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aktuality

Bﬁezen v KD Kyje
Tﬁetí ma‰karní rej...
KD Kyje má za sebou tﬁi mûsíce provozu. T˘den co t˘den se zde scházejí senioﬁi, probíhají zde jazykové kurzy a taneãní, veãerní poﬁady patﬁí country skupinám a kﬁeslu
pro hosta, základní ‰koly vyuÏívají sál pro svoje ‰kolní aktivity. Vzhledem k bezprostﬁednímu sousedství je tu pﬁirozenû nejãastûj‰ím hostem Z· ·imanovská, ale uÏ
ani ona není sama.
Zaãátkem bﬁezna zde Z· Vybíralova z âerného Mostu uspoﬁádala svÛj tﬁetí ma‰karní rej. Byla to doslova pastva pro oãi, fotoaparáty a videokamery byly po celé dopoledne v permanenci. âást publika se v˘jimeãnû ocitla na podiu, aby cel˘ sál mûly dûti
pro svÛj rej k dispozici. Program mûl spád, byl perfektnû moderován, fantazie masek
neznala mezí, mimoﬁádná byla také doprovodná vystoupení – mistﬁi âR v bugy-vugy,
skupina chlapcÛ pﬁedvádûla dech beroucí kreace v break-dance, skupina Revmatik
s 35letou tradicí uchvátila sv˘mi komick˘mi sestavami na bradlech a pﬁi závûreãném „pÛlnoãním“ pﬁekvapení vbûhl do sálu sám mal˘ Michael Jackson. Tﬁetí ma‰karní rej byl sice organizaãnû mimoﬁádnû nároãn˘ jak pro poﬁadatele ze Z· Vybíralova, tak pro hostitele z KD Kyje, ale v kontextu s dosavadní programovou nabídkou
patﬁil mezi nejlep‰í.
text a foto: j‰ 
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zpravodajství z radnice

stranu pﬁipravil: j‰

Informace z jednání Rady Mâ Praha 14
Na svém 83. jednání dne 23. února
Rada mimo jiné
Schválila návrh na ustanovení komise Rady

mûstské ãásti Praha 14 pro rozvoj informaãních technologií
Schválila uzavﬁení smluv o odvodu ãásti
v˘tûÏku pro veﬁejnû prospû‰né úãely dle
§ 16 zákona ã. 202/1990 Sb. mezi Mâ
Praha 14 a jednotliv˘mi spoleãnostmi
MERKUR GALAXY, a. s.
 Na základû tûchto smluv obdrÏí Mâ
Praha 14 ãástku 1 milion korun, kterou
musí vyuÏít na sociální, zdravotní, sportovní, ekologick˘, kulturní nebo jinak
veﬁejnû prospû‰n˘ úãel. Mâ Praha 14 tyto
prostﬁedky vyuÏije na pokrytí nákladÛ na
kulturní akci „Na kﬁídlech svobody“, kterou poﬁádá u pﬁíleÏitosti 65. v˘roãí osvobození dne 22. 5. 2010.
Doporuãila volbu Evy ·VANCAROVÉ do
funkce pﬁísedící Obvodního soudu pro
Prahu 9 pro období od roku 2010 do roku
2014
Vzala na vûdomí zprávu o zabezpeãení ãinnosti pﬁíspûvkové organizace KVIZ Praha 14
Souhlasila s umístûním sídla neziskové
organizace 93. skupiny Pion˘r v nebytov˘ch prostorách v ul. Kpt. Stránského 994,
âern˘ Most o v˘mûﬁe 31,37 m2
Souhlasila se sloÏením v˘bûrové komise
k obsazení funkãního místa ﬁeditele pﬁíspûvkové organizace KVIZ Praha 14.
Schválila zmûny v systemizaci pracovních
míst v pﬁíspûvkové organizaci KVIZ Praha
14 s úãinností ke dni 1. 3. 2010
Schválila strukturu a organizaci Projektu
Zdravá mûstská ãást – místní Agenda 21
a povûﬁila komise Rady plnûním dílãích
úkolÛ spojen˘ch s realizací tohoto projektu
Na svém 84. jednání dne 9. bﬁezna
Rada mimo jiné
Souhlasila s vedením úãetnictví pﬁíspûvkov˘ch organizací ve zjednodu‰eném rozsahu od 1. 1. 2010
Vzala na vûdomí informaci o vyúãtování
grantÛ pﬁidûlen˘ch v roce 2009
 Na základû rozhodnutí Rady a Zastupitelstva Mâ P14 byly poskytnuty jednotliv˘m subjektÛm, organizacím a fyzick˘m
osobám, které se zab˘vají veﬁejnû prospû‰nou ãinností v rámci Prahy 14, grantové
prostﬁedky ve ãtyﬁech oblastech: 1) sociální
a návazné sluÏby (dvoulet˘ grant), 2) sportovní, kulturní a volnoãasové aktivity,
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3) pﬁíspûvek na zaji‰tûní sluÏby, 4) grantov˘ program pro Z· zﬁízené Mâ Praha 14.
Na základû smluv o poskytnutí grantu
mûly jednotlivé subjekty pﬁedloÏit vyúãtování svého projektu do 31. ledna 2010.
V‰echny organizace pﬁedloÏily vyúãtování sv˘ch projektÛ ve stanoveném termínu. Celková ãástka vyãerpan˘ch grantÛ
a ostatních finanãních prostﬁedkÛ ãiní
3 596 532 Kã.
Vzala na vûdomí v˘sledky inventarizace
majetku a závazkÛ hl. m. Prahy ve svûﬁené
správû Mâ Praha 14 k 31. 12. 2009
 Vlastní inventarizace subjektÛ hospodaﬁení (Mâ Praha 14, KVIZ Praha 14, M·
a Z·) byla zahájena 2. 12. 2009 a ukonãena 22. 2. 2010. V˘sledky inventarizace byly
v ﬁádném termínu, tj. do 26. 2. 2010, odevzdány na pﬁíslu‰né odbory Magistrátu
hl. m. Prahy. Rozdíly mezi úãetnictvím
a fyzick˘m stavem nebyly shledány.
Souhlasila s pﬁijetím daru ve v˘‰i 2 milionÛ Kã od obchodní spoleãnosti PMS,
s.r.o., Podûbrady ke zlep‰ení ekologick˘ch
podmínek v oblasti Prahy 14
 Darovací smlouva je na v˘stavbu parkovi‰tû pﬁi ul. Lednická.
Seznámila se s hlavními údaji stavby „Novostavba 5 bytov˘ch domÛ“ v k. ú. Kyje
pﬁi ul. Lednická – investor PMS, s.r.o.,
Podûbrady podle dopracované dokumentace k územnímu ﬁízení a nemûla námitek
k umístûní stavby podle pﬁedloÏené dokumentace
Souhlasila s pronájmem, popﬁípadû úplatn˘m pﬁevodem pozemku parc. ã. 221/77
v k. ú. âern˘ Most v ul. Arno‰ta Valenty
spoleãnosti T-systems Czech republic, a.s.
Nesouhlasila s umístûním oplocení pozemku parc. ã. 1072/195 v k. ú. Hloubûtín
 Tento pozemek je po desetiletí uÏíván
jako souãást veﬁejné zelenû sídli‰tû Hloubûtín. Veﬁejné prostranství je pﬁístupné kaÏdému bez omezení a nelze je oplotit ani zastavût. Majitelé tohoto pozemku nejsou zbaveni
svého vlastnického práva, jejich právo je v‰ak
veﬁejn˘m uÏitím omezeno, za coÏ mohou
uplatnit nárok na pﬁimûﬁenou náhradu.
Komise majetková (3. 2.)

Komise doporuãila odnûtí pozemkÛ o celkové v˘mûﬁe 13 957 m2 ze svûﬁené správy
nemovitostí Mâ Praha 14 pro v˘stavbu
komunikace Ocelkova – Lipnická. Souhlasila s prodejem pozemku parc. ã. 122
o v˘mûﬁe 261 m2 a ãásti pozemku parc.
ã. 2817 o v˘mûﬁe 38 m2, v‰e v k. ú. Kyje;
poÏaduje doplnûní podkladÛ pro jednání

o prodeji ãásti pozemkÛ parc. ã. 228/5,
939/2 a 948, k. ú. Hloubûtín o spoleãnou
studii ÏadatelÛ (ADC Blackfire Entertainment, s.r.o. a manÏelÛ ·lechtov˘ch) ke
komplexnímu ﬁe‰ení pﬁístupov˘ch tras
k jednotliv˘m pozemkÛm vãetnû návrhu
provedení parkov˘ch úprav. Návrhy pak
budou konzultovány s iniciátory petice,
aby pﬁípadné kolize mezi návrhy ÏadatelÛ
a místními obyvateli byly eliminovány.
Finanãní v˘bor (15. 2.)

Na tomto svém mimoﬁádném jednání se
finanãní v˘bor pﬁedev‰ím zab˘val problematikou hospodaﬁení pﬁíspûvkové organizace KVIZ P14, dále projednal plán
ãinnosti v˘boru v leto‰ním roce a zvolil
PaedDr. Vladimíru Kohoutovou místopﬁedsedkyní FV.
Komise bezpeãnostní a protidrogová
(17. 2.)

Komise se mj. zab˘vala hodnocením pﬁedná‰ek a následn˘ch besed se Ïáky 9. tﬁíd Z·
v Praze 14 k trestní odpovûdnosti mladistv˘ch se zamûﬁením na drogovou trestnou
ãinnost a pﬁípady ‰ikany, jeÏ jsou plnûny
dle poÏadavkÛ ‰kol, dále byla seznámena se
zprávou o plnûní úkolÛ Mâ v poÏární
ochranû a splnûn˘mi úkoly v rámci preventivní ãinnosti v poÏární ochranû. Komise velmi kladnû zhodnotila akci Senior
akademie, kterou zaji‰Èuje oddûlení prevence kriminality MP hl. m. Prahy.
Komise pro v˘chovu a vzdûlávání
(22. 2.)

Komise se zúãastnila prohlídky M· Zeleneãská, kde se seznámila s historií M·
(funguje od roku 1962) a jejím souãasn˘m
provozem a vybavením (v objektu je sauna, kterou vyuÏívá cca 50 dûtí). Dále vyslechla informaci o zápisech do Z· (poãet
zapsan˘ch dûtí je 457, pﬁedpokládan˘
poãet 1. tﬁíd je 16). Zástupkynû starosty
Mgr. Jitka Îákova informovala ãleny komise o pﬁestavbû budovy v Sadské ul., kde
budou zﬁízeny 2 tﬁídy odlouãeného pracovi‰tû M· Zeleneãská, a dále o investicích
na ‰kolách, které budou realizovány v leto‰ním roce (v˘mûna oken v M· Vybíralova 967 a 968, M· ·estajovická a rekonstrukce elektroinstalace v Z· Chvaletická).

Zastupitelé jednali v KD Kyje
V úter˘ 30. bﬁezna se uskuteãnilo 15. zasedání Zastupitelstva Mâ Praha 14. Vzhledem
k tomu, Ïe se zastupitelé se‰li v KD Kyje aÏ
po uzávûrce tohoto vydání, usnesení z jejich
zasedání budeme moci uveﬁejnit aÏ v kvûtnovém ãísle ListÛ Prahy 14.
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INFORMACE k volbám do Poslanecké snûmovny
Parlamentu âR v roce 2010
Volby se konají v pátek 28. kvûtna od 14
hod. do 22 hod. a v sobotu 29. kvûtna od
8 hod. do 14 hod. Hlasování se uskuteãní ve stál˘ch volebních okrscích (informace o nich bude v daném termínu zveﬁejnûna). Hlasovací lístky a informaci
o zpÛsobu volby obdrÏí voliãi nejpozdûji
3 dny pﬁede dnem voleb na adresu svého trvalého pobytu (do po‰tovních schránek). Voliãské prÛkazy: Pro voliãe, kteﬁí
nebudou moci hlasovat ve dnech voleb ve
svém volebním okrsku, je urãen voliãsk˘
prÛkaz (VP). Na VP lze hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku v âR nebo
na zastupitelském úﬁadu v zahraniãí.
O VP je moÏno poÏádat osobnû nebo
písemnû u obecního úﬁadu, pﬁíslu‰ného
podle svého trvalého pobytu.
1. osobní podání Ïádosti:
Tyto jiÏ pﬁijímá zdej‰í úﬁad v informaãní
kanceláﬁi úﬁadu na pﬁipraveném formuláﬁi, po pﬁedloÏení platného obãanského
prÛkazu, nejpozdûji do 26. 5. vãetnû.
Chce-li nûkdo podat Ïádost o VP za jinou
osobu, musí mít od ní k tomuto úãelu

urãenou plnou moc s úﬁednû ovûﬁen˘m
podpisem voliãe (Ïadatele).
2. písemné podání:
Na adresu zdej‰ího úﬁadu, s úﬁednû ovûﬁen˘m podpisem voliãe, nejpozdûji do
21. 5.
Îadatel uvede v Ïádosti (1. nebo 2.), zda
si následnû vyzvedne VP osobnû na úﬁadû, nebo uvede adresu, na kterou Ïádá
VP zaslat. Vyzvedávání VP a jejich zasílání je nejdﬁíve moÏné ze zákona dne
13. kvûtna. Zájemci o práci v okrskov˘ch
volebních komisích se mohou hlásit na
tel.: 281 005 253 u pí Davidové. KaÏdá
politická strana, hnutí ãi koalice, zaregistrovaná v daném volebním kraji, mÛÏe
do 28. dubna delegovat 1 ãlena a 1
náhradníka do kaÏdé okrskové volební
komise, cestou pﬁedání jejich seznamu
zdej‰ímu úﬁadu (do podatelny). Upozornûní: Seznam musí b˘t podepsán krajsk˘m zmocnûncem, totoÏn˘m se zmocnûncem krajské kandidátní listiny.
Mgr. Jiﬁí Kry‰tof, vedoucí
obãanskoprávního odboru ÚMâ P14

Volební inzerce v Listech Prahy 14
UpozorÀujeme v‰echny politické subjekty, které budou kandidovat v kvûtnov˘ch volbách do Poslanecké snûmovny Parlamentu âR, na moÏnost volební inzerce v kvûtnovém vydání ListÛ Prahy 14. I tentokrát je volební inzerce do 1/2 strany zdarma.
Maximální rozsah inzerce pro jednu politickou stranu je jedna strana. Termín pﬁedání podkladÛ pro inzerci dle standardních podmínek je do 15. dubna. Inzerci pﬁijímá Renáta Rudolfová, Úﬁad Mâ Praha 14, Bﬁí VenclíkÛ 1072, 7. patro, tel.
281 005 581, listyprahy14@kvizpraha14.cz.
red

Vlajka pro Tibet
na radnici
Nûkteré radnice, magistráty a krajské úﬁady v âeské republice vyvûsily ve stﬁedu
10. bﬁezna tibetskou vlajku jako pﬁipomínku 51. v˘roãí protiãínského povstání v Tibetu. Akce nazvaná Vlajka pro Tibet
se celosvûtovû koná 10. bﬁezna, aby pﬁipomenula povstání proti ãínské okupaci ve
Lhase, pﬁi kterém zemﬁelo nejménû 80 000
TibeÈanÛ. Celosvûtová kampaÀ Vlajka pro
Tibet vznikla v polovinû 90. let v západní
Evropû s cílem poukázat na dlouhodobé
poru‰ování lidsk˘ch práv v Tibetu a symbolicky vyjádﬁit podporu nenásilnému boji
TibeÈanÛ za svoji národní identitu a autonomii. âe‰tí pﬁíznivci Tibetu se k akci
poprvé pﬁipojili v roce 1996, na‰e radnice
o rok pozdûji.

Mezinárodní
v˘zkum domácností
Bûhem dubna aÏ ãervna probûhne ve
vybran˘ch ãesk˘ch domácnostech pilotní ‰etﬁení k mezinárodnímu v˘zkumu
dospûl˘ch, kter˘ je zamûﬁen na zji‰Èování dovedností, jeÏ lidé uplatÀují v kaÏdodenním Ïivotû (ãtení, vyhledávání
údajÛ, vyuÏívání poãítaãÛ a technologií), na jejich pracovní zku‰enosti
a vzdûlávání. Na‰e mûstská ãást Praha
14 byla vybrána náhodn˘m v˘bûrem,
aby se tohoto v˘zkumu zúãastnila.
V˘zkum budou provádût vy‰kolení
tazatelé spoleãnosti SC&C v domácnostech nebo na jin˘ch místech, na
nichÏ se s dotazovan˘mi domluví, napﬁ.
v knihovnách. Tazatelé budou mít prÛkazku se jménem a fotografií a budou
vybaveni materiály k v˘zkumu a povûﬁením. Rozhovor zabere pﬁibliÏnû dvû
hodiny a jeho dokonãení bude odmûnûno ãástkou 500 Kã. Informace
poskytnuté v rámci v˘zkumu budou
naprosto dÛvûrné, neboÈ zpracovatel je
vázán zákonem o ochranû osobních
údajÛ.
V˘bûr obãanÛ, kteﬁí budou poÏádáni
o úãast ve v˘zkumu, probíhá zcela
náhodnû. Je velmi dÛleÏité, aby se v˘zkumu zúãastnilo co nejvíce obãanÛ,
kteﬁí budou osloveni, neboÈ kaÏd˘ osloven˘ zastupuje tisíce dal‰ích dospûl˘ch
po celé âeské republice a podle mezinárodních pravidel v˘zkumu nelze
vybrané obãany nahrazovat jin˘mi. Proto prosíme v‰echny oslovené, aby úãast
ve v˘zkumu neodmítali a pomohli nám
dozvûdût se více o znalostech a dovednostech obãanÛ âR, aby bylo moÏné získané informace porovnat s informacemi dal‰ích zúãastnûn˘ch zemí
a vyuÏít je jako podklad pro rozhodování v oblasti vzdûlávací a sociální politiky.
Na mezinárodní úrovni je v˘zkum ﬁízen
Organizací pro hospodáﬁskou spolupráci a rozvoj (OECD). V na‰í republice jej na základû povûﬁení Ministerstva
‰kolství, mládeÏe a tûlov˘chovy provádí Ústav pro informace ve vzdûlávání
ve spolupráci se spoleãností SC&C.
V˘zkum je spolufinancován Evropsk˘m
sociálním fondem a státním rozpoãtem
âR.
Dal‰í informace o v˘zkumu jsou uvedeny na stránce www.piaac.cz.
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co se dûje v na‰em regionu

Kulturní a sportovní akce radnice
DUBEN
âernobílé variace
Ve stﬁedu 7. dubna v 17 hodin
bude v Galerii 14 zahájena v˘stava
fotografií Richarda Brejníka. V˘stava potrvá do 29. dubna a bude
otevﬁena vÏdy v úter˘, stﬁedu
a ãtvrtek 14–18 hodin a v nedûli
14–17 hodin. Vstup voln˘.

Koncert komorní hudby
Ve stﬁedu 14. dubna od 18.30
hodin se uskuteãní v Galerii 14
koncert souboru PARNAS QUARTET
PRAGUE. Na programu budou
skladby W. A. Mozarta, F. X. Richtera, F. Liszta a dal‰ích. Vstup
voln˘.

Svatojiﬁská pouÈ
Srdeãnû zveme na Svatojiﬁskou
pouÈ v Hloubûtínû, která se koná

v sobotu 24. dubna. PouÈ bude
zahájena v 10 hodin m‰í svatou
v kostele sv. Jiﬁí. Na podiu na prostranství pﬁed Penny marketem
vystoupí od 11 hodin krojovaná
muzika Dunaj, Veselá muzika,
kapela ·arm a PraÏsk˘ pouÈov˘
orchestr. Pro dûti jsou pﬁipraveny
pohádky Divadla z Praku a divadla
·US a mohou se tû‰it na poutové
atrakce. Chybût nebudou ani stánky s tradiãním pouÈov˘m zboÏím,
obãerstvením a sladkostmi. Souãástí budou téÏ po cel˘ den tradiãní vepﬁové hody na Staré hospodû.

V˘stava obrazÛ a objektÛ

KVùTEN

Ve stﬁedu 5. kvûtna zveme do
Galerie 14, nám. Plk. Vlãka 686,
âern˘ Most na vernisáÏ v˘stavy
obrazÛ a objektÛ Jaromíra Brabence a Slavomíra Kleprlíka. BliÏ‰í
informace v pﬁí‰tích Listech.

Turnaj v bowlingu

Májování

V pondûlí 3. kvûtna se od 18.30
hodin v J.R.Clubu-Bowling, Prelátská 12 v Kyjích (naproti kostelu

V sobotu 15. kvûtna se bude
konat v zahradû zámeãku v Hostavicích 7. roãník pﬁehlídky divadel-

Jarní úklid sídli‰tû
Zveme dobrovolníky v sobotu 10. dubna
na úklid na‰eho sídli‰tû âern˘ Most. Sraz
je v 10 hod. pﬁed úﬁadem Mûstské ãásti
Praha 14, ul. Bﬁí VenclíkÛ 1072 (kousek
od stanice metra Rajská zahrada). Více:
Pavel Trefn˘ tel. 775 024 742

StráÏníci kontrolují hﬁi‰tû
Bﬁezen a duben patﬁí kontrole hﬁi‰È a parkÛ, stráÏníci v nich hledají nebezpeãné jehly a stﬁíkaãky po narkomanech. „Nejãastûji
je nalézáme na místech, kde se schází mládeÏ,
tedy v parcích, u laviãek a v rÛzn˘ch zákoutích. Od zaãátku roku máme dvacet nálezÛ,“
informovala obvodní ﬁeditelka MP v Praze 14 Dana Hetzlová. V pﬁípadû, Ïe nûkdo
stﬁíkaãku zahlédne, je moÏné kontaktovat
linku 156 nebo 281 091 075. Nálezci by se
nemûli sami stﬁíkaãek dot˘kat.
TEG

ââK hledá
dobrovolníky
Pro zaji‰tûní volnoãasov˘ch aktivit v Domovû pro seniory v Praze 14, Bojãenkova ulice na âerném Mostû, kter˘ je
pod zá‰titou âeského ãerveného kﬁíÏe,
oblastního spolku Prahy 9, hledáme dobrovolníky. Kdo je u nás dobrovolníkem?
Studenti, pracující lidé i aktivní senioﬁi,
kteﬁí by rádi nabídli na‰im klientÛm svÛj
ãas, zku‰enosti i dovednosti. Co je u nás
ãeká? MoÏnost uplatnûní se, prostor pro
va‰e nápady, nové záÏitky a zku‰enosti,
sdílení s ostatními. StudentÛm mÛÏeme
poskytnout potvrzení pro úãely studia. Pro
bliÏ‰í informace kontaktujte sociální pracovnici, Karinu Tatou‰kovou, DiS. na tel.
281 917 473, 777 704 127 nebo na e-mailu tatouskova.dssbojcenkova@seznam.cz.

Oslava Mezinárodního
dne RomÛ
U pﬁíleÏitosti této mezinárodní oslavy se
uskuteãní v Praze 14 kulturnû spoleãenská
akce v pátek 9. dubna na prostranství pﬁed
koneãnou stanicí metra âern˘ Most. Veﬁejnost se zde bude moci seznámit s historií,
souãasností a kulturními zvyky RomÛ Ïijících v âR. Souãástí akce, jeÏ bude probíhat od 11 do 18 hod., bude fotografická
v˘stava z historie RomÛ, prodej knih a romské hudby, koncert romské kapely Romens,
vystoupení taneãního souboru obãanského
sdruÏení Cikne âhave (na snímku), dûtí ze
Z· Havlíãkovo nám. Praha 3 a dal‰ích.
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sv. Bartolomûje) koná na zdej‰ích
ãtyﬁech drahách turnaj v bowlingu.
Pﬁihlá‰ky do naplnûní kapacity
herny na tel. 28l 005 278 do pátku 30. dubna do l2 hodin. Startovné je 20 Kã na osobu.

foto: ves

ních souborÛ Májování. BliÏ‰í
informace budou v kvûtnovém
vydání ListÛ.

Koncert maltské klavíristky
Ve stﬁedu 19. kvûtna zveme pﬁíznivce váÏné hudby do Galerie 14
na koncert maltské klavíristky
Maureen Galea. Zaãátek koncertu
je v 18.30 hodin, vstup voln˘.

PRAHA 14 TOUR – tenisov˘
turnaj ve ãtyﬁhrách
V sobotu 29. kvûtna od 8 hodin se
uskuteãní na kurtech Z· Bﬁí VenclíkÛ tenisov˘ turnaj ve ãtyﬁhﬁe pro
dospûlé neregistrované hráãe. Prezence 7.30–7.50 hodin, startovné
50,– Kã.

*
Poznámka: Zmûna programu
vyhrazena.

Pozvánka na vlastivûdné akce
Strana zelen˘ch Praha 14 zve na dvû
vlastivûdné akce. Na besedu o historii
i souãasnosti Prahy 14 (povídání s obrázky, na kter˘ch je zachycena stará i nová
tváﬁ jednotliv˘ch obcí). Beseda se uskuteãní v nedûli 18. dubna od 16 hod.
v Hloubûtínû, Z· Hloubûtínská 700,
lektor Mgr. Jaroslava Náprstková. Druhou akcí je vlastivûdná vycházka po âerném Mostû v nedûli 2. kvûtna, sraz ve 14
hod. pﬁed stanicí metra Rajská zahrada.
Lektor Karel âerno‰ek.

Po‰ta roz‰íﬁila otevírací dobu
Od prvního dubna je po‰ta v ul. Bﬁí
VenclíkÛ 1139, âern˘ Most otevﬁena
v sobotu od 9 do 13 hodin.

co se dûje v na‰em regionu

duben 2010

Programová nabídka pro veﬁejnost – duben

Jazykové kurzy pro dûti a dospûlé:

angliãtina a nûmãina (pﬁihlá‰ky a více informací
u lektorky Petry Novotné na tel. 777 180 240)

Taneãní kurzy:

pﬁihlá‰ky na tel. 284 826 566,
více informací na www.astra-praha.cz

Cirkusová ‰koliãka – dûtsk˘ karneval:

ãtvrtek 1. 4. od 9 hod.,
kontakt: informace@pme-service.cz

Písnû a romance

(Nadia Petrenko z Národního divadla v Praze a její hosté):
stﬁeda 7. 4. od 17. hod.

Country veãer – Country Ladies:

pátek 9. 4., 19–23 hod., vstupné 90 Kã, senioﬁi 45 Kã

Akademie DDM:

pátek 16. 4., hl. vystoupení 18–20 hod., vstup voln˘

1. sousedsk˘ ples:

pátek 23. 4., 20–02 hod., vstupné 90 Kã

Kﬁeslo pro hosta

(Vzpomínky na Juditu âeﬁovskou, moderuje Jaroslav Suchánek, hosté:
zpûvaãka Vûra âermáková a muzikant Ivan Smetáãek):
pondûlí 26. 4. od 18 hod., vstupné 90 Kã, senioﬁi 45 Kã

Klub cestovatelÛ P14

(Za sopkami Sahary – pﬁedná‰ka s promítáním RNDr. Pavla Mrázka):
stﬁeda 28. 4. od 18.30 hod., vstup voln˘

Zmûna programu vyhrazena. Dotazy k programu na tel.
724 099 889 (Carlos Îák).
Velk˘ sál KD Kyje je vhodn˘ pro poﬁádání nejrÛznûj‰ích
kulturních, vzdûlávacích ale i sportovních akcí (stolní tenis,

‰ipky) jak pro veﬁejnost, tak i pro uzavﬁenou spoleãnost
(napﬁ. firemní akce, veãírky apod.). Pro náv‰tûvníky KD
Kyje je také k dispozici novû otevﬁená restaurace ·imanda
a pﬁipravuje se téÏ otevﬁení penzionu.
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co se dûje u na‰ich sousedÛ

Divadlo v Horních Poãernicích
Votuzská 379, Praha 9,
spojení autobusy z terminálu âern˘ Most do
zastávky Votuzská,
bliÏ‰í informace na:
www.divadlopocernice.cz

Pﬁedprodej na duben v pokladnû divadla
od 9. bﬁezna, od následujícího dne jsou
moÏné internetové rezervace nebo zakoupení vstupenek v pokladnû Chvalského
zámku (dennû 10–16 hod.). Pokladna
v divadle je otevﬁena po – ãt 16–18 hod.
a hodinu pﬁed kaÏd˘m pﬁedstavením.
Pﬁipravujeme návrat kina do Horních
Poãernic. Ve zku‰ebním provozu uvedeme
v dubnu ãeskou filmovou komedii Bobule a dvû dopolední promítání pro dûti.
Budeme vybírat filmy, které uÏ v multikinech nebûÏí, ale které je pﬁíjemné za
rozumnou cenu vidût na velkém plátnû.
âtvrtek 8. dubna v 19.30 hod.
/ ·TIKA K OBùDU

Produkce agentura Harlek˘n, s.r.o. HrÛzostra‰ná komedie o tom, Ïe kdo jinému

(program na duben)

jámu kopá... Úãinkují: Naìa Konvalinková a Libu‰e ·vormová.

Nedûle 18. dubna v 15 hod.
O HLOUPÉ KAâENCE

Sobota 10. dubna v 15 hod.
JAK SE HONZA UâIL âAROVAT

Divadlo „M“ zájezdová scéna Praha.
V˘pravná hudební pohádka.

Divadlo Pohádka. Pohádka s písniãkami
o tom, Ïe bez práce nejsou buchty a Ïe
kouzla nejsou Ïádné ãáry.

Pátek 23. dubna v 19.30 hod.
Michael Frayn / BEZ ROUCHA aneb
JE·Tù JEDNOU ZEZADU

Sobota 10. dubna v 18 hod.
BOBULE /film/

Divadelní soubor Právû zaãínáme. Komedie svûtoznámého dramatika o tom, jak
tûÏk˘ je hereck˘ chlebíãek.

Letní komedie o dvou kamarádech – praÏsk˘ch podvodníãcích, moravsk˘ch vinicích
a splnûn˘ch snech.
Úter˘ 13. dubna v 19.30 hod.
Johnnie Mortimer a Brian Cooke
/ KDYÎ KOâKY NEJSOU DOMA

Docela velké divadlo Litvínov. Vynikající
anglická komedie o tom, co se stane, kdyÏ
muÏi zÛstanou v Lond˘nû bez dozoru
sv˘ch manÏelek. Úãinkují: Luká‰ Vaculík,
Roman ·tolpa, Hana Sr‰Àová a dal‰í.
âtvrtek 15. dubna v 19.30 hod.
Petr Strnad / JAK UVA¤IT ÎÁBU

Divadelní spoleãnost Ansambl. Tragikomedie napsaná pro Vilmu Cibulkovou
a Miroslava Etzlera.

Nedûle 25. dubna v 15 hod.
P¤ÍHODY FERDY MRAVENCE

Divadlo AHA! âinoherní pohádka na
motivy kníÏky Ondﬁeje Sekory.
Úter˘ 27. dubna v 19.30 hod.
Marc Camoletti / KDYÎ TY, TAK JÁ TAKY,
MILÁâKU!

Produkce: divadelní spoleãnost Háta. Ocitáme se v PaﬁíÏi, kde autor z banálních
situací spﬁádá hry, které ‰umí jako ‰ampaÀské, hry, které pﬁekvapují hry, které
baví.
ZMùNA PROGRAMU VYHRAZENA.

Maketa jedineãného
Codexu Gigas
AÏ do 2. kvûtna máte moÏnost na Chvalském zámku vidût maketu nejvût‰í knihy
svûta Codexu Gigas – ëáblovy bible. Jedná se o jedno z nejpozoruhodnûj‰ích literárních dûl v‰ech dob, které bylo v prÛbûhu tﬁicetileté války ·védy odcizeno
a odvezeno z Prahy. Od té doby se do
Prahy nakrátko vrátilo aÏ v roce 2007,
kdy bylo zapÛjãeno na v˘stavu v praÏském Klementinu. V souãasné dobû je
kodex uloÏen v Královské knihovnû ve
Stockholmu. Vzhledem k tomuto faktu
se v˘znam˘ ãesk˘ knihaﬁsk˘ mistr Jiﬁí
Fogl rozhodl zhotovit alespoÀ maketu
tohoto jedineãného kodexu, kterou budete mít moÏnost obdivovat právû v rámci na‰í v˘stavy.

Chvalsk˘ zámek – program na duben
krátkodobé v˘stavy
3. 3. – 2. 5.
V˘stava ãeské kniÏní kultury, kniÏní vazby
Jiﬁího Fogla – ëáblova bible
6. 4. – 29. 4.
Jiﬁí ·treit: Cesta ke svobodû – v˘stava velkoformátov˘ch fotografií s tématikou drog (ve stodole v areálu
Chvalské tvrze) – souãástí v˘stavy cyklus pﬁedná‰ek s protidrogovou tématikou (více na www.chvalskyzamek.cz)
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30. 3. – 25. 4. V˘stava fotografií, fotografická soutûÏ ãtrnáctideníku Ná‰ REGION
7. 4. – 2. 5.
Pod povrchem – v˘stava SdruÏení sochaﬁÛ
âech, Moravy a Slezska

doprovodné akce
1. 5.
Den otevﬁen˘ch dveﬁí u pﬁíleÏitosti 2. v˘roãí
otevﬁení Chvalského zámku pro veﬁejnost

na‰i zastupitelé

duben 2010

Pﬁedstavujeme: Lubomíra VÛjtûcha
V seriálu rozhovorÛ se ãleny Zastupitelstva Mâ Praha 14 pﬁichází
na ﬁadu Lubomír VÛjtûch (âSSD). Vystudoval SP· Elektrotechnickou, obor elektroenergetika. Pracuje jako revizní technik a je
specialistou BOZP a PO (bezpeãnost práce a ochrana zdraví pﬁi
práci a poÏární ochrana). Zku‰enosti z komunální politiky: od roku
2002 byl ãlenem komise pro sociálnû právní ochranu dûtí
a sociální vûci, od roku 2003 aÏ dosud pÛsobí v pﬁedstavenstvu
Správy majetku Praha 14, a. s., ãlenem Zastupitelstva Mâ Praha 14
je od roku 2006, pracuje v bytové komisi.
Jak se vám Ïije na âerném Mostû?

Na âern˘ Most jsem se pﬁistûhoval na jaﬁe
1997, po rozvodu jsem zde opût zaãal nov˘
Ïivot. V poãátku jsem se seznamoval s nov˘m prostﬁedím a zaÏil i dlouhé kolony aut
a autobusÛ ze stanice metra âeskomoravská k nám na sídli‰tû. V souãasnosti jsem
snad i trochu spokojen˘m obãanem Prahy 14.
Co vám dalo studium elektrotechniky
pro Ïivot?

Zamûstnání na cel˘ Ïivot, bez tohoto zdroje energie se dnes neobejde Ïádná domácnost ani prÛmysl a technick˘ v˘voj jde stále
dopﬁedu. Tak je stále, co se uãit, a technické zaﬁízení vyÏaduje pravidelnou údrÏbu,
revize nebo opravy a rekonstrukce.
Máte jedno vnouãe, jak zvládáte roli
dûdeãka? Je urãitû ménû nároãná neÏ
role otce…

Vnuãka Dominika se mé dceﬁi narodila
v lednu leto‰ního roku a tak proÏívám tu
pﬁíjemnûj‰í ãást Ïivota: radostnûj‰í a ménû
odpovûdnou.
âemu se nejradûji vûnujete sám ãi
s rodinou ve volném ãase?

Dﬁíve jsem bral rekreaãní sport jako souãást Ïivota ve voln˘ch chvílích, po operaci
páteﬁe v loÀském roce se vûnuji relaxaci.
Rád si zajdu do sauny, zaplavat ãi na krátk˘ pobyt v pﬁírodû.
Jak se vám pracuje v bytové komisi
a jaká je dnes v Praze 14 situace
s obecními byty, jejich v˘stavbou a pﬁidûlováním?

Dne‰ní charakter bytové komise je ménû
nároãn˘, jsou stanovena jasná pravidla na
pﬁidûlování sociálních bytÛ. MnoÏství
Ïádostí pﬁevy‰uje nabídku. Nové bytové
jednotky nepﬁib˘vají a tak jedinou vla‰tovkou se stala dostavba ubytovacích jed-

notek v Broumarské ulici, kdy je ãást
z tûchto bytÛ poskytnuta pro potﬁeby
sociálnû slab‰ím obãanÛm na doãasné ubytování.
Jak je spravován majetek Prahy 14
z va‰eho pohledu dlouholetého ãlena
pﬁedstavenstva Správy majetku?

Akciová spoleãnost SMP 14 zaji‰Èuje správu bytového fondu Mâ. V pﬁede‰l˘ch
letech pﬁedstavenstvo vûnovalo znaãnou
pozornost problematice neplatiãÛ, kde se
podaﬁilo sníÏit dluÏné ãástky. Dlouhodobû
se téÏ vûnujeme obsazenosti garáÏí a parkovacích stání ve vnitroblocích. V˘znamnou akcí spoleãnosti byla v˘stavba objektÛ
v Broumarské ulici, zámûrem bylo vybudování a nav˘‰ení poãtu ubytovací kapacity zejména pro obãany sociálnû slab‰í.

Na snímku s vnuãkou Dominikou.

micky rozvíjela, vybudovalo se obchodní
centrum, zastávky metra, podaﬁila se rekultivace rybníãku Aloisov, pouze té vody je
nedostatek. Do budoucnosti je nutné
zab˘vat se problémem pﬁestárl˘ch obãanÛ
Prahy 14 a v˘stavbou domu pro seniory.
Co se vám na dne‰ní dobû líbí a co
naopak vás dokáÏe „vytoãit“?

V tomto volebním období jsme v zastupitelstvu Mâ pouze ãtyﬁi zastupitelé za
âSSD. Pﬁi tomto poãtu zastupitelÛ v opozici se nám nedaﬁí úãinnû prosazovat rozhodující zámûry.

Mnoho hezkého na dne‰ní dobû není. To,
co mnû opravdu vadí, je pﬁedev‰ím korupce ve státní správû. Poslední kauza Magistrátu „karta Opencard“ je uÏ opravdu velmi silná dávka. BohuÏel i poslední v˘voj ve
‰kolství je velmi zaráÏející, prohlubující se
‰ikana a agrese mezi Ïáky i smûrem k pedagogÛm.

Jaké jsou v dne‰ní dobû nejvût‰í hﬁíchy
ãi nedostatky v oblasti bezpeãnosti práce a poÏární ochrany?

Pﬁedstavte si, Ïe vám zlatá rybka vylovená v Kyjském rybníce splní tﬁi pﬁání.
Jaká by to byla?

Je to pﬁedev‰ím lidsk˘ ãinitel, kter˘ zpÛsobuje vût‰inu rizik a k tomu pﬁistupuje ãasto i nevûdomost lidí. Je to napﬁíklad vandalismus, nepoﬁádek a ãasto i lhostejnost.
Napﬁíklad zatarasené únikové cesty, botníky nebo i kﬁesla na chodbách domÛ jsou
ãastou pﬁíãinou zahoﬁení ãi vzniku poÏáru.
Neoprávnûné stání vozidel na poÏárních
nástupních plochách pro hasiãe ãasto brání HZS v zásahu.

Na zlatou rybku nevûﬁím, i kdyÏ pohádky
mám rád. Pﬁáním pro v‰echny by mûlo b˘t
zdraví, bez toho si nenajdeme zamûstnání, práci a nezískáme finance a ãasto i ztrácíme pﬁátele a Ïivotní jistoty.

Jak se âSSD daﬁí v zastupitelstvu prosazovat vlastní návrhy a pﬁipomínky?

Chystáte se znovu kandidovat v podzimních komunálních volbách?

Ano, chystám se.
Jaké Ïivotní krédo vyznáváte?

Jaké vidíte plusy a jaké mínusy rozvoje
Prahy 14 v posledních letech?

Na‰e mûstská ãást se za poslední léta dyna-

Pﬁej a bude ti pﬁáno.
za ãtenáﬁe ListÛ se ptal
Jaroslav ·míd 
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neziskovky a obãanská sdruÏení

Komunitní
centrum
Mot˘lek
www.motylek.org
PhDr. Zuzana Jelenová
pﬁedsedkynû SdruÏení na pomoc dûtem
s handicapy

S velkou radostí
sdûlujeme, Ïe nov˘m generálním partnerem KC Mot˘lek se
stala spoleãnost S.O.S. – Dekorace s.r.o.
Velmi si jejich rozhodnutí ceníme a moc se
tû‰íme na spolupráci!

Z mateﬁského centra KC Mot˘lek
Relaxaãní malování, Exkurze k hasiãÛm,
Kurz první pomoci – termíny akcí budou
upﬁesnûny, informace na tel. 775 964 765,
281 912 081.

Z nízkoprahového klubu Pacific
Odpoledne plné hudby (stﬁeda 7. 4., od
17 do 20 hod.) – vyzkou‰ejte si práci DJ,
moderátora nebo si pﬁijìte zatancovat!
Preventivní program o drogách (ãtvrtek
8. 4. od 15 do 16.30 hod.) – pojìte si povídat o rizicích drog.
Preventivní program o drogách (ãtvrtek
15. 4. od 15 do 16.30 hod.) – pokraãování
besedy na téma drogy, tentokráte povídání
s hostem na téma: „Co je to závislost“?
Aquapark LetÀany Lagoon (pondûlí 19. 4.
od 15 do 19 hod.) – vstupné hradí Pacific,
s sebou jízdné na MHD, sraz v 15 hod.
u Pacificu.
Ble‰í trh v Pacificu (ãtvrtek 22. 4. od 14 do
17.30 hod.) – nakoupit a prodat mÛÏete
cokoli, zahrajte si na obchodníky!
Filmov˘ klub (pátek 23. 4. od 15 hod.) –
film si vyberete sami!
Vaﬁení v Pacificu (pondûlí 26. 4. od 16 do
20 hod.) – pﬁijìte si uvaﬁit nûco dobrého dle
vlastního v˘bûru!
Podrobnûj‰í informace o akcích
u Mgr. Pavlíny Stankayové – 777 964 754.

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

KrouÏky a kurzy Studia Inspirace
V‰echny aktuální informace o akcích, logopedické poradnû atd., najdete na na‰em webu. SluÏba
hlídání dûtí v hernû opût kaÏd˘ pátek 9–12 hod.
Jarní burza dûtského obleãení: 9.–10. dubna
10–17 hod. Potﬁebujete prodat kvalitní vûci, ze
kter˘ch va‰e dûti vyrostly a koupit jiné? MÛÏe-
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te je pﬁinést ve dnech 6.–8. 4. a od pátku zahajujeme prodej. Více informací na na‰em webu
nebo na telefonu 281 918 473.

EKODEN pro sídli‰tní dûti –
sobota 24. dubna
Ke Dni Zemû pﬁipravujeme letos jarní Ekoden na téma Praha 14 – mÛj domov. Partnerem nám budou organizace Prahy 14, EKODEN pﬁipravujeme ve spolupráci s Mâ Praha
14. Na dûti ale i jejich rodiãe budou opût ãekat
soutûÏe a hry s tematikou pﬁírody, Ïivotního
prostﬁedí a poznávání Prahy 14. Více informací najdete na stranû 29.

Bezplatné sociálnû právní poradenství
V Obãanské inspiraci poskytujeme registrované sociálnû právní poradenství zdarma díky
podpoﬁe MPSV, MHMP a Mâ Praha 14. U nás
v kanceláﬁi právní poradny, Kuãerova 14 je vám
k dispozici Mgr. ¤epíková a to bez objednání
ve stﬁedu a v pátek dopoledne. Na podveãerní
a veãerní hodiny (kaÏdé úter˘) se na konzultaci s externími právníky objednejte na ã.
774 707 744.

Více informací na www.jahodaweb.cz.
Vybíralova 969, Praha 14-âern˘ Most

Nízkoprahov˘ klub Jahoda: pondûlí a ãtvrtek
15–19 hod., v úter˘ pouze konzultace po domluvû s pracovníky klubu.
Nízkoprahov˘ klub DÏagoda: pondûlí a ãtvrtek 15–20 hod., v úter˘ pouze konzultace po
domluvû.
Terénní práce: kontaktní pracovníky Karolínu
a Martina mÛÏete potkat na ulici v pondûlí
a stﬁedu od 15 do 20 hod.
Rodinné centrum JahÛdka: ·koliãka: pondûlí,
úter˘ a ãtvrtek 8–12 hod. ·kolné: 250 Kã za
jedno dopoledne pro jedno dítû, 350 Kã sourozenecká sleva. MoÏnost nákupu zv˘hodnûn˘ch permanentek. Informace a rezervace
u Kateﬁiny Cibulcové na ãísle 721 601 333.
Klub – herna s programem: stﬁeda a pátek
9–11 hod.
Volná herna: stﬁeda 15–18 hod. Za jednu
náv‰tûvu zaplatí rodiãe 40 Kã.
Semináﬁ pro rodiãe MYSLÍM, TEDY JSEM,
ãtvrtek 8. 4. od 15 do 16.30 hod. Speciální
pedagoÏka Mgr. Berta BurkoÀová vám prozradí víc o v˘voji my‰lení a ﬁeãi, dá vám praktické tipy, jak je rozvíjet. Na semináﬁ mÛÏete vzít
i své dûti, aby si mohly v‰e vyzkou‰et! Cena:
180 Kã. Pﬁihlá‰ky a dotazy: Berta BurkoÀová,
telefon 736 279 162, e-mail berta@burkon.cz.
TátaMámaHerna: sobota 10. 4. od 10 do13
hod. Program pro celou rodinu, cena 50 Kã.
Dvojãata v JahÛdce: ãt 15. 4. od 15.30 do
18.30 hod. Setkání rodin s dvûma a více dûtmi.

Jahodárna – stﬁedeãní akce pro veﬁejnost od 18
do 20 hod. u nás v JAHODù. Více informací
o jednotliv˘ch klubech a aktuálních akcích
najdete na na‰ich stránkách www.jahodaweb.cz.

Dûtské studio
Pohádka
Bobkova 777,
Praha 9-âern˘ Most
www.vpohadce.cz
Jitka ·indeláﬁová, tel. 739 03 44 35
e-mail: jitka.sindelarova@vpohadce.cz

Duben v Pohádce
Dopolední ‰koliãka Pohádka Po–Pá: 8–12
hod. Pro dûti od 3 do 6 let, které si potﬁebují zvyknout na kolektiv vrstevníkÛ. Cena
za dopoledne: 140–180 Kã podle poãtu
nav‰tûvovan˘ch dnÛ t˘dnû.
Volná místa jsou je‰tû pro následující dny
v t˘dnu:
Po – hrajeme si s angliãtinou
ât – zpíváme, hrajeme si divadlo
Pá – cviãíme, tancujeme, ﬁádíme
Odpolední aktivity pro dûti pﬁed‰kolního
i ‰kolního vûku:
Volná místa v krouÏcích: Taneãní v˘chova
pro holãiãky 3–4 roky – Po 16 hod., V˘tvarné hrátky pro pﬁed‰kolní dûti – St 16.30
hod., DramaÈáãek pro pﬁed‰kolní dûti –
ât 17 hod., Jóga – Út 16 hod.
Veãerní aktivity pro Ïeny: Relaxaãní cviãení: Út 20 hod. – cena lekce: 60 Kã

BB KLUB
www.cb.cz/rajska.zahrada
Mgr. Pavel Trefn˘ 775 024 742,
pavel.trefny@cb.cz

ANGLICK¯ KLUB (12–18 let), Konverzace
s Ameriãany. Stﬁeda 16.30–18.30 (Heﬁmánek,
Vybíralova 969)
Dûtsk˘ klub HRAD (6–11 let), hry, písniãky, divadlo. âtvrtek 15.30–17 hod. v Heﬁmánku.
11. 4. VELIKONOâNÍ P¤EDSTAVENÍ
DùTÍ Z KLUBU HRAD. Od 10 hod. v Heﬁmánku.
Fotbal (star‰í 15 let) – úter˘ 18–19.30hod.
V Areálu CB Chvaly, StoliÀská 41B. Kontakt:
Martin 777 033 592.

Církev bratrská poﬁádá:
âAJOV¯ VEâER S NEOBYâEJN¯MI
P¤ÍBùHY OBYâEJN¯CH LIDÍ.
Stﬁeda 14. 4. od 19.15 v KC OÁZA (MaÀákova 754/22).
ÎIVOT PO ÎIVOTù – iluze nebo realita?
18. 4. od 10 hod. v HE¤MÁNKU (Vybíralova 969). Více na: www.cb.cz/rajska.zahrada
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DDM na âerném Mostû
Generála Janou‰ka 1060,
tel. fax.: 286 889 428
info-cm@ddmpraha9.cz
www.ddmpraha9.cz

Filmov˘ trhák: 19. dubna 14–17 hod., zdarma. Tato akce je urãena pro ty, co mají rádi filmy, dobr˘ postﬁeh a kapku nejen hereckého
talentu. Nutná rezervace v kanceláﬁi DDM.
Pro dûti 7–14 let.
VELIKONOCE – CESTA KOLEM SVùTA
1.–5. dubna, cena 700 Kã. Cesta kolem svûta
za 5 dní ve stylu slavného Willy Foga. Pojedeme vlakem, poplujeme lodí, poletíme balonem.
Nutná rezervace v kanceláﬁi DDM. Pro dûti
9–16 let.
Pﬁipravujeme otevﬁení krouÏku KUNGFU
PùTI ZVÍ¤AT– pro dûti 9–12 let. Zájemci si
mohou rezervovat místa v DDM.
CENTRUM PRO P¤ED·KOLNÍ DùTI
v novém. Otevﬁeno Po–pá, 8–13 hod., 100 Kã
dopoledne, 850 Kã mûsíc (5 x t˘dnû). Pro dûti
od 3 do 6 let. Tû‰íme se na vás v novû vybaven˘ch prostorách.

KCR Heﬁmánek
Centrum Welcome
Vybíralova 969
âern˘ Most

·kolka Heﬁmánek – Den otevﬁen˘ch dveﬁí ve ‰kolce Heﬁmánek bude ve stﬁedu
28. dubna a 19. kvûtna. Více na www.skolkapraha.cz.
Prázdninov˘ reÏim ve ‰kolce Heﬁmánek –
moÏnost pﬁihlá‰ení dûtí ve vûku od 2,5 do
7 let na www. skolkapraha.cz

KLUBY:
7. 4. – Holãiãí sobota – cviãení pro maminky a dûvãata ml. ‰kolního vûku, 10–13.30
hod., aerobic, posilování, tanec a fit-nes.

Mateﬁské centrum
Klubíãko YMCA Praha
Vlãkova 1067 – pﬁízemí
http://klubicko.bloguje.cz
Mgr. Lucie Pernicová 777 596 163,
e-mail: klubicko.ymca@seznam.cz

Herny pro dûti s rodiãi:
V prÛbûhu dubna se mÛÏete tû‰it na otevﬁení
nového prostoru – terasy v Klubíãku. Pﬁijìte
si k nám pohrát a vyzkou‰et nov˘ kuliãkov˘
bazének. Herny pro dûti s rodiãi jsou otevﬁeny
kaÏdé pondûlí, stﬁedu a pátek 9.30–11.30
hod. a ve stﬁedu odpoledne 15.30–17.30 hod.
Vstup bez pﬁihlá‰ení.
Dopolední programy:
14. 4. Sociálnû stimulaãní skupina pro dûti
s rodiãi Tvoﬁivé hry s ptákem Zlobivákem
28. 4. Semináﬁ pro rodiãe: Já – Seznamte se:
sebepoznání – sebepﬁijetí – k ãemu je dobré?
od 10.15 hod., herna otevﬁena
Odpolední programy:
Na ãtvrtek 15. 4. jsme pro vás pﬁipravili
V¯LET ZA ZVÍ¤ÁTKY – Náv‰tûvu Stanice
pﬁírodovûdcÛ DDM Praha. Sraz v 9.15 na stanici metra Rajská zahrada.
V pátek 23. 4. od 15 do 17 hod. zveme v‰echny dûti s rodiãi na akci HRÁTKY S P¤ÍRODOU aneb SLAVÍME DEN ZEMù, která
probûhne na zahradû a v prostorách Klubíãka.
MÛÏete se tû‰it na soutûÏe a tvoﬁení z recyklovan˘ch materiálÛ. Vstupné dobrovolné.
Veãerní programy:
Cviãení pro dospûlé Aby záda nebolela probûhne 6. 4. a 20. 4. od 19.30 do 20.30 hod.
Zmûny v programech:
Programy v pondûlí 5. 4. odpadají – Velikonoãní pondûlí.
Podrobné informace o programech na webov˘ch stránkách MC Klubíãko nebo
Kontakt: Mgr. Lucie Pernicová 777 596 163,
klubicko.ymca@seznam.cz

24. 4. – sportovnû-tvoﬁivé dopoledne pro
rodiny s dûtmi – 9.30–12 hod., dûti od 2
do 6 let a jejich rodiãe. Nutno objednat na
tel.: 723 540 806

Ve v‰em jasno jsem mûla, kdyÏ jsem si pﬁi
studiu techniky doplÀovala studium o obor
pedagogiky a psychologie. „Nechápu, proã
rodiãe s tou v˘chovou toho tolik nadûlají“, usmívala jsem se shovívavû, vida bezradné rodiãe. Na‰tûstí jsem mûla tolik rozumu, abych neudílela nevyÏádané rady. V‰e
se zmûnilo náhle, pﬁi prvním dûtském pláãi, kter˘ znûl na‰ím bytem. Bylo tu dítû,
nejvût‰í radost i starost, nejvût‰í láska i trápení mého nového rodiãovského svûta
a jednoduché nebylo NIC. Zaãínala jsem
postupnû chápat, Ïe rodiãovství je o mnû,
o vztahu partnerÛ, o rÛstu osobnosti,
o celoÏivotním poslání i povolání, Ïe rodiãi se prostû nerodíme, ale stáváme postupnû. Pochopila jsem, Ïe znalosti a vzdûlání
jsou jedna vûc, ale zku‰enost a Ïivot jsou
vûc druhá a obojí je NEODDùLITELNÉ.
Uãila jsem se pokoﬁe. PﬁestoÏe jsem matkou
dnes jiÏ témûﬁ dospûl˘ch dûtí, rukama mi
pro‰ly stovky ÏákÛ i pedagogÛ v dal‰ím studiu, stále si kladu otázky a hledám odpovûdi. A o tom v‰em jsou i semináﬁe Rodiãi
se nerodíme, rodiãi se stáváme, probíhající v MC Klubíãko YMCA Praha: o cestû
k sobû, k partnerovi i k dítûti, o osobním
rÛstu i hledání.
Jaké tedy semináﬁe jsou? Takové, jací jsme
my rodiãe, veselé i smutné, dynamické
i uklidÀující, relaxaãní i burcující. Pﬁiná‰ejí nové poznatky i proÏitky. Jsou podporou rodiny a díky MPSV, MHMP a Mâ
Praha 14 jsou zdarma, takÏe umoÏÀují pﬁístup ‰irokému spektru rodiãÛ. Otevﬁena je
v jejich dobû i herna pro dûti.
Co je m˘m cílem pﬁi realizaci tûchto semináﬁÛ? Co oãekávám? V‰echno. To nejvíc,
co mÛÏe ãekat matka, uãitelka, ãlovûk, kter˘ cel˘ Ïivot pracuje s dûtmi a mlad˘mi je
to, Ïe se i díky jeho práci svût stane vlídnûj‰í, ‰Èastnûj‰í a laskavûj‰í. AÈ se vám podaﬁí zmûnit aspoÀ svût vá‰ a va‰ich dûtí.
Ing. Mgr. Marie Nováková
vedoucí MC Klubíãko

Nabídka semináﬁÛ v leto‰ním roce:

Kurzy v˘tvarné ãinnosti pro maminky
s dûtmi – dûti od 2 do 5 let, kaÏdou stﬁedu
od 15.30 do 17 hod. v MC Heﬁmánek, více
na telefonu 724 923 071.
V Heﬁmánku mÛÏete opût vyuÏít poradenství v bytové problematice – zdarma. (Ve
spolupráci s KC Mot˘lek).

Rodiãi se nerodíme,
rodiãi se stáváme

Leto‰ním karnevalem se Klubíãko YMCA Praha
na âerném Mostû pﬁipojilo k celorepublikové
kampani „Sítû MC – Masopust“.
foto: LP

28. duben 10.15 hod.: Dnes nekritizuji –
pozitivní hodnocení druh˘ch
26. kvûten 10.15 hod.: Kdyby ty pocity
nebyly – emocionální v˘chova
16. ãerven 10.15 hod.: Tvoﬁím, tvoﬁí‰...
Jak uplatnit tvoﬁivost v budování harmonické rodiny
Po semináﬁi mají rodiãe moÏnost konzultace problémÛ a poradenství plánovaného
a zodpovûdného rodiãovství (nutno objednat 775 204 208).
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Pozvánka na setkání

Závody psÛ

Nízkoprahov˘ klub Pacific (o.s. SdruÏení
na pomoc dûtem s handicapy) za podpory
Mûstské ãasti Praha 14 – odboru sociálních vûcí a zdravotnictví zve mládeÏ od 11
do 18 let na dvû zajímavá povídání o drogách. První setkání na téma Rizika uÏívání drog se bude konat ve ãtvrtek 8. dubna
od 15 hod. Program povede lektorka o. s.
Institut Filia – zku‰ená psychoterapeutka,
která pracuje v psychiatrické léãebnû Bohnice a vûnuje se závislostem. Druhé setkání, tentokrát na téma Co je to závislost?,
bude ve ãtvrtek 15. dubna od 15 hod. Na
toto setkání s sebou paní lektorka pﬁivede

V sobotu ke koním!

hosta, kter˘ bude hovoﬁit o sv˘ch vlastních
zku‰enostech s drogami.
Programy jsou urãené nejen náv‰tûvníkÛm Pacificu!
Zájemce prosíme, aby se z dÛvodu omezené kapacity hlásili pﬁedem u Pavlíny Stankayové na ãísle 777 964 754, napsali
e-mail na adresu stankayova@motylek.org
nebo svou úãast oznámili osobnû v klubu
Pacific.
Obû setkání se uskuteãní v klubu Pacific,
ul. Vlãkova 1067, asi 80 m od stanice metra Rajská zahrada.

Skauti z Kyjí, pﬁijìte 10. dubna!
Konec minulého roku byl ve znamení 20. v˘roãí sametové revoluce.
Díky ní mÛÏeme i my skauti v tomto roce oslavit 20. v˘roãí zaloÏení
skautského stﬁediska. Skautské hnutí bylo pronásledováno v‰emi
diktaturami, a tak jsme stále zaãínali a stále byli zakazováni.
V roce 1939 – 1. ledna byl v Kyjích zaloÏen první skautsk˘ chlapeck˘ oddíl, kter˘ byl je‰tû téhoÏ roku zakázán. Po válce
opût v roce 1945 procitl, byl zaloÏen
i dívãí oddíl a v roce 1948 byly oba opût
zakázány. V roce 1968 byla obnovena
ãinnost skautského chlapeckého a dívãího oddílu, která trvala do roku 1970.
A po dvaceti letech, 1. 4. 1990, se se‰lo
opût pár nad‰encÛ, kteﬁí pro‰li kyjsk˘mi
i jin˘mi skautsk˘mi oddíly. Byli vûrni
zásadám junáckého hnutí a pokraãovali
v jiÏ zapoãaté tradici. Tentokrát bylo víc
dûtí – víc oddílÛ, a tak bylo zaloÏeno
samostatné stﬁedisko. Podaﬁilo se také za
nemalého úsilí a obûtavé práce ãlenÛ a za
finanãní podpory pﬁíznivcÛ, svépomocí
vybudovat vlastní klubovnu. Za ta léta

pro‰lo oddíly mnoho dûtí, postavilo se
mnoho táborÛ, zorganizovalo se mnoho
v˘letÛ. Skauti se zúãastnili mnoha soutûÏí, zahráli si mnoho her a navázala se
mnohá pﬁátelství. Stálo to mnoho ãasu,
mnoho energie, ale urãitû to stálo za to.
Pﬁed tﬁemi lety jsme oslavili v na‰í kyjské klubovnû 100 let trvání svûtového
skautingu. Se‰lo se tady kolem sedmdesáti ãlenÛ ve vûku od 15 do 80 let. V‰ichni si mûli co ﬁíct a na co vzpomínat.
Proto bychom tímto chtûli pozvat
v‰echny, kteﬁí se kdy zúãastnili jako dûti,
vedoucí i jako pﬁátelé – pﬁijìte opût
mezi nás 10. dubna ve 14 hod. do na‰í
klubovny, která je mezi S˘koveckou
a Hamerskou ulicí v Kyjích.
Vlasta Karlecová 
Slavnostní slibov˘
oheÀ, kter˘ jsme
rozdûlali v Satalické oboﬁe pﬁed
20 lety, pﬁi zakládání oddílu.
foto: archiv
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V Kynologickém klubu na cviãáku
v Kyjích se v sobotu 10. dubna od
10 hod. poﬁádá otevﬁen˘ závod v bûhu
psÛ (pes bûÏí za majitelem nebo k majiteli). Drobné pozornosti pro vítûze,
diplom pro kaÏdého, peãení buﬁtÛ,
obãerstvení. V‰echny pejskaﬁe – pﬁedev‰ím dûti – srdeãnû zveme. Následovat
budou ukázky v˘cviku, seznámení s na‰imi psy, volná beseda, kdy budou na
otázky o v˘chovû, chovu, v˘cviku a základech veterinární péãe odpovídat zku‰ení v˘cvikáﬁi a chovatelé.

Srdeãnû vás zveme na „Den otevﬁen˘ch
dveﬁí v JK Poãin“ – Dolní Poãernice,
ulice V Ráji – v sobotu 24. dubna od
10 hodin. âeká vás zajímav˘ program
po cel˘ den: soutûÏe, ukázky jezdectví
a vození dûtí na koních. Více info na:
www.jk-pocin.unas.cz, tel. 605 285 426

Letní jezdeck˘ tábor

Jezdeck˘ klub Poãin o.s. v Dolních Poãernicích poﬁádá první letní voltiÏní soustﬁedûní pro v‰echny zájemce o tuto netradiãní
jezdeckou disciplínu. Zku‰enosti s jízdou
na koni nejsou potﬁeba. Pﬁi voltiÏi cviãí na
koni voltiÏér- jezdec, kÛÀ je pﬁitom veden
lonÏérem. Tato jezdecká disciplína uãí cviãence správnému drÏení tûla, zdokonaluje
koordinaci pohybÛ a je v˘bornou prÛpravou na klasick˘ jezdeck˘ v˘cvik. Termín
soustﬁedûní je 1.–8. srpna, bydlení je zaji‰tûno v chatiãkách na bﬁehu rybníka. Kromû tréninku na zv˘‰ení kondice a zvládnutí základních voltiÏních cvikÛ na
trenaÏérech a na Ïiv˘ch koních budou souãástí programu dal‰í aktivity, hry, táboráky, koupání a plavení koní. Dal‰í informace získáte u Hanky ·pindlerové, telefon
605 285 426, hankaspindlerova@atlas.cz.
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Zveme vás na 1. Máj!
Zajíãek na koni, o.s. zve v‰echny své pﬁíznivce 1. kvûtna od 14 hodin do Galerie 14
(nám. Plk. Vlãka 686) na prvomájové zábavné odpoledne. Na programu bude nejprve vystoupení folklorního souboru Luãinka, od 15 hod. vození dûtí na konících
zdarma, v˘tvarné dílny s v˘robou jarních vûneãkÛ a od 16.30 hodin slavnostní prvomájov˘ prÛvod Prahou 14 s na‰imi koníky v ãele. V‰ichni jste srdeãnû zváni!
Akce probûhne za podpory Mâ Praha 14 a âeské spoﬁitelny.

Zajíãek s Luká‰em Bauerem
Zajiãek na koni se letos v zimû vydal na tábor do BoÏího Daru v Kru‰n˘ch horách.
Za dva turnusy se nauãilo lyÏovat 5 dûtí, ale celkem jich
fara na BoÏím Daru uvítala pﬁes 30.
Hory snûhu, v˘tvarn˘ program, karneval, lyÏování, to byl
mil˘, ale jiÏ znám˘ program. Tím prav˘m pﬁekvápkem
byla autogramiáda, focení a neskuteãnû mil˘ a osobní David Raffay z Prahy 14
pﬁístup skvûlého sportovce Luká‰e Bauera, kter˘ sem za (uprostﬁed) se na BoÏím Daru
na‰imi dûtmi pﬁi‰el. RodiãÛm udûlal zase radost dárek vyfotil s Luká‰em Bauerem
i s jednou z jeho dvou olympijmajitelky ski areálu Novako v podobû levn˘ch t˘denních sk˘ch medailí
permanentek. Kdyby se dûti ze Zajíãka na koni setkávaly s podobn˘m vﬁel˘m pﬁístupem, jak˘ k nim mûl Luká‰ Bauer, personál ski areálu Novako a faráﬁ z Ostrova, byl by to pro nû opravdu ráj na zemi.
text a foto: M·

Den pro
maminky
Studio ArteMISS spolu s o.s. Zajíãek na
koni zve 17. dubna od 9 hodin maminky dûtí s handicapy na celodenní akci
nazvanou „Den pro sebe“, do salonu
studia ArteMISS v Praze 2, Nitranská 14. Na programu je semináﬁ z oblasti psychologie, aura-soma, poradna
a diskuse s kosmetiãkou, kadeﬁnicí
a typoloÏkou. Pro úãastnice je vstup
zdarma a navíc dárek – poukázka na
sluÏby salonu v hodnotû 1000 Kã. Více
informací a pﬁihlá‰ky: Markéta ·ulcová,
tel. 731 009 645, www.zajiceknakoni.cz, www.artemiss.cz.

Amazonky stále v akci
Na zaãátku února nesmí chybût „Zimní
pﬁechod Brd“. Letos byla krásná snûhová
nadílka s hﬁejiv˘m sluníãkem dohromady.
VyjíÏdíme vlakem do Rymanû, odkud spoleãnû s jin˘mi oddíly putujeme pû‰ky pﬁes
Mní‰ek pod Brdy. Pﬁi dal‰í únorové schÛzce následuje etapa z Nekoneãného pﬁíbûhu
– holky nacházejí v nedalekém lese KamenoÏrouta, celého uplakaného u posprejované zídky. Je smutn˘ z toho, Ïe Nicota v‰e
pohlcuje a proto ub˘vá chutn˘ch skal
a kamenÛ. A tak ho odvádûjí k nám do
klubovny a vûnují mu drobné chutné
kamínky. Ukazujeme mu, kudy by se mûl
vydat k pískovcov˘m skalám a za odmûnu
nám prozrazuje dne‰ní etapu s hledáním
kouzelného kamene. Odpoledne jedeme
autobusem a metrem na Vy‰ehrad. Spoleãnû docházíme k Táborské bránû, odkud
zaãíná pátrací hra po Vy‰ehradû ve tﬁech
tﬁíãlenn˘ch skupinkách. U Vy‰ehradské
skály si ﬁíkáme povûst o Horymírovi
a ·emíkovi, prohlíÏíme si Slavín a u Cihelné brány jdeme na prohlídku podzemních
chodeb – tzv. Kasemat. Je‰tû jsme si poslechly povûst o âertovû sloupu a vyráÏíme
zpátky domÛ.
Více na www.skautkyamazonky.blog.cz
za 83. dívãí skautsk˘ oddíl Amazonky
Eli‰ka Hermannová – Rusalka 

·imon a David VaÀkovi, 3 roky

Dvojãata v JahÛdce
V rodinném centru JahÛdka, které je souãástí o.s. Jahoda, vymysleli zajímavou
novinku. Od loÀského listopadu se tu kaÏd˘ tﬁetí ãtvrtek v mûsíci scházejí rodiãe
s dvojãaty. Zatím nejvíc – 10 dvojãátek
tady bylo najednou pﬁi slavnostním vánoãním setkání. Jak˘ mají tyto schÛzky
v˘znam? Jde o to, aby si rodiãe mohli
vymûnit zku‰enosti s nároãnou v˘chovou
dvou dûtí najednou, ale také aby se dûti
poznaly a vûdûly o sobû. Zatím sem chodí
jen rodiãe s mal˘mi dûtmi (byla tu pr˘
i nedávno narozená miminka), ale úãast
dvojãat není vûkovû omezená. MoÏná se
tak ãasem obnoví na âerném Mostû
poboãka Klubu dvojãat, která tady pﬁed
lety byla a zanikla.
text a foto: ves
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VLASTIVùDNÉ VYCHÁZKY
pro seniory v dubnu
Sobota 3. dubna ZBRASLAVSKÉ VILY
(Dr. V. Vanãury, S. Ra‰ilova, J. Vejvody,
J. Otty atd.) Sraz ve 14 hod. na nástupi‰ti
stanice Smíchovské nádraÏí – trasy metra B.
Nedûle 11. dubna VILY V BUBENâI. TvÛrci –
Arch. J. Koula, J. Kotûra, D. Jurkoviã,
B. Hübschmann, I. Ullmann, V. Barvitius,
J. Krejcar. Sraz ve 14 hod. na nástupi‰ti stanice Hradãanská – trasy metra A.
Stﬁeda 14.dubna ZAJÍMAVOSTI JANÁâKOVA
NÁB¤EÎÍ. Sraz ve 14 hod. na Smíchovském
konci Mostu Legií (u Dûtského ostrova).
Nedûle 18. dubna PRAÎSK¯M SEMMERINGEM
NA ·MUK¯¤KU A CIBULKU. Sraz v 14 hod.
u pokladen âD Centra Praha Hlavní nádraÏí.
Nedûle 18.dubna ZA P¤ÍRODOU I HISTORIÍ
DO VINA¤IC S BÁJN¯M BACÍNEM
Vycházka 8–9 km pohodlnou chÛzí krásnou
krajinou. Sraz v 8.15 hod. u pokladen Hlavního nádraÏí. Vlak jede do Zadní Tﬁebánû, kde
je pﬁestup do V‰eradic. OdjíÏdí v 8.39. Návrat
kolem 18 hod.
Stﬁeda 21.dubna MÁSLOVICE – MUZEUM
MÁSLA. Odtud pû‰ky nauãnou stezkou
k Vltavû (cca 2 km). Romantická plavba pﬁívozem do Libãic – historie mûsteãka s moÏnou náv‰tûvou kostela sv. Bartolomûje. Sraz
v 10 hod. u autobusu ã. 374 (odjezd v 10.10),
stanice metra Kobylisy.
Nedûle 25. dubna PROKOPSK¯M ÚDOLÍM DO
HLUBOâEP. Sraz ve 14 hod. na nástupi‰ti
stanice Jinonice – trasy metra B.
(Poﬁádá DÛm seniorÛ Portus, ul. Karolíny
Svûtlé 18, Praha 1)

dvoustranu pﬁipravila Alena Veselá

Klub kardiakÛ i v Kyjích

Ranní rozcviãka pﬁi ozdravném pobytu.

JiÏ témûﬁ 10 let pomáhá na‰e základní
organizace Svazu postiÏen˘ch civilizaãními
chorobami na Proseku sv˘m ãlenÛm, vût‰inou seniorÛm – kardiakÛm, Ïít aktivnû
svÛj Ïivot ve spoleãnosti lidí se stejn˘mi
problémy. Bûhem tûch deseti let jsme byli
na ﬁadû rekondiãních pobytÛ v zajímav˘ch
oblastech na‰í zemû a absolvovali jsme víc
neÏ stovku vycházek do okolí Prahy i po
Praze. KaÏd˘ rok jsme zorganizovali i kulturnû poznávací zájezdy a na sv˘ch pravideln˘ch setkáních a besedách se seznamujeme se zajímav˘mi lidmi, zdravotnickou

foto: J. Vysoudilová

osvûtou atd. V minulém roce jsme zaloÏili
Klub kardiakÛ v Kyjích, kde poﬁádáme
cviãení pro kardiaky s prvky jógy pod
lékaﬁsk˘m dozorem. Obracíme se proto na
vás v‰echny, kteﬁí máte srdeãní a cévní
potíÏe a cítíte se tím handicapováni, pﬁijìte mezi nás a budete se moci zúãastnit
na‰ich dal‰ích zajímav˘ch akcí, které celoroãnû poﬁádáme. Pﬁihlásit se mÛÏete
v Sokole v Kyjích u Bohumily Rysové
nebo na tel. 777 335 535, ãi u Ivana Georgieva na tel. 777 073 444. Tû‰íme se na
vás!
IG 

Ve víru tance

Aãkoliv je u nás jiÏ Mezinárodní den Ïen svátkem jaksi opomíjen˘m, na‰i senioﬁi si ho
v KD Kyje 10. bﬁezna uÏili jaksepatﬁí! KaÏdá Ïena dostala hned u vchodu kvûtinu, v pﬁilehlé restauraci bylo moÏné si objednat nûco dobrého a k poslechu i tanci celé odpoledne vyhrávalo duo ·arm. Lydie Malá a Josef ·rám vybírali ze svého repertoáru vesmûs
známé taneãní melodie a nebylo divu, Ïe to vût‰inu pﬁítomn˘ch vylákalo na parket. âlenové na‰eho nejvût‰ího Klubu seniorÛ se zkrátka umûjí bavit!
text a foto: ves
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Kﬁest mezi jubilanty

2
1. Pﬁi slavnostním pﬁípitku bûhem kﬁtu knih se
starostou Miroslavem FroÀkem a Eugenií âechovou z odboru kanceláﬁe starosty.
2. Marie Magdalena HorÀanová
1

eto‰ní první setkání jubilantÛ v Galerii 14 mûlo 24. února zvlá‰tní sváteãní atmosféru, díky naprosto ojedinûlé události, které se tady v‰ichni
zúãastnili. Mezi na‰e seniory – jubilanty
pﬁi‰la vzácná náv‰tûva – paní Marie Magdalena HorÀanová z Hloubûtína, která
letos 6. dubna slaví neuvûﬁitelné 90. narozeniny. Její vûk je neuvûﬁiteln˘ nejen proto, jak paní HorÀanová vypadá, ale hlavnû proto, co dûlá. V osmdesáti letech se

L

totiÏ rozhodla, Ïe zaãne psát kníÏky a od té
doby jí uÏ nakladatelství Epocha vydalo
ãtyﬁi. Pﬁi pﬁíleÏitosti jejích blíÏících se
90. narozenin se starosta Mâ Praha 14
Miroslav Fronûk rozhodl osobnû pokﬁtít
poslední tﬁi její knihy, které spatﬁily svûtlo
svûta v letech 2006–2009. Námûty pro svá
díla Marie HorÀanová ãerpá pﬁeváÏnû ze
svého, nesmírnû bohatého a sloÏitého Ïivota a zatím poslední kniha – Povídkování
o chybování, která je souborem 26 poví-

dek o lidsk˘ch chybách, zahrnuje i pﬁíbûhy lidí z jejího okolí. Kﬁtu knih se zúãastnila i dcera na‰í v˘jimeãné seniorské spisovatelky Marta Luba Vãislo, Ïijící od roku
1968 v Kanadû, odkud sem kvÛli této slavnostní chvíli pﬁiletûla. Marie HorÀanová si
na chvíli vzala slovo a mimo jiné v‰em pﬁítomn˘m doporuãila proÏít zbytek Ïivota
jakoukoli aktivní ãinností, která nedovolí
ãlovûku stárnout a zlenivût. Její Ïivotní krédo je v duchu citátu sv. Benedikta z Nursie: „zahálka je nepﬁítelem ãlovûka“.
text a foto: ves 

Osobní asistence
Obãanské sdruÏení Melius (www.melius.cz) je na základû
rozhodnutí Magistrátu hlavního mûsta Prahy registrovan˘m
poskytovatelem sociální sluÏby osobní asistence pro 200 klientÛ na území hl. m. Prahy a Stﬁedoãeského kraje. Jedná
se o sociální sluÏbu, poskytovanou v pﬁirozeném prostﬁedí
klientÛ a v souladu se zákonem ã.108/2006 Sb., o sociálních sluÏbách. Tuto sluÏbu mohou vykonávat pouze kvalifikovaní pracovníci – osobní asistenti. âinnost se odvíjí
od poÏadavkÛ klienta, a to bez ohledu na ãas a datum.
Osobní asistence (dle § 39 v˘‰e uvedeného zákona) má klientovi umoÏnit zapojení do bûÏného Ïivota spoleãnosti
s ohledem na jeho zdravotní stav nebo mu alespoÀ umoÏnit dÛstojné prostﬁedí a péãi. Do kategorie na‰ich klientÛ
patﬁí osoby se zdravotním postiÏením a senioﬁi, jejichÏ situace vyÏaduje pomoc od jiné osoby a kteﬁí mají ze zákona
ã.108/2006 Sb. na osobní asistenci a pﬁíspûvek na tuto péãi
nárok. V‰ichni ãlenové o. s. Melius jsou zároveÀ ze zákona
povinni tûmto lidem poskytnout bezplatnû poradenskou
sluÏbu a pomoci jim pﬁi vyﬁizování administrativních záleÏitostí. V pﬁípadû zájmu nás neváhejte kontaktovat na
asistence@melius.cz nebo 775 555 526.

Hereãka Kvûta Fialová, která aã na to nevypadá, letos
oslaví 81. narozeniny, pﬁijala v bﬁeznu pozvání do „kﬁesla pro
hosta“ v KD Kyje. Jako svou vrstevnici ji pﬁi‰li obdivovat i na‰i
senioﬁi.
foto: ves
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Ne v‰ím
jsem byl rád
a dal‰í skuteãnû v˘znamnou
osobností na‰í mûstské ãásti jsme
se vypravili do Kyjí – Hutí, kde
v Pelu‰kovû ulici bydlí profesor
PhDr. Franti‰ek ·mahel, DrSc. S velice
pﬁíjemn˘m a nesmírnû vzdûlan˘m muÏem,
jenÏ má za sebou opravdu zajímav˘ Ïivot
pln˘ sinusoid, jsme si povídali v ob˘vacím
pokoji, kter˘ je spí‰e jednou velkou knihovnou. Ostatnû knihy lemují i jeho letmé
vzpomínky na mládí a provázejí jej vlastnû
cel˘m Ïivotem.
„Svûtlo svûta jsem poprvé spatﬁil 17. srpna 1934 v Trhové Kamenici, mûsteãku na
pomezí Îelezn˘ch hor a âeskomoravské
vrchoviny. Po dobu studií na Reálném
gymnáziu v Chrudimi jsem bydlel u svého
str˘ce, penzionovaného profesora ãe‰tiny,
nûmãiny a latiny, jehoÏ paní vyuãovala dûjepis a zemûpis. Rozhovory s nimi a jejich
mimoﬁádnû bohatá knihovna mi neobyãejnû prospûly. Na gymnáziu na mne zase
nejvíce zapÛsobily a pro budoucí Ïivot
i formovaly poutavé hodiny profesora dûjepisu Miroslava Hanu‰e. Krátce pﬁed maturitou v roce 1953 byl odsouzen na 16 let
pro údajnou vlastizradu bratr mé matky,
takÏe i pﬁes stateãné úsilí nûkolika ãlenÛ
profesorského sboru jsem nedostal doporuãení ke studiu na vysoké ‰kole. Po roãní
brigádû v ostravském dolu Jan ·verma
jsem pﬁece jen nezbytné kádrové doporuãení dostal a byl pﬁijat ke studiu na Filozofické fakultû Univerzity Karlovy.“
Tam zaãal student ·mahel v semináﬁi pomocn˘ch vûd historick˘ch a v semináﬁi
profesora Josefa Poli‰enského publikovat
v odborn˘ch ãasopisech své první ãlánky
z na‰í historie. V interním fakultním ﬁízení byl ale prof. Poli‰ensk˘ obvinûn z revizionizmu a s ním i jeho Ïák. Po absolutoriu v roce 1959 tak musel hledat uplatnûní
mimo Prahu.
„Zprvu jsem nastoupil jako uãitel na Z·
v Litvínovû a pozdûji jsem pﬁijal nabízené
místo ﬁeditele tamûj‰ího Mûstského muzea.
K dal‰ímu badatelskému rÛstu mi v mém
litvínovském vyhnanství pomohl prof. Franti‰ek Kavka, kter˘ mne pﬁizval do autorského kolektivu Struãn˘ch dûjin Univerzity
Karlovy. Díky ãetnûj‰í publikaãní ãinnosti
jsem byl v prosinci 1964 pﬁijat do Historického ústavu âSAV, byt v Praze se mi v‰ak
podaﬁilo získat aÏ o ãtyﬁi roky pozdûji.“

Z
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1. Pﬁijetí papeÏem Janem Pavlem II. ve Vatikánu
17. prosince 1999
2. Promluva na slavnostním shromáÏdûní v Karolinu ve
v˘roãní den zaloÏení Univerzity Karlovy 7. dubna 2002
3. Knihy provázejí Franti‰ka ·mahela cel˘ Ïivot
4. S manÏelkou Hanou
5. Obálka jedné z mnoha knih o stﬁedovûku
5
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Nutno podotknout, Ïe z Litvínova si Franti‰ek ·mahel odjel „odkroutit“ základní
vojenskou sluÏbu do Vimperku. Aã na ‰kole chodil na vojenskou pﬁípravu dva roky,
slouÏil socialistické vlasti pln˘ch dvaadvacet mûsícÛ. Vojnu si ale zpﬁíjemnil házenou, protoÏe v éﬁe slavné Dukly a brankáﬁe Jiﬁího Víchy chytal v tehdej‰ím béãku
Dukly právû ve Vimperku. Ale pojìme
zpátky do civilního Ïivota, hlavního mûsta
a historického ústavu.
„Zatímco do onoho roku 1964 jsem se
pﬁeváÏnû vûnoval ranému humanismu
a nejstar‰ím dûjinám Univerzity Karlovy,
v ústavu mi bylo pﬁidûleno husitské období ãesk˘ch dûjin. A obraznû ﬁeãeno jako
husité jsme dopadli i na zaãátku tzv. normalizace v roce 1970, kdy byl Historick˘
ústav âSAV zru‰en. Do novû zﬁízeného
Ústavu ãeskoslovensk˘ch a svûtov˘ch dûjin
jsem byl pﬁijat na tﬁímûsíãní smlouvu, která mi byla prodluÏována jen do té doby,
neÏ jsem dopsal pﬁidûlené kapitoly v prvním díle Pﬁehledu ãesk˘ch a ãeskoslovensk˘ch dûjin. Poté jsem hledal zamûstnání
a zaujal mû náborov˘ leták na ﬁidiãe tramvají, protoÏe ten je vût‰inu pracovní doby
sv˘m pánem. Z vozovny Pankrác jsem do
praÏsk˘ch ulic vyjíÏdûl pût let. V tomto
nelehkém období mi v dal‰í odborné ãinnosti solidárnû pomáhala ﬁada na‰ich
i zahraniãních historikÛ. Navíc mnû v roce
1979 náhle skonala choÈ Naìa, dceﬁi Yvettû v té dobû bylo 13 a synovi Robertovi
7 let, takÏe tramvajácké „‰ejdry“ mi pﬁi
v˘chovû dûtí absolutnû nevyhovovaly a já
svou ﬁidiãskou kariéru po pûti letech
ukonãil. Díky kolegÛm Milo‰i Drdovi
a Rudolfu Teclovi jsem v roce 1980 nastoupil jako historik do Muzea husitského
revoluãního hnutí v Táboﬁe. AÏ do sametové revoluce jsem tam mohl v ústraní pracovat na rozsáhl˘ch dílech o dûjinách
Tábora a husitské revoluce.“
Osudy Franti‰ka ·mahela jsou hodnû
smutnou ukázkou toho, jak se komunistick˘ reÏim zbavoval vzdûlan˘ch lidí, jak
dokázal niãit jejich rodinn˘ i profesní
Ïivot. Je ‰koda, Ïe se to zejména mlad˘m
lidem dnes vÛbec nepﬁipomíná. V jeho
nelehké situaci mu od roku 1984 byla a je
velkou oporou druhá manÏelka Hana,
dnes docentka ãeské literatury na FF UK.
„Hned po sametové revoluci jsem byl
povolán do obnoveného Historického
ústavu âSAV, jemuÏ jsem po dvû období
stál jako ﬁeditel v ãele. V letech 1990 aÏ
2002 jsem redigoval rovnûÏ obnoven˘ âesk˘ ãasopis historick˘, coÏ jsem povaÏoval
za stejnou poctu jako osmileté pÛsobení
v ãele Vûdecké rady Akademie vûd âR.

Mezitím jsem se v roce 1991 habilitoval na
FF UK, o ãtyﬁi roky pozdûji zde dosáhl
profesury a po nûkolik let vedl semináﬁ ãesk˘ch stﬁedovûk˘ch dûjin. Pro novû se rozvíjející doktorské studium se mi s podporou Viléma Herolda podaﬁilo v roce 1998
zaloÏit a postupnû s pomocí Petra Sommera také vybudovat Centrum medievistick˘ch studií jako spoleãné pracovi‰tû UK
a AV âR. Tam jsem pracoval pﬁes deset let
jako ﬁeditel nebo jeho zástupce a pracuji
tam dodnes.“
V˘ãet v˘znamn˘ch uznání, pozvání
k pﬁedná‰kám a poct profesora Franti‰ka
·mahela by vydal na dal‰í tiskovou stranu,
stejn˘ prostor by asi zabral seznam ãlenství
v domácích odborn˘ch a vûdeck˘ch orgánech. Hodnû dlouh˘ by byl i pﬁesn˘ seznam v‰ech jeho zamûstnání od roku 1953
dodnes. A po svém si upravil klasikovo
zvolání na své „ne v‰ím jsem byl rád“. Je
velice vtipn˘m a vynikajícím vypravûãem,
vÛbec nepÛsobí „suchopársk˘m“ dojmem,
jak by si ãlovûk vzhledem k jeho zamûﬁení
moÏná myslel. Není zatrpkl˘ ani netrpí
syndromem odplaty. Naopak i své smutné vzpomínky obãas proloÏí zajímav˘mi
odkazy na souãasnost i trefn˘mi poznámkami. Se zaujetím vypráví o sv˘ch dûtech
i dvou dcerách manÏelky, dohromady pr˘
mají nepoãítanû vnouãat, s nimiÏ si také
dost uÏije. Rád vzpomíná na svou sportovní minulost, z níÏ mu dnes zbylo uÏ jen
plavání a obãasná jízda na kole v okolí chaty v Sojovicích. Trochu jen posmutní, kdyÏ
si vzpomene, jak se tam byl zaãátkem bﬁezna podívat a vidûl ‰kody, které bohatá snûhová nadílka na tamûj‰í zeleni napáchala.
Tyhle ‰kody se ale dají moÏná uÏ na jaﬁe
hodnû zmírnit, u jin˘ch ‰kod je ta náprava dlouhodobûj‰í.
„Z pozice historika s urãit˘mi rozpaky sleduji na‰i vrcholnou politiku a z toho, co se
v parlamentu dûje, jsem hodnû smutn˘. Ti,
co nás tam reprezentují, v souãasnosti
opravdu spí‰ ‰kodí. Zdá se mi to pro na‰i
republiku opravdu nedÛstojné. Ale abych
nekonãil tak smutnû. V Praze 14 jsem
nesmírnû spokojen, je tu v‰e, co k Ïivotu
potﬁebuji, hodnû zelenû a navíc to mám
kousek na chatu. Od roku 1992 jsem bydlel v Kuttelwascherovû ulici ve ãtvrtém patﬁe bez v˘tahu, proto jsme se pﬁestûhovali
radûji sem do prvního patra, ãlovûk vzhledem ke svému vûku nikdy neví. A nohy
obãas bolí, ov‰em práce mám pﬁed sebou
je‰tû dost a dost.“
Hodnû zdraví a tolik potﬁebnou pohodu,
která mu asi polovinu Ïivota dost chybûla, popﬁál i jménem ãtenáﬁÛ ListÛ váÏenému panu profesorovi Pavel Vokurka. ■

Z 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.
Ztracen˘ symbol (Brown), vydalo Argo, 398,–
Kã. Tﬁetí román se symbologem Robertem
Langdonem, tentokrát neopustí americk˘
kontinent, zaplete se do noãní de‰ifrovací
honiãky ve Washingtonu a pátrání po pokladu zednáﬁÛ se rozjíÏdí...
MÛj Ïivot s Daphne du Maurier (Leng), vydalo Motto, 249,– Kã. Daphne du Maurier patﬁila k nejúspû‰nûj‰ím britsk˘m autorkám
20.století, ale jaká byla v osobním Ïivotû? To
se ãtenáﬁ dozví v této vzpomínkové knize, kterou napsala jedna z jejích dcer.
Zelen˘ Raoul (Mare‰), vydal Prchal, 499,– Kã.
V roce 2004 vy‰la první kniha sebran˘ch kreslen˘ch comicsÛ Zeleného Raoula, nyní vychází druhá, ve které je 254 dílÛ nakreslen˘ch
v letech 2005–2009 pro ãasopis Reflex.
Vzpoury Havel, Landovsk˘, Such˘ (HvíÏìala), vydal Galén. 390,– Kã. Tﬁi v˘razné osobnosti prezentuje renomovan˘ autor kniÏních
rozhovorÛ Karl Hvízdala. Jednotlivû uÏ kdysi
vy‰ly, v tomto souboru vycházejí poprvé.
My‰lenky nahlas (Fousek), vydal KniÏní klub,
259,– Kã. Nová kniha písniãkáﬁe, herce a humoristy z Kladna – Pepy Fouska, Ïivotopisné
vzpomínky a ãrty, prokládané vtipn˘mi pﬁíhodami a texty jeho písniãek.
PÛlnoãní rituál (Walden), vydal Alpress,
269,– Kã. Sofie dostane zprávu, Ïe její matka
zahynula na dovolené na Novém Zélandu,
vypraví se tam, aby zaﬁídila potﬁebné formality a ke svému údivu zjistí, Ïe zdûdila dÛm na
pláÏi a pomûrnû velkou hotovost penûz matãino tajemství ji ale nedá spát.
Mormonka (Jessopová), vydal Ikar, 349,– Kã.
Skuteãn˘ pﬁíbûh Carolyn, která skonãila v sektû mormonÛ, se sv˘m manÏelem má osm dûtí
– ten ji a dûti tûlesnû a psychicky tr˘zní, v pûtatﬁiceti letech se doãká ‰ance na únik ze sekty.
Rok pandemie (Carlson), vydal BB ART,
249,– Kã. Hororová scifi: kvÛli lidskému
selhání zemﬁelo 5 miliard lidí, pﬁeÏili pouze
ti, kteﬁí byli ve v˘‰ce nad 3000 metrÛ a i tûm
se rychle krátí ãas, hlad, zima a zoufalství
mohou vyhubit lidstvo jednou provÏdy.
Hawke (Bell), vydala Brána, 349,– Kã. ·pionáÏní román – americká vláda najímá Brita
Alexe Hawka pro zvlá‰tní úkol – má zjistit,
kdo se zmocnil vysoce nebezpeãné supermoderní ponorky.
StopaﬁÛv prÛvodce po galaxii 6 (Colfer), vydalo Argo, 298,– Kã. Adams, autor legendárního pûtisvazkového cyklu Stopaﬁe, nebyl spokojen s koncem a chystal se napsat je‰tû jeden
díl, ale bohuÏel zemﬁel, po dlouhém v˘bûru
byl vybrán Coefer jako velmi kvalitní autor,
aby tento cyklus dokonãil, ãehoÏ se zdaﬁile
■
zhostil.
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Nové kolejnice
v Hloubûtínû
Od zaãátku bﬁezna probíhá oprava tramvajové trati v Hloubûtínû od kﬁiÏovatky
PrÛmyslová, Kbelská, Podûbradská aÏ po
smyãku na Lehovci (na leteckém snímku
vyznaãena Ïlutû). Konstrukce tramvajové
trati ve velkoplo‰n˘ch kolejov˘ch panelech
bude nahrazena klasickou konstrukcí, tj.
kolejnice na Ïelezobetonov˘ch praÏcích ve
‰tûrkovém loÏi. Na trati bude ‰tûrkové loÏe
otevﬁené a v zastávkách bude prostor mezi
kolejnicí a nástupní hranou zadláÏdûn.
U kolejí v prostoru v˘stupní zastávky
Lehovec se poãítá se zakrytím v celém rozsahu, nejen tedy mezi kolejnicí u nástupní
hrany a nástupní hranou. Pﬁejezdy pﬁes
tramvajové tûleso na kﬁiÏovatkách budou
zpevnûny. RovnûÏ pﬁechody budou zpevnûné, zadláÏdûné velkou dlaÏbou a upraveny bezbariérovû. Nynûj‰í Ïlábkové koleje vymûní dopravní podnik za nové typy
S49, po kter˘ch jezdí pﬁeváÏnû vlaky. Stavba TT Podûbradská, jak je tahle rekonstrukce oficiálnû naz˘vaná, bude s nov˘m
typem kolejí v Praze vÛbec první, bûhem
leto‰ního roku by mûly b˘t rekonstruovány
je‰tû dal‰í dva zku‰ební tramvajové úseky,
a to Kotláﬁka – ¤epy a Podolská vodárna –
Pﬁístavi‰tû. Se zprovoznûním tramvajového tûlesa se v Hloubûtínû poãítá po dvoumûsíãní v˘luce 4. kvûtna leto‰ního roku.
vok 
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Trochu historie
V ‰edesát˘ch letech minulého století bylo
rozhodnuto o roz‰íﬁení Podûbradské ulice
a v˘stavbû sídli‰tû v Hloubûtínû. Rostoucí
poãet obyvatel byl poté dlouhá léta odkázán na pﬁepravu mûstsk˘mi autobusy ke
koneãné tramvají ãíslo 5 a 13 u tehdej‰í

20

strany 18–20 pﬁipravil Pavel Vokurka
restaurace Koruna. AÏ první ãervencov˘
den roku 1976 pﬁinesl zlep‰ení, protoÏe
trasa byla prodlouÏena o ãtyﬁi stanice aÏ na
Lehovec. S drobn˘mi opravami slouÏila do
roku 1990, kdy byla poprvé v celé délce
rekonstruována. Teì tedy probíhá druhá
rozsáhlá rekonstrukce, bûhem které si
smyãka ve starém Hloubûtínû uÏívá svou
nûkdej‰í slávu. Ov‰em jen poãtem otáãe-

jících tramvají, protoÏe díky metru se vystupující i nastupující cestující dobû pﬁed
35 a více lety zdaleka nepﬁibliÏují. AÈ uÏ
mezi nû patﬁíte ãi nikoliv, nabízíme vám
dvojí pohledy (z 60. let a ze souãasnosti) na
zaãátek, stﬁed a konec rekonstruovaného
úseku Podûbradské ulice.
vok, foto: autor (4), Jan Bﬁinek (3),
rr (1) a leteck˘ snímek archiv redakce
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Muzeum v reÏii Z· Chvaletická
Na‰e tradiãní ‰kolní akademie se tentokrát uskuteãnila v netradiãním prostﬁedí
– v praÏském Muzeu hudby na Malé Stranû. Na tuto velkolepou akci se na‰i
Ïáci peãlivû pﬁipravovali. Pan ﬁeditel zajistil pronájem tramvaje, která dopravila malé úãinkující spolu s jejich rodiãi a uãiteli pﬁímo do divadla. Pro dûti
to byl velk˘ záÏitek. Kdy se vám stane, Ïe projedete tak velk˘ úsek Prahy tramvají bez zastavení? Je‰tû pﬁed sam˘m zaãátkem akademie probûhla rychlá generálka, aby v‰e probûhlo tak, jak by mûlo. Ten, kdo pﬁi‰el, urãitû nelitoval.
Bûhem dvou hodin mohli totiÏ diváci zhlédnout vystoupení mal˘ch i velk˘ch
zpûvákÛ, umûlcÛ i taneãníkÛ. Úãast na této akademii byla tak hojná, Ïe bylo
zaplnûné nejen pﬁízemí, ale i horní galerie. Diváci se mohli naladit na vlny rock
and rollu, hip-hopu i ãeské klasiky. Nejvíce v‰ak pﬁekvapili Ïáci 9. A, kteﬁí si
své celé vystoupení s hudbou natrénovali sami. Pﬁedvedli taneãní choreografii
s tro‰kou akrobacie i se svûteln˘mi efekty. Na konci akademie si s námi v‰ichni pﬁítomní mohli zazpívat píseÀ Pﬁíbûh nekonãí.
K. Kubíková, A. Drahozalová 9. A

Pozvánka ZU· na koncerty
V. Hudební veãer – koncert ÏákÛ
‰koly. Pondûlí 19. 4. v 18 hod. v sále
ZU· Ratiboﬁická, Horní Poãernice
Koncert ÏákÛ flétnové tﬁídy J. Bo‰kové. Stﬁeda 21. 4. v 18 hod. v Galerii
14, âern˘ Most

Vzpomínky
na holocaust
Na‰e gymnázium v Horních Poãernicích
nav‰tívila paní Helga Weissová-Ho‰ková,
ãeská akademická malíﬁka Ïidovského
pÛvodu, která se ve své tvorbû v˘raznû
vûnuje tématu holocaustu. Její vyprávûní
vyslechly kromû kvarty B i studenti star‰ích roãníkÛ. Helga Weissová-Ho‰ková
nám vyprávûla o tom, jak stateãnû pﬁeÏila
vûznûní v Terezínû a pak i v Osvûtimi. Do
Terezína byla se sv˘mi rodiãi pﬁepravena
jedním z prvních transportÛ ve sv˘ch dvanácti letech. Panovaly tam velmi kruté
podmínky. Na jednoho ãlovûka pﬁipadal
prostor 1,5 metru ãtvereãního, byla tam
minimální strava, ‰patné hygienické podmínky a otﬁesn˘ pﬁístup NûmcÛ k Ïidovsk˘m vûzÀÛm.
Díky tomu, Ïe paní Weissová umí nádhernû malovat, v˘tvarnû uÏ jako dítû zachytila to, co ve vûzeÀsk˘ch táborech vidûla. Své
obrázky pozdûji vydala v knize Maluj, co
vidí‰. Název knihy je vzkaz, kter˘ jí tatínek
poslal po pﬁíjezdu rodiny do Terezína.
Helga Weissová-Ho‰ková je uÏ jednou
z mála pamûtníkÛ, kteﬁí mohou o hrÛzostra‰ném holocaustu vyprávût. Patﬁí jí na‰e
úcta.
Jiﬁí Fíla, kvarta B

Skotsko místo vyuãování
Pozvání do KD Kyje pﬁijal zaãátkem bﬁezna Václav Rout z âeského svazu pﬁátel
Skotska a jeho vyprávûní s ukázkami dobového obleãení, proloÏené hrou na dudy
a dal‰ími zajímavostmi, si pﬁi‰li poslechnout Ïáci II. stupnû Z· ·imanovská. Na
snímku Václav Rout, sám ve slavnostním
skotském kiltu, pomáhá jednomu z ÏákÛ
s oblékáním kiltu historického. Historie
oblékání ve Skotsku byla také souãástí zajímavého povídání.
foto: ves

„Barevné korálky“ v KD Kyje
NesoutûÏní vystoupení mateﬁsk˘ch ‰kol
z Prahy 14, zﬁizovan˘ch mûstskou ãástí,
probûhne pod nov˘m, poetick˘m názvem
Barevné korálky 10. a 11. kvûtna v KD
Kyje, ·imanovská 47. Dûti z mateﬁsk˘ch
‰kol budou vystupovat na pódiu na‰eho
nového kulturního domu. Srdeãnû zveme
rodiãe a v‰echny pﬁíznivce na pﬁedstavení
dûtí z na‰ich M·. Akci poﬁádá pﬁíspûvková organizace KVIZ Praha 14 ve spolupráci s odborem ‰kolství Mâ Praha 14.

VáÏená redakce,
vím, Ïe dneska se v‰echno spí‰ kritizuje
neÏ chválí, ale já bych chtûla jménem
nûkolika maminek podûkovat va‰ím prostﬁednictvím uãitelkám z M· v Osické ulici. Jde o deta‰ované pracovi‰tû M· Kostlivého z Jahodnice a na‰e podûkování patﬁí
uãitelkám Lence Levné a Zuzanû Halamové, které se dûtem opravdu maximálnû
vûnují. Kromû kaÏdodenní pestré ãinnosti
s nimi dvakrát do roka jezdí na ‰kolu v pﬁírodû, pﬁi prodlouÏen˘ch víkendech jim na
chatû Webrovka vûnují svÛj voln˘ ãas, pravidelnû s nimi chodí do solné jeskynû
v Hloubûtínû a na cviãení do tûlocviãny
v Kyjích. Obû uãitelky tohle v‰echno dûlají s nad‰ením a navozují dûtem pohodovou
témûﬁ rodinnou atmosféru. UÏ teì se
v‰ichni tû‰íme na dal‰í dûtsk˘ karneval i na
spoleãné opékání buﬁtÛ v areálu ‰kolky.
A závûrem bych je‰tû ráda podûkovala
redakci ListÛ Prahy 14, jejichÏ v˘born˘
obsah je teì navíc umocnûn novou grafickou podobou. Pﬁeãtu je vÏdy témûﬁ jedním
dechem a chválí je také ostatní maminky,
protoÏe si v nich kaÏdá z nás najde to své.
za spokojené maminky GP
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·imanda
2010
Ï v minulém ãísle jsme avizovali, Ïe tentokrát povede na‰e
cesta za pﬁedstavením dal‰ího
gastronomického zaﬁízení v Praze 14 do novû otevﬁené restaurace v Kulturním domû Kyje. Ostatnû tohle spojení
také inspirovalo Petra Urbana k doprovodné kresbû. Za slunného dne v polovinû
bﬁezna jsme vyrazili obraznû ﬁeãeno témûﬁ
v pantoflích a triãku, protoÏe ·imanda
2010 sídlí pár metrÛ od redakce. A pﬁestoÏe na‰í redakãní trojici bude letos uÏ 176 let
a má toho v médiích i dost za sebou, mít
restauraci s redakcí pod jednou stﬁechou
se nikomu z nás dosud nepovedlo. Nicménû i v tomto pﬁípadû jsme se snaÏili o maximálnû objektivní pohled s ﬁadou informací bez nûjak˘ch odborn˘ch ambicí.
Vstupujeme do novotou záﬁícího prostorného interiéru, kter˘ je rozdûlen do tﬁí ãástí. Procházíme v˘ãepem s budoucím stolem ‰tamgastÛ a prostﬁední místností pro
16 lidí do vût‰í zadní ãásti. Marnû se rozhlíÏíme po vû‰áku a zároveÀ se snaÏíme
vyrovnat s nepﬁíjemn˘m vazbením dvou
velkoplo‰n˘ch obrazovek, na nichÏ bûÏí
sportovní pﬁenos. Vybíráme si z polední
nabídky uzené polévky s r˘Ïí nebo kulajdy
s vejcem po pûtadvaceti korunách a z pûti
hotov˘ch jídel. Maìarsk˘ hovûzí gulá‰
s houskov˘m knedlíkem, peãené vepﬁové
koleno s bramborov˘m knedlíkem a zelím,
smaÏen˘ pangas s bramborov˘m salátem,
plnûn˘ paprikov˘ lusk s tûstovinami a kanãí maso na majoránce s bramborov˘m
knedlíkem v cenû od 65 do 79 korun.
Ov‰em to jsou ceny pﬁi jednotlivé konzumaci. My si dáváme jako polední menu
polévku i druhé jídlo a k tomu pak je‰tû
dostáváme bonus ve formû domácího závinu, to v‰e za 79 korun. Na jídlo ãekáme
trochu del‰í dobu neÏ b˘vá obvykle v kraji zvykem, ale to pﬁiãítáme „zábûhovému“
provozu. Kulajda má tu správnou teplotu,
chuÈ i hustotu. Kanãí kostky jsou mûkké,
sÛsek chutn˘ a kousky cibule osmahlé tak
akorát. U jednoho pangasu nám personál
na poÏádání ochotnû mûní bramborov˘
salát za brambory, porce jsou to vydatné,
takÏe s jejich spoﬁádáním máme starosti.
Obûd zapíjíme polotmav˘m Granátem
(0,4 l za 23 korun) a desítkou Staropramen za 22 korun, pivo je správnû o‰etﬁeno
a na sklenici pûknû krouÏkuje. Na ãepu

U
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mají je‰tû dvanáctku ze Smíchova za 25
korun a nabízejí tu i piva lahvová vãetnû
nealkoholick˘ch.
Bûhem jídla se rozhlíÏíme po interiéru,
v jehoÏ v˘zdobû pﬁevládají motivy ze smíchovského pivovaru, které potû‰í hlavnû
milovníky historie. K dezertu, se kter˘m
jsme vÛbec nepoãítali, si pﬁiobjednáváme
zdej‰í specialitu, kávu Rioba z Kostariky,
originál pln˘ chuti za 25 korun. V nabídce
je samozﬁejmû celá ﬁada nealkoholick˘ch
nápojÛ i tvrdého alkoholu, podávaného
uÏ podle unijních norem ve ‰tamprlích
o obsahu 0,4 dl. U kávy si je‰tû proãítáme
celodenní jídelní lístek, z nûhoÏ pro ilustraci uvádíme nûkteré zajímavé pokrmy
i s cenami.
Pravá cibulaãka se s˘rov˘mi krutony za
29 korun a vedle ní dal‰í tﬁi polévky
(25–32 korun). ·est studen˘ch pﬁedkrmÛ
za 40–72 korun, mezi nimiÏ nás zaujala
masová pa‰tika s kuﬁecími játry a brusinkami ve slaninû s tousty za 65 korun.
Sedm tepl˘ch pﬁedkrmÛ v rozmezí 35–59
korun s favorizovan˘mi smaÏen˘mi s˘rov˘mi kousky z eidamu, nivy a hermelínu
za 45 korun. Dobroty z babiããiny plotny
v poãtu deseti jídel od 84 do 119 korun,
z nichÏ pro ilustraci uvádíme kanãí kostky v ‰ípkové omáãce s karlovarsk˘mi
knedlíky za 109 korun. Pût nabídek ryb
(71–160 korun), z nichÏ vybíráme zapékan˘ pangasius s mozarellou a ‰unkou za
74 korun. Dále 10x kuﬁecí maso v rozmezí 87–109 korun vãetnû kuﬁecích prsíãek
v bramborácích za 88 korun. Pln˘ tucet
jídel z vepﬁového masa za 85 aÏ 139 korun
se zajímav˘mi medailonky z panenky v s˘rové krustû s bylinkami v cenû 125 korun.
Speciality na lávovém grilu (118–260
korun), kter˘m vévodí chalupáﬁská krko-

viãka s anglickou slaninou, hoﬁãicí a kﬁenem na prkénku za 134 korun. A mezi
deseti bezmas˘mi jídly za 45–85 korun
bychom zase vybrali gratinovanou brokolici s ãesnekem a s˘rem v cenû 66 korun.
Na jídelním lístku, kter˘ je na prk˘nku
a tudíÏ i dost tûÏk˘, jsme je‰tû zaregistrovali dezerty a zobání k pivu a vínu, ale pak
uÏ nás zaãala bolet ruka, a tak jsme radûji
zaplatili. Servírka se ptala, zda budeme platit spoleãnû a pﬁi na‰em nesouhlasu pﬁinesla bez problémÛ tﬁi z pokladny vyjeté
úãty, coÏ v jin˘ch zaﬁízeních zpÛsobuje
nesmírné potíÏe.
Asi po hodince odcházíme a uÏ se tû‰íme,
aÏ tady na jaﬁe otevﬁou venkovní posezení. Tímto vás, stejnû jako u tﬁiatﬁiceti pﬁedchozích gastronomick˘ch zaﬁízení v na‰í
mûstské ãásti, zveme k náv‰tûvû, aÈ si udûláte obrázek sami. Tﬁeba se mÛÏete tû‰it na
nûjaké speciální velikonoãní menu, anebo
se necháte inspirovat jídelním lístkem, kter˘ naleznete na www.simanda.cz. Pokud se
vypravíte do KD Kyje na nûkter˘ z veãerních poﬁadÛ, tak zjistíte, Ïe je v tu dobu sál
kulturního domu propojen s restaurací,
takÏe bez problémÛ mÛÏete vyuÏívat jejích
sluÏeb.
red 

Na‰e hodnocení
První dojem:
Kvalita obsluhy:
Nabídka:
Gurmánsk˘ záÏitek:
Sociální zázemí:

Celkové hodnocení

88 %
23

letci v názvech ulic

stranu pﬁipravil Pavel Vokurka

Vzpomínka na dﬁíve zapomenuté hrdiny
V dal‰í ukázce z knihy Letci v názvech ulic âerného Mostu pﬁiná‰íme
vzpomínku ZdeÀka Ocelky na své pﬁíbuzné, str˘ce Josefa Ocelku a jeho
bratra Antonína.

N

arodil jsem se v padesát˘ch létech
minulého století. KdyÏ jsem zaãal
dospívat, byl jsem veden sv˘m
otcem k soudrÏnosti rodiny a k tomu,
abych byl hrd˘ na na‰e jméno – na jméno Ocelka. Pﬁi této pﬁíleÏitosti mi otec vyprávûl také
o sv˘ch bratrancích – Josefu a Antonínu Ocelkov˘ch, kteﬁí byli bûhem II. svûtové války u letectva v Anglii. Oba byli vojáci z povolání, Josef jako
dÛstojník a Antonín jako déleslouÏící. KdyÏ do‰lo
k okupaci âSR nûmeckou armádou, tak se rozhodli, Ïe odejdou do zahraniãí plnit svou povinnost a bojovat za osvobození své vlasti. Jednalo
se o velice hektickou dobu, a tak kdyÏ se jim
naskytla pﬁíleÏitost k odchodu do zahraniãí, tak jí
vyuÏili a pﬁe‰li státní hranice do Polska. Pﬁed vlastním odchodem se se‰li i s m˘m otcem a sdûlili mu
svÛj úmysl opustit okupovanou republiku s tím,
Ïe by byla moÏnost i jeho odchodu do zahraniãí.
Oba v‰ak odchod uspí‰ili, takÏe otec zÛstal na
okupovaném území. Vyprávûl mi o tom, Ïe zpût
po válce se vrátil pouze Antonín Ocelka, kter˘
i po návratu zÛstal u letectva jako zku‰ební pilot
a Ïe pﬁi jednom zku‰ením letu zahynul pﬁi pádu
letadla nûkde u âaslavi. O Josefu Ocelkovi pak
vûdûl, Ïe patﬁil mezi piloty, kteﬁí byli po válce oslavováni jako hrdinové. Tento pﬁímûr mnû jako
dospívajícího kluka velmi zaujal a byl jsem hrd˘
na to, Ïe mÛj str˘c byl jako voják ve válce. S pﬁib˘vajícími léty jsem se pak zaãal o jeho osobu více

zajímat a zji‰Èovat podrobnosti jeho vojenské sluÏby v zahraniãí. JelikoÏ jsem nebyl z Prahy, ale
z Moravy, nemûl jsem moÏnost náv‰tûvy míst, kde
bych se mohl nûjaké podrobnosti dovûdût. Teprve poãátkem sedmdesát˘ch let jsem nav‰tívil
Vojenské letecké muzeum v Praze Kbelích, kde
jsem poprvé uvidûl vystavenou fotografii Josefa
Ocelky. Zde jsem se doãetl i o tom, Ïe byl velitelem 311. bombardovací perutû RAF. Tato náv‰tûva mi potvrdila to, co jsem sly‰el od svého otce.
Dal‰ím okamÏikem v mém Ïivotû byla náv‰tûva
mûsta Písku v roce 1973. Zde jsem se náhodnû
v jedné restauraci setkal s mjr. Josefem Stﬁíbrn˘m.
Náhoda spoãívala v tom, Ïe jsem si pﬁisedl ke stolu ke star‰ímu ãlovûku, dali se do hovoru a on
vzpomínal na to, Ïe za války byl v Anglii u letectva, a to u 311. bombardovací perutû. Mû jeho
vyprávûní moc zaujalo a kdyÏ jsem mu ﬁekl své
jméno i to, Ïe mÛj str˘c Josef Ocelka byl také
u této perutû, tak jsem u nûj vidûl nev˘slovnou
radost, Ïe mÛÏe hovoﬁit o sv˘ch záÏitcích a o tom,
Ïe mého str˘ce dobﬁe znal. Vyprávûl mi o tom, jak
si jej jako pilota a velitele velmi cenil a váÏil. Byla
to taková pﬁemíra chvály, Ïe jsem tomu ani
nemohl uvûﬁit. Zvlá‰t vyzvedával jeho stateãnost
pﬁi náletech, kdy byl jako vedoucí pilot, kter˘ vedl
bombardovací svaz. Hovoﬁil o jeho odvaze s jakou
vÏdy plnil své úkoly. Toto setkání na mû zapÛsobilo a povzbudilo k tomu, Ïe jsem se zaãal intenzivnû zajímat o letce v Anglii bûhem II. svûtové

Zdenûk Ocelka samozﬁejmû nemohl chybût
v Galerii 14 na kﬁtu knihy Letci v názvech
ulic âerného Mostu, kterou si stále mÛÏete
koupit v informaãní kanceláﬁi ÚMâ Praha 14
za rovn˘ch sto korun
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války. ShromaÏìoval jsem informace a uspoﬁádal
jsem si je do mozaiky, která mi vykreslila jejich
Ïivot a hrdinství v zahraniãním odboji. Co mû
v tuto dobu mrzelo ze v‰eho nejvíc, byla skuteãnost, Ïe jsem své znalosti nemohl nikde veﬁejnû
prezentovat, neboÈ nebyla spoleãenská poptávka
a ãinnost západního zahraniãního odboje,
obzvlá‰tû letcÛ, byla pro spoleãnost tabu. Teprve
po získané svobodû v roce 1989 zaãala b˘t pﬁíznivá doba pro seznámení veﬁejnosti s hrdiny
západního odboje. Úcta k tûmto hrdinÛm pak
byla zdÛraznûna tím, Ïe konkrétnû tﬁeba v Praze
9-âern˘ Most byly nové ulice pojmenovány jmény pilotÛ, kteﬁí se vyznamenali pﬁi v˘konu své vlastenecké povinnosti u RAF. Velice mû potû‰ilo, Ïe
jedna z ulic byla pojmenována Ocelkova. Její
název tak nepﬁíslu‰í jen Josefu Ocelkovi, veliteli
311. bombardovací perutû, kter˘ zahynul v roce
1942 pﬁi letecké havárii, ale i jeho bratru Antonínu Ocelkovi, kter˘ byl od roku 1943 jako pilot
u 312. stíhací perutû, a kter˘ byl v záﬁí roku 1944
sestﬁelen v Holandsku. Pﬁi nouzovém pﬁistání byl
váÏnû zranûn. Byl zajat a aÏ do osvobození v dubnu 1945 byl v zajateckém táboﬁe. Zde mu hrozilo jako pﬁíslu‰níku protektorátu âechy a Morava
zastﬁelení za tzv. vlastizradu. PﬁestoÏe se doÏil
osvobození a po té i sluÏby v armádû po roce
1945, nebylo mu souzeno dlouhého Ïití, neboÈ se
dne 1. ãervence 1949 pﬁi cviãném letu jako zku‰ební pilot zﬁítil. Pﬁíãina havárie je dosud neznámá. ZÛstává skuteãností, Ïe pﬁi ní zahynul pouze
‰tábní kapitán Antonín Ocelka. Ostatní ãlenové
posádky pﬁeÏili s rÛzn˘mi stupni zranûní.
O tom, Ïe byl a je pplk. Josef Ocelka jako velitel 311. bombardovací perutû vysoce cenûn
i v dne‰ní dobû, svûdãí také fakt, Ïe byl in memoriam pov˘‰en do hodnosti generálmajora, a Ïe
podle nûj bylo pojmenováno dopravní letadlo
armádní vládní letky Airbus 319, kter˘ pouÏívají
vládní pﬁedstavitelé pﬁi letech na oficiální náv‰tûvy do zahraniãí.
Oba bratﬁi Josef a Antonín Ocelkovi byli za své
hrdinství v prÛbûhu II. svûtové války vyznamenáni vysok˘mi vojensk˘mi a státními vyznamenáními, které jim udûlili brit‰tí i ãeskosloven‰tí pﬁedstavitelé. âest jejich památce.
Zdenûk Ocelka, âern˘ Most 
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Zveme vás do Centra vzdûlávání a veﬁejného internetu
Na jarní mûsíce pro Vás pﬁipravujeme tyto poãítaãové kurzy:







První kroky s Internetem
Základy práce na PC – poprvé u poãítaãe
Word
Excel
PowerPoint
MovieMaker (úpravy a stﬁih videa)

MaÀákova 745, âern˘ Most

 Základy tvorby www stránek (pomocí zdrojového

kodu HTML)
 Psaní v‰emi deseti (All Ten Fingers)

Jako úplnou novinku zařazujeme
 GIMP (úprava digitálních fotografií)

GIMP je nástroj pro úpravu fotografií a rastrové grafiky. Kvalitní alternativou k profesionálnímu a bohuÏel také velmi drahému profesionálnímu softwaru pro zpracování grafiky je program, kter˘ vznikl v linuxovém prostﬁedí. Jednou z pﬁedností Gimpu je jeho volná
dostupnost pro nejrÛznûj‰í platformy a operaãní systémy.
Programy Word, Excel budou dále dûleny na zaãáteãníky, mírnû pokroãilé a pokroãilé, kaÏd˘ program se vyuãuje samostatnû.
Kurz je rozloÏen do 7mi lekcí za cenu 400,– Kã pro seniory od 65 let a dûti do 18 let za cenu 200,– Kã. âas a doba konání budou upﬁesnûny dle zájmu a naplnûní
jednotliv˘ch kurzÛ.
Zájemci se mohou hlásit pﬁímo v Centru vzdûlávání a veﬁejného internetu nebo na telefonních ãíslech: 222 940 933, 222 940 932 nebo 602 161 731 ãi e-mailem:
horesovska@cvvi.cz, mazurova@cvvi.cz

BEZPLATNÉ PORADENSTVÍ aneb SPOLUPRÁCE S PEâETÍ KVALITY
Tak se dá nazvat spolupráce se SO· Hostivaﬁ oborem informaãních technologií,
se kterou pro vás jiÏ tﬁetím rokem pﬁipravujeme bezplatné poradenství v oblasti
vyuÏívání internetu a balíãku programÛ MS Office. Tak ji nazvali studenti této
‰koly a ke stejnému sloganu se pﬁikláníme i my. Vysokou laÈku znalostí, tolerance,
vstﬁícnosti a pﬁíjemného vystupování nasadili první studenti této spolupráce Jakub
Dvoﬁák a Karel ·imeãek, v souãasné dobû jiÏ studenti vysoké ‰koly, a ti poslední Jan
Rozsíval a Jan Konár tuto pomyslnou laÈku posunuli je‰tû o kousek v˘‰. Za pár
Tento projekt Centrum vzdûlávání a veﬁejného internetu
Praha 14 byl vybudován v letech 2006–2007
za finanãního pﬁispûní Evropské unie

mûsícÛ je ãeká sloÏení zkou‰ky dospûlosti, ke které jim drÏíme palce. Tato ‰kola
vychovává kvalitní mladé lidi a my se jiÏ tû‰íme na dal‰í studenty, kteﬁí pro zájemce bezplatného poradenství budou v Centru vzdûlávání a veﬁejného internetu v rámci své praxe ve dnech 12. aÏ 23. dubna. Zájemci se mohou dopﬁedu pﬁihlásit na tel.
222 940 933, 222 940 932, 602 161 731. Objednaní zájemci budou upﬁednostnûni. Poradenství bude probíhat v ãasech: pondûlí–ãtvrtek 10–15 hod., pátek
10–14 hod.

PRAHA 14
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o tom, co pijeme

O ãaji netradiãnû
Navzdory váhajícímu pﬁíchodu jara jsme my v redakci nezaváhali
a pﬁiná‰íme vám dal‰í pokraãování na‰eho volného seriálu o tom, co
pijeme. Po vodû, kávû a vínu se tentokrát s chutí pou‰tíme do pití ãaje.
Nepatﬁíme sice v Evropû k zemím, kde se ãaj stal národním nápojem,
jako je tomu od 16. stol. v Anglii a Rusku, pﬁesto i v na‰í vlasti zaslíbené
hospodám a pivu se zaãaly objevovat ãajovny a lidé ãaji, jeho pﬁípravû
a konzumaci stále více rozumûjí a pﬁicházejí na chuÈ. Mnozí z nás se
dokonce stávají ãajov˘mi gurmány. Nejen pro nû jiÏ dvanáct˘m rokem
vychází obãasník nazvan˘ pﬁiléhavû âajov˘ list, podle nûhoÏ jsme v ãaji
jiÏ pﬁekroãili evropsk˘ prÛmûr. To platí i pro Prahu 14, byÈ je tu na
40 000 obyvatel zatím jen jedna ãajovna, jiÏ jsme nav‰tívili v CâM.
Konzumace ãaje je zdraví prospû‰ná, coÏ vûdûli uÏ staﬁí âíÀané, kteﬁí
ãajovník k lékaﬁsk˘m úãelÛm pûstovali od 9. stol. pﬁed na‰ím
letopoãtem. Pomyslnou ãajovou reputaci na âerném Mostû vylep‰ují
jednou do mûsíce veãerní se‰losti, pﬁi nichÏ se popíjí ãaj a naslouchá se
vyprávûní pﬁíbûhÛ ze svûta, jichÏ je provizorní ãajovna v MaÀákovû ulici
rázem plná.
j‰

âajovna Oxalis
ﬁi procházení kolem butikÛ
v Centru âern˘ Most vás hned za
parfumerií ovane dal‰í pﬁíjemná
vÛnû, poskládaná ze stovek nejrÛznûj‰ích esencí – vÛnû ãajÛ. Malá ãajovna OXALIS, kterou zde provozuje od
samého vzniku CâM, tedy uÏ 12, let spol.
s.r.o. Oxalis Slu‰ovice, nabízí mini posezení u tﬁí malink˘ch stoleãkÛ a hlavnû pultov˘ prodej pﬁes 300 druhÛ ãajÛ. Vedoucí
prodejny Petra Veselá nám prozradila, Ïe
ãajové smûsi se míchají ve Slu‰ovicích
z produktÛ dovezen˘ch napﬁ. z Indie,
âíny, Srí Lanky, Gruzie, Nepálu, Taiwanu,
Japonska, Vietnamu, jiÏní Afriky a jiÏní
Ameriky. Odborníci z nich vytvoﬁí lahodné smûsi, dají jim zajímavá jména a ãaje
pak putují do firemních prodejen. Jen
v Praze jich je 6, ta v na‰em CâM byla
úplnû první.
DruhÛ a smûsí ãajÛ nabízí malá prodejna
tolik, Ïe si bûÏn˘ náv‰tûvník není schopen
sám vybrat. Lep‰í je proto vûdût pro jakou
pﬁíleÏitost nebo pro jak˘ úãel ãaj potﬁebujeme a nechat si poradit odbornicí. Ta vám
doporuãí ten správn˘ ãaj pro uklidnûní,
zlep‰ení nálady, pro zahﬁátí nebo naopak
na ochlazení, pro lep‰í usínání, ãi probuzení, pro navození pﬁíjemné atmosféry, ale
i na rÛzné neduhy atd.
âaje zde prodávané mají jména tak lákavá,
Ïe by ãlovûk nejradûji ochutnal od kaÏdého. Posuìte sami: Nesmírné ‰tûstí, SchÛzka milencÛ, Lákavé vyhlídky, âaj dlouhovûkosti, Nebesk˘ chrám, Vzpomínky na
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Afriku, Babiããina zahrádka a nespoãet dal‰ích. Poslednû jmenovan˘ je v nabídce uÏ
10 let a je pr˘ nejprodávanûj‰ím ãajem
vÛbec. Jde o ãaj ovocn˘, kter˘ obsahuje
kousky bezinky, jablka, ibi‰ek, aronii, ãervenou ﬁepu, ostruÏiny, ãerven˘ rybíz, maliny, listy ostruÏiníku a jahody. I my jsme
se rozhodli ochutnat nûco zajímavého pﬁímo na místû a vybírali jsme z ãajÛ zelen˘ch. Volba padla na ãínsk˘ Thai lemon,
s podmanivou vÛní a následnû i chutí.
Zelen˘ ãaj se pﬁipravuje tak, Ïe se 0,004 g
ãaje zalije 0,4 l vody 70–80 °C teplé
a nechá se louhovat pouze 2–3 minuty.
Jedinû tak vám dá v‰echno, co od nûho
oãekáváte.
Kdy vám ãaj rozkvete?
Kromû ãajÛ v‰eobecnû znám˘ch se zaãíná
stále vût‰í oblibû tû‰it ãajová specialita
z âíny, tzv. kvetoucí ãaj. V ãajovnû Oxalis
jí koupíte pod názvem Artisan tea a vûzte,
Ïe je to mal˘ umûleck˘ v˘tvor, patﬁící mezi
nejatraktivnûj‰í ãajové druhy. Koupíte ho
jako malou kuliãku, která se po vhození do
(nejlépe sklenûné) konvice s vodou o teplotû 70–85 °C bûhem 3 minut rozvine do
nádherného kvûtu. Kuliãky jsou vyrábûny
ruãnû z peãlivû vybran˘ch mlad˘ch lístkÛ
ãajovníku, které se svazují a do stﬁedu se
pﬁiváÏe kvût bylinky. âaj lahodí nejen
ãichu a chuti, ale obdivovat ho bude i vá‰
zrak. Z jednoho kvûtu se dají pﬁipravit 2 aÏ
3 nálevy. O kvetoucím ãaji se ﬁíká, Ïe je
záleÏitostí zdraví, módy a luxusu. Urãitû ho
vyzkou‰ejte. Jednu kuliãku poﬁídíte za
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35,– Kã, ãtyﬁi v dárkovém balení stojí
140,– Kã.
Sladit – nesladit?
Nûkteré ãaje by se – kvÛli zachování jemn˘ch chuÈov˘ch vjemÛ – sladit nemûly
vÛbec. Platí to hlavnû o ãajích zelen˘ch,
bíl˘ch a bylinkov˘ch. Nûkdo ale preferuje
sladkou chuÈ ãaje v kaÏdém pﬁípadû a sladí v‰echny. Je to tedy v podstatû otázka
volby. Lep‰ím sladidlem neÏ ﬁepn˘ cukr je
pro ãaj urãitû med, zkaramelizovan˘ cukr
tﬁtinov˘, javorov˘ sirup ãi hnûd˘ cukr.
V‰echno je bûÏnû k dostání. Kvalitu a chuÈ
ãaje ovlivÀuje nejen úprava a slazení, ale
i skladování. SvÛj ãaj byste mûli mít uloÏen˘ v suchu a temnu. Ideální je keramická, kovová nebo tmavá sklenûná dóza.
Dobﬁe uloÏen˘ ãaj vydrÏí bez zmûny sv˘ch
vlastností klidnû rok.
Co pít na jaﬁe?
V zimû jsme preferovali hlavnû zahﬁívací
ãaje ovocné a bylinkové, zatímco jaro je
obdobím vhodn˘m pro pití ãajÛ zelen˘ch
a oãistn˘ch bylinkov˘ch. Existuje jich více
variant, urãitû si kaÏd˘ vybere tu vhodnou
právû pro sebe.
AÈ uÏ v ãajovnû nebo doma – pﬁíjemn˘
chuÈov˘ záÏitek!
text a foto: ves 

Dítû misionáﬁÛ
v ãajovnû
Bﬁeznov˘ „ãajov˘ veãer“ byl v pﬁíbûhÛ plné
ãajovnû v MaÀákovû ulici vûnován domorodcÛm na druhém nejvût‰ím ostrovû svûta – Papui Nové Guinei v jiÏním Pacifiku.
O sv˘ch dojmech a záÏitcích sem pﬁi‰el
vyprávût a s pﬁítomn˘mi diskutovat Ameriãan Caleb Lindsey (foto vpravo dole). Na
Papui Nové Guinei se narodil jako dítû
americk˘ch misionáﬁÛ a Ïil tam cel˘ch 15
let. Místo, kde jeho rodiãe vykonávali svou
misionáﬁskou ãinnost bylo od civilizace
vzdáleno 4 hodiny plavby na kanoi plus
je‰tû 3 hodiny chÛze. ProtoÏe tady Caleb
proÏil nejrannûj‰í ãást svého Ïivota, není
divu, Ïe Papua Novou Guineu naz˘vá zemí
svého srdce a ãástí své du‰e cítí, Ïe patﬁí do
dÏungle – do zdej‰ího de‰tného pralesa.
Lidé z domorod˘ch kmenÛ do té doby
nikdy nespatﬁili bûlocha, neumûli ãíst ani
psát, poãítali jen do 13. Vyznávali víru
v pﬁírodní bohy, tzv. animismus, kter˘ je
ov‰em velmi omezoval a ztûÏoval jim Ïivot.
Zásluhou misionáﬁské práce, která nenaru‰ila jejich kulturu, ale nauãila je zákla-

dÛm zdravovûdy, poãítat, ãíst a psát a hlavnû vysvûtlovat si urãité pﬁírodní úkazy
jinak, se jejich Ïivot obohatil a zkvalitnil.
Do té doby napﬁ. bylo tabuizováno v‰e
zdvojené – pﬁiná‰elo to s sebou ne‰tûstí –
takÏe i v pﬁípadû, Ïe se narodila dvojãata,
muselo jedno Ïemﬁít!
Caleb ovládá jazyk kmene, u kterého vyrÛstal a kter˘ je jedním z 800 rÛzn˘ch jazykÛ na Papua Nové Guinei, neboÈ kaÏd˘
kmen má svÛj vlastní. Pﬁi ‰álcích ãaje jsme
jeho vyprávûní poslouchali v anqliãtinû
a fundovanû mu tlumoãil Pavel Trefn˘
z poﬁádající Církve bratrské Rajská zahrada.
ves 
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konzejnery + úklid komunikací

Velkoobjemové kontejnery na duben a kvûten
Ze systému hl. m. Prahy – DUBEN
V Humenci x Sadská
·estajovická x V Chaloupkách
Liblická x Klánovická
Hloubûtínská x V Chaloupkách
Zámeãnická x Mochovská

7. dubna

Mochovská x Zeleneãská
8. dubna
Poﬁíãanská x Klánovická
Konzumní x Na Obrátce
Îelivská x Metujská
Karda‰ovská u obchod. stﬁediska
Svépravická x ·estajovická
Nehvizdská x Zeleneãská
Hejtmanská x Vranovská
Tálínská x Oborská
Tálínská u ã.p. 15
Kukelská x Chvaletická

14. dubna

Horusická x Osická
Zvíkovská x Dáﬁská
Vlkovická x Dvoﬁi‰Èská
Jezdovická x Froncova
Lipenské námûstí

29. dubna

Vírská x Branská
Splavná x Svárovská
Babylonská x Jordánská
Svûtská x Lipnická
Koclíﬁova x VodÀanská

21. dubna

Cvrãkova x Burdova
Borská x Rotenská
VodÀanská x Skorkovská
Lásenická x Lipnická
Spolská x Mílovská
RoÏmberská x Podli‰ovská
Jednostranná
Novozámecká x Vidlák
NeÏárská x Jansova

22. dubna

28. dubna

26. dubna

Bobkova x MaÀákova

27. dubna

A. Valenty x ·eìova

28. dubna

Ze systému hl. m. Prahy – KVùTEN

Ze systému Mâ Praha 14 – KVùTEN

V Humenci x Sadská
Svépravická x ·estajovická
Poﬁíãanská x Klánovická

5. kvûtna

9. kvûtna x Písãitá

VaÀkova x V Chaloupkách
Zámeãnická x Mochovská
Nehvizdská x Zeleneãská
Karda‰ovská u obch. stﬁediska

6. kvûtna

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

Velkoobjemové kontejnery jsou pﬁistavovány do 14 hodin dne dle rozpisu.

Dﬁítenská x Velkoborská
15. dubna
Herdovská x Bo‰ilecká
·imanovská x Za ·kolou
Chvaletická x Vizírská (chodník)
Nedvûdická x ÎehuÀská

Kpt. Stránského
x Vybíralova

Ze systému Mâ Praha 14 – DUBEN
Lomnická x StaÀkovská

7. dubna

Lomnická x Zalinská
Travná x Kostlivého

8. dubna

Bouﬁilova x Bojãenkova

12. dubna

Rone‰ova x Volkova

13. dubna

·romova x Gen. Janou‰ka

14. dubna

DoleÏalova chodník
proti 1051

15. dubna

Anderleho x Gen. Janou‰ka

19. dubna

Va‰átkova x Dygr˘nova

20. dubna

Bryksova proti ã.p. 949

21. dubna

Bryksova u zad.
traktu ã.p. 762

22. dubna

6. kvûtna

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.
■ Poru‰ení v˘‰e uveden˘ch
zásad je pod pokutou dle
platn˘ch pﬁedpisÛ.

!

OÎP ÚMâ Praha 14
Rozpis pﬁistavení VOK na internetov˘ch
stránkách úﬁadu www.praha14.cz (informace, Ïivotní prostﬁedí, odpady, rozpis
sbûru). Nebezpeãn˘ odpad a bioodpad
(dle klimatick˘ch podmínek) bude zveﬁejnûn po obdrÏení pﬁíslu‰n˘ch podkladÛ od Magistrátu hlavního mûsta.

UPOZORNùNÍ PRO MOTORISTY
ralova od kﬁiÏ. Kpt. Stránského po kﬁiÏ. Bryk- Milovická, V Novém Hloubûtínû, V Husova, Hlaìova, ·edova, Arno‰ta Valenty
menci, Sadská, Pod Turnovskou tratí, Mochovská v úseku od kﬁiÏ. Kbelská po kﬁiÏ.
13. 4. Fejfarova, Kuttelwascherova, Vybí- Pod Turnovskou tratí, Zeleneãská v úseku
ralova (ãást vyznaãená pﬁenosn˘m DZ) , od kﬁiÏ. Kbelská po kﬁiÏ. Nehvizdská (za
Bryksova v úseku od kﬁiÏ. Bobkova(pod pﬁedpokladu dokonãení kanalizace)
cukrárnou) po kﬁiÏ. Kpt. Stránského
20. 4. Slévaãská, Zámeãnická, ZáluÏská,
14. 4. Pospíchalova, parkovi‰tû pﬁi ul. Cíg- Nehvizdská, Mochovská v úseku od kﬁiÏ.
lerova v blízkosti kﬁiÏ. s ul. Pospíchalovou Pod Turnovskou tratí po kﬁiÏ. Slévaãská,
12. 4. Kpt. Stránského, Bryksova od kﬁiÏ.
Zeleneãská v úseku od kﬁiÏ. Nehvizdská
Ocelkova po kﬁiÏ. Kpt. Stránského, Vybí- 19. 4. Na Obrátce, Konzumní, Kbelská, po kﬁiÏ. Slévaãská, Nástrojáﬁská
Úﬁad m. ã. Prahy 14, odbor v˘stavby a dopravy, jako pﬁíslu‰n˘ silniãní správní úﬁad
upozorÀuje na prÛbûh jarního komplexního
úklidu komunikací (KÚK) v roce 2010 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.
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Den Zemû v Praze 14
istoricky první kampaÀ pod
názvem Den Zemû (Earth
Day) se konala 22. 4. 1970
v USA s cílem prosadit problematiku ochrany Ïivotního prostﬁedí
jako nezbytnou souãást politické agendy.
KampaÀ se setkala s obrovsk˘m zájmem
veﬁejnosti, zúãastnilo se jí více neÏ 20 milionÛ lidí. V roce 1990 se k této kampani
pﬁipojil i zbytek svûta, oslavy svátku Zemû
nejsou jiÏ omezeny na jedin˘ den, ale na
celé planetû se po nûkolik t˘dnÛ konají
koncerty, festivaly, dobrovolnické práce
spojené s úklidem, v˘sadbou stromÛ apod.
Cílem v‰ech tûchto aktivit je vzbudit
a podpoﬁit zájem veﬁejnosti o zdravé Ïivotní prostﬁedí a uplatÀování principÛ trvale
udrÏitelného rozvoje.
Mûstská ãást Praha 14 se v roce 2009 stala
ãlenem asociace Národní sítû zdrav˘ch
mûst âR, která systematicky podporuje
principy trvale udrÏitelného rozvoje, zdraví a kvality Ïivota v podmínkách mûst,
obcí a regionÛ. Zabezpeãení kampanû Den
Zemû je jednou z akcí, která by mûla pﬁispût k naplÀování vize Zdravého mûsta
(mûstské ãásti).

H

V pondûlí 3. kvûtna u stanice
metra Rajská zahrada
Praha 14 jiÏ tradiãnû u pﬁíleÏitosti Dne
Zemû organizuje dne 3. kvûtna od 10 do
18 hodin pﬁed stanicí metra Rajská zahrada informaãní kampaÀ pro veﬁejnost
k problematice odpadÛ, Ïivotního prostﬁedí, její ochrany, zdravého Ïivotního stylu
aj. ve spolupráci s Magistrátem hl. m. Prahy. V leto‰ním roce se akce zúãastní i Ïáci
Z· Generála Janou‰ka a Z· Chvaletická,
kteﬁí nabídnou zábavné hry a soutûÏe pro
21. 4. K Mototechnû, námûstí Ve Starém
Hloubûtínû, Chvalská, Horou‰anská, Klánovická, Poﬁíãanská, SoustruÏnická, Liblická, ·tolmíﬁská, âertouská v úseku od
kﬁiÏ. Klánovická po kﬁiÏ. VaÀkova, Hloubûtínská v úseku od kﬁiÏ. Podûbradská po
kﬁiÏ. ·estajovická
22. 4. Hloubûtínská v úseku od kﬁiÏ.
VaÀkova po kﬁiÏ. V Chaloupkách, ·estajovická, V Chaloupkách, Kyjská, Svépravická, ·estajovická, Hostavická, PostﬁiÏínská, Lito‰ická, âertouská v úseku od kﬁiÏ.
VaÀkova po slep˘ konec ulice

dûti a seznámí vás s aktivitami ‰kol v oblasti environmentální v˘chovy a vzdûlávání.
V prÛbûhu dne bude veﬁejnost seznámena
s názorn˘mi ukázkami sbûrn˘ch nádob
a svozové techniky v odpadovém hospodáﬁství, probûhne diskuze o moÏnostech
dal‰ího vyuÏívání vytﬁídûn˘ch komodit
jako je papír, sklo, plasty, bioodpad a nápojové kartony, jak lze správnû nakládat
s nebezpeãn˘mi odpady apod. RovnûÏ zde
mÛÏete získat informace o chránûn˘ch
územích a cyklostezkách v Praze a mnoho
dal‰ích uÏiteãn˘ch informací..

Dal‰í akce k oslavû Dne Zemû
 19.–23. dubna T˘den pro planetu Zemi
2010 (Z· Gen. Janou‰ka – areál ‰koly)
 24. dubna Ekoden „Praha 14 – mÛj domov“ (Obãanská inspirace, Kuãerova 14,
âern˘ Most, www.obcanskainspirace.cz)
red 

Pozvánka na Ekoden
Ekoden patﬁí k tradiãním akcím
Obãanské inspirace pro dûti i dospûlé
z Prahy 14 a okolí. Ten leto‰ní, poﬁádan˘ 24. dubna pﬁi pﬁíleÏitosti Dne Zemû,
se pﬁímo zamûﬁí na Prahu 14, jako místo, které je nám domovem. A nejen
nám, lidem, ale i pﬁírodû.
Na Ekodni bude na úãastníky ãekat
deset soutûÏních stanovi‰È o drobné
ceny s rÛznû obtíÏn˘m úkolem pro
malé i velké dûti a jejich rodiãe. Vût‰ina z nich bude tematicky zamûﬁena na
Ïivot v Praze 14. Aby s pﬁicházejícím
jarem rozkvetla, budeme na jednom ze
stanovi‰È sázet balkonové rostliny a povídat si o péãi o nû. Kdo rád jezdí na
kole nebo chodí na v˘lety, získá ãerstvé
informace o trasách a cyklostezkách po
Praze 14. MoÏná vás budou zajímat
informace o chránûn˘ch územích, pﬁírodních památkách a dal‰ích krásn˘ch
místech Prahy 14. A protoÏe Obãanská
inspirace dlouhodobû podporuje ãinnost chránûn˘ch dílen, pﬁedstaví se
náv‰tûvníkÛm jedna z âerného Mostu.
Leto‰ní Ekoden je v˘jimeãn˘ i tím, Ïe
jej budou pomáhat pﬁipravovat dûti,
které nav‰tûvují Klub Inspirace. Klub se
koná kaÏdou stﬁedu od 16.30 do 18
hod. a vítány jsou dûti od 7 do 14 let,
které zajímá místo, kde Ïijí a rády by se
staly ãleny organizátorského t˘mu
Ekodne. Klub Inspirace je v dobû pﬁíprav Ekodne od 24. 3. do 21. 4. zdarma. Ekoden bude zahájen v sobotu
24. dubna v 10 hodin pﬁed sdruÏením
Obãanská inspirace, Kuãerova 14, Praha 14. Konãí v 16 hodin a je cel˘ zdarma díky podpoﬁe Mâ Praha 14
a MHMP. Více informací najdete na
www.obcanskainspirace.cz

27. 4. Jednostranná, Tﬁe‰Àová, ·vestková, nikace osazeny pﬁíslu‰n˘mi dopravními
Za Horou
znaãkami. Proto vyz˘váme v‰echny motoristy, aby respektovali toto dopravní zna7. 5. Cíglerova, Bﬁí. VenclíkÛ, Vlãkova, ãení a ve vlastním zájmu neparkovali
Bouﬁilova, Bojãenkova, Trytova, Paculova, v uveden˘ch dnech na takto oznaãen˘ch
Rone‰ova, Volkova, vãetnû parkovi‰tû komunikacích. V pﬁípadû neuposlechnuu ‰koly pﬁi ul. Bﬁí. VenclíkÛ a parkovi‰tû tí rozhodnutí silniãního správního úﬁadu
pﬁi metru v ul. Cíglerova-Broumarská
je vlastník komunikace oprávnûn dle
zákona 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znûní platn˘ch pﬁedpisÛ,
Úklid komunikací bude provádût Tech- odstranit silniãní vozidlo na náklady jeho
nická správa komunikací hl. m. Prahy za vlastníka, pokud vlastník silniãního voasistence Policie âR a Mûstské policie. zidla neprokáÏe závaÏné dÛvody, které mu
Doba úklidu bude od 7–14 hodin a v t˘- znemoÏnily, aby silniãní vozidlo odstranil
denním pﬁedstihu budou dotãené komu- sám.
Odbor v˘stavby a dopravy 
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Odpolední
plavání
elmi vyhledávané v hloubûtínském bazénu jsou odpolední kurzy základního, zdokonalovacího
a kondiãního plavání, které nav‰tûvují kluci a dûvãata od prvÀáãkÛ aÏ po
stﬁedo‰koláky. Vyhrazeno je pro nû kaÏd˘
t˘den ‰est hodin a zájem je opravdu znaãn˘. Jednotlivé skupinky jsou tvoﬁeny podle plavecké v˘konnosti a vûku. V kaÏdé
hodinû je tûch skupinek ‰est, v krajních

V

stranu pﬁipravil: vok, foto: autor
drahách plavou ti nejménû zdatní nebo
bázlivûj‰í, vnitﬁní patﬁí vyspûlej‰ím plavcÛm. KaÏdá dráha má svého cviãitele nebo
trenéra, speciálnû vy‰kolené odborníky
s dlouholetou praxí. VÏdyÈ tﬁeba Dana
Kratochvílová s Marií P‰ádovou se v˘uce
plavání v Hloubûtínû vûnují 31 resp. 30
let, a to uÏ jsou nûjaké zku‰enosti. Nebo
Standa ·upka, v letech 1963 aÏ 73 reprezentant âeskoslovenska v kraulov˘ch disciplínách, ten má dûtem opravdu co pﬁedávat. Tahle trojice (na snímku) se shoduje
v tom, Ïe pro dûti to musí b˘t zábava, zajímavé i uÏiteãné zpestﬁení volného ãasu.
Tomu se také snaÏí v˘uku pﬁizpÛsobovat

a nejvût‰í odmûnou pro nû je, kdyÏ v bazénu vidí nûkteré z mlad˘ch plavcÛ uÏ nûkolik let, kdyÏ se sem rádi vracejí a dojíÏdûjí
tﬁeba aÏ z ¤íãan, kdyÏ si pochvalují zdej‰í
pohodovou atmosféru. Z nûkter˘ch dûtí se
v dospûlém vûku a po absolvování pﬁíslu‰n˘ch kurzÛ stávají v hloubûtínském bazénu cviãitelé, dal‰í zase pﬁivádûjí své dûti,
a tak se tady co nevidût objeví uÏ tﬁetí generace nûkter˘ch rodin. Jak to ve zdej‰í pﬁisolované vodû vypadá pﬁi základním a zdokonalovacím plavání asi sedmi desítek
klukÛ i dívek, to máte moÏnost sami vidût
bûhem veﬁejn˘ch hodin. Ty nejbliÏ‰í budou v t˘dnu od 31. kvûtna do 3. ãervna. 

Ukázkové hodiny tenisu

Závod na koleãkách

Tenisová ‰kola Tallent, která se v˘uce tenisu vûnuje uÏ od roku 1993 po celé Praze,
pﬁipravuje v dubnu pro dûti ukázkové hodiny v rámci tûlesné v˘chovy na Z· Vybíralova. Kvalifikovaní trenéﬁi vysvûtlí dûtem
základy tohoto sportu pro v‰echny vûkové
kategorie, správné drÏení rakety a postavení k míãi. Máte doma syna ãi dceru, které
by tenis mohl zajímat? Pﬁijìte se s nimi
pobavit a zároveÀ získat spoustu uÏiteãn˘ch
informací. Více informací se dozvíte na
www.tallent.cz nebo na telefonních ãíslech
224 815 871 a 603 527 172.

V sobotu 8. 5. zaãne v 10 hod. závod v kategoriích handbaik, el. vozík, el. skútr, kombi (vozíãkáﬁ s asistentem) a dûti do 6 let.
Startovat se bude z parku v Dolních Poãernicích, závodníci naberou smûr âern˘
Most, kde bude otáãka, aby traÈ mûﬁila
maximálnû 5 kilometrÛ. Dûti zÛstanou se
sv˘mi tﬁíkolkami a kolobûÏkami v parku.
Akci, jejímÏ partnerem je také Mâ Praha 14, doplní bohat˘ program. Pﬁihlá‰ky
a pﬁípadné dotazy posílejte do 30. 4. na
black.bridge@email.cz nebo volejte Martina Hanibala na 721 124 157.
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Mateřská školka
☺ Výuka angličtiny
☺ Sport – Výtvarná výchova – Kroužky
☺ Flexibilní docházkový režim
☺ Odborný pedagogický personál
☺ Přijímáme dětí od 2,5 let
Zápis na rok 2010/2011
až do vyčerpání kapacity
možný kdykoliv.
www.figroland.cz
mail: info@figroland.cz
tel.: 725 044 020, tel.: 774 333 737

POSKYTUJEME PÒJâKY
od 5 000 Kã do 30 000 Kã
Tel.: 777 053 102, 607 991 432
AUTODOPRAVA – ZEMNÍ PRÁCE
MILAN PETRUÎÁLEK

ÚâETNICTVÍ
Zpracujeme Va‰e: DE, PÚ MZDY, DPH, DANù,
REKONSTRUKCE ÚâETNICTVÍ,
ZASTUPOVÁNÍ NA Ú¤ADECH
DAL·Í ÚâETNÍ PRÁCE DOHODOU

•
•
•
•
•

603 502 706, 281 932 886
hakata@seznam.cz

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
Novozámecká 520, Praha 9, Dolní Poãernice 190 12

Stavební firma

Fa ·míd a Syrov˘

• novostavby

Ing. Martin Jeﬁábek

• rekonstrukce objektÛ
• rekonstrukce bytÛ

Tel.: 603 542 871
jerabek.inrepo@seznam.cz

rodinn˘ch domÛ

Hejtmanská 31
Praha 9-Kyje

www.inrepo.cz

a kanceláﬁí
• zateplování fasád
• stavební dozor
• autorizace k programu „Zelená úsporám“

– 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

• Min. 3500,– zapl. za zlaté Svatov. dukáty,

zapl. i ruské, rak. zl. mince. Koup. st. obrazy
moﬁe, lodû, od Jos. Svobody, obr. lokomotivy
od Ronka Kreibicha a krajiny od Kavána, Kalvody, BlaÏíãka, Panu‰ky, Gruse atd. Dále zl.
pánské hod., mosazné a bronz. so‰ky a dekoraãní pﬁedmûty, Mí‰eÀ. porc. figurky, st. stﬁíbrné pﬁedmûty, st. zbranû. Koup. st. ‰perky s brilianty i bez nich. Jednotlivû i celé pozÛstalosti!
INTERANTIK Praha 9, Praha 9, Pod pekárnami 3, metro Vysoãanská. T.: 283 893 334,
605 829 440, 604 477 771.
02/23
Odvozu sutû, dom. odpadu kontejnery 2 m3–9 m3.
Dovoz pískÛ, ‰tûrku, zeminy atd.,
tel.: 602 371 605, 602 207 116
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• PRODEJ
• SERVIS

LYÎE – PRODEJ, SERVIS A PÒJâOVNA
Náchodská 708
Praha 9 – Horní Poãernice
Po–Pá 9.00 – 18.30,
So 9.00 – 12.00 hod.
Tel./fax 281 928 897

www.cyklopocernice.cz
Koňský hnůj dovezu zdarma,
doprava za symbolickou cenu.
Tel.: 602 371 605, 602 207 116.
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• Od 2. listopadu je otevﬁen nov˘ kadeﬁnick˘
salon bez objednání (dámské, pánské, dûtské)
ve Squash Centru v Kyjích na Hrádku, ulice Za
âern˘m mostem 1425. Máme levné ceny
a otevírací slevu: stﬁíhání maminek + 1 dítû
zdarma. Otevírací doba: 8.00–20.00, tel.:
608 159 889. Tû‰íme se na vás.
01/11

•

Fa J. Macháã – Rekonstrukce umakartov˘ch koupelen obkladov˘mi panely – levnû od
30.000, rychle 3 aÏ 5 dní, bez bourání a nepoﬁádku. V˘mûny van, klozetÛ, baterií, kuch.
desek, instalace sprch. koutÛ, dlaÏby, malování, lepení podhledÛ, drobné zednické a jiné
práce na zvelebení va‰eho bytu, telefon
777 325 466.
02/02

• Hledáme men‰í byt k pronájmu v Praze 9

a okolí, pro 2 osoby – nekuﬁáci, bez zvíﬁat, garsonka – 2+kk do 11.000 Kã vãetnû poplatkÛ.
Na zaﬁízení nezáleÏí. Dûkuji za nabídky. Tel.:
220 806 245, 605 845 088.
04/08

Veterinární klinika pro malá zvíﬁata
MVDr. Jan Mecera
Kpt. Stránského 999, âern˘ Most
Tel.: 281 910 491, po–pá 9–12, 14–19 hod.

Veterinární klinika

• Nabízíme dva byty k pronájmu na Praze 9,
1+kk za 8.900 Kã vã. popl. a 2+kk za 10.500
Kã vã. popl. Ceny jsou koneãné. Zaﬁízení na
dohodû. Tel.: 220 876 874, 777 020 180.

• âistíme

Ha‰kova 16, 250 88 âelákovice-ZáluÏí
Tel.: 326 991 099,
po–so 9–12, 14–20 hod.
ne 15–19 hod.

www.veterinainfo.cz

04/09

koberce a ãalounûn˘ nábytek
mokrou metodou profi stroji Karcher. Cena od
15 Kã/m2. Zaji‰Èujeme kompletní velmi levn˘
úklid. Doprava po Praze 9 ZDARMA. Tel.:
777 717 818.
04/10

Uzávûrka

inzerce a pﬁíspûvkÛ
pro ã. 5/2010 je 14. 4. 2010

• Koupím byt v Praze (druÏstvo, OV), stav
nerozhoduje, vyplatím dluhy, zástavy, zaplatím privatizaci, zajistím náhradní bydlení. Nespûchá, platba hotovû. Tel.: 608 645 536.

03/01

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

•

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

04/01

Majitel pronajme byt 2+1, regulované
nájemné, u metra âeskomoravská, podlahová plocha 65 m2, byt je vybaven sporákem,
kuch. linkou, bezpeãnostními dveﬁmi, nájemné 6 449 Kã/mûsíc, poplatek za nájemní
smlouvu na dobu neurãitou 200tisíc Kã. V pﬁípadû zájmu volejte 777 345 204 nebo pi‰te na
e-mail: uskladky1470@seznam.cz..
04/04

•

V dubnu otvíráme pohybové centrum
APSILUETA v Hloubûtínû, Klánovická 487,
lekce pilates, jógy, baletu, zumby, bodystylingu, sebeobrany a dal‰í, úvodní hodina zdarma,
hlídání dûtí zdarma, snadné parkování, více
informaci na www.apsilueta.cz.
04/06

P 14
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informace

Policie v novém

Zima uÏ je za horama…

Koncem února byla v budovû KD Kyje
v ·imanovské ulici otevﬁena nová okrsková sluÏebna Mûstské policie Prahy 14,
kam se mohou obãané obracet se sv˘mi
podnûty. Zdej‰í okrskáﬁ Ing. Bohumil
Jirou‰ek má v náplni práce rozsáhl˘ rajon
Kyjí, Jahodnice a Hostavic, takÏe jej
mÛÏete zastihnout také na mobilu
722 750 243. V pﬁípadû potﬁeby je samozﬁejmû moÏné po cel˘ch 24 hodin volat
také dozorãího MP Prahy 14 pﬁímo na
operaãní pracovi‰tû ve Vlãkovû ulici na
âerném Mostû, kde k jiÏ známému
telefonnímu ãíslu 281 918 886 teì novû
pﬁibyla dal‰í dvû, a to 281 091 075
a 281 091 077.
text a foto: vok
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Nové tváﬁe na stolním tenisu

aktuality

Leto‰ní dlouhé ãekání na jaro vyvrcholilo u na‰ich sousedÛ v Dolních Poãernicích první jarní den vyná‰ením Morany. Kromû dûtí a dospûl˘ch v krojích, ãi dobovém obleãení, se tradiãního prÛvodu zúãastnili i konû z JK Poãin a dvû kozy. Od
pﬁírodního amfiteátru v zámeckém parku se prÛvod poãernick˘ch s Moranou v ãele
pro‰el obcí a z mostu putoval zapálen˘ symbol odcházející zimy pﬁímo do Rokytky. Tato tradice se v Dolních Poãernicích dodrÏuje uÏ léta a není bez zajímavosti,
Ïe v rámci celé Prahy byli první, kdo s ní zaãali.
text a foto: ves

Z tradiãní velikonoãní v˘stavy ve stodole âeského statku.

Hned nûkolik nov˘ch tváﬁí se objevilo na dal‰ím turnaji neregistrovan˘ch hráãÛ ve
stolním tenisu o pohár starosty Prahy 14. Mezi Ïenami to byla tﬁeba Vûra Fi‰arová (na
snímku), které se navíc pﬁi premiérovém vystoupení podaﬁilo ve finále porazit favorizovanou Moniku Korbovou. Tﬁetí skonãila tradiãní úãastnice Iva Polochová. Z muÏÛ
– nováãkÛ zaujal hrou i vûkem sedmasedmdesátilet˘ Oldﬁich Pﬁibyl (na dolním snímku vlevo), kter˘ se sice mezi nejlep‰í neprobojoval, ale to pr˘ jen kvÛli nováãkovské
nervozitû. Jinak muÏské kategorii kralovali staﬁí dobﬁí známí v poﬁadí Miroslav
Lachout, Josef Sedlák a Rostislav Novosad (na snímku spolu s nejlep‰ími Ïenami
s poháry a cenami).
text a foto: vok

inzerce

Natáãení v KD Kyje
Koncem února se na pár dnÛ stal KD Kyje místem natáãení hraného filmu Planeta
divadlo, ve kterém hráli lidé s mentálním a kombinovan˘m postiÏením z chránûné
dílny sv. Prokop u âerveného javoru v Dolních Poãernicích. Hlavní postavou tﬁicetiminutového snímku je mim, sídlící uvnitﬁ planety, kter˘ se ocitne mezi lidmi a sdílí s nimi jejich smutky i radosti z toho, jak Ïijí. Na vzniku filmu se podílel profesionální ‰táb Pegasfilm, jenÏ svûﬁil reÏii do rukou ‰panûlského debutujícího reÏiséra Diego
Bellot Mijána (na snímku dole). Film bude mít premiéru na 4. roãníku mezinárodního festivalu Mental Power Prague film v ãervnu leto‰ního roku.
j‰, foto: j‰ a ves 
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