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MùSÍâNÍK OBâANÒ âERNÉHO MOSTU, HLOUBùTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC

Vstoupili jsme do nejkrásnûj‰ího mûsíce roku, jehoÏ symbolem jsou
rozkvetlé stromy a keﬁe. Praha 14 rozkvetla na mnoha místech – nám se
nejvíce líbila alej v Kuãerovû ulici na âerném Mostû. Ve v˘ﬁezu je miniatura z dubnové mezinárodní v˘stavy patchworku v Kyjích-Hutích. Natolik nás tyto v˘tvory okouzlily, Ïe jsme z nich kromû obálky na str. 28 sestavili minigalerii do záhlaví stránek kvûtnov˘ch ListÛ.
foto: j‰
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Sobota jak Perný den

P

oslední dubnová sobota byla sluneãná a mimoﬁádnû ‰tûdrá na
akce, poﬁádané v na‰em regionu. Pokud jste si nepﬁivstali do
fronty na korunovaãní klenoty nebo jste se nevypravili na velkou Podﬁipskou pouÈ, mûli jste si z ãeho vybírat jak v Hloubûtínû a na
âerném Mostû, tak v Kyjích ãi u na‰ich poãernick˘ch sousedÛ. Hloubûtín oÏil tradiãní Svatojiﬁskou poutí, na âerném Mostû zval Zajíãek
na koni na zábavné odpoledne ke Galerii 14, do Horních Poãernic se sjeli automobiloví veteráni na velk˘ sraz ve Chvalské tvrzi, a v Dolních
Poãernicích probíhal parkúr s bohat˘m doprovodn˘m programem. Kdo
nelenil, mohl je‰tû zavítat na premiéru Staroãeského jarmarku u kostela sv. Bartolomûje v Kyjích. Tady bylo zlat˘m hﬁebem programu vystoupení pluku v uniformách a zbroji z dob napoleonsk˘ch válek. Na faﬁe

mohli náv‰tûvníci obdivovat staroãeské paliãkování, v kostele pak dopﬁát sluchu hﬁe na historické nástroje s lidov˘m
zpûvem. ¤ímskokatolická farnost Kyje a âern˘ Most chce
na tomto místû Staroãesk˘ jarmark poﬁádat kaÏdoroãnû. Premiéra se vydaﬁila i díky velkému poãtu náv‰tûvníkÛ. Dopﬁávejme si klidnû dál soboty plné záÏitkÛ, jako kdyÏ Beatles mûli svÛj Pern˘ den.
text a foto: j‰

SVATOJIŘSKÁ POUŤ

D

vû zmûny proti pﬁedchozím rokÛm jsme
zaznamenali na leto‰ní Svatojiﬁské pouti v Hloubûtínû. Atrakce instalovali
„kolotoãáﬁi“ aÏ v páteãní podveãer, takÏe
náv‰tûvníkÛm neodãerpávali uÏ nûkolik dní pﬁedem peníze, které tak k velké radosti zejména
dûtí zbyly na víkend. A ke slu‰né náv‰tûvû pﬁispûlo i to, Ïe leto‰ní MS v ledním hokeji zaãalo v Kanadû aÏ v kvûtnu, takÏe pﬁenosy z nûj neodlákaly táty od
rodin k televizním obrazovkám. Byla to opravdu vydaﬁená pouÈ se v‰ím v‰udy, od m‰e, hudby, zpûvu a divadla, pﬁes kolotoãe, houpaãky,
skákací nafukovací hrad, vláãek
a stﬁelnici, aÏ po
stánky se spoustou sladk˘ch laskomin a pestrou
nabídkou staroãesk˘ch v˘robkÛ.

text a foto: vok
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7. zasedání
Zastupitelstva MČ Praha 14
dne 25. 3.:
Vzalo na vûdomí zprávu o ãinnosti Rady Mâ
Praha 14 za II. pololetí roku 2007.
Vzalo na vûdomí informaci o vyúãtování grantÛ pﬁidûlen˘ch v roce 2007.
Vzalo na vûdomí 23., 24., 25. rozpoãtové opatﬁení Mâ Praha 14 na rok 2007 a 1., 2., 3., 4. rozpoãtové opatﬁení Mâ Praha 14 na rok 2008.
Schválilo 1. úpravu finanãního plánu Mâ Praha 14 na rok 2008
Schválilo poskytnutí finanãního daru Oblastnímu spolku âeského ãerveného kﬁíÏe pro Prahu 9 ve v˘‰i 179 200 Kã na úhradu nákladÛ spojen˘ch s provozem Domu sociálních sluÏeb
Bojãenkova ul. v roce 2008 a poskytnutí vyrovnávacího pﬁíspûvku klientÛm tohoto domu sociálních sluÏeb, Ïijícím v Praze 14.
Schválilo zprávu o ãinnosti kontrolního v˘boru ZMâ Praha 14 za rok 2007 a plán ãinnosti
kontrolního v˘boru na rok 2008.
Schválilo pﬁidûlení grantov˘ch prostﬁedkÛ nad
50 000 Kã v roce 2008 a nav˘‰ení prostﬁedkÛ
pro úãely grantového ﬁízení v oblasti protidrogové prevence a prevence kriminality o ãástku
200 000 Kã z rozpoãtu Mâ Praha 14, z kapitoly odboru sociálních vûcí a zdravotnictví.
Schválilo podání Ïádosti o dotaci z dotaãního
programu „Pﬁedcházení sociálnímu vylouãení
a odstraÀování jeho dÛsledkÛ 2008 – podprogram A. Podpora terénní práce“ a finanãní spoluúãast na tomto programu ve v˘‰i 71 707 Kã
z rozpoãtu Mâ Praha 14.
Schválilo svûﬁení pozemku parc. ã. 72/1, k. ú.
Hloubûtín, pﬁi Z· Hloubûtínská z vlastnictví
hl. m. Prahy do svûﬁené správy nemovitostí
Mâ Praha 14.
Schválilo svûﬁení pozemkÛ parc. ã. 2717/1, k. ú.
Kyje, parc. ã. 837/7 a ãásti parc. ã. 2499/1 v k. ú.
Hloubûtín z vlastnictví hl. m. Prahy resp. TSK
hl. m. Prahy do svûﬁené správy nemovitostí
Mâ Praha 14.
Schválilo uzavﬁení kupní smlouvy na prodej pozemku parc. ã. 121 o v˘mûﬁe 256 m2
v k. ú. Kyje mezi Mâ Praha 14 a panem Miroslavem Holiãkou za cenu 480 Kã/m2, tj. za celkovou kupní cenu 122 880 Kã.
Souhlasilo se zmûnou územního plánu na
pozemcích parc. ã. 227/4, 227/3 a 227/5 k. ú.
Hostavice z plochy sady, zahrady a vinice – PS
na v‰eobecnû smí‰ené SV podle varianty „C“
a s mírou vyuÏití B.
Souhlasilo se zámûrem Mâ Praha 14 nab˘t budovu b˘valé v˘mûníkové stanice a pﬁilehlého pozemku v ulici Arno‰ta Valenty 1004/1,
âern˘ Most od spoleãnosti PraÏská teplárenská, a. s.

Stanovilo mûsíãní
odmûny za v˘kon
funkce neuvolnûn˘m ãlenÛm ZMâ Praha 14
s úãinností od 1. 2. 2008.
Revokovalo usnesení ã. 78/ZMâ/2007 ze dne
18. 12. 2007 k uzavﬁení kupní smlouvy na prodej pozemku parc. ã. 102 o v˘mûﬁe 224 m2
v k. ú. Kyje mezi Mâ Praha 14 a panem Ladislavem Drahotou v plném rozsahu.
Zvolilo pﬁísedící Obvodního soudu pro Prahu 9 – Ing. Bc. Danu Hetzlovou a Drahomíru
Nikodémovou.

Informace
z jednání Rady MČ
Praha 14
Na svém 36. jednání dne 1. 4.
Rada mimo jiné
Souhlasila s umístûním sídla SdruÏení na
pomoc dûtem s handicapy, s dosavadním sídlem Va‰átkova 819, v nebytov˘ch prostorách
v ulici Vlãkova 1067, âern˘ Most.
Schválila námûty Mâ Praha 14 pro Nov˘
územní plán hl. m. Prahy.
Územní plán sídelního útvaru hl. m. Prahy
byl schválen v roce 1999 s horizontem platnosti
10 let a s úãinností od 1. 1. 2000. Od jeho schválení byl nûkolika vlnami zmûn modifikován,
v souãasné dobû probíhají je‰tû vlny 06 a 07
a pﬁipravuje se vlna 08 pro podnûty, které byly
podány do 31. 10. 2007 na odbor územního plánu Magistrátu. Dal‰í zmûny jiÏ probíhat nebudou, protoÏe se jiÏ intenzivnû pﬁipravuje zpracování Nového územního plánu.
Námûty pro Nov˘ územní plán, jeÏ schválila Rada Mâ Praha 14, jiÏ byly pﬁedány zpracovateli nového územního plánu – Útvaru
rozvoje hl. m. Prahy. S jejich podobou vás
seznámíme v ãervnov˘ch Listech.
Souhlasila s návrhem studie „Rekreaãní park
U âeÀku – âern˘ Most, Dolní Poãernice“ a doporuãila jeho postupnou realizaci, aby park mohl
slouÏit k rekreaci i sportu co nejdﬁíve.
Studii uveﬁejníme v prázdninovém vydání
ListÛ.

•

•

Na svém 37. jednání dne 15. 4.
Rada mimo jiné
Jmenovala do funkce ãlena komise pro sociálnû právní ochranu dûtí a sociální vûci Danu
Hetzlovou, ﬁeditelku Mûstské policie pro Prahu 14.
Schválila zámûr na zakoupení dvou pﬁenosn˘ch
automatizovan˘ch externích defibrilátorÛ vãet-

nû pﬁíslu‰enství do vybran˘ch objektÛ Mâ Praha 14.
Pﬁístroje umoÏní zv˘‰it kvalitu,
dostupnost a moÏnost laické pomoci pﬁi náhlé
zástavû krevního obûhu.
Schválila uzavﬁení smlouvy o monitoringu
uÏívání návykov˘ch látek na území Prahy 14
a zaji‰Èování v˘mûnného programu mezi Mâ
Praha 14 a Stﬁediskem prevence a léãby drogov˘ch závislosti DROP IN o.p.s. Dále schválila
finanãní spoluúãast z rozpoãtu Mâ Praha 14 ve
v˘‰i 20 000 Kã (33 %), zb˘vající ãástka na
úhradu monitoringu bude kryta z dotace hl. m.
Prahy.
Schválila vyhlá‰ení grantÛ Mâ Praha 14 v sociální oblasti pro rok 2008.
Seznámila se s návrhem Zásad územního rozvoje pro hl. m. Prahu.
PoÏaduje v rámci zpﬁesnûní ploch a koridorÛ
pro silniãní dopravu nadﬁazeného komunikaãního systému Prahy pﬁevést západní úsek
Vysoãanské radiály (úsek Kbelská–Balabenka)
z v˘hledu do horizontu územního plánu.
Souhlasila s prodlouÏením nájemní smlouvy
na pronájem nebytového prostoru v Z· Vybíralova za úãelem provozování posilovny DELTA FITNESS od 1. kvûtna 2008 do
30. záﬁí 2013.
Souhlasila s omezením provozu M· na území
Prahy 14 v mûsících ãervenci a srpnu a se stanovením náhradního prázdninového provozu, kter˘ byl urãen následovnû: M· ·ebelova
(30. 6.–11. 7.), M· Paculova (14. 7.–25. 7.), M·
Zeleneãská (28. 7.–8. 8.), M· Vybíralova 967
(11. 8.–22. 8.), zavﬁeno, pﬁípravn˘ t˘den
(25.–29. 8.).
Souhlasila s návrhem dopravních opatﬁení
na zmûnu tras, zastávek a provozních parametrÛ linek PID ã. 208 a 109 a zru‰ení linky ã. 168.
Vzhledem k prodlouÏení linky metra C o úsek
stanic Ládví-StﬁíÏkov-Prosek-LetÀany, dochází od 9. kvûtna ke zmûnû tras a provozních parametrÛ vybran˘ch autobusov˘ch linek v oblasti
Prahy 8, 9 a 14. Vzhledem k nevyváÏenému
vyuÏití bude zkrácena linka ã. 181 od Hostivaﬁe do oblasti Hloubûtína (ul. Klánovická). Dále
bude upravena trasa linky ã. 110, která bude jezdit mezi Dolními Poãernicemi a LetÀany po
celou dobu provozu. Linka 208 bude ukonãena
ve smûru z Dolních Poãernic v zastávce Depo
Hostivaﬁ. Na základû prÛzkumu bude posílena
linka ã. 109 v ranní pﬁepravní ‰piãce pracovního dne. Posílení této linky umoÏní zru‰ení provozu linky ã. 168.
zpracoval z podkladÛ pro jednání RMâ:
Jaroslav ·míd, ‰éfredaktor

•

•

Pﬁehled v‰ech usnesení ZMâ a RMâ Praha 14 najdete na webov˘ch stránkách radnice: www.praha14.cz
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Kontrolní výbor (28. 1. a 10. 3.)
KV na svém 39. a 40. jednání projednal plán
své ãinnosti na rok 2008 a schválil zprávu o ãinnosti kontrolního v˘boru za rok 2007 (oba materiály byly schváleny na 7. jednání ZMâ Praha 14). KV vzal na vûdomí informaci o zji‰tûn˘ch
cenách ve sbûrn˘ch dvorech za likvidaci pﬁedmûtÛ v˘poãetní techniky a povûﬁil 2 ãleny KV
rozborem nákladÛ, vynaloÏen˘ch Mâ Praha 14
na likvidaci v˘poãetní techniky porovnáním cen
dodavatelsk˘ch faktur uhrazen˘ch v I/Q 2007
a ve IV/Q 2007 s cenami ve sbûrn˘ch dvorech.
KV povûﬁil 2 ãleny provedením kontroly vyﬁizování stíÏností, doruãen˘ch na ÚMâ Praha 14
ve IV. ãtvrtletí 2007 a vzal na vûdomí zápis
o provedené kontrole. Kontrolou nebyly shledány nedostatky, na v‰echny stíÏnosti bylo
odpovûzeno v zákonné lhÛtû.

Finanční výbor (17. 3.)
FV projednal V. zmûnu rozpoãtu Mâ Praha
14 na rok 2007 a doporuãil ZMâ vzít tento

materiál na vûdomí; projednal 1. zmûnu rozpoãtu Mâ Praha 14 na rok 2008 a doporuãil ZMâ
vzít tento materiál na vûdomí; projednal 1. úpravu finanãního plánu Mâ Praha 14 na rok 2008
a doporuãil ZMâ ke schválení; projednal informaci o vyúãtování grantÛ pﬁidûlen˘ch mûstskou
ãástí v roce 2007 a doporuãil ZMâ vzít tento
materiál na vûdomí; starosta Miroslav Fronûk
informoval FV o zpÛsobu vyuÏití voln˘ch
finanãních prostﬁedkÛ z privatizace bytového
fondu, jeÏ schválila Rada Mâ Praha 14.

Bytová komise (10. 3.)
Komise se zab˘vala pronájmem bytu o velikosti 3+1 v Rone‰ovû ulici obálkovou metodou
a veﬁejn˘m losováním, jeÏ se uskuteãní v Galerii 14 dne 12. 3.

Komise životního prostředí (20. 3.)
Komise nesouhlasila s úpravou smûrné ãásti územního plánu po obou stranách ulice Budovatelské na Hutích, kde se plánuje druhá etapa

Tři nabídky CVVI


Centrum vzdûlávání a veﬁejného internetu pﬁipravuje pro dûti ve vûku 8–10
let pﬁímûstsk˘ tábor, jehoÏ náplní je práce se
základním programov˘m vybavením, vyhledávání a zpracovávání informací, komunikace
pomocí internetu, ale i práce s dal‰ími prostﬁedky informaãních a komunikaãních technologií, napﬁ. s digitálním fotoaparátem nebo
kamerou. V dobû od 8 do 16.30 hod. se o dûti
budou starat zku‰ení lektoﬁi, v programu se poãítá také s hrami, soutûÏemi a vycházkami, v cenû
2 405 Kã jsou kaÏd˘ den zahrnuty také svaãina
a obûd. Tábor bude probíhat od 30. ãervna do
4. ãervence 2008 v Centru vzdûlávání a veﬁejného internetu, MaÀákova 745, Praha 9 – âern˘ Most. V pﬁípadû zájmu mÛÏete volat na
tel. ãísla 222 940 932–3 a 602 161 731, pﬁípad-

PRAHA 14

nû psát na e-mail horesovska@cvvi.cz nebo
mazurova@cvvi.cz. Pﬁihlá‰ky se pﬁijímají do
konce kvûtna.



Dal‰í nabídka CVVI je spojena s besedou s pﬁíslu‰níky Mûstské policie
hl. m. Prahy z Útvaru situaãní prevence na
aktuální témata dne‰ními doby, a to:
Prevence osobního bezpeãí (doma, na ulici v MHD)
Ochrana osob a majetku (jednoduché zabezpeãení bytu a jiné rady bez zbyteãn˘ch investic)
Chov psÛ na území hl. m. Prahy
Beseda se uskuteãní v prostorách Centra
vzdûlávání a veﬁejného internetu, MaÀákova 745, a to 14. kvûtna od 17.30 do 19 hodin.

bytové v˘stavby spoleãnosti Ekospol a. s.;
nesouhlasila s úpravou smûrné ãásti územního
plánu v severov˘chodní ãásti v˘stavby rodinn˘ch domkÛ pﬁi ulici NeÏárská a Osetá; souhlasila se zmûnou územního plánu v areálu firmy Rekomont a. s.; souhlasila s dostavbou
stávajícího prodejního areálu na pozemcích nad
ulicí Skorkovská smûrem ke trati; souhlasila
s roz‰íﬁením golfového hﬁi‰tû v rámci rekreaãního parku na pozemcích mezi D. Poãernicemi
a âern˘m Mostem; nemûla námitek k roz‰íﬁení v˘robních ploch vãetnû dopravního napojení, odclonûní obce od Vysoãanské radiály na
pozemcích pﬁi spoleãné hranici obcí Satalice
a Kyje; seznámila se s návrhem zásad územního rozvoje pro hl. m. Prahu; seznámila se s moÏn˘mi námûty z Prahy 14 pro nov˘ územní plán
hl. m. Prahy a poÏaduje detailnûji rozpracovat
navrÏenou zmûnu s poÏadavkem na zachování
rekreaãního charakteru Vlkovické ul. vãetnû její
neprÛjezdnosti; doporuãila k realizaci aktualizovanou studii Rekreaãního parku U âeÀku.



TamtéÏ probûhne ve spolupráci se
SO· Hostivaﬁ uÏ podruhé bezplatné
poradenství v oblasti vyuÏívání internetu.
KaÏdému zájemci bude pﬁidûlen student ze
3. roãníku oboru informaãních technologií
z v˘‰e jmenované ‰koly. V‰ichni zájemci o toto
poradenství se mohou dopﬁedu pﬁihlásit na
tel. ãíslech 222 940 933 a 602 161 731, budou
tím upﬁednostnûni nebo si mohu domluvit jinou
hodinu. Tahle zajímavá bezplatná nabídka
bude probíhat ve v‰ední dny od 26. kvûtna do
6. ãervna, a to od pondûlí do ãtvrtka mezi 10–16
hod., v pátek pak s koncem ve 14 hodin.
MH

dvoustranu pﬁipravil: j‰
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Představujeme: PhDr. Evu Novákovou

P

okraãujeme v pﬁedstavování ãlenÛ Zastupitelstva Mâ
Praha 14. Tentokrát jsme poloÏili otázky PhDr. Evû
Novákové (ODS). Absolventka V·, obor germanistika
a nordistika. Pracuje jako vysoko‰kolská uãitelka. âlenkou
ZMâ Praha 14 je první volební období, je pﬁedsedkyní komise pro v˘chovu a vzdûlávání a ãlenkou komise kultury a aktivit volného ãasu.
Jak vnímáte promûnu âerného Mostu,
ve kterém Ïijete?
Pﬁistûhovala jsem se sem pﬁed 15 lety a od té
doby se âern˘ Most hodnû zmûnil. Myslím, Ïe
skoro ve v‰em k lep‰ímu. Metro, obchody, restaurace, sluÏby, nové, hezãí domy, barevné
„kabátky“ mnoha panelákÛ, hezky vysázená
a povyrostlá zeleÀ, která je lépe udrÏovaná. To
v‰e zv˘‰ilo kvalitu bydlení. Nelíbí se mi nástavby na vysok˘ch panelov˘ch domech, které
povaÏuji nejen za velmi neestetické, ale zároveÀ zahu‰Èují zástavbu a kvalitu bydlení zhor‰ují. Jako na mnoha jin˘ch místech v âeské
republice bohuÏel i na âerném Mostû silnû
narostla silniãní doprava, pﬁibylo tak hluku
a zplodin v ovzdu‰í.
Je dobﬁe, Ïe i v Praze 14 sídlí vysoká
‰kola?
Ano, polovina zájemcÛ o vysoko‰kolské studium odchází od pﬁijímacího ﬁízení na ãesk˘ch
státních vysok˘ch ‰kolách neuspokojena, proã
by nemohly soukromé ‰koly nabídku vysoko‰kolského vzdûlávání roz‰íﬁit? Pro na‰i mûstskou ãást to znamená zajímavé zpestﬁení toho,
co mÛÏe obãanÛm nabídnout.
Jak byste zhodnotila dosavadní ãinnost
komise pro v˘chovu a vzdûlávání, které
pﬁedsedáte?
Na‰e komise se od zaãátku tohoto volebního
období schází v základních ‰kolách Prahy 14.
¤editelé nás vÏdy provedou ‰kolou a potom
s nimi diskutujeme o ãinnosti jejich ‰koly. PovaÏuji tuto formu za velmi pﬁínosnou, vidíme ‰koly na vlastní oãi a vyslechneme si, jaké mají
problémy. Ze ‰esti základních ‰kol sídlících na
na‰í mûstské ãásti jsme jich nav‰tívili pût
a v‰echny ‰koly pÛsobily dobr˘m dojmem.
Vypadají uvnitﬁ lépe neÏ z venku a uÏ podle
v˘zdoby je vidût, Ïe se v kaÏdé ‰kole najdou
aktivní uãitelé, kteﬁí se snaÏí dûti zaujmout. Kromû v˘uky nabízí ‰koly ﬁadu aktivit pro voln˘
ãas. KdyÏ sly‰ím ﬁeditele, jaké nároky jsou na
nû a na uãitele kladeny, musím ﬁíct, Ïe pﬁed nimi
smekám. Sama uãím pﬁes dvacet let na vysoké
‰kole, vím tedy, jak uãení ãlovûka vysává. Zlobí mû názor, Ïe uãitel pracuje jen tehdy, kdyÏ
stojí ve tﬁídû. JestliÏe má nûco pﬁedat, musí do
té tﬁídy s nûãím pﬁijít a to nûco nûjak nab˘t, stále obnovovat a rÛzn˘mi formami podávat. Musí
dûti/studenty nepﬁetrÏitû udrÏovat v pozornosti,
aktivizovat a nûco z nich „dob˘vat“. Pﬁedstava,
Ïe uãitel vystuduje vysokou ‰kolu a potom má
navÏdy náplÀ do kaÏdé hodiny, kterou oduãí, je

zcela mylná. A nejen proto, Ïe Ïijeme ve stále
rychleji se rozvíjející informaãní spoleãnosti.
Vedle v˘uky a pﬁípravy na ni patﬁí k práci uãitelÛ na základní ‰kole kaÏdodenní opravování
se‰itÛ a písemek, dozory na chodbû a v jídelnû

Na dovolené ve ·védsku.
a ﬁada dal‰ích ãinností. K tomu mají za Ïáky
právní odpovûdnost a musí ﬁe‰it rostoucí kázeÀské problémy. V tom to máme na vysoké ‰kole
snadnûj‰í, na‰i studenti jsou vût‰inou slu‰ní,
chytﬁí a motivovaní a nûkteﬁí dokonce i pilní.
Na Ïádném stupni ãeského státního ‰kolství v‰ak
finanãní ohodnocení uãitelÛ neodpovídá jejich
vzdûlání a nároãnosti práce.
Jste spokojená s tím, jaké se v Praze 14
poﬁádají kulturní akce?
Myslím, Ïe je zde vzhledem k periferní poloze na‰í mûstské ãásti dobrá nabídka napﬁíklad
koncertÛ klasické hudby, které se poﬁádají v kostele sv. Bartolomûje v Kyjích nebo v Galerii 14,
a je velmi potû‰ující, Ïe jsou tyto koncerty hojnû nav‰tûvované. V Galerii 14 se pravidelnû
konají v˘stavy. V Praze 14 sídlí také ﬁada organizací, které nabízejí nejrÛznûj‰í aktivity pro
voln˘ ãas dûtí a na jejichÏ ãinnost na‰e mûstská
ãást pﬁispívá. Chybí nám ale více programÛ pro
mladé lidi. Doufám, Ïe tuto mezeru pomÛÏe
vyplnit pﬁipravovan˘ kulturní dÛm v Kyjích
v ulici ·imanovská, jehoÏ souãástí bude i vel-

k˘ sál, kter˘ Praha 14 zatím nemá. Bylo by
skvûlé, kdyby se zde podaﬁilo vytvoﬁit atraktivní kulturní, spoleãensk˘ a sportovní program,
kter˘ by pﬁitáhl nejen obyvatele na‰í mûstské
ãásti.
Dá se nûjak ãelit expanzi povrchnosti,
banalit, k˘ãe a vlastnû bezbﬁehého konzumu?
Dá, jen ãlovûk musí bojovat se svou pohodlností.
Ráda cestujete. Kde jste byla nejdál
a jak˘ je vá‰ nejvût‰í cestovatelsk˘ záÏitek?
Nejdál jsem byla v severním ·védsku. Jedním z cestovatelsk˘ch záÏitkÛ v posledních
letech pro mû bylo, kdyÏ nás na rozvodnûné ﬁece
ve Francii zastihla bouﬁka, stáli jsme pod vrbiãkami ve studené vodû, drkotali zuby a drÏeli za
silného krupobití, hromÛ a bleskÛ loì, aby neuplavala, a kolega to komentoval slovy: „ZáÏitky nemusí b˘t pûkné, hlavnû, Ïe jsou silné.“
Co vám dalo pro Ïivot studium germanistiky a nordistiky?
Obdiv k SeveﬁanÛm pﬁedev‰ím pro jejich
samozﬁejmou úctu k ãlovûku a celoÏivotní blízk˘ vztah ke Skandinávii. Respekt vÛãi NûmcÛm
za to, co v‰echno dokázali v západním Nûmecku za celé desítky let po válce udûlat, aby se
vypoﬁádali s nacistickou minulostí a vychovali
ze sebe dobré demokraty. ZároveÀ mi v dobû
studia na‰i tehdej‰í v˘chodonûmeãtí lektoﬁi, kteﬁí horlivû plnili v‰echna nesmyslná totalitní naﬁízení, pomohli pochopit, proã jejich v‰estrannû
vyspûl˘ a kulturní národ mohl spáchat to, co
spáchal. Obor, v nûmÏ dlouhá léta pracujete, si
vás vÏdy trochu pﬁizpÛsobí. V mém pﬁípadû
nûmeck˘ zpÛsob my‰lení udûlal z neorganizovaného bohéma spolehlivého a peãlivého puntiãkáﬁe. Jen nevím, jestli mi tím germanistika
nûco dala nebo vzala.
Pﬁedstavte si, Ïe máte neomezenou pravomoc: jaké tﬁi vûci (tﬁi pﬁání) byste v rámci Prahy 14 udûlala?
Vykoupila bych nezastavûné pozemky u stanice metra âern˘ Most a postavila tam architektonicky hezky ﬁe‰ené správní, spoleãenské
a kulturní centrum, kam by se mohla pﬁestûhovat i na‰e knihovna zastrãená v ulici Generála
Janou‰ka. Líbil by se mi tu kostel.
Hned zítra bych zaãala budovat park V âeÀku a pokud by mûla v nûkter˘ch ãástech Prahy
14 zeleÀ ustoupit v˘stavbû nov˘ch bytÛ, snaÏila bych se vybrat investory tak, aby postavili
domy nízké, s dostatkem prostoru mezi sebou,
architektonicky zajímavé a aby si za mûﬁítko
nebrali paneláky.
Pﬁála bych si, aby Praha 14 byla klidnou
a pﬁíjemnou lokalitou k bydlení s mnoÏstvím
zelenû a minimem vandalÛ a kriminality.
Poslední otázka: co byste chtûla je‰tû sdûlit na‰im ãtenáﬁÛm?
Aby âern˘ Most nevidûli tak ãernû.
za ãtenáﬁe ListÛ se ptal:
Jaroslav ·míd, ‰éfredaktor
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PRAHA 14

Kulturní a sportovní akce radnice
KVùTEN

Fotografie a obrazy
v G14
Ve stﬁedu 7. kvûtna v 17 hodin bude v Galerii 14, nám. Plk. Vlãka 686, Praha 9 – âern˘
Most, zahájena v˘stava fotografií a obrazÛ Markéty Tatarové a Richarda Brejníka nazvaná Svût
dvojíma oãima. V˘stava potrvá do 29. kvûtna
a bude otevﬁena vÏdy v úter˘, stﬁedu a ãtvrtek
14 aÏ 18 hodin a v nedûli 14 aÏ 17 hodin. Vstup
voln˘. BlíÏe o vystavujících v samostatném
ãlánku na této stranû.

Tanec v hudbě napříč
staletími
Srdeãnû zveme na koncert smyãcového
kvarteta, kter˘ se koná ve stﬁedu 14. kvûtna
od 18.30 hodin v Galerii 14. Úãinkuje UNI
QUARTET, prÛvodním slovem doprovodí Jan
Petﬁík. Na programu jsou díla J. S. Bacha,
A. Dvoﬁáka, J. Lennona a dal‰ích. Vstup voln˘.

PRAHA 14 TOUR
Leto‰ní druh˘ tenisov˘ turnaj ve ãtyﬁhﬁe pro
dospûlé neregistrované hráãe o pohár starosty
se uskuteãní na tenisov˘ch kurtech Z· Bﬁí
VenclíkÛ na âerném Mostû v sobotu 17. kvûtna od 8 hodin. Prezence 7.30–7.50 hodin. Startovné je 50 Kã na osobu.

Májování
V sobotu 24. kvûtna zveme na pﬁivítání jara
– spoleãnou akci Mâ Praha 14 a Mâ Dolní
Poãernice. Program probíhá soubûÏnû v Dol-

ních Poãernicích a v zahradû b˘valého zámeãku v Hostavicích. Pro náv‰tûvníky jsou obû místa propojena dopravou (terénní auta Hummer).
V zahradû hostavického zámeãku se koná na
krytém podiu pﬁehlídka divadelních souborÛ
pro dûti. Od 14 do 18 hodin mohou dûti shlédnout tyto pohádky: Doktor Bolíto, Princezna
se zlatou hvûzdou, pohádku Vo hloupym Honzoj a ·amaku Manku. V areálu zahrady bude
pro dûti spousta zábavn˘ch atrakcí a stánky
s obãerstvením.
V Dolních Poãernicích bude program probíhat rovnûÏ od 14 do 18 hod. Tû‰it se mÛÏete
na promenádní koncert kapely Tomá‰ové z Kutné Hory (hudební bloky od 14 do 18 hod. v pﬁírodním amfiteátru v zámeckém parku), mal˘
parkúr – ukázky drezúry koní (od 14 hod.), jízdy na huculsk˘ch koních v zámeckém parku
(16–17 hod.), vernisáÏ v˘stavy 900 km ·panûlskem „na konec svûta“ (14.30 hod.). Po celé
odpoledne bude postaven rytíﬁsk˘ v˘cvikov˘
tábor a ve Ml˘nu budou vodníci na v˘mûnku.
Obãerstvení v‰eho druhu formou stánkového
prodeje a v restauraci Léta Pánû.

Zájezd do Safari
Srdeãnû zveme maminky s dûtmi pﬁed‰kolního vûku na zájezd do Safari ve Dvoﬁe
Králové, kter˘ se koná ve stﬁedu 28. kvûtna.
OdjíÏdí se autobusem v 8.00 hodin ze zastávky autobusu MHD pﬁed stanicí metra Rajská
záhrada, Cíglerova ulice. Pﬁíjezd kolem 18.
hodiny. BliÏ‰í informace a pﬁihlá‰ky do naplnûní kapacity autobusu pﬁijímáme na telefonu
281 005 279.

SVĚT DVOJÍMA OČIMA
V Galerii 14, nám. Plk.Vlãka, âern˘ Most
probíhá do 29. kvûtna spoleãná v˘stava fotografií Richarda Brejníka a olejomaleb Markéty
Tatarové.
 Fotograf Richard Brejník není sice profesionálním fotografem, ale má za sebou dlouholetou fotografickou praxi, která spadá jiÏ do
jeho ranného dûtství. Zpoãátku sbíral zku‰enosti
za pomoci fotoaparátÛ typu SMENA, LJUBITùL a ZENIT a nyní jiÏ pracuje s nejmodernûj‰í
fotografickou technikou znaãky NIKON D70,
D200. Témata sv˘ch fotografií nachází autor
v nejrÛznûj‰ích oblastech, jeho srdeãní záleÏitostí jsou v‰ak pﬁedev‰ím
objekty ze „zvíﬁecí ﬁí‰e“.
Autorova bohatá sbírka
fotografií zvíﬁat nabízí
mnoho poveden˘ch konkurence schopn˘ch snímkÛ. V souãasnosti se Ri-

chard Brejník naplno
vûnuje fotografování,
zúãastÀuje se fotografick˘ch soutûÏí, prezentuje se na fotografick˘ch serverech s budoucím
plánem posílit ﬁady profesionálních fotografÛ.
 „Svût druh˘ma oãima“ vidí amatérská
malíﬁka Markéta Tatarová, která doplní v˘stavu
sv˘mi obrazy, poﬁízen˘mi technikou star˘ch
mistrÛ – olejomalbou na
plátnû. V˘tvarné umûní
bylo jiÏ odmala její zálibou
a v dospûlosti se zamûﬁila
právû na olejomalbu. Malování se vûnovala doposud
pouze pro osobní potû‰ení
a nyní se rozhodla posunout
se o krok dál a vyuÏít moÏnosti podûlit se o nûkterá svoje díla s veﬁejností.
Veﬁejnû a poprvé pﬁedstaví Markéta Tatarová
jak reprodukce slavn˘ch malíﬁÛ, tak obrazy zvíﬁat a krajin.

Dětský den
Ve spolupráci se spoleãností Coca Cola poﬁádáme v sobotu 31. kvûtna od 10 do 18 hodin.
Dûtsk˘ den na fotbalovém hﬁi‰ti TJ Slavoj
Hloubûtín, Hloubûtínská 88. Na programu:
10 hod. Kubula a Kuba Kubikula, 11 hod.
vystoupení kouzelníka âáryfuka, 12 hod. Bonifác a jeho kamarádi, 10 aÏ 13 hod. soutûÏe pro
dûti. V areálu bude lezecká láhev, hﬁi‰tû na vodní fotbal, skákací hrad a elektrick˘ vláãek.
Obãerstvení a cukrovinky od Coca-Coly a Sahne Böhmen, vstup zdarma.

âERVEN

Koncert v kostele
sv. Bartoloměje
Ve stﬁedu 11. ãervna se bude konat koncert
duchovní hudby. Zaãátek je v 18.30 hodin,
vstupné dobrovolné. Program upﬁesníme v pﬁí‰tích Listech Prahy 14.

Výstava automobilových
a motocyklových veteránů
Mâ Praha 14 a REHIV KLUB v âR poﬁádají v sobotu 28. ãervna od 10 do 17 hodin na
plo‰e parkovi‰tû A u vchodu od metra pﬁed
obchodním centrem CâM v˘stavu automobilov˘ch a motocyklov˘ch veteránÛ. Po dobu
v˘stavy bude probíhat zábavn˘ doprovodn˘
program.
Poznámka: Hlavním poﬁadatelem akcí je
pﬁíspûvková organizace KVIZ Praha 14.
Zmûna programu vyhrazena.

63. výročí ukončení
druhé světové války
Obvodní v˘bor âeského svazu bojovníkÛ
za svobodu v Praze 9 poﬁádá ve spolupráci
s Mâ Praha 9 a Praha 14 slavnostní shromáÏdûní obãanÛ u pﬁíleÏitosti 63. v˘roãí
ukonãení druhé svûtové války. Vzpomínkov˘ akt se koná ve stﬁedu 7. kvûtna v 15 hodin
u památníku 2.odboje v sadu na Novém
námûstí v Hloubûtínû.

Náměstíčko
V sobotu 31. kvûtna od 19 hod. se v Kulturním centru Dolních Poãernic, ul. Národních
hrdinÛ 3 (b˘val˘ pivovar) uskuteãní pﬁedstavení Námûstíãko v podání ochotnického divadelního souboru TJ Sokol Py‰ely. Autorem pﬁedlohy je slavn˘ italsk˘ dramatik z 18. stol. Carlo
Goldoni. Co v‰echno se mÛÏe stát na jednom
malém námûstí v Benátkách v dobû karnevalu
– tak na to se mÛÏete pﬁijít podívat. Vstupné
dobrovolné.
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38. ročník festivalu Divadlo v přírodě
Kulturní centrum Horní Poãernice poﬁádá
v kvûtnu jiÏ 38. roãník nejstar‰ího festivalu
ochotnick˘ch divadel konan˘ pod ‰ir˘m nebem
v âeské republice. Po dobu festivalu nebudou
hrána pﬁedstavení v budovû Divadla Horní
Poãernice, kde se uskuteãní pouze koncert Musica Gaudeans (Radostná hudba) v úter˘ 13. 5.
v 19.30 hod. Tento komorní soubor se pﬁedstaví programem, s nímÏ
vystoupí koncem kvûtna na 6. roãníku mezinárodních hudebních
soutûÏí a slavností v japonské Osace.

Program festivalu
Jiﬁí Aplt / ROBIN HOOD
Legendární pﬁíbûh o anglickém zbojníkovi
Robinu Hoodovi, ve kterém nechybí humor ani
krásné písniãky. Hrají a zpívají Poãerníãci.
Premiéra a zahájení festivalu – ãtvrtek
8. 5. ve 21 hodin, reprízy: 9. 5. ve 21 hod.,
10. 5. v 17 a 21 hod. a 11. 5. v 17 hod.
Marie TÛmová a Jan Kámal /
SNùHURKA A SEDM TRPASLÍKÒ
Klasická veselá pohádka o dobru v podobû
lásky a pﬁátelství, které zvítûzí nad zlem a závistí. Hrají Poãerníãci. Premiéra v pátek 16. 5.
v 21 hod., reprízy: 17. 5. v 17 a 21 hod. a 18. 5.
v 17 hod.
Carlo Goldoni / TREPERENDY
Vtipná a svûÏí konverzaãní komedie, odehrávající se „toho ãasu“ v Benátkách italsk˘ch.
Hraje DS Tyl âelákovice pﬁi KD âelákovice
a ve spolupráci s místní ZU·. Stﬁeda 21. 5. ve
21 hod.
Kuan Chan-ãching / LETNÍ SNÍH
Rozko‰ a bohatství se lehko oÏelet mÛÏe, ale
klid nebo ‰tûstí vÏdy budem touÏebnû hledat.
Hra z pﬁelomu 13. a 14. století pojednává o kﬁivém naﬁãení z vraÏdy. Divadelní skupina
Chinorodí. âtvrtek 22. 5. ve 21 hod.
Jean – Claude Danaud /
ACH, TA NùHA NA·ICH DAM!
Satirická komedie ukazující zvlá‰tní pﬁístup
tﬁí Ïen k muÏskému pokolení, která je plná
absurdních situací a ãerného humoru. Hraje: DS
Luna Stochov. Pátek 23. 5. ve 21 hod.

Jaroslav Kolodûj / JEÎIBABY Z BABÍNA
Pohádkov˘ pﬁíbûh, odehrávající se Za onoho ãasu, kdy se voda prá‰ila a písek tekl, na
polovinû cesty mezi Nymburkem a Podûbrady,
v lese, kterému se od nepamûti ﬁíká Babín. Hraje: DS Jiﬁí Podûbrady. Sobota 24. 5. v 17 hod.
Martin Drahovzal / MRTVÁ NEVùSTA
Duchaﬁsk˘ kabaret, inspirovan˘ starodávn˘m pﬁíbûhem z Ukrajiny, v podání souboru
MrsÈa PrsÈa Kouﬁim. Sobota 24. 5. ve 21 hod.
Josef P‰eniãka / LÍN¯ HONZA
Na motivy Ladov˘ch Nezbedn˘ch pohádek hraje DS Svatopluk Bene‰ov. Nedûle 25. 5.
v 17 hod.
William Shakespeare /
SEN NOCI SVATOJÁNSKÉ
Klasická pohádková komedie o dvou dûjstvích a nûkolika obrazech. Samotn˘ pﬁíbûh
konãí sezdáním hned tﬁí mileneck˘ch párÛ, na
jejichÏ svatbû bude sehrán hrdinn˘ epos v podání amatérsk˘ch umûlcÛ. PoÏehnají jim nejen
rozpustil˘ Puk, elfové, víly a duchové, ale
i samotní vládci pohádkové ﬁí‰e. Hraje DS Právû zaãínáme, v dûtsk˘ch rolích elfÛ uvidíte
Poãerníãky. âtvrtek 29. 5., pátek 30. 5., sobota
31. 5., nedûle 1. 6., vÏdy od 21 hodin.
Divadlo v pﬁírodû najdete na adrese: zahrada
Z· Svépravice, SpojencÛ 1408, Horní Poãernice.
Spojení z koneãné metra B âern˘ Most autobusy: 261, 222 do stanice Krahulãí (1 minutu od
divadla), 223 do stanice Vysokovská (cca 5 minut
od divadla), 221, 273, 303, 304, 323, 353 do stanice Vojická (cca 15 minut od divadla).
Vstupné: dûti od 3 do 12 let 30,– Kã, v‰ichni ostatní 50,– Kã. Rodinné vstupné: 2 dospûlí
a 2 dûti 120,– Kã. U‰etﬁit mÛÏete zakoupením
permanentní vstupenky v cenû 500,– Kã, která platí na v‰echna pﬁedstavení pro veﬁejnost pro
dvû osoby. Permanentní vstupenky lze zakoupit
pﬁed pﬁedstavením v Divadle v pﬁírodû nebo
v kanceláﬁi Divadla Horní Poãernice, Votuzská
379/11, Praha 9 po pﬁedchozí telefonické dohodû na 281 920 326. V pﬁípadû nepﬁíznivého
poãasí nehrajeme, proto jednotlivé vstupné
nelze zakoupit v pﬁedprodeji.
Poﬁadatel: Kulturní centrum Horní Poãernice, tel. 281 920 326, www.divadlopocernice.cz.
ZMùNA PROGRAMU VYHRAZENA.

6. roãník stepaﬁské pﬁehlídky a exhibice moderní gymnastiky probûhl v sobotu 19. dubna v hotelu
Svornost v Dolních Poãernicích. Podrobnûji se k této akci je‰tû v Listech vrátíme. (Na snímku mladé taneãnice pﬁebírají ceny od zástupkynû starosty Prahy 14 Jitky Îákové.)

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.
Povûsti staré Prahy (Wagnerová), 179,– Kã,
vydal Plot. Témûﬁ tﬁi desítky povûstí a legend vztahujících se ke znám˘m místÛm staré Prahy. V knize je mnoÏství dobov˘ch rytin zachycujících zmizelou tváﬁ mûsta.
Pan Galahad zasahuje (Wodehouse), 198,– Kã,
vydal Vy‰ehrad. U nás dosud nevydaná kniha známého britského humoristy.
PraÏská opevnûní (Kupka), 490,– Kã, vydalo
Libri. Kniha zachycuje v˘voj opevÀování Prahy
od poãátkÛ (doba hradi‰È), pﬁes budování obou
hradÛ a vznik jednotliv˘ch praÏsk˘ch mûst, mnoÏství fotografií a nákresÛ.
Zkou‰ka dÛvûry (Robertsová), 269,– Kã, vydal
Alpress. Hlavní hrdinka Reece se po tûÏkém psychickém traumatu pﬁestûhuje do malého mûsteãka uprostﬁed Skalist˘ch hor, kde panující klid je
pouze zdánliv˘...
VelmoÏ tﬁí králÛ (Hanibal), 249,– Kã, vydal
KniÏní klub. Historick˘ román zachycující Ïivotní dráhu zajímavé postavy ãeské historie 13. století Jindﬁicha z Lipé, stateãného vojáka i osudovû zamilovaného muÏe.
Kniha touÏení (Cohen), 298,– Kã, vydalo Argo.
Tuto knihu psal a dával dohromady znám˘ kanadsk˘ písniãkáﬁ témûﬁ 20 let, obsahuje básnû, písniãky, ﬁíkanky a aforismy, text dotváﬁejí autorovy malÛvky a ilustrace...
Brida (Coleho), 248,– Kã, vydalo Argo. Jeden
z nejznámûj‰ích souãasn˘ch svûtov˘ch autorÛ
vypráví pÛsobiv˘ pﬁíbûh irské dívky Bridy. Pﬁíbûh lásky,vá‰nû, tajemna a duchovna je typovû
podobn˘ jeho nejslavnûj‰í knize Alchymista.
Rok kohouta (Bouãková), 259,– Kã, vydal Odeon. Autobiograficky ladûn˘ román je drásavou
a upﬁímnou zpovûdí Ïeny, které se rozpadne
doslova cel˘ Ïivot.
Îeny bez muÏÛ (Helle), 199,– Kã, vydala Paseka. Úsporn˘ a efektivní styl této dánské autorky
popisuje bûÏn˘ Ïivot Ïensk˘ch hrdinek, kdy se za
banálními v‰edními událostmi skr˘vá samota, láska, smrt.

Lepší pozdě než nikdy
V Paláci knih
Luxor na Václavském
námûstí se v úter˘
13. kvûtna od 16 hod.
bude kﬁtít novinka
Lep‰í pozdû neÏ nikdy od spisovatelky z âerného Mostu
Ivy Hlaváãkové. Za
kmotry budou TáÀa Fischerová, Irena
Pavlásková a Petra
·pindelrová, moderovat bude Jana Havrdová. âtenáﬁi se mohou tû‰it
na dal‰í svûÏí dílko, reflektující s vtipem a vﬁelou empatií na‰i souãasnost, v níÏ je lep‰í pozdû
neÏ nikdy podívat se smûle pravdû do oãí.
dvoustranu pﬁipravil: j‰, foto: archiv
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Občanská inspirace

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

Kuãerova 14, âern˘ Most,
tel.: 281 918 473, 776 046 112,
774 707 744
www.obcanskainspirace.cz,
e-mail:
info@obcanskainspirace.cz

Akce v květnu:

Program na květen
Programy krouÏkÛ a kurzÛ pro dûti
i dospûlé najdete na na‰em webu
www.obcanskainspirace.cz nebo zavolejte
na 774 707 744 pro bliÏ‰í informace. Nabízíme ﬁadu krouÏkÛ pro dûti od 2,5 let, stále
pﬁijímáme nové ãleny do novû otevﬁeného
·ACHOVÉHO KROUÎKU.
LOGOPEDICKÁ PORADNA pro dûti
– kaÏdé úter˘ mezi 14 aÏ 16 hod. Nauãíte se,
jak a co cviãit se sv˘mi dûtmi od tﬁí let, aby
nemûly problémy s v˘slovností. Konzultace jsou individuální, je tﬁeba se objednat –
osobnû, nebo telefonicky na 281 918 473.
Na v˘cvik ﬁeãov˘ch schopností je zamûﬁen také ãtvrteãní krouÏek Sluníãka s rodiãi
(10–11.30).

Akce pro děti i rodiče
úter˘ 6. 5. Besídka ke dni matek
9.30–11.30 – posezení nad ‰álkem ãaje
a domácí bábovkou, dûti budou vyrábût pﬁáníãka a maminky si mohou udûlat obrázek
ubrouskovou technikou
ãtvrtek 15. 5. „Jak se budí pﬁíroda“
9.30–12 hod. – v˘let do blízkého okolí za
pﬁírodou
ãtvrtek 22. 5. „Zaãarovaná studánka“
9.30–12 hod. – didaktická hra na malé
ochránce
ãtvrtek 29. 5. „Barevné vûtrníky“
10–11.30 – vyrábûní barevn˘ch vûtrníkÛ na
Den dûtí
EKO-program (realizovan˘ díky finanãní podpoﬁe MHMP)
V˘let Za hlasy ptákÛ – 22. 5. sraz: 15.45
u Obã. inspirace. Bûhem kvûtnov˘ch ekokrouÏkÛ natrénujeme urãování druhÛ bûÏn˘ch mûstsk˘ch ptákÛ podle hlasov˘ch projevÛ a 22. 5. vyzkou‰íme jejich urãování
v terénu. Pﬁijít mohou zdarma v‰ichni milovníci pﬁírody a her.
Dále zveme v‰echny pﬁed‰koláãky na
krouÏek Eko-hrátky, kter˘ probíhá (zdarma díky podpoﬁe Mâ Praha 14) kaÏd˘ ãtvrtek od 15 do 15.45 hod.
Bezplatná sociálnû právní poradna –
Obãanská inspirace, Kuãerova 14.
Do poradny se mÛÏete objednávat na
tel.: 7704612, 281 918 473 nebo pﬁímo ve
sdruÏení.
KaÏdou stﬁedu 9. 30–11. 30 se mÛÏete pﬁijít poradit i bez objednání. Své dotazy mÛÏete také zaslat e-mailem na:
info@obcanskainspirace.cz

Vermikompostování
Pﬁi setkání na EkokrouÏku, poﬁádaném v dubnu Obãanskou inspirací, za finanãní podpory
MHMP, si dûti vyzkou‰ely, jak zaloÏit vlastní
vermikompostér. Vermikompostování je jednoduch˘ zpÛsob, jak mÛÏe kaÏd˘ z nás vyuÏít
biologicky rozloÏiteln˘ odpad (zbytky ovoce
a zeleniny, ãaje, kávové sedliny apod.). Ve vermikompostéru Ïijí ÏíÏaly, které tímto odpadem
krmíme a získáváme od nich na oplátku v˘Ïivné hnojivo nejen pro pokojové rostliny. Pokud
si chcete i vy doma zaloÏit vermikompostér,
pﬁijìte se k nám ve ãtvrtek mezi 15.45 aÏ 17.45,
do pravidelného ekokrouÏku poradit a inspirovat.
TV, foto archiv Obãanské inspirace

BB-klub
program na KVĚTEN
ANGLICK¯ KLUB pro teenagery – kaÏdou stﬁedu 16.30–18 hod. (V KC Heﬁmánek, Vybíralova 969). Konverzaãní angliãtina s rodil˘mi mluvãími (Ameriãany).
ANGLICK¯ TÁBOR (pro 14–19 let)
9.–16. 8. horská chata Orel. Cena 2.190 Kã
+ doprava.
BB FOTBAL pro mládeÏ a star‰í. KaÏd˘ ãtvrtek 18–19.30 v tûlocviãnû PTH
(StoliÀská 41B, Areál Chvaly). Martin
777 033 592.
Podporováno z grantu PARTNERSTVÍ
a Mâ P14.
BB klub – Mgr. Pavel Trefn˘, 775 024 742,
bbklub@centrum.cz.
POJARNÍ ÚKLID âerného Mostu – 17. 5.
Zveme vás ke spoleãnému pojarnímu úklidu sídli‰tû âM. Pojìme udûlat nûco dobrého pro sebe i pro ostatní. S sebou rukavice
a „pracovní“ obleãení, ostatní vybavení na
místû.
Sraz pﬁed úﬁadem Mâ P14, Bﬁí VenclíkÛ
1072 v 10 hod. Poﬁádá Církev bratrská Rajská Zahrada. P. Trefn˘ 775 024 742.

5. 5. Kytiãka pro maminku 16–17.30
Pﬁijìte vyrobit mamince krásn˘ dáreãek ke
Dni matek. Budeme tvoﬁit kytiãky z drátku,
látky, krepového papíru .
15. 5. âlovûãe, nezlob se! 16–18 hod.
Zahrajte si oblíbenou hru
26. 5. Zpíváme a tancujeme 16–18 hod.
Pﬁipojte se k nám v tanci a zpûvu.
30. 5. Den dûtí 15–18 hod. NejrÛznûj‰í
hry a soutûÏe ãekají na kaÏdého, kdo bude
chtít oslavit Den dûtí v DDM âern˘ Most.
Bludi‰tû, malování na obliãej, rybolov atd.
Tû‰íme se na vás a va‰e rodiãe. Ke konci
budeme losovat tombolu.
30. 5.–1. 6. Sportovní víkend (14–18 let)
Male‰ov u Kutné Hory – kempování, outdoor, horolezení, volejbal a mnoho dal‰ích sportovních aktivit. Více na www.ddmpraha9.cz
NABÍDKA LETNÍCH TÁBORŮ
6.–20. 7. Sportovní tábor – âesk˘
·umburk, Jizerské hory (10–16 let) Cena:
3 800 Kã.
Tábor je sportovnû zamûﬁen a tak vás ãeká
spousta tûlesn˘ch aktivit: míãové hry, turistika a cykloturistika (MTB), horolezectví,
náv‰tûva lanového centra, outdoor a sjíÏdûní ﬁeky. Samozﬁejmû si udûláme i v˘let po
okolí a budeme hrát i velkou celotáborovou
hru. karel.slama@ddmpraha9.cz
9.–23. 8. Troseãník – Podhradí u Ledãe
nad Sázavou, Vysoãina – Havlíãkobrodsko
(9–15 let) Cena: 3 500 Kã. Pﬁedstavme si, Ïe
jsme moﬁeplavci a vyzkou‰ejme si námoﬁnické uzle, zazpívejme jejich písnû a ponoﬁme se do historie jejich ÏivotÛ. âekají nás
i v˘lety do pﬁírody, sportovní a vûdomostní
hry, noãní bojovky, rozvinete svou fantazii
a manuální zruãnost. bronislava.kardosova@ddmpraha9.cz

DDM na Černém Mostě
hledá pracovníka na dohodu o pracovní ãinnosti do Informaãní kanceláﬁe
v odpoledních hodinách. Dále hledáme na
spolupráci lektory zájmov˘ch krouÏkÛ
v˘tvarn˘ch, technick˘ch a sportovních.
DDM Praha 14, Generála Janou‰ka 1060,
tel.: 286 889 428, karel.slama@cm.ddmpraha9.cz, www.ddmpraha9.cz
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Komunitní centrum
MOTÝLEK
Hradišťan
bude hrát pro
Motýlek!
Srdeãnû zveme v‰echny pﬁátele Mot˘lku a milovníky dobré muziky na benefiãní koncert
„Hradi‰Èan pro Mot˘lek“, kter˘ se uskuteãní 22. 5. v Praze. Více informací na str. 4.
Klub Pacific je bezpečným přístavem,
aneb o druhém z projektů KC Motýlek
Asi taky dennû potkáváte dûti nebo dospívající, kteﬁí se toulají sídli‰tûm a hledají nûjaké to „povyraÏení“, které jim pomÛÏe ukrátit
nekoneãné odpoledne. Obvykle nechodí do
Ïádn˘ch zájmov˘ch krouÏkÛ nebo sportovních

oddílÛ, tﬁeba proto, Ïe je k tomu nikdo nevede. Právû pro nû se po celé republice otevírají nízkoprahové kluby, které jim pomáhají pﬁi
zaãlenûní do spoleãnosti – tím, Ïe zde najdou
kamarády, vyzkou‰í si zajímavé volnoãasové
aktivity a pﬁípadnû vyuÏijí pomoc pﬁi ﬁe‰ení
ﬁady problémÛ. Nízkoprahov˘ klub Pacific
v komunitním centru Mot˘lek je na sídli‰ti
âern˘ Most uÏ ãtyﬁi roky otevﬁen pro dûti
a mládeÏ od 6 do 18 let. Jak ﬁíká vedoucí klubu, etopedka Mgr. Pavlína Sroková: „Do Pacifiku zavítá za rok více neÏ 300 rÛzn˘ch
klientÛ, pro které pﬁipravujeme kaÏd˘ mûsíc
zajímavé akce, nûkolikadenní v˘lety do pﬁírody a pﬁedev‰ím ﬁadu preventivních programÛ.
Klub navíc kaÏdé léto otevírá pﬁímûstsk˘ tábor
vãetnû t˘denního v˘jezdu, aby dûti dostaly ‰anci proÏít poﬁádné prázdniny.“
Nûkteré akce Pacifiku jsou otevﬁeny i pro
‰irokou veﬁejnost, tﬁeba oblíbené burzy hraãek
a kníÏek. Více o poslání, ãinnosti a nabídce
na‰eho klubu najdete na webov˘ch stránkách
www.motylek.org.
Mimořádné akce Motýlku na květen
12.–18. 5. T˘den respektu k porodu –
celostátní kampaÀ bude v Mot˘lku prezentována v˘stavou „Zrození“ (z na‰eho relaxaãního malování) a besedou na téma Porod doma
ât 15. 5. Divadélko v Galerii 14 „Pohádka na dobr˘ den“, 17.30

JAHODOVÉ MENU
Pﬁedstavujeme vám
dnes nového JAHODOVÉHO partnera. Îe bez
vody se nedá Ïít, ví kaÏdé malé dítû, ale to, Ïe
voda pomáhá rozvíjet Jahodové programy pro
dûti a mladé lidi z âerného Mostu, ví jen málokdo. Proto je nám velkou ctí podûkovat za podporu Nadaãnímu fondu Veolia spoleãnû s PraÏsk˘mi vodovody a kanalizacemi, a.s. ãlenem
skupiny Veolia Voda, jehoÏ partnerství s Jahodou je velmi dÛleÏité pro dal‰í rozvoj centra
komunitních aktivit JAHODA.
Kluby jsou pro vás otevﬁeny:
JAHÒDKA: ve stﬁedu a ãtvrtek 9–11 hod.,
v pátek 9.30–11.30.
JAHODA: v úter˘, ãtvrtek a pátek 15–19 hod.

Rádi přivítáme nové členy
do turistického oddílu
Oddíl je urãen pro dûti od 6ti let, které
nechtûjí jen sedût doma, jsou rády mezi dûtmi, chtûjí hrát rÛzné hry, nauãit se vázat uzly,
rozdûlávat oheÀ, ãíst v mapû, poznávat stopy
zvíﬁat atd. Pﬁijìte se mezi nás kterékoliv pondûlí do klubovny podívat.

DÎAGODA: pondûlí, stﬁeda, pátek 14–20 hod.
Terénní pracovnici Karolínu mÛÏete potkat
na ulici v pondûlí a ãtvrtek 14–19 hod.

KLUB JAHŮDKA:
Pro rodiãe s dûtmi jsou pﬁipraveny zajímavé aktivity. Klub je novû zrekonstruován a urãitû stojí za vidûní. Navíc je novû otevﬁeno také
v pátek, takÏe máte s dûtmi moÏnost proÏít jedno JahÛdkové dopoledne navíc. Ve dnech 1. 2.
8. a 9. kvûtna bude klub JahÛdka uzavﬁen.

KLUB JAHODA:
Úter˘ 6. 5. – Keramika – Pﬁijìte si vyrobit nûco hezkého pro radost.
Sobota 17. 5. – Kvûtnov˘ Kvûtnat˘ Karneval – Více se dozvíte v klubu Jahoda.
Úter˘ 20. 5. – Keramika – Pﬁijìte si
vyzkou‰et jak se pracuje s keramickou hlínou.
âtvrtek 29. 5. – Fotbálková liga – Dal‰í

Turistický oddíl

St 21. 5. Relaxaãní malování s Danou
Zimovou 18.30
ât 22. 5. Benefiãní koncert Hradi‰Èanu
– kostel sv. ·imona a Judy, Praha, 19 hod.
Út 27. 5. Svépomocn˘ klub rodiãÛ peãujících o dítû s postiÏením – 17–19 hod.
Květnové akce klubu Pacific
Po 12. 5. âtvrt˘ meziklubov˘ turnaj ve
fotbálku v Jahodû – 17 hod.
16.–18. 5. Víkendov˘ v˘jezd pro dûti
s ÚMâ Praha 14, informace v klubu
St 21. 5. Spoleãnû do aquaparku, sraz
u klubu v 15 hod., návrat asi v 19 hod.
ât 22. 5. PraÏská Bambiriáda – v˘let na
pﬁehlídku dûtsk˘ch org. Sraz u klubu ve 14
hod.
Pá 23. 5. Keramika s Eli‰kou, v keramické dílnû Mot˘lku, 14.30–16 hod.
Út 27. 5. Preventivní program o násilném chování (sebevraÏdy, sebepo‰kozování, ‰ikana) pro dûti do 13 let v úter˘ 27. 5. od
15 hod., pro star‰í ve stﬁedu 28. 5. od 16.30
Pá 30. 5. Den dûtí na zahradû Mot˘lku,
od 14.30–17 hod.
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

zápas do Jahodové fotbálkové ligy. Vezmûte
své kamarády a pﬁijìte bojovat o body do ligové tabulky. Registrace do 16 hod.
Sobota 31. 5. – Noc v Jahodû – BliÏ‰í informace a pﬁihlá‰ky v klubu Jahoda.
Ve ãtvrtek 1. a 8. kvûtna bude nízkoprahov˘ klub Jahoda zavﬁen.

NÍZKOPRAHOVÝ KLUB DŽAGODA:
Více informací o akcích na www.jahodaweb.cz/dzagoda
7. 5. – GAMApruda (od 17 hod.)
12. 5. – Turnaj ve fotbálku mezi kluby DÏagoda, Pacific a Autobus (od 17 hod.)
19. 5. – V˘tvarno
28. 5. – DÏagodová liga ve fotbálku (registrace do 17 hod.)
30. 5. – Kulturní klub
(od 17 hod.)

ORION 93. pionýrská skupina Černý Most

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 nûjakou
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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Mateﬁské centrum
Klubíãko YMCA Praha
Vlãkova 1067 Praha 9
âern˘ Most – pﬁízemí,
vstup zahradou
E-mail:klubickocernymost@seznam.cz,
www. praha.ymca.cz/klubicko

UpozorÀujeme na zmûny v programu
pondûlích, stﬁedeãních a páteãních heren:
Program Hrajeme si u maminky probíhá pravidelnû od 9.30 do 11.30 hod.
7. 5. a 9. 5. neprobíhají programy Cviãení s dûtmi, Zpíváníãko, Kouzlíme muzikanty, Opiãí dráha ani Tvoﬁivá dílna
v páteãním programu. Burza probíhá v‰echny dny, v uveden˘ch termínech s Ivetou B.
Omlouváme se v‰em rodiãÛm za zru‰ení stimulaãní skupiny v dubnu – nemoc
lektorky. V kvûtnu probûhne skupina
(pﬁíprava na zapojení do kolektivu ‰kolky,
‰koly pod vedením pedagoga) 21. 5. od
10.15 hod.
Dal‰í z cyklu pﬁedná‰ek pro rodiãe, tentokrát se zamûﬁením na téma: Co si z rodiny my a na‰e dûti pﬁená‰íme do Ïivota
a jak to mÛÏeme usmûrnit, probûhne 28. 5.
od 10.15 hod. (V pﬁípadû potﬁeby hlídání
dûtí je nutné pﬁijít minimálnû v 9.45.)
22. 5. se dûti z Beránku mÛÏou tû‰it na
netradiãní pochod lesem a pﬁipravenou
bojovku v pﬁírodû – v rámci dopoledního
programu.
Na vût‰í angaÏovanost muÏÛ v na‰ich
programech reagujeme tématick˘mi programy: MuÏi v akci. V t˘dnu od 12. 5. do
16. 5. probûhnou jednotlivé aktivity s tímto tématem: Pondûlí 19.45–21.15 Cviãení
pro zdraví a dobrou náladu (J. Purkyt
777 066 942). Spoleãné setkání muÏÛ
k tomuto tématu probûhne pod vedením
Jiﬁího.
Ve stﬁedu 14. 5. zaãíná v˘tvarné tvoﬁení
dûtí na téma: Malujeme tatínky, aneb tatínek oãima dûtí. Navazuje program ‰koliãky Beránek 15. 5. a páteãní Tvoﬁivá dílna
se zamûﬁením na koláÏe. V úter˘ 13. 5. se
k programu pﬁipojí ‰koliãka Pohádka (9–12
hod., jsou je‰tû volná místa – 736 125 811).
V˘stava MuÏi v akci probûhne ve ãtvrtek
22. 5. nebo v pátek 23. 5. od 18.15 hod.
Vstupy do heren 25 Kã za dospûlého,
vstupy na akce pro rodiãe bez hlídání 10 Kã.
Pro volné herny pﬁijmeme maminku
na sluÏbu do dopoledních stﬁedeãních programÛ. Není potﬁeba program vést (i kdyÏ
aktivitû se meze nekladou), pouze zajistit
provoz. Informace u vedoucí MC.

Kontakt
vedoucí: Ing. Mgr. Marie Nováková
775 204 208
zástupce: Ing. K. Vavru‰ková
608 134 744
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Zajíček na koni
KCR
Heřmánek
Vybíralova 969,
kcr.hermanek@seznam.cz
www.prorodinu.cz,
724 761 196; 281 862 342; 773 605 228
KCR Heﬁmánek zahájil zápis do klubÛ,
kurzÛ, mateﬁsk˘ch ‰kolek a aktivit pro
‰kolní rok 2008/9. Pﬁihlásit se mÛÏete
prostﬁednictvím www.prorodinu.cz (vyplnûním elektronické pﬁihlá‰ky), ãi osobnû
v termínech pro pﬁihlá‰ení 14. a 21. kvûtna
a 4. a 18. ãervna od 14 do 16 hodin – v Heﬁmánku, Vybíralova 969, Praha 14.

Lukáš Bauer
a naše děti
V bﬁeznu se vydaly dûti ze Zajíãka na
koni na hory. První turnus zaãínal v dobû,
kdy v Praze se uÏ hlásilo jaro. V‰ichni se
divili, Ïe si bereme lyÏe, a ne kola. Ale BoÏí
Dar, mûsteãko Luká‰e Bauera, nezklamal.
Hory snûhu ãekaly na dûti z obou turnusÛ.
A nejen sníh, lyÏování, ale i hry. V‰echny
dûti nadchlo vyrábûní rÛzn˘ch zajímav˘ch
maliãkostí po veãerech v chatû. Rodiãe handicapovan˘ch dûtí mûli zase radost ze vstﬁícnosti Areálu Novako. Handicapované dûti

Pﬁihlá‰ení probíhá:
1. do klubÛ pro pﬁed‰kolní dûti – kluby hudební (yamaha), klub baletu, kluby
literárnû- dramatické a v˘tvarné a kluby
anglického jazyka, zpûvu a hry na hudební nástroje.
2. do mateﬁské ‰koliãky Heﬁmánek,
která nabízí práci s dûtmi rodiãÛ na rodiãovské dovolené na jednotlivé dny v t˘dnu, i pro dal‰í vzdûlávací centra a mateﬁské ‰koliãky Salamon a Benjamín.
Pﬁihlásit také mÛÏete dítû mlad‰ího
i star‰ího ‰kolního vûku na v˘tvarné kluby, literárnû-dramatické, kluby anglického jazyka, kluby P.C., umûlecké kluby
(hry na bubny, kytaru, baskytaru, klavír,
klávesy, jazz-klavír, zpûv), douãování.

Nabízíme moÏnost úãastnit se pﬁímûstsk˘ch táborÛ
Letní pﬁímûstsk˘ tábor pro dûti 21.–25. 7.
âern˘ Most – organizuje v anglickém a ãeském jazyce t˘m z Holandska; tábor má sportovní zamûﬁení. Letní pﬁímûstsk˘ tábor Heﬁmánek 25–29. 7. má umûlecké zamûﬁení
(drama, v˘tvarné aktivity, hudba, tanec, zpûv).
EnglishCamp 2008 – 12. 7.–19. 7. T˘denní pobyt v Jizersk˘ch horách zamûﬁen˘
na konverzaãní AJ (i zaãáteãníci) s rodil˘mi
mluvãími z USA. Pro studující od 15 do
20 let, 2750,– Kã, více informací na webov˘ch stránkách organizace nebo telefonicky.
Opût zveme dûti / rodiãe / prarodiãe na
otevﬁené pﬁedná‰kové veãery o cizincích
mezi námi s tradiãním obãerstvením: 12. 5.
TûÏk˘ Ïivot v âeãnû oãima uprchlíkÛ
a 28. 5. Závûreãné setkání mezi národy, od
17 hodin.

totiÏ jezdily cel˘ t˘den zdarma a jeden rodiã
– doprovod za cenu dítûte! ProvozovatelÛm
a vlekaﬁÛm patﬁí velk˘ dík za jejich pochopení! První turnus si bájeãnû uÏil karneval
na lyÏích a holky z druhého turnusu se zase
cel˘ t˘den nad‰enû chlubily, jak se na zaãátku tábora pozdravily a vyfotily s Luká‰em
Bauerem, vítûzem Svûtového poháru 2007/8.
Za krásné povedené dva t˘dny dûkujeme
Mâ Praha 14 (díky jejím pﬁíspûvkÛm se
podaﬁilo u‰etﬁit na dva turnusy), spoleãnosti Patria a.s., panu faráﬁi Markovi za poskytnutí fary a slevy, starostovi z BoÏího Daru
za pomoc a v‰em dobrovolníkÛm.

Pozvánky na květen
 o víkendu 17.–18. 5. pﬁijeìte za Zajíãkem do Staré Boleslavi. Budeme zde pﬁi parkurov˘ch závodech vozit dûti. Pro ãleny
sdruÏení zdarma. Více info o akci na na‰ich
www, na tel.: 776 582 848 nebo o závodech
na www.primacup.cz
 24. 5. kvûtnov˘ v˘let s koníky: tradiãnû se sejdeme v ·estajovicích a pÛjdeme se
projít rozkvetlou pﬁírodou. Doprovodí nás
Zuzanka, Polynka, Artu‰, Sára a Johny.
A bude koÀská soutûÏ! Ne závod! SoutûÏit
budou dûti. Informace www.zajiceknakoni.cz, pﬁihlá‰ky a informace: paní Monika
Splavcová: 605 466 166.
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XII. Předškoláček s hudbou a tancem

Malí ﬁemeslníci – M· Chvaletická

Hrajeme si s pohádkou – M·
Vybíralova 967

KaÏdoroãní setkání dûtí z mateﬁsk˘ch ‰kol, jejich uãitelek, rodiãÛ
a dal‰ích pﬁíznivcÛ se tradiãnû konalo v KD GONG ve Vysoãanech, tentokrát hned na zaãátku dubna. Této nesoutûÏní pﬁehlídky mateﬁsk˘ch ‰kol
z Prahy 9 se zúãastnilo celkem 22 M· z toho jich pût bylo z Prahy 14 –
M· Vybíralova, M· Kostlivého – odboãka Osická, M· Chvaletická, M·

Sport nás baví – M· Kostlivého – pob. Osická

·ebelova a M· Bobkova. Dûtská pﬁedstavení, plná písniãek, básniãek,
tance, cviãení, pohádek a scének mûla u obecenstva velk˘ úspûch, a dûti,
které se tak na chvíli mohly promûnit v divadelní umûlce, si ho náleÏitû
uÏívaly. Na Pﬁed‰koláãka finanãnû pﬁispûla mezi jin˘mi i Mâ Praha 14.
text a foto: ves

Přijímací talentové zkoušky ZUŠ
Do pﬁípravného studia na ZU· v Horních
Poãernicích jsou pﬁijímáni uchazeãi, kteﬁí prokáÏí pﬁedpoklady ke vzdûlávání. Vyuãujeme hru
na klavír, housle, violoncello, kontrabas, flétny
pﬁíãné, zobcové, altové, hoboj, klarinet, saxofon, trubku, lesní roh, pozoun, kytaru, basovou
kytaru, akordeon, zpûv sborov˘ i sólov˘ a bicí
nástroje.
Pro Ïáky od 10 let doporuãujeme dechové
nástroje: klarinet, saxofon, trombon, lesní roh
a trubku. Talentová zkou‰ka obsahuje pﬁezkou‰ení hudebního sluchu a rytmu. KaÏdé dítû také
zazpívá jednu píseÀ. Îádná speciální pﬁedchozí prÛprava se nevyÏaduje. BliÏ‰í informace
obdrÏíte bûhem zkou‰ek pﬁímo u jednotliv˘ch
zku‰ebních komisí.

NÁVŠTĚVA ZUŠ
V NÁRODNÍ GALERII
Jedním ze sídel NG je i VeletrÏní palác. Pro
na‰i v˘tvarnou expedici jsme vybraly 3. podlaÏí,
které je vûnováno ãeskému umûní 1900 aÏ 1930
a francouzskému umûní 19. a 20. století. Îáci
mohli porovnat ãeské umûní s francouzsk˘m.
Nûkteﬁí poprvé vidûli velkoplo‰né originály.
ÎákÛm jsme rozdali tzv. „pracovní listy“ s rÛzn˘mi úkoly. Po spoleãné prohlídce 3. patra zaãali sami Ïáci hledat, v‰ímat si, naãrtávat, zapisovat a kreslit. My i zamûstnanci NG jsme byli
mile pﬁekvapeni úÏasn˘m zájmem, kdyÏ jsme po
2,5 hodinách odcházeli, bylo to pro vût‰inu ÏákÛ
zklamáním.Rodiãe, zkuste se sv˘mi dûtmi nav‰tívit nûkterou galerii nebo v˘stavu. Bude to nejen
záÏitek a vzdûlání pro va‰e dûti, ale i pro vás.
Jitka Jeslínková, Michaela Jeslínková,
v˘tv. obor, ZU· H. Poãernice

Pﬁijímací talentové zkou‰ky do hudebního oboru probûhnou v následujících termínech:
V budovû ZU· Horní Poãernice:
ât 29. 5. od 14.30 do 17.30 hod.
ât 19. 6. od 14.30 do 17.30 hod.
V budovû ZU· âern˘ Most:
Pá 30. 5. od 14.30 do 17.30 hod.
Pá 20. 6. od 14.30 do 17.30 hod.
Seznamy pﬁijat˘ch dûtí budou zveﬁejnûny
23. ãervna odpoledne na nástûnce ‰koly a na
na‰ich webov˘ch stránkách www.zus-hp.cz
Do v˘tvarného a do literárnû – dramatického oboru pﬁijímáme Ïáky od 6 ti let a star‰í.
Zájemci se mohou hlásit u vyuãujících nebo
v kanceláﬁi zástupkynû ﬁeditele I. Likiny.

Literárnû-dramatick˘ obor: kaÏdou stﬁedu od 14.30 do 17 hod., v sále KC Domeãek,
ul. Votuzská 322, Horní Poãernice
V˘tvarn˘ obor zve v‰echny pﬁípadné zájemce o studium na „T˘den otevﬁen˘ch dveﬁí“,
kter˘ bude: v Horních Poãernicích (ul. Lipí
1911) od 2. do 5. 6. od 13 do 17 hod. a 6. 6. od
13 do 14.30 hod. a na âerném Mostû (ul. Gen.
Janou‰ka 1060) 2., 3. a 5. 6. od 14 do 18 hod.
Blahopﬁejeme Janû Strakové z Prahy 14
(kytarová tﬁída Z. Stibora), která získala 2. místo v krajském kole národní soutûÏe ÏákÛ ZU·
âR ve hﬁe na kytaru.
Koncert ÏákÛ klavírní tﬁídy E. Miláãkové
bude v Galerii 14 na âerném Mostû v pondûlí
19. 5. v 17.30 hod. Jste srdeãnû zváni.

Hosté z Holandska
V polovinû bﬁezna nav‰tívil Z· Gen. Janou‰ka vzácn˘ host – Henny Kromhout z Holandska
– pﬁedstavitel FEE – mezinárodní organizace,
která v rámci své ãinnosti provozuje mezinárodní projekt Eco-Schools. Pan
Kromhout pﬁijel do âR s cílem
zjistit, na jaké úrovni probíhá
na ãesk˘ch ‰kolách tento mezinárodní projekt. Za doprovodu zástupcÛ sdruÏení „Tereza“
a ãlenÛ Ekot˘mu si prohlédl
‰kolu, zajímal se o to jak se nám
daﬁí realizovat cíle Eko‰koly
a jaké podmínky máme pro práci vytvoﬁeny. Panu Kromhoutovi se v na‰í ‰kole moc líbilo,
zvlá‰tû ocenil pestrost aktivit,

kter˘m se vûnujeme a prostﬁedí ‰koly, na kterém se podílejí samotní Ïáci.
Mí‰a Hovorková a Krist˘na Novotná
ãlenky Ekot˘mu ‰koly
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Informace o umístění dětí do MŠ
VáÏení rodiãe,
v dubnu probûhl zápis do M· pro ‰kolní rok
2008/2009, rozhodnutí o pﬁijetí dûtí do M· bude
vydáno nejpozdûji do 14. kvûtna 2008. Zv˘‰en˘ zájem o umístûní dûtí mlad‰ího pﬁed‰kolního vûku a pﬁed‰kolního vûku zaznamenáváme
zejména v souvislosti s v˘stavbou v Hostavicích, na Jahodnici, na Hutích a v Hloubûtínû.
Na âerném Mostû máme volná místa, která
budou nabídnuta tûm maminkám, jejichÏ dûti
nebyly umístûny do ‰kolky, kam podávaly pﬁihlá‰ku. V rámci obvodu pro pﬁihlá‰ené dûti, které splÀují kritéria, místa jsou. Ne vÏdy se podaﬁí umístit dítû do nejbliÏ‰í ‰kolky, ale u M·
neexistují spádové obvody. Dûti maminek na

mateﬁské dovolené zatím ﬁeditelky nepﬁijímaly.
V pﬁípadû nástupu do zamûstnání po mateﬁské
bûhem ‰kolního roku lze situaci ﬁe‰it individuálnû s ﬁeditelkou M·, kam podávaly pﬁihlá‰ku.
Rodiãe dûtí z jin˘ch mûstsk˘ch ãástí (Bûchovice, Újezd, Kolodûje, Vinoﬁ a Horní Poãernice)
nemÛÏeme uspokojit.
NárÛst zájmu v Hostavicích a na Jahodnici
bude ﬁe‰en v˘stavbou nové 4tﬁídní M·, v souãasné dobû se zpracovává projektová dokumentace, podrobnûj‰í informace poskytneme
bûhem prázdnin. NárÛst v Hloubûtínû bude vyﬁe‰en po navrácení budovy v Sadské 530 (dnes
âs.-italské gymnázium*) pro úãely mateﬁské
‰koly.

*) Poznámka k âesko-italskému gymnáziu v Hloubûtínû
Rada Mâ pﬁijala dne 15. 4. usnesení z dÛvodu neplnûní závazku ze strany âs.-italského
gymnázia: 1) schválila uzavﬁení dodatku ke
smlouvû o nájmu nebytov˘ch prostor a pozemkÛ v ul. Sadská 530, t˘kajícího se zmûny trvání doby nájmu na dobu urãitou do 30. 6. 2009
za podmínky dodrÏení smluvního závazku;
2) schválila podání tﬁímûsíãní v˘povûdi z nájmu
nebytov˘ch prostor a pozemkÛ v ul. Sadská 530
v pﬁípadû, Ïe do 15. 5. 2008 nebude tento
smluvní závazek dodrÏen.

Anketa
o nejsympatičtější

strom
Z· ·imanovská poﬁádá anketu
o nejsympatiãtûj‰í strom Prahy 14.
K fotografii va‰eho nejoblíbenûj‰ího
stromu pﬁiloÏte jeho pﬁíbûh (historická fakta ãi povûst, co strom znamená
pro dané místo nebo pro vás) a jeho
popis (druh, pﬁesnou lokalitu, kde roste – adresu, jeho parametry = stáﬁí,
obvod ve v˘‰ce 130 cm nad zemí, v˘‰ku). Tyto informace za‰lete do konce kvûtna na adresu: Ilona Picková,
Z· ·imanovská 16, 198 00 Praha 9.

Skautský
jarmark
v Kyjích
Zveme vás na tradiãní skautsk˘ jarmark,
kter˘ bude probíhat v nedûli dne 18. kvûtna od 13 do 17 hodin u skautské klubovny
v Kyjích.
A na co se mÛÏete tû‰it? Na rÛzné tradiãní sportovní ãi skautské soutûÏe, obãerstvení v podobû napeãen˘ch dobrÛtek, prodej
vlastnoruãnû udûlan˘ch v˘robkÛ za nízké
ceny, tombolu, prohlídku fotografií z na‰ich
akcí a spoustu dal‰ího. Pﬁijìte k nám spolu
s celou rodinkou strávit hezké odpoledne.
A jak se k nám dostanete? Tﬁeba autobusy 110 ãi 181 zastávka Jiráskova ãtvrÈ a nebo
109 zastávka Spolská. Na‰e klubovna se
nachází hned vedle parku a tûlocviãny.
stránky 8–12 pﬁipravila Alena Veselá

Dûti mlad‰í neÏ tﬁi roky nemÛÏeme do M·
pﬁijímat. S moÏností dvouleté mateﬁské se tato
poptávka nepochybnû zv˘‰í. Jesle jsou ze zákona
zﬁizovány jako zdravotnické, nikoliv ‰kolské zaﬁízení. Poslední byly v na‰í mûstské ãásti zru‰eny
rozhodnutím zastupitelstva k 31. 12. 1997. Pokud
by chtûl nûkdo jako soukrom˘ subjekt podobné
zaﬁízení pro dûti mlad‰í tﬁí let provozovat, rádi
pomÛÏeme s nalezením vhodn˘ch prostor a poskytneme ve‰kerou moÏnou podporu. Zatím je
moÏno se s poÏadavkem na hlídání dûtí mlad‰ích
tﬁí let obrátit na KCR Heﬁmánek (zápis a informace mají na webov˘ch stránkách), Vybíralova 969, ve ·kolce Benjamín.
Mgr. Jitka Îáková
zástupkynû starosty

Pozvánka na tábor
foto: archiv redakce

Zlatý erb 2008
Mûstská ãást Praha 14 získala 1. místo v soutûÏi o nejlep‰í webové stránky mezi správními
obvody hlavního mûsta Prahy – mûstsk˘mi ãástmi Praha 1–22. Toto v˘znamné ocenûní, které
jsme získali jiÏ podruhé v desetileté historii soutûÏe, svûdãí o trvalé snaze poskytovat na webov˘ch stránkách co nej‰ir‰í rozsah potﬁebn˘ch
informací o v˘konu veﬁejné správy na území
mûstské ãásti pﬁístupnou a pﬁehlednou formou.
Chtûl bych podûkovat v‰em pracovníkÛm úﬁadu, kteﬁí se na tvorbû webov˘ch stránek podílejí, zejména Ing. Vûﬁe Rendlové, která pÛsobí
ve funkci „webmistress“ od samého zaãátku
jejich vzniku. Mûstská ãást Praha 14 vnímá
webové stránky jako jeden z nejdÛleÏitûj‰ích
zpÛsobÛ poskytování dÛleÏit˘ch informací
a komunikace s obãany a bude se i nadále snaÏit, aby tomuto zámûru slouÏily co nejlépe.
Závûrem mi dovolte podûkovat v‰em náv‰tûvníkÛm na‰ich webov˘ch stránek za v‰echny pﬁipomínky a námûty ke zlep‰ení. Jsme si vûdomi, Ïe toto ocenûní je i jejich zásluhou.
Ing. Ludûk Lis˘, tajemník ÚMâ

Letní stanový tábor –
28. 6.–12. 7.
Lhota u České Skalice
nabízí Turistick˘ oddíl ORION – 93. pion˘rská skupina. Táborová základna je u obce
Lhota pod Hoﬁiãkami u âeské Skalice. LeÏí
na soutoku dvou potokÛ v zalesnûném údolí
s moÏností sportování na loukách. K dispozici je budova s kuchyní (velmi dobﬁe vybavená) a klubovnou. Dále hangár jako jídelna.
Um˘várka klasická jako na táborech, sprcha
(vodovod na ãerpadlo, voda schválená hygienikem) a suché WC. Jako marodka dvoulÛÏková chatka. MoÏnosti v˘letÛ – âeská Skalice, Babiããino údolí, vzdálenûj‰í Náchod,
Hronov atd. Kraj, kde jsme s oddílem moc
nepob˘vali, takÏe stojí za prozkoumání. Ubytování v dvoulÛÏkov˘ch stanech s podsadou,
pevnou podláÏkou. Stravování: 5x dennû.
Program: celotáborová hra – PLAVBA
NA OSTROV GUAM – na motivy knihy, tj.
budeme letos NÁMO¤NÍCI – turistické
dovednosti, poznávání pﬁírody, sportovní
soutûÏe, jednodenní v˘lety do okolí
Cena: 3.400,– Kã. Pﬁihlá‰ky u vedoucí
oddílu – kaÏdé pondûlí v klubovnû oddílu
Kpt. Stránského 994, âern˘ Most od 16 hod.
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McDonald’s Černý Most Pranostiky

N

ûk˘m vyhledávané, nûk˘m
zatracované – restaurace
McDonald’s. My jsme se
snaÏili b˘t objektivní, neboÈ to je
na‰ím úkolem v GastroprÛvodci.
V Praze 14 jsou „mekáãe“ celkem tﬁi
– v obchodním centru âern˘ Most,
v zábavním centru Village Cinemas
a restaurace s McDrive na Chlumecké ulici. Poslednû jmenovaná byla na‰ím

zákazy bychom ãekali spí‰ v restauraci ãínské, která se jim reÏimem své
domoviny blíÏí víc, ale bylo tomu právû naopak. VraÈme se v‰ak k na‰emu
obûdu. KaÏd˘ z nás platil za své jídlo a pití dohromady kolem 100 Kã
a v‰ichni jsme se shodli na tom, Ïe to
bylo za hodnû penûz málo muziky.
V restauraci jsme ale ocenili pﬁíjemné
prostﬁedí, dokonalou ãistotu, mil˘ a vstﬁícn˘

očima „čtrnáctky“
Vstupujeme do mûsíce, kter˘ je povaÏován
za nejkrásnûj‰í v roce. Má v‰ak je‰tû dal‰í
prvenství: jedin˘ ze v‰ech mûsícÛ má u nás
dvû pojmenování: star‰í máj (z latinského maius) a mlad‰í kvûten (podle pﬁírody, která v tuto
dobu kvete). Normální kvûten se vyznaãuje
pomûrnû rychl˘m ohﬁíváním evropské pevniny, coÏ se projevuje stál˘m vzestupem prÛmûrn˘ch teplot vzduchu. To, co kvûtnové pranostiky uvádûjí, nám v‰ak nejde pﬁíli‰ pod nos:
kvûten chladnûj‰í, spí‰e de‰tivûj‰í. Nejpopulárnûj‰í z kvûtnov˘ch pranostik se t˘kají
„ledov˘ch muÏÛ“ – Pankráce, Serváce a Bonifáce (12.–14. 5.), vinaﬁÛm jsou pak známá rãení k Urbanu (25. 5.).

K v ě t e n 
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.



Sníh v máji – hodnû trávy.
Studen˘ máj – v stodole ráj.
Májová kapka platí nad dukát.
Veãerní rosy v máji hodnû sena dají.
KdyÏ máj vláhy nedá, ãerven se pﬁedá.
V máji hﬁímoty nedûlají trampoty.
Jsou-li májové hﬁiby ãervivé, bude suché
léto.
Pﬁed Servácem není léta, po Serváci
s mrazy veta (13. 5.).
Bujn˘ kvûten – pln˘ úl.
Îofie vína upije (15. 5.).
Urban krásn˘, vyjasnûn˘ – hojn˘m
vínem nás odmûní (25. 5.).
O svatém Du‰e choì je‰tû v koÏi‰e.
De‰tiv˘ kvûten – Ïízniv˘ ﬁíjen.
KdyÏ máj vláhy nedá…
(doplÀ si pranostiku sám)



Na‰e ãtrnáctá pranostika na kvûten zní:
KdyÏ máj vláhy nedá, ãerven se pﬁedá.

cílem. MuÏská ãást na‰í redakce mûla chvíli tûÏkosti, jak vysvûtlit u pultu obsluze, Ïe k velk˘m
hranolkÛm by chtûla zkrátka „nûco k jídlu“, Ïenská a vegetariánská ãást zase chvíli hledala nûco
bez masa. Nakonec jsme vybrali a odnesli si ke
stoleãku: chicken burger s ledov˘m salátem
a sladkou chilli omáãkou + hranolky, bacon burger + hranolky a cheese burger + zahradní salát.
K pití jsme mûli minerálku, pivo a Coca colu.
Problém nastal, kdyÏ jsme si chtûli – jak je
na‰ím zvykem v GastroprÛvodci – jídlo pﬁed
konzumací vyfotografovat. ManaÏerka se objevila tak rychle, Ïe jsme ani nestaãili zaregistrovat, odkud se tam vzala, a striktnû fotografování v restauraci zakázala. Îe by nechtûla riskovat
moÏnost srovnání nad˘chan˘ch a náplnûmi pﬁetékajících hamburgerÛ na fotografiích nad v˘dejním pultem s tím, co jsme mûli moÏnost na
sv˘ch táccích vyfotografovat my? Kdo ví, vy si
to bohuÏel mÛÏete porovnat také jen osobní
náv‰tûvou, my vám v tom nepomÛÏeme. KaÏdopádnû jsme trochu znejistûli, jakÏe to vlastnû je
s tou svobodnou zemí neomezen˘ch moÏností,
která nám sem McDonaldy poslala. Takovéto

personál, k dispozici maminkám je
tu pult pro pﬁebalování dûtí a dokonce jim ochotnû dají i náhradní plenku.
Souãástí této restaurace je i McDrive, neboli moÏnost vyuÏít nákup pﬁes okénko pﬁímo do
auta, aniÏ byste museli vystoupit. Îe si âe‰i jiÏ
na tuto formu nákupu jídla zvykají, jsme mohli poznat na vlastní oãi. Na mouãník jsme se
rozhodli zajít do McDonald’s v obchodním centru âM. Ochutnali jsme zmrzlinov˘ pohár jahodovo-ãokoládov˘ s kﬁupinkami, jahodov˘ shake
a McDonut. Tyto dobrÛtky se nám dokonce podaﬁilo i vyfotografovat, bez asistence manaÏera.
KdyÏ pí‰eme dobrÛtky, myslíme tím, Ïe jsme si
opravdu vybrali dobﬁe. Moc nám to chutnalo.
Kdo tyto fast food restaurace zná, pﬁípadnû je
pravidelnû nav‰tûvuje, své stanovisko k nim jiÏ
urãitû zaujal. Nûkdo do nich ze zásady nechodí.
A ostatním lze jedinû doporuãit: zajdûte a udûlejte si úsudek sami. Na‰e hodnocení se tentokrát rodilo opravdu tûÏko a Petr Urban nám ani
nedodal svÛj fórek, protoÏe bez toãeného piva
je to pr˘ obûd nebo veãeﬁe nanic.
red

1.
2.
3.
4.
5.

Podle knihy Medardova kápû zpracoval: j‰

Hummer za humny
Den otevﬁen˘ch dveﬁí v sobotu 5. dubna
pﬁilákal do Tvrze Hummer v Horních Poãernicích na tﬁi tisíce náv‰tûvníkÛ, mezi nimiÏ

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

GASTRO

64 %

průvodce
Prahou 14

se neztratili ani ti od nás, zejména z âerného
Mostu. âekal je program sestaven˘ z rytíﬁsk˘ch klání, tance, zpûvu a dal‰ích atrakcí
vãetnû projíÏdûk v americk˘ch terénních
vozech Hummer za branami tvrze.
j‰
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Zámecký park v Hostavicích
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V

dubnov˘ch Listech jste si mohli
pﬁeãíst obsáhlou diskuzi v rubrice Napsali jste nám, která se t˘kala pûstebních
zásahÛ v zámeckém parku v Hostavicích. Dnes se
k tomuto tématu je‰tû jednou vracíme: aby si na‰i ãtenáﬁi mohli utvoﬁit názornou pﬁedstavu o diskutovaném pûstebním zásahu a o budoucím vyuÏití tohoto
parku, uveﬁejÀujeme vizualizaci jak dendrologického
prÛzkumu (ve v˘ﬁezu dole), tak pﬁedev‰ím urbanistické studie areálu praku o rozloze tﬁí hektarÛ, jenÏ
má v budoucnu slouÏit ke sportovnímu a rekreaãnímu
vyÏití, pﬁedev‰ím obãanÛ Prahy 14.
red
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Kos s bílou hlavičkou
Ná‰ ãtenáﬁ Jan Kalián z âerného Mostu
nám pﬁinesl do redakce zajímavé fotografie.
Opeﬁenec na nich zachycen˘ vypadal jako kos
– ov‰em mûl bílou hlaviãku! ProtoÏe jej pan
Kalián vyfotografoval v jednom parku na
Praze 14, zaslali jsme fotografii do âeské spoleãnosti ornitologické a zeptali jsme se odborníkÛ, coÏe to u nás na sídli‰ti vlastnû Ïije?
Kos na fotografii není Ïádn˘ jin˘ druh ani
poddruh, jedná se skuteãnû o kosa ãerného (Turdus merula), kter˘ je ale postiÏen ãásteãn˘m
albinismem. Albinismus je jev, kdy dochází
k ãásteãné nebo úplné ztrátû pigmentÛ, nejãastûji melaninu, kter˘ zpÛsobuje právû ãerné zbarvení kosího peﬁí. Ztráta barviv nûkdy postihuje
cel˘ organismus, v˘sledkem je potom úpln˘
albín. Pro úplné albíny jsou charakteristické ãervené oãi. âastûji ale dochází ke ztrátû pigmentÛ jen na nûkter˘ch
ãástech tûla, mluvíme pak o ãásteãn˘ch albínech,

jako je právû tento kos. Rozsah albinismu je
rÛzn˘, takov˘ kos pak mÛÏe b˘t skoro cel˘ bíl˘
jen s nûkolika ãern˘mi peﬁíãky, nebo má naopak bíl˘ch pouze pár peﬁíãek na tûle, to je obvyklej‰í. Za v˘skyt takto odli‰nû zbarven˘ch jedincÛ mÛÏe nejãastûji urãitá genetická odchylka,
která je dûdiãná.
Albíni se vyskytují témûﬁ u v‰ech Ïivoãi‰n˘ch druhÛ, dokonce i u ãlovûka. U vût‰iny druhÛ ptákÛ b˘vá ãásteãn˘m albinismem postiÏeno ménû neÏ 1 % jedincÛ. Vût‰í poãet takov˘ch
jedincÛ byl pozorován u drozdovit˘ch, kam patﬁí i ná‰ kos, u kterého je albinismus pozorován
nejãastûji, dále u krkavcovit˘ch, vrabcÛ, rehkÛ
nebo vla‰tovek. MoÏná je to ale dáno jen tím, Ïe
tito ptáci mají základní zbarvení tmavé a albinismus je u nich tedy více nápadn˘ a ãlovûk si
ho snáze v‰imne. Aãkoliv se nám zdají zvíﬁecí
albíni ãasto krásní, Ïivot nemají rozhodnû jednoduch˘. Jsou totiÏ daleko nápadnûj‰í pro predátory. Pokud jsou albíny naopak predátoﬁi, mají
problémy ulovit koﬁist, protoÏe ta je snáze a dﬁíve uvidí a má tak vût‰í ‰anci uniknout. Nûkdy
jsou albíni také odmítáni i pﬁíslu‰níky vlastního druhu, kteﬁí se je napﬁ. snaÏí vyhnat ze stáda ãi hejna nebo nejsou atraktivní pro partnery.
Ing. Zuzana Pangrácová
âeská spoleãnost ornitologická
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PŘIPRAVUJEME KULTURNÍ
CENTRUM MČ PRAHA 14
STAVEBNÍ ÚPRAVY POLYFUNKČNÍHO OBJEKTU ŠIMANOVSKÁ 47

N

a‰e mûstská ãást, která patﬁí mezi nejmlad‰í na území hl. m. Prahy, prochází
jiÏ nûkolik let v‰estrann˘m rozvojem.
Kvalitní bytová v˘stavba, dopravní spojení
s centrem, moderní nákupní centra a zároveÀ
moÏnost krat‰ích i del‰ích vycházek do malebné pﬁírody v okolí. To v‰e dûlá z na‰eho obvodu pﬁíjemné místo pro bydlení. V minulosti se
na sídli‰tû typu âern˘ Most pohlíÏelo jako na
pouhé noclehárny. Dnes uÏ zde lidé mohou skuteãnû Ïít s pocitem domova, ke kterému si vytváﬁejí pevnou vazbu. K tomu v‰emu patﬁí nejen
kvalitní obãanská vybavenost, nákupní a zábavní centra, krásná pﬁíroda, ale také moÏnost setkání obyvatel pﬁi kulturních a spoleãensk˘ch
aktivitách. Pro takovéto akce dosud chybûl
odpovídající objekt, kter˘ by slouÏil jako kulturní centrum Mûstské ãásti Praha 14.
Na základû v˘bûrového ﬁízení byl na podzim
loÀského roku vybrán projekt ﬁe‰ící pﬁemûnu
chátrajícího objektu KD ·imanovská v dÛstojné
kulturní zaﬁízení. V souvislosti s potﬁebou zajistit na profesionální úrovni provoz a vyuÏití tohoto objektu byla zﬁízena pﬁíspûvková organizace
KVIZ Praha 14, která bude v tomto objektu po
ukonãení rekonstrukce i sídlit.
V souãasné dobû probíhá stavební ﬁízení
a následnû by mûly zaãít stavební práce na vlastní rekonstrukci.

sk˘ch besídek pro nejmen‰í, pﬁes diskotéky a plesy, v˘stavy, spoleãenské veãery a kulturní akce
národnostních men‰in aÏ po hudební a divadelní
festivaly.

POHLED SEVEROV¯CHODNÍ

POHLED SEVEROZÁPADNÍ

Cíl stavebních úprav
Je nutné zastavit postupnou devastaci budov
na adrese ·imanovská 47, které jsou nyní vzhledem k technickému stavu prakticky nevyuÏitelné. Stávající architektonické ﬁe‰ení má minimální hodnotu a pÛsobí dojmem jakéhosi
slepence.V rámci stavebních úprav bude pro-

Z historie objektu
JiÏ v roce 1909 poÏádal hostinsk˘ Josef Vrkota o stavební povolení k vybudování hotelu na
bﬁehu kyjského rybníka. Samotn˘ polyfunkãní
objekt ·imanovská ãp. 47 byl postaven v nûkolika stavebních etapách v prÛbûhu první poloviny 20. století. Poslední majitelkou byla od roku
1936 Klára Silbersteinová. Po válce pﬁe‰la
nemovitost pod národní správu, od roku 1947
pod správu Místního národního v˘boru. V objektu pÛsobil RaJ ¤íãany, ochotnická spoleãnost
„Jarost“ a bydleli zde nájemci. V roce 1958
MNV Kyje rozhodl o pﬁestavbû na kulturní
dÛm v akci „Z“. Pﬁestavba probíhala v letech
1961–1962. V roce 1969 byla nemovitost pﬁevedena na „Osvûtovou besedu Praha 9 Kyje
a v roce 1971 se objekt rozhodnutím rady MNV
zmûnil na kulturní dÛm. V souvislosti v pﬁechodem ãásti majetku âeské republiky do majetku
obcí pﬁe‰la tato nemovitost do vlastnictví Hlavního mûsta Prahy a pozdûji byla svûﬁena Mûstské ãásti Praha 14. V poslední dobû byl objekt
s kulturním sálem a restaurací v dlouhodobém
pronájmu.
UÏ v minulosti zde probíhaly kulturní a spoleãenské akce rÛzného rozsahu – od mikulá‰-

Klíãovou ãástí objektu je víceúãelov˘ sál,
kter˘ by mûl b˘t vyuÏíván pro poﬁádání divadelních pﬁedstavení, koncertÛ, taneãních zábav,
dûtsk˘ch besídek, setkání seniorÛ, v˘stav, recep-

Souãasná podoba objektu v ·imanovké ulici.

foto: vok
vedeno vylep‰ení architektury objektu. Ten bude
sjednocen vzhledem fasády. Zdevastované okolí KD bude odbornû upraveno a díky trvalému
vyuÏití objektu i udrÏováno. Kompletní práce
na rekonstrukci by mûly probûhnout bûhem
8–10 mûsícÛ po vyhodnocení v˘bûrového ﬁízení na dodavatele stavebních prací.

cí, rautÛ, ‰kolení, kongresÛ, v˘uku pohybov˘ch
dovedností, hudebních i ostatních zájmov˘ch
krouÏkÛ Z· atd.
Tyto prostory budou, aãkoliv plocha ani v˘‰ka sálu neodpovídají sportovním parametrÛm,
ãásteãnû k dispozici i Z· ·imanovská pro v˘uku základní tûlesné v˘chovy. O rozsahu a formû
vyuÏití probíhají v souãasnosti jednání.
V rámci stavebních úprav bude sál propojen
s restaurací tak, aby bylo moÏné provoz obou
zaﬁízení v pﬁípadû potﬁeby kombinovat a doplÀovat. V letních mûsících boudou pak prostory restaurace roz‰íﬁeny o venkovní zahrádku s v˘hledem na kyjsk˘ rybník. Z této strany
je v projektu zahrnut nov˘ pﬁístup pro náv‰tûvníky restaurace. Souãástí projektu je standardní bezbariérov˘ vstup do sálu i restaurace, vãetnû WC pro invalidy.
Do pﬁízemí a ãásti prvního patra je plánováno umístûní kanceláﬁí pﬁíspûvkové organizace
KVIZ Praha 14. V pﬁízemí objektu bude rovnûÏ
umístûna okrsková sluÏebna Mûstské policie.
Podkroví a ãást prvního patra bude vyuÏito pro
ubytování typu penzionu s kapacitou 45 lÛÏek.
To jistû uvítají náv‰tûvníci na‰eho regionu, kteﬁí zde mohou strávit pﬁíjemnou dovolenou.
V tomto smûru je pﬁedností blízkost vlakové
zastávky i dostupnost stanice metra Rajská
zahrada. MoÏnost pﬁíjemného a cenovû dostupného ubytování jistû ocení i úãastníci kulturních
a spoleãensk˘ch programÛ poﬁádan˘ch v Praze 14. V projektu jsou vytvoﬁena parkovací místa pro náv‰tûvníky KD ·imanovská a souãasnû
se zab˘váme moÏností zﬁízení nové zastávky
autobusu MHD.
S postupem prací na rekonstrukci KD ·imanovská budou obyvatelé Mâ Praha 14 dále prÛbûÏnû informováni v Listech Prahy 14 formou
fotodokumentace a krat‰ích komentáﬁÛ.
Milan TÛma
ﬁeditel KVIZ Praha 14
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Pojďte na vycházky
Úter˘ 20. kvûtna – Za pﬁírodou i historií parku Cibulka. Sraz ve 14 hod. na koneãné
autobusu 123 ·muk˘ﬁka
Úter˘ 27. kvûtna – Do Modﬁanské rokle za pﬁírodou a studánkami. Sraz ve 14 hod. na
koneãné autobusu 215 Libu‰ská
Nedûle 11. kvûtna – Zámek a hvûzdárna v ëáblicích. Sraz ve 14 hod na nástupi‰ti stanice
Ládví trasy C metra
Nedûle 18. kvûtna – Vily v Bubenãi – v. Lanny, Peãkovy vily, v. S. Suchardy atd. Sraz
ve 14 hod na nástupi‰ti stanice Hradãanská
trasy A metra
Nedûle 25. kvûtna – Chrám sv. Víta a Ústav
‰lechtiãen na PraÏském Hradû. Sraz ve 14
hod na nástupi‰ti stanice Malostranská trasy A metra
Ve dnech 8.–10. kvûtna je plánovan˘ zájezd
„Brno – Buãovice – Slavkov – Rajhrad“
Cena zájezdu: 440,– Kã zahrnuje 2x ubytování v Brnû a prÛvodcovské sluÏby.
Doprava je zaji‰tûna pravideln˘mi vlaky
âD. Dal‰í informace v recepci domu
PORTUS, ul. Karolíny Svûtlé 18, Praha
1, Tel. 222 333 555–7
Sobota 24. kvûtna – V¯LET NORDIC
WALKING SE CVIâENÍM na Berounku
Odjez autobusem 241 v 9.51 od Smíchovského nádraÏí, pﬁíjezd do LipencÛ v 10.13.
Délku trasy moÏno volit podle sv˘ch sil
a chuti. S sebou: pohodlné boty s mûkkou,
ohebnou podráÏkou, batoh na záda! (nepromokav˘ odûv)
Nordic walking neboli chÛze s hÛlkami pomáhá k odlehãení kloubÛ, pﬁi rovnání zad
a zaji‰Èuje lehk˘ pohyb celého tûla. Od kvûtna se ru‰í pondûlní schÛzky Nordic walking
na Kampû.
Kontaktní osoba pro nordic walking: Jaroslava Richterová, jarkari@seznam.cz,
tel: 777 046 769 (777 224 904)

Důchodci do ZOO
zdarma
Od 5. dubna, kdy praÏská ZOO slavnostnû
zahájila sezónu 2008, platí vstup zdarma pro
v‰echny seniory nad 70 let. ZOO pﬁipravuje
i mnoho dal‰ích vstﬁícn˘ch akcí, zamûﬁen˘ch
jak na seniory, tak i na dûti, mládeÏ a handicapované obãany – ve speciálních programech
a v pﬁístupu k jednotliv˘m skupinám. O dal‰ích
akcích se dozvíte na www.zoopraha.cz nebo na
tel. 296 112 257. Pozitivní zprávou pro seniory
bude urãitû i to, Ïe od dubna jezdí kaÏd˘ víkend
ze stanice metra NádraÏí Hole‰ovice zdarma
dva zoobusy pﬁímo do ZOO.
UpozorÀujeme také na moÏnost zakoupení
zv˘hodnûné Trojské karty pro vstup do ZOO
Praha, Botanické zahrady a zámku Troja kdykoli
bûhem celé sezóny aÏ do konce záﬁí (podrobnûji na www.trojskakarta.cz).

Klubové zpravodajství
Hlásím se vám opût s informacemi z na‰eho stále se rozrÛstajícího Klubu
seniorÛ. Z poãáteãních 22 ãlenÛ nás uÏ je pﬁes 40, coÏ uÏ na‰e dosavadní místnost nemÛÏe pojmout. Proto stále voláme SOS po nov˘ch, vût‰ích prostorách,
kam bychom se v‰ichni ve‰li, aniÏ by musel utiskovat jeden druhého… Bûhem
uplynulého mûsíce jsme zaÏili krásné odpoledne opût s panem Víznerem a paní
Vlachovou. Pﬁi‰li nám zazpívat a provést tradicí Velikonoc od dob pohansk˘ch
aÏ po dne‰ní dobu. Kromû toho nás nav‰tívil p. Sommer, kter˘ nám vyprávûl
své záÏitky z Izraele a optik p. RÛÏiãka nás seznámil s vymoÏenostmi moderní
optiky. Také uÏ jsme si vybrali dopﬁedu divadelní pﬁedstavení v divadle Na Fidlovaãce a teì v kvûtnu se tû‰íme na zájezd na Kouﬁimsko.
Jaroslava Makalová
seniorská zpravodajka ListÛ Prahy 14

Kurzy o osobní
asistenci

Rady od lékaře
MUDr. Jan Kaufman z interního oddûlení
Clinicum a.s. ve Vysoãanech byl koncem bﬁezna hostem v Klubu seniorÛ. Dozvûdûli se od
nûho napﬁ. s jak˘m zdravotním stavem uÏ je tﬁeba vyhledat lékaﬁe, co si vzít s sebou na vy‰etﬁení, za co se platí poplatky atd. Upozornil také
na nutnost nosit s sebou prÛkaz zdravotní poji‰Èovny – i pﬁi cestách do zahraniãí. Pro ty, kteﬁí
se nemohli zúãastnit, alespoÀ praktická informace co s sebou do nemocnice: kartu poji‰tûnce, prÛkaz totoÏnosti, seznam uÏívan˘ch lékÛ
a dávkování, dal‰í dÛleÏité údaje jako napﬁ. kontakt na nûkoho z rodiny, peníze, osobní vûci do
nemocnice a na cestu. Co s sebou naopak
nebrat: cennosti, ‰perky, cigarety, alkohol,
potraviny.
text a foto: ves

Nabídka pobytového
zájezdu
Máte-li zájem o desetidenní pobyt pro
seniory v Jilemnici – od 3. 6. do 13. 6.
v hotelu SUMÓ, kontaktujte ââK na
ã. 281 863 421
V hotelu je restaurace, vinárna, posilovna, bazének, bezbariérov˘ pﬁístup do hotelu
i restaurace. Ubytování a plná penze je za
340,– Kã na den. V‰echny pokoje mají vlastní sociální zaﬁízení, satelitní TV, radiopﬁijímaã a ledniãku.

Potﬁebujete poradit, jak sehnat osobního
asistenta? Nevíte si rady v nûkter˘ch vûcech
ohlednû osobní asistence? Nebo vÛbec nevíte, co to je osobní asistence?
Na tyto a mnoho dal‰ích otázek dostanete
odpovûdi v Kurzech pro osoby s tûlesn˘m postiÏením z Prahy, které poﬁádá Asociace pro osobní asistenci v rámci projektu JPD3 „Uãme se
a uãme“.Lektoﬁi s rÛzn˘mi typy postiÏení uãí
dal‰í osoby s postiÏením, jak zaji‰Èovat osobní
asistenci, jak komunikovat s osobními asistenty, jak ﬁe‰it krizové situace a spoustu praktick˘ch vûcí. KURZY JSOU PRO ÚâASTNÍKY
ZDARMA, z fondu EU je zaji‰tûna strava, hrazena je i osobní asistence po dobu konání kurzu, místo kurzu je dostupné bezbariérové MHD
a pﬁizpÛsobené lidem s postiÏením. Pokud se
chcete zúãastnit, nebo dozvûdût víc informací, kontaktujte nás telefonicky: 774 504 151,
775 704 151 nebo na nvapoa@seznam.cz,
khapoa@seznam.cz.

Jarní
Procitám ze spánku –
nûco mû zalechtalo,
kouknu se do okna,
slunko mû uvítalo.
Rychle se obléknu
a vyjdu ven,
spûchám si pﬁivítat
ten jarní den.
Vy‰la jsem do parku na laviãku,
abych se ohﬁála na sluníãku.
V trávû se krãily sedmikrásky
a já jsem proÏila pocit lásky,
kdyÏ se zemû jaru otvírá
a nov˘ Ïivot znovu zaãíná.
Básniãku pro Listy a ostatním pro
radost napsala Jaroslava Makalová
stránku pﬁipravila: Alena Veselá

16-20_P14 29.4.2008 10:25 Stránka 18

Sport

18

KVùTEN 2008

Mezinárodní fotbal

Pﬁi svém zájezdu do Prahy byli mladí fotbalisté TS Regensburg ubytováni v na‰í mûstské ãásti, a tak si jejich trenéﬁi vyjednali na umûlé trávû
v Kyjích hned mezinárodní dvojzápas. Pﬁed slu‰nou náv‰tûvou, s vlajkami
obou zemí, v pﬁátelské atmosféﬁe kolem hﬁi‰tû i na nûm, kde to ov‰em kyj‰tí Ïáci (na snímcích v zelen˘ch dresech) ponûkud pﬁehnali s tradiãní ãeskou pohostinností. Star‰í pﬁípravka totiÏ obdarovala své nûmecké vrstevníky hned osmi góly, mlad‰í Ïáci pﬁibalili hostÛm na cestu z Prahy dokonce
ãtrnáctibrankov˘ pﬁídûl. A to domácí brankáﬁi nelovili míã ze své sítû ani
jednou. V kaÏdém pﬁípadû to byla na kyjské
umûlé trávû vydaﬁená mezinárodní premiéra.

Kyje Hall Cup
Dal‰í fotbalová premiéra v Kyjích byla k vidûní v Hamerské ulici, kde se koncem
bﬁezna konal 1. roãníku Kyje Hall Cup. Zúãastnilo se ho 7 t˘mÛ, které byly rozdûleny do dvou skupin a po bojích v nich se hrálo uÏ vyﬁazovacím zpÛsobem. Na první
ãtyﬁi t˘my ãekaly vûcné ceny od sponzorÛ Potraviny MAX s.r.o. a Total BoardShop,
ze kter˘ch se po pûtihodinovém klání radovala tato druÏstva: 1. Nevím t˘m, 2. Homogen, 3. Sebranka a 4. The Killers. Celkovû bylo na halovém fotbalu asi 80 spokojen˘ch úãastníkÛ, premiérová akce probûhlo bez velk˘ch problémÛ a její organizátoﬁi
z CâM Fellas poãítají s tím, Ïe si v budoucnu dají repete.

Aerobic klub Chvaletická
Fotografie z úspû‰ného vystoupení sv˘ch svûﬁenkyÀ nám poslala trenérka Kamila ·ebíková z Aerobic klubu Chvaletická. Na první z je uprostﬁed devítiletá Karolína Medová, která zvítûzila v Mini Miss Tour v Kutné Hoﬁe a spolu s Pavlou Kuãerovou a Marion Bohmovou z téhoÏ oddílu
se zúãastní 10. kvûtna dal‰ího kola této postupové soutûÏe. Na druhém
snímku rovnûÏ z Kutné Hory jsou dûvãata, která se skladbou âertice zvítûzila v dubnové soutûÏi pódiov˘ch skladeb. Dal‰í medaile a poháry pﬁivezly závodnice Aerobic klubu Chvaletická na Lehovec ze Îelezného
Brodu, Podûbrad a z praÏsk˘ch Petﬁin.
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Míčky od mistra světa

Finálová utkání v singlech probíhala najednou.

Junior Aerobic Master Clase

UÏ potﬁinácté uspoﬁádalo Fit studio D pod vedením Dá‰i Zitové soutûÏe v aerobiku, step aerobiku a funku. Ze v‰ech svûtov˘ch stran se do Z· Vybíralova na âerné Mostû sjely závodnice
v sedmi kategoriích od tûch narozen˘ch v roce 2003, pﬁes dûtskou, kadetskou a juniorskou soutûÏ
aÏ po super aerobic bez omezení vûku. Celkem to bylo
pﬁes dvû stovky soutûÏících v obou ‰kolních tûlocviãnách. V záplavû dívãího pÛvabu se mezi poﬁadateli, rozhodãími a lektory objevilo i nûkolik muÏsk˘ch tváﬁí
vãetnû té patﬁící ãtyﬁnásobnému mistru svûta Vláìovi
Valouchovi. Odpoledne plné pohybu, hudby, rytmu
i krásy se opravdu vydaﬁilo a pﬁilákalo také ﬁadu divákÛ. Nebyla to vÛbec smolná tﬁináctka, naopak pro ‰estice nejlep‰ích na stupních vítûzÛ v kaÏdé kategorii to
bylo hodnû ‰Èastné odpoledne.

Dal‰í turnaj základních ‰kol ve stolním tenisu byl k vidûní v hale vedle hloubûtínského bazénu. Mezi dûvãaty zvítûzila Z· Gen. Janou‰ka
pﬁed Bﬁí VenclíkÛ a Hloubûtínskou, nejlep‰í kluci s pálkou jsou ze Z· Bﬁí VenclíkÛ, na druhém
a tﬁetím místû skonãili Ïáci z Hloubûtínské resp.
Mochovské. V jednotlivcích se z prvenství radovali Jan Halãák ze Z· Bﬁí VenclíkÛ a Nathaly
Rychtaﬁíková z Hloubûtínské. Na ãtyﬁi nejlep‰í
v obou kategoriích ãekal kromû tradiãních cen
i zvlá‰È cenn˘ dárek, míãek od Lumíra Ruzhy
z TJ Kyje, veteránského mistra svûta, kter˘ nás
koncem kvûtna bude reprezentovat na dal‰ím svûtovém ‰ampionátu aÏ v exotickém Rio de Janeiru. KdyÏ úãastníkÛm ‰kolního turnaje kladnû hodnotil jejich v˘kony a doporuãoval jim, aby se
i nadále vûnovali sportu, moÏná ani netu‰ili, z jak
povolan˘ch úst tahle slova zaznûla. A k tomu si
je‰tû odná‰et domÛ míãek od mistra svûta, to byla
fakt bezvadná teãka za zdaﬁil˘m turnajem.

Novinky
z Mix Dance
UÏ tﬁi úspû‰ná jarní vystoupení má za
sebou taneãní skupina z DDM âern˘ Most
– Mix Dance. Na‰i mûstskou ãást dobﬁe
reprezentovala v soutûÏi neregistrovan˘ch
kolektivÛ Ulita Dance 2008 v hotelu Ol‰anka, kde se v dûtské i juniorské kategorii pﬁedstavila také ﬁada mimopraÏsk˘ch souborÛ.
Dále v prestiÏní celorepublikové soutûÏi
Dance Dûãín, v níÏ skonãila dûvãata pátá
v dûtské kategorii street dance a juniorky
desáté, ve stﬁedu soutûÏního poﬁadí. A koneãnû pﬁi Jarním poháru Sokola Jinonice, kde
taneãní soutûÏ obohatila závodnice z âerného Mostu o dal‰í zku‰enosti ze sportovního
boje. V souãasnosti se taneãní skupina pod
vedením paní Frolíkové pilnû pﬁipravuje na
Bambiriádu (22.–25. kvûtna) a následná vystoupení pro PraÏsk˘ deník v rámci akce
s názvem Den s Deníkem, která zaãíná
26. kvûtna u stanice metra Rajská zahrada.
dvoustranu pﬁipravil: Pavel Vokurka,
foto: autor (18) a archiv
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VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY na KVĚTEN
Ze systému
hl. m. Prahy
Liblická x Klánovická
5.5.
Konzumní x Na Obrátce
Nehvizdská x Zeleneãská
Zámeãnická x Mochovská 6.5.
Hejtmanská x Vranovská
Îelivská x Metujská
7.5.
Tálínská x Oborská
Vírská x Branská
8.5.
Jordánská x Svárovská
Cvrãkova x Burdova
Babylonská x Jordánská
12.5.
Koclíﬁova x Kaãínská
Lásenická x Lipnická
Splavná x Svárovská
13.5.
Borská x Rotenská
Spolská x Milovská
14.5.
Zvíkovská x Dáﬁská

RoÏmberská x Podli‰ovská
Horusická x Osická
Dﬁítenská x Velkoborská
Vlkovická x Dvoﬁi‰Èská
Hamerská x Církviãná
Herdovská x Bo‰ilecká
·imanovská x Za ·kolou
Chvaletická x
Vizírská (chodník)
Cidlinská x Mar‰ovská
Karda‰ovská u obch.
stﬁediska
Kukelská x Chvaletická
Svûtská x Lipnická
VodÀanská x Skorkovská
Jezdovická x Froncova
Hodûjovická x
Za Rokytkou
Novozámecká x Vidlák
Lipenské námûstí

15.5.

V Humenci x Sadská
28.5.
·estajovická x V Chaloupkách
Svépravická x ·estajovická 29.5.

19.5.

Velkoobjemové kontejnery jsou
pﬁistavovány do 14 hodin dne
dle rozpisu.

20.5.

21.5.
22.5.
26.5.

27.5.

Harmonogram mobilního sběru
NEBEZPEČNÉHO ODPADU
Odpady, které sbíráme: rozpou‰tûdla, kyseliny, zásady, fotochemikálie,
pesticidy, záﬁivky a jin˘ odpad obsahující rtuÈ, oleje a tuk (kromû jedlého),

barvy, tiskaﬁské barvy, lepidla, pryskyﬁice, detergenty a odma‰Èovací pﬁípravky, nepouÏitelná cytostatika a léky,
baterie a akumulátory.

Zastávky na sbûrové trase „D“ ve ãtvrtek 22. kvûtna
Bouﬁilova x Bojãenkova
Volkova x Pospíchalova
Va‰átkova x Dygr˘nova
Smikova x Gen. Janou‰ka
Himrova x Gen. Janou‰ka
Vybíralova x Kpt. Stránského
Fejfarova x Bryksova
Kuãerova x Mansfeldova
V uveden˘ch dnech je obsluhována celá sbûrová trasa se v‰emi zastávkami.

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

ZUŠ pro talentované děti
Základní umûlecká ‰kola Praha 9 Prosek, U Prosecké ‰koly 92 pﬁijímá pﬁed‰koláky, ‰koláky a studenty do umûleck˘ch oborÛ pro ‰kolní rok 2008/9. Zájemci o studium mohou pﬁijít do ‰koly 12.–15. kvûtna, 26.–29. kvûtna nebo 16.–19.
ãervna vÏdy v dobû od 15 do 18 hodin. Nabízíme tyto studijní obory:
l. Hudební obor – klavír, housle, kytara klasická, elektrická a baskytara,
akordeon, elektrické klávesy, pﬁíãná a zobcová flétna, klarinet, saxofon, trubka, pozoun, violoncello, zpûv sborov˘ a sólov˘ (klasick˘, populární) bicí nástroje, pﬁíprava na hudební konzervatoﬁe.
2. V˘tvarn˘ obor – rozvoj v˘tvarného cítûní a my‰lení ÏákÛ, pﬁíprava ke
studiu na stﬁedních a vysok˘ch umûleck˘ch ‰kolách. Novû otevﬁen obor „Digitální fotografie a nová média“ zamûﬁen˘ na moderní fotografii.
3. Literárnû-dramatick˘ obor – dûtské divadlo, kultura jazykového a pohybového projevu, pﬁíprava na umûlecké ‰koly.
4. Taneãní obor – klasick˘, lidová a moderní tanec, pﬁíprava na taneãní
konzervatoﬁe, irské tance a step.
Více najdete na www.zuspraha9.cz, info na tel. 286 886 138

Ze systému
MČ Praha 14
9. kvûtna x Písãitá
ManÏelÛ Dostálov˘ch
ã.p. 1303
Doubecká x Ba‰t˘ﬁská
Bﬁí VenclíkÛ x Vlãkova
Trytova x Paculova
Anderleho x Gen. Janou‰ka
Bryksova x
Kpt. Stránského
Mansfeldova x
Kuãerova

12.5.
13.5.
14.5.
15.5.
19.5.
20.5.
21.5.
22.5.

Va‰átkova x DoleÏalova
Bobkova proti ã.p. 747
·romova x
Gen. Janou‰ka
Hlaìova proti ã.p. 671

26.5.
27.5.
28.5.
29.5.

Velkoobjemové kontejnery jsou
pﬁistavovány do 11 hodin dne dle
rozpisu a odváÏeny následující
den.
Upozornûní: velkoobjemové kontejnery jsou urãeny na odpad z provozu domácností, kter˘ není moÏné pro jeho objem odloÏit do nádob
na smûsn˘ komunální odpad (popelnic). Jedná se pﬁedev‰ím o ãásti nábytku a podlahov˘ch krytin
(lina, koberce). Kontejnery nejsou
urãeny na stavební suÈ, v˘kopovou zeminu, rostlinn˘ a Ïivoãi‰n˘ odpad, nebezpeãné sloÏky
komunálního odpadu a odpad
z podnikatelské ãinnosti.

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 2008 dle níÏe uvedeného harmonogramu. KÚK se
t˘ká kromû uveden˘ch komunikací rovnûÏ v‰ech parkovi‰È pﬁi tûchto
komunikacích. Pﬁíslu‰n˘ správce níÏe uveden˘ch komunikací je Technická správa komunikací hl. m. Prahy.
6. 5. Kpt. Stránského, Bryksova od kﬁiÏ. Ocelkova po kﬁiÏ. Kpt.
Stránského, Vybíralova (ãást vyznaãená pﬁenosn˘m DZ), Hlaìova,
·edova, Arno‰ta Valenty
7. 5. Fejfarova, Kuttelwascherova, Vybíralova (ãást vyznaãená
pﬁenosn˘m DZ), Bryksova v úseku od kﬁiÏ. Bobkova (pod cukrárnou) po kﬁiÏ. Kpt. Stránského
9. 5. Cíglerova, Bﬁí VenclíkÛ,
Vlãkova, Bouﬁilova, Bojãenkova,
Trytova, Paculova, Rone‰ova, Volkova, vãetnû parkovi‰tû u ‰koly pﬁi
ul. Bﬁí VenclíkÛ a parkovi‰tû pﬁi
metru v ul. Cíglerova-Broumarská
12. 5. Franti‰kova, MaÀákova

(ãást vyznaãená pﬁenosn˘m DZ),
Kuãerova (ãást vyznaãená pﬁenosn˘m DZ), Mansfeldova, Bryksova
v úseku od kﬁiÏ. Bobkova aÏ po
kﬁiÏ. Mansfeldova, Bobkova v úseku od kﬁiÏ. Bryksova po kﬁiÏ.
Kuãerova
13. 5. Pospíchalova, parkovi‰tû pﬁi ul. Cíglerova v blízkosti kﬁiÏ.
s ul. Pospíchalovou
14. 5. Hloubûtínská v úseku od
kﬁiÏ. VaÀkova po kﬁiÏ. V Chaloupkách, VaÀkova, V Chaloupkách,
Kyjská, Svépravická, ·estajovická, Hostavická, PostﬁiÏínská, Lito‰ická, âertouská v úseku od kﬁiÏ.
VaÀkova po slep˘ konec ulice

Úklid komunikací bude provádût Technická správa komunikací hl. m.
Prahy za asistence Policie âR a Mûstské policie. Doba úklidu bude od
7 do 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 ã. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znûní platn˘ch 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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POMNÍKY, RÁMY, DESKY,
NÁHROBNÍ KAMENY Z PŘÍRODNÍHO KAMENE
VÝPRODEJ SKLADOVÝCH ZÁSOB
ZA VELMI NÍZKÉ CENY VÁM NABÍZÍ FIRMA



• Praha 8 – obchodní
• Sokolovská 125/890
• 180 00 Praha 8
• vedoucí kanceláﬁe –
Eva Matou‰ková
• Tel: (+420) 284 822 505
• Tel: (+420) 777 210 735
• E-mail:

místo

EMatouskova@obchod.rsts.cz

• Praha 3 – oblastní ﬁeditelství
• Vinohradská 168/2356
• 130 00 Praha 3
• oblastní ﬁeditelka –
Markéta Svaãinová
• Tel: (+420) 272 734 741
• Fax: (+420) 272 734 741
• E-mail:
MSvacinova@obchod.rsts.cz






URNOVÝ HROB ŽULA OD
JEDNOHROB ŽULA OD
DVOJHROB ŽULA OD

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

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



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







–

Po 8–17.30 Út–čt 8–16.30 Pá 8–15.30

•

Purtex s.r.o., v˘robce matrací – Ústecká 103,
250 66 Zdiby pﬁijme 3 pracovníky-brigáda na prezentaãní stánek do Globusu CâM Praha 9 od
19. 5.–22. 6. 2008 (prezentace matrací, ro‰tÛ, postelí). Info: tel: 284 021 811, 606 388 321
5/13
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Pedagogicko psychologická poradna Stﬁedoãeského kraje
pracovi‰tû Praha 9 – Hloubûtín, Mochovská 570
P¤IJME
administrativní pracovnici na pln˘ úvazek

POÎADAVKY: stﬁedo‰kolské vzdûlání s maturitou, znalost
práce na PC, dobré organizaãní a komunikaãní schopnosti.
Kontakt: tel.: 281 867 331, e-mail: poradna@pppprahavychod.cz

UZÁVùRKA NABÍDEK PRO V¯BùROVÉ ¤ÍZENÍ: 14.5.2008
NÁSTUP: âERVEN 2008

Odhlučnění bytů
„Ruší Vás sousedé?
Máme řešení!
Akustické izolace.“
odhlucneni@centrum.cz
www.zvukova-izolace.cz
Tel. 737 258 422

Klára Hoffmannová
• Manikúra
• Modeláž nehtů –
akryl, gel
• P-shine
• Masáž rukou
• Parafinové zábaly
Tel.: + 420 608 333 888

UZÁVùRKA inzerce a pﬁíspûvkÛ do ã. 6/2008 je 14. 5. 2008
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Otevﬁeli jsme pro Vás novou poboãku GE Money Bank, a.s., Kuãerova 767, Praha 9-âern˘ Most
(otevírací doba po–pá 9–17), tel.: 281 021 520.
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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.

ršovskou ho
rou 4 (OKAY
tel.: 267 107
)
307, fax: 281
Brandýs-Sta
914 758
rá Boleslav
(OD LABE)
Masarykovo
nám. 1778,
tel.: 606 376
728,
tel./fax: 326
903 081,
e-mail: l.spilka
@volny.cz
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78 druhů imitace dřeva
8 druhů dýhy
zrcadlové dveře v pěti barvách

Předváděcí
střediska:

Praha 2

Bělehradská
36,
tel.: 222 563
026
Sokolovská
377/141 (Pa
lmovka)
tel.: 731 106
521, tel./fax:
Praha 9 Bre
266 310 739
itcetlova 771
, (Černý Mo
st)
tel.: 603 242
133
Praha 10 Mě
cholupy, Ku
tnohorská 425
tel.: 603 242
133, 271 960
Praha 10 Na
649
d Vršovskou
horou 4 (OK
AY)
tel.: 267 107
307, fax: 281
Brandýs-Sta
914 758
rá Boleslav
(OD LABE)
Masarykovo
nám. 1778,
tel.: 606 376
728,
tel./fax: 326
903 081,
e-mail: l.spilka
@volny.cz
Praha 8

ratanové dveře, žaluziové dveře
Praha 9 Breitcetlova 771 (Černý Most)
tel.: 603 242 133
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 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

Firma Úprava interiérÛ Spilka zaujímá na na‰em trhu jiÏ 14 let jednu z pﬁedních pozic. Za tuto
dobu vybudovala po Praze síÈ prodejen, kde si kaÏd˘ mÛÏe vybrat ﬁe‰ení u‰ité pﬁímo na míru.
V˘robu a montáÏ pro vás zaji‰Èují profesionální truhláﬁi s dlouholetou praxí. K v˘robû ‰atních skﬁíní pouÏíváme nejnovûj‰í materiály v prvotﬁídní kvalitû. Díky této kvalitû poskytujeme na na‰e
systémy posuvn˘ch dveﬁí záruku 5 let.
Centrální v˘robnu máme v Praze-Mûcholupech a odtud provádíme distribuci po celé âeské republice. Na‰ím prvoﬁad˘m cílem je uspokojit zákazníka nejvy‰‰í kvalitou a spolehlivostí, zároveÀ se
snaÏíme, aby na‰e v˘robky byly cenovû dostupné v‰em. Také proto jsme v poslední dobû uzavﬁeli partnerství s firmou Essox, která zákazníkÛm umoÏÀuje nákup na‰ich v˘robkÛ na splátky.
ProtoÏe se na‰e firma specializuje jiÏ ﬁadu let na vybavení a úpravu interiéru, tak na‰e sluÏby nacházejí uplatnûní v‰ude tam, kde je kladen dÛraz na vyuÏití úloÏného prostoru a moderní design.
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PLACENÁ ¤ÁDKOVÁ INZERCE

VETERINÁRNÍ KLINIKA PARNÍK
nově dvě ordinace a dva operační sály

•

Koupím byt nebo rodinn˘ dÛm jakékoli velikosti, kategorie a vlastnictví, kdekoli v Praze.
Nabídnûte cokoli, moÏno i dekret – nájemní smlouvu, i v domû s majitelem, podnikov˘ apod. I zdevastovan˘, IV. kateg., v soudní Ïalobû, neoprávnûnû
obsazen˘, s neÏádoucím nájemníkem, ãi s jakoukoli právní vadou. Ve‰keré formality zajistím,
zaplatím stûhování i pﬁípadné dluhy na nájemném,
privatizaci apod. Mohu sehnat a zaplatit i náhradní byt, domeãek mimo Prahu apod. a dát ãas na
vystûhování. Seriózní jednání, platba ihned
a v hotovosti, tel.: 222 941 032.
1/04

Ordinační hodiny denně
PO – PÁ 9.00 – 13.00 14.00 – 20.00
SO + SV 9.00 – 13.00
–
NE
–
15.00 – 19.00
Gen. Janouška 902
Praha 9 – Černý Most II
Tel. 281 918 862
www.veterina-parnik.cz

•

Chcete prodat byt? Máte hrÛzu z realitky?
ObraÈte se na poradnu. www.realitniporadna.cz,
tel. 284 693 533.
1/09

•

Hledám byt v Praze 14 nebo blízkém okolí.
Dûkuji za nabídku. Tel. 776 650 155.
1/24

•

Potﬁebujete prodat byt, RD, chatu, pozemek?
Nevíte jak, komu a za kolik? PomÛÏeme vám!
AP REALITY, 222 251 346, 775 355 223. 2/13

• âi‰tûní

kobercÛ, ãalounûní, mytí oken.
603 973 500
2/14

•

Hledáte moÏnost v˘dûlku? Máme pro vás
mnoho nabídek, manuální i administrativní práce
doma i v cizinû! Katalog zdarma, v˘dûlky aÏ
20.000 Kã/mûs. Tel.: 732 52 48 82.
3/07

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

•

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.

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

•

Hledáme byt k pronájmu v Praze a okolí.
Gars. – 1+1 do 10.000 Kã nebo 2+kk – 3+1 do
13.500 vã. popl. Zaﬁízení na dohodû. Telefon
220 806 245, 605 845 088.
4/18

4/01

• Matematiku perfektnû douãí stﬁedo‰kolsk˘
profesor, tel. 281 914 562, 603 909 327.

4/13

•

Îenskou sestru, event. zdravotní sestru pro
gynekologickou ambulanci na ãásteãn˘ úvazek,
nejradûji dÛchodkyni, tel. 281 911 728.
5/10

• Slapy – pronajmu chatky, apartmány plnû

vybavené pro 4 os., kuchyÀ, ob˘vák, loÏnice,
veranda, vl. WC. Zdarma loìka, bazén. Cena od
4200 Kã/t˘den/chata. Tel. 777 121 663.
4/15

• Krkono‰e – StráÏné – Penzion Vltava. Pro-

najmu apartmány pro 2–6 osob s kuchyÀkou,
moÏnost plné penze, cyklistika, turistika. Cena
200 Kã/os/den. Tel. 777 120 380.
4/16

•

Vymûním byt 2+1, 82 m2 na âerném Mostû za
vût‰í ve stejné lokalitû, popﬁ. v Horních Poãernicích. Tel. 775 114 411.
5/04

•

Koupím byt v lokalitû Prahy 14. Vlastnictví
DR. i OV. Na stavu a patﬁe bytu nezáleÏí. MÛÏe
b˘ti panel i cihla. Platba hotovû. Tel. 775 053 379.
5/05

• Autoparkovi‰tû Hloubûtín Kolbenova ulice

Praha 9 pﬁijme dÛchodce i invalidní jako dozorce na hlídané parkovi‰tû. Info na místû – Kolbenova-ZáluÏská nebo tel. 281 860 767, 602 325 372.
5/06

•

Volná parkovací místa na non-stop hlídaném
parkovi‰ti pro osobní a lehká nákladní vozidla,
moÏno i stavební stroje. Kolbenova-ZáluÏská, Praha 9, mobil 602 325 372.
5/07

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

AUTODOPRAVA – ZEMNÍ PRÁCE
MILAN PETRUÎÁLEK
•
•
•
•
•

Kontejnery, sklápûã, valník Tel.: 281 931 419
Sutû, odpad, zemina
Mobil: 603 242 142
Písky, drtû, kaãírek
Fax: 281 931 512
Demolice – hydraul. kladivo www.sute-pisky.cz
Deponie Praha 9

ZLATNICTVÍ PŘIJME
PRODAVAČKU
PRAXE V OBORU VÍTÁNA

OD HASSO, Praha 9 – Černý Most
Kontakt: pan Folber
777 287 537

Novozámecká 520, Praha 9, Dolní Poãernice 190 12

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

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

• Pedikúra u metra Hloubûtín. Tel. 607 737 355.

5/11

Fa ·míd a Syrov˘
– pﬁestavby bytov˘ch jader
na klíã, do 7 dnÛ
– pﬁestavby a rekonstrukce
– obklady a dlaÏby
– ostatní stavební práce
tel. 606 903 561, 606 318 139
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Akvabely i akvabelky

V

hloubûtínském bazénu se konal uÏ
11. roãník Memoriálu Hany Cinkové
v synchronizovaném plavání, tentokrát
novû doplnûn˘ o soutûÏ v‰estrannosti PraÏská
akvabelka. V ní se ve tﬁech kategoriích pﬁedstavily ty nejmen‰í sleãny v plavání na 60 metrÛ,
ve ãtyﬁech prvcích ze synchronizovaného plavání a v pﬁekonání pﬁekáÏkové dráhy v tûlocviãnû.
Mezi tûmi úplnû nejmlad‰ími (roãníky 2000–01)
kralovala Adriana Ondráãková (na snímku pﬁi
slavnostním vyhla‰ování v˘sledkÛ) z domácího
SK Neptun. Na její úspûch pak navázaly dal‰í
závodnice. V silné konkurenci 74 mlad‰ích ÏákyÀ
z celé republiky a ze Slovenska obsadily hned
první tﬁi místa v povinn˘ch figurách Adriana

Hru‰ková, Michaela Prokopová a Marie Vlasáková a domácí závodnice zvítûzily také v soutûÏi t˘mÛ. Mezi star‰ími Ïákynûmi se v povinn˘ch
figurách pﬁedstavilo 79 dívek, tady zvítûzila Sabina Holubová pﬁed Lindou Vítovou, obû reprezentantky SK Neptun byly první i ve voln˘ch
sestavách kategorie dua (na snímku vpravo), kde
tﬁetí skonãil dal‰í pár zdej‰ího sportovního klubu
Kateﬁina Chramostová a Linda Kadidlová. A první i tﬁetí pﬁíãka v soutûÏi t˘mÛ patﬁila rovnûÏ
domácím akvabelám. Memoriál Hany Cinkové
byl divácky velmi atraktivní a opût potvrdil ambice SK Neptun, jediného oddílu synchronizovaného plavání z Prahy.
text a foto: vok a PT

Čarodějnice a 1. máj

V

sobotu 26. dubna pﬁedbûhl Zajíãek na koni
spolu s Mâ Praha 14 o nûkolik dní
leto‰ní kalendáﬁ se zábavn˘m odpolednem, jehoÏ program byl ve znamení ãarodûjnic a oslav 1. máje. Mimoﬁádn˘ zájem byl o vození na koních
v prostoru pﬁed Galerií 14 na âerném
Mostû, vyrábûly se masky ãarodûjnic,
hrálo se divadlo, tanãilo i zpívalo, probíhaly rÛzné soutûÏe, celé odpoledne
se stále dûlo nûco zajímavého. A coÏ
teprve vyvrcholení v podobû prÛvodu
koní, masek, muziky a v‰elijak˘ch lidiãek s opravdovou májkou, pﬁi kterém
vypomáhala i mûstská policie. Nad‰ení
diváci na chodnících i v oknech panelákÛ,
stejnû jako mnoÏství spokojen˘ch dûtí, to byla
asi ta nejlep‰í odmûna pro ‰irok˘ poﬁadatelsk˘
okruh, kterému patﬁí opravdu velikánsk˘ dík.

text a foto: vok
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raha 14 byla po roce opût dûji‰tûm akce mezinárodního v˘znamu.
V hotelu Pramen v Kyjích-Hutích probûhla o víkendu 5. a 6. dubna 2. mezinárodní v˘stava patchworku a textilních technik. Poﬁadatelem byla celonárodní nezisková organizace Bohemia Patchwork Klub.
Zá‰titu nad v˘stavou tentokrát pﬁevzala jménem Senátu âR senátorka
Liana Janáãková (na snímku uprostﬁed vlevo). Na leto‰ní v˘stavu se pﬁi‰lo podívat témûﬁ 2500 náv‰tûvníkÛ, coÏ je o 50 % více neÏ loni. O polovinu víc bylo i vystavovatelÛ a prodejcÛ, kteﬁí pﬁijeli z 20 zemí a vystavovali
na 500 quiltÛ. (Quilt nebo patchwork – textilní v˘robek vznikl˘ se‰íváním a pro‰íváním z kouskÛ látek – pozn. red.). Trendem leto‰ní v˘stavy byl
posun k modernímu patchworku, kter˘ prezentovala unikátní expozice
z USA. Novinkou byly dûtské práce a pozornost pﬁítomn˘ch zaujalo i 11
dek, které u‰ily ãlenky Bohemia Patchwork Klubu jako „Deky pro radost“
a po v˘stavû je v rámci charitativní akce darují maminkám z pûstounsk˘ch
rodin, jako ocenûní jejich práce.
text a foto: ves, j‰ (2)

