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aktuality

Na kﬁídlech za svobodou
Pod tímto názvem se v sobotu 22. kvûtna uskuteãnila na âerném Mostû vzpomínková kulturní slavnost k 65. v˘roãí ukonãení druhé svûtové války a byl to vskutku dÛstojn˘ hold tûm, kteﬁí bojovali za osvobození na‰í vlasti. UÏ pﬁed devátou hodinou otevﬁel letecké nebe nad na‰í
mûstskou ãástí stíhací proudov˘ letoun L – 39 Albatros, na zemi zahájily celodenní program
úvodní projevy za úãasti primátora Pavla Béma, starosty Prahy 14 Miroslava FroÀka a dal‰ích
hostÛ, vojenská hudba, krátká bohosluÏba se vzpomínkou na padlé a vypu‰tûní holubÛ. První
bojovou ukázku pﬁedvedl 43. mechanizovan˘ v˘sadkov˘ prapor, dále se pﬁedstavila letecká sluÏba i pozemní sloÏky Policie âR a historická pásma pﬁiblíÏila zejména mlad˘m náv‰tûvníkÛm
prÛﬁez pﬁedváleãnou i váleãnou historií. Na zemi se bojovalo v celkem ãtyﬁech rekonstrukcích
dobov˘ch bitev. Hlavy vzhÛru diváci obraceli pﬁi sledování formace dvou slavn˘ch letounÛ Avia
BH-1 a BH-5, letadel Morava i Zlín, letounu M1-C Sokol, stejnû jako pﬁi obdivu létající legendy Aero Ae-45, nebo populárních „Andul“ An-2, z nichÏ se k zemi sneslo 15 para‰utistÛ. Raritou pak byla velká námoﬁní, letecká i ponorková bitva na rybníku MartiÀák s obﬁími RC modely a pyrotechnick˘mi efekty. Nabit˘ program v reÏii Ivety Irvingové, dcery váleãného pilota
generála Irvinga, které s moderováním vypomáhali herci Michal Pavlata a Pavel Nov˘, nemûl prakticky Ïádnou pauzu a diváci si trochu odpoãinuli aÏ pﬁi veãerním vystoupení skupin
Greenhorns a Taxmeni. ·estnáctihodinová akce, jakou Praha 14 je‰tû nezaÏila, konãila pÛlhodinov˘m ohÀostrojem s historickou zvukovou a svûtelnou alegorií leteck˘ch soubojÛ i hudebních ‰lágrÛ druhé svûtové války.
text a foto: red
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zpravodajství z radnice

dvoustranu pﬁipravil: j‰

Informace z jednání Rady Mâ Praha 14
Na svém 87. jednání dne 20. dubna
Rada mimo jiné

Na svém 88. jednání dne 4. kvûtna
Rada mimo jiné

Souhlasila s uzavﬁením podnájemní smlou-

Souhlasila s pﬁijetím daru ve v˘‰i 1,5 mil

vy na ãást nebytov˘ch prostor o v˘mûﬁe
20 m2 v ulici Bryksova ã. p. 742, âern˘
Most za úãelem provozování kadeﬁnick˘ch
sluÏeb a o v˘mûﬁe 20 m2 v ulici Bryksova
ã. p. 742 za úãelem provozování masérsk˘ch, rekondiãních a regeneraãních sluÏeb
Souhlasila se zpÛsobem prodeje souboru
pozemkÛ parc. ã. 79/1, 79/4, 80/1, 81,
84/1, 84/2, 85/1, 85/2, k. ú. Kyje, o celkové v˘mûﬁe 52 361 m2, k. ú. Kyje, pﬁi ulici Broumarská formou podání nabídek
v uzavﬁen˘ch obálkách k zámûru na prodej, zveﬁejnûnému prostﬁednictvím úﬁední desky po dobu 50 dnÛ
Schválila zmûny a doplnûní Informaãní
koncepce Mâ Praha 14
Schválila poskytnutí penûÏitého pﬁíspûvku formou daru ve v˘‰i 40 000 Kã obãanskému sdruÏení Slovo 21 na úhradu
ãásti nákladÛ spojen˘ch s defilé úãinkujících dne 27. 5. 2010 v rámci Svûtového
romského festivalu KHAMORO 2010,
jenÏ se uskuteãní ve dnech 23.–29. kvûtna v Praze
Schválila poskytnutí finanãního daru
obãanskému sdruÏení âeská streetballová
federace, kter˘ bude pouÏit jako pﬁíspûvek na financování akce „10. roãník âeského poháru ve streetballu“ ve dnech 5.–6.
ãervna 2010
Jmenovala Antonína Vacka pﬁedsedou
komise pro rozvoj informaãních technologií a ãleny komise: Ing. Miroslava Skalu,
Petra Stieglera, Jana Svûceného a Bohumila Sobotku.
Doporuãila ZMâ P14 schválit zv˘‰ení
finanãní spoluúãasti z rozpoãtu Mâ Praha 14 na 181 707 Kã z dÛvodu sníÏení
dotace Úﬁadem vlády âR na realizaci projektu financovaného z Programu Podpora
terénní práce 2010
Seznámila se s návrhem Memoranda mezi
hl. m. Praha a mûstsk˘mi ãástmi pro zaji‰tûní spolupráce pﬁi rozvoji sociálních sluÏeb v Praze.
Konstatovala, Ïe oceÀuje zámûr hl. m. Prahy spolupracovat pﬁi rozvoji sociálních sluÏeb s mûstsk˘mi ãástmi i fakt, Ïe se hl. m.
Praha rozhodlo k uvedenému zámûru získat vyjádﬁení mûstsk˘ch ãástí

Kã od obchodní spoleãnosti EKOSPOL,
a. s. ke zlep‰ení podmínek Mâ Praha 14
v oblasti obãanské vybavenosti v souvislosti s v˘stavbou obytného souboru
PANORAMA Kyje I
Souhlasila s uzavﬁením dohody o spolupráci s obchodní spoleãností EKOSPOL,
a. s. pﬁi rozvoji Prahy 14
Seznámila se se základními údaji na umístûní stavby bytového souboru „PANORAMA Kyje II“ – objektÛ A1-A4 a B uveden˘mi v dokumentaci k územnímu ﬁízení
z 02/2010 – investor EKOSPOL, a. s.
PoÏaduje: 1. dodrÏet ãl. 10 odst. 3) vyhl.
ã. 26/1999 Sb., o obecn˘ch poÏadavcích
na v˘stavbu v hl. m. Praze, v platném znûní, rozptylové plochy a zaﬁízení pro dopravu v klidu (PS); 2. dodrÏet smûrnou ãást
územního plánu – koeficient zelenû KZ
ve funkãní plo‰e OB – D a OV – E (úprava), návrh DÚR má deficit plochy cca
1500 m2; 3. zahrnout do DÚR ﬁe‰ení
autobusov˘ch zastávek po obou stranách
ul. Budovatelská a zajistit její realizaci
v prÛbûhu této etapy v˘stavby; 4. v souladu s v˘stavbou jednotliv˘ch bytov˘ch
objektÛ zaloÏit parkovou plochu v severozápadní ãásti dotãeného území a to nejpozdûji do kolaudace objektÛ A1-A4
Souhlasila se zahájením veﬁejné zakázky
malého rozsahu na realizaci akce Víceúãelové hﬁi‰tû s umûl˘m povrchem Hostavice,
areál zámeckého parku
Seznámila se s projektem „Streetball do
ulic“ a souhlasila s uzavﬁením nájemní smlouvy na pronájem ãástí pozemkÛ
v k. ú. Kyje, Hloubûtín, Hostavice a âern˘ Most, kaÏdá ãást o v˘mûﬁe 1 m2, za
cenu 10 Kã/m2/rok se spoleãností Cliff,
s. r. o. za úãelem instalace streetballov˘ch
konstrukcí
Schválila v˘roãní zprávu obchodní spoleãnosti Správa majetku Praha 14, a. s. za rok
2009 a úãetní závûrku této obchodní spoleãnosti za rok 2009
Schválila poskytnutí finanãního daru z rozpoãtu Mâ Praha 14 ve v˘‰i 30 000 Kã
SdruÏení Ïen ALEN na úhradu nákladÛ
projektu „Zlep‰ení Ïivota onkologick˘ch
pacientek“ realizovaného v roce 2010
Schválila poskytnutí finanãního daru ve
v˘‰i 10 000 Kã obãanskému sdruÏení
Spectrum Praha, kter˘ bude pouÏit jako
pﬁíspûvek na úhradu startovného na akci
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„Pohár vítûzÛ pohárÛ evropsk˘ch zemí
v softballe“ ve dnech 23.–24. 8. 2010
Schválila poskytnutí finanãního daru
ve v˘‰i 5 000 Kã na poﬁádání akce „Závod na koleãkách“ dne 8. 5. 2010 pro
tûlesnû postiÏené obãany – vozíãkáﬁe a pro
dûti
Schválila uzavﬁení smlouvy o v˘pÛjãce
mezi Mâ Praha 14 a obchodní spoleãností Správa majetku Praha 14, a. s. na vybavení ubytovny v objektu KD Kyje
Schválila podání projektu Podpora integrace cizincÛ na území Mâ Praha 14
v rámci Emergentního projektu Ministerstva vnitra âR na základû usnesení vlády
âR ze dne 22. bﬁezna 2010
Doporuãila ZMâ Praha 14 stanovit pro
volební období 2010–2014 poãet ãlenÛ Zastupitelstva Mâ Praha 14 na 31
a vytvoﬁit pro volby do ZMâ Praha 14
v roce 2010 na území Prahy 14 jeden
volební obvod
Na svém 89. jednání dne 18. kvûtna
Rada mimo jiné
Schválila pﬁijetí finanãního daru ve v˘‰i
302 150 Kã od bytového druÏstva Rochovská jako pﬁíspûvek na financování neziskov˘ch aktivit, které Mâ Praha 14 ve svém
správním obvodu realizuje
Seznámila se s dokumentací pro územní
ﬁízení na stavbu cyklotrasy MÛstek – Male‰ice Praha (nová stezka pro chodce a cyklisty s oddûlen˘m provozem, navazující na
komunikaci U Technoplynu a v˘chodnû
napojenou na komunikaci Nedokonãená
Doporuãila koordinovat stavbu cyklotrasy s urbanistickou studií pﬁedmûtného území, aby do‰lo k spoleãnému ﬁe‰ení s Ïelezniãní vleãkou, sbûrn˘mi komunikacemi,
pﬁípadnû dal‰ími zmûnami ve spojitosti
s pﬁedpokládan˘m funkãním ãlenûním
a zástavbou
Nemûla námitek k umístûní stavby Vysoãanská radiála – pﬁeloÏka plynovodu DN
150, alternativní trasa
Vzala na vûdomí informaci o stavbách
cizích vlastníkÛ na pozemcích Mâ Praha 14

Komise pro v˘chovu a vzdûlávání
(19. 4.)

âlenové komise nav‰tívili M· Gen. Janou‰ka a seznámili se s jejím provozem
a ãinností krouÏkÛ, dále byli vedoucí
odboru ‰kolství Alenou Naidrovou informováni o zápisu do M· v Praze 14 pro
‰kolní rok 2010/11, o akci Barevné korálky v KD Kyje a Den Zemû na Rajské
zahradû.

zpravodajství z radnice

ãerven 2010
Komise majetková (12. 4.)

Komise se mj. zab˘vala problematikou
prodeje pozemkÛ v k. ú. Kyje a k. ú. Hloubûtín a dále doporuãila poÏádat odbor
Ïivotního prostﬁedí o zaji‰tûní revitalizace
dûtského hﬁi‰tû a laviãek v Parku ãs. legionáﬁÛ na Jahodnici tak, aby hﬁi‰tû odpovídalo hygienick˘m poÏadavkÛm na provoz, souãasnû doporuãila zajistit zv˘‰en˘
dohled MP, komise doporuãila vybudování dûtského hﬁi‰tû na ãásti pozemku parc.
ã. 967, k. ú. Kyje (ul. Lomnická) vãetnû
oplocení, aby bylo zaji‰tûno proti vandalÛm, komise doporuãila vûnovat zv˘‰enou pozornost údrÏbû nízkokmenn˘ch
dﬁevin ve vnitrobloku ohraniãeném ulicemi ManÏ. Dostálov˘ch, Slavatova, Travná
a Bajgarova a doplÀování sáãkÛ u odpadkov˘ch ko‰Û na psí exkrementy v lokalitû
celé Jahodnice.
Komise pro sociální vûci (7. 4.)

Komisi byla pﬁedstavena ãinnost terénních
pracovníkÛ pro romské sociálnû vylouãené
lokality (terénní pracovníci komisi mj.
pﬁedstavili nov˘ projekt o. s. Slovo 21, o. s.
Romea a Magistrátu hl. m. Prahy zamûﬁen˘ na pracovní motivaci, rekvalifikaci
a zprostﬁedkování zamûstnání). Komise se
shodla na tom, Ïe si na svém ãervnovém
zasedání opût vyslechne zprávu o ãinnosti

terénních pracovníkÛ, jejichÏ práci pokládá za velmi potﬁebnou a nároãnou. Dále se
seznámila s realizací tzv. Emergentního
projektu v roce 2009 a v˘hledy pro rok
2010. Realizace projektu byla vyhodnocena jako velmi úspû‰ná (do projektu bylo
zapojeno 188 cizincÛ, nûkteré indikátory
projektu byly pﬁekroãeny o desítky procent). Na programu jednání komise byly
dále projekt Zdravá mûstská ãást – místní
agenda 21, problematika financování sociálních sluÏeb v roce 2010 a preventivní
programy na základních ‰kolách. Komise
se z podnûtu pana Pecky také zab˘vala problematikou bezdomovectví.

Pozvánka na
Zastupitelstvo

S odstupem 65 let
V prvním kvûtnovém t˘dnu jsme si
v‰ichni pﬁipomnûli 65. v˘roãí ukonãení
2. svûtové války. Pietního aktu u památníku 2. odboje v ulici V Novém Hloubûtínû, kter˘ i letos pﬁipravil Obvodní
v˘bor âeského svazu bojovníkÛ za svobodu v Praze 9, se za na‰i mûstskou ãást
zúãastnil mimo jiné zástupce starosty
Mâ Praha 14 Bohumil Sobotka. Ve
svém krátkém projevu vyslovil nadûji,
Ïe se lidstvo pouãí ze sv˘ch chyb, které
vyústily v krvavé války a vyuÏije je
k ‰Èastnûj‰ímu Ïivotu. Právû proto je
na‰í povinností uchovávat pravdivou
historii a pﬁedávat ji dal‰ím generacím.
text a foto: ves

Na úter˘ 22. ãervna
svolává starosta Prahy 14 Ing. Miroslav
Fronûk v poﬁadí jiÏ
16. zasedání ZMâ Praha 14. Zastupitelé budou jednat od 14.15 hod.
v Galerii 14 na âerném Mostû.
Pﬁipomínáme, Ïe v‰echna jednání
Zastupitelstva jsou volnû pﬁístupna
veﬁejnosti.

Odhalení pomníku
U na‰ich sousedÛ v Dolních Poãernicích byl v sobotu 8. kvûtna slavnostnû odhalen
v parãíku U Váhy pomník obûtem 2. svûtové války. Autorem pomníku je David Paul,
dolnopoãernick˘ student oboru sochaﬁství Vysoké ‰koly umûleckoprÛmyslové v Praze. Pomník byl realizován za finanãní podpory hl. m. Prahy. Mûstská ãást Dolní Poãernice odhalení pomníku vnímá jako vyjádﬁení úcty 31 spoluobãanÛm, kteﬁí zahynuli v období druhé svûtové války.
text a foto: j‰

PoloÏením vûncÛ a kvûtin také k dal‰ím
17 pomníãkÛm a pamûtním deskám
v Praze 14 uctívá na‰e mûstská ãást kaÏdoroãnû památku zdej‰ích obãanÛ, kteﬁí zahynuli v koncentraãních táborech,
úãastnili se odboje a ke konci druhé
svûtové války se neohroÏenû zapojili do
bojÛ bûhem PraÏského povstání.
Jak je uvedeno v Kronice kvûtnového
povstání na obvodû Praha 9, velitelem
ozbrojeného odporu v Hloubûtínû byl
Ladislav Satrapa, v Kyjích a Hostavicích
Franti‰ek Horák se sv˘mi zástupci pro
jednotlivé ãtvrti. Vût‰í bojové akce byly
mezi Dolními Poãernicemi a Jahodnicí
5. 5., v Jiráskovû ãtvrti 6. a 7. 5. a na
âerném Mostû 7. 5. 1945. V Hloubûtínû, Hostavicích a na âerném Mostû
bylo postaveno nûkolik barikád. V bojích s okupanty zahynulo 11 hloubûtínsk˘ch a 28 kyjsk˘ch a hostavick˘ch
obyvatel. âest jejich památce.
j‰
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co se dûje v regionu

Kulturní a sportovní akce radnice
âERVEN
UNIQUARTET v kostele
sv. Bartolomûje
Ve stﬁedu 2. ãervna se bude konat
v kostele sv. Bartolomûje v Kyjích
koncert duchovní hudby. Úãinkuje
UNIQUARTET se sólistkou ND v Praze Jitkou Svobodovou – soprán.
Na programu budou skladby
A. Vivaldiho, A. Dvoﬁáka a dal‰ích.
Zaãátek koncertu je v l8.30 hodin,
vstupné dobrovolné.

Dûtsk˘ den
Ve spolupráci se spoleãností Coca
Cola poﬁádáme v sobotu 5. ãervna
od l0 do l4 hodin oslavu Dûtského
dne na fotbalovém hﬁi‰ti TJ Slavoj
Hloubûtín, Hloubûtínská 88. Na
krytém podiu mohou dûti shlédnout pohádky a zábavn˘ program,
v areálu bude spousta soutûÏí
a atrakcí. Na místû bude také
obãerstvení, vstup zdarma.

Dûtské rybáﬁské závody
V sobotu 12. ãervna poﬁádáme ve
spolupráci s územním svazem âes-

kého rybáﬁského svazu a místní
organizací âRS Prahy 9 Dûtské
rybáﬁské závody. Závody pro dûti
do l5 let budou u rybníãku Aloisov
v parku na âerném Mostû od 7.30
do 12 hodin. Do rybníãku budou
nasazeny 4 q kaprÛ. Pro rybáﬁskou
veﬁejnost bude nádrÏ uzavﬁena do
13. ãervna vãetnû. Podmínky závodu se úãastníci dozví na místû od
poﬁadatelÛ. Po skonãení vlastního
závodu mohou dûti s platnou
povolenkou dál lovit dle ryb. ﬁádu.
DÛleÏité upozornûní: do vlastní
soutûÏe se zapoãítává kaÏdá chycená ryba, ryby nedosahující zák.
délky a hájené ryby budou vráceny
vodû.

Zájezd na Safari
Srdeãnû zveme maminky s dûtmi
pﬁed‰kolního vûku na zájezd do
Safari ve Dvoﬁe Králové, kter˘ se
koná ve stﬁedu 16. ãervna. Sraz
v 7.30 hodin, odjezd v 7.45 hod.
ze zastávky autobusu MHD pﬁed
stanicí metra Rajská zahrada, Cíglerova ulice. Pﬁíjezd kolem l8 hod.
BliÏ‰í informace a pﬁihlá‰ky do
naplnûní kapacity autobusu pﬁijímáme na telefonu 28l 005 278.

Dûtsk˘ ‰ipkov˘ turnaj
Já a mÛj obvod
Leto‰ní 16. roãník v˘tvarné soutûÏe mûl téma „âesk˘ rok – lidové
zvyky“. SoutûÏe se zúãastnily dûti
ze Z· Bﬁí VenclíkÛ, Z· Generála
Janou‰ka, Z· Hloubûtínská,
Z· ·imanovská, Z· Tolerance
Mochovská, Gymnázia ARCUS
a v˘tvarného ateliéru ARS PUERIS
z Jahodnice. V˘stava tûchto prací

Pozvánka na v˘stavu
do Galerie 14
AÏ do ãtvrtka 10. ãervna probíhá v Galerii 14 na âerném Mostû
v˘stava dvou umûlcÛ, jejichÏ Ïivot je spjat s Kyjemi: Slavomíra
Kleprlíka a Jaromíra Brabence. Prvnû jmenovan˘ letos v srpnu
oslaví v˘znamné Ïivotní jubileum – osmdesátiny. Narodil se
v Rusínovû u âeské Lípy, ale po zabrání Sudet se musela celá rodina odstûhovat do vnitrozemí. ¤ízením osudu se jim pak na dlouhá léta staly domovem Kyje u Prahy. Slavomír Kleprlík zde na‰el
hojnost námûtÛ pro svoje kresby a malby. Vdûãn˘m motivem se
mu stal kaÏdodenní pohled na Kyjsk˘ rybník – bydleli v ulici
Nade mlejnem a také starobyl˘ pitoreskní kostelík sv. Bartolo-
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bude otevﬁena ve stﬁedu l6. 6.:
9–12 hod. a 14–18 hod. a ve ãtvrtek 17. 6.: 9–11 hod. v Galerii 14,
nám. Plk.Vlãka 686, âern˘ Most.

·ipkov˘ t˘m PlzeÀka s panem
Jaroslavem Dragounem za podpory
Mâ Praha 14 poﬁádají v sobotu
19. ãervna dûtsk˘ ‰ipkov˘ turnaj.
Prezence od 14 hodin, zaãátek hry
ve 14.30 hodin. Startovné ãiní
50 Kã. Turnaj se uskuteãní v restauraci Za Horou na âeskobrodské
ulici ã. 1 (u stanice autobusÛ 208,
109 a 181).

V˘stava automobilov˘ch
a motocyklov˘ch veteránÛ
Mûstská ãást Praha l4 a REHIV
KLUB v âR poﬁádají v sobotu 26.
ãervna od l0 do l7 hodin na plo‰e
parkovi‰tû A u vchodu od metra
pﬁed obchodním centrem CâM
v˘stavu automobilov˘ch a motocyklov˘ch veteránÛ. Po dobu
v˘stavy bude probíhat zábavn˘
doprovodn˘ program.

âERVENEC
Malování na chodníku
Pro dûti, které je‰tû neodjely na
prázdniny, poﬁádáme jiÏ tradiãní
malování na chodníku. Malovat
budeme ve stﬁedu 14. ãervence
od 9 do 12 hodin pﬁed základní
‰kolou Bﬁí VenclíkÛ na âerném
Mostû – stanice metra Rajská
zahrada. Pro v‰echny úãastníky
jsou pﬁipraveny barevné kﬁídy
a odmûny.
Poznámka: Zmûna programu
vyhrazena.

mûje. Bûhem svého dlouhého Ïivota
vyzkou‰el rÛzné techniky malby, experimentoval s akvarelem a kva‰em. Jaromíra
Brabence, jenÏ se narodil v roce 1934
v Horních Poãernicích, k malíﬁství a umûní pﬁivedl právû jeho star‰í bratranec Slavomír Kleprlík. Ani jeho
cesta k vlastnímu umûleckému v˘razu nebyla jednoduchá. Dlouhá léta tvoﬁil na vlastní pûst, neÏ se mu podaﬁilo seznámit se s dal‰ími spﬁíznûn˘mi v˘tvarníky. V roce 1966 se stal ãlenem svazu ãs.
v˘tvarn˘ch umûlcÛ, po roce 1968 emigroval s celou rodinou do
·védska a dnes pracuje opût v âechách a to díky svému bratranci pﬁímo v Kyjích. Jaromír Brabenec se vûnuje kresbû, grafice
i malbû, ale vût‰í ãást jeho tvorby, zastoupená i na této v˘stavû,
tvoﬁí objekty, pﬁeváÏnû z kovu, ale i z plexiglasu, papíru nebo skla.

co se dûje nejen v regionu
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Chvalsk˘ zámek – ãerven
4. 5.–27. 6.

31. 5–30. 6.
30. 6.–5. 9.
11. 6. 15–18 hod.
12. 6. 19–01 hod.

Lidové kroje z âech, Moravy a Slovenska
– doposud nevystavované exponáty zapÛjãené ze soukromé
sbírky
Moje mûsto Praha
– v˘tvarn˘ projekt ÏákÛ praÏsk˘ch ZU· a jejich pedagogÛ
âeské hrady v díle Jana KonÛpka
Kﬁest knihy „Mûsta a obce oãima dûtí“
– za úãasti patronky knihy Lucie Bílé
Muzejní noc na Chvalském zámku
doprovodn˘ program – „Legenda o ohnivé Ïínce na Chvalském zámku“ vyprávûná ohnûm a tancem, ãajovna

Mince biblické doby
Farní sbor âeskobratrské církve evangelické v Horních Poãernicích zve nejen v‰echny zájemce o numismatiku a neobvyklé pohledy na biblické texty na setkání
s JUDr. Janem Luhanem 6. ãervna v 18 hod. v modlitebnû sboru, Tﬁebe‰ovská
2101/46 (roh s Dob‰ickou). V˘klad s mnoha konkrétními ukázkami starovûk˘ch
mincí nám pﬁiblíÏí dobu, do které vstupovalo rané kﬁesÈanství.

Dûtsk˘ den v Dolních Poãernicích
Mûstská ãást Praha – Dolní Poãernice a obãanské
sdruÏení POâIN zvou na Dûtsk˘ den,
kter˘ poﬁádají spoleãnû se základní ‰kolou, dûtsk˘m domovem, spoleãenstvím
Molechet a salesiánsk˘m stﬁediskem mlá-

deÏe. Dûtsk˘ den se uskuteãní v nedûli
6. ãervna od 14 hod. v prostorách dolnopoãernického zámeckého parku. Program: soutûÏe v‰estrannosti a odvahy,
koníci, obãerstvení, rÛzné atrakce pro
dûti, velk˘ buﬁtopek, od 16 hod. Pohád-

ka o lín˘ch stra‰idlech v divadle kulturního centra (b˘val˘ pivovar), na hﬁi‰ti
U koní bude probíhat mal˘ parkúr. Tû‰íme se také na pﬁíchod na‰ich sousedÛ
z âerného Mostu, Hostavic, Jahodnice
a Kyjí.
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strany 6–8 zpracoval: j‰

Program pro veﬁejnost – ãerven
ãtvrtek 3. 6.

·kolní slavík, finále pûvecké soutûÏe Z· Bﬁí VenclíkÛ

pátek 11. 6.

Country veãer, skupina Buffalo Bill, od 19 hod., vstupné 90 Kã

pondûlí 14. 6.

KdyÏ na Sahaﬁe tekly ﬁeky, pﬁedná‰ka RNDr. P. Mrázka,
od 18.30 hod.

ãtvrtek 17. 6.

Akademie Z· ·imanovská, 14–18 hod.

pátek 18. 6.

Kﬁeslo pro hosta, ‰ansonov˘ veãer písní E. Piaf, moderuje hereãka
Libu‰e ·vormová, zpûv Marta Baleiová, vstupné 90 Kã

40. roãník festivalu Divadlo v pﬁírodû
Nejstar‰í divadelní festival v âR pod ‰ir˘m
nebem pokraãuje v ãervnu v Horních
Poãernicích. Divadlo v pﬁírodû najdete na
adrese: zahrada Z· Svépravice, SpojencÛ
1408, dopravní spojení z koneãné metra B
âern˘ Most autobusy 261, 222 do stanice Krahulãí, 223 do stanice Vysokovská.
Vstupné: odpolední pﬁedstavení: dûti od 2
do 12 let 30 Kã, v‰ichni ostatní 50 Kã,
rodinné vstupné 120 Kã (2 dospûlí + 2 dûti
nebo 1 dospûl˘ + 3 dûti), veãerní pﬁedstavení: jednotné vstupné 50 Kã. Poﬁadatel
festivalu: Kulturní centrum Horní Poãernice, Votuzská 379/11, tel. 281 920 326,
www.divadlopocernice.cz, mail: divadlo@pocernice.cz

âervnová pﬁedstavení
Z RANEâKU âESK¯CH POHÁDEK

DS Poãerníãci. Ná‰ pohádkov˘ raneãek
obsahuje pohádky O âervené Karkulce,
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Tﬁi zlaté vlasy Dûda V‰evûda a Dlouh˘,
·irok˘ a Bystrozrak˘. Premiéra v pátek
4. 6. ve 21 hodin, Reprízy: sobota 5. 6.
v 17 a 21 hodin, nedûle 6. 6. v 17 hodin.
Jiﬁí ·otola / CESTA KARLA IV. DO FRANCIE
/A ZPùT/

DS MrsÈa PrsÈa Kouﬁim. Historick˘ komediální exkurz do Ïivota uctívaného panovníka. Pátek 11. 6. ve 21 hodin.
Jaroslav Kolodûj / JEÎIBABY Z BABÍNA
DS Jiﬁí Podûbrady. V˘pravná ãinoherní
pohádka o dvou ãarodûjnicích, které lidem
neudûlají nic dobrého. Sobota 12. 6. v 17
hodin
Ray Cooney / RODINA JE ZÁKLAD STÁTU
TMA divadlo Terezín. Bláznivá komedie
pﬁiná‰í gejzír humoru, jak jsme u Cooneyho komedií zvyklí. Sobota 12. 6. ve 21
hodin
Jan Drda / HRÁTKY S âERTEM
Divadelní scéna Libochovice. Klasická

ãinoherní pohádka. Nedûle 13. 6. v 17
hodin.
Karel âapek a Josef âapek / ZE ÎIVOTA
HMYZU

DS Jiﬁího Voskovce Sázava. Hra plná písní, humoru a Ïivota byla uvedena v rámci
divadelní pﬁehlídky Voskovcova Sázava
2008 a získala nejvy‰‰í ocenûní od divákÛ
i od porotcÛ. Nedûle 13. 6. ve 21 hodin.
Roald Dahl / âARODùJNICE
DS Poãerníãci. Premiéra: ãtvrtek 17. ãervna ve 21 hodin, reprízy: pátek 18. 6. ve
21 hodin, sobota 19. 6. v 17 a 21 hodin.
Pavel Majkus / T¤I âUNÍCI
Divadlo Neklid. Pﬁíbûh zpracovan˘ na
motivy klasické pohádky, s pouÏitím stejnojmenné písnû Jaromíra Nohavici. Nedûle 20. 6. v 17 hodin.
Václav Kliment Klicpera / ÎENSK¯ BOJ
DS Právû zaãínáme. Veselohra o tﬁech dûjstvích a devíti obrazech. Pátek 25. 6.,
sobota 26. 6., nedûle 27. 6., vÏdy ve 21
hodin

ãerven 2010

na‰i zastupitelé

Kﬁtiny KD Kyje
nedûli 23. kvûtna se Kulturní
dÛm Kyje doãkal po pûti mûsících provozu symbolického slavnostního otevﬁení, takzvan˘ch
kﬁtin. Pozváni byli ﬁeditelé ‰kol, zástupci
neziskov˘ch organizací, ãlenové zastupitelstva, vedoucí odborÛ ÚMâ Praha 14, formou letáãkÛ bylo pozvání samozﬁejmû
adresováno i ‰iroké veﬁejnosti, která si postupnû do nového kulturního stánku Prahy 14 nachází cestu. Ne náhodou byl pro
symbolick˘ kﬁest zvolen slogan: Národ
Prahy 14 nejen sobû. K tanci a poslechu
hrála skupina Bufalo Bill, ukázkou ze svého divadelního repertoáru se pﬁedstavila
Boﬁanovická královská opera, pﬁed kulturním domem bylo nûkolik pouÈov˘ch stánkÛ i s programem pro dûti. Pﬁíjemn˘m
pﬁekvapením byla hojná úãast místních
umûlcÛ a kum‰t˘ﬁÛ, kteﬁí se usadili v klubovnû, kde si mohli prohlédnout novou
kroniku Prahy 14 a nûkteﬁí namalovali
obrázky do pamûtní knihy KD Kyje. Nejvíce v ráÏi byl jako obvykle mistr bojov˘ch
umûní a kresby Franti‰ek Kollman, kter˘
bûhem nûkolika minut vytvoﬁit originální
nástûnnou malbu (viz foto). Náv‰tûvníkÛm byl pﬁi kﬁtu také nabídnut nov˘ produkt – Pﬁátelská karta, která umoÏÀuje
získat slevu 10% ze vstupného na akce
poﬁádané kulturním domem. DrÏitelé karty
mohou vyuÏít bezplatného zasílání informací o plánovan˘ch kulturních, vzdûlávacích a poradensk˘ch aktivitách kulturního domu, napﬁ. formou mailu nebo
SMS zpráv. Jak kartu získat se dozvíte na
www.kvizpraha14.cz.
text a foto: j‰

V

Slavnostní pﬁípitek starosty Miroslava FroÀka (uprostﬁed) s ﬁeditelem KD Kyje Jaroslavem Hodycem.
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Komunitní
centrum
Mot˘lek
www.motylek.org
PhDr. Zuzana Jelenová
pﬁedsedkynû SdruÏení na pomoc dûtem
s handicapy

Z nízkoprahového klubu Pacific

Vaﬁení (pondûlí 7. 6.) – od 16 hod., opût
si uvaﬁíme nûjakou dobrotu podle va‰eho
v˘bûru XI. Meziklubov˘ turnaj nízkoprahov˘ch klubÛ Pacific, DÏagoda a Autobus ve fotbálku; pondûlí 14.6. od 16.30 do
20 hod. v Pacificu; ve 20 hod. vyhodnocení a pﬁedání cen.
Lanové centrum (úter˘ 15. 6.) 14 – 17.30
hod., sraz u Pacificu, s sebou jízdenky na
MHD, vstupné hradí Pacific
Preventivní program na téma „Léãení
a péãe o závislé v âR“ (ãtvrtek 17. 6.
pro dûti 12–15let 16–18 hod. a stﬁeda 23. 6. pro mládeÏ 15–18 let
17.30–19 hod.) Tû‰íme se na tvou
úãast a tvé názory! Více informací
v Pacificu. Preventivní program poﬁádáme za podpory Mâ Praha 14 –
odboru sociálních vûcí a zdravotnictví.
V‰ehodûní v Podvinní (sobota 19. 6.) od
12 do 22 hod. – pﬁijìte se spoleãnû s Pacificem zúãastnit akce pro mládeÏ ve Vysoãanském parku; pﬁipraveny budou workshopy napﬁ. sítotisk, beatbox, hakisáky,
flowersticky, streetart; dále hudební produkce apod.
7. narozeniny Pacificu (stﬁeda 30. 6.) –
závûreãn˘ piknik na konci ‰kolního roku.
Pojì s námi oslavit 7. narozeniny, nebude
chybût dort, spousta zábavy a pﬁekvapení!
Pﬁipravujeme: prázdninov˘ program –
najdete na www.motylek.org. Podrobnûj‰í
informace o akcích Pacificu u P. Stankayové – 777 964 754.
Mateﬁské centrum
Piknik Centra denních sluÏeb pro rodiãe
a dûti ve stﬁedu 23. 6. od 15 do 17 hod.
spoleãnû oslavíme konec ‰kolního roku na
zahradû pﬁed KC Mot˘lek.

Koncert pro Mot˘lek
21. ãervna od 19 hodin zazpívá v Betlémské kapli Radka Fi‰arová ‰ansony
Edith Piaf. V˘tûÏek koncertu je urãen
na zaji‰tûní aktivit pro dûti se zdravotním postiÏením. Vstupenky v cenû
350 Kã jsou k dostání v síti TicketPro
od 12. kvûtna, pro bliÏ‰í informace:
www.motylek.org
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DDM na âerném Mostû
Generála Janou‰ka 1060,
tel. fax.: 286 889 428
info-cm@ddmpraha9.cz
www.ddmpraha9.cz

so 5. 6. Sportovní den – Pﬁijìte si
vyzkou‰et netradiãní hry jako frisbee,
petanque, kroket a dal‰í. Îe je neznáte? Nevadí. Koná se za kaÏdého poãasí.
10–13 hod. vûk: 6–14 1et
út 15. 6. âlovûãe, hejbej se! – Za pûkného poãasí si zahrajeme hry na zahradû DDM jako je basketbal, fotbal a dal‰í. 16–18 hod. vûk: 7–15 let
V mûsíci ãervnu se rovnûÏ uskuteãní náv‰tûva lanového centra ve Vysoãanech.
Více informací najdete na www.ddmpraha9.cz
V˘bûr z letních pobytov˘ch táborÛ:
4.–11. 7. KRTEâEK V ·UMBURKU
âesk˘ ·umburk – Jizerské hory. Krteãek a jeho kamarádi, které dûti znají
z veãerníãkÛ, provede dûti t˘denním
táborem v Jizersk˘ch horách. Vûk: 6–9
let, cena: 2100 Kã
11.–25. 7. WILD WILD WESTEC
Vestec, okr. Bene‰ov. Pﬁedev‰ím sportovnû a turisticky zamûﬁen˘ tábor. Dûti
se mohou tû‰it na zajímavé v˘pravy do
pﬁírody, spaní pod ‰irákem atd. Vûk:
10–16 let, cena: 3440 Kã
31. 7.–14. 8. TO NEZNÁTE TRPASLÍKY!
StráÏné, Krkono‰e. Vydejte se s námi na
tajnou v˘pravu na Osamûlou horu, abychom pomohli trpaslíkÛm získat zpût
ztracené království i bájn˘ drahokam.
Vûk: 7–12 let cena: 3200 Kã

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

·koliãka Pohádka nabízí moÏnost prázdninového dopoledního provozu v období
1.–23. 7. a 16.–31. 8. Prosíme o pﬁihlá‰ení do 18. 6.
·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. V pﬁípadû zájmu
o provoz ‰koliãky i v odpoledním bloku,
prosíme, kontaktujte pí ·indeláﬁovou.
Veãerní aktivity pro Ïeny: Relaxaãní cviãení: úter˘ 20 hod. – cena lekce: 60 Kã

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 ad. najdete na na‰em
webu : www.obcanskainspirace.cz. SluÏba hlídání dûtí v hernû je kaÏd˘ pátek
9–12 hod.
AÏ do 1. ãervence budou v provozu dopolední programy pro pﬁed‰kolní dûti.
Poslední ãervnov˘ t˘den bude ve znamení
akce Tû‰íme se na léto – t˘den her, v˘letÛ
a soutûÏí pro nejmen‰í dûti i jejich rodiãe.
Ekoléto 2010 a Letní ‰koliãka
Jako kaÏdoroãnû i letos pﬁipravujeme
23.–27. srpna pﬁímûstsk˘ tábor Ekoléto
2010. Tato akce je pro dûti zdarma. Závaznou pﬁihlá‰ku si mÛÏete vyÏádat na tel.:
281 918 473.
Pro pﬁed‰kolní dûti bude poslední dva t˘dny v srpnu jiÏ v provozu Dopolední ‰koliãka s v˘lety. Podrobn˘ program obou
akcí najdete v pﬁí‰tích Listech Prahy 14.
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 právní poradkynû a to bez objednání
ve stﬁedu a v pátek dopoledne. Pokud
nechcete ãekat, radûji se objednejte. Na
podveãerní a veãerní hodiny (kaÏdé úter˘) se na konzultaci s externími právníky
objednejte na ã. mobilu 774 707 744.
Dotazy mÛÏete zasílat i e-mailem poradna@obcanskainspirace.cz nebo po‰tou.
Dal‰í poradenské dny zaji‰Èujeme na pracovi‰ti v Bﬁevnovû.

Rodinn˘ klub
Vesel˘ ãertík
info@veselycertik.cz
tel.: 724 639 040

2. 6. Dûtská kadeﬁnice, stﬁeda15–18
hod.
21.–26. 6. Poslední t˘den pololetí –
herna otevﬁena dennû 9–12 hod.,
15–18 hod. jen za 30 Kã! Od 1. 6. bude
na www.veselycertik.cz zveﬁejnûn rozvrh
krouÏkÛ a kurzÛ na podzim 2010.
Rodinn˘ klub Vesel˘ ãertík, Národních
hrdinÛ 3, Dolní Poãernice.

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

NABÍDKA NA âERVEN

Zveme v‰echny na VELKOU ZAHRADNÍ SLAVNOST, která se uskuteãní
v pátek 18. ãervna. Od 14 do 21 hod.
se mÛÏete pﬁijít pobavit na zahradu za
JAHODOU, kde budou pro malé i velké
pﬁichystány tvoﬁivé dílny, sportovní aktivity, divadélko pro dûti a také hudební produkce.
Nízkoprahov˘ klub Jahoda: pondûlí, úter˘ a ãtvrtek 15–19 hod.
Nízkoprahov˘ klub DÏagoda: pondûlí
a ãtvrtek 15–20 hod., v úter˘ pouze konzultace po domluvû s pracovníky klubu.
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 K. Cibulcové
na 721 601 333. Poslední ·koliãka pﬁed
prázdninami bude 29. 6.
Klub – herna s programem: stﬁeda a pátek
9–11 hod. Za jednu náv‰tûvu zaplatí rodiãe 40 Kã. Poslední Klub pﬁed prázdninami
bude 25. 6. a ãeká nás velk˘ piknik na
zahradû za JAHODOU.
TátaMámaHerna: sobota 12. 6. 10–13
hod. Program pro celou rodinu, tentokrát
s programem KDO HRAJE, NEZLOBÍ
(SE) aneb bubnování v kruhu. Vstupné
50 Kã/rodina.
Dvojãata v JahÛdce: ãtvrtek 17. 6.
15.30–18.30 hod.– setkání rodin se dvûma a více dûtmi. JahÛdka Plus – stﬁedeãní
odpolední akce nejen pro rodiãe, vÏdy od
16 do 18 hod. Více informací o aktuálním
dûní najdete na www.jahodaweb.cz.

KCR Heﬁmánek
Centrum Welcome
Vybíralova 969
âern˘ Most

29.5. Den pro rodinu – celodenní akce
plná zábavy, her a soutûÏí, obãerstvení pro
celou rodinu – od 10 hod. v MC v Heﬁmánek a v okolním prostranství
12. 6. Sportovní den na koleãkách – akce
pro celou rodinu v terénu âern˘ Most –
Dolní Poãernice – plnûní úkolÛ na stanovi‰tích, odmûny. Start u Heﬁmánku ve

13.30. Sebou: kola, kolobûÏky, koleãkové
brusle
19. 6. Holãiãí sobota – cviãení, tanec,
Zumba – mamky a dcery mlad‰í ‰kolní
vûk, Heﬁmánek, 10–12.30 hod. Více na
www.prorodinu.cz
Od 14. 6. do 2. 7. – kaÏd˘ v‰ední den od
pondûlí do pátku od 14–18 hod. Garden
party! Zábavné akce pro pﬁed‰kolní a ‰kolní dûti s maminkami v zahradû: Pﬁijìte si
odpoãinout na zahradu do Heﬁmánku –
pﬁipravíme pro va‰e dûti pestré aktivity.
Stále pﬁijímáme nové dûti do ‰kolky od
záﬁí na ‰kolní rok 2010/11 a na prázdninov˘ reÏim ve ‰kolce Heﬁmánek – moÏnost pﬁihlá‰ení dûtí ve vûku od 2,5 do 7 let.
Pﬁihlá‰ení moÏné na tel.: 773 617 277
Pokud máte potíÏe v oblasti bydlení, mÛÏete se na nás obrátit, nabízíme poradenství v bytové politice – kaÏdé pondûlí
a pátek od 9 do12 hod. a ve stﬁedu od 16.30
do 17.30 hod. Více informací na tel.:
724 761 196
O v‰ech akcích se dozvíte na www.prorodinu.cz a na www. skolkapraha.cz

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

Odborné programy: 9. 6. Sociálnû stimulaãní skupina pro dûti s rodiãi Tvoﬁivé hry
s ptákem Zlobivákem
16. 6. Semináﬁ pro rodiãe: Jak uplatnit
tvoﬁivost v budování harmonické rodiny
od 10.15
Jednorázové akce: V sobotu 12. 6. V¯LET
RODIN NA SLAPY – Nová Rabynû.
Program: projíÏìka plachetnicí, koupání,
moÏnost v˘letÛ. Doprava: autem nebo
autobusem. Pﬁihlá‰ení nutné.
Ve stﬁedu 23. 6. TÁBORÁK HEREN
U B¤ÍZY na téma Království radosti –
soutûÏe, hry, písniãky u oh˘nku. Sraz 9.30
u mostu u autobusové zastávky Gen. Janou‰ka, pro opozdilce bude cesta na místo
znaãena fáborky. S sebou buﬁty, hudební
nástroje a dobrou náladu. Volná herna
není tento den otevﬁena!
Veãerní programy: Cviãení pro dospûlé
Aby záda nebolela probûhne 1. 6. a 15. 6.
od 19.30 do 20.30 hod.
Zmûny v programech: Od ãervna nebude
probíhat Cviãení pro pﬁed‰koláky.
Zápis do programÛ na nov˘ ‰kolní rok je
moÏn˘ bûhem ãervna nebo záﬁí.
Prázdninov˘ provoz: 1. 7.–12. 9. – budou

probíhat pouze stﬁedeãní herny 9.30 aÏ
11.30 hod. Tû‰íme se na vás!
Podrobné informace o programech na
http://klubicko.bloguje.cz nebo Lucie Pernicová 777 596 163.

BB KLUB
pavel.trefny@cb.cz, 775 024 742,
281 021 311

FAMILY ENGLISH CAMP (pro
v‰echny generace) 10.–17. 7., Hotel
Kam˘k, Máchovo jezero. Konverzaãní
angliãtina s rod. mluvãími. 3.290 Kã/
dospûl˘, 2.790 Kã/ dítû (3–12 let)
P¤ÍMùSTSK¯ TÁBOR S AMERIâANY (6–13 let) 19. aÏ 23. 7.,
9.30–15.30 Heﬁmánek (Vybíralova
969) 20 Kã/ den.
ENGLISH CAMP (13–19 let) 31. 7.
aÏ 7. 8., Chata Muhu, Jizerské hory.
Konverzaãní angliãtina s rodil˘mi
mluvãími. 2.590 Kã.
CÍRKEV BRATRSKÁ poﬁádá: âAJOV¯ VEâER na téma: JÓGA jako cesta
k bohu, aneb jak jsem byla jogínkou.
2. 6. od 19.15 v OÁZE (MaÀákova
754). www.cb.cz/rajska.zahrada

Klubíãko vyjelo za zvíﬁátky
Dûti z MC Klubíãko – YMCA Praha se
vydaly na náv‰tûvu Stanice pﬁírodovûdcÛ
v Praze 5. Ve venkovních v˘bûzích jsme si
mohli pohladit poníky a kozy, prohlédli
jsme si také prasátka a papou‰ky, dokonce
se nám v celé své kráse pﬁedvedla klokaní
samice s mládûtem v kapse. ProtoÏe zaãalo pr‰et, schovali jsme se do místnosti, kde
mladí pﬁírodovûdci chovají drobné hlodavce.
text a foto: LP
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neziskovky a obãanská sdruÏení

MÛÏu vám nûjak pomoci?
Pro hodnû lidí stále je‰tû není jednoduché
a jasné, jak pomoci napﬁ. nevidomému,
kter˘ se snaÏí najít správné nástupi‰tû,
potﬁebuje pﬁejít pﬁes pﬁechod nebo hledá
vchod do metra. Urãitû kaÏd˘ by rád
pomohl a ve snaze to udûlat co nejlépe,
dûláme spoustu chyb, které ve v˘sledku
mohou víc ublíÏit, neÏ b˘t pﬁínosem.
V rámci „Projektového dne“ absolvovali
studenti SS· cestovního ruchu Arcus na
Lehovci soubor pﬁedná‰ek (napﬁ. Kriminalita mládeÏe nebo Extremismus), mezi
nimiÏ bylo i téma: „Lidé s postiÏením mezi

Alena Schutová ãte slepecké písmo

námi“. Se ctí se ho ujala PEStrá spoleãnost,
o.p.s., sídlící na âerném Mostû a ve sloÏení
Klára Pragerová, Alena Schutová a Michaela
Perãinová mlad˘m lidem z Arcusu vysvûtlovaly, jak se vlastnû k lidem s rÛzn˘m postiÏením chovat, jak s nimi komunikovat, jak
jim pomáhat a také, kdy jim radûji nepomáhat. Pﬁedná‰ka s praktick˘mi ukázkami,
kter˘ch se zúãastnil i asistenãní pes Mí‰a, se
setkala u posluchaãÛ s velk˘m zájmem. Do
debaty se ãasto zapojovali sv˘mi názory,
vyzkou‰eli si jaké to je b˘t nevidom˘m ãlovûkem, nauãili se nûkolik slov ve znakové

Mí‰a Perãinová demonstruje chÛzi se slepeck˘m psem

Byly jsme ekoloÏky i ãarodûjnice
Na svátek sv. Jiﬁí se poﬁádal u Amazonek
tzv. skautsk˘ den. âasnû z rána jsme
v Satalickém háji s panem lesníkem sázely
stromky – sazeniãky dubÛ. Bûhem hodiny jsme zvládly vysadit kolem 20 stromkÛ
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ﬁeãi nesly‰ících a hlavnû se dozvûdûli, jak
lidem s rÛzn˘mi handicapy pomáhat. Tak
napﬁ. chcete-li pﬁevést nevidomého pﬁes silnici, mûli byste na nûho nejprve promluvit, potom se lehce dotknout jeho ramene,
aby vûdûl, Ïe hovoﬁíte k nûmu a pak se ho
zeptat, jestli mu nûjak mÛÏete pomoci. Po
jeho souhlasu ho pﬁes silnici pﬁevedete tak,
Ïe jdete pÛl kroku pﬁed ním a on se vás lehce pﬁidrÏuje. Jdete na opaãné stranû, neÏ
kde má slepeckou hÛlku, v pﬁípadû, Ïe má
asistenãního psa, musíte b˘t na opaãné stranû, neÏ je pes. Více informací, a o moÏnostech pﬁedná‰ek na téma Lidé s postiÏením
mezi námi: www.pestraspolecnost.cz
text a foto: ves

a dokonce u nich máme i nûkolik cedulek
s na‰ím jménem. Potom jsme se je‰tû
zúãastnily velké oãisty Satalického lesa. Po
práci na kaÏdého ãekal za odmûnu buﬁtík
opeãen˘ na oh˘nku. Dal‰í aktivitou je procházka cel˘m Satalick˘m
a Vinoﬁsk˘m hájem. Skautky
si pro svûtlu‰ky pﬁipravily
klasickou stopovanou, pﬁi
které cestou plní rÛzné úkoly a na konci hledají schovaná dûvãata. Cestou jsme prozkoumaly zdej‰í pískovcové
skály, jeskyni, studánku a vykotlan˘ strom. Následující
nedûli se konal u klubovny
tradiãní Ekoden na oslavu
Dne Zemû. V‰echny aktivity
se t˘kají na‰í pﬁírody, její
ochrany a poznávání (napﬁ.
sbûr dﬁeva, poznávání zvíﬁat,

stromÛ a kvûtin, tﬁídûní odpadu, pﬁírodní
barvy, v˘robek z CD, bioznaãky apod.)
První sobotu v kvûtnu jsme si uspoﬁádaly
volbu Miss âarodûjnice. Slétly jsme se
v hojném poãtu a po úvodních slovech pﬁicházejí ãarodûjky po jedné pﬁed na‰í
odbornou porotu, skládající se ze star‰ích
holek a jednoho muÏského zástupce. Hodnotí se nejenom vzhled, pomÛcky, zvíﬁátka a ko‰tû, n˘brÏ také pohotové odpovûdi
na 5 otázek a 2 disciplíny – pamûÈ zaﬁíkávadla a jízda na ko‰tûti. Na veãer se zapálil ãarodûjnick˘ oheÀ, opékaly se buﬁtíky
a zpívaly jsme písniãky s kytarou. Závûreãné vyhodnocení se uÏ konalo v klubovnû,
neboÈ zaãalo vydatnû pr‰et. Vítûzkou se
stává ãarodûjka Hadice a jako správná Miss
získává zlatou korunku a ‰erpu. Na závûr
jdeme zakopat na‰í ãarodûjnickou listinu
a po úklidu letíme na sv˘ch ko‰Èatech zpátky domÛ.
Více na: www.skautkyamazonky.blog.cz
vedoucí oddílu Amazonek
Eli‰ka Hermannová – Rusalka
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Barevné korálky v KD Kyje
Hudebnû zábavn˘ poﬁad s názvem slibujícím roztomilou pestrost mûl premiéru 10.
a 11. kvûtna v KD Kyje. Po pﬁivítání a úvodním slovu zástupkynû starosty Jitky Îákové, pozvaly prÛvodkynû programem Mí‰a
Razimová a Ivana Boháãová z divadla Paleãek na scénu první vystupující. Dûti

z devíti mateﬁsk˘ch ‰kolek Prahy 14 na
pódiu kulturního domu pﬁedvedly vzornû
nacviãené scénky, písniãky a básniãky, tancování a sportovní vystoupení, které byly
pravidelnû odmûÀovány bouﬁliv˘m potleskem obecenstva, sestávajícího pﬁeváÏnû
z rodiãÛ a pﬁíbuzn˘ch hlavních aktérÛ. Ba-

7. narozeniny Mot˘lka
Komunitní centrum Mot˘lek, které provozuje SdruÏení na pomoc dûtem s handicapy,
jiÏ sedm˘m rokem poskytuje sluÏby klientÛm z mûstské ãásti Prahy 14 a okolí. U pﬁíleÏitosti tohoto v˘roãí uspoﬁádalo v pondûlí 26. dubna jiÏ tradiãní zahradní slavnost. Pro
dûti byly pﬁipraveny tentokrát hry a soutûÏe, jejichÏ prostﬁednictvím se seznámily s regiony âR. Zá‰titu nad slavností totiÏ pﬁevzal Ing. Rostislav Vondru‰ka, ministr pro místní rozvoj (na snímku s pﬁedsedkyní SdruÏení na pomoc dûtem s handicapy Zuzanou
Jelenovou). Velmi si váÏíme toho, Ïe se osobnû akce zúãastnil a pﬁedal v˘hercÛm soutûÏí hodnotné ceny. Slavnost nav‰tívil také zástupce starosty Mgr. Daniel Rovan. Uprostﬁed sídli‰tû si navíc v‰ichni
mohli opéct ‰pekáãek u ohnû
a zaposlouchat se do pﬁíjemné
hudby v podání Netradiãní skupiny tradiãního jazzu.
SdruÏení na pomoc dûtem s handicapy v souãasnosti pomáhá
více neÏ ‰edesáti rodinám, které
peãují o dûti se zdravotním postiÏením a také velkému poãtu sociálnû znev˘hodnûn˘ch dûtí (v minulém roce do nízkoprahového
klubu Pacific na‰lo cestu 337
dûtí). V‰em sv˘m klientÛm zaji‰Èuje Mot˘lek po cel˘ rok individuální péãi a ﬁadu aktivit, díky
nimÏ mají moÏnost rozvíjet své
dovednosti nebo smysluplnû trávit voln˘ ãas.

revné korálky jsou v podstatû obdobou
akce Pﬁed‰koláãek, jehoÏ 13 roãníkÛ probíhalo dosud v KD Gong v Praze 9
a zúãastÀovalo se jí pravidelnû i nûkolik
M· z Prahy 14. Letos na‰e M· vyuÏily
moÏnosti nov˘ch prostor v KD Kyje a pﬁipravily svÛj vlastní program, kter˘ je prezentací jejich aktivit s dûtmi.
ves, foto: ves a j‰

Pozvánka
Na ZAHRADNÍ SLAVNOST
do Z· Hloubûtínská 700
23. ãervna v areálu ‰koly.
14.30–18.30 hod.
Na programu je prezentace
Mâ Praha 14, soutûÏe s odmûnami,
hry, programy ÏákÛ ‰koly,
prezentace ‰koly, dûtské atrakce
a v‰eobecné veselí.
Jste srdeãnû zváni

Sbírka ADRY také
v Z· Vybíralova
Jak nás dodateãnû upozornil ﬁeditel Z·
Vybíralova Petr Skalsk˘, také tato základní
‰kola se zúãastnila velikonoãní sbírky
humanitární organizace ADRA. Tedy spoleãnû se Z· Gen. Janou‰ka, Z· Tolerance a Z· ·imanovská, o nichÏ jsme psali
v minul˘ch Listech. Velikonoãní sbírky, jeÏ
letos probûhla pod heslem Pomáhat je
radost, se Z· Vybíralova zúãastÀuje kaÏdoroãnû a tentokrát její Ïáci vybrali ãástku 3 775 Kã.
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AÏ do Walesu
Vyrazili jsme na dalekou cestu do Walesu.
Prvním cílem byla PaﬁíÏ, kde jsme strávili
cel˘ den. Nav‰tívili jsme mnohé památky
a nejvíce nás nadchla Eiffelova vûÏ. Pohled
na PaﬁíÏ z v˘‰ky byl super. V‰ude kolem
spousta lidí, kteﬁí nikam nespûchali a uÏívali si stejnû jako my krásn˘ jarní den.
âasnû ráno jsme vyrazili na trajekt a hurá
do Velké Británie! Po zhruba hodinû a pÛl

jsme se vylodili v Doveru. Na‰í první velkou zastávkou bylo historické mûsteãko
Chester, kde nás ãekalo setkání s na‰imi
„nov˘mi rodinami“. Po rozdûlení a letmém seznámení si nás odvezli do sv˘ch
domÛ, kde nás ubytovali. Druh˘ den ráno
jsme se vydali do místní ‰koly. Tam nás
ãekala tﬁíhodinová v˘uka angliãtiny. S rozdíln˘mi úspûchy jsme se zapojili do konverzace, ale v‰ichni se podle sv˘ch moÏností snaÏili co nejvíce porozumût. Za

Adopce na dálku
Dûti ze Z· Hloubûtínská jiÏ od února
2007 v rámci adopce na dálku podporují dvanáctiletou Rabiatu Mohamed
z Ghany v jejím studiu. Tato adopce
probíhá prostﬁednictvím spoleãnosti
Humanitas Afrika. Od zaãátku leto‰ního roku se dûtem podaﬁilo ve sbírce
vybrat dal‰í potﬁebnou ãástku, takÏe
mÛÏe Rabiatu docházet do ‰koly aÏ do
roku 2012.
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stránky 10–15 pﬁipravila: Alena Veselá
odmûnu jsme odpoledne nav‰tívili krásné
mûsteãko Portmeirion. Mûsto Caernarfon,
kde je nádhern˘ hrad se stejn˘m názvem,
bylo na‰í dal‰í zastávkou. V˘znam tohoto
místa spoãívá pﬁedev‰ím v tom, Ïe zde byl
korunován princ Charles. Pak jsme uÏ
smûﬁovali na nejzápadnûj‰í místo Walesu –
ostrov Anglesey. Dal‰í den jsme po v˘uce
angliãtiny vyrazili do mûsta Liverpool. Vût‰ina lidí ho zná pﬁedev‰ím ve spojitosti
s fotbalem, tak i nás jako první samozﬁejmû zajímal stadion FC Liverpool. Poté
jsme nav‰tívili muzeum
svûtoznámé hudební
skupiny The Beatles.
Následující den jsme
vyrazili do pﬁímoﬁského
mûsteãka s nejdel‰ím
molem na svûtû. Ná‰
pobyt se pomalu ch˘lil
ke konci a pﬁed námi
byla dlouhá cesta do
Lond˘na. Tam na nás
ãekaly na‰e dal‰í nové
rodiny. Centrum Lond˘na nás nadchlo, pro‰li
jsme se po známém
Tower Bridge a projeli
se také lond˘nsk˘m metrem. Vidûli jsme
úchvatn˘ Big Ben. Cel˘ den jsme zakonãili na London Eye (viz foto). Po napínavé
jízdû na obﬁím kole, ze kterého byl vidût
cel˘ Lond˘n jako na dlani, jsme se vydali
na cestu do Prahy.
Na ná‰ zájezd budeme dlouho a rádi vzpomínat. Mnoho jsme toho vidûli, zaÏili
spoustu legrace a zdokonalili jsme se v angliãtinû.
Jakub Vondra, 8.A , Z· Chvaletická

Eko‰kola ·imanovská
V dubnu obhájila na‰e Z· ·imanovská
mezinárodní titul Eko‰kola, kter˘ je
platn˘ po dobu 2 let. Byla ocenûna na‰e
kvalitní práce, kterou v programu dûláme a na‰e nad‰ení, se kter˘m jsme se do
toho pustili. Slavnostní vyhlá‰ení a pﬁedání bude 23. ãervna.
BEN

Májov˘ pûtiboj

V pondûlí 10. kvûtna se ve ‰tûrborholském
Klokánku uskuteãnilo odpoledne plné her
s názvem Májov˘ pûtiboj. Jeho organizátory byli studenti prvního roãníku Vysoké ‰koly tûlesné v˘chovy a sportu Palestra,
která sídlí v Hostavicích. SoutûÏe studenti
pﬁipravili v˘raznû jiné neÏ v klasickém
moderním pûtiboji a v dûtsk˘ch tváﬁích
vyvolávaly nad‰ení i úsmûvy. SoutûÏilo se
ve skákání v pytlích, bowlingu, míãov˘ch
hrách a tancích na taneãních deskách, jeÏ
sklidily obrovsk˘ úspûch. Pátou disciplínou byl facepainting (malování na obliãej),
kdy si dûti mohly vybrat libovoln˘ motiv, a tak se zúãastnûní bûhem odpoledne
mohli setkat s piráty, batmany nebo tﬁeba
tygry. V závûru velmi vydaﬁeného odpoledne se vyhla‰ovaly v˘sledky jako pﬁi
opravdovém pûtiboji a pﬁedávaly ceny
v podobû ply‰ákÛ, sladkostí, diplomÛ
a dal‰ích drobnûj‰ích cen.
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PRO VùT·Í BEZPEâNOST VA·ICH DùTÍ
Od poãátku ‰kolního roku 2008/2009 dochází k realizaci programu
primární prevence sociálnû patologick˘ch jevÛ na základních ‰kolách
zﬁizovan˘ch Mûstskou ãástí Praha 14. Cílem tohoto programu je
pﬁedcházet, popﬁ. minimalizovat dopady sociálnû patologick˘ch jevÛ
u dûtí a mládeÏe, zejména v oblasti uÏívání návykov˘ch látek, násilí
a ‰ikany, projevÛ rasismu a xenofobie. K realizaci tohoto programu bylo
ve v˘bûrovém ﬁízení vybráno obãanské sdruÏení Prospe, které se zab˘vá
specifickou prevencí zacílenou pﬁedev‰ím na Ïáky Z·. K dohledu nad
prací a realizací programu o.s. Prospe byl Radou Mâ Praha 14 ustanoven
supervizní t˘m.
ne 18. bﬁezna jsem si dopﬁál potû‰ení zúãastnit se jednoho dílu
primární prevence v Základní
‰kole Vybíralova. Se dvûma mlad˘mi lektorkami jsem se se‰el pﬁed ‰kolou
a nabídl jsem svou úãast a to nejen pasivní. Byl jsem pﬁijat a já jsem pﬁijal roli ãlena sezení. Domluvili jsme se na hodinû mé
úãasti s tím, Ïe v pﬁípadû mé nepouÏitelnosti, na jejich pokyn, opustím prostor.
Ve‰li jsme do tﬁídy a dûti zajásaly, snad proto, Ïe se pﬁeru‰í v˘uka, ale nabyl jsem
dojmu, Ïe nejen proto, ale pﬁedev‰ím, Ïe
jiÏ vûdûly, oã pÛjde, já jsem zatím nevûdûl
nic. Nejdﬁíve se pﬁeskupily stoly a Ïidle
a do‰lo k pﬁedstavování, myslím, Ïe tro‰ku
zdlouhavû, ale aÏ poté mi do‰lo, jak neopominuteln˘ krok to byl. Dûti ze 4. tﬁídy
zcela plynule navázaly na pﬁedchozí sezení,
vûdûly, co se bude dít, tû‰ily se a byly Ïádostivé vûcí pﬁí‰tích. Také jsem byl pﬁedstaven, prostû Martin Pecka a bylo to,
byl jsem jedním z nich. Pﬁi pﬁedstavování si dûti navzájem pﬁipomnûly vhodnû volen˘mi otázkami vûci minulé a k mému podivení byly schopny pomûrnû jasnû
formulovat svá oãekávání, svoje pocity
a souvislosti! Pﬁi pohledu na cca 20 príma
klukÛ a holek bylo zﬁejmé, Ïe se jedná

D

o sympatické bytosti bez pﬁetváﬁky a fale‰n˘ch postojÛ se sv˘mi duhy i neduhy.
Kolektiv dûtí nebyl romanticky ideální, ale
bylo zﬁejmé, Ïe spolu Ïijí a snaÏí se spolunab˘vat sdílen˘ ãas a prostor. Na první
pohled (2 hodinov˘) do tﬁídy bylo moÏno shledat, Ïe ne v‰ichni jsou ‰tíhlí a bez
br˘lí, Ïe ne v‰em byla dána bílá pleÈ a Ïe ne
kaÏd˘ má ten dar mít tátu a mámu, rÛznorodost, asi jako v‰ude. Program (odborn˘) byl lektorkami volen nikoli kvapem,
ale uváÏlivû a zdálo se mi, Ïe kaÏd˘ okamÏik nabízí nûco nového a nemÛÏe b˘t
ani del‰í a ani krat‰í. Dûti nebyly vydû‰ené a ani rozdovádûné, jakoby „znaly cíl
a smysl“ tohoto dopoledne. Paní uãitelka
zaujala, myslím, správn˘ postoj, kdyÏ se
zúãastnila dûní nikoli z posice dominantní, opaãného postoje jsem se, pﬁiznám se,
tro‰ku bál. Byla mi nabídnuta úãast na
programu primární preventivní péãe, nakonec jsem získal mnohem více, totiÏ poznání skuteãn˘ch reálií a smyslu onoho
programu v na‰í ãtvrti a pﬁesvûdãení, Ïe
mnozí z nás jsou dûtem schopni dávat
mnoho dobrého … a navíc jsem si pro
sebe odnesl i nûjak˘ ten záblesk radosti
z dûtsk˘ch oãí.
Martin Pecka, ãlen supervizního t˘mu

Pﬁijímací zkou‰ky na ZU·
na ‰kolní rok 2010/2011
Hudební obor: talentová zkou‰ka se
skládá ze základního pﬁezkou‰ení hudebního sluchu a rytmu. KaÏdé dítû
také zazpívá jednu píseÀ (lidovou). Îádná speciální pﬁedchozí prÛprava se nevyÏaduje. Budova ZU· na âerném
Mostû – Generála Janou‰ka 1060
ât 10. 6. od 14–18 hod., ât 17. 6.
14–18 hod., Pá 18. 6. 14–17 hod.
V˘tvarn˘ obor: talentová zkou‰ka
pouze zji‰Èuje základní pﬁedpoklady ke
studiu. Îádná speciální pﬁedchozí prÛprava se nevyÏaduje. Budova ZU· na
âerném Mostû – Generála Janou‰ka
1060
Po 7. 6. – ât 10. 6. od 15–18 hod.,
Pá 11. 6. 15–17 hod.
Literárnû-dramatick˘ obor: talentová zkou‰ka pouze zji‰Èuje základní
pﬁedpoklady ke studiu. Îádná speciální pﬁedchozí prÛprava se nevyÏaduje.
V‰ichni zájemci o studium mají moÏnost nahlédnout do v˘uky a získat dal‰í informace kaÏdé úter˘ v ãervnu od
14 do 17 hod. v uãebnû ZU· v Horních Poãernicích – sál KC Domeãek, ul.
Votuzská 322.
Více informací na www.zus-hp.cz

Pozvánka na koncerty
Koncert absolventÛ ‰koly Út 8. 6.
v 18. hod. v Galerii 14, âern˘ Most
Závûreãn˘ koncert ÏákÛ ZU· V programu vystoupí i pûveck˘ sbor Paleãek. Po
14. 6. v 18 hod. v klá‰teﬁe Emauzy
Koncert absolventÛ houslové tﬁídy
K. Vacka. Út 15. 6. v 18 hod. v Galerii 14, âern˘ Most

Fotbal z gymnázia
Jako kaÏd˘ rok, tak i letos se na na‰em hornopoãernickém
gymnáziu konal tradiãní turnaj ve fotbale. Tentokrát se poprvé hrálo na venkovním hﬁi‰ti hornopoãernické sokolovny.
V˘bûr z kaÏdé tﬁídy hrdû reprezentoval – o nasazení, pûkné
sportovní momenty a tvrdé akce rozhodnû nebyla nouze.
Bûhem turnaje se rozdaly 4 Ïluté a 3 ãervené karty a dle vedené statistiky se nakonec nejlep‰ím hráãem v tûsném souboji
stal Jiﬁí DoleÏel z kvinty. Po bitvách ve skupinû do play-off
pro‰ly 4 t˘my, ze kter˘ch se vyprofiloval vítûz – studenti ãtyﬁletého oboru – 1. C z na‰eho deta‰ovaného pracovi‰tû na
âerném Mostû.
Mgr. Anna Jáklová, vyuãující TV
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âervnové vycházky
Nedûle 6. 6. Z DOLNÍCH CHABER

DRAHA≈SKOU ROKLÍ DO PODHO¤E
Sraz ve 14 hod. na nástupi‰ti stanice
Kobylisy – trasy metra C.
Nedûle 13. 6. MOD¤ANSKOU
ROKLÍ DO LIBU·E Sraz ve 14 hod.
na nástupi‰ti stanice Karlovo námûstí –
trasy metra B.
Pondûlí 14. 6. Pﬁedprázdninová vycházka do malé vesniãky BUKOVANY
ve Stﬁedním Povltaví za krásnou, je‰tû
zachovalou pﬁírodou jejího okolí i zámeckého parku s Ph.Dr. Janou Möllerovou. Také za zajímavou historií tohoto
zámku i kraje. Místo je téÏ poznamenáno tragickou událostí z 2. sv. války, kdy
zde obyvatelé ukr˘vali skupinu para‰utistÛ. Pohodlná chÛze celkem 4 km.
Sraz v 7.45 hod. na autobusovém nástupi‰ti Na KníÏecí, metro B. Autobus na
Písek odjíÏdí v 8 hod.
Stﬁeda 16. 6. NA OKO¤ JE CESTA… Z Okoﬁe pﬁes Budeã do Zákolan.
Sraz ve 12 hod. u autobusu ã. 350 na
stanici metra trasy A (odjezd ve 12.25
hod.). Délka trasy 5 km.
Nedûle 20. 6. ZÁMEK SUCHDOL
A MALÍ¤ MIKOLÁ· ALE·
Sraz ve 14 hod. na nástupi‰ti stanice
Dejvická – trasy metra A.
25.–27. ãervna ZÁJEZD JESENÍKY

Pátek 25. ãervna Praha Hl.nádraÏí –
odjezd v 8.44 hod. – Velké Losiny.
Pﬁíjezd v 12.13 hod. Prohlídka – zámek
a anglick˘ park ve Velk˘ch Losinách,
Jeseník pﬁíjezd v 19.15 hod. a ubytování.
Sobota 26. ãervna Jeseník – odjezd
v 8.40 hod. Javorník ve Slezsku – prohlídka zámku s parkem, Láznû Lipová –
prohlídka, Jeseník – pﬁíjezd v 17.13
hod., prohlídka mûsta a lázní.
Nedûle 27. ãervna Jeseník – odjezd
v 7.48 hod., Litice n.o. – prohlídka hradu Pot‰tejn, prohlídka zámku. Praha
Hl. nádraÏí – pﬁíjezd v 20.47 hod. Cena
zájezdu: 450,– Kã – 2x ubytování
a prÛvodcovské sluÏby. Snídanû, obûdy, veãeﬁe – kaÏd˘ úãastník si zaji‰Èuje
individuálnû. Doprava je zaji‰tûna pravideln˘mi vlakov˘mi spoji âD. Cenu
zájezdu ve v˘‰i 450,– Kã pﬁijímá do
12. ãervna vedoucí a prÛvodce zájezdu
Jiﬁí ·lechta – tel.: 220 802 267.
Poﬁádá: DÛm seniorÛ Portus, ul. Karolíny Svûtlé , Praha 1
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Letní veselice
Zveme ‰irokou veﬁejnost, to znamená také seniory, kteﬁí zatím nejsou souãástí na‰eho klubu, na letní veselici, kterou poﬁádáme na rozlouãení pﬁed prázdninami. Veselice se uskuteãní 30. ãervna v KD Kyje. K tanci a poslechu bude hrát pan Horaãka
z âelákovic. Vstup pro hosty za 30 Kã, obãerstvení zajistí restaurace ·imanda. Bude
tombola, ve které si kaÏd˘ vyhraje to své.
B. Merclová

V Galerii 14 na âerném Mostû se ve stﬁedu 19. kvûtna uskuteãnil mimoﬁádn˘ klavírní koncert nejen pro seniory v podání Maureen Galea z Malty. Tato umûlkynû, která z pamûti zahrála skladby od J. V. H. Voﬁí‰ka, F. Schuberta a L. van Beethovena, se
klavíru vûnuje jiÏ od sv˘ch ãtyﬁ let. Hudbu studovala na University of Malta, získala
stipendium vlády Italské republiky pro studium na Conservatorio of Florence a pod
vedením mistra Clive Wiiliamsona získala doktorát PhD. na University of Surrey.
Pro svoji vûdeckou i umûleckou dráhu si zvolila díla star˘ch ãesk˘ch mistrÛ, pﬁedev‰ím J. V. H. Voﬁí‰ka, kter˘ zemﬁel v roce 1825 v pouh˘ch 34 letech. Bûhem krátkého exklusivního rozhovoru pro Listy jsme se od ní mimo jiné dozvûdûli, Ïe sice nedokáÏe pﬁesnû definovat, proã si oblíbila právû hudbu star˘ch ãesk˘ch mistrÛ, ale Ïe se
cítí nej‰Èastnûj‰í, kdyÏ ji mÛÏe hrát a jejím prostﬁednictvím navazovat niterné spojení se sv˘m publikem pﬁi koncertování v ﬁadû evropsk˘ch zemí. Proto také si jako svoje krédo zvolila my‰lenku, Ïe kdyÏ slova chybí, mluví za nû hudba. A jejím prostﬁednictvím se snaÏí v lidech nûco zamûnit, aby byli vnímavûj‰í a citlivûj‰í a Ïivot jim
pﬁiná‰el víc radosti neÏ smutku...
text a foto: j‰

KDYÎ SENIO¤I FANDÍ INTERNETU
Komunitní web ãesk˘ch seniorÛ
www.sedesatka.cz zahájil provoz teprve po
loÀsk˘ch prázdninách, pﬁesto jiÏ zaznamenal pﬁes 75 000 náv‰tûv, pﬁedev‰ím z ﬁad
seniorÛ. Ti spolu na internetu nejen
komunikují, ale vzájemnû se seznamují
a realizují spoleãné aktivity i mimo web.
„Potû‰ilo nás, Ïe se nûkolik set seniorÛ
z celé âeské republiky i ze zahraniãí zaregistrovalo a velmi aktivnû se úãastní kaÏdodenního Ïivota na webu. Senioﬁi na
www.sedesatka.cz dokonce vytvoﬁili partu,
která se spoleãnû setkává na obãasn˘ch srazech, spoleãnû ﬁe‰í Ïivotní problémy,
navzájem si fandí a podporují se“ uvedl Jan
Vojvodík, zástupce provozovatele webu,

obãanského sdruÏení CENTRED, a je‰tû
dodal: „Na lidi pﬁes ‰edesát jsme si zvykli
dívat jako na skupinu, která je vÛãi pracovnû aktivní generaci v nev˘hodû a spí‰e
ji omezuje. Jde pﬁitom o obrovsk˘ rezervoár zku‰en˘ch a poctiv˘ch osobností, kteﬁí by mohli spoleãnosti pomáhat v orientaci, aby si zachovala vyváÏenost a zdrav˘
selsk˘ rozum. Mûli jsme na poãátku obavy, Ïe senioﬁi budou uzavﬁení ve sv˘ch svûtech a ulitách, pﬁitom je to naopak. Díky
projektu ·edesátka.cz jsme se stali souãástí svûta seniorÛ, kter˘ je tak inspirativní, aÏ
nám z toho ãasto jde hlava kolem“.
Poãetnou skupinu otevﬁen˘ch seniorÛ
najdete na www.sedesatka.cz.
JV
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Senioﬁi na své olympiádû
od zá‰titou starosty Miroslava
FroÀka se na hﬁi‰ti Z· Chvaletická uskuteãnil 28. dubna druh˘
roãník Olympiády seniorÛ Prahy 14. Podobnû jako pﬁi loÀské premiéﬁe
bylo souãástí programu také kulturní vystoupení mal˘ch dûtí a ÏákÛ ‰koly. Podle
pûtice olympijsk˘ch kruhÛ bylo pro seniory pﬁipraveno pût soutûÏních disciplín,
které mûly samozﬁejmû více charakter odpoãinkov˘ a zábavn˘, neÏ ostﬁe sportovní.
Jednalo se v tomto poﬁadí o pﬁelévání
vody, hod kruhem na cíl, hod ‰ipkou na
terã, hod míãkem na cíl a hod míãkem do
dálky. Poslední disciplínu mûli pﬁeci jenom
nároãnûj‰í muÏi, kteﬁí házeli granátem.
Osobitû k závodûní pﬁistoupily nûkteré
seniorky, které jako pravé dámy se chopily sportovního náãiní, aniÏ by odloÏily své

P

kabelky. Celkem se olympiády zúãastnilo
41 soutûÏících, z toho bylo jen pût muÏÛ,
nejmlad‰í byla Jiﬁina Benková, roã. 1951,
nejstar‰í úãastnici Kvûtu‰i Kapinusové bylo
87 let. Po absolvování soutûÏí ãekalo na
seniory zaslouÏené obãerstvení a je‰tû si
mohli vyplnit dopravní test u stánku policie âR. Na zdaﬁilé akci organizované ââK
a podpoﬁené Mâ Praha 14 se podílely také
Z· Chvaletická, agentura Krása zralého
vûku a BESIP, jenÏ vûnoval ceny pro soutûÏící. Po plánované dostavbû zdej‰ího
‰kolního hﬁi‰tû by podle slov pana starosty
mohla b˘t pﬁí‰tí seniorská olympiáda roz‰íﬁena o skok do v˘‰ky, bûh ãi beach volejbal. Urãitû i tyto disciplíny by mlad‰í
senioﬁi zvládli. Nechme se organizátory za
rok pﬁekvapit.
text a foto: j‰
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Den Zemû na Rajské zahradû

Den Zemû na Rajské zahradû
ﬁed stanicí metra Rajská zahrada na
âerném Mostû probûhly 3. kvûtna oslavy Dne Zemû, jeÏ organizovala na‰e
mûstská ãást ve spolupráci s Magistrátem hl. m. Prahy. Zejména dopoledne, vydatnû zkrápûném májov˘m de‰tíkem, sem pﬁicházely zástupy dûtí ze zdej‰ích mateﬁsk˘ch
a základních ‰kol, v prÛbûhu dne se samozﬁejmû pﬁi‰la podívat také veﬁejnost. Na celé akci,
jeÏ b˘vá zamûﬁena pﬁedev‰ím na problematiku
odpadÛ a Ïivotního prostﬁedí, se letos v˘raznou
mûrou podílela Z· Generála Janou‰ka a také Z·
Chvaletická. Ve velkém stanu a na nûkolika
venkovních stanovi‰tích Ïáci z Gen. Janou‰ka
– ãlenové ‰kolního Ekot˘mu zaji‰Èovali mimoﬁádnû zdaﬁil˘ program pod heslem. Místo, kde
Ïiji, je âern˘ Most a Prostﬁedí svého mûsta i ulice musí tvoﬁit a chránit kaÏd˘ z nás. Den Zemû
pﬁi‰li osobnû podpoﬁit také zástupci starosty Jitka Îáková, Daniel Rovan a tajemník úﬁadu
Ludûk Lis˘.
text a foto: j‰

P
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Den Zemû a Ekoden

Ekoden s redakcí ListÛ
Z Ekodne, poﬁádaného Obãanskou inspirací na âerném Mostû jednou na jaﬁe
a jednou na podzim, pﬁiná‰íme v Listech pokaÏdé fotoreportáÏ. Tentokrát jsme se
ale poprvé nechali pﬁímo vtáhnout do programu. Organizátoﬁi totiÏ pﬁipravili deset
stanovi‰È, pﬁiãemÏ kaÏdé z nich se nûjak˘m zpÛsobem dot˘kalo na‰í mûstské ãásti (napﬁ. dûti skládaly koláÏ Prahy 14 v obrazech, kreslily znak Prahy 14, vytváﬁely rozkvetlé balkony na sídli‰ti). Jako ‰éfredaktor jsem navrhl, aby jedno stanovi‰tû obsadila na‰e redakce a Ïe spoleãnû s dûtmi budu vyrábût speciální vydání
EkoListÛ. Nabídka byla s nad‰ením pﬁijata, v sobotu 24. dubna jsem dostal k dispozici dva ‰ikovné asistenty a bûhem pûti hodin byly EkoListy témûﬁ hotové: dûti
fotily, co je na Ekodni zaujalo, kreslily, nûkteré téÏ napsaly krátké postﬁehy, digfotky se prÛbûÏnû ukládaly do poãítaãe a pak tiskly na barevné tiskárnû: materiálu do ekoãísla bylo dost. Jen grafické studio tentokrát nahradila ruãní práce s papírovou maketou, do níÏ jsme pﬁíspûvky vystﬁihovali a nalepovali, jen se z nás
„kouﬁilo“. V˘sledek se natolik povedl, Ïe byl oskenován a lze si jej prolistovat na
webov˘ch stránkách Obãanské inspirace.
text a foto: j‰
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Poãernick˘ duatlon
Jubilejního desátého roãníku populárního duatlonu se i pﬁes
nepﬁízeÀ poãasí zúãastnila témûﬁ stovka závodníkÛ z celé republiky. Závod byl u Xaverovského háje v Horních Poãernicích zahájen kategorií mlad‰ích ÏákÛ, kde Prahu a okolí reprezentoval pouze Franti‰ek Ol‰a z poﬁádajícího oddílu TRI SKI HP. BohuÏel
asi více závodníkÛ v Praze a okolí v tomto vûku není. Mezi star‰ími se na startu se‰lo 27 chlapcÛ a dívek, nejrychlej‰í byli Tomá‰
âulík z E.ON Triathlon Team Tábor a AneÏka Drahotová z TSK
Praha. V soutûÏi dorostencÛ, juniorÛ i dospûl˘ch (5 km bûh,
20 km na kole a 2,5 km bûh) se hned na zaãátku vytvoﬁila osmiãlenná skupina, ov‰em konec závodu byl ve znamení trháku Martina Ol‰ana (na snímku v zeleném dresu) z TSK Praha, kter˘ zvítûzil ãasem 1 hodina, 3 minuty a 19 vteﬁin. Velk˘m a pﬁíjemn˘m
pﬁekvapením bylo celkovû tﬁetí místo domácího Jakuba Josefa (na
snímku cel˘ v modrém), kter˘ jako ãerstv˘ dorostenec porazil
celou ﬁadu kvalitních závodníkÛ. V Ïenách si vítûzství vybojova-

la Lenka Fanturová z VSK FTVS Praha. Jubilejní Poãernick˘
duatlon byl jedním z prvních závodÛ leto‰ní sezóny, ov‰em tento mûsíc se do Poãernic vût‰ina závodníkÛ opût vrátí, a to na
3. roãník Poãernického triatlonu. Ten se bude konat v Dolních
Poãernicích v nedûli 27. ãervna a bliÏ‰í informace k obûma závodÛm naleznete na webov˘ch stránkách oddílu www.triskihp.cz

Fotbalová radost v Z· Genenerála Janou‰ka
V leto‰ním obvodním kole v kopané – McDonalds Cupu obhajovali Ïáci Z· Gen. Janou‰ka loÀské prvenství v obou kategoriích
a po velk˘ch bojích se jim to podaﬁilo. Chlapci pﬁedvedli velkou
chuÈ po vítûzství a vzornû reprezentovali svoji ‰kolu na hﬁi‰ti
i mimo nûj. Získali nejen krásné poháry, medaile a diplomy, ale
pﬁedev‰ím moÏnost dal‰ího postupu do celopraÏského finále. Ve
sportovním areálu PraÏaãka se to ov‰em v polovinû kvûtna povedlo pouze klukÛm 4. a 5. tﬁíd, kteﬁí se probojovali mezi 8 nejlep‰ích tﬁíd z celé Prahy. Zápasy na PraÏaãce byly velice tûÏké, o kaÏd˘ bod se naplno bojovalo aÏ do posledních vteﬁin. V‰em
reprezentantÛm na‰í ‰koly gratulujeme!
ZdeÀka SmrÏová
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KoÀské pólo u nás
S mimoﬁádn˘m zájmem se setkal den
otevﬁen˘ch dveﬁí v JK Poãin. Velmi pﬁíjemné poãasí a nabit˘ celodenní program
s koÀmi v hlavních rolích pﬁilákaly do
areálu na rozhraní Hostavic a Dolních
Poãernic témûﬁ ãtyﬁi stovky nad‰en˘ch
divákÛ od tûch na koãárcích aÏ po ty
s holemi v rukou. V‰ichni si mohli prohlédnout ve‰keré zaﬁízení jezdeckého
klubu a seznámit se s jeho historií, b˘t
svûdky kaÏdodenního v˘cviku a také
hiporehabilitaãních prvkÛ, obdivovat jezdecké umûní mládí v sedle. Nad‰ení pﬁihlíÏejících se projevovalo zejména pﬁi
ukázkách voltiÏe a zcela mimoﬁádn˘
ohlas pak vyvolalo opravdové koÀské
pólo, k jehoÏ dokonalosti chybûl uÏ snad
jen princ Charles v sedle nebo mezi diváky. A coÏ teprve, kdyÏ se natû‰ené dûti
samy vyhouply do sedla. To pro nû byla
ta nejkrásnûj‰í teãka za opravdu vyveden˘m sváteãním dnem u koní, na kterém
mají zásluhu také VZP, firma CocaCola
a Country rádio.

Úspûchy SK Shotokan
První leto‰ní národní poháry hostily Bílina (v dorostenecké, juniorské a seniorské kategorii) a Sokolov (soutûÏ mlad‰ího a star‰ího Ïactva), kde ãlenové SK Shotokan sbírali jeden úspûch za druh˘m.
Zatímco v Bílinû to bylo hned pût prvních, dvû druhá a jedno tﬁetí místo, v˘ãet medailí ze Sokolova je pﬁesnû dvojnásobn˘. Sedm
zlat˘ch, ‰est stﬁíbrn˘ch a tﬁi bronzové medaile, to je bilance, díky
které se mládí z neratovického a hloubûtínského oddílu (na snímku) stalo nejúspû‰nûj‰í v˘pravou pﬁi pohárovém klání. A celkem
sedmnáct ãlenÛ SK Shotokan bude mít tu ãest reprezentovat âeskou republiku na mistrovství Evropy.

Jaro na Jahodnici
Na tenisov˘ch kurtech v Jahodnici je jiÏ sezona v plném provozu. Díky
skvûlé práci ãlenÛ sdruÏení je cel˘ areál uklizen a po nedávném kácení stromÛ, které jiÏ nebylo moÏné dále zachovat, zase plnû slouÏí nejen ãlenÛm
OS TJ Sokol Jahodnice, ale v‰em zájemcÛm o tenis, nohejbal nebo odbíjenou. Sobotou 10. dubna jsme zakonãili cviãící jarní dopoledne, tentokrát v rytmu funky dance a cviãením na trampolínách. Díky finanãní podpoﬁe Mâ Praha 14 nabízíme od kvûtna v‰em zájemcÛm cviãení na
trampolínách v pravideln˘ch úterních a nedûlních lekcích pod vedením
‰kolené lektorky Evy. Úterní cviãení je urãeno pﬁedev‰ím dûtem a zaãínajícím cviãencÛm. A v sobotu 12. ãervna zveme v‰echny pﬁíznivce na spoleãenské odpoledne poﬁádané k 10. v˘roãí znovuobnovení provozu tûlocviãny po niãivém poÏáru. Zájemci se mohou tû‰it na divadelní pﬁedstavení
pro dûti, soutûÏe, ukázku karate a aerobiku i na v˘stavu z historie a souãasnosti na‰eho obãanského sdruÏení. Podrobné informace o ve‰kerém dûní
naleznete na www.tjsokoljahodnice.cz
Milena Kuãerová
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Sport a krotitelé tukÛ
âerven je ve Squash centru PRO-6
pﬁelomov˘m mûsícem mezi dvûma
sezónami, coÏ je ideální pﬁíleÏitost
pro hodnocení té minulé.
S majitelem centra Janem Vesel˘m
jsme nejprve probírali v˘sledky
zdej‰ího sportovního klubu.

Tﬁi nejlep‰í na mezinárodním turnaji Czech
Ricochet Open 2010. Zleva Radek Mal˘,
Jan Vesel˘ jun. a Ladislav Tesárek.

„Squashová a ricochetová sezóna má právû
za sebou své vrcholy. Letos se hráãÛm SQ
PRO-6 více daﬁilo jednoznaãnû v ricochetu. Honza Vesel˘ junior vyhrál titul mistra âR a navíc i mezinárodní turnaj Czech
Ricochet Open 2010, kdyÏ v krásném
finálovém souboji (na snímku) porazil
Radka Malého z RSK Palmovka. Ve squashi druÏstvo Ïen skonãilo v leto‰ní sezónû
v extralize druhé. Jinak se k nám po zahraniãní stáÏi vrátil squashov˘ trenér RosÈa
Matocha, jehoÏ zatím pÛlroãní pÛsobení
v klubu se projevilo u juniorÛ, kteﬁí získali po dlouhé dobû mistrovsk˘ titul. O mladé hráãe je dobﬁe postaráno, teì uÏ bude
záleÏet pouze na nich. Pro ostatní rekreaãní hráãe jsou v centru poﬁádány squashové
a ricochetové víkendové kempy. Kdo si
tento sport u nás je‰tû nevyzkou‰el, dûlá
velikou chybu. V amatérské úrovni se dá
zaﬁadit do fitness aktivit, není nároãn˘ na
techniku, a proto jej kaÏd˘ brzy zvládne.“
Pﬁijìte si tedy tento sport v PRO-6 zkusit, nemûjte strach, postarají se o vás.
Komu ov‰em tyhle rychlé sporty nevyhovují, tomu mÛÏe centrum nabídnout
instruktory (na snímku), kter˘m tady ﬁíkají krotitelé tukÛ.
„Na‰e nová pohybová aktivita K2 Hiking
se zaãala trochu specializovat. Ve skupinovém cviãení na pásech se jiÏ také zamûﬁuje
na spalování tukÛ a sniÏování nadváhy K2
REDUKCE, nebo na formování postavy
K2 BODY FORM, ãi na energeticky
nároãné cviãení K2 ENERGY. Proto ten
ná‰ pﬁímûr instruktoﬁi – krotitelé tukÛ. Na
pﬁelomu ãervence a srpna pﬁipravujeme
v Podkrkono‰í „T˘den se sportem“, kde
samozﬁejmû nebudou chybût oblíbené K2
pásy. Ke squashi a ricochetu, chÛzi na
pásech, jízdû na kole nebo relaxaci pﬁipravujeme je‰tû cviãení na trampolínkách.
Dal‰í novinky lze najít na stránkách www.
pro-6.cz.“

Poháry a veãeﬁe k tomu
Dal‰í turnaj v bowlingu o pohár starosty Prahy 14 hostila zaãátkem kvûtna herna restaurace U sv. Bartolomûje v Kyjích.
Zájem jako obvykle znaãn˘ a v˘kony tûch nejlep‰ích v pûti
soutûÏních kolech opravdu vynikající. Na tﬁetích místech
skonãili Michaela Ple‰ková (730 bodÛ) a Hynek Mrázek
(865), druzí byli Libu‰e Rejmanová (777) a Daniel Bruna jun. (909) a z vítûzství se radovali Dagmar Boãková
(971) s Danem Brunou star‰ím (920 bodÛ). Tahle ‰estice
si kromû pﬁíjemn˘ch záÏitkÛ odná‰ela domÛ poháry
s diplomy a vítûzové obou kategorií navíc také pozvání na
veãeﬁi od majitelÛ restaurace.
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kresba: Petr Drábek

„âerÀák“ ve znamení
streetballu
První ãervnov˘ víkend bude na parkovi‰ti u CâM opût hodnû Ïivo. Nechte
se zlákat jedineãnou atmosférou populární série turnajÛ poﬁádan˘ch âeskou
streetballovou federací a pﬁijìte se
podívat v sobotu 5. ãervna ve 13 hodin
na závûreãné kvalifikaãní kolo, na které hned v nedûli od 11 hodin naváÏe praÏské finále. Streetballová show
nabídne po oba dny kromû excelentních sportovních v˘konÛ v pûti kategoriích také atraktivní doprovodn˘
program, v nûmÏ se pﬁedstaví kouzelníci se ‰vihadly, ropeskipping, nebo
breakdance v podání Pentifull Adidas
Crew, dále Jakub Rulf na jednokolce,
beatbox battle a nebudou chybût ani
divácké soutûÏe. Souãástí turnaje jsou
také individuálních soutûÏe ve stﬁelbû trojek a smeãování. Úãast v nich
není podmínûna registrací v turnaji,
a tak se mohou pﬁihlásit i zájemci z ﬁad
divákÛ. Navíc také v tûchto individuálních soutûÏích se postupuje do praÏského finále âeského poháru. U toho byste prostû mûli b˘t!
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Stepaﬁská poprvé v KD Kyje
íky otevﬁení KD Kyje se stepaﬁská pﬁehlídka a exhibice moderní gymnastiky PraÏská ãtrnáctka
mohla pﬁesunout z hotelu Svornost v Dolních Poãernicích, kde probíhala vût‰ina z dosavadních roãníkÛ, na
domácí pÛdu v Praze 14. Její osm˘ roãník
pﬁipadl na sobotu 15. kvûtna, coÏ bylo
krátce po mistrovství republiky ve stepu,
na kterém se juniorky z Hanny Dance
umístily na pûkném tﬁetím místû. Letos
bylo moderování pﬁehlídky svûﬁeno hereã-

D

ce a zpûvaãce Olze Lounové, která byla
vtipná a pohotová jako hereãka Dana
Morávková v loÀském roce, mezi hosty
byli starosta Prahy 14 Miroslav Fronûk
a zástupkynû starosty Jitka Îáková. Své stepaﬁské a taneãní umûní pﬁedvedly studio
Hanny Dance pﬁi Z· Chvaletická, vedené
Hanou Hanu‰ovou, která mûla na starosti
reÏii celé pﬁehlídky a byla autorkou choreografie vût‰iny vystoupení, dále Andrea Studio, které letos slaví dvacet let, Top Step
studio, DDM Horní Poãernice a svoji pre-

miéru na PraÏské ãtrnáctce mûla taneãní
skupina Ambra z Újezdu nad Lesy. Ozdobou pﬁehlídky bylo vystoupení nûkolikanásobného mistra Evropy a mistra svûta
Dominika Budlovského. Samotné stepaﬁské a taneãní kreace byly podtrÏeny pûkn˘mi kost˘my a choreografií, která je vÏdy
na velmi vysoké úrovni. Závûr pﬁehlídky
tradiãnû patﬁil vyhlá‰ení Misek, vítûzné
hudby, nejlep‰í choreografie a pﬁedávání
dárkÛ, diplomÛ a pohárÛ. Podûkování od
poﬁadatelÛ si zaslouÏila mimo jiné také
pomoc od rodiãÛ.
text a foto: j‰

Pﬁehlídka aerobiku
UÏ 15. roãník celorepublikové soutûÏe v aerobiku pod
názvem Junior Master Classs uspoﬁádalo Fit studio D v tûlocviãnû Z· Vybíralova. V ‰esti kategoriích se tu pﬁedstavilo
pﬁesnû 212 soutûÏících od Písku pﬁes Liberec a Moravské
Budûjovice aÏ po ·umperk. Nejvíce ve vûkov˘ch kategoriích
8–10 a 11–13 let, kter˘m shodnû pﬁedcviãovala Eli‰ka Strako‰ová (na snímku). V nabitém programu se dostalo také
na exhibiãní vystoupení nejmlad‰ích dûvãat z domácího
oddílu ve skladbû s názvem Rybiãky (na snímku) a generálku si tu pﬁed mistrovstvím âeské republiky odbyla Kateﬁina
Kuãerová (na snímku). Podûkování poﬁadatelÛ patﬁí kromû
Mâ Praha 14 také sponzorÛm vydaﬁeného odpoledne, a to
Zlatnictví Monika, kvûtinám A–Z Flora a pizzerii Violete.
text a foto: vok
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Billiard
Centrum
ábavní centrum CâM kromû
zábavy a sportovního vyÏití nabízí náv‰tûvníkÛm rozliãné gastronomické sluÏby v nûkolika restauracích a fastfoodech neboli rychl˘ch
obãerstveních. V loÀsk˘ch prosincov˘ch
Listech jsme vám pﬁedstavili zdej‰í pizzerii Via Appia, která mezitím zmûnila provozovatele, a nyní máte moÏnost s námi
zavítat na obûd do Billiard Centra. Jak
název napovídá, nejedná se o bûÏnou restauraci, ale o spojení herních aktivit s gastronomick˘mi poÏitky – tedy jídlem
a zejména pitím.
Úãelem na‰í náv‰tûvy nebylo si zahrát, ale
pﬁedpokládáme, Ïe vût‰inu klientÛ Billiard
Centra tvoﬁí právû lidé, kteﬁí se rekreaãnû
vûnují kuleãníku a bowlingu. K dispozici
tu mají 4x karambol, 12x poolbilliard a 3x
snooker a bowlingovou hernu. Pokud jste
se pﬁi‰li jen najíst, mÛÏete se usadit ke stolkÛm na galerii vedle vchodu do Billiard
Centra, hosté uvnitﬁ mohou pﬁi konzumaci pohodlnû sledovat hráãe s tágy u kuleãníkov˘ch stolÛ. My jsme se posadili
samozﬁejmû uvnitﬁ, kde je ãást restaurace
vyhrazena nekuﬁákÛm. Interiér je tu vyzdoben pûkn˘mi modely plachetnic a pivovarsk˘mi motivy zejména ve formû tzv.
slep˘ch oken na jedné stûnû. Celkov˘
dojem v‰ak kazí o‰kliv˘ strop se vzduchotechnikou.
Vedle stálého jídelního a nápojového lístku si mÛÏete vybrat z denního jídelníãku,
kter˘ tvoﬁí ãtyﬁi hlavní jídla + zdarma
dezert, dále si lze objednat kuﬁecí kﬁidélka
nebo si pﬁinést ãerstvé saláty ze samoobsluÏného salátového baru. Uvnitﬁ restaurace bylo prázdno a tak nás nepﬁekvapilo, Ïe
jsme byli rychle obslouÏeni. Kolegynû si
pochvalovala velkou a chutnou porci grilované zeleniny s vaﬁen˘mi brambory a tatarkou, hovûzí peãenû na paprice s noky
a ‰píz s opeãen˘mi brambory byly rovnûÏ
chutné a syté.
Jídlo jsme zapíjeli pivem z pivovaru âerná Hora (tento vûhlasn˘ moravsk˘ pivovar
s tradicí od 13. století nemá ale nic spoleãného s republikou âerná Hora). Nápojov˘ lístek obsahuje na 120 poloÏek vãetnû
10 druhÛ piv, stál˘ jídelníãek nabízí minutky z drÛbeÏího a vepﬁového masa a z hovûzí svíãkové, tﬁi druhy ryb, 4x bezmasá
jídla, speciality ‰éfkuchaﬁe a také maxijídla, jeÏ si ale musíte objednat den dopﬁedu.

Z
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Pokud se ocitnete v zábavním centru
a budete chtít chutnû poobûdvat ãi poveãeﬁet, zvolíte-li si Billiard Centrum, rozhodnû neudûláte chybu.
red

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

Celkové hodnocení

Pﬁijìte na farmáﬁské trhy

80 %

Chcete si pravidelnû nakupovat ãerstvé
sezonní ovoce a zeleninu, pochutnávat
si na domácím kozím, ovãím i kravském
s˘ru ãi kefíru nebo dáte pﬁednost super
jableãnému mo‰tu a vyberete si tﬁeba
z ‰iroké ‰kály pekaﬁsk˘ch v˘robkÛ ze soukrom˘ch pekáren? Pokud vás v‰echno
tohle zajímá, mÛÏete zajít kaÏd˘ pátek
mezi 13 a 18 hodinou do Dolních Poãernic na prostranství mezi budovou úﬁadu
a âesk˘m statkem. AÏ do podzimu tu
pravidelnû budou farmáﬁské trhy, které se
poﬁádají v rámci celé Prahy a jsou leto‰ní – velice úspû‰nou novinkou. Na trhu
si mÛÏete koupit je‰tû napﬁ. sazenice, uzenáﬁské v˘robky, med a medovinu, víno
a dal‰í s ohledem na roãní dobu sezonní
v˘pûstky.
text a foto: ves
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Máj se Zajíãkem na koni
Obãanské sdruÏení Zajíãek na koni uspoﬁádalo podobnû jako loni májové zábavné odpoledne na âerném Mostû. Taneãní soubor Luãinka pﬁedvedl pásmo
taneãkÛ, básniãek a písniãek, pﬁed Galerií 14 dûti kreslily na zemi barevn˘mi kﬁídami koníky, uvnitﬁ galerie probíhala arteterapie a v pﬁilehlém parãíku se dûti vozily

na konících. Za úãast v programu dostávaly stuhy, které pak mohly pﬁivázat na
májku, která byla nesena na ãele prÛvodu
dûtí a koní, kter˘ se vydal na krátkou procházku po sídli‰ti âern˘ Most. Dûti si
kromû pﬁíjemného záÏitku odná‰ely domÛ
také vûcné dárky od sponzorÛ Globus
a IKEA.
text a foto: j‰

Májování v zámeãku
Tradiãní májové oslavy, které kaÏdoroãnû poﬁádá Praha 14 spoleãnû s Dolními Poãernicemi, zÛstaly letos pouze u nás – v zahradû
hostavického zámeãku. V sobotní odpoledne 15. kvûtna mohli
v‰ichni, kdo tam zavítali, shlédnout na postavené divadelní scénû tﬁi pohádky: O ãervené Karkulce (Divadlo z Praku), âert
a Káãa (Na‰e divadlo – Eva Hru‰ková a Jan Pﬁeuãil) a Duhovou
pohádku (Divadlo KK). Kdo se
právû nedíval na pﬁedstavení,
mohl se vydovádût na gumobûhu, v nafukovacím skákadle, na
trampolínû a ti nejmen‰í mûli
navíc je‰tû kolotoã a kuliãkov˘
bazén. Sponzorem byla – také jiÏ
tradiãnû – CocaCola, akci poﬁádala Mâ Praha 14.
text a foto: ves
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Do IKEA pro informace i za zábavou
Bûhem dubna a kvûtna probûhly v obchodním domû IKEA na âerném Mostû dvû zajímavé akce. První, nazvaná
Jezdûte bezpeãnû, byla smûrovaná na ﬁidiãe a mûla jim b˘t nápomocná pﬁi zmûnû ze zimního na letní provoz
na silnicích. Druhou akcí byla dlouho oãekávaná zábavná kuchaﬁská show Sen v‰ech Ïen – i muÏi umí vaﬁit.
Obû urãitû splnily svá oãekávání, coÏ potvrdila nejen vysoká úãast náv‰tûvníkÛ nejen z Prahy 14, ale i jejich
pozitivní ohlasy. O dal‰ích chystan˘ch zábavn˘ch a dal‰ích programech v IKEA se dozvíte na www.IKEA.cz

Jezdûte bezpeãnû
Ve spolupráci s Policií âR, zdravotníky ââK, SACHS âR, ELIT CZ a komisaﬁi STK uspoﬁádala IKEA na âerném Mostû na parkovi‰ti pﬁed obchodním
domem poprvé velkou dopravní akci, zamûﬁenou na bezpeãnou jízdu. KaÏd˘
si zde mohl nechat zdarma pﬁekontrolovat povinnou v˘bavu automobilu, pro
vlastní informaci si vyplnit test – jak se správnû chovat na silnici (vyzkou‰elo
si 100 lidí), u 80 automobilÛ odborníci vyzkou‰eli tlumiãové jednotky, správnou svítivost a seﬁízení reflektorÛ, zdravotníci 160 ﬁidiãÛm pﬁekontrolovali
pﬁedepsané vybavení lékárniãky. Dopravní akce, poﬁádané poslední dubnovou sobotu se zúãastnili nejen ﬁidiãi s auty, ale i bez aut a získali zde spoustu
potﬁebn˘ch informací.

Vaﬁilo se osto‰est
Druhou zajímavou akcí byla zábavná show „Sen v‰ech Ïen – i muÏi umí vaﬁit“.
MuÏi a Ïeny si na chvíli vymûnili role – zatímco muÏi v kuchyni chystali veãeﬁi, Ïeny se zúãastnily zábavného programu. Podle prÛzkumu provedeného spoleãností IKEA tráví v kuchyni v 96 % ãesk˘ch domácností více ãasu Ïeny, které vaﬁí a obstarávají vût‰inu domácích prací. IKEA proto pﬁi‰la s originálním
kurzem vaﬁení. Pﬁi nûm dostali i muÏi ‰anci dokázat, Ïe si s pracemi v kuchyni také hravû poradí. Do obchodního domu IKEA pﬁi‰lo pﬁedvést své umûní
deset párÛ. MuÏi – jiÏ v zástûﬁe – se shromáÏdili v oddûlení kuchyní, kde pod
dohledem profesionálních kuchaﬁÛ pﬁipravovali menu o tﬁech chodech. Bûhem
akce se opravdu ukázalo, Ïe mnoho ze zúãastnûn˘ch má fantastické a dosud
nevyuÏité kuchaﬁské schopnosti. V˘sledek jejich snaÏení si témûﬁ v niãem nezadal s profesionálními kuchaﬁi. Není se ãemu divit, své kuchaﬁské umûní v IKEA
na âerném Mostû pﬁedával opravdov˘ profesionál Ondﬁej Slanina.
Zatímco muÏi se ãinili v kuchyni, Ïeny se vûnovaly tvoﬁiv˘m hrám na téma
sezónní promûna. Pﬁesvûdãily se, Ïe pár vhodnû zvolen˘ch doplÀkÛ dokáÏe
zmûnit náladu i v kuchyni a vdechnout jí kouzlo právû probíhajícího roãního
období.

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.
Pﬁí‰tích sto let (Friedman), vydalo Argo, 365,–
Kã. Americk˘ politolog a prognostik pﬁedkládá svÛj fundovan˘ odhad svûtov˘ch událostí
v 21. století, nûkteré jeho tipy jsou zajímavé,
z nûkter˘ch mrazí.
Hrdost do vínku (Whitton), vydal Alpress,
249,– Kã. Nov˘ historick˘ román z ãesk˘ch
dûjin z pera oblíbené ãeskoanglické autorky,

tentokrát se zamûﬁila na souboj královen o ãeskou korunu – Eli‰ky Rejãky s Eli‰kou Pﬁemyslovnou.

známého prozaika Ivana Klímy, tentokrát pokr˘vá období od roku 1967 do pﬁevratu v listopadu 1989.

Bájeãn˘ únik (Gavalda), vydala Mladá fronta,
199,– Kã. Garance, Lola, Simon, Vincent: ãtyﬁi dospûlí sourozenci, tﬁicátníci proÏijí na venkovû originální den, bûhem nûhoÏ zapomenou
na svoje partnery, dûti, trable a starosti.

Proã muÏi chtûjí sex a Ïeny potﬁebují lásku
(Peasovi), vydal Ikar, 259,– Kã. Dal‰í z vtipn˘ch
pﬁíruãek manÏelÛ Peaseov˘ch, znám˘ch terapeutÛ.

Pravidla smû‰ného chování (Hakl), vydalo
Argo, 248,– Kã. Tﬁi novely v jednom svazku, silnû autobiograficky ladûná kniha, hlavní postavou je padesátilet˘ muÏ, kter˘ má sloÏit˘
vztah se sv˘m otcem, vytrÏen ze svého klidu
dvojicí dobrodruhÛ podniká vûci, do kter˘ch by
se sám nikdy nepustil a díky tomu má moÏnost
se s odstupem podívat na své jednání a chování.
Moje ‰ílené století II (Klíma), vydala Academia, 330,– Kã. Druh˘ svazek pamûtí na‰eho

Kulturní dûjiny klimatu (Behringer), vydala
Paseka, 389,– Kã. Napínavá cesta dûjinami za
na‰imi pﬁedky, ovlivnûn˘mi zmûnami poãasí od
holocénu aÏ po 21. století.
Prostopá‰n˘ modlitební ml˘nek (Paasilinna),
vydalo nakl. Hynek, 239,– Kã. Svérázn˘ vynálezce Kalle a jeho nezamûstnan˘ kamarád Lauri se dostávají na mnohá exotická místa – do
Indie, âíny, Tibetu, tam v‰ude se snaÏí prodávat patent na modlitební ml˘nek – univerzální
pﬁístroj ke spáse lidstva.
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Závody na koleãkách
Krásn˘ park, sluneãné poãasí, spousta lidí na vozíãku, usmûvavé tváﬁe,
dûtiãky na kolech a kolobûÏkách, tak to je struãn˘ popis sobotního
dopoledne 8. kvûtna, kdy probíhal 1. roãník Závodu na koleãkách, a to
v areálu zámeckého parku v Dolních Poãernicích, pﬁiãemÏ jedna z tras
závodu vedla aÏ na sídli‰tû âern˘ Most a zpût.
oderování celého programu
se ujal ostﬁílen˘ sportovní
komentátor Jaroslav Suchánek. Po jeho motivujícím
úvodu, kter˘ v soutûÏících podpoﬁil sportovního ducha, se na start pﬁipravili ti
nejmen‰í. Ve tváﬁích kaÏdého malého
úãastníka se zraãilo odhodlání a touha po
vítûzství. Dûti na kolech a kolobûÏkách
podporované aplausem sv˘ch rodiãÛ vûdûly, Ïe si jedou pro hodnotné ceny a pﬁede-

M
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v‰ím pro pohár. Nikoliv pro zmrzlinov˘,
ale podle slov pana Suchánka pro pohár
hodn˘ skuteãného profesionálního sportovce.
Osoby se zdravotním postiÏením se rozdûlily do kategorií podle druhÛ sv˘ch vozíkÛ.
Jako první vystartovali odváÏlivci na handbikes (ruãnû pohánûn˘ch tﬁíkolkách), dal‰í kategorií byly mechanické vozíky, po
nich se na startu pﬁipravily elektrické vozíky následované elektrick˘mi skútry.

Zvlá‰tní a snad nejvtipnûj‰í kategorií byla
skupina kombi. Na startu se napﬁíklad
objevil sportovec na elektrickém vozíku
táhnoucí jako ma‰inka sportovkyni na
mechanickém vozíku. Strategií tohoto
páru byla kombinace rychlosti vedoucího
vozíku a promy‰leného „kliãkování“ vozíku taÏeného. A zkuste je pﬁedjet! Dal‰ím
poveden˘m seskupením této kategorie
byla sportovkynû na elektrickém vozíku,
kter˘ ale musel ﬁídit vedle ní bûÏící asistent. Ov‰em nejdÛleÏitûj‰ím ãlenem této
povedené závodní posádky byl asistenãní
pejsek bi‰onek v roli navigátora, kter˘ ze
svého postu na klínû své velitelky tak zaujatû sledoval traÈ – ale hlavnû pejsky na ní
– aÏ celá posádka ztratila ten správn˘ smûr.
Díky jejich postﬁehu aspoÀ víme, Ïe okolí
Dolních Poãernic je v kvûtnu vskutku nádherné.
Závûrem celého sportovního klání byla
bohatá tombola, díky které nikdo neode‰el s prázdnou. Zajímají vás v˘sledky?
Vyhráli v‰ichni. Hlavní cenou totiÏ byly
záÏitky, staronoví pﬁátelé, jarní poãasí
a spousta smíchu. Poﬁadatelem celé akce
byl mlad˘ muÏ Martin Hanibal – sám
vozíãkáﬁ, student Metropolitní univerzity
Praha a poradce z VFN v oblasti sociálních
vûcí pro osoby se zdravotním postiÏením.
Martin se zachoval jako odváÏn˘ skaut
a cel˘ sportovní den zajistil bez pomoci
velk˘ch pacientsk˘ch organizací. Pomoc
a podporu zajistili jeho chodící pﬁátelé
fyzioterapeuti a osobní asistenti – cca 25
pomocníkÛ. Díky dobré my‰lence a nad‰ení se tedy uskuteãnil 1. roãník Závodu
na koleãkách a my pﬁejeme organizátorÛm
a také závodníkÛm dal‰í neménû úspû‰né
roãníky. Jménem zúãastnûn˘ch dûkujeme
za krásn˘ den.
Monika Henãlová, foto: j‰
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kontejnery

Velkoobjemové kontejnery na ãerven
Ze systému hl. m. Prahy – âERVEN
Mochovská x Zeleneãská
·estajovická x V Chaloupkách
Liblická x Klánovická
Hloubûtínská x V Chaloupkách
VaÀkova x V Chaloupkách

9. 6.

Konzumní x Na Obrátce
Îelivská x Metujská
Karda‰ovská u obchod. stﬁediska
Chvaletická x Vizírská (chodník)

10. 6.

Hejtmanská x Vranovská
Tálínská u ã.p. 15
Dﬁítenská x Velkoborská
Nedvûdická x ÎehuÀská

16. 6.

Spolská x Mílovská
Horusická x Osická
Zvíkovská x Dáﬁská
Vlkovická x Dvoﬁi‰Èská
Jednostranná

17. 6.

Cvrãkova x Burdova
Stropnická x Za âern˘m mostem
Koclíﬁova x Kaãínská
Lásenická x Lipnická

23. 6.

Splavná x Svárovská
Babylonská x Jordánská
Koclíﬁova x VodÀanská

24. 6.

Novozámecká x Vidlák
NeÏárská x Jansova
Hodûjovská x Za Rokytkou

30. 6.

Velkoobjemové kontejnery jsou pﬁistavovány do 14 hodin dne dle rozpisu.

Ze systému Mâ Praha 14 – âERVEN
Lomnická x StaÀkovská

7. 6.

Lomnická x Zalinská

8. 6.

Travná x Kostlivého

9. 6.

Bouﬁilova x Bojãenkova

10. 6.

Rone‰ova x Volkova

14. 6.

Anderleho x Gen. Janou‰ka

15. 6.

·romova x Gen. Janou‰ka

16. 6.

Bryksova u zad. traktu ã.p. 762

17. 6.

Va‰átkova x Dygr˘nova

21. 6.

Kpt. Stránského x Vybíralova

22. 6.

DoleÏalova chodník proti 1051

23. 6.

HARMONOGRAM SBùRU NEBEZPEâNÉHO ODPADU
Odpady, které sbíráme:
Rozpou‰tûdla, kyseliny, zásady, fotochemikálie, pesticidy, záﬁivky a jin˘ odpad obsahující rtuÈ, oleje a tuk (kromû jedlého), barvy, tiskaﬁské barvy, lepidla, pryskyﬁice, detergenty a odma‰Èovací pﬁípravky, nepouÏitelná cytostatika a léky, baterie a akumulátory.

Zástávky na sbûrové trase „A“ ve ãtvrtek 17. ãervna
Zámeãnická x Mochovská
Sadská x V Novém Hloubûtínû
Klánovická x Liblická
·estajovická x V Chaloupkách
·estajovická x Svépravická
Cidlinská x Mar‰ovská
Kukelská x Chvaletická x Îárská
Karda‰ovská (u nákupního stﬁ.)

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

Zástávky na sbûrové trase „B“ ve ãtvrtek 1. ãervence
Koclíﬁova x Kaãínská
Vírská x Burdova
Splavná x Okrouhlíkova
Svûtská x Jordánská
Za ‰kolou x ·imanovská
Jezdovická x Froncova
Vidlák x Novozámecká
Lipenské nám.

15.00–15.20
15.40–16.00
16.10–16.30
16.40–17.00
17.10–17.30
17.40–18.00
18.10–18.30
18.40–19.00

V uveden˘ch dnech je obsluhována celá sbûrová trasa se v‰emi zastávkami. Nebezpeãné
odpady odevzdávejte v˘hradnû obsluze sbûrového vozidla!
OÎP ÚMâ Praha 14
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Bobkova proti ã.p. 747

24. 6.

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

Upozornûní: velkoobjemové kontejnery jsou urãeny na odpad z provozu
domácností, kter˘ není moÏné pro jeho
objem odloÏit do nádob na smûsn˘
komunální odpad (popelnic). Jedná se
pﬁedev‰ím o ãásti nábytku a podlahov˘ch krytin (lina, koberce). Kontejnery
nejsou urãeny na stavební suÈ, v˘kopovou zeminu, rostlinn˘ a Ïivoãi‰n˘ odpad,
nebezpeãné sloÏky komunálního odpadu
a odpad z podnikatelské ãinnosti.
■ Poru‰ení v˘‰e uveden˘ch
zásad je pod pokutou dle
platn˘ch pﬁedpisÛ.

!

Rozpis pﬁistavení VOK na internetov˘ch
stránkách úﬁadu www.praha14.cz (informace, Ïivotní prostﬁedí, odpady).
OÎP ÚMâ Praha 14

Informace
Sjednocená organizace nevidom˘ch a slabozrak˘ch âR (SONS) je obãanské sdruÏení s celostátní pÛsobností, které sdruÏuje obãany se zrakov˘m postiÏením.
Jejím cílem je dopomáhat takto postiÏen˘m Ïít plnohodnotn˘ Ïivot, coÏ pﬁedev‰ím znamená zvládat samostatnû bûÏné
ãinnosti v‰edního dne a nalézt cestu
k relativní nezávislosti.
Oblastní odboãka SONS Praha – sever se
snaÏí tímto oslovením v Listech Prahy 14
zainteresovat i obãany Mâ Praha 14.
SONS aktivity uskuteãÀuje v rámci své
pravidelné náplnû a zejména kvalifikovanû náplÀ realizuje ﬁadou projektÛ a aktivit i za úãasti dceﬁin˘ch organizací, které
zaloÏila – poskytovatelÛ sociálních sluÏeb. Jsou to: Tyfloservis o.p.s, Tyflocentrum Praha o.p.s., Pobytové rehabilitaãní
a rekvalifikaãní stﬁedisko Dûdina. Náplní je sociální rehabilitace, rekvalifikace,
v˘uka práce s pomÛckami a práce na
poãítaãi bez zrakové kontroly, nebo
s oslaben˘m zrakem, v˘uka samostatného pohybu, asistenãní, prÛvodcovská
a pﬁedãitatelská sluÏba a dal‰í. Jsou nabízeny akce pro kulturní a volnoãasové
aktivity, je poskytováno právní poraden-
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o ãinnosti SONS
ství, poskytuje se podpora pﬁi hledání zamûstnání. Pﬁi SONS
pracuje metodické centrum odstraÀování bariér, stﬁedisko
v˘cviku vodicích psÛ a je k dispozici prodejna kompenzaãních
pomÛcek pro zrakovû postiÏené.
Oblastní odboãka SONS Praha – sever sdruÏuje zrakovû postiÏené obãany Mûstsk˘ch ãástí Praha 8, 9, 14 a 20. Náplní práce
oblastní odboãky je zejména: informovat ãleny o aktivitách
organizace SONS a zapojovat je do nich, o problematice sociálních sluÏeb a podpor, poskytovat základní poradenství
o pomÛckách, podle finanãních moÏností poﬁádat rekondice
s náplní vhodnou pro zrakovû postiÏené, poﬁádat spoleãné
náv‰tûvy kulturních poﬁadÛ, spolupoﬁádat akce, které pﬁispívají
k bezpeãnosti zrakovû postiÏen˘ch (Seniorská akademie Mûstské policie).
Jsme do jisté míry specifickou skupinou obãanÛ se speciálními
potﬁebami a poÏadavky, kde pochopení a pomoc na úrovni mûstsk˘ch ãástí mÛÏe b˘t velk˘m pﬁínosem pro obohacení na‰í náplnû. Na druhé stranû jsme schopni pﬁispût k zaji‰tûní oprávnûn˘ch
potﬁeb této skupiny obãanÛ se znalostí jejich specifik. Zájemci
o ãinnost a pﬁípadné ãlenství v SONS mají moÏnost kontaktovat
vedení oblastní odboãky vÏdy prvé úter˘ mûsíce (kromû ãervence a srpna) na schÛzi rady v zasedací místnosti budovy Mâ pro
Prahu 9, Sokolovská 324, prvé patro, místnost ã. 106 (Vysoãanská radnice). Tû‰íme se na spolupráci a pﬁedpokládáme, Ïe jsme
schopni obohatit ãinnost v sociální oblasti.
Lenka Ka‰íková,
pﬁedsedkynû oblastní odboãky SONS Praha – sever
po‰tovní adresa: U Skládky 4, 190 00, kasikova@braillnet.cz
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Mateřská školka
• Akce ãervenec! ModeláÏ nehtÛ, manikúra, velké slevy, Studio In, Kpt. Stránského 997/1, Praha 9. Pﬁijedu i k Vám
domÛ, www.nehty-ronie.estranky.cz, tel.:
731 150 841.
06/17

☺ Výuka angličtiny
☺ Sport – Tanec – Výtvarná výchova
☺ Flexibilní docházkový režim
☺ Odborný pedagogický personál
☺ Přijímáme děti od 2 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

KOMPLETNÍ PRÁCE
ELEKTRIKÁ¤SKÉ A STAVEBNÍ

P 14

REKONSTRUKCE BYTÒ,
BYTOV¯CH JADER A KUCHYNÍ

JANEâEK
KONTEJNEROVÁ DOPRAVA

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

Odvoz suti a ve‰kerého odpadu

Svoboda a Nejtek s.r.o.



Dovoz písku, ‰tûrku
a stavebního materiálu
 Vyklízení prostorÛ

283 931 344, 603 801 377, 604 203 243
www.svobodaanejtek.wz.cz

Tel.: 773 516 191
e-mail: v.janecek1@seznam.cz

Stavební firma
• novostavby

AUTODOPRAVA – ZEMNÍ PRÁCE
MILAN PETRUÎÁLEK
Ing. Martin Jeﬁábek

Hejtmanská 31
rodinn˘ch domÛ
Praha 9-Kyje
• rekonstrukce objektÛ Tel.: 603 542 871
jerabek.inrepo@seznam.cz
• rekonstrukce bytÛ
www.inrepo.cz
a kanceláﬁí
• zateplování fasád
• stavební dozor
• autorizace k programu „Zelená úsporám“

•
•
•
•
•

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

•

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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Koňský hnůj dovezu zdarma,
doprava za symbolickou cenu.
Tel.: 602 371 605, 602 207 116.
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PLACENÁ ¤ÁDKOVÁ INZERCE

• Fa J. Macháã – Rekonstrukce umakar-

tov˘ch koupelen obkladov˘mi panely –
levnû od 30.000, rychle 3 a 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
• âi‰tûní kobercÛ, sedacích souprav, mytí
oken, tel.: 603 973 500.
05/04
Pronajmu
garáÏ
na
sídl.
Lehovec,
1300
•
Kã/mûs., ihned volná, tel.: 603 422 905.
06/01
• Hledáme k pronájmu men‰í byt v Praze 9 i jinde, pro dvû osoby, nekuﬁáci bez
zvíﬁat. Zaﬁízení na dohodû. Telefon
605 845 088, 220 806 245.
06/04
• Pronajmeme dva byty v Praze 9, ãásteãnû zaﬁízené, 2+kk za 10.000 Kã a 1+kk za
8.500 Kã, ceny jsou vãetnû v‰ech poplatkÛ. Tel.: 775 615 730, 266 706 276.
06/05
• Nabízím dlouhodobû pronájem garáÏ.
stání v P-9, ul. Dobrovolného, tel.:
604 186 466.
06/07
Zpracuji
úãetnictví
–
podvojné,
daÀo•
vou evidenci, plátce i neplátce DPH, Ïivnostníci i s.r.o. – jsem úãetní s praxí – levnû a spolehlivû – Martina Králíková, tel.:
776 207 804.
06/08
âistíme
koberce
a
ãalounûn˘
nábytek
•
mokrou metodou profi stroji Karcher.
Cena od 15 Kã/m2. Pracujeme i o víkendech. Doprava po Praze 9 zdarma. Tel.:
777 717 818.
06/09
P¤EVODY
BYTÒ
do
osobního
vlast•
nictví. Tel.: 724 304 603, www.consultum.cz.
05/19

• Neposeda, o. s. poﬁádá pﬁímûstské tábory

v Bûchovicích: 16.–20. 8. 2010 – Rytíﬁi a hradní paní, cena Kã 1500, 23.–27. 8. 2010 –
Let‘s play in English!, cena Kã 2500; 26. aÏ
30. 7. 2010 – Koleãko – prázdninov˘ „camp“
pro nejmen‰í, cena Kã 1250. Program, pﬁihlá‰ky a podrobné informace najdete na
www.neposeda.org/tabory. Va‰e dotazy ráda
zodpoví Alice Pechová (vzdelavani@neposeda.org, tel.: 733 685 911).
06/13

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
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

• Novû otevﬁené pohybové centrum APsi-

lueta roz‰iﬁuje pro vás své sluÏby! POZOR
– od ãervna jsme otevﬁeli dal‰í prostory
s prvotﬁídním vibraãním zaﬁízením POWER
PLATE. NOVINKY – nové taneãní lekce
zumby, cviãení rodiãÛ s dûtmi a pilates s dûtmi. Pﬁipravujeme letní kursy. LEKCE – pilates, zumba, joga, balet, bodystyling, kalanetika, sebeobrana. Hlídání dûtí zdarma!
www.apsilueta.cz, pavla.zuskova@apsilueta.cz, 777 172 739.
06/14

Jazyková ‰kola Rybiãka
nabízí na ‰kolní rok 2010–2011
v˘uku angliãtiny, ‰panûl‰tiny
a francouz‰tiny
pro dûti od 3 do 16 let
Na‰í pﬁedností jsou:
 malé skupinky po 4–6 Ïácích
 kvalifikovaní a zku‰ení lektoﬁi
 spec. vybavené uãebny, velmi kvalitní uãebnice
a v˘ukové materiály
V˘uka probíhá 1x t˘dnû 110 minut.
Cena: 4 570,– Kã vãetnû uãebnic / 1 pololetí
Novinka – dopoledne s angliãtinou pro nejmen‰í
V˘uka dospûl˘ch: AJ, ·pJ, FJ
 skupinky 4–6 posluchaãÛ
 dÛraz kladen na Ïivou komunikaci v cizím jazyce
 velmi kvalitní uãebnice a v˘ukové materiály
Cena: 4 650,– Kã pﬁi v˘uce 1x t˘dnû 90 minut.
Uãebny: Metro Rajská zahrada – Praha 9,
Chlumecká 1539/7 – v budovû prodejny
nábytku ASTO, vstup zadním vchodem.
Více informací: tel: 604 215 036, 241 443 129,
www.skolarybicka.cz

Uzávûrka
inzerce a pﬁíspûvkÛ
pro dvojãíslo 7–8 je 11. 6.
pﬁíjem inzerce: rudolfova@kvizpraha14.cz

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

• Pronajmu zahradu s chatkou poblíÏ
Lidlu – H. Poãernice, cena 3200 Kã/mûsíc – pouze pro celoroãní rekreaci, tel.:
777 263 261.
05/16
• Studio IN – Kpt. Stránského 997/1,
âern˘ Most, www.studioin-praha.cz. Nabízíme kosmetické sluÏby, depilaci, prodluÏování ﬁas, kadeﬁnické sluÏby, masáÏe,
pedikúru, manikúru a nehtovou modeláÏ. Otevírací doba dle dohody, telefon
739 328 001, Studio IN, 739 752 769
kadeﬁnictví. Pro malé náv‰tûvníky je pﬁipraven dûtsk˘ koutek vãetnû promítání
pohádek.
06/12
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Na kﬁídlech
za svobodou

➲

Na‰e redakãní trojice absolvovala kompletní program této mimoﬁádné akce,
poﬁídila na ní témûﬁ pût stovek snímkÛ
a hovoﬁila s více neÏ stovkou náv‰tûvníkÛ,
u nichÏ se setkala vesmûs s velice nad‰en˘m
ohlasem. Nûco podobného na‰e mûstská
ãást je‰tû nezaÏila, a tak se nám opravdu
tûÏko vybíraly ty nejsilnûj‰í dojmy. Ná‰
obdiv patﬁí stovkám bezejmenn˘ch aktérÛ této pﬁehlídky bez ohledu na jejich role.
Mimoﬁádn˘ aplaus vyvolala technicky
dokonalá námoﬁní bitva, která se velikostí
i poãtem letadel, lodí a ponorek uchází
o zápis do Knihy rekordÛ. Dále to byla
rekonstrukce bojÛ na barikádách v kvûtnov˘ch dnech roku 1945 v Praze, kde si
diváci, kteﬁí se pﬁesunuli do Dolních
Poãernic, v tûsné blízkosti barikádníkÛ,
ãetníkÛ, jednotek okupantÛ, americké
prÛzkumné jednotky a rudoarmûjcÛ museli pﬁipadat jako pﬁímí aktéﬁi dûje. Se zaklonûn˘mi hlavami a zatajen˘m dechem
jsme sledovali i brilantní seskoky para‰utistÛ, kteﬁí naprosto bezchybnû pﬁistávali
na louce u MartiÀáku. Uveìme také vystoupení TaxmenÛ s písniãkami o letcích
a jejich oblíben˘ch melodiích, v jehoÏ
závûru posluchaãi nejen zpívali, ale i tancovali a vynutili si pln˘ch pût pﬁídavkÛ.
A úplnû na konec je‰tû redakãní klobouk
dolÛ pﬁed Ivetou Irvingovou, hlavní organizátorkou, scénáristkou i moderátorkou
kvûtnov˘ch oslav na âerné Mostû. To tu
opravdu je‰tû nebylo a hned tak nebude...
text a foto: red
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Staroãesk˘
jarmark
Prostor mezi kostelem sv. Bartolomûje v Kyjích a farou byl
potﬁetí hostem Staroãeského jarmarku. Vyrostlo zde v sobotu
15. kvûtna nûkolik stánkÛ s obãerstvením a staroãesk˘mi
ﬁemesly, na programu byly mj. dvû ukázky historick˘ch bitek
z období 17. století, jarmareãní divadelní pﬁedstavení a stﬁedovûká hudba v podání Schola Specialit Familiae.
j‰, foto: autor a ves
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