûﬁe
lem pronájmu bazénu

Redakce ListÛ Prahy 14 obdrÏela koncem loÀského roku ﬁadu novoroãních pﬁání od sv˘ch spolupracovníkÛ, dopisovatelÛ, autorÛ a pﬁíznivcÛ.
V‰em dûkujeme za pﬁízeÀ a nûkterá PF nabízíme v záhlavích stránek pro potû‰ení i na‰im ãtenáﬁÛm.
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Na svém 28. jednání dne 10. 12. 2007
Rada mj.

•

souhlasila s bezplatnou v˘pÛjãkou kanceláﬁí
v objektu ÚMâ Praha 14 pﬁíspûvkové organizaci
KVIZ Praha 14
souhlasila s návrhem na revitalizaci parteru
veﬁejného prostranství jiÏní ãást od ul. Podûbradská, Hloubûtín podle zpracované studie.
Doporuãen˘ postup základních etap revitalizece
parteru veﬁejného prostranství jiÏnû od ul. Podûbradské :
1. zamûﬁení na zkvalitnûní parteru hlavních pû‰ích
komunikací s obmûnou zelenû a s doplnûním dûtsk˘ch hﬁi‰È v ose od stanice metra ke Starému
Hloubûtínu, 2. kompletní obnova komunikací
s úãelnûj‰ím ﬁe‰ením parkovacích míst na povrchu a se zklidnûním nûkter˘ch ãástí úsekÛ komunikací v místech pohybu pû‰ích, 3. postupná úprava vlastního námûstí po doﬁe‰ení majetkov˘ch
vztahÛ
souhlasila se zveﬁejnûním zámûru a následn˘m
uzavﬁením nájemní smlouvy na pronájem ãástí
pozemkÛ parc. ã. 939/1 a 1014 o celkové v˘mûﬁe
200 m2 v k. ú. Hostavice, za úãelem v˘stavby parkovacích stání spol. Hummer centrum, s. r. o., se
sídlem Pilská 20, Praha 9, za nájemné ve v˘‰i
35 Kã/m2/rok (cena je uvedena bez DPH)
schválila uzavﬁení dodatku ke smlouvû o zaji‰tûní provozu lékaﬁské sluÏby první pomoci pro rok
2008 mezi Mâ Praha 14 a firmou M-Delta, s. r. o.
poté, co budou Zastupitelstvem Mâ Praha 14
v rámci rozpoãtu schváleny finanãní prostﬁedky na
provoz lékaﬁské sluÏby první pomoci na rok 2008
nemûla námitek k pﬁedloÏené dokumentaci
k územnímu ﬁízení pro umístûní stavby „Cyklostezka v úseku od Vysoãanské radiály k ul. Za
Novákovou zahradou“ ãást v k. ú. Kyje na ãásti
pozemku parc. ã. 2580/1
doporuãila zmûnu Územního plánu hl. m. Prahy pozemku parc.ã. 2567/1, 2567/2, 2570 v k. ú.
Kyje z funkãní plochy zahrádky a zahrádkové osady – PZO na území v‰eobecnû obytné – OV zapracovat do nového územního plánu

•

•

•
•
•

173 m2 za cenu 1 700 Kã/m2
schválilo uzavﬁení kupní smlouvy na pozemky
parc. ã. 1154 a 1155 v k. ú. Kyje o celkové v˘mûﬁe 250 m2
schválilo uzavﬁení kupní smlouvy na prodej
pozemku parc. ã. 2119 v k. ú. Kyje o v˘mûﬁe
201 m2 za kupní cenu v celkové v˘‰i 201 000 Kã
schválilo uzavﬁení kupní smlouvy na prodej pozemku parc. ã. 102 v k. ú. Kyje o v˘mûﬁe
224 m2 za celkovou kupní cenu 107 520 Kã
schválilo uzavﬁení kupní smlouvy na prodej
pozemku parc. ã. 105 v k. ú. Kyje o v˘mûﬁe 525 m2
za celkovou kupní cenu 252 000 Kã
schválilo uzavﬁení kupní smlouvy na prodej ãásti pozemku parc. ã. 113 v k. ú. Kyje o v˘mûﬁe cca
130 m2 za cenu ve v˘‰i 480 Kã/m2
schválilo uzavﬁení kupní smlouvy na prodej
pozemku parc. ã. 121 v k. ú. Kyje o v˘mûﬁe 256 m2
za celkovou kupní cenu 122 880 Kã
schválilo uzavﬁení kupní smlouvy na prodej
pozemku parc. ã. 130 v k. ú. Kyje o v˘mûﬁe 252 m2
za celkovou kupní cenu 120 960 Kã
schválilo uzavﬁení kupní smlouvy na prodej
pozemku parc. ã. 135 v k. ú. Kyje o v˘mûﬁe 184 m2
za celkovou kupní cenu 88 320 Kã
schválilo uzavﬁení kupní smlouvy na prodej
pozemkÛ parc. ã. 132, 133, 134/1, 134/2 a 2812/9
v k. ú. Kyje za celkovou kupní cenu 235 200 Kã
souhlasilo se zámûrem Mâ Praha 14 úplatnû
nab˘t do svûﬁené správy nemovitostí pozemek
parc. ã. 1385, k. ú. Hloubûtín, z vlastnictví soukromé osoby
schválilo Ïádost o svûﬁení bytov˘ch domÛ
a pozemkÛ v k. ú. âern˘ Most pﬁi ulicích Bobkova, Mansfeldova, Kuãerova, MaÀákova a Bryksova do svûﬁené správy nemovitostí Mâ Praha 14
nesouhlasilo s návrhem na zmûnu Územního
plánu hl.m.Prahy v oblasti âihadel pozemku parc.
ã. 201/1, 201/2 a 201/12 v k. ú. âern˘ Most
z funkãní plochy veﬁejného vybavení – VV na území ãistû obytné – OB/F a OB/C
doporuãilo zmûnu Územního plánu hl. m. Prahy pozemkÛ parc. ã. 2671/34, 2671/36, 2846/2,
2846/3 v k. ú. Kyje z funkãní plochy zeleÀ mûstská a krajinná – ZMK na území neru‰ící v˘roby
a sluÏeb – VN, vãetnû úpravy trasy vleãky ﬁe‰it ve

•
•
•

spojitosti s pﬁipravovan˘m projektem hl. m. Prahy
na vyuÏití plochy leÏící mezi ul. Nedokonãenou, ul.
PrÛmyslovou a ul. Objízdnou
souhlasilo s uzavﬁením smlouvy o partnerství
pﬁi realizaci projektu „Sdílen˘ web“ s hl. m. Prahou
schválilo uzavﬁení smlouvy o v˘pÛjãce na bezplatnou v˘pÛjãku nebytov˘ch prostor ve ‰kolním
areálu Z· Vybíralova za úãelem zﬁízení deta‰ovaného pracovi‰tû Gymnázia, Praha 9, Chodovická
2250

•
•

•

Komise bezpečnostní a protidrogová,
Komise pro sociálně právní ochranu
dětí a sociálních věcí

•

Spoleãné jednání obou komisí se uskuteãnilo 7. 11.
2007. âlenové obou komisí diskutovali k zadání
veﬁejné zakázky „Program primární prevence sociálnû patologick˘ch jevÛ na základních ‰kolách“
a odsouhlasili pﬁedloÏení tohoto materiálu Radû
Mâ Praha 14.

•
•
•
•
•
•
•
•

Komise územního rozvoje (19. 11)
Komise: 1) nesouhlasila se zmûnou územního plánu pozemkÛ parc. ã. 2671/34, 2671/36, 2846/2,
2846/3 v k. ú. Kyje z funkãní plochy zeleÀ mûstská a krajinná – ZMK na veﬁejné vybavení – VN,
pﬁi ul. PrÛmyslové pro umístûní polyfunkãního objektu s navrÏenou úpravou trasy vleãky,
2) nesouhlasila se zmûnou územního plánu pozemku parc. ã. 201/1, 201/12 a 201/2, k. ú. âern˘ Most
funkãního vyuÏití veﬁejné vybavení VV na polyfunkãní území ãistû obytné OB-F jiÏnû od ul.
Ocelkovy, 3) doporuãila vestavbu malého ubytovacího zaﬁízení s administrativními prostory do
nevyuÏívané ãásti objektu v areálu SIKO koupelny, a.s., 4) doporuãila doplnûn˘ návrh studie revitalizace parteru veﬁejného prostranství jiÏnû od ul.
Podûbradské o nové ﬁe‰ení objektu ve v˘chodní
ãásti námûstí a se zvût‰ením plochy podzemních
garáÏí, 5) doporuãila upraven˘ návrh vyuÏití areálu ‰koly a parku v Hostavicích s poÏadavkem na
pﬁípadné pﬁehodnocení umístûní parkování vozidel pﬁed areálem ‰koly a na doplnûní o návrh na
novou v˘sadbu.
Poznámka: zápisy z jednání v˘borÛ a komisí
najdete na webov˘ch stránkách radnice Prahy 14
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LEDEN 2008

Státní sociální podpora po 1. lednu 2008
Pﬁijetím zákona ã. 261/2007 Sb. o stabilizaci
veﬁejn˘ch rozpoãtÛ dochází od 1. ledna 2008 ke
zmûnám dávek poskytovan˘ch podle zákona
ã. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoﬁe, ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ.
1) Pﬁídavek na dítû
– nárok má nezaopatﬁené dítû do 26 let, které
Ïije v rodinû s rozhodn˘m pﬁíjmem niÏ‰ím, neÏ je
2,4 násobek Ïivotního minima rodiny
– pﬁídavek je vyplácen ve tﬁech v˘‰ích podle
vûku dítûte
Vûk nezaopatﬁeného
dítûte
do 6 let

V˘‰e pﬁídavku
na dítû mûsíãnû v Kã
od 1. ledna 2008

VùK DÍTùTE
Forma ãerpání RP

0 t˘dnÛ aÏ
22 t˘dnÛ

22 t˘dnÛ aÏ
21 mûsícÛ

21 mûsícÛ aÏ
24 mûsícÛ

24 mûsícÛ aÏ
36 mûsícÛ

36 mûsícÛ aÏ
48 mûsícÛ

rychlej‰í ãerpání

PPM 380,– Kã
a více

zv˘‰ená
v˘mûra

zv˘‰ená
v˘mûra

klasické ãerpání

PPM

základní
v˘mûra

základní
v˘mûra

základní
v˘mûra

pomalej‰í ãerpání
(po PPM)

PPM

základní
v˘mûra

sníÏená
v˘mûra

sníÏená
v˘mûra

sníÏená
v˘mûra

pomalej‰í ãerpání
(nárok na PPM
nevznikl)

základní
v˘mûra

základní
v˘mûra

sníÏená
v˘mûra

sníÏená
v˘mûra

sníÏená
v˘mûra

500

6–15 let

610

15–26 let

700

2) Sociální pﬁíplatek
– nárok má rodiã, kter˘ se stará alespoÀ o jedno
nezaopatﬁené dítû, pokud rozhodn˘ pﬁíjem v rodinû
nepﬁevy‰uje 2,0 násobek Ïivotního minima rodiny
– sociální pﬁíplatek se zvy‰uje v pﬁípadech, kdy
dítû je dlouhodobû tûÏce zdravotnû postiÏené, dlouhodobû zdravotnû postiÏené nebo dlouhodobû
nemocné, zohlednûny jsou také zdravotní postiÏení nebo osamûlost rodiãe. Vy‰‰í sociální pﬁíplatek
se poskytuje i rodinám, kde se narodilo více dûtí
souãasnû, a to v dobû do tﬁí let jejich vûku, nebo
rodinám, kde dítû studuje na stﬁední ‰kole v denní formû studia a nebo na vysoké ‰kole v prezenãní
formû studia
3) Pﬁíspûvek na bydlení
– nárok má vlastník nebo nájemce bytu, kter˘ je
v bytû hlá‰en k trvalému pobytu, jestliÏe 35% pﬁíjmÛ rodiny nestaãí k pokrytí nákladÛ na bydlení
a zároveÀ tûchto 35 % pﬁíjmÛ rodiny je niÏ‰í neÏ
pﬁíslu‰né normativní náklady stanovené zákonem
– normativní náklady na bydlení jsou stanoveny jako prÛmûrné náklady na bydlení podle velikosti obce a podle ãlenÛ v domácnosti
– v˘‰e pﬁíspûvku se stanoví jako rozdíl mezi
normativními náklady na bydlení a násobkem rozhodného pﬁíjmu a koeficientu 0,35
4) Rodiãovsk˘ pﬁíspûvek
– nárok má rodiã, kter˘ po cel˘ kalendáﬁní mûsíc
osobnû, celodennû a ﬁádnû peãuje o dítû, které je
nejmlad‰í v rodinû, a které zakládá nárok na rodiãovsk˘ pﬁíspûvek
– rodiãovsk˘ pﬁíspûvek je stanoven ve tﬁech
v˘mûrách dan˘ch v pevn˘ch mûsíãních ãástkách –
zv˘‰ené (11 400 Kã), základní (7 600 Kã) a sníÏené (3 800 Kã )
– volbou doby ãerpání si rodiã zároveÀ volí i pﬁíslu‰nou v˘‰i pﬁíspûvku:
rychlej‰í ãerpání lze zvolit po penûÏité pomoci
v mateﬁství nebo penûÏité pomoci poskytované
muÏÛm ve v˘‰i alespoÀ 380 Kã za kalendáﬁní den
ve zv˘‰ené v˘mûﬁe 11 400 Kã do 24 mûsícÛ vûku
dítûte
a) klasické ãerpání po penûÏité pomoci v mateﬁství v základní v˘mûﬁe 7 600 Kã do 36 mûsícÛ vûku dítûte
b)pomalej‰í ãerpání po penûÏité pomoci v mateﬁství nebo od narození dítûte v základní
v˘mûﬁe 7 600 Kã do 21 mûsícÛ vûku dítûte
a dále ve sníÏené v˘mûﬁe 3 800 Kã do 48
mûsícÛ vûku dítûte

Zv˘‰ená v˘mûra

11 400,– Kã/mûsíãnû

Základní v˘mûra

7 600,– Kã/mûsíãnû

SníÏená v˘mûra

3 800,– Kã/mûsíãnû

– o vybranou dobu a v˘‰i ãerpání rodiãovského pﬁíspûvku musí rodiã písemnû poÏádat na
pﬁedepsaném formuláﬁi
– u zdravotnû postiÏen˘ch dûtí má rodiã nárok
ode dne posouzení dítûte jako dlouhodobû
zdravotnû postiÏeného, nebo dlouhodobû tûÏce zdravotnû postiÏeného na rodiãovsk˘ pﬁíspûvek v základní v˘mûﬁe 7 600 Kã do 7 let
vûku dítûte
– rodiãovsk˘ pﬁíspûvek náleÏí pokud
a) dítû mlad‰í 3 let nav‰tûvuje jesle nebo obdobné zaﬁízení pro pﬁed‰kolní dûti nejv˘‰e 5
kalendáﬁních dnÛ v mûsíci
b)dítû star‰í 3 let nav‰tûvuje mateﬁskou ‰kolu
nebo obdobné zaﬁízení pro pﬁed‰kolní dûti
v rozsahu nepﬁevy‰ujícím 4 hodiny dennû,
nebo nejv˘‰e 5 kalendáﬁních dnÛ (docházku
do zaﬁízení nelze v jednom mûsíci kombinovat)
– pﬁíjem rodiãe není testován, rodiã mÛÏe b˘t
v˘dûleãnû ãinn˘, po dobu v˘dûleãné ãinnosti musí rodiã zajistit péãi o dítû jinou zletilou
osobou
– v‰ichni rodiãe, kteﬁí mûli na rodiãovsk˘
pﬁíspûvek nárok v prosinci 2007, si musí
podat novou Ïádost o rodiãovsk˘ pﬁíspûvek a doloÏit potﬁebné údaje pro v˘platu
rodiãovského pﬁíspûvku od ledna 2008
5) Pﬁíspûvek na ‰kolní pomÛcky
– pﬁíspûvek na ‰kolní pomÛcky je zru‰en
– dûti, které zaãaly plnit v roce 2007 povinnou
‰kolní docházku a splnily nárok na pﬁíspûvek,
mohou o dávku poÏádat do konce ãervna 2008
6) Dávky pûstounské péãe
a) pﬁíspûvek na úhradu potﬁeb dítûte
– nárok má nezletilé dítû svûﬁené do pûstounské péãe, nárok na pﬁíspûvek je zachován i po dosaÏení zletilosti, nejdéle do 26 roku vûku dítûte,
pokud trvale Ïije s osobou, která byla jeho pûstounem
– v˘‰e pﬁíspûvku ãiní u nezaopatﬁeného dítûte
2,3 násobek Ïivotního minima dítûte, u zaopatﬁeného nezletilého dítûte 1,4 násobek Ïivotního
minima dítûte
b) odmûna pûstouna
– nárok má pûstoun, kterému bylo dítû svûﬁeno
do pûstounské péãe

– v˘‰e odmûny pûstouna je ve v˘‰i Ïivotního
minima jednotlivce za kaÏdé dítû svûﬁené do pûstounské péãe
c) pﬁíspûvek pﬁi pﬁevzetí dítûte
– nárok na jednorázovou dávku má pûstoun,
kter˘ pﬁevzal dítû do pûstounské péãe
– v˘‰e pﬁíspûvku je stanovena pevn˘mi ãástkami podle vûku dítûte
Vûk dítûte

V˘‰e pﬁíspûvku mûsíãnû
v Kã od 1. ledna 2008

Do 6 let

8 000

Od 6 do 15 let

9 000

Od 15 do 18 let

10 000

d) pﬁíspûvek na nákup motorového vozidla
– nárok má pûstoun, kter˘ má v pûstounské péãi
minimálnû ãtyﬁi dûti
– v˘‰e dávky závisí na cenû vozidla a mÛÏe ãinit
aÏ 70% ceny, maximálnû v‰ak 100 000 Kã
7) Porodné
– nárok na porodné má Ïena, která porodila dítû,
jestliÏe Ïena, která porodila dítû, zemﬁela a nebylo jí porodné vyplaceno, má nárok na dávku otec,
na porodné má rovnûÏ nárok osoba, která pﬁevzala dítû do jednoho roku do trvalé péãe nahrazující
péãi rodiãÛ
– v˘‰e porodného ãiní 13 000 Kã na kaÏdé narozené dítû
8) Pohﬁebné
– pohﬁebné náleÏí jednorázovû osobû, která
vypravila pohﬁeb nezaopatﬁenému dítûti nebo osobû, která byla rodiãem nezaopatﬁeného dítûte, a to
za podmínky, Ïe zemﬁelá osoba mûla ke dni úmrtí trval˘ pobyt na území âeské republiky
– v˘‰e pohﬁebného je stanoveno pevnou ãástkou ve v˘‰i 5 000 Kã
zpracovala Bc. SoÀa Mrvová,
vedoucí odboru státní sociální podpory

Omluva redakce
Redakce ListÛ se omlouvá ãtenáﬁÛm zvlá‰tního ãísla Tﬁi jubilea Hloubûtína, které se setkalo
s mimoﬁádnû kladnou odezvou, za chybu na str. 19,
kde chybûly u slova oãista uvozovky. Tímto nedopatﬁením mûlo konstatování o „oãistû“ Sokola
po XI. v‰esokolském sletu jin˘ v˘znam, neÏ jak˘
mûl autor celého pﬁíspûvku Jan Bﬁinek na mysli.

dvoustranu pﬁipravil: j‰
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Kulturní a sportovní akce pﬁíspûvkové
organizace KVIZ Praha 14
LEDEN

Fotomontáže v G14
Ve stﬁedu 9. ledna v 17 hodin bude v Galerii 14,
nám. Plk. Vlãka 686, âern˘ Most zahájena v˘stava fotomontáÏí Martiny Ulrichové. Na vernisáÏi
vystoupí Zdenûk Korbel a Nela Hegerová, junior‰tí mistﬁi âR 2007 v latinskoamerick˘ch tancích, trojnásobní vicemistﬁi âR a reprezentanti ve
sportovním tanci v juniorsk˘ch kategoriích. V˘stava potrvá do 31. ledna vãetnû a bude otevﬁena vÏdy
v úter˘, stﬁedu a ãtvrtek od 14–18 hodin a v nedûli od 14–17 hodin. Vstup voln˘. Více o vystavující Martinû Ulrichové v samostatném ãlánku na
této stranû.

PRAHA 14 TOUR
Mûstská ãást Praha 14, âeská tenisová ‰kola
a âesk˘ tenisov˘ svaz poﬁádají sérii turnajÛ v tenisov˘ch ãtyﬁhrách pro neregistrované hráãe:

19. ledna v tenisové hale v Hloubûtínû, Hloubûtínská 80 (vedle plaveckého areálu)
17. kvûtna na tenisov˘ch kurtech Z· Bﬁí VenclíkÛ, âern˘ Most
6. záﬁí na tenisov˘ch kurtech TJ Slavoj Hloubûtín, Hloubûtínská 88
Startovné na kaÏd˘ turnaj ãiní 50 Kã na osobu. Jednotlivé turnaje zaãínají vÏdy v 8 hodin,
zápis a v˘bûr startovného na místû od 7.30–7.50
hodin.

Koncert
komorní hudby
Srdeãnû zveme do Galerie 14, kde se ve stﬁedu
30. ledna od 18.30 hodin koná koncert PraÏského dechového kvinteta. Na programu jsou skladby W. A. Mozarta, L. van Beethovena, V. Trojana
a dal‰ích. Vstup voln˘.

ÚNOR

Turnaj v bowlingu
V pondûlí 4. února se od 18.30–23 hodin v J. R.
Clubu – Bowling, Prelátská 12 v Kyjích (naproti
kostelu sv. Bartolomûje) koná na zdej‰ích ãtyﬁech
drahách turnaj v bowlingu. Pﬁihlá‰ky do naplnûní kapacity herny na tel. 281 005 278 do pátku
1. února do 12 hodin. Startovné 20 Kã na osobu.

Fotografie za zrcadlem
Ve stﬁedu 6. února v 17 hodin bude v Galerii 14
zahájena v˘stava Renaty Dvoﬁákové. BliÏ‰í informace o v˘stavû podáme v pﬁí‰tích Listech.

Písňový večer
Dne 13. února od 18.30 hodin se uskuteãní
v Galerii 14 pûveck˘ koncert. Úãinkují: Dagmar
Zvoníãková – mezzosoprán a Robert Fuchs – klavír. Vstup voln˘.

Fotomontáže plné fantazie
AÏ do 31. ledna mÛÏete v Galerii 14 na âerném Mostû nav‰tívit v˘stavu digitálních fotomontáÏí, pﬁeváÏnû ve formátu 20x30 cm autorky Martiny Ulrichové. Jedná se o vÛbec první její v˘stavu. Martina Ulrichová je vyuãená prodavaãka potravin a jiÏ pﬁes deset let bydlí na âerném Mostû. V roce 2000 se zaãala zajímat o poãítaãovou techniku. Pﬁi práci na PC se pﬁenesla jako samouk
pﬁes Office, e-mail, tvorbu internetov˘ch stránek, úpravu videí aÏ k fotomontáÏím. Na tûch aktivnû pracuje od roku 2002. Fotografuje digitálním Olympusem a fotografie tvoﬁí v programu ADOBE
PHOTOSHOP. Její nejvût‰í inspirací jsou dûti a Ïivé bytosti, které pozoruje. V roce 2004 se zúãastnila soutûÏe fotomontáÏí v ãasopisu FOTOMAGAZÍN, kde se umístila na II. místû. To bylo pro
ni natolik siln˘m impulsem, Ïe se rozhodla se sv˘mi nápady, které si stﬁádá ve svém fotoalbu,
koneãnû vyjít na veﬁejnost. Je vidût, Ïe se minula povoláním, a Ïe v tomto smûru dokáÏe daleko
víc neÏ pouhá prodavaãka.

Pipi Punčochaté
v knihovně
V prosinci loÀského roku byla v knihovnû na
âerném Mostû slavnostnû vyhodnocena podzimní v˘tvarná soutûÏ, kterou paní knihovnice Helena âechová vyhlásila u pﬁíleÏitosti 100. v˘roãí
narození norské spisovatelky dûtsk˘ch kníÏek
Astrid Lindgrenové (1907–2002). Nejvíce obrázkÛ bylo vûnováno nejslavnûj‰í románové postavû
této autorky – Pipi Dlouhé Punão‰e. Dûvãata ji
nejen namalovala v nejrÛznûj‰ích variacích, ale
pﬁi‰la do knihovny upravená po vzoru Pipi –
v dlouh˘ch punãochách a s vyztuÏen˘mi copánky
do stran. Paní spisovatelka by z nich mûla urãitû
stejnou radost, jakou mûly paní knihovnice, které
pro dûti ze ‰kolních druÏin Z· Bﬁí.VenclíkÛ, Z·
Gen. Janou‰ka a dûti z 5. tﬁíd Z· Gen. Janou‰ka
pﬁipravily pﬁíjemné odpoledne s drobn˘mi cenami
pro autory nejhezãích obrázkÛ. SoutûÏe se zúãastnily také dûti ze ZU· Horní Poãernice, poboãka
âern˘ Most, které namalovaly nádhernou Pipi
v Ïivotní velikosti.

Krátce ze zdravotnictví
Tentokrát se na‰e informace t˘ká Gynekologicko-porodnické ambulance, která sídlí na Poliklinice Klánovická 487/2a, Hloubûtín. Jejím vedoucím lékaﬁem je MUDr. Václav âmelínsk˘, telefon
281 869 050, ordinaãní hodiny: po 8–13, út 12–20, st 8–13, ãt 12–20, pá 8–13 hod.

Změny v Pražské
integrované dopravě
V termínu celoevropské zmûny jízdních ﬁádÛ
veﬁejné dopravy do‰lo od 9. 12. 2007 v PraÏské
integrované dopravû (PID) ke zmûnám vedení
nûkter˘ch linek a k úpravám jízdních ﬁádÛ na základû v˘sledkÛ pﬁepravních prÛzkumÛ, vyhodnocení
provozu a jednání s obcemi a mûstsk˘mi ãástmi.
Dne 9. 12. 2007 vstoupil rovnûÏ v platnost nov˘
grafikon vlakové dopravy 2007/08, kter˘ pﬁiná‰í
na nûkter˘ch tratích úpravy ãasov˘ch poloh vlakÛ, od stejného termínu jsou vlaky hlavních Ïelezniãních tratí oznaãeny jako linky S1 aÏ S9, S12
a S41 (po vzoru S-Bahnu v Berlínû). V tramvaji,
metru i autobusech sly‰í cestující nová hlá‰ení,
upozorÀující na moÏnost pﬁestupu na vlak. V Praze 14 máme zatím jedinou vlakovou zastávku
v Kyjích, která leÏí na hlavním koridoru, po kterém jezdí i pﬁímûstské vlaky z Masarykova nádraÏí do Kolína. Tato traÈ (v jízdních ﬁádech 011)
má v rámci PID nové oznaãení jako linka S1.
Prahy 14 se bezprostﬁednû t˘ká v souvislosti se
zavedením nov˘ch linek 190 (âern˘ Most – Depo
Hostivaﬁ; v provozu v pﬁepravních ‰piãkách pracovního dne) a 220 (âern˘ Most – Stavební zóna
Horní Poãernice) zru‰ení linky 701 (NádraÏí Kyje
– âern˘ Most – Stavební zóna Horní Poãernice).
Více informací vãetnû jízdních ﬁádÛ naleznete na
internetové adrese: www.ropid.cz.
stránku pﬁipravil: j‰, foto: archiv redakce
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Představujeme: Mgr. Jitku Žákovou
K

aÏd˘ mûsíc vám budeme postupnû pﬁedstavovat na tomto místû ListÛ formou rozhovoru
jednotlivé ãleny Zastupitelstva Mâ Praha 14. Jsou to lidé, které jste si zvolili v komunálních volbách a je pﬁirozené, Ïe by vás mûlo a mohlo zajímat, jací jsou, jaké mají názory
na aktuální dûní, co a jak dûlají v rámci svého mandátu, jak se jim daﬁí v komunální politice naplÀovat svá pﬁedsevzetí. Nebudeme je pﬁedstavovat podle abecedy, ale s pﬁihlédnutím
k funkcím, jeÏ v zastupitelstvu a radû, ve v˘borech a komisích vykonávají.
Shodou okolností zaãínáme od konce abecedy Mgr. Jitkou Îákovou, zástupkyní starosty,
ãlenkou Rady, pﬁedsedkyní klubu ODS a komise komunitního plánování a oddávající. Jako
zástupkynû starosty má tyto kompetence: sociální péãe a zdravotnictví, ‰kolství a vzdûlávání, komunitní plánování, oblast prevence sociálnû patologick˘ch jevÛ.

V na‰em zastupitelstvu je pomûrnû vysoké
zastoupení Ïen: jak vnímáte jejich zapojení
v komunální politice?
Poãet Ïen asi odpovídá jejich zájmu o komunální politiku. Vzhledem k tomu, Ïe v Radû je nás
Ïen dokonce vût‰ina, je vidût, Ïe se dokáÏeme prosadit. A to je dobﬁe.
Je pﬁíznaãné, Ïe i v klubu seniorÛ, kter˘ se
schází kaÏdou stﬁedu na âerném Mostû, v˘raznû pﬁevaÏují Ïeny. Máte pro to nûjaké vysvûtlení?
Je to rok, co jsem slíbila na‰im
seniorÛm, Ïe budu prosazovat zﬁízení klubu. Podaﬁilo se. Tenkrát
bylo tûch muÏÛ trochu víc, ale je
vidût, Ïe seniorky mají vût‰í potﬁebu se setkávat, povídat si, pomáhat si. Îeny jsou prostû od pﬁírody
spoleãenské bytosti, jsou nerady
samy. V klubu mají moÏnost si
sdûlovat novinky, zku‰enosti, rady,
mohou uzavírat nová pﬁátelství.
Îeny se dokáÏí asi více a snadnûji pﬁizpÛsobit i ãasovû.
Jak jste jako rodaãka z Hloubûtína vnímala tﬁi loÀská velká
hloubûtínská v˘roãí?
Máte pravdu, jsem rodaãka
z Hloubûtína, moji pﬁedkové Ïili
ve zdej‰í oblasti, tedy Hloubûtínû a Kyjích, po
mnoho generací. Ta v˘roãí jsem vnímala, jak by
ne. Vystudovala jsem historii a prostû co zavání
dûjinami, to mû pﬁitahuje. Ale lidé se více zajímají o souãasnost a budoucnost. AÏ budeme moci
otevﬁít komunitní a spoleãenské centrum v Hloubûtínské, urãitû to oslavíme. A za pár let budeme
slavit 90 let Hloubûtína coby souãásti Prahy…
Jak˘ je vá‰ názor na stﬁídající se ministry
‰kolství (poãínaje exministryní Petrou Buzkovou) a na ‰kolskou reformu?
Pane redaktore, ministﬁi ‰kolství vût‰inou znají
‰koly jen jako Ïáci a studenti, pozdûji jako rodiãe…
Nechci a nebudu jejich práci hodnotit. Vedení tohoto resortu je velice obtíÏné a nevdûãné. Po dlouhá
desetiletí bylo ‰kolství podfinancované, feminizované. Reformy obvykle zlep‰ení nepﬁinesly. Sama
jsem strávila v základních a stﬁedních ‰kolách v‰ech
typÛ (a témûﬁ na v‰ech postech) celkem 30 let. Zku‰eností mám dost, a ne se v‰ím souhlasím. Mám
napﬁíklad zásadní v˘hrady k jazykové v˘uce, jak
byla ‰kolám v podstatû vnucena bez ohledu na pedagogické obsazení i moÏnosti ÏákÛ. A je‰tû vût‰í k v˘uce dûjin. Ale to jsou jiÏ záleÏitosti odborného charakteru a na dlouhou diskusi… Pﬁeji jen na‰im dûtem,
aby se jim dostalo kvalitního vzdûlání, a na‰im stﬁedním ‰kolám, aby jejich uãitelé mûli moÏnost navázat na vûdomosti a dovednosti ÏákÛ získan˘ch
v základních ‰kolách na srovnatelné úrovni.
Jak vnímáte situaci ve ‰kolství a na ‰kolách
v na‰í mûstské ãásti? Máte pochopení pro stávky uãitelÛ?
Máme ‰koly dobﬁe vybavené, stále je v‰ak co
opravovat, zlep‰ovat. Máme kvalitní ﬁeditele –

manaÏery, stabilizované pedagogické sbory plné
obûtav˘ch a pracovit˘ch uãitelek a uãitelÛ. To
neznamená, Ïe nejsou problémy. Ale na kaÏd˘ problém lze najít ﬁe‰ení. Stávky uãitelÛ? Já vím velice dobﬁe, jaké mají pﬁíjmy. A jak nároãná (a nûkdy
i nevdûãná) je jejich práce. âasto mám dojem, Ïe
si na‰i spoluobãané sice práce uãitelÛ velice váÏí,
ale promítnout tuto váÏnost do platÛ jaksi není prvoplánové. BohuÏel v tom máme jiÏ padesátiletou tradici. Ale nevûﬁím, Ïe stávka je v˘chodiskem…

Letos je Praze 14 kulat˘ch 14 let. Je‰tû nedosáhla plnoletosti. Má k ní blízko nebo je‰tû bude
muset urazit poﬁádn˘ kus cesty?
KdyÏ pﬁed 14 lety vznikala na‰e mûstská ãást,
byla slepencem ãásti Hloubûtína (vût‰inou jsme to
nijak nevítali), Kyjí a Hostavic a novû se rozrÛstajícího sídli‰tû âern˘ Most. 14 let snahy o sjednocení zájmÛ a vytvoﬁení koncepce rozvoje celé
oblasti jiÏ je znát. Ale máme toho stále hodnû pﬁed
sebou. O plnoletosti bych v této souvislosti nemluvila. Jsme rezidenãní oblast a pocit sounáleÏitosti
k mûstské ãásti se vytváﬁí léta. Vûﬁím, Ïe jsme na
dobré cestû.
MÛÏete se jako oddávající podûlit s nûjakou
veselou historkou ze zákulisí svatební sínû
v Galerii 14 nebo v Dolních Poãernicích?
Svatby. Je to jedna z povinností, která mû vyslovenû tû‰í. Jistû, stává se ledacos, ale svatby jsou váÏnou a slavnostní záleÏitostí, pﬁedstavující nejen urãitou tradici, ale i závazek. Jde o oboustranné pﬁevzetí
odpovûdnosti za vzájemn˘ vztah a jeho budoucnost.
TakÏe, kdyÏ dovolíte, historky bych vynechala.
MÛÏete ãtenáﬁÛm prozradit, co to obná‰í b˘t
pﬁedsedkyní klubu ODS? Znamená to, Ïe vás
poslouchá i pan starosta?
Klub zastupitelÛ ODS má 19 ãlenÛ, vedu jeho
schÛze jak pﬁed jednáním zastupitelstva, tak i v mezidobí. V tomto smyslu mû pan starosta poslouchá. V rámci vedení radnice platí, Ïe jde o t˘movou práci. A kaÏd˘ t˘m musí mít vedoucího.
V tomto smyslu platí, Ïe mi pan starosta naslouchá.
Komunitní plánování je pojem, jemuÏ vût‰ina lidí moc nerozumí. Zkuste jim pﬁiblíÏit, oã
v nûm bûÏí.

To je na pﬁedná‰ku, ne na struãnou odpovûì!
TakÏe ve zkratce: Komunitní plánování je systém
a metoda, jak dostat finanãní prostﬁedky, jimiÏ
mÛÏeme disponovat, tam, kam je skuteãnû potﬁeba, a to podle vyjádﬁení tûch, jichÏ se to t˘ká, to je
pﬁíjemcÛ sociální pomoci. V kaÏdé spoleãnosti jsou
sociální skupiny, které potﬁebují více pozornosti.
Senioﬁi, obãané s handicapy, rodiny s dûtmi, men‰iny. KaÏdá skupina má své specifické potﬁeby, a je
na ní, aby na své problémy upozornila. Pﬁes systém
poskytovatelÛ sluÏeb pak mÛÏe dojít k ﬁe‰ení potíÏí.
Je prevence sociálnû patologick˘ch jevÛ
v Praze 14 na dostateãné úrovni?
U prevence sociálnû patologick˘ch jevÛ bych
nehovoﬁila o „úrovni“. Prevence není nikdy dost,
zejména u mládeÏe. Vyhlásili jsme v˘bûrové ﬁízení na program primární prevence v Praze 14. Boj
proti ‰ikanû, zá‰koláctví, návykov˘m látkám, to je
boj, kter˘ hned tak neskonãí.
Vût‰ina lidí pﬁímé platby u lékaﬁe a za recepty odmítá. Pﬁedpokládám, Ïe jako ãlenka ODS
je budete obhajovat. Kdo má tedy pravdu?
Pane redaktore, vy stejnû jako já víte, Ïe kaÏdá
reforma, která se dot˘ká penûÏenek obãanÛ, je
nepopulární. JenÏe cel˘ ten balík reforem je nezbytn˘, ta ve zdravotnictví je souãástí. Pokud by k reformám nedo‰lo, budeme za pár let v pasti stálého zadluÏování. Já vûﬁím, Ïe ministerstvo najde
zpÛsob, jak zmírnit dopady plateb u tûch nejpotﬁebnûj‰ích sociálních skupin a Ïe se katastrofické
scénáﬁe nenaplní.
Aktuálnû na lidi nejvíc dopadá v‰eobecné
zdraÏování, jeÏ je mnohem vût‰í, neÏ se dalo
ãekat. Jak se dot˘ká va‰í domácnosti a rodiny?
ZdraÏování se mû dot˘ká jako kaÏdého jiného
obãana, rovnûÏ tak mé rodiny. Moji rodiãe jsou
starodÛchodci a velkou ãást svého pﬁíjmu dají za
léky. Já jsem samoÏivitelka, mlad‰í syn bude je‰tû dlouho studovat…
Rok 2008 je ve znamení osudov˘ch osmiãek
na‰ich dûjin (1848, 1918, 1938, 1968). Myslíte si,
Ïe bude rovnûÏ osudov˘? Vûﬁíte sama na osud?
Vûﬁím, Ïe kaÏd˘ ãlovûk má moÏnost volby, co
se sv˘m Ïivotem udûlá. Nûkdy je to cesta pﬁímá,
nûkdy znaãnû komplikovaná. Ale záleÏí na nás,
jaké máme v Ïivotû priority, jak˘ch hodnot si ceníme nade v‰e. A ta osudová osmiãka? A zrovna
v na‰í historii? Hm…a co jen tak namátkou rok
1212, 1306, 1415, 1526, 1620, 1621, 1627? Lidé
ãasto vûﬁí tomu, ãemu vûﬁit chtûjí, ale racionalita
v tom není.
Poslední ãtrnáctá otázka, v níÏ mÛÏete odpovûdût na cokoli, co povaÏujete za dÛleÏité je‰tû
ãtenáﬁÛm sdûlit.
Máme zaãátek ledna, a tak mi dovolte, abych
tento 14. bod vymûnila za pﬁání na‰im obãanÛm.
Pﬁání v‰eho dobrého, zdraví, osobního ‰tûstí a prosperity, a také odvahy a dÛvûry ve vlastní rozum,
síly a schopnosti.
za ãtenáﬁe ListÛ se ptal:
Jaroslav ·míd, ‰éfredaktor
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Pﬁi vánoãních besídkách v Mot˘lku se
dûti radovaly z nov˘ch hraãek od firmy Legáãek&Darovánek s.r.o. 
foto: Vladimír Jelen
Roman Franta

Komunitní centrum
MOTÝLEK
Pﬁejeme v‰em na‰im
klientÛm a pﬁíznivcÛm
‰Èastné vykroãení do
Nového roku 2008!
Velikánskou radost pﬁinesly dûtem z Mot˘lku a Pacifiku dárky pod stromeãkem, které na
nû ãekaly hned na pûti vánoãních besídkách.
Nejvût‰ím pﬁekvapením byl velk˘ balík kvalitních nov˘ch hraãek, které nám po své náv‰tûvû v Mot˘lku vûnovala Kateﬁina Nováãková,
majitelka firmy Legáãek&Darovánek s.r.o.
a internetového obchodu legacek.cz. Kromû
hraãek objevily dûti pod stromeãkem i zajímavé didaktické pomÛcky a sportovní náãiní,
které jsme mohli zakoupit díky prostﬁedkÛm
z na‰í veﬁejné sbírky. To v‰e poslouÏí k novému vybavení heren Mot˘lku a klubu Pacific.
Nejupﬁímnûj‰ím podûkováním b˘vá nad‰ení
v oãích dûtí pﬁi rozbalování dárkÛ, proto jej
chceme alespoÀ zprostﬁedkovat pﬁiloÏenou
fotografií. Vûﬁíme, Ïe potû‰í v‰echny, kteﬁí nám
s touto bohatou nadílkou letos pomohli!
Rádi bychom vyuÏili tento prostor i k podûkování redaktorÛm ListÛ Prahy 14 za jejich
stálou podporu a hezké reportáÏe z na‰ich akcí.
Vûﬁíme, Ïe i letos se nám podaﬁí spoleãnû informovat o v‰em zajímavém, co Mot˘lek chystá.

Lednové pozvánky Motýlku
úter˘ 8. 1. Klub rodiãÛ peãujících o dítû
s postiÏením, 17–19 hodin v Mot˘lku. Zveme
v‰echny rodiãe na vzájemné sdílení radostí
i starostí, které dûti pﬁiná‰ejí. Malé poho‰tûní
a dobré slovo si pro vás pﬁipraví Lucie Krísová, hlídání dûtí je moÏné po pﬁedchozí domluvû. Vstup zdarma – rádi mezi námi pﬁivítáme
i nové tváﬁe!
ãtvrtek 17. 1. Îabák Valent˘n – srdeãnû
zveme v‰echny malé dûti s rodiãi na pohádku
do Galerie 14. Zaãínáme v 17.30 hod.

Klub Pacific v lednu
ãtvrtek 17. 1. Spoleãné ﬁádûní v LetÀanském aquaparku – akce pro klubáky a jejich
pﬁátele, sraz ve14 hodin u Pacifiku. S sebou
staãí vzít lístky na MHD. Návrat kolem 18 hod.
ãtvrtek 24. 1. Bezpeãnû v klubu – mal˘
semináﬁ pro klubáky o tom, jak se v klubu
vyvarovat v‰ech rizikov˘ch situací. Od 15 hod.
pátek 25. 1. Filmov˘ klub – v˘bûr filmu je
na vás! Od 17 hodin v Pacifiku.
ãtvrtek 31. 1. Burza her, hraãek, obleãení. Pﬁijìte si nakoupit skvûlé vûci za neuvûﬁitelné ceny. Nákup i prodej zdarma. Od 15 do
17.30 hod. v Pacifiku.
PhDr. Zuzana Jelenová
pﬁedsedkynû SdruÏení na pomoc dûtem
s handicapy
www.motylek.org
KC Mot˘lek, Vlãkova 1067, Praha 14
Tel. 281 912 081, 775 964 765

Advent i pro vozíčkáře
První adventní víkend mûli na‰i tûlesnû postiÏení spoluobãané na invalidních vozíãkách, bydlící
v bezbariérovém domû na âerném Mostû postaráno o zajímav˘ program. Obvodní v˘bor Svazu tûlesnû
postiÏen˘ch Praha 9 v osobû jeho pﬁedsedkynû Vûry HouÏviãkové pro nû zorganizoval odvoz speciálním mikrobusem do klánovické restaurace Beseda, kde se ve velkém sále konalo adventní setkání ãlenÛ svazu. Celkem 140 lidí
(mezi nimi 10 na‰ich vozíãkáﬁÛ) tady se zájmem sledovalo
pﬁedstavení taneãní skupiny
z Dûtského domova v Klánovicích a zazpívali si spoleãnû
s klánovick˘m pûveck˘m sborem Claireton Chorale vánoãní koledy. Pﬁíjemné poho‰tûní,
vánoãní cukroví a závûreãná
tombola jen dokreslily sváteãní atmosféru, která zde po celou
dobu tohoto – v poﬁadí jiÏ tﬁetího adventního setkání panovala. V pﬁí‰tím roce nabízí OV
svazu tûl. postiÏen˘ch pro Prahu 9 invalidním obãanÛm
z Prahy 14 moÏnost úãastnit se
kaÏdé první pondûlí v mûsíci
odborné pﬁedná‰ky na nûkteré
ze zajímav˘ch témat. Více
informací na tel. 604 322 406.
text a foto: ves
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DDM na Černém Mostě
PF 2008

Marie S˘korová

Mateﬁské centrum
Klubíãko YMCA Praha
Klub maminek âern˘
Most – YMCA
E-mail:klubickocernymost@seznam.cz
www. praha.ymca.cz/klubicko

Pozor inzerujeme pouze zmûny a jednorázové programy. Pravidelné programy probíhají beze zmûn – viz v˘vûska MC Klubíãko
a Mâ Praha 14.
Do nového roku s Klubíãkem

Volné herny
jednorázové programy od 9.30–11.30
(v pﬁípadû potﬁeby provoz del‰í, pﬁihlá‰ení není
nutné): V pondûlí probíhá setkání maminek
a dûtí na téma „V novém roce znovu a novû“,
první herna 7. ledna
Stﬁeda: první herna 9. ledna – Zpíváníãko
a tvoﬁeníãko tﬁíkrálové, pro star‰í dûti Hrátky s ptákem Zlobivákem
16. 1. Hrajeme si, zpíváme, tvoﬁíme, cviãíme a tancujeme
23. 1. Hrajeme a zpíváme s dûtmi, od
10.30–11.15 probûhne dal‰í ãást cyklu semináﬁÛ pro Ïeny Hrajeme si se snûhuláky –
komunikace, cesta k porozumûní.Vstup do
heren nezmûnûn, 15 Kã semináﬁ bez vyuÏití
herny.
30. 1. Dopoledne her a soutûÏí s Komerãní bankou, program pro dûti pﬁipraven˘ KB
s moÏností pro rodiãe informovat se o poji‰tûní dûtí, v‰echny dûti dostanou dáreãek!
Páteãní herny budou probíhat v lednu na
téma Malujeme si pro radost kontakt L. Pernicová tel. 777 596 163
10. 1. ãeká dûti první leto‰ní keramická dílniãka, pﬁineste si s sebou pracovní odûv!
31. 1. se dûti mÛÏou tû‰it na biblické divadlo o královnû Ester.
Páteãní taneãní krouÏky pod vedením
P. Jelínkové jsou jiÏ naplnûny.

Generála Janou‰ka 1060,
tel. fax.: 286 889 428
info-cm@ddmpraha9.cz
www.ddmpraha9.cz

nabídka na leden
24. 1. ãt. Sádrové magnetky. V˘tvarná dílna – v˘roba vlastních magnetkÛ. vûk od 7 let,
16–18 hod. Doporuãujeme pﬁedchozí rezervaci.
Klub Most – otevﬁen˘ klub pro mládeÏ –
hry, hudba, soutûÏ. Novû v klubu stolní tenis
a PC kaÏdé pondûlí a pátek 15–19 hod.

Nové kroužky:
V lednu zahajujeme tﬁímûsíãní kurzy ãe‰tiny a matematiky na pﬁijímací zkou‰ky pro
Ïáky 5. tﬁíd. Cena 550 Kã/kurz (1 hod. t˘dnû)

Od února připravujeme:
Volejbal pro dospûlé – pro volejbalisty/ky,
kteﬁí si chtûjí chodit pravidelnû zahrát a trénovat.
Stolní tenis pro dûti – pro zaãáteãníky i mírnû pokroãilé.
O podrobnûj‰í informace k tûmto krouÏkÛm
si napi‰te na info-cm@ddmpraha9.cz.
Od 2. do 14. ledna budou zahájeny zápisy
do krouÏkÛ DDM na II. pololetí pro stávající
ãleny, od 14. do 31. ledna pro nové zájemce.
Nabídka zimních táborů – pﬁihlá‰ky k dispozici v DDM
23. 2.–1. 3. Transsibiﬁská magistrála – zimní tábor pro dûti 7 – 13 let, Janov n.Nisou, Jizerské hory, cena 2 700 Kã
24. 2.–2. 3. LyÏaﬁsk˘ tábor pro lyÏaﬁe i snowboardisty ve vûku 10–17 let, âesk˘ ·umburk,
Jizerské hory, cena 2 800 Kã
24. 2.–2. 3. Dobytí severního pólu – zimní
tábor pro dûti ve vûku 7–15 let, StráÏné v Krkono‰ích, cena 2 300 Kã.

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

Kontakt: Vedoucí: Ing. Mgr. Marie Nováková 775 204 208
Zástupce: Ing. K. Vavru‰ková 608 134 744

Program na leden 2008

BB-klub program na LEDEN

ZÁPIS do krouÏkÛ a kurzÛ pro dûti
i dospûlé na druhé pololetí (od února 2008)
zahajujeme v pondûlí 14. ledna. Kromû pokraãování v‰ech krouÏkÛ otevﬁeme napﬁ. opût
‰achov˘ krouÏek pro dûti. Pokraãují v‰echny
krouÏky pro pﬁed‰kolní dûti a maminky s mal˘mi dûtmi. Aktuální informace najdete na
www.obcanskainspirace.cz.

LYÎA¤SK¯ KURZ
(jarÀáky) 23. 2.–1. 3. Horní Mar‰ov
sjezdovky Îacléﬁ, Pec p. SnûÏkou, âerná hora.
Pro mládeÏ ve vûku: 15–19 let.
cena: 2.390 Kã (plus doprava)
ANGLICK¯ KLUB pro teenagery
kaÏdou stﬁedu 16.45–18.15 hod.
(V KC Heﬁmánek – Vybíralova 969)
Konverzaãní angliãtina s rodil˘mi mluvãími
(Ameriãany) zábavnou formou. Podporováno
z grantu PARTNERSTVÍ a Mâ P14.
Kontakt: Mgr. Pavel Trefn˘ 775 024 742,
bbklub@centrum.cz
BB FOTBAL pro mládeÏ a star‰í – kaÏd˘ ãtvrtek
18–19.30 hod. v tûlocviãnû PTH (StoliÀská 41B,
Areál Chvaly). Kontakt: Martin 777 033 592.
Poﬁádá BB klub Církve bratrské – âern˘ Most.

Ozdoby z korálků

EKOkroužek a EKOklub
I v zimních mûsících si mÛÏete pﬁijít hrát
k nám! Pro dûti, které zajímá pﬁíroda, dûní okolo nás a vlastní moÏnosti v ochranû Ïivotního
prostﬁedí, pﬁipravují program, vycházky a v˘lety na‰e lektorky. Tyto akce jsou zdarma.
Bezplatné sociálnû právní poradenství.
Bezplatná právní poradna (JUDr. Janatová, Mgr. Hovorka, JUDr. DoleÏalová) –
Obãanská inspirace, Kuãerova 14.
Do poradny se mÛÏete objednávat na tel.:
776 046 112, 281 918 473.

Dûti, které se se‰ly 12. prosince v DDM âern˘ Most
v tvoﬁivé dílnû, mûly moÏnost
samy si vyrobit z korálkÛ pûkné
vánoãní ozdoby. Pod zku‰en˘m vedením Jarky
Schmidtové navlékaly korálek za korálkem podle
pﬁedlohy, aÏ na stole vznikaly krásné barevné hvûzdiãky a andûlíãkové, které si dûti potom doma
povûsily na vánoãní stromeãek. text a foto: ves

Centrum
Welcome
(Vítáme Vás)
KCR Heﬁmánek www.prorodinu.cz
777 901 377; 776 305 228
Vybíralova 969, kcr.hermanek@seznam.cz

Z naší novoroční nabídky
Sobotní workshopy hry na bicí zdarma. Jedineãná moÏnost seznámit se s ‰irokou ‰kálou
bicích nástrojÛ, perkusí a ãinelÛ. Workshopy
probûhnou 26.1. a 6.2., více na 724 761 196.
Kurz hraní na bicí – individuální hodiny.
Kurz vede profesionální hudebník. KaÏdé
pondûlí v odpoledních hodinách, podle moÏností úãastníkÛ.
V˘uka hry na kytaru – individuální hodiny.
Nabízíme individuální hodiny, kurz vede profesionální hudebník. Kurzy probíhají ve stﬁedu odpoledne, v pﬁípadû zájmu i ãtvrtky.
V˘uka anglického jazyka pro rodiãe s hlídáním dûtí. Nov˘ kurz AJ od února s babysitingem. Kurzy smûﬁujeme na stﬁedeãní
a ãtvrteãní dopoledne dle úrovnû klientÛ,
(zaãáteãníci, mírnû pokroãilí)
Deskové hry pro maminky a dûti od 3 do
9 let. KaÏd˘ 2.pátek v mûsíci od 16 hod.;
11. ledna: ledové hry
Kurz práce na PC pro maminky na a po
MD. Kurz práce na PC je urãen pro zaãáteãníky a mírnû pokroãilé. Na kurzu je moÏnost hlídání dûtí a bude probíhat ve stﬁedu
v dopoledních hodinách od února. Více
informací (i o pravideln˘ch aktivitách) na
www.prorodinu.cz
V˘tvarná dílna pro dospûlé. Je‰tû stále jsou
volná místa. Úter˘ od 16.45 hod.
Základy tance a step. Kurz pro zaãínající
taneãnice a taneãníky, pondûlí od 17.15 hod.
Otevﬁené pﬁedná‰kové veãery o cizincích
mezi námi: 21. 1. Pravoslavné Vánoce, aneb
jak se slaví na v˘chodû; 4. 2. Exklusivní
„v˘let do Bulharska“ s pﬁekvapením
Maminky, tû‰íme se na Vás v mateﬁského centru! (Po, Út, St od 9 do 12 hodin)

Nové telefony centra:
pevná linka:
mobil

281 862 342,
724 761 196
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JAHODOVÉ MENU
Po Novém roce se na vás tû‰íme v novû zrekonstruovan˘ch prostorách klubÛ a s nov˘m
vûtrem v jahodov˘ch plachtách vás zveme na
tyto akce:
Ve stﬁedu 16. ledna poﬁádá JAHODA jiÏ
tradiãní Den otevﬁen˘ch dveﬁí. Mezi 10.
a 17. hodinou se mÛÏete pﬁijít podívat, co je
u nás nového (a není toho málo!). V rámci
tohoto dne probûhne i slavnostní otevﬁení
novû zrekonstruovan˘ch prostor klubu pro
rodiãe s dûtmi JahÛdka. Srdeãnû zveme
v‰echny, které ãinnost o. s. JAHODA zajímá.
I na‰e kluby mají pﬁipraveny ﬁadu zajímav˘ch aktivit:

Klub JAHODA
Sobota 12. ledna – V˘let – bliÏ‰í informace o akci bûhem klubÛ v JAHODù nebo na
www.jahodaweb.cz
15. ledna – V˘tvarno – tentokrát si na úterním klubu vyzkou‰íme, jak se dûlají koláÏe.
UkáÏeme si z jak˘ch rÛzn˘ch materiálÛ
mÛÏeme tvoﬁit a urãitû bude i dost prostoru na
to si nûjakou vlastní koláÏ vytvoﬁit. V˘tvarniãit se bude uÏ od 15 hodin.
26. ledna – Jahodové soutûÏení od 11 do
15 hodin. Pﬁijìte si zasoutûÏit v rÛzn˘ch disciplínách. Budeme závodit kaÏd˘ za sebe, ale
udûláme i souboj mezi JAHODOU a jednotliv˘mi azylov˘mi domy, kam JAHODA dochází.
31. ledna – Turnaj v ping pongu. Pﬁijìte si
k nám vyzkou‰et své sportovní umûní v ping
pongu. Turnaj bude odstartován v 16 hod. Tak
neváhejte a vydejte se do JAHODY!

Klub DŽAGODA
I v lednu se budeme zab˘vat tématem
AIDS a pohlavnû pﬁenosn˘ch chorob. BliÏ‰í
informace o akcích na www.jahodaweb.cz/dzagoda.
4. ledna – „GAMApruda“ – chcete se podílet na chodu klubu? Vymyslet nûjakou akci?
Nebo se jen dozvûdût novinky? Pﬁijìte si
s námi sednout k jednomu stolu a debatovat.
Zaãínáme v 17 hod.
12. ledna – V˘let. Jeden sobotní den strávíme mimo sídli‰tû a vyrazíme do pﬁírody. Více
informací u pracovníkÛ klubu nebo na webov˘ch stánkách.
14. ledna – DÏagodová liga ve fotbálku. JiÏ
pát˘ zápas fotbálkové ligy. Pﬁijìte nasbírat
body! Je‰tû stále je ãas pohnout s poﬁadím.
Registrace do 16.30 hod.
23. ledna – V˘tvarno – rÛznorodé tvoﬁení
po cel˘ klub.

Kluby jsou pro vás otevřeny:
JAHÒDKA: ve stﬁedu a ãtvrtek
od 9 do 11 hodin.
JAHODA: v pondûlí, úter˘ a ãtvrtek
od 15 do 19 hodin.
DÎAGODA: v pondûlí, stﬁedu a pátek
od 14 do 20 hodin.
Terénního pracovníka Martina mÛÏete potkat na ulici kaÏdou stﬁedu od 15 do 20
hodin.

stránky 7 – 9 pﬁipravila Alena Veselá

V IKEA se nadělovalo
Mikulá‰skou nadílku si nenechalo ujít snad Ïádné dítû, které 5. prosince nav‰tívilo obchodní centrum
IKEA. âlenové neziskové organizace JAHODA z âerného Mostu jiÏ tradiãnû pﬁedstavovali hlavní aktéry – Mikulá‰e, ãerta a andûla. Hodn˘m dûtem nadûlovali sladkosti a tûm zlobiv˘m pohrozili ãern˘m
pekeln˘m pytlem. Zájem byl takov˘, Ïe skrz hrozen dûtí nebylo chvílemi nebeské a pekelnou bytost ani
vidût.
text a foto: ves

Mikulášská besídka
V rámci primární prevence letos
poprvé uspoﬁádal odbor sociálních
vûcí a zdravotnictví Mâ Praha 14
Mikulá‰skou besídku pro dûti ohroÏené sociálním vylouãením. Zúãastnily
se jí dûti z nízkoprahov˘ch klubÛ
a volnoãasov˘ch aktivit, provozovan˘ch nevládními neziskov˘mi organizacemi na území Prahy 14. Na pﬁípravû a realizaci této akce se podílel ÚMâ
Praha 14 spoleãnû se SdruÏením na
pomoc dûtem s handicapy KC Mot˘lek, o. s. Jahoda, Obãanskou inspirací
a o. s.Cikne âhave. Mikulá‰ská besídka probûhla v pﬁedveãer Mikulá‰e
v jídelnû Z· Vybíralova. Pro dûti byl
pﬁipraven program, na kterém vystoupil taneãní soubor Cikne âhave, hrálo se na flétnu a zpívaly se vánoãní
koledy. Samozﬁejmû nemohl chybût
ani Mikulá‰, ãert a andûl, kteﬁí pﬁinesli nadílku. Pro dûti byla také pﬁipravena tombola s pûkn˘mi cenami – voln˘mi vstupenkami do kina Village
Cinemas.
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a svém 27. jednání dne 27. 11. 2007 Rada
Mâ Praha 14 schválila vyhlá‰ení grantÛ pro rok 2008. Grantov˘ program Mâ Praha 14, podpoﬁen˘ ãástkou 2 milióny korun,
se t˘ká tûchto ãtyﬁ oblastí:
1) Sociálních vûcí a zdravotnictví
– provoz a vybavení zaﬁízení sociálních sluÏeb
(centra denních sluÏeb, denní stacionáﬁe, t˘denní stacionáﬁe, domovy pro osoby se zdravotním
postiÏením, domovy pro seniory, domovy se
zvlá‰tním reÏimem, chránûné bydlení, azylové
domy, domy na pÛl cesty, zaﬁízení pro krizovou
pomoc, nízkoprahová denní centra, noclehárny, terapeutické komunity, sociální poradny,
sociálnû terapeutické dílny, centra sociálnû rehabilitaãních sluÏeb, pracovi‰tû rané péãe);
– osobní asistence poskytovaná osobám (zejména dûtem, mládeÏi a studentÛm), které mají sníÏenou sobûstaãnost z dÛvodu vûku, chronického
onemocnûní nebo zdravotního postiÏení, jejichÏ
situace vyÏaduje pomoc jiné fyzické osoby;
– podpora samostatného bydlení poskytovaná
osobám, které mají sníÏenou sobûstaãnost z dÛvodu zdravotního postiÏení nebo chronického
onemocnûní, vãetnû du‰evního onemocnûní, jejichÏ situace vyÏaduje pomoc jiné fyzické
osoby;
– sociálnû aktivizaãní sluÏby poskytované rodinám s dûtmi, u kter˘ch je jejich v˘voj ohroÏen
v dÛsledku dopadÛ dlouhodobû krizové sociální situace, kterou rodiãe nedokáÏí sami bez
pomoci pﬁekonat, a u kterého existují dal‰í rizika ohroÏení jeho v˘voje;
– sociálnû aktivizaãní sluÏby poskytované osobám v dÛchodovém vûku nebo osobám se
zdravotním postiÏením, ohroÏen˘m sociálním vylouãením;
– terénní programy urãené osobám bez pﬁístﬁe‰í,
osoby Ïijící v (romsk˘ch) sociálnû vylouãen˘ch
komunitách a jiné sociálnû ohroÏené skupiny;
– integrace migrantÛ, azylantÛ a cizincÛ, u kter˘ch je ohroÏeno jejich zaãlenûní;
– studentské projekty v oblasti poskytování sociálních sluÏeb (v˘‰e poÏadované ãástky nesmí
pﬁesáhnout ãástku 5.000,– Kã);
– ediãní ãinnost;
– workshopy, stáÏe, vzdûlávací akce a programy.
2) Protidrogové prevence, prevence kriminality a patologick˘ch jevÛ
– terénní programy urãené uÏivatelÛm návykov˘ch látek nebo omamn˘ch psychotropních
látek,
– podpora programÛ prevence kriminality,
– podpora protidrogov˘ch preventivních programÛ,
– provoz a vybavení nízkoprahov˘ch zaﬁízení
pro dûti a mládeÏ,
– studentské projekty v oblasti prevence kriminality a protidrogové prevence (v˘‰e poÏadované
ãástky nesmí pﬁesáhnout ãástku 5.000,– Kã)
– ediãní ãinnost,
– workshopy, stáÏe, vzdûlávací akce a programy.
3) Kultury a vyuÏití volného ãasu dûtí, mládeÏe a seniorÛ
– provoz a vybavení prostor pro ãinnost

LEDEN 2008
–
–
–
–
–
–

akce ve volném ãase pro dûti a mládeÏ
akce ve volném ãase pro seniory
akce pro neorganizované dûti a mládeÏ
pﬁímûstské letní tábory
reprezentace, soutûÏe a pﬁehlídky
studentské projekty v oblasti vyuÏití volného ãasu dûtí a mládeÏe (v˘‰e poÏadované ãástky nesmí pﬁesáhnout ãástku 5.000,– Kã)
– workshopy, stáÏe a vzdûlávací akce a programy
– ediãní ãinnost
4) Sportu a tûlov˘chovy
– správa, provoz, opravy a vybavení veﬁejnû
pﬁístupn˘ch tûlov˘chovn˘ch zaﬁízení
– správa, provoz, opravy a vybavení veﬁejnû
pﬁístupn˘ch venkovních sportovi‰È
– správa, provoz, opravy a vybavení veﬁejnû
pﬁístupn˘ch oddechov˘ch ploch
– pronájmy tûlov˘chovn˘ch zaﬁízení a sportovi‰È
– sportovní akce pro dûti a mládeÏ
– sportovní akce pro zdravotnû postiÏené
– reprezentace, soutûÏe a turnaje
KONZULTACE
1. Pro projekty v oblasti sociální péãe a zdravotnictví – Mgr. David BeÀák, Odbor sociálních
vûcí a zdravotnictví, tel. 225 295 301
2. Pro projekty v oblasti protidrogové prevence,
prevence kriminality a patologick˘ch jevÛ – Ing.
Franti‰ek ·toural, Úsek krizového ﬁízení Kanceláﬁe starosty, tel.: 281 005 212
3. Pro projekty v oblasti kultury a vyuÏití volného ãasu dûtí a mládeÏe – Ing. Zdenka Rehbergerová, oddûlení kultury pﬁíspûvkové organizace KVIZ Praha 14, tel. 225 295 278
4. Pro projekty v oblasti sportu a tûlov˘chovy –
Mgr. Jan ·patenka, Kanceláﬁ starosty, telefon
281 005 344

RozloÏení finanãních prostﬁedkÛ
Oblast sociální péãe
a zdravotnictví

800 000 Kã

Oblast protidrogové prevence
a prevence kriminality

400 000 Kã

Oblast kultury a volného
ãasu dûtí a mládeÏe

400 000 Kã

Oblast sportu a tûlov˘chovy

400 000 Kã

Celkem grantové ﬁízení 2008 2 000 000 Kã
PODMÍNKY PRO PODÁNÍ ÎÁDOSTI
O GRANT Z ROZPOâTU MùSTSKÉ
âÁSTI PRAHA 14 PRO ROK 2008
• O grant se mohou ucházet se sv˘m projektem
fyzické a právnické osoby, které mají sídlo (bydli‰tû), nebo pÛsobí na území Mâ Praha 14, vãetnû pﬁípadÛ, kdy cílov˘m subjektem poskytovan˘ch sluÏeb jsou obyvatelé Mâ Praha 14.
• V pﬁípadû, Ïe je úãelem projektu poskytovat
sociální sluÏby podle zákona ã. 108/2006 Sb.,
o sociálních sluÏbách, ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ (dále jen zákon o sociálních sluÏbách) je
povinen Ïadatel doloÏit doklad (originál/ovûﬁená kopie) o registraci ve smyslu zákona o sociálních sluÏbách.

GRANTOVÁ

• U projektÛ osobní asistence musí mít uÏivatel
této sluÏby trvalé bydli‰tû na mûstské ãásti Praha 14. Je-li pﬁíjemcem grantu fyzická osoba,
je povinna doloÏit k vyúãtování grantÛ smlouvu o úãelovém poskytnutí finanãních prostﬁedkÛ uzavﬁenou s poskytovatelem sluÏby,
kter˘ se ve smlouvû zaváÏe pﬁedloÏit vyúãtování grantu pﬁíjemci dle poÏadavkÛ Závazného vzoru finanãního vyúãtování projektu, pﬁípadnû strpût provedení veﬁejnosprávní kontroly
vyuÏití grantu. Dále fyzická osoba pﬁiloÏí
doklad (originál/ovûﬁenou kopii) o v˘‰i pﬁíspûvku na péãi, kter˘ pobírá dle zákona o sociálních sluÏbách.
• Studentské projekty mÛÏe samostatnû pﬁedkládat osoba ve vûku od 18 let nebo do vûku 26 let
pokud poÏívá statutu studenta dle pﬁíslu‰n˘ch
právní pﬁedpisÛ. Studentské projekty musejí mít
vÏdy garanta tj. ‰kola na které studuje nebo
nevládní nezisková organizace. Garanci za projekt je nutné prokázat dopisem podepsan˘m statutárním zástupcem organizace. Pokud bude realizátorem projektu student ve vûku 16 aÏ 18 let,
Ïádost o projekt podává ‰kola, na které student
studuje nebo nevládní nezisková organizace.
Podmínkou je, Ïe cílovou skupinou jsou obãané Mâ Praha 14.
• Îadatelé musí b˘t registrováni v souladu s právním ﬁádem âR a splÀovat v‰echny zákonem pﬁedepsané podmínky pro pﬁíslu‰nou ãinnost, právnické osoby pﬁedloÏí projekty prostﬁednictvím
svého statutárního zástupce.
• Pﬁíspûvkové organizace mohou z poskytnut˘ch
finanãních prostﬁedkÛ hradit pouze v˘daje,
jejichÏ úhrada není poskytována z veﬁejn˘ch
prostﬁedkÛ.
• Z poskytnut˘ch finanãních prostﬁedkÛ je moÏné hradit náklady projektu vzniklé v kalendáﬁním roce 2008.
• Z poskytnut˘ch finanãních prostﬁedkÛ není moÏno hradit náklady na poﬁízení kuponÛ do mobilních telefonÛ a na úhradu mezd zamûstnancÛ,
vyjma:
 mzdy terénního/sociálního pracovníka, pracujícího s osobami ohroÏen˘mi sociálním
vylouãením (napﬁ. Romové, dûti a mládeÏ,
cizinci a migranti),
 odmûn správcÛm (kustodÛm) veﬁejnû pﬁístupn˘ch tûlov˘chovn˘ch zaﬁízení, odmûn
osobních asistentÛ seniorÛ a zdravotnû postiÏen˘ch,
 odmûn koordinátorÛ, pracovníkÛ nízkoprahov˘ch klubÛ, kteﬁí zaji‰Èují osobnû volnoãasové aktivity pro dûti a mládeÏ, a osob
s podobn˘m zaﬁazením (vychovatel, hlídání).
• V „Îádosti o poskytnutí grantu z rozpoãtu Mâ
Praha 14 v roce 2008“, je nutné jednoznaãnû
vyplnit v‰echny poÏadované údaje vãetnû pﬁíloh
(po vyplnûní musí v‰echny rubriky obsahovat
pﬁedepsané údaje, data nebo struãn˘ popis, kter˘ mÛÏe b˘t následnû rozveden v pﬁíloze).
• O udûlení grantÛ rozhoduje Rada mûstské ãásti
Praha 14, pﬁi splnûní podmínek dan˘ch v § 89,
odst. 2, písm. e) zákona ã. 131/2000 Sb., o hl. m.
Praze, ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ, Zastupitelstvo mûstské ãásti Praha 14, a to na základû
doporuãení vûcnû pﬁíslu‰n˘ch komisí Rady Mâ
Praha 14. Na poskytnutí grantu není právní
nárok.
• Po schválení v˘sledkÛ grantového ﬁízení Radou
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mûstské ãásti Praha 14, pﬁípadnû Zastupitelstvem mûstské ãásti Praha 14, budou Ïadatelé
o grant o v˘sledcích v˘bûrového ﬁízení informováni konzultantem pro danou oblast (viz
dále). Îadatelé o grant budou informováni také
na úﬁední desce ÚMâ Praha 14 a na internetové stránce www.praha14.cz .
Pﬁíjemci grantu jsou povinni se ve stanoveném
termínu dostavit k podpisu smlouvy o úãelovém poskytnutí veﬁejn˘ch finanãních prostﬁedkÛ, dle ust. § 51 obãanského zákoníku, pﬁiãemÏ
pﬁijetí grantu se ﬁídí daÀov˘mi pﬁedpisy (zejména zákonem ã. 586/1992 Sb., o daních z pﬁíjmÛ, ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ a zákonem
ã. 357/1992 Sb., o dani dûdické, dani darovací
a dani z pﬁevodu nemovitostí, ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ).
Pﬁíjemce grantu je povinnen umoÏnit odpovûdn˘m pracovníkÛm Mâ Praha 14 prÛbûÏné sledování realizace projektu a provedení veﬁejnosprávní kontroly hospodaﬁení s poskytnut˘mi
finanãními prostﬁedky na místû (dle zákona
ã. 320/2001 Sb., o finanãní kontrole ve veﬁejné
správû a o zmûnû nûkter˘ch zákonÛ (zákon
o finanãní kontrole), ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ a zákona ã. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ).
Pﬁíjemce finanãních prostﬁedkÛ je povinnen vést
grant oddûlenû v úãetní evidenci, popﬁ. vést
samostatn˘ penûÏní deník pro pﬁidûlen˘ grant
a poskytnuté prostﬁedky vyúãtovat dle Závazného vzoru finanãního vyúãtování projektu,
kter˘ je zveﬁejnûn na www.praha14.cz a je
k dispozici v podatelnû Úﬁadu mûstské ãásti Praha 14, Bﬁí VenclíkÛ 1073, Praha 9, a toto vyúãtování v termínu daném smlouvou pﬁedat na
odbor ekonomiky a správy majetku ÚMâ Praha 14. Je-li z rozpoãtov˘ch prostﬁedkÛ hrazen
nákup hmotného ãi nehmotného majetku, jehoÏ
doba pouÏitelnosti je del‰í neÏ jeden rok, je pﬁíjemce povinen vést evidenci tohoto majetku,
bez ohledu na v˘‰i ocenûní poloÏky.
U studentsk˘ch projektÛ bude grant uvolÀován
postupnû na základû pﬁedloÏení úãetních dokladÛ. To neplatí v pﬁípadû, Ïe se jedná o realizátora ve vûku 16–18 let.
NedodrÏí-li Ïadatel nûkterou z uveden˘ch podmínek, bude jeho projekt z dal‰ího posuzování
vyﬁazen. Podané projekty vãetnû pﬁíloh se nevrací.
Mûstská ãást Praha 14 si vyhrazuje právo pﬁesunout Ïádost do jiného grantového tématu.

• Potvrzení o studiu (pﬁedkladatel
nebo realizátor)
u studentsk˘ch
projektÛ.
• V pﬁípadû Ïe reaPF 2008
lizátorem projektu je student ve vûku 16–18 let. Pﬁedkladatel projektu musí doloÏit identifikaci realizátora
(jméno, pﬁíjmení, datum narození, název ‰koly
kterou studuje, obor, roãník).
• Doklad o právní subjektivitû Ïadatele a pﬁedmûtu jeho ãinností (v jednom originále nebo
jednom stejnopise s ovûﬁením jeho pravosti –
v pﬁípadû, kdy Ïadatel pﬁedkládá více neÏ jeden
projekt, postaãí 1 originál ãi 1 stejnopis s ovûﬁením pravosti v 1. Îádosti s podmínkou, Ïe
u ostatních Ïádostí bude v˘slovn˘ odkaz na pﬁíslu‰n˘ doklad doloÏen˘ v Ïádosti jiné), tj. u:
 podnikatelsk˘ch subjektÛ (napﬁ. spoleãnost
s.r.o., druÏstva, veﬁejné obchodní spoleãnosti) v˘pis z obchodního rejstﬁíku,
 obecnû prospû‰n˘ch spoleãností v˘pis z rejstﬁíku obecnû prospû‰n˘ch spoleãností,
 nadací a nadaãních fondÛ v˘pis z rejstﬁíku
nadací (rejstﬁíky jsou vedeny pﬁíslu‰n˘m
Krajsk˘m obchodním soudem),
 obãansk˘ch sdruÏení – registrované stanovy s vyznaãením registrace registrujícím
orgánem (MV) a potvrzení MV o trvající
registraci sdruÏení,
 fyzick˘ch osob podnikatelÛ pﬁíslu‰né oprávnûní k podnikání, je-li zvlá‰tními pﬁedpisy
stanoveno (Ïivnostenské oprávnûní).
V˘pisy z rejstﬁíkÛ a potvrzení MV nesmí b˘t
star‰í 3 mûsícÛ ke dni podání Ïádostí.
• Doklad o oprávnûní osoby jednat za Ïadatele:
 u podnikatelsk˘ch subjektÛ vypl˘vá z v˘pisu pﬁíslu‰n˘ch rejstﬁíkÛ,
 u obãansk˘ch sdruÏení doloÏení zápisu
z ãlenské schÛze, která zvolila pﬁíslu‰n˘ statutární orgán,
 jedná-li za Ïadatele jiná osoba neÏ osoba
k tomu oprávnûná, doloÏí své právo jednat
za Ïadatele plnou mocí s ovûﬁením její pravosti.
 Doklad o zﬁízení bankovního úãtu (postaãí
bûÏná fotokopie) .

K „ Îádosti o poskytnutí grantu z rozpoãtu Mâ
Praha 14 v roce 2008 „ je nutné pﬁiloÏit:

Îádosti o poskytnutí grantu se podávají na pﬁedepsan˘ch tiskopisech „Îádost o poskytnutí grantu z rozpoãtu Mâ Praha 14 v roce 2008“, které
jsou k vyzvednutí v informacích Úﬁadu Mâ Praha
14, Bﬁí VenclíkÛ 1073, Praha 14 nebo na internetov˘ch stránkách mûstské ãásti – www.praha14.cz.
BliÏ‰í informace také na úﬁední desce ÚMâ Praha 14.

•

•

•

•

•

•

• Souhlas fyzick˘ch osob, jejichÏ osobní údaje
jsou v Ïádosti a v projektu uvedeny, se zpracováním tûchto osobních údajÛ pro úãely grantového ﬁízení a pﬁípadné veﬁejnosprávní kontroly
po dobu nezbytnû nutnou (zák. ã. 101/2000Sb.,
o ochranû osobních údajÛ, v platném znûní).
• Doklad o registraci dle zákona o sociálních sluÏbách (originál nebo kopie).
• Doklad (originál nebo kopii) o v˘‰i pﬁíspûvku
na péãi (v pﬁípadû zaji‰Èování osobní asistence,
kdy Ïadatelem je fyzická osoba).
• Vyjádﬁení garanta (statutárního zástupce organizace ‰koly, na které Ïadatel studuje nebo
nevládní nezisková organizace) u studentsk˘ch
projektÛ.

pro rok

ZPÒSOB PODÁNÍ ÎÁDOSTI O GRANT
Z ROZPOâTU MùSTSKÉ âÁSTI
PRAHA 14 PRO ROK 2008

Îádosti o grant Ïadatel doruãí nejpozdûji
do 12 hodin dne 1. února 2008 do podatelny Úﬁadu mûstské ãásti Praha 14, Bﬁí VenclíkÛ 1073, Praha 9. Îádost musí b˘t ve dvou
vyhotoveních, v uzavﬁené obálce, která
bude oznaãena názvem „G R A N T“.

2008

Czech POINT
na úřadech
Od ledna 2008 zahajuje provoz témûﬁ na v‰ech
obecních úﬁadech v âR projekt âesk˘ Podací Ovûﬁovací Informaãní Národní Terminál (tzv. Czech
POINT). Smyslem tohoto projektu je umoÏnit
obãanovi získat na jednom místû a na poãkání více
poÏadovan˘ch informací, nebo lépe ﬁeãeno dokladÛ. DokladÛ proto, Ïe poÏadované v˘stupy
z informaãních databází budou úﬁadem osvûdãeny
ovûﬁovací doloÏkou. To znamená, Ïe dosavadní
informativní v˘tisk, napﬁ. údajÛ o firmû z obchodního rejstﬁíku, získává certifikovan˘m v˘dajem
z databáze a ovûﬁovací doloÏkou úﬁadu, váhu dokladu. V˘pisy bude moÏno získat z Katastru nemovitostí, z Obchodního rejstﬁíku a Îivnostenského
rejstﬁíku. Následnû, po technickém zabezpeãení,
také z Rejstﬁíku trestÛ. Na Úﬁadû m. ã. Praha 14
budou dvû v˘dajová místa Czech POINTu. Jedno
je shodné s pracovi‰tûm ovûﬁování listin a podpisÛ, neboÈ pracovnice ovûﬁování roz‰íﬁí své sluÏby
o v˘daje z uveden˘ch databází, (budova úﬁadu
ãp. 1072). Druh˘m pracovi‰tûm je odbor správy
majetku a investic (budova úﬁadu ãp. 1073), kde
jiÏ dosud vydávali ovûﬁen˘ v˘pis z katastru nemovitostí. Správní poplatek: Za v˘dej první stránky
kaÏdého v˘pisu zaplatí Ïadatel 100,– Kã, za kaÏdou dal‰í zapoãatou stránku 50,– Kã. Platí se hotovû ovûﬁovací úﬁednici, pﬁed vydáním poÏadovaného dokumentu. Úﬁední hodiny pro obû
pracovi‰tû stejné: po 7.30 – 18, út 7.30 – 14, st
7.30 – 18., ãt 7.30 – 14, pá 7.30 – 12 hod.
Mgr. Jiﬁí Kry‰tof,
vedoucí obãanskoprávního odboru

Lékařská služba
první pomoci
V roce 2008 pﬁestává Magistrát mûstsk˘m
ãástem, které aÏ dosud LSPP zaji‰Èovaly, pﬁispívat na jejich provoz. Praha 14 se i za tûchto
podmínek jako jedna z mála Mâ rozhodla
v roce 2008 provoz LSPP i nadále zaji‰Èovat.
A to na území Prahy 14 vãetnû spádové oblasti Mâ Praha 20 a Mâ Praha 21. Pﬁipomínáme,
Ïe za o‰etﬁení na LSPP je od ledna 2008 úãtován poplatek ve v˘‰i 90 Kã.

Telefonická
krizová linka
Spoleãnost pro sociální rehabilitaci obãanÛ
se zdravotním postiÏením (PROSAZ) se sídlem
v Praze 5 zﬁídilo krizovou telefonní linku. Dosud
neexistovala specializovaná telefonická pomoc
pro klienty z ﬁad zdravotnû postiÏen˘ch a pro
jejich nejbliÏ‰í. Ti se pot˘kají s nejrÛznûj‰ími
psychick˘mi, sociálními a dal‰ími problémy,
které se zdravotním postiÏením souvisejí, pﬁitom problémÛ zde nacházíme je‰tû více, neÏ
v bûÏné populaci. Linka bude sv˘m klientÛm
poskytovat komplexní péãi a umoÏní jim aktuálnû a odbornû konzultovat problémy související s postiÏením nebo ﬁe‰it náhlé krizové situace a vyuÏít poradenství a pomoc v Ïivotních
situacích, které tyto dûti pﬁechodnû nemají moÏnost ﬁe‰it vlastními silami. Na telefonickou linku úzce navazují dal‰í sluÏby, které jí doplÀují.
Linka byla zﬁízena za finanãní podpory
Nadace rozvoje obãanské spoleãnosti na bezplatném telefonním ãísle 800 246 642.
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Zápis dětí do
1. ročníku ZŠ
pro školní rok 2008/2009
ZŠ Vybíralova 964,
Praha 9 – Černý Most II.
Den otevﬁen˘ch dveﬁí:
Zápis do 1. tﬁíd:

9. ledna 2008
od 14 do 17 hodin
16. ledna 2008
od 14 do 18 hodin

ZŠ Gen. Janouška 1006,
Praha 9 – Černý Most II.
Den otevﬁen˘ch dveﬁí:
Zápis do l. tﬁíd:

9. ledna 2008
23. ledna
od 13 do 18 hodin

PF
M. Ulrichová

20

08

Státní gymnázium
na Černém Mostě

VáÏení rodiãe, milé dûti,
od záﬁí roku 2008, tedy od ‰k. roku 2008/2009, bude ve ‰kolním areálu Vybíralova 964, Praha 9 (âern˘ Most) zﬁízeno deta‰ované pracovi‰tû Gymnázia Praha 9, Chodovická 2250. Zájemci o studium z ﬁad
ÏákÛ 5. a 9. roãníkÛ Z·, tedy 8letého a 4letého studijního cyklu, budou mít moÏnost studovat zde, u nás,
na âerném Mostû a vyuÏívat plnû uvolnûn˘ch prostorov˘ch kapacit, v nichÏ budou moci rozvíjet své
schopnosti v pﬁíjemném a vstﬁícném prostﬁedí nedaleko koneãné stanice metra B.
Pﬁihlá‰ky ke studiu si vyÏádejte na Va‰ich Z· a do 28. února odevzdejte podle pokynÛ ve Va‰í ‰kole (ﬁediteli nebo v˘chovnému poradci...). Z ﬁeditelství gymnázia pak obdrÏíte dopis s podrobn˘mi instrukcemi k pﬁijímacímu ﬁízení. Zkou‰ky ãekají Ïáky 5. tﬁíd, pro leto‰ní absolventy 9. roãníkÛ Z· probûhne
pﬁijímací ﬁízení na základû prospûchu v Z·. Podrobnûj‰í informace lze získat na tel.: 281921487 nebo
www.gymnchod.cz
Pﬁejeme v‰em budoucím studentÛm gymnázia studijní úspûchy a naplnûní jejich tuÏeb.
Mgr. Jitka Îáková, zástupkynû starosty, PhDr. Jan Pode‰va, ﬁeditel gymnázia

ZŠ Bří Venclíků 1140,
Praha 9 – Černý Most I.

Slavnosti
slabikáře

Zápis do 1. tﬁíd:

24. ledna 2008
od 14 do 18 hodin
15. ledna 2008
od 8 hodin bude v rámci dne otevﬁen˘ch
dveﬁí ukázková hodina pro rodiãe budoucích prvÀáãkÛ. Rodiãe si mohou na vlastní
kÛÏi vyzkou‰et pozici Ïáka 1. roãníku.

Dlouho oãekávaného sváteãního odpoledne
„Slavnosti slabikáﬁe“ se prvÀáãkové ze Z·
Hloubûtínská doãkali v pondûlí 26. listopadu.
Tûlocviãna ‰koly se promûnila v malou divadelní scénu, která díky dûtem oÏila vesel˘mi
pohádkami, písniãkami a básniãkami. Potlesk
uãitelÛ a rodiãÛ byl pro dûti velkou odmûnou
za jejich peãlivou pﬁípravu. NejdÛleÏitûj‰ím
okamÏikem slavnosti se stalo pasování dûtí na
„‰koláky“ tﬁídními uãitelkami. Mimo jiné dostaly dûti i svÛj první Slabikáﬁ.
tﬁídní uãitelky 1. A, B – Jitka Svobodová
a Iva Lefflerová
foto: Jakub Országh

ZŠ Chvaletická 918,
Praha 9 – Lehovec
Den otevﬁen˘ch dveﬁí:
Zápis do 1. tﬁíd:

11. prosince 2007
od 9 do 12 hodin
15. ledna 2008
od 13 do 18 hodin

ZŠ Šimanovská 16, Praha 9 – Kyje
Den otevﬁen˘ch dveﬁí:
Pﬁedzápis do 1. tﬁíd:
Zápis do 1. tﬁíd:

29. ledna 2008
od 10 do 16.30 hodin
29. ledna
od 14 do 15.30 hodin
5. a 6. února 2008
od 14 do 16.30 hodin

ZŠ Hloubětínská 700,
Praha 9 – Hloubětín
T˘den otevﬁen˘ch dveﬁí: od 7. do 11. ledna
2008 – pro pﬁed‰koláky a jejich rodiãe
·kola naneãisto:
8. ledna 2008
od 8 do 11.40 hodin
Informativní schÛzka
pro rodiãe:
9. ledna 2008
od 17 hodin
Zápis do 1. tﬁíd:
15. a 16. ledna 2008
od 13.30 do 17 hodin

 zápis do l. roãníku Z· probíhá od 15. ledna do 15. února kaÏdého roku (pro dûti,
které v nûm dovr‰í 6 let vûku), datum
zápisu oznamuje ﬁeditel Z· v˘vûskou

 k zápisu pﬁedkládá rodiã (zákonn˘ zá-

stupce) rodn˘ list dítûte, event. jin˘ rovnocenn˘ doklad a svÛj OP

Intenzivní kurzy
znakového jazyka
nabízí pro zimní období 2008 o. s. Pevnost –
âeské centrum znakového jazyka
VÎDY 5X T¯DNù

3 VYUâOVACÍ HODINY V TERMÍNECH:

28. 1. – 1. 2.
4. 2. – 8. 2.
Dále nabízíme: Skupinové kurzy pro rÛzné zájemce – zaãáteãníky, stﬁednû a více pokroãilé –
jarní semestr 2008
VÎDY 2X T¯DNù DVù VYUâOVACÍ HODINY V TERMÍNU:

11. 2. – 17. 6.
BliÏ‰í informace a pﬁihlá‰ky najdete na
www.pevnost.com
MÛÏete telefonovat nebo faxovat na 283 892 700
a také kdykoliv telefonovat na 728 586 857.

Nabídka ze

 o pﬁípadném odkladu nástupu rozhodu-

ZŠ Dolní Počernice

 k rovnomûrnému vyuÏívání kapacity ‰kol

Z· v Dolních Poãernicích, Národních hrdinÛ
70 pﬁivítá ve ‰kolním roce 2008/9 nejen budoucí
prvÀáãky, ale i nové Ïáky do ostatních tﬁíd. SchÛzka paní uãitelky budoucí 1. tﬁídy s rodiãi se uskuteãní 10. ledna v 16.30 hod. v budovû M· Duha,
SvatoÀovická 587, zápis do 1. tﬁídy probûhne
v budovû Z· dne 16. a 17. ledna od 13 do 17 hod.
BliÏ‰í informace na: www.zsdolnipocernice.cz.

Mikulá‰ská besídka v Î· ·imanovská probûhla – jak také jinak – za pﬁítomnosti Mikulá‰e,
andûla a hned dvou ãertÛ. Îe by jeden na v‰echny zlobivé dûti nestaãil?
foto: archiv ‰koly

je ﬁeditel ‰koly

dávají ﬁeditelé pﬁi zápisu pﬁednost dûtem
ze spádovû bliÏ‰ích lokalit (tzv. ‰kolského
obvodu) podle bydli‰tû tam, kde zájem
pﬁevy‰uje kapacitu

 po ukonãení zápisu vydává ﬁeditel ‰koly
rozhodnutí o pﬁijetí (nepﬁijetí) do ‰koly

Rada Mâ Praha-Dolní Poãernice vyhlásila
konkurzní ﬁízení na funkci ﬁeditele pﬁíspûvkové organizace Z· Národních hrdinÛ 70. Dal‰í informace ke konkurznímu ﬁízení získáte
na sekretariátu starosty Dolních Poãernic, tel.
281 021 090. Uzávûrka konkurzu je 15. 1. 2008
v 11. 30 hod.
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PRO – 6 má primát
Opravdu ojedinûlá sestava se se‰la ve squashovém centru PRO-6 v ulici Za âern˘m mostem.
A není se co divit, protoÏe tady bylo otevﬁeno
vÛbec první tréninkové centrum Mr.Watt nejen
u nás, ale i v Evropû. Jde o americká stacionární
kola CycleOps Indoor PRO 300PT, která ‰piãkovou elektronikou sledují zátûÏ ve wattech a umoÏÀují závodníkÛm i rekreaãním cyklistÛm zaznamenávat aktuální v˘kon. Na tiskovou konferenci
pﬁi slavnostním otevﬁení centra dorazila poãetná
novináﬁská i fotoreportérská ekipa. Sportovní
komentátor Robert Bakaláﬁ postupnû vyzpovídal
provozovatele centra Jana Veselého, syna cyklistické legendy, dále patronku tohoto ojedinûlého
zaﬁízení, juniorskou mistryni svûta v cyklistice
Terezu Huﬁíkovou, vítûze svûtového poháru v triatlonu Petra Vabrou‰ka, profesionálního cyklistu
Jana Hru‰ku, mimo jiné vítûze dvou etap Tour de
France, reprezentaãního trenéra bikerÛ Jiﬁího
Lutovského i svého komentátorského kolegu
z Eurosportu Roberta Kleinera. V‰ichni zúãastnûní pak mûli moÏnost si novinku vyzkou‰et. Stejnou pﬁíleÏitost máte i vy, staãí jen vytoãit tel. ãísla 281 941 000 a 606 940 070, pﬁípadnû se pﬁihlásit
na www.pro-6.cz.

PF 2008

kresba: Petr Drábek

LEDEN 2008

Na snímku jsou zleva Tereza Huﬁíková, Robert Bakaláﬁ, Jan Vesel˘, Jan Hru‰ka, Petr Vabrou‰ek
a Robert Kleiner.

Jsou druzí v republice
O úspû‰ích mlad˘ch karatistÛ SK Shotokan
vás informujeme pomûrnû ãasto. S jejich ãinností
se mÛÏete blíÏe seznámit na webové stránce

www.shotokan.cz, na mailové adrese info@shotokan.cz a také na nástûnce vedle pokladny hloubûtínského bazénu. V souãasnosti má oddíl z Hloubûtína uÏ stovku ãlenÛ a na svém kontû dal‰í
úspû‰né vystoupení na mistrovství republiky v Karlov˘ch Varech (na snímku s medailemi, diplomy
a poháry), kde tﬁeba Milan ·oltys (na dal‰ím snímku na stupních vítûzÛ) vybojoval hned dvû prvenství v kumite mlad‰ích ÏákÛ a v kombinaci kata
kumite. TotéÏ se podaﬁilo také mlad‰í Ïákyni
Michaele Haové. A tak asi není ani velk˘m pﬁekvapením, Ïe v celoroãním hodnocení ãtyﬁiceti klubÛ z celé republiky je SK Shotokan na druhém místû. Nejvût‰í zásluhu na tûchto úspû‰ích má urãitû
hlavní trenér Zby‰ek PetrÏílek, kter˘ se karate vûnuje pln˘ch dvacet let. Jeho rukama pro‰li i hloubûtín‰tí bratﬁi Voráãkové (na snímku se sv˘m otcem),
odchovanci klubu a nositelé 2. danu JKA WF.

Premiéra stepařek
Stepaﬁsk˘ klub Hanny Dance pﬁi Z· Chvaletická startoval poprvé na mistrovství svûta ve
stepu, a to v nûmeckém mûstû Riesa poblíÏ
DráÏìan. ¤editelství ‰koly dokonce zorganizovalo jednodenní zájezd, aby dûvãata v dûtské kategorii „Malá formace“ mûla pﬁi svém
vystoupení náleÏitou podporu. V semifinále této
kategorie soutûÏilo 14 formací a stepaﬁskému
klubu pod vedením Hany Hanu‰ové nakonec
patﬁila pﬁi premiérovém vystoupení na svûtovém ‰ampionátu dvanáctá pﬁíãka. Teì uÏ se
oddíl pilnû pﬁipravuje na kvûtnové mistrovství
republiky, které se bude konat v Brnû.
stránku pﬁipravil: vok, foto: autor a archiv
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Ristorante – Pizzeria Positano
V

novû vzniklé ãtvrti ﬁadov˘ch domkÛ a bytov˘ch domÛ na okraji ãásti Kyje-Hutû je hned
v sousedství oblíbeného Squash centra PRO – 6
pﬁíjemnû vyhlíÏející jednopatrová ãlenitá budova
Ristorante – Pizzeria Positano.
Pﬁíjemn˘ pocit nás neopustil ani kdyÏ jsme ve‰li:
jedineãnû navrÏen˘ dvoupodlaÏní interiér, propojen˘ pohodln˘m schodi‰tûm, Ïidle sice celodﬁevû-

né, ale doplnûné mûkk˘mi pol‰táﬁky, spousta zajímav˘ch dekorací ozvlá‰tÀujících celkov˘ dojem
a v neposlední – ãi vlastnû v první ﬁadû nesmírnû
vstﬁícn˘ a mil˘ personál. Servírce vÛbec nevadilo, Ïe jsme se usadili v patﬁe, aãkoliv v pﬁízemí
bylo místa dost a klidnû za námi s úsmûvem nesãetnûkrát vybûhla nahoru. Vybírat jsme mohli z nabídky 22 pizz v cenách od 89 do 159 korun (pizza

Positano s rajãaty, mozzarelou, mascarpone a italsk˘m ‰pekem), 27 druhÛ tûstovin od 99 do 269
korun (s mu‰lemi srdcovkami, ãesnekem a cherry
rajãátky). V jídelním lístku jsme na‰li ale i klasická jídla z hovûzího, vepﬁového a kuﬁecího masa.
Specialitou této restaurace jsou pokrmy z ãerstv˘ch
ryb, které si mÛÏete dopﬁát v tzv. „rybí dnech“, coÏ
jsou ãtvrtky a pátky. Tehdy vybíráte navíc je‰tû ze

sedmi jídel z ryb – napﬁ. „moﬁsk˘ ìas na grilu“
nebo „pangas s cherry rajãátky“. Pﬁed hlavním jídlem si mÛÏete dopﬁát i nûkter˘ z 15 pﬁedkrmÛ (napﬁ.
minichobotniãky s rajãátky, plátky z lososa
a meãouna) a také polévku dle denní nabídky.
Bohat˘ byl i sortiment nápojÛ – 18 druhÛ nealko,
dvanáctistupÀové toãené pivo Stella Artois za 39
korun, pivo nealko a plzeÀské. V˘ãet doplníme je‰tû o 6 druhÛ vín, 6 druhÛ aperitivÛ, likéry, destiláty. Nûkteﬁí gurmáni ocení sortiment 12 salátÛ,
z nichÏ nûkteré vydají za hlavní jídlo, jiní zase

GASTRO
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V knihkupectví
Havana
nus
Kro
Jan

a vhodnû dochucené,
nemûlo chybu. âást
pizzy nám ochotnû
zabalili s sebou do
alobalu, coÏ inspirovalo i Petra Urbana
k dal‰í kresbû na‰eho
prÛvodce. Druhé jídlo – bucatini arrabiata, coÏ pﬁes neidentifikovateln˘ název
byly tûstoviny s rajãaty, feferony a ãesnekem, uÏ byly chuÈovû

PF 2008

Mochovská 38, Hloubûtín,
pavilon Havana – u stanice metra,
tel. 281 866 125, 777/906 295.
Otevírací doba:
pondûlí aÏ pátek 8–18 hod.

Toulky ãeskou minulostí 11 (Hora–Hoﬁej‰),
419,– Kã, vydalo nakl. Via facti. Po tﬁech letech
vychází dal‰í svazek populárních toulek po na‰í
historii, tentokrát s podtitulem – âesk˘ svût
na sklonku 19. století.
Franti‰ek kníÏe Thun (Galandauer), 399,– Kã,
vydala Paseka. V˘znamná osobnost ãeské a rakouské politiky pﬁelomu 19. a 20. stol.,
místodrÏící ãeského království, jenÏ to s námi
v rámci habsburské monarchie myslel dobﬁe
a velmi mnoho pro âechy také udûlal.
Hvûzda moﬁí (O’Connor), 249,– Kã, vydala
Mladá fronta. Irsko roku 1847, zemû zmítaná
konflikty a hladem, mnoho jejích obyvatel se
vydává za moﬁe hledat lep‰í Ïivot. Na palubû
lodi jsou stovky lidí v‰ech spoleãensk˘ch vrstev a tajemn˘ zabiják...
Nebezpeãná Ïena (Collinsová), 269,– Kã,
vydal Alpress. Lucky je krásná, chytrá a bohatá Ïena vlastnící filmové ateliéry. Chystá se
vybudovat velk˘ hotelov˘ komplex, ale má to
ale jeden háãek – Lucky je mafiánská princezna a nûkdo ji jde po krku...

kresba: Petr Drábek

o tﬁídu níÏ, ale stále je‰tû v pﬁijatelné kvalitû.
V dobû na‰í náv‰tûvy se kouﬁilo v celé restauraci, ale od zaãátku
ledna uÏ by to mûlo b˘t dovoleno
jen v horním podlaÏí. Do dolního
se díky bezbariérovému pﬁístupu
bez problému dostanou i vozíãkáﬁi. A mal˘m náv‰tûvníkÛm tady
nabídnou nejen Ïidliãku, ale
dokonce i dûtsk˘ pﬁíbor. Obûdvalo se tady opravdu pﬁíjemnû, takÏe
jsme to vzali jako ‰Èastn˘ zaãátek
na‰eho gastronomického prÛvodce do roku 2008.
red

Terror (Simmons), 390,– Kã, vydal BB art.
Vynikající mraziv˘ horor, kter˘ vyuÏívá skuteãnou historickou událost – arktickou v˘pravu sira Franklina v roce 1845, jejíÏ osud je
dodnes zahalen tajemstvím.

Intriky na ãeském trÛnu (Poberová),
219,– Kã, vydal Alpress. Intriky a úskoãné lsti,
které v ãeském království kula ‰lechta a panovníci (napﬁ. události pﬁedcházející zabití sv.Václava, vyvraÏdûní SlavníkovcÛ, pÛtky mezi Václavem IV. a Zikmundem, Rudolf II. a jeho
‰ílenství)
dezerty s typick˘mi italsk˘mi specialitkami jako
je tiramisu ãi ãokoládové soufle s náplní a vanilkov˘m krémem. My jsme vybírali z poledního
menu za 99 korun. Pizzeria Positano jej nabízí na
kaÏd˘ pracovní den a je v nûm polévka a na v˘bûr
dvû hlavní jídla. Tentokrát byla polévka hovûzí,
ale pro vegetariánskou ãást redakce ochotnû pﬁinesli rajãatovou. Hlavní jídla byla ov‰em v ten den
obû bezmasá, takÏe jsme mûli hromadnou vegetariánskou premiéru. Pizza vegetariana – zeleninová byla bezkonkurenãnû vynikající. Tenouãké tûstíãko zdobené zelen˘mi fazolkami a brokolicí

Pﬁi loupání cibule (Grass), 357,– Kã, vydal
Atlantis. Pamûti pﬁedního nûmeckého spisovatele, nositele Nobelovy ceny, která pﬁi své
loÀské premiéﬁe vzbudila velk˘ rozruch, protoÏe se autor znám˘ jako pacifista, pﬁiznal, Ïe
jako mladík krátce pÛsobil u zbraní SS.

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

90 %

Zrození ze zkumavky (JeÏek), 250,– Kã,
vydalo nakl. Prostor. Autor se snaÏí vtipnû
a hlavnû zasvûcenû mapovat a glosovat proces
ãeské privatizace.
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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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Soukromá střední odborná škola s tradicí
zařazená do rejstříku škol MŠMT
pro školní rok 2008/2009
nabízí tyto studijní maturitní obory:

PODNIKATELSKÁ ADMINISTRATIVA
• 4leté denní studium (pro absolventy 9. tříd ZŠ)
zaměření – podnikání nebo výpočetní technika
• 2leté denní nástavbové studium (pro absolventy SOU)
• 3leté dálkové nástavbové studium (pro absolventy SOU)
Školu možno navštívit kdykoliv po telefonické dohodě
Praha 8-Karlín, Pernerova 383/29, tel. 281 863 044
Webové stránky školy: www.1kspa.cz, www.1kspa.cz/praha
e-mail: praha@1kspa.cz

Den otevřených dveří: 17. 01. 2008 od 13.00 do 17.00 hodin

Stejné studijní obory lze studovat na našich asociovaných školách:
KLADNO, Holandská 2531, tel. 312 687 800
dny otevřených dveří: 21. 01. 08 (15.–17. hod.)

LITOMĚŘICE, Máchovy schody 4/13, tel. 416 733 678
ČERNOVICE u Tábora tel. 565 492 182

Jazyková ‰kola Rybiãka
nabízí na 2. pololetí
‰kolního roku 2007–2008
v˘uku angliãtiny
pro dûti od 4 do 16 let
a pro dospûlé!
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.
Cena: 4 350,– Kã vãetnû uãebnic / 1 pololetí
V˘uka angliãtiny pro dospûlé:
 skupinky 4–6 posluchaãÛ
 dÛraz kladen na Ïivou komunikaci v cizím jazyce
 velmi kvalitní uãebnice a v˘ukové materiály
Cena: 4 500,– Kã pﬁi v˘uce 1x t˘dnû 90 minut.
Uãebny: Metro Rajská zahrada – Praha 9,
Chlumecká 1539/7 – v budovû prodejny
nábytku ASTO, vstup zadním vchodem
Více informací: tel: 604 215 036, 241 443 129,
www.skolarybicka.cz
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PLACENÁ ¤ÁDKOVÁ INZERCE

• Koupím byt nebo rodinn˘ dÛm jakékoli velikosti, kategorie a vlastnictví, kdekoli v Praze.

PF 2008

Olga Stárková

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.
1/04

Nabízíme poslední volná místa v kurzech
v následujících oblastech:
• Základy práce na PC
• V˘uka Microsoft Word
• V˘uka Microsoft Excel
• V˘uka Microsoft PowerPoint
• Jednoduchá tvorba webov˘ch stránek
– FrontPage

1/09

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

•

Správa-údrÏba plynov˘ch kotelen. Instalatérské práce. Tel. 777 899 722
1/17
Nabízíme celoroãnû t˘denní pobyty v Krko•no‰ích.
Apartmán pro ãtyﬁi osoby, kompletnû zaﬁízená kuchynû a pﬁíslu‰enství. Cena za osobu 2 200
Kã/t˘den. LyÏaﬁské vleky a cyklotrasy v místû. Tel.
veãer: 776 857 579, 281 861 044.
1/20

•

Úãetní firma pﬁijme nové klienty. Ekonomické a daÀové poradenství, vedení úãetnictví, hospodáﬁské a úãetní poradenství. Nabízíme kompletní
servis – dojedeme – zaúãtujeme a zastoupíme vás
na úﬁadech. Tel.: 773 170 927, 777 170 927,
www.ekko.cz, info@ekko.cz.
1/14

ZNALECKÉ OCENùNÍ
NEMOVITOSTÍ, POZEMKÒ,
BYTÒ A STAVEB PROVEDE
Ing. Lacina Jaroslav
Praha 9 – Kyje, Oborská 1468
Tel.: 281 865 533, 603 112 248

•

1/24

•

Odmûna-hrajte si s námi v na‰í kavárnû
a fotoateliéru. Pﬁiveìte nového zákazníka a máte
od nás dárek zdarma. Ideální pro maminky s dûtmi-dûtsk˘ koutek. Bobkova ul. 665 a 738. Nové
sídli‰tû na âM, tel. 602 200 270.
1/27

Jednotlivé kurzy obsahují vÏdy 10 lekcí
v podveãerních hodinách v Centru vzdûlávání
a veﬁejného internetu (CVVI). Jsou urãeny pro
zaãáteãníky i pokroãilé a jejich cena ãiní:
 senioﬁi od 65 let
a mládeÏ do 18 let
200,–/10 lekcí
400,–/10 lekcí
 ostatní zájemci
Kurzy budou zaãínat v prÛbûhu mûsíce
ledna jedenkrát ãi dvakrát t˘dnû, ãas a doba
konání budou upﬁesnûny dle zájmu a naplnûní jednotliv˘ch skupin. Volná místa nabízíme
také na:

DaÀové pﬁiznání 2007, spoleãné zdanûní manÏelÛ vám zajistí MVM úãetní servis www.mvmservis.cz – J. Macáková, Zeleneãská 55, Hloubûtín, tel: 777 014 820, B. Vitásková, Podnikatelská
565, Bûchovice, tel: 281 864 667, E-mail: macakova@mvm-servis.cz.
1/21
rodinn˘ dÛm v Praze 14 nebo blíz•kémHledám
okolí. Dûkuji za nabídku. Tel. 776 650 155.

UpozorÀujeme inzerenty, Ïe v souvislosti s rostoucími cenami jsme nav˘‰ili cenu inzerce
v roce 2008 takto:
Barevná plo‰ná inzerce – cena za 1 cm2 50 Kã
1 strana 23.500
1/2 strany 11.500
1/3 strany
7.500
1/4 strany
5.500
ﬁádková inzerce – cena za 1 grafick˘ znak 1,50 Kã
Ceny jsou uvedeny bez DPH 19%.

Počítačové kurzy

Chcete prodat byt? Máte hrÛzu z realitky?
•ObraÈte
se na poradnu. www.realitniporadna.cz,
tel. 284 693 533.

Důležité upozornění

Počítačový kurz pro maminky
na mateřské dovolené spojený
s programem pro děti

ÚâETNICTVÍ
Zpracujeme Va‰e: JÚ, PÚ MZDY, DPH, DANù,
REKONSTRUKCE ÚâETNICTVÍ,
ZASTUPOVÁNÍ NA Ú¤ADECH
DAL·Í ÚâETNÍ PRÁCE DOHODOU
603 502 706, 281 932 886
hakata@seznam.cz

Kurz by probíhal jednou t˘dnû vÏdy ve stﬁedu v dopoledních hodinách v CVVI. Jednalo by se o dva základní typy kurzÛ:
Základy PC a Windows (zaãáteãníci) v rozsahu 12 hodin
Základy programÛ Word a Excel (mírnû
pokroãilí) v rozsahu 18 hodin
Zájemci se mohou hlásit na telefonních
ãíslech 222 940 933, 222 940 932 nebo
602 161 731. BliÏ‰í informace vám rovnûÏ
poskytnou pﬁímo v Centru vzdûlávání a veﬁejného internetu na âerném Mostû – MaÀákova
745, pﬁípadnû je najdete na www.cvvi.cz

LYÎE
VÁNOâNÍ SLEVY

30% – 50%

Akce platí od 1. 11. 2007–31. 1. 2008

UZÁVùRKA
inzerce a pﬁíspûvkÛ
do ã. 2/2008

je 16. 1. 2008

KOLA –

• PRODEJ A SERVIS
• PÒJâOVNA
• BAZAR

PRODEJ A SERVIS

Náchodská 708
Praha 9 – Horní Poãernice
Po–Pá 9.00 – 18.30, So 9.00 – 12.00 hod.
Tel./fax 281 928 897
www.cyklopocernice.cz
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rvní sníh letos stylovû napadl uÏ na sv. Martina, kdy také zaãala spoleãnost Snowhill vozit nedoãkavé lyÏaﬁe skibusy do sv˘ch areálÛ. My jsme se úãastníky jednoho ze zájezdÛ stali pﬁedposlední listopadovou sobotu a vûkov˘ prÛmûr v autobusu, kde byla podle bleskového prÛzkumu ‰estina osazenstva z Prahy 14, jsme pﬁekonali asi trojnásobnû. Rosniãky varovaly pﬁed de‰tûm i na
horách, ale ani to nás neodradilo a dobﬁe jsme udûlali. Z âerného Mostu vyjíÏdíme za hluboké tmy
v 6.50 hod., souvislej‰í snûhovou pokr˘vku registrujeme u Sobotky a pﬁed devátou nás v Herlíkovicích vítá kupovitá oblaãnost, 55 cm snûhu a teplota tûsnû pod bodem mrazu. Tento skiareál se svojí rozlohou i rozsahem nabízen˘ch sluÏeb právem ﬁadí mezi na‰e pûtihvûzdiãková stﬁediska. Svoji
pouÈ zaãínáme v jedné ze dvou zdej‰ích pÛjãoven, kde si mÛÏete vybrat ze dvou set padesáti párÛ
lyÏí a sedmdesáti snowboardÛ, samozﬁejmû je‰tû vût‰ího poãtu bot a dal‰ích doplÀkÛ. Novinkou je
pÛjãovné lyÏaﬁského kompletu pro dûti do 140 cm zdarma. Ke standardním sluÏbám v Herlíkovicích
také bezesporu patﬁí lyÏaﬁská ‰kola, nabízející profesionální sluÏby instruktorÛ. V areálu si také
mÛÏete nechat upravit své lyÏe, nabrousit hrany nebo opravit poniãenou skluznici.
Splynuli jsme s tisícovkou lyÏníkÛ a stejnû jako oni obdivovali zejména novou ãtyﬁsedaãkovou
lanovku na vrch Îal˘, leÏící v nadmoﬁské v˘‰ce 1019 metrÛ nad moﬁem. Jinak sjezdovky v areálu
jsou urãeny nejenom pro sportovní lyÏaﬁe, ale i pro zaãáteãníky. Jejich celková délka ãiní 11,3 km,
93% z této délky je posíleno zasnûÏovacím systémem, kter˘ zaruãí lep‰í snûhové podmínky a prodlouÏí lyÏaﬁskou sezónu. Celkem osm vlekÛ a lanovek je v provozu pro denní lyÏování od 8.30 do
16 hodin, veãerní lyÏování probíhá dennû od 18 do 21 hodin. Pﬁímo v areálu objevujeme také snowpark, kter˘ byl vystavûn za pﬁispûní na‰eho nejlep‰ího snowboardisty Martina âerníka. Hned vedle snowparku usedáme tûsnû po poledni k rychlému obãerstvení uÏ pod zcela vyjasnûnou oblohou.
Zji‰Èujeme pestrou nabídku jídel i nápojÛ, objevujeme informace o upraven˘ch bûÏeck˘ch tratích pﬁímo v areálu s návazností na ostatní trasy v celkové délce 27 km. Dále moÏnosti volnoãasov˘ch aktivit v podobû lákavé jízdy psím spﬁeÏením, jízdy na koni, ãtyﬁkolkách a novû i na speciálnû upraveném snûÏném kole. Pﬁi del‰ím pobytu je pro dûti pﬁipraven bohat˘ doprovodn˘ program od lyÏaﬁské
‰koliãky pﬁes ‰kolku v hotelu Eden s v˘ukou angliãtiny, aÏ po vyzkou‰ení dûtsk˘ch skútrÛ. (Ostatní informace naleznete na www.herlikovice.cz)
Na‰e odpolední lyÏování na tûÏ‰ím snûhu je uÏ o nûco obtíÏnûj‰í, ale i tak si jej nemÛÏeme vynachválit. Pﬁed odjezdem, kter˘ se kvÛli dvûma nenasytn˘m snowboardistÛm o ãtvrthodinku opozdil,
je stále je‰tû jasná obloha, teplota proti ránu dokonce o pár desetinek niÏ‰í, a tak máme v‰ichni velkou radost z rosniãkáﬁsk˘ch omylÛ. Zpáteãní cesta probíhá v mixu líãen˘ch záÏitkÛ, poslouchané hudby a posléze i polospánku úãastníkÛ zájezdu, kteﬁí se zhruba po dvanácti hodinách vracejí na âern˘ Most utahaní, ale nav˘sost spokojení.
text a foto: vok
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ouhé dva dny od sebe dûlily prosincovou pﬁehlídku mládí, pÛvabu, krásy a ladn˘ch pohybÛ pﬁi hudbû. Nejprve to byla druh˘ prosincov˘ víkend tradiãní Vánoãní cena Prahy v synchronizovaném plavání v hloubûtínském bazénu, následující úterní veãer patﬁilo zase jevi‰tû divadla v Horních Poãernicích aerobiku. Na suchu i ve vodû se pﬁedstavily akvabely 32 oddílÛ ze dvanácti státÛ, na prknech
znamenajících svût to bylo jediné Fit studio D z âerného Mostu. Obû akce probûhly za mimoﬁádného
diváckého zájmu, tûÏko ale hovoﬁit o vyprodan˘ch domech, kdyÏ v Hloubûtínû se Ïádné vstupné neplatilo. V kaÏdém pﬁípadû to ale bylo v obou pﬁípadech vskutku mimoﬁádné pohlazení na du‰i, v pﬁedvánoãním ãase tolik potﬁebné.
text a foto: vok

Iva Hlaváãková, spisovatelka z âerného Mostu

