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MĚSÍČNÍK OBČANŮ ČERNÉHO MOSTU, HLOUBĚTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC

Rada Mâ Praha 14 pﬁeje ãtenáﬁÛm ListÛ
v‰e nejlep‰í v roce 2007

Na snímku andûlé v Z· Hloubûtínská,
blíÏe na str. 2
foto: A. Veselá
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Vánoční trh neziskovek
JiÏ podruhé v historii Prahy 14 se na koneãné metra âern˘ Most
uskuteãnil vánoãní trh neziskov˘ch organizací, pracovnû nazvan˘
„Vánoce ve stanu“. Ve stﬁedu 20. prosince odpoledne se ve vytápûném stanu se‰li zástupci 9 neziskov˘ch organizací, aby tady aÏ do
veãera nabízeli u sv˘ch stoleãkÛ nejrÛznûj‰í v˘robky, suven˘ry
a vánoãní pﬁání. Kromû Mot˘lku, Jahody, Sluníãka, DDM Praha 9,
Obãanské inspirace, Orionu a v˘tvarného ateliéru Ars Pueris, jsme tu
na‰li i stánek Církve bratrské ze sousedních Chval a zástupce centra Sluneãnice, které je na âerném Mostû jiÏ pﬁes rok a poskytuje pomoc obãanÛm se zdravotním postiÏením. KaÏd˘, kdo si u stánkÛ cokoli zakoupil,
udûlal radost nejen sobû ãi tomu, kdo jeho dárek dostal, ale souãasnû
i prodávající neziskové organizaci, kterou tím podpoﬁil.
text a foto: ves

V˘tvarn˘ atelier Ars
Pueris z Jahodnice
nabízel drobná umûlecká dílka

U stánku Jahody panovala v˘borná nálada

Centrum Sluneãnice se mûlo ãím pochlubit – o jeho v˘robky byl zájem

Kolem v˘robkÛ Mot˘lka
byl ãasto nával

Slavnost slabikáře a škola plná andělů
polovinû listopadu
loÀského roku probûhla v Z· Hloubûtínská
„Slavnost slabikáﬁe“, na
kterou byli pozváni rodiãe
prvÀáãkÛ, prarodiãe i dal‰í zájemci z ﬁad veﬁejnosti. Souãasní prvÀáãkové
pﬁi ní pﬁedvedli, co v‰echno uÏ od zaãátku ‰kolního
roku dokázali. Nejprve
pﬁednesli ﬁíkanky k jednotliv˘m písmenÛm abecedy a pak se pustili i do
ãtení vût. SvÛj program oÏivili i vesel˘mi písniãkami.Potom pﬁi‰lo to hlavní – pasování ÏákÛ 1. A a 1. B na
opravdové ‰koláky. Tﬁídní uãitelky
pasovaly své svûﬁence obﬁími pastelkami, pﬁedaly jim pamûtní list se
Pokud máte doma budoucího prvsoviãkou, perníkovou medaili
Àáãka, mÛÏete se s na‰imi opraa vytouÏen˘ slabikáﬁ. Na zdárném
vdov˘mi prvÀáky a jejich uãitelprÛbûhu slavnosti se podíleli i Ïáci
kami setkat v na‰í ‰kole dne 16.1.
II. stupnû.
2007 od 8 do 11.30 hod. na akci,
M. Bejlková a D. âapková –
které ﬁíkáme „·kola naneãisto“.

V

POZVÁNKA

maminky z 1. B Z· Hloubûtínská

Tradiãní vánoãní trhy se poﬁádaly 13. prosince v prostorách Z· Gen Janou‰ka. Spolu s dûtmi tu byli rodiãe, dal‰í pﬁíbuzní a známí, kteﬁí se potû‰ili prohlídkou i nákupem v˘robkÛ dûtí – vánoãních ozdob, BetlémÛ, perníãkÛ, svícnÛ a pﬁáníãek. DomÛ si odná‰eli vánoãní atmosféru a pûkné dárky.
text a foto: EJ

ndûlsk˘ rej, urãen˘ dûtem z prvního stupnû uspoﬁádali 8. prosince
v Z· Hloubûtínská 700. UÏ od rána bylo ve ‰kole vidût bûhající dûti
pﬁevleãené do andûlsk˘ch kost˘mÛ.
Paní uãitelky uspoﬁádaly v tûlocviãnû ‰koly pro „andílky“ v‰elijaké
zábavné soutûÏe – napﬁ. „závod housenek“, nebo „odhal tajemství pod
dekou“. Ti nejlep‰í a nejsnaÏivûj‰í
vÏdy dostali „bombíãko“. Po celou
dobu se mezi soutûÏemi tanãilo
a skotaãilo. Nakonec pﬁi‰lo dlouho
oãekávané vyhlá‰ení nejkrásnûj‰ích
andûlÛ z jednotliv˘ch tﬁíd. KaÏdá
tﬁída se pﬁedvedla v koleãku se
sv˘m uãitelem a pak se kluci a holky postavili do ﬁady, aby mohl b˘t
vybrán ten nejúÏasnûj‰í „andílek“.
V‰ichni vypadali spokojenû a v‰em
se akce líbila. KéÏ by ta andûlská
atmosféra vydrÏela stále.
Marcela Braunová a Josef Drda,
‰kolní ãasopis Kachlíkárna,
foto: ves
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Co projednalo 2. zasedání
Zastupitelstva MČ Praha 14
Ke svému druhému zasedání se
zastupitelstvo se‰lo dne 19. 12. 2006
v Galerii 14.

•

slavnostní slib sloÏila Radka Novotná, DiS, která se stala ãlenkou ZMâ
za Koalici KDU-âSL a Nestraníci
vzalo na vûdomí informaci o plnûní úkolÛ ZMâ Praha 14
zru‰ilo ke dni 19. 12. 2006 v˘bory
ZMâ Praha 14, které byly zﬁízeny na
základû usnesení ã. 12/ZMâ/2002:
v˘bor kontrolní, v˘bor finanãní, v˘bor pro správu majetku, v˘bor pro
dopravu
zﬁídilo jako své poradní a iniciativní orgány na volební období 2006
aÏ 2010 tyto v˘bory: v˘bor kontrolní a v˘bor finanãní
jmenovalo pﬁedsedou kontrolního v˘boru Petra Kovandu a pﬁedsedkyní finanãního v˘boru Evu Dokonalovou; ãleny kontrolního v˘boru
Franti‰ka KﬁíÏka, Ing. Miroslava VyslouÏila, Vojtûcha ·ebka, Ing. Ilonu
Pickovou; ãleny finanãního v˘boru Ing. Jiﬁího Feﬁteka, Ing. Evu BaÏilovou, Mgr. Daniela Rovana, Dr. Ing.
Otakara Horkého; tajemnici kontrolního v˘boru Mgr. Evu Koplíkovou, tajemníkem finanãního v˘boru
Ing. Petra Winkler
schválilo mûsíãní odmûny za v˘kon funkce neuvolnûn˘m ãlenÛm ZMâ
Praha 14 s úãinností od 21.10. 2006
stanovilo pau‰ální ãástku pro
náhradu v˘dûlku neuvolnûn˘m ãlenÛm ZMâ Praha 14 na rok 2007
schválilo odmûny oddávajícím
ãlenÛm ZMâ Praha 14 pro rok 2007
schválilo poskytnutí odmûny ãlenÛm b˘valého ZMâ Praha 14 ing.
Václavu Hollanovi, ing. Vladimíru
Vojtovi, CSc a ing. Miroslavu VyslouÏilovi
schválilo podání Ïádosti o dotaci
z dotaãního programu podpora terénní práce 2007 a finanãní spoluúãast
na tomto programu ve v˘‰i 61 469
korun z rozpoãtu Mâ Praha 14
schválilo plnûní pﬁíjmÛ a ãerpání
v˘dajÛ Mâ Praha 14 za I. – III. ãtvrtletí 2006 a plnûní finanãního plánu
zdaÀované ãinnosti Mâ Praha 14 za
I.–III. ãtvrtletí 2006 s hospodáﬁsk˘m
v˘sledkem ve v˘‰i 31 103 tis. Kã
vzalo na vûdomí rozpoãtová opatﬁení na rok 2006
schválilo návrh rozpoãtu Mâ Praha 14 na rok 2007 s objemem pﬁíjmÛ
198 141,9 tis. Kã a objemem v˘dajÛ 194 9052,9 tis. Kã (bliÏ‰í údaje
o rozpoãtu pﬁineseme v pﬁí‰tích
Listech)
uloÏilo Radû schvalovat rozpoãtové úpravy u bûÏn˘ch a kapitálov˘ch v˘dajÛ maximálnû do v˘‰e

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

5 mil. Kã a o tûchto úpravách vÏdy
informovat ZMâ Praha 14 v rámci
ãtvrtletních rozborÛ hospodaﬁení
schválilo poskytnutí finanãního
pﬁíspûvku ve v˘‰i 173 000 Kã na
pokrytí provozních nákladÛ Domu
sociálních sluÏeb v Bojãenkovû ul.
schválilo odepsání nedobytné pohledávky ve v˘‰i 126 563 Kã odpovídající dluhu na nájemném ke dni
úmrtí nájemce bytu v ul. DoleÏalova
1046
schválilo uzavﬁení kupní smlouvy
s podnikem Kovo‰rot s. p. v likvidaci za úãelem úplatného nabytí pozemkÛ pod budovou M· Kostlivého
a pod ãástí pﬁiléhající veﬁejné komunikace za kupní cenu dle dohody ve
v˘‰i 956 760 Kã
vzalo na vûdomí návrh na zmûnu
územního plánu funkãního vyuÏití
pozemku parc. ã. 260/10 k. ú. Kyje
z pﬁírodní nelesní plochy na polyfunkãní území v‰eobecnû obytné
a návrh na ãasov˘ posun pﬁed rok
2010 pro v˘stavbu 2 rodinn˘ch
domkÛ
vzalo na vûdomí návrh úpravy
vyuÏití území ãásti polyfunkãní plochy smí‰ené obchodu a sluÏeb v k. ú.
Hloubûtín na plochu ãistû obytnou
pro v˘stavbu rodinn˘ch domkÛ (doporuãilo zachování koeficientu míry
vyuÏití B8)
schválilo uzavﬁení kupní smlouvy
s manÏeli Tﬁí‰kov˘mi na prodej
pozemku v k. ú. Hostavice o v˘mûﬁe 32 m2 za celkovou kupní cenu
32 640 Kã
schválilo uzavﬁení kupní smlouvy
s panem M. Bendou na prodej pozemku v k. ú. Kyje za celkovou kupní cenu ve v˘‰i 2 767 566 Kã
schválilo uzavﬁení kupní smlouvy
s paní V. Pechovou na prodej pozemku v k. ú. Kyje za dohodnutou kupní cenu ve v˘‰i 2 415 500 Kã
schválilo uzavﬁení kupní smlouvy s paní V. Kováﬁovou na prodej
pozemku v k. ú. Kyje o v˘mûﬁe
242 m2 za celkovou kupní cenu ve
v˘‰i 532 400 Kã
schválilo uzavﬁení dodatku smlouvy o v˘stavbû nov˘ch bytov˘ch jednotek formou stﬁe‰ní nástavby na
bytovém domû Cíglerova 1087 –
1090 se SdruÏením Neostav Praha,
s.r.o. a SKV Praha, s.r.o.
schválilo bezúplatn˘ pﬁevod pozemkÛ parc. ã. 708/38, 708/39 a 2468/2,
v‰e v k. ú. Hloubûtín do svûﬁené správy nemovitostí Mâ Praha 14
schválilo pﬁevod spoluvlastnick˘ch podílÛ pozemkÛ hl. m. Prahy
v k. ú. âern˘ Most do svûﬁené správy nemovitostí Mâ Praha 14
schválilo prodej bytového domu

•
•
•

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

v ulici DoleÏalova 1047 – 1053 na
pozemcích parc. ã. 221/35 aÏ 221/41
a 221/330 aÏ 221/332 jiného vlastníka, v‰e v k. ú. âern˘ Most za kupní
cenu 43.198.880 Kã právnické osobû
zaloÏené stávajícími nájemci v souladu se „Zásadami postupu pro prodej bytov˘ch domÛ ve vlastnictví
hl. m. Prahy, pﬁedan˘ch do svûﬁené
správy nemovitostí Mâ Praha 14“ ze
dne 13. 12. 2005, se závazkem nabyvatele, Ïe neprodlenû po nabytí
majetku tento rozdûlí na jednotky dle
zákona ã. 72/1994 Sb., a ty pﬁevede
do vlastnictví jednotliv˘ch fyzick˘ch
osob
schválilo zru‰ení odlouãeného pracovi‰tû Z· Vybíralova 964 v 1/2
objektu Vybíralova 969

•

Na svém 2. jednání
dne 4. 12. Rada mj.

•

vzala na vûdomí rezignaci MUDr.
Kateﬁiny Boudové na ãlena ZMâ
Praha 14 a rezignaci PhDr. Hany
Urbanové na postavení 1. náhradníka ãlena ZMâ Praha 14. Konstatovala, Ïe paní Radka Novotná, DiS. se
stala ãlenkou ZMâ Praha 14 za Koalici KDU-âSL a Nestraníci
vzala na vûdomí rezignaci Ing.
Miroslava FroÀka na funkci vedoucího ﬁídící skupiny komunitního plánování. Jmenovala Mgr. Jitku Îákovou do této funkce
ukonãila ãinnost komisí Rady Mâ
Praha 14 zﬁízen˘ch na základû usnesení ã. 9/RMâ/2002 ze dne 3. 12.
2002 ke dni 31. 12. 2006.
zﬁizuje ke dni 1. 1. 2007 tyto komise rady: komisi územního rozvoje,
komisi Ïivotního prostﬁedí, komisi
pro v˘chovu a vzdûlávání, komisi
bytovou, komisi bezpeãnostní a protidrogovou, komisi pro sociálnû právní ochranu dûtí a sociální vûci, komisi kultury a aktivit volného ãasu,
komisi majetkovou, komisi dopravní, komisi pro komunitní plánování.
jmenovala pﬁedsedy komisí:
komise územního rozvoje Ing. Josef
Voseãek, komise Ïivotního prostﬁedí
MUDr. Kateﬁina Pavlíãková, komise pro v˘chovu a vzdûlávání Mgr.
Dana Nálevková, komise bytová
Rudolf Mike‰, komise bezpeãnostní
a protidrogová Renata Hu‰ková,
komise pro sociálnû právní ochranu
dûtí a sociální vûci Radka Novotná,
DiS., komise kultury a aktivit volného ãasu Bohumil Sobotka, komise
majetková Jiﬁí ·ebek, komise dopravní Ing. Miroslav VyslouÏil, komise
pro komunitní plánování Mgr. Jitka
Îáková
schválila sloÏení redakãní rady
ListÛ Prahy 14 a to: pﬁedseda starosta Ing. Miroslav Franûk, ãlenové:
zástupkynû starosty Mgr. Jitka Îá-

•
•
•

•

•

ková, zástupce starosty Bohumil
Sobotka, tajemník ÚMâ Praha 14
Ing. Ludûk Lis˘, ãlenka Rady PhDr.
Zuzana Jelenová, ‰éfredaktor ListÛ
Mgr. Jaroslav ·míd a redaktoﬁi Mgr.
Alena Veselá a Mgr. Pavel Vokurka
schválila
1) Organizaãní ﬁád ÚMâ Praha 14
platn˘ ode dne 1. 1. 2007;
2) zﬁízení dvou pracovních míst
v odboru sociálních vûcí a zdravotnictví v oddûlení sociální péãe z dÛvodu úãinnosti nové legislativy v oblasti sociálních dávek a sociálních
sluÏeb od 1. 1. 2007
schválila plán oprav na rok 2007
schválila návrh projektu „Jednorázové preventivní akce pro mládeÏ“,
kter˘ bude pﬁedloÏen do grantového
ﬁízení hl. m. Prahy
schválila poskytnutí finanãního
daru ve v˘‰i 6.000 Kã Domovu svatého Josefa v Îirãi u Dvora Králové
n. L. Oblastní charity âerven˘ Kostelec
schválila pﬁedloÏené projekty obãansk˘ch sdruÏení Cikne âhave,
Jahoda, SdruÏení na pomoc dûtem
s handicapy a Církve bratrské do
dotaãního programu Partnerství 2007
schválila úpravu zásad k pronájmu bytÛ Mâ Praha 14 s úãinností od
1. 1. 2007
souhlasila s pokraãováním procesu smûﬁujícímu k odkoupení bytov˘ch domÛ ãp. 757–758 v ul.
Rochovská a ãp. 1041–1046 v ul.
DoleÏalova právnickou osobou zaloÏenou oprávnûn˘mi nájemníky
souhlasila s pouÏitím znaku Mâ
Praha 14 na webov˘ch stránkách
a propagaãních materiálech, t˘kajících se grantu Soukromého gymnázia
ARCUS
souhlasila s uzavﬁením pojistné
smlouvy mezi Mâ Praha 14 a Hasiãskou vzájemnou poji‰Èovnou, a. s.
souhlasila s rekolaudací nebytov˘ch prostor – provozovny prádelna,
mandl a su‰árny o celkové v˘mûﬁe
113,40 m2 v l. podzemním podlaÏí
objektu ã. p. 1052 a 1053 ul. DoleÏalova, Praha 9 na spoleãné prostory
domu – dílny, su‰árny
souhlasila s prodlouÏením termínu dokonãení díla „úprava stávajících a v˘stavba nov˘ch chodníkÛ Jiráskova ãtvrÈ – 2. ãást“ do
31. 3. 2007
souhlasila s poskytnutím finanãních prostﬁedkÛ ve v˘‰i 16.000 Kã na
úhradu odmûny za produktivní ãinnost uãÀÛ ve ‰kolní jídelnû Z· Chvaletická 918, Praha 9 – Lehovec
povûﬁila obchodní spoleãnost
Správa majetku Praha 14, a. s. pﬁevzetím objektu polikliniky âern˘
Most, Generála Janou‰ka ã. p. 902
od spoleãnosti APION, s. r. o. na
základû rozhodnutí Mûstského soudu v Praze

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
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Na svém 3. jednání
dne 12. 12. Rada mj.

•

schválila úpravu odpisov˘ch plánÛ základních a mateﬁsk˘ch ‰kol pro
rok 2006
schválila vyhlá‰ení grantÛ Mâ
Praha 14 pro rok 2007 a to:
a) pro oblast sociální péãe a zdravotnictví finanãní prostﬁedky ve v˘‰i
800 tis. Kã
b) pro oblast protidrogové prevence
a prevence kriminality finanãní prostﬁedky ve v˘‰i 400 tis. Kã
c) pro oblast kultury a vyuÏití volného ãasu dûtí a mládeÏe finanãní prostﬁedky ve v˘‰i 400 tis. Kã

•

d) pro oblast sportu a tûlov˘chovy
finanãní prostﬁedky ve v˘‰i 400 tis.
Kã
souhlasila s jednostrann˘m zv˘‰ením nájemného za uÏívání bytu dle
zákona ã. 107/2006 Sb. od 1. kvûtna
2007
navrhla svolat ‰kolskou radu Z·
Gen. Janou‰ka k projednání v˘roãní
zprávy za rok 2005/2006
vzala na vûdomí
1) informaci, Ïe bylo s Mgr. Ilonou
·Èastnou projednáno její dal‰í pÛsobení ve funkci ﬁeditelky Z· Gen.
Janou‰ka;
2) informaci, Ïe na základû stíÏnosti
podané rodiãi ze Z· Gen. Janou‰ka
âeské ‰kolní inspekci probûhne na

•
•
•

Z· Gen. Janou‰ka dne 19. 12. 2006
inspekce
vzala na vûdomí oznámení
o zahájení zji‰Èovacího ﬁízení zámûru „Roz‰íﬁení haly prá‰kové lakovny
Technocol, s. r. o., Lednická 351,
k. ú. Kyje“.
poÏaduje ﬁe‰it soulad zámûru
této doãasné stavby s územním plánem sídelního útvaru, neboÈ stavba
se nachází v území v‰eobecnû smí‰eném (SV), kde lakovny nelze povolit

•
•

Kontrolní výbor
ZMČ Praha 14 (27. 11.)
V˘bor na svém 31. jednání projednal podnût pí Procházkové ze dne

15. 11. 2006 ve vûci ﬁe‰ení její bytové situace, pﬁiãemÏ nebylo zji‰tûno
pochybení odpovûdn˘ch pracovníkÛ.
Dále vzal KV na vûdomí informaci
kanceláﬁe tajemníka o stíÏnostech,
doruãen˘ch na ÚMâ Praha 14 ve
3. ãtvrtletí 2006.
Poznámka: informace o odborn˘ch komisích a v˘borech jsou zpracovány redakcí podle ovûﬁen˘ch
zápisÛ z jednání tûchto orgánÛ.
Zápisy naleznete na www.praha14.cz. Usnesení odborn˘ch komisí Rady Mâ Praha 14 jsou pouze
doporuãující a nejsou pro Mâ Praha 14 závazné.

GRANTOVÁ TÉMATA MČ PRAHA 14 PRO ROK 2007
1) oblast sociálních věcí
a zdravotnictví
(ve výši 800 000 Kč)
provoz a vybavení zaﬁízení sociálních sluÏeb (centra denních sluÏeb,
denní stacionáﬁe, t˘denní stacionáﬁe,
domovy pro osoby se zdravotním
postiÏením, domovy pro seniory,
domovy se zvlá‰tním reÏimem, chránûné bydlení, azylové domy, domy
na pÛl cesty, zaﬁízení pro krizovou
pomoc, nízkoprahová denní centra,
noclehárny, terapeutické komunity,
sociální poradny, sociálnû terapeutické dílny, centra sociálnû rehabilitaãních sluÏeb, pracovi‰tû rané péãe);
osobní asistence poskytovaná
osobám (zejména dûtem, mládeÏi
a studentÛm), které mají sníÏenou
sobûstaãnost z dÛvodu vûku, chronického onemocnûní nebo zdravotního postiÏení, jejichÏ situace vyÏaduje pomoc jiné fyzické osoby;
odlehãovací sluÏby – respitní
péãe poskytovaná osobám, které mají
sníÏenou samostatnost z dÛvodu
vûku, chronického onemocnûní nebo
zdravotního postiÏení, o které je jinak
peãováno v jejich pﬁirozeném prostﬁedí; cílen sluÏby je umoÏnit peãu-

jící fyzické osobû nezbytn˘ odpoãinek
podpora samostatného bydlení
poskytovaná osobám, které mají sníÏenou sobûstaãnost z dÛvodu zdravotního postiÏení nebo chronického
onemocnûní, vãetnû du‰evního onemocnûní, jejichÏ situace vyÏaduje
pomoc jiné fyzické osoby;
sociálnû aktivizaãní sluÏby poskytované rodinám s dûtmi, u kter˘ch je jejich v˘voj ohroÏen v dÛsledku dopadÛ dlouhodobû krizové
sociální situace, kterou rodiãe nedokáÏí sami bez pomoci pﬁekonat,
a u kterého existují dal‰í rizika ohroÏení jeho v˘voje;
sociálnû aktivizaãní sluÏby
poskytované osobám v dÛchodovém vûku nebo osobám se zdravotním postiÏením ohroÏen˘m sociálním vylouãením;
terénní programy urãené osobám
bez pﬁístﬁe‰í, osoby Ïijící v (romsk˘ch)
sociálnû vylouãen˘ch komunitách
a jiné sociálnû ohroÏené skupiny;
studentské projekty v oblasti
poskytování sociálních sluÏeb (poÏadavek nesmí pﬁesáhnout ãástku
5.000,– Kã);

Seznámení s místostarostkou
Informativní schÛzku
s ﬁediteli základních
‰kol zorganizovala novû
zvolená zástupkynû starosty Mgr. Jitka Îáková na Z· Bﬁí VenclíkÛ 1. prosince loÀského
roku. Mgr. Îáková (na
snímku druhá zleva) se
bude v tomto volebním
období zab˘vat oblastí
‰kolství. Kromû bûÏn˘ch provozních záleÏitostí byli ﬁeditelé na
schÛzce seznámeni i s v˘sledky rozpoãtového
ﬁízení na O· MHMP.
V Praze ubylo celkem 3 289 ÏákÛ, coÏ pﬁedstavuje 151 tﬁíd. Anal˘za rozpoãtu je zveﬁejnûna i na stránkách M·MT www.msmt.cz. Podobná informativní schÛzka probûhla i s ﬁeditelkami mateﬁsk˘ch ‰kol na M· ·ebelova, kde se
ﬁe‰ila problematika M·.
AN, foto: ves

ediãní ãinnost;
workshopy, stáÏe, vzdûlávací
akce a programy.

2) oblast protidrogové
prevence a prevence
kriminality
(ve výši 400 000 Kč)
terénní programy urãené uÏivatelÛm návykov˘ch látek nebo omamn˘ch psychotropních látek,
podpora programÛ prevence
kriminality,
podpora protidrogov˘ch preventivních programÛ,
provoz a vybavení nízkoprahového zaﬁízení pro dûti a mládeÏ,
studentské projekty v oblasti prevence kriminality a protidrogové prevence (poÏadavek nesmí pﬁesáhnout
ãástku 5.000,– Kã)
ediãní ãinnost,
workshopy, stáÏe, vzdûlávací
akce a programy.

3) oblast kultury a využití
volného času dětí
a mládeže
(ve výši 400 000 Kč)
provoz a vybavení prostor pro
ãinnost
akce ve volném ãase pro dûti
a mládeÏ
akce ve volném ãase pro seniory
akce pro neorganizované dûti
a mládeÏ
pﬁímûstské letní tábory
reprezentace, soutûÏe a pﬁehlídky
studentské projekty v oblasti
vyuÏití volného ãasu dûtí a mládeÏe
workshopy, stáÏe a vzdûlávací
akce a programy
ediãní ãinnost

4) oblast sportu
a tělovýchovy
(ve výši 400 000 Kč)
správa, provoz, opravy a vybavení veﬁejnû pﬁístupn˘ch tûlov˘chovn˘ch zaﬁízení, venkovních
sportovi‰È a oddechov˘ch ploch
pronájmy tûlov˘chovn˘ch zaﬁízení a sportovi‰È

sportovní akce pro dûti a mládeÏ
sportovní akce pro zdravotnû
postiÏené
reprezentace, soutûÏe a turnaje

Konzultace:
Pro projekty v oblasti sociální
péãe a zdravotnictví – David BeÀák,
DiS, Odbor sociálních vûcí a zdravotnictví, tel. 225 295 301
Pro projekty v oblasti protidrogové prevence a prevence kriminality
– Ing. Franti‰ek ·toural, Úsek krizového ﬁízení Kanceláﬁe starosty, tel.:
281 005 212
Pro projekty v oblasti kultury
a vyuÏití volného ãasu dûtí a mládeÏe – Ing. Zdenka Rehbergerová,
Oddûlení kultury a obãansk˘ch
záleÏitostí Kanceláﬁe starosty, tel.
225 295 278
Pro projekty v oblasti sportu
a tûlov˘chovy – Mgr. Jan ·patenka,
Kanceláﬁ starosty, tel: 281 005 344

Způsob podání žádosti:
Îádosti o poskytnutí grantu se
podávají na pﬁedepsan˘ch tiskopisech
„Îádost o poskytnutí grantu z rozpoãtu Mâ Praha 14 v roce 2007“,
které jsou k vyzvednutí v podatelnû
Úﬁadu Mâ Praha 14, Bﬁí VenclíkÛ
1073, Praha 14. BliÏ‰í informace také
na úﬁední desce ÚMâ Praha 14.
UpozorÀujeme v‰echny Ïadatele, aby se dÛkladnû seznámili
s podmínkami pro podání Ïádosti,
jeÏ si mohou vyzvednout rovnûÏ
v podatelnû ÚMâ Praha 14.
Îádosti o grant se podávají ve
dvojím vyhotovení v podatelnû Úﬁadu mûstské ãásti Praha 14, Bﬁí
VenclíkÛ 1073, Praha 9, nejpozdûji v den uzávûrky, tj. 2. 2. 2007, pﬁípadnû po‰tou (oznaãené „grant“). Pro
dodrÏení termínu uzávûrky je rozhodující datum po‰tovního razítka.

dvoustranu pﬁipravil: j‰
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Kulturní a sportovní akce radnice
LEDEN

Obrazy a kresby
v G14
Ve stﬁedu 3. ledna 2007 v 17
hodin bude na âerném Mostû
v Galerii 14, námûstí Plk. Vlãka 686
zahájena v˘stava kantorÛ Jany Veselé a Jiﬁího Vone‰e „Obrazy a kresby“. V˘stava potrvá do 25. ledna
vãetnû a otevﬁena bude vÏdy v úter˘, stﬁedu a ãtvrtek od 14 do 18 hodin
a v nedûli od 14 do 17 hodin. Vstup
voln˘. Upoutávku s kresbami
a medailony vystavujících jsme uveﬁejnili jiÏ v prosincov˘ch Listech.

Argentinská
obloha v G14
Srdeãnû zveme na komorní koncert v Galerii 14, kter˘ se koná ve

Informace
o klubu seniorů
Na‰e mûstská ãást plánuje v roce
2007 otevﬁení klubu seniorÛ. V souãasné dobû probíhá jednání o vytipování vhodn˘ch prostor, kde by se
klub mohl scházet.

Nutná obrana
Mâ Praha 14 ve spolupráci s Magistrátem hl. mûsta Prahy a Policií
âR zvou na semináﬁ pod názvem
„Nutná obrana – bûÏet nûkdy
nestaãí“, kter˘ se koná 25. ledna
2007 od 16 hodin v Galerii 14 na
âerném Mostû (vstup zdarma). Na
semináﬁi vám odborníci zodpoví dotazy v oblasti nutné obrany
a pﬁedvedou ukázky vybran˘ch
technik sebeobrany, které si budete moci také vyzkou‰et. BliÏ‰í informace o tomto projektu naleznete na www.nutnaobrana.cz.

O myslivosti
Obvodní mysliveck˘ spolek v Praze 9 a Praze 14 poﬁádá od ledna 2007
kurzy myslivosti a pro myslivecké
hospodáﬁe. Pﬁípravné ‰kolení zakonãené zkou‰kou z myslivosti a zkou‰kou pro myslivecké hospodáﬁe je
vedeno na základû nejnovûj‰ích poznatkÛ z oblasti zoologie, biologie,
chovu a péãe o zvûﬁ, kynologie v legislativních úpravách veterináﬁství,
lovu a pouÏívání zbraní a stﬁeliva.
Vysoká úroveÀ pﬁedná‰ek je zaruãena z ﬁad pﬁedních odborníkÛ myslivosti. Souãástí kurzu je nejen zkou‰ka z myslivosti, ale i moÏnost získání
zbrojního prÛkazu. Informace o kurzech získáte na OMS, Drahobejlova
35, Praha 9 kaÏdé úter˘ 16–18 hod.,
tel. 604 507 332, 284 822 022.
j‰

stﬁedu 10. ledna od 18.30 hodin. Program koncertu je sestaven˘ z hudby
argentinsk˘ch autorÛ 20. století,
doplnûn˘ mluven˘m slovem, vztahujícím se k autorÛm a místÛm, ze
kter˘ch tvorba vychází. Úãinkuje
soubor MUSICA GRAZIELLA.
Vstup voln˘.

Praha 14
Tour 2007
Mûstská ãást Praha 14, âeská
tenisová ‰kola a âesk˘ tenisov˘ svaz
poﬁádají sérii turnajÛ v tenisov˘ch
ãtyﬁhrách pro neregistrované hráãe:
27. ledna v tenisové hale v Hloubûtínû, Hloubûtínská 80 (vedle plaveckého areálu)
12. kvûtna na tenisov˘ch kurtech
Z· Bﬁí VenclíkÛ, âern˘ Most
1. záﬁí na tenisov˘ch kurtech TJ
Slavoj Hloubûtín, Hloubûtínská 88.

Jednotlivé turnaje zaãínají vÏdy
v 8 hodin, prezence hráãÛ na místû
od 7.30–7.50 hodin.

ÚNOR

Fotografie
Zdeňka Mikšíka
Ve stﬁedu 7. února v 17 hodin
bude v Galerii 14 na âerném Mostû
zahájena v˘stava fotografií ZdeÀka
Mik‰íka. Jedná se jiÏ o tﬁetí v˘stavu
v na‰í galerii od tohoto fotografa
z Prahy 14. Vstup voln˘.

Turnaj
v bowlingu
V pondûlí 5. února se v J. R. Clubu - Bowling, Prelátská 12 v Kyjích
(naproti kostelu sv. Bartolomûje)

koná na zdej‰ích ãtyﬁech drahách turnaj v bowlingu. Pﬁihlá‰ky na tel.
281 005 278 do 5. 2. do 12 hodin.
Vstup voln˘ do naplnûní kapacity
herny.

Pěvecký
koncert
Dne 28. února od 18. 30 hodin se
uskuteãní v Galerii 14 pûveck˘ koncert. Úãinkují Eli‰ka Toperczerová
a Michaella Hradecká. Vstup voln˘.
Poznámka: hlavním poﬁadatelem akcí je oddûlení kultury
a obãansk˘ch záleÏitostí ÚMâ
Praha 14. Zmûna programu
vyhrazena. Pﬁipomínáme, Ïe Galerie 14 se nachází na âerném Mostû, námûstí Plk. Vlãka 686, spojení busem od stanice metra Rajská
zahrada nebo âern˘ Most.

Znovu
„Dětský úsměv“
Loni v listopadu zajistil opût odbor sociálních vûcí a zdravotnictví ÚMâ Praha 14 po organizaãní i materiální stránce
preventivní stomatologick˘ program „Dûtsk˘ úsmûv“. Program je zamûﬁen na v˘znam ústní hygieny a zdravého chrupu dûtí pﬁed‰kolního vûku a odbornû jej garantuje âeská stomatologická komora. „Dûtsk˘ úsmûv“ vznikl na podkladech
úspû‰ného programu dûtské primární prevence, kter˘ funguje více neÏ 20 let ve ·v˘carsku. Orientuje se na systematick˘ a opakovan˘ nácvik ãi‰tûní chrupu, kter˘ vede ve vyspûl˘ch zemích ke stále klesající kazivosti chrupu a sníÏení
v˘skytu zánûtu dásní. Cílem je pﬁispût ke zlep‰ení zdraví dûtí
pﬁed‰kolního vûku jak v péãi o ústní hygienu, tak i ve stravovacích návycích. Nic to v‰ak nemûní na skuteãnosti, Ïe dûti
musí pravidelnû nav‰tûvovat zubního lékaﬁe. Odbor sociálních vûcí a zdravotnictví vybavuje dûtsk˘mi kartáãky a zubními pastami pro v˘uku 12 mateﬁsk˘ch ‰kolek na území mûstské ãásti Praha 14 a organizuje odborné stomatologické
konzultace pro jejich uãitelky.
Jiﬁina Hájková
odbor sociálních vûcí a zdravotnictví

Obnova zeleně
u rybníčka Aloisov
Hlavním dÛvodem obnovy a tedy i kácení stromÛ na pravém (severním)
bﬁehu této vodní nádrÏe na sídli‰ti âern˘ Most byl jejich havarijní stav. Jedná se o náletové dﬁeviny, které zde samovolnû vyrostly po v˘stavbû nádrÏe
na bﬁehu, jenÏ je opevnûn betonov˘mi panely s otvory pro vegetaci. Právû
v tûchto otvorech rostou jiÏ skoro 15 let topoly s prÛmûrem kmene aÏ 20 cm.
V místû prorÛstání stromu betonovou tvárnicí dochází k za‰krcení kmene
a kritickému sníÏení jeho stability. V prÛbûhu provádûní stavebních prací na
rybníce do‰lo k nûkolikerému samovolnému pádu stromu. Proto odbor ochrany prostﬁedí magistrátu jako zástupce vlastníka tohoto vodního díla pﬁistoupil
k vykácení v‰ech nebezpeãn˘ch stromÛ. Na levém (jiÏním) bﬁehu se nachází pÛvodní zeleÀ, ve které se nebudou provádût Ïádné zásahy. Je‰tû v zimû
bude pÛvodní nevzhledné polovegetaãní opevnûní z vût‰í ãásti odstranûno,
svahy budou upraveny a zatravnûny. Na jaﬁe pak bude dolní ãást svahu osázena ol‰emi a keﬁov˘mi vrbami, horní partie pak dubem, javorem a jilmem.
K bﬁehÛm rybníãka bude vysazeno i mnoho rÛzn˘ch druhÛ kvetoucích vodních rostlin, jako napﬁ. kosatec Ïlut˘ a leknín.
zdroj: Magistrát hl. m. Prahy

Votuzská 379/11, tel.: 281 920
326, e-mail: divadlo@pocernice.cz, www.divadlopocernice.cz
(program na leden a únor).
SPOJENÍ: metro B âern˘ Most,
bus 221, 303, 304, 353 do stanice Votuzská.
POKLADNA OTEV¤ENA
po – ãt 16.00–18.00 a hodinu
pﬁed kaÏd˘m pﬁedstavením.
P¤EDPRODEJ NA ÚNOR 2007
od úter˘ 16. ledna.
stránku pﬁipravil: j‰, foto archiv
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Zajímavé závody
Na kynologickém cviãi‰ti v Kyjích se zaãátkem prosince uskuteãnil uÏ
25. roãník Mikulá‰ského závodu, premiérovû o putovní pohár ·koFINu. SoutûÏilo se v klasick˘ch disciplínách, tedy obranû a poslu‰nosti, v nûkolika kategoriích, do nichÏ bylo rozdûleno celkem 23 úãastníkÛ, kteﬁí sem dorazili tﬁeba aÏ z ¤íãan, Horomûﬁic nebo StodÛlek. Nad správností soutûÏení a souhﬁe
pánÛ i paniãek s jejich ãtyﬁnoh˘mi svûﬁenci dohlíÏeli vedle dvou figurantÛ
hlavní rozhodãí Miloslav Fáãek a Jiﬁí âáhora z âeského
kynologického
svazu. Celodenní zajímavé
závody si úãastníci zpestﬁovali rÛznorod˘m
obãerstvením
i sledováním
videa s kynologickou tématikou. K vidûní
v klubovnû tak
byly ukázky z vrcholn˘ch soutûÏí v obranû, poslu‰nosti i v agility, coÏ je dal‰í odnoÏ sportovní kynologie s pﬁekáÏkami, houpaãkami a prolézaãkami,
zejména pro men‰í plemena. To v‰e na stadionech s diváckou kulisou. V˘cvikáﬁ Václav Sklenáﬁ ze ZKO 268 Kyje si v této souvislosti posteskl, Ïe jejich
sport má na sobû v oãích veﬁejnosti sále svazarmovskou nálepku, která se do
jisté míry podílí i na men‰ím zájmu mládeÏe. Nicménû v útulném kyjském areálu se bylo stále na co dívat, pﬁátelská atmosféra mezi závodníky pﬁe‰la pﬁes
vyhla‰ování v˘sledkÛ s mnoÏstvím cen plynule do podveãerního posezení,
pﬁi kterém pﬁevaÏovalo hodnocení leto‰ní sezóny a spousta záÏitkÛ. Atmosféra tady pﬁesnû odpovídala mottu, které jsem si v klubovnû zaznamenal:
„M˘m Ïivotním cílem je b˘t tak dobr˘m ãlovûkem, za jakého mû jiÏ teì má
mÛj pes.“
text a foto: vok

Cikne Čhave informuje
Po Romském talentu se na‰e obãanské sdruÏení zúãastnilo soutûÏe
v Chomutovû, kde se umístilo na 1. místû. Vyjeli jsme si také na v˘let do
Aquaparku v Liberci a jako hosté jsme vystupovali v Lucernû v pasáÏi na
Dialogu kultur, kter˘ poﬁádalo Multikulturní centrum Praha. Jednou jsme
na víkend vyrazili na hory a zorganizovali jsme Mikulá‰skou besídku, fotbalov˘ turnaj a sportovní soutûÏe. V roce 2006 jsme roz‰íﬁili svou ãinnost
o sociální poradenství a hudební krouÏek má navíc hudební nauku. Dûti
z Cikne âhave také vystupovaly v televizi v poﬁadu Uvolnûte se prosím.
Letos budeme dûlat nábor dûtí do taneãního i hudebního krouÏku a chceme se zúãastnit svûtového romského festivalu Khamoro, na kter˘ se jiÏ
pilnû pﬁipravujeme.
JULKA

Zajíčkův leden
Dûkujeme v‰em dárcÛm, kteﬁí podpoﬁili na‰e projekty v roce 2006 a pﬁejeme nejen jim, jejich rodinám a zamûstnancÛm, ale i vám v‰em krásn˘ rok 2007.
Tû‰íme se nashledanou v nov˘ch i stávajících projektech.
(Dûkujeme Mâ Praha 14 a Praha 9, sleãnû Helenû Houdové a nadaci Sluneãnice, panu Tomá‰ovi Holmanovi a firmû Resiz, firmám Globus a Ikea
z âerného Mostu, paní Helenû Papou‰kové a firmû Gematest, panu ing. Obermaierovi a spoleãnosti Pribináãek, panu ing. Motyãkovi a spoleãnosti Patria
Finance, paní Erice Olbertové a firmû S.O.S. Dekorace, panu Prof. Jelínkovi, panu Marcu Donovanovi Swiney, panu J. Kratochvílovi. Za podporu dûkujeme paní Tánû Bednáﬁové).

I v lednu vás zveme na pravidelné
jízdy do Šestajovic
 JÍZDY NA KONÍCH ZDARMA PRO DùTI S HANDICAPY:
Pondûlí: 9.30–12 hod. kontakt 775 929 275 – Petra ·ichová
15–17 hod. kontakt 777 910 549 – Eva Geblerová
Úter˘: 14–17 hod. kontakt 723 052 297 – Krist˘na DoleÏalová
Stﬁeda: 9.30–12 hod. kontakt 776 647 323 – Zuzka Kﬁápková
âtvrtek: 15–17 hod. kontakt 605 464 604 – Eva ·kvorová

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

Program na LEDEN

ZÁPIS
do krouÏkÛ a kurzÛ pro dûti i dospûlé na druhé pololetí (od února 2007)
zahajujeme v pondûlí 15. ledna. Kromû pokraãování v‰ech krouÏkÛ otevﬁeme i nové, napﬁ. kytaru a flétnu pro zaãáteãníky.

EKO kroužek a EKO klub
I v zimních mûsících si mÛÏete pﬁijít hrát k nám! Pro dûti, které zajímá
pﬁíroda, dûní okolo nás a vlastní moÏnosti v ochranû Ïivotního prostﬁedí
pﬁipravují klubov˘ program, vycházky a v˘lety na‰e lektorky . Tyto akce
jsou zdarma.
EKO krouÏek pro dûti 6–9 let je ve ãtvrtek 15.45–16.45
EKOklub pro star‰í dûti od 10 let je ve stﬁedu 17.30–18.30

Sluníčka – programy pro děti od dvou a půl roku
Nechodí va‰e dítû do ‰kolky? Potﬁebuje kolektiv nebo naopak je“individualista“ a mûlo by si zaãít zvykat na pﬁítomnost více dûtí i „cizích“
dospûl˘ch? Sluníãka – program her, malování a tvoﬁení pro nejmen‰í pokraãuje i v roce 2007 – pondûlí, úter˘ a ãtvrtek dopoledne nebo pro pﬁed‰kolní
dûti ve ãtvrtek odpoledne. Více informací na na‰em webu nebo na tel.: 776
046 112 ãi pﬁímo u nás.

Tréninkový cyklus –

Jak uspět při hledání zaměstnání
Pokraãujeme v pátek 26. ledna 9–13 hod. Nauãíte se, jak se prezentovat pﬁi pﬁijímacím pohovoru, co to je asertivní jednání, jaká jsou va‰e práva a povinnosti apod. Cel˘ cyklus je pro Ïeny zdarma, pﬁipravujeme jej
v rámci projektu financovaném Evropsk˘m sociálním fondem.

Bezplatné sociálně právní poradenství
Bezplatná právní poradna (JUDr. Janatová, Mgr. Hovorka)
Obã. inspirace, Kuãerova 14.
Sociální a zamûstnavatelská problematika pro Ïeny (Mgr. Kláp‰tová) –
Obã. inspirace, Kuãerova 14.
Do poraden se mÛÏete objednávat na tel.: 776 046 112, 281 918 473
nebo pﬁímo ve sdruÏení.

Ostatní dny vãetnû víkendÛ je moÏné domluvit (776 582 848 – Markéta ·ulcová). Va‰e dítû je potﬁeba na dan˘ termín objednat u uvedeného dobrovolníka. Jezdíme v ·estajovicích u Prahy, 20 minut jízdy autobusem z metra
âern˘ Most na men‰ích konících. Na dûti se tû‰í koníci Artu‰, Zuzanka, Johny (pro velké dûti) a Lady.
 LEDNOV¯ V¯LET „ZA VYSVùDâENÍ“ PRO V·ECHNY DùTI
A JEJICH RODIâE
Tﬁetí ZajíãkÛv v˘let se bude konat 20. 1. 2007 – pﬁihlá‰ky Eva ·kvorová
605 464 604 – nejlépe SMS. PÛjdeme ven s koníky i pokud bude sníh, zahrajeme si zimní hry a spoleãnû postavíme nejvût‰ího snûhuláka – koÀáka. MoÏná budou i jiná pﬁekvapení.

 NOVÍ DOBROVOLNÍCI: i nadále hledáme dobrovolníky, kteﬁí by
mûli zájem pomáhat dûtem s handicapy, a kteﬁí mají rádi konû. Jsme malé
obãanské sdruÏení, které poﬁádá jízdy na koních zdarma pro dûti s handicapy, celodenní integraãní v˘lety, integraãní tábory a jiné aktivity. Za pomoc –
s dûtmi i ve stájích (hlavnû asistence u jízd, organizování programu pro dûti
v klubovnû, pomoc na v˘letech) je moÏné si domluvit vyjíÏìky na koních.
RovnûÏ je moÏné napsat potvrzení o praxi pro ‰kolu. A v neposlední ﬁadû
radost ze smysluplné práce a pomoci.
Kontakt: Zajíãek na koni o.s., Zuzka Kﬁápková 776 647 323,
VÍCE INFORAMCÍ O NÁS A NA·Í âINNOSTI NA www.zajiceknakoni.cz
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DDM na Černém Mostě
Program
na leden

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

Zahajujeme tﬁímûsíãní
kurzy ãe‰tiny a matematiky
na pﬁijímací zkou‰ky na
víceletá gymnázia a stﬁední
‰koly pro Ïáky 5. a 9. tﬁíd.
Cena 400 Kã/kurz (1 hod. t˘dnû), ãtvrtky odpoledne
24. 1. st Akrobatická soutûÏ. 16–19 hod. SoutûÏ ve Twistru a jízdû na
Snowboardu. Vûk: 10–18 let. Vstup zdarma, nutná rezervace pﬁedem
30. 1. út. Tvoﬁivé úter˘. Savování, pﬁijdte si vytvoﬁit originální triãko, bavlnûné triãko a tmavé barvy s sebou.

Vyhlašujeme výtvarnou soutěž pro děti na téma

„Pohádková postava“
Vûkové kategorie: pﬁed‰kolní, I.stupeÀ Z·, II. StupeÀ Z·
V˘tvarné práce max. velikosti A3 doruãte do 25. 5. 2007 osobnû nebo zasílejte na adresu: DDM Praha 9, Gen.Janou‰ka 1060, Praha 14. Obrázky oznaãte jménem, vûkem a kontaktem.
VernisáÏ obrázkÛ probûhne 1. 6. 2007 v 16 hod. v poboãce DDM na âerném Mostû v rámci akce Pohádková zahrada.
Mostík – klub pro dûti a maminky. Pﬁijìte si zahrát, zacviãit, zazpívat, zkrátka pﬁíjemnû si uÏít, 20 Kã/hod., stﬁ – 10.30–11.30 hod.
Klub Most – otevﬁen˘ klub pro mládeÏ, po 14–19 hod., út a ãt 14–18 hod.,
stﬁ. 14–20 hod. pá 14–17 hod., vstup zdarma
PC klub – klub pro v‰echny poãítaãové nad‰ence, internet, síÈové hry, po
16–19, út 18–19, stﬁ 18.30–19.30, ãt 17–19, pá 15–17 hod., cena 20 Kã/hod.
Koncem ledna budou zahájeny zápisy do krouÏkÛ DDM na II. pololetí
Informace o na‰ich zájmov˘ch krouÏcích najdete na www.ddmpraha9.cz

*
28. 1. ne Puzzlománie. Velká soutûÏ ve skládání puzzle v DDM na Proseku. SoutûÏí se ve ãtyﬁech vûkov˘ch kategoriích od nejmen‰ích aÏ po dospûlé.
Pﬁipraveny jsou medaile, pûkné vûcné ceny a doprovodn˘ zábavn˘ program.
Informace a pﬁihlá‰ka ke staÏení na www.ddmpraha9.cz a na obou na‰ich pracovi‰tích. Pﬁihlá‰ení do 22.1. mají slevu na startovném.

Tábory na jarní prázdniny:
17.–24. 2. Zimní tábor – Jizerské hory, Luãany nad Nisou. Bájeãné prázdniny na snûhu. SáÀky, bûÏky, hry na snûhu a prima kamarádi. Cena: 2100 Kã
17. 2.–24. 2. SnûÏenky a machﬁi – Pﬁíchovice v Jizersk˘ch horách. Tábor
v období jarních prázdnin (pro Prahy 6–10) v horském prostﬁedí pro vûkovou
skupinu 8–12 let˘ch dûtí. V programu nechybí sportovní vyÏití (lyÏe, boby), hry
na snûhu, v˘tvarné ãinnosti, v˘let, kolektivní hry a soutûÏe. Cena: 2200 Kã
18. 2.–25. 2. LyÏaﬁsk˘ tábor – Jizerské hory, âesk˘ ·umburk. LyÏování
i snowboard pro zaãáteãníky i pokroãilé, hry na snûhu, v˘let do okolí, veãerní
program. Vûk: 10–17 let Cena: 2200 Kã.

ORION vás zve:
Pondûlí 8. l. – sbûratelská burza. JiÏ tradiãní oddílová akce urãená nejen na‰im
ãlenÛm, ale v‰em sbûratelÛm rÛzného vûku, zejména ov‰em dûtem. Koná v klubovnû oddílu (Kpt. Stránského 994, âern˘ Most) od 16 do 18 hod.
Sobota 13. l. – jednodenní v˘let – okolo Berouna. Zavítáme se podívat do zdej‰ího medvûdária podívat se na odrostlá medvíìata známá z Veãerníãku a poté se projdeme aÏ ke kamenné rozhlednû Dûd. Také si opeãeme buﬁty.

Pololetní prázdniny 1.–4. 2. 2007
Vypravíme se do ·luknovského v˘bûÏku. Zúãastníme se zdej‰í tradiãní akce urãené zejména dûtsk˘m turistick˘m oddílÛm – Brtnické ledopády. Zajdeme se také vykoupat do pûkného bazénu v Rumburku, moÏná i na kamennou rozhlednu D˘mník.
MÁTE-LI ZÁJEM JET S NÁMI, STAâÍ ZAVOLAT, ZAJÍT DO KLUBOVNY NEBO SE OZVAT P¤ES E-MAIL

Jarní prázdniny
Místo: Jiﬁetín pod Jedlovou
Ubytování: chata Setuza – vícelÛÏkové pokoje, pﬁíslu‰enství na chodbû,
plná penze – kvalitní a chutná strava, pitn˘ reÏim
Poplatek: 2.400,– Kã (vystavíme potvrzení, fakturu pro pﬁíspûvek od zamûstnavatele)
ZAPLATIT DO 31. 1. 2007 (P¤EVODEM NA NÁ· BÚ NEBO V HOTOVOSTI OPROTI POTVRZENÍ).

Pﬁihlá‰ky: lze vyzvednout na schÛzce v klubovnû oddílu: Kpt. Stránského 992,
pﬁízemí
Program: lyÏování na Jedlové (pro zaãáteãníky i pokroãilé, 2 vleky1 km od chaty)
dal‰í zimní radovánky – bobování, koulování, soutûÏe atd., nedaleká rozhledna –
Jedlová
den odpoãinku – Jiﬁetín nebo Varnsdorf, pro nelyÏaﬁe – bobování, v˘lety do okolí.

Komunitní centrum MOTÝLEK
Pozvání do integrované herny
Jsme rádi, Ïe dal‰í rodiny peãující o dítû s postiÏením
na‰ly cestu do Mot˘lku a tak se u nás od ledna setkáte
s nov˘mi tváﬁemi. Máme zku‰enost, Ïe dûti v raném
vûku si je‰tû nelámou hlavu se zdravotními problémy
sv˘ch vrstevníkÛ a tak nemají Ïádn˘ problém pﬁijmout
je mezi sebe. Díky tomu
nemusejí ani pozdûji
vzniknout zbyteãné bariéry mezi svûty zdrav˘ch a handicapovan˘ch. Integrované herny
jsou otevﬁeny vÏdy v pondûlí a ãtvrtek dopoledne
a mají bohat˘ program
pﬁipraven˘ speciální pedagoÏkou a muzikoterapeutem. Rodiãe peãující
o dítû s postiÏením se
mohou pﬁihlásit na telefonu 281 912 081, nebo e-mailem na adrese
motylek@motylek.org

Novoroční nabídka Motýlku
6. 1. a 20. 1. (soboty) 9–16 hod. – Respitní péãe aneb celodenní hlídání
dûtí s postiÏením, pﬁihlá‰ky nejpozdûji do pﬁedcházející stﬁedy.
11. 1. (ãtvrtek) 17.30 – Divadélko v Galerii 14 pro malé i vût‰í dûti – Princ
Bajaja.
16. 1. (úter˘) 17–19 hod. – Klub rodiãÛ peãujících o dítû s postiÏením
za podpory psychologa. Hlídání dûtí je moÏné po pﬁedchozím objednání.
18. 1. (ãtvrtek) 18–20 hod. – Relaxaãní malování s Danou Zimovou –
pro v‰echny, kdo chtûjí popustit uzdu sv˘m tvÛrãím schopnostem.

Mimořádné akce klubu Pacific
25. 1. ãtvrtek – od 14.30 Beseda na téma Bezpeãné chování – jak
odmítnout drogu Setkání pro klubáky o nebezpeãn˘ch kontaktech. Organizováno za podpory Mâ Prahy 14.
31. 1. stﬁeda – Náv‰tûva kina pro v‰echny klubáky. V˘bûr filmu bude
vãas vyvû‰en v Mot˘lku a na webu www.motylek.org.
Zuzana Jelenová
Pﬁedsedkynû SdruÏení na pomoc dûtem s handicapy
KC Mot˘lek, Vlãkova 1067
Tel. 281 912 081
www.motylek.org

Motýlek děkuje
Ráda bych jménem SdruÏení na pomoc dûtem s handicapy – KC Mot˘lek na tomto místû upﬁímnû podûkovala v‰em dárcÛm, kteﬁí nás v prosinci podpoﬁili a umoÏnili nám tak pokraãovat v mnoh˘ch aktivitách pro handicapované dûti.
VELKOU POMOCÍ PRO NA·I DAL·Í âINNOST SE STAL GRANT VE V¯·I 300.000,– Kâ OD
Nadace O2, která si ve velké konkurenci praÏsk˘ch ÏadatelÛ vybrala právû projekt Mot˘lku. Prostﬁedky nadace jsou urãeny na pomoc dûtem a mlad˘m lidem „kteﬁí jsou jak˘mkoli zpÛsobem znev˘hodnûni a mají tak ztíÏenou moÏnost zaãlenit se do
spoleãnosti“ coÏ pﬁesnû vystihuje i poslání na‰eho sdruÏení.
Na‰e dal‰í podûkování smûﬁuje do spoleãnosti ELECTRO WORLD, jmenovitû Radomíru ·imkovi, ﬁediteli prodejny na âerném Mostû. Ten Mot˘lek nejprve osobnû nav‰tívil a poté nám nabídl umístûní sbírkové pokladniãky ve svém obchodû.
V rámci charitativní akce Den pro vá‰ dobr˘ skutek nám nezi‰tnû pomohlo také
9 zamûstnancÛ spoleãnosti T-Mobile. Na jeden pracovní den vymûnili svou teplou
kanceláﬁ za stánek Mot˘lku na Staromûstském námûstí a v rámci Vánoãních trhÛ se
zápalem prodávali rukodûlné v˘robky na podporu na‰eho sdruÏení. Vánoãní prodej
nám umoÏnily spoleãnosti Bison & Rose a Taiko, které nám stánek pronajaly za symbolickou jednu korunu.
Na‰e poslední podûkování bychom rádi vûnovali redakci ListÛ Prahy 14 za stálou podporu a za oti‰tûní vánoãního PF, na jehoÏ základû na sbírkov˘ úãet Mot˘lku
pﬁi‰ly dal‰í desítky dárcovsk˘ch SMS.
V‰echny tyto prostﬁedky budou nadále pomáhat potﬁebn˘m lidem z Prahy 14,
zejména znev˘hodnûn˘m dûtem a rodinám, které o nû peãují. Dûkujeme za Va‰i
dobrou vÛli jim pomoci!
PhDr. Zuzana Jelenová
pﬁedsedkynû SdruÏení na pomoc dûtem s handicapy
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JAHODOVÉ MENU
„Jak na nový rok tak po celý rok!“
Podle starého pﬁísloví Vám hned z ãerstva nabízíme zajímavou nabídku, protoÏe letos budou nejrÛznûj‰í nabídky z na‰í strany stále pﬁib˘vat uÏ
jen proto, Ïe se chystáme roz‰íﬁit na‰e aktivity od tûch dûtsk˘ch k dal‰ím
obyvatelÛm sídli‰tû âern˘ Most a Prahy 14 obecnû. JAHODA se stala partnerem dal‰ího evropského projektu, kter˘ prospûje obyvatelÛm Prahy 14
a okolí a protoÏe chceme maximalizovat uÏitek právû pro Vás, nabízíme
Vám pﬁednostnû níÏe uveden˘ inzerát.
Aktuální nabídka klubÛ JAHODA v lednu je k dispozici na na‰ich
internetov˘ch stránkách. Tû‰íme se i v roce 2007 na Va‰e nápady, podnûty ãi v˘zvy ke spolupráci.
Otevﬁeno v klubech JAHODA:
Klub JAHODA – pondûlí, úter˘ a ãtvrtek 14 – 18 hod.
Klub DÎAGODA – úter˘, ãtvrtek a pátek 15 – 20 hod.
Klub JAHÒDKA – úter˘, stﬁeda, ãtvrtek 9 – 11 hod.
JAHODA
Vybíralova 969, Praha 9
mobil 777 674 060
+ klub DÎAGODA 774 674 060
ã. ú. 127528689/0300 veﬁejná sbírka
www.jahodaweb.cz
Závûrem leto‰ního menu DùKUJEME v‰em na‰im kolegÛm z úﬁadu
Mâ za spolupráci, protoÏe jsme se zase potkávali mnohem ãastûji neÏ v roce
minulém a bylo ãím dál více témat, která ﬁe‰íme spoleãnû. Je velmi pﬁíjemné vûdût, Ïe úﬁedníci, zastupitelé nebo redaktoﬁi ListÛ Prahy 14 s námi
chtûjí spolupracovat a není to jen o tom „rozdávání grantÛ“. V‰em obyvatelÛm âerného Mostu, kteﬁí nás znají dûkujeme za pﬁízeÀ i trpûlivost a Vás
ostatní doufáme, Ïe poznáme uÏ v roce následujícím.

Praho 14, pﬁejeme úspû‰n˘ cel˘ leto‰ní rok

MAMINKY
Potﬁebujete nové dovednosti pro návrat do zamûstnání?
Chcete vûdût, jak zaãít podnikat?
Chcete osvûÏit ãi roz‰íﬁit své znalosti?
Pﬁihlaste se na speciální vzdûlávací kurzy pro maminky na rodiãovské/mateﬁské dovolené.
Vyhlá‰ené kurzy (duben – ãerven 2007):
Zaãínám s internetem a emailem – pochopíte principy internetu a nauãíte se vyhledávat informace, vyuÏívat sluÏby el. obchodÛ, el. podpisu, diskusních fór, chatu, ICQ, Skype. Nauãíte se vytváﬁet jednoduché webové stránky, zﬁídit el. adresu. 23–24. dubna
Zaãínám s poãítaãem – nauãíte se pracovat s poãítaãem. Pﬁedstavíme Vám nové
technologie a sluÏby (IP telefonie, videokonference, el. podpis). Nauãíme Vás pracovat
s DVD soubory a zpracovávat digitální fotografie. 28–29. kvûtna
Jak uspût pﬁi pracovním pohovoru – ukáÏeme Vám zpÛsoby, jak vyhledávat nové
zamûstnání, nauãíme Vás uspût pﬁi pracovním pohovoru a vyjednávat si podmínky
v zamûstnání. 14.–15. kvûtna
Jak zaãít podnikat – poradíme Vám, jak zaãít podnikat, poskytneme Vám praktické informace pro zaãínající podnikatele z oblasti zaloÏení firmy/Ïivnosti, daní, úãetnictví, jednání s úﬁady. Podûlíme se s Vámi o vlastní zku‰enosti podnikání matek na rodiãovské dovolené. 1.–3. dubna
Osobní image jako klíã k úspûchu – nauãíme Vás pouÏívat osobní image jako nástroj
pro úspûch nejen v zamûstnání – ﬁeã tûla, verbální projev, styl oblékání. Poradenství
vizáÏistky. 11.–12. ãervna
kurzy jsou ZDARMA
hlídání dûtí v dobû kurzÛ zaji‰tûno
poãet úãastníkÛ kaÏdého kurzu limitován na 10 osob
kurz trvá vÏdy 2 dopoledne, kurzy mÛÏete absolvovat i jednotlivû
kvalifikovaní lektoﬁi s dlouholetou praxí
Jak se pﬁihlásit?
Kontaktujte Ing. Petru Peroutkovou na telefonu: 608 902 495 nebo
emailem: petra.peroutkova@glim.cz
Více informací na stránkách www.volny.cz/kurzy.promaminky nebo
www.jahodaweb.cz Pozn. Projekt je urãen maminkám s bydli‰tûm v Praze.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSK¯M SOCIÁLNÍM
FONDEM A STÁTNÍM ROZPOâTEM âESKÉ REPUBLIKY

Mateﬁské centrum
Klubíãko YMCA Praha
Klub maminek âern˘ Most – YMCA
Vlãkova 1067, Praha 14
Zaãíná nov˘ rok a dûti v Klubíãku vítá koberec v barvû letní louky získan˘ díky grantu Mûstské ãásti Praha 14, nové, veselé barvy stûn i nábytek získan˘ ze sponzorského daru.
Klubíãko pﬁeje dûtem i maminkám radostnou a sluníãkovou náladu a tû‰í
se na v‰e, co spoleãnû v roce 2007 proÏijeme. Se star˘m rokem jsme se
rozlouãili Krteãkov˘mi narozeninami a koledami pro malého JeÏí‰ka pﬁi
vánoãních besídkách. Nov˘ rok zaãínáme hraním, tvoﬁením a písniãkami
paní Zimy. Zaãínáme po vánoãních prázdninách.
Dopolední aktivity:
Pro maminky, pﬁed‰kolní dûti , tatínky i babiãky pﬁipravujeme:
Pondûlí: 9.30–11.30 Volná herna K. Budzanowská tel: 606 340 251
Úter˘: 9–12 Angliãtina pro maminky (naplnûná kapacita) M. Adamcová tel.774 224 977
Stﬁeda: 9.30–11.30 Herna s programem a cviãením pro maminky
a dûti M. Nováková tel. 775 204 208, K. Zlatohlávková tel.732 348 550
âtvrtek: 9.30–12 hod. ‰koliãka Beránek – pﬁihlá‰ení nutné, K. Vavru‰ková tel. 608 134 744
H. Hofmanová tel. 736 264 057
Pátek: Volná herna s programem, M. Horská
Do heren je moÏn˘ voln˘ vstup BEZ P¤IHLÁ·ENÍ, poplatek 25 Kã
maminka za dopoledne, dûti vstup ZDARMA. V rámci heren probíhá
stálá burza (maximum prodávan˘ch vûcí 40 ks/maminka). Program je
tvoﬁen podle zájmu a aktivity maminek – kreslení, cviãení, zpívání atd.
Odpolední programy:
POZN. DO KROUÎKÒ VâETNù CVIâENÍ JE Z KAPACITNÍCH DÒVODÒ P¤IHLÁ·ENÍ NUTNÉ!!
Úter˘: Taneãní a pohybov˘ krouÏek 16.30–17.30 pro pﬁed‰kolní dûti,
J. ·indeláﬁová tel. 739 034 435 – nutné pﬁihlá‰ení
âtvrtek: Klub hledaãi pokladu, Machová tel. 603 206 614
Pátek: Pûveck˘ a taneãní krouÏek 15–16.30 mlad‰í dûti od 5 let,
16.30–18 hod. star‰í dûti od 10 let (Kapacita naplnûná)
Programy pro Ïeny:
Stﬁeda: vÏdy tﬁetí v mûsíci Kavárniãka pro Ïeny 20–22.30 vede
MUDr. M. Knobová
Programy pro celou rodinu:
Pondûlí a ãtvrtek: Cviãení pro radost a dobrou náladu 19.45–21.15
cviãení s prvky jógy, vede J. Purkyt tel. 777 066 942 nutné pﬁihlá‰ení
Stﬁeda: vÏdy první v mûsíci Duchovní veãery – vede RNDr. L. Souãek
20–22 hod.
Jednorázové akce:
 25.1. ve ãtvrtek odpoledne v 15.45 hod. budou na zahradû u MC
Klubíãko slavnostnû zahájeny „Dûtské zimní hry“. Prosíme malé závodníky, aby se dostavili v teplém sportovním obleãení, v pﬁípadû snûhu i s vlastními boby nebo sáÀkami a s doprovodem (tﬁeba maminky)! âekají na vás
veselé sportovní závody, probûhnutí na ãerstvém vzduchu a dobrÛtka nakonec! Akce odpadá v pﬁípadû de‰tû.
Pro velk˘ zájem o pozorování veãerní oblohy nabízíme budoucím hvûzdáﬁÛm
 Druhou náv‰tûvu hvûzdárny v ëáblicích. Pokusíme se o rezervaci na 1. 2. (ãtvrtek) 17.30–18.30 hod (není zatím jisté!). Skupina mÛÏe mít
max. 20 osob, proto je nutné pﬁihlá‰ení! Tel. 608 134 744. (Jen v pﬁípadû
jasné oblohy!)
Kontakt:
Vedoucí: Ing. Mgr. Marie Nováková 775 204 208
Zástupce: Ing. K. Vavru‰ková 608 134 744
E- mail:kubickocernymost@seznam.cz
www. praha.ymca.cz/klubicko

trojstranu pﬁipravila: Alena Veselá
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Mikulášská nadílka

v Toleranci
Krásnû pﬁipraven˘ program
dûtí z 1. aÏ 5. tﬁídy Z· Tolerance
shlédla 5. prosince trojice Mikulá‰, andûl a ãert pﬁímo v tûlocviãnû ‰koly. Scénky, písniãky, básniãky a pohádky se dûtem moc
povedly a zaslouÏily si proto od-

Prvňáčkové,

mûnu z rukou samotného Mikulá‰e a andûla. (Oni jim samozﬁejmû
neprozradili, Ïe tentokrát jim jejich
Mikulá‰skou nadílku vûnovala
mûstská ãást Praha 14; za nû ale
dûkuje ﬁeditelka ‰koly Vûra Simkaniãová.)
text a foto: ves

Zápis dětí do 1. tříd

těšíme se na vás!

školního roku 2007/08

Rodiãe budoucích ÏákÛ prvních
tﬁíd budou právû teì v lednu chodit se sv˘mi dûtmi k zápisu do
na‰ich základních ‰kol. V Z·
Vybíralova si k této pﬁíleÏitosti
nechali udûlat hezkou pozvánku,
kterou vám pﬁetiskujeme. Tato
‰kola je v Praze 14 ‰kolou nejmlad‰í a co do poãtu dûtí druhou
nejvût‰í. Nabízí sv˘m ÏákÛm
mimo jiné zahraniãní studijní
pobyty, zdarma v˘uku plavání,
bezbariérov˘ pﬁístup pro tûlesnû
postiÏené, novû zrekonstruované
hﬁi‰tû s umûl˘m povrchem, ‰iroké spektrum nabídky krouÏkÛ pro
voln˘ ãas a bohatou v˘uku cizích
jazykÛ.

Z· Hloubûtínská 700, Praha 9 – Hloubûtín
16. ledna 2007 od 8 do 11.30 hodin
Zápis na neãisto pro budoucí prvÀáãky a jejich rodiãe
16. ledna 2007 od 17 do 18 hodin
Beseda vedení ‰koly a uãitelÛ 1. tﬁíd s rodiãi budoucích prvÀáãkÛ
7. února 2007 od 13 do 18 hodin zápis do 1. tﬁíd

Z· Chvaletická 918, Praha 9 – Lehovec
16. ledna 2007 od 13 do 18 hodin zápis do 1. tﬁíd

Z· Bﬁí VenclíkÛ 1140, Praha 9 – âern˘ Most I.
25. ledna 2007 od 14 do 18 hodin zápis do l. tﬁíd

Z· Gen. Janou‰ka 1006, Praha 9 – âern˘ Most II.

Předvánoční
koncert ZUŠ
Galerie 14 byla 11. prosince dûji‰tûm koncertu ÏákÛ ZU· Ratiboﬁická z Horních Poãernic. Od tohoto ‰kolního roku máme na âerném Mostû v ul. Gen. Janou‰ka poboãku této
umûlecké ‰koly a koncertu v Galerii se jiÏ
zúãastnili i ãtyﬁi Ïáci, kteﬁí ji od záﬁí nav‰tûvují. Na snímku hraje na klavír Hadí písniãku od G.F.Humberta jeden z nich – Vojtûch
Jelen.
text a foto: ves

Ve škole se drtilo
V záﬁí 2006 jsme se stali pilotní ‰kolou mezinárodního projektu Eko‰kola.
Zapojili jsme se do nûho poãátkem roku s cílem spojit environmentální v˘chovu ve ‰kole s ﬁadou praktick˘ch krokÛ, které pﬁispûjí k ekologizaci ‰kolního provozu. Do procesu plánování, rozhodování a realizace se kromû uãitelÛ plnû zapojují i Ïáci. Jedním z prvních úkolÛ byl generální úklid ‰kolní zahrady, pﬁi kterém
jsme shromáÏdili hromadu popadan˘ch vûtví. Pﬁi ﬁe‰ení, „kam s ní?“ nám pomohla kyjská firma ÚdrÏba zelenû s.r.o. se sídlem v ulici âerniãná. Ochotnû nám pﬁistavili na ‰kolní dvÛr traktor s drtiãem a za chvilku jsme z neuspoﬁádané kupy
mûli úhlednou hromádku ‰tûpkÛ. Ty se nám v˘bornû hodí jako mulãovací materiál na záhony v zahradû. Dûkujeme za skvûlou spolupráci.
Za pracovní t˘m projektu
Eko‰kola Z· ·imanovská Ilona Picková

30. ledna 2007 od 13 do 18 hodin zápis do 1. tﬁíd

Z· Vybíralova 964, Praha 9 – âern˘ Most II.
10. ledna 2007 od 12 do 16 hodin Den otevﬁen˘ch dveﬁí
30. ledna 2007 od 13 do 18 hodin zápis do 1. tﬁíd

Z· ·imanovská 16, Praha 9 – Kyje
19. prosince 2006 od 14 do 18 hodin Den otevﬁen˘ch dveﬁí
17. ledna 2007 od 15 do 16.30 hodin
„Pﬁedzápis s pejskem a koãiãkou“
23. ledna 2007 od 13.30 do 17 hodin zápis do 1. tﬁíd
24. ledna 2007 od 13.30 do 17 hodin zápis do 1. tﬁíd
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Na Staré hospodě
odle nûkter˘ch asijsk˘ch pramenÛ je pr˘ leto‰ní rok ve znamení vepﬁe. Tedy ideální pﬁíleÏitost
pro zahájení na‰eho seriálu náv‰tûv
jednotliv˘ch gastronomick˘ch zaﬁízení na území na‰í mûstské ãásti, kde
je pestrá nabídka staroãesk˘ch jídel
s vepﬁov˘mi hody poãínaje, pﬁes
rychlé obãerstvení pokraãujíc a rostoucím poãtem právû asijsk˘ch restaurací konãe. Zaãátkem leto‰ního
roku „vepﬁe“ bylo v Praze 14 evidováno na sedm desítek restaurací,
pohostinství a barÛ. Samozﬁejmû, Ïe
ne ve v‰ech z nich si mÛÏete dopﬁát
teplé jídlo, takÏe tam ani na‰e kroky
smûﬁovat nebudou. V redakãní trojici budeme v kaÏdém z nav‰tíven˘ch
podnikÛ hodnotit první dojem, nápojov˘ a jídelní lístek, kvalitu obsluhy,
chuÈ jídel i nápojÛ a úroveÀ sociálního zaﬁízení. Za kaÏd˘ z tûchto ukazatelÛ budeme udûlovat maximálnû
pût bodÛ, takÏe uÏ teì jsme zvûdavi,
jestli jich nûkterá provozovna získá
bájn˘ch pûtadvacet. Poﬁadí budeme
v redakci losovat a za kaÏd˘ názor
na pﬁedem inzerovanou náv‰tûvu
a obecnû i úroveÀ gastronomick˘ch
sluÏeb v Praze 14 vÛbec budeme
v redakci vdûãni. A je‰tû nutné upozornûní pro v‰echny, kter˘m uÏ teì
je jasné, jak se z penûz daÀov˘ch
poplatníkÛ zadarmo najíme a napijeme. Ve‰keré náv‰tûvy budou inkognito a ve‰kerá konzumace na nich
bude hrazena pouze a jedinû z na‰ich
kapes. A teì uÏ pojìme vstﬁíc první
hospodû, tentokrát je‰tû bez losu.

P

•

Barokní budova na Podûbradské
se ‰i‰kami a pﬁedev‰ím se Starou hospodou patﬁí neodmyslitelnû k Hloubûtínu, stejnû jako hospoda U FlekÛ

k matiãce Praze. PÛvodnû to byl
zájezdní hostinec z poãátku 17. století, jehoÏ stﬁedem vedl prÛjezd, jímÏ
se formani a kupci, putující ku branám Prahy, dostali jak do ‰enku, tak
na nádvoﬁí. Mezi nejznámûj‰í náv‰tûvníky hostince poãítáme císaﬁovnu Marii Terezii a císaﬁe Josefa II.,
k jehoÏ zdej‰ímu nocování se váÏe
historka o milostném románku s pÛvabnou sluÏebnou, která mu porodila
levoboãka. Za‰lou slávu císaﬁského
hodování zde pﬁipomíná uÏ jen krb
z roku 1783.
Dnes tvoﬁí tuto restauraci v˘ãep
se dvûma boãními sály, pﬁiãemÏ celému interiéru vévodí rybáﬁské a myslivecké trofeje, bohuÏel nástûnné
malby jsou uÏ v˘raznû opr˘skané,
potﬁebovaly by ruku restaurátora.
Hospoda se zdá b˘t útulná, obsluha pﬁi na‰í náv‰tûvû byla pohotová, jídelníãek tvoﬁila nabídka pﬁedkrmÛ, dvou polévek, 10 hotovek od
66 do 69 korun, dal‰ích 10 nabídek
dne od 70 do 89 korun vãetnû pﬁíloh
a 15 minutek za 70 aÏ 150 korun (ale
200 gramÛ), pivo na ãepu bezvadné,
ale skoro o centimetr ménû. Hygiena na slu‰né úrovni, jen na pánském
WC chybûlo m˘dlo.
Stará hospoda má nev˘hodu prvního v poﬁadí na‰eho gastronomického
prÛvodce, podobnû jako tﬁeba hodnocení krasobruslení nebo gymnastiky,
protoÏe ãlovûk si logicky nechává
rezervu. Pﬁí‰tû: restaurace Chlumecká na âerném Mostû.
Vá‰ názor na úroveÀ restauraãních zaﬁízení v Praze 14 nám mÛÏete posílat kdykoli na adresu:
listyprahy14@p14.mepnet.cz. red,
foto: archiv

GASTRONOMICKÝ
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Informace
pro stavebníky
Odbor v˘stavby a dopravy
ÚMâ Praha 14 upozorÀuje obãany, Ïe od 1. 1. 2007 platí nov˘
stavební zákon ã. 183/2006 Sb.
(Zákon o územním plánování a stavebním ﬁádu). Tento zákon podstatnû mûní povolování nûkter˘ch
staveb, stavebních úprav, atd. Jednou ze zmûn t˘kající se stavebníkÛ
je, Ïe Ïádosti musí b˘t podávány
pouze na formuláﬁích schválen˘ch
tímto zákonem. K jin˘m Ïádostem
stavební úﬁad nepﬁihlíÏí a vrací je
zpût. Formuláﬁe jsou k vyzvednutí
v informaãní kanceláﬁi (ul. Bratﬁí
VenclíkÛ 1072), na jednotliv˘ch
pracovi‰tích odboru v˘stavby a dopravy a jsou rovnûÏ k dispozici na
webov˘ch stránkách na‰eho úﬁadu
(www. Praha14.cz).
Ing. Vûra Joudová,
vedoucí OVD

Kurzy pro úředníky

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






70 %

Praha 14 a já
Nabídky na spolupráci dostávám
od rÛzn˘ch firem i spolkÛ z celé
republiky a kaÏdou z nich peãlivû
zvaÏuji. Nad tou z Prahy 14 jsem
nezaváhal ani na okamÏik. Gastronomick˘ prÛvodce, to je téma mnû
nesmírnû blízké. Troufám si tvrdit,
Ïe vedle sáÀkování a sportu vÛbec
toho vím nejvíc právû o hospodách.
To za prvé. Dále, uÏ 46 let Ïiji ve
SmrÏovce a mé sportovní i kreslíﬁské
cesty vedly a vedou odtud nejãastûji
do hlavního mûsta, takÏe Praha pro
mû zaãíná a pﬁi návratech i konãí na
âerném Mostû a v Hloubûtínû. Tam
jsem dokonce pﬁed pár lety pokﬁtil
pﬁi fotbalu s Pivrncovou jedenáctkou
nov˘ trávník, do zdej‰ího Klubu Slavoj jsem maloval jídelní lístek, byl
jsem také v restauraci V Chaloupkách, znám vyhlá‰enou Starou hospodu. A koneãnû, v Hloubûtínû Ïije
a v Listech Prahy 14 i tvoﬁí mÛj dlouholet˘ kamarád Pavel Vokurka, kter˘ kdysi stál u m˘ch zaãátkÛ na
televizní obrazovce. Na tuhle spolupráci se fakt moc tû‰ím.
vá‰ Petr Urban

průvodce Prahou 14

Od ledna 2007 se díky novému
projektu roz‰iﬁují moÏnosti vzdûlávání úﬁadníkÛ veﬁejné správy v oblasti jazykov˘ch znalostí a informaãních technologií. Cílem projektu
je vytvoﬁit vzdûlávací program
v oblasti informaãních a komunikaãních technologií, anglického
a nûmeckého jazyka, kter˘ bude
zamûﬁen na cílovou skupinu – úﬁedníky ve veﬁejné správû. Projekt
bude realizovat Soukromé gymnázium ARCUS PRAHA 9, s.r.o., se
sídlem na âerném Mostû, partnerem projektu je Mâ Praha 14. Zámûrem projektu je vyuÏít potenciál ARCUSu a jeho kvalifikovan˘ch
uãitelÛ k vytvoﬁení centra nabízejícího moÏnosti dal‰ího vzdûlávání ve spádové oblasti. V rámci projektu budou pﬁipraveny poãítaãové
kurzy ve 2 úrovních a jazykové
kurzy ve 3 úrovních pokroãilosti
a konverzaãní kurz. Vzdûlávací
kurzy budou zhodnoceny v rámci
jejich pilotního ovûﬁení, které bude
probíhat u vybran˘ch zamûstnancÛ
ÚMâ Praha 14. Kurzy budou zahájeny 5. února 2007.

Uzavření
knihovny
Knihovna Hloubûtín bude modernizována, a tak se její dveﬁe
pro ãtenáﬁe od 19. 2. do 23. 4.
2007 uzavﬁou. PÛjãovat se tady
bude naposledy 12. l., od 15. 1.
do 16. 2. mÛÏete knihy pouze vracet. Bûhem uzavírky se dají vyuÏívat sluÏby ostatních poboãek
Mûstské knihovny hl. m. Prahy,
tﬁeba ve Vysoãanech (Zbuzkova
34/285) nebo na âerném Mostû
(Gen. Janou‰ka 2/1060). Po automatizaci bude knihovna v sousedství stanice metra Hloubûtín
znovu otevﬁena 24. dubna 2007.
vok
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Úspěšná sezóna
UÏ ‰estnáct˘ rok své existence má
za sebou softballov˘ oddíl Spectrum,
kter˘ má po celou tu dobu svou
základnu pﬁi Z· Bﬁí VenclíkÛ. Stejnû jako kaÏd˘ z tûch pﬁedchozích
rokÛ se i letos setkali ãlenové oddílu na závûr sezóny pﬁi jejím hodno-

cení. Tentokrát jejich se‰lost hostila
restaurace U Kiliána v Satalicích
(na snímku) a pﬁíjemné prostﬁedí
jakoby symbolicky ladilo s úspû‰n˘m
ohlédnutím za leto‰ními v˘sledky.
Nejmlad‰í ãlenové, Ïáci do 12 let,
skonãili v Liberci na ãervnovém
mistrovství republiky v teeballu ãtvr-

tí, o mûsíc dﬁív v Havlíãkovû Brodu
obsadili o rok star‰í Ïáci tﬁetí pﬁíãku
a o dal‰í místo lep‰í v˘sledek na
republikovém ‰ampionátu v Kostelci n. O. zaznamenali kadeti do 15 let.
Ti druhé místo z jednorázového turnaje vylep‰ili celkov˘m vítûzstvím

v kadetské lize, coÏ je v˘znamnûj‰í,
neboÈ se jedná o dlouhodobou soutûÏ. Mistry republiky se stali mlad‰í
i star‰í junioﬁi, tûm prvním (do 17 let)
se to povedlo uÏ na jaﬁe v Chomutovû, ti druzí (do 19 let) dominovali na
pﬁelomu záﬁí a ﬁíjna pﬁi turnaji v dynamicky se rozvíjejícím areálu v Kos-

Zimní fotbal

Témûﬁ ideální fotbalové podmínky pﬁipravily teplotní rekordy závûrem roku, coÏ platilo i pro turnaj
mlad‰ích a star‰ích pﬁípravek na umûlé trávû v Kyjích. V obou kategoriích startovalo po deseti t˘mech, rozlosovan˘ch do dvou skupin, v obou
se bojovalo jen na polovinû hﬁi‰tû
s neobvyklou hrací dobou 1 x 18
minut a v obou byl k vidûní fotbal
typick˘ pro tuto vûkovou kategorii,
tedy pln˘ zaujetí a hlavnû chuti b˘t
co nejãastûji u míãe. KaÏd˘ z témûﬁ

dvou stovek tûch nejmen‰ích boreãkÛ obdrÏel pár cukrovinek, v‰echny
t˘my pak úãastnické poháry, tﬁi nejlep‰í navíc medaile a zkrátka nepﬁi‰li ani nejlep‰í jednotlivci. Turnaj
star‰ích pﬁípravek, tedy hráãÛ narozen˘ch v roce 1996 a mlad‰ích,
vyhrála praÏská Dukla, k velké radosti v‰ech kyjsk˘ch organizátorÛ skonãili druzí domácí fotbalisté a tﬁetí
Slavia. Velkou pozornost poutalo
druÏstvo z Katovic, tedy ne tûch polsk˘ch, ale Katovic u Strakonic. Mla-

telci n. O. MuÏi „B“ skonãili v praÏském pﬁeboru tﬁetí a muÏi „A“ uÏ
po‰esté za sebou ãtvrtí, kdyÏ v pﬁedchozích letech podlehli v semifinále
pozdûj‰ímu mistru z Chomutova
a letos je v semifinále vyﬁadili zase
mistﬁi z Radotína. U muÏÛ stojí za
zaznamenání je‰tû dal‰í ãtvrtá pﬁíãka na PVP v nizozemském Haarlemu a druhé místo v domácím poháru. Do úplného v˘ãtu patﬁí je‰tû
v˘sledky ãlenek oddílu Spectrum.
Star‰í juniorky skonãily na mistrovství republiky ‰esté, Ïeny v praÏském
pﬁeboru obsadily místo páté. A jak
sezónu hodnotí zdej‰í tûlocvikáﬁ i trenér Petr Novák, kter˘ je novû také
ãlenem pﬁedsednictva âeské softbalové asociace?
„Jako velice úspû‰nou s tím, Ïe
kadeti nemûli ve finále prohrát s Havlíãkov˘m Brodem 5:8, a Ïe muÏi
v rozhodujícím semifinálovém stﬁet-

nutí s Radotínem
doplatili na únavu,
vÏdyÈ od 21. srpna do
5. ﬁíjna sehráli pln˘ch
25 mistrovsk˘ch zápasÛ, ãasto i ãtyﬁi za
víkend. Celkovû je to
u nich za rok 60 soutûÏních utkání, u dal‰ích t˘mÛ pak zhruba 35, v‰echny navíc
hrají i pﬁátelsky a ﬁada hráãÛ startuje
ve dvou kategoriích.
Zimní pﬁestávku jsme
pﬁivítali, i kdyÏ teì
uÏ zase jednotlivá
druÏstva trénují v tûlocviãnách u nás ve ‰kole, na Lehovci
a v Satalicích, kde rádi pﬁivítáme dal‰í zájemce do na‰ich ﬁad. Rád bych
pﬁi této pﬁíleÏitosti podûkoval za
finanãní pomoc firmû Starlog, tis-

dí Jihoãe‰i jeli na otoãku 120 km na
turnaj do Kyjí a domÛ si odváÏeli
spoustu záÏitkÛ. Dal‰í záÏitek pﬁipravil v‰em klukÛm i jejich doprovodu svou pﬁítomností a hlavnû pﬁedáváním cen internacionál Pavel
Kuka, jehoÏ potomek reprezentoval
Slavii v turnaji mlad‰ích pﬁípravek,
tedy roãníku 1998 a mlad‰ích. Slavia pﬁijela s roãníkem 1999 a skonãila
znovu tﬁetí, druzí byli Ïáci Motorletu a z vítûzství se opût radovali fotbalisté z Julisky. Pro úplnost dodejme, Ïe ãtvrté místo patﬁilo kyjsk˘m
fotbalistÛm, coÏ potû‰ilo dal‰ího
internacionála Marka Trvala, takto
‰éftrenéra mládeÏe v TJ Kyje. A právû u nûj se mohou na hﬁi‰ti u Rokytky hlásit zájemci o trénování dûtí,
protoÏe trenéﬁi mládeÏe jsou i tady
stále nedostatkov˘m zboÏím.
A na doplnûní
ãekají i druÏstva
nejmen‰ích fotbalistÛ, konkrétnû roãníkÛ 1997
a 98. Pokud se
vám
nechce
ãekat aÏ na jaro,
máte moÏnost
pﬁijít na trénink
i bûhem zimy,
a to v pondûlí

a stﬁedu od 15.30 do 17 hodin do
tûlocviãny v Hamerské ulici, pﬁípadnû pﬁímo na hﬁi‰tû v úter˘ a ãtvrtek
od 16 do 18 hodin.
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Wellness Aerobic Class
Pod tímhle svûtov˘m názvem se koncem roku konal
první roãník soutûÏe na tﬁech
‰kolách. Po gymnáziu v Postupické ulici v Praze 4 a Z·
Petﬁiny–jih vrcholila soutûÏ
na âerném Mostû v Z· Vybíralova. Závodilo se v disciplínû
Aerobic Master Class ve vûkov˘ch
kategoriích Child, Junior a Teenager.
Celkem 67 soutûÏících se pﬁedstavilo mezi nejmlad‰ími dûvãaty, kter˘m
pﬁedcviãovala lektorka Klára Jandová (na snímku). Ta spolu s ﬁeditelkou

s názvem Námoﬁníci, byÈ námoﬁník tady byl jedin˘, a to
jedenáctilet˘ sympaÈák Michal
Toman (ve v˘ﬁezu). Zdaﬁilá premiéra s nároãn˘mi lekcemi
aerobiku se vydaﬁila, a tak se
v pﬁí‰tím roce moÏná doãkáme
i dal‰í disciplíny a roz‰íﬁeného
poãtu míst jejího konání.

soutûÏe Dagmar Zitovou (na témÏe
snímku v pozadí) mûla velkou radost
z vítûzství Kateﬁiny Kuãerové (na
snímku ‰esti nejlep‰ích je první zleva) z domácího Fit studia D. Lektor
Robert Mrkviãka (na snímku) mûl
na povel zb˘vající dvû kategorie,
v nichÏ zvítûzily Lucie Pavelková ze
Z· Petﬁiny–jih a Zuzana Muchová
z D fit Jidá‰ z Prahy 10. Zpestﬁením
závodního programu byla exhibice

kárnû Fabián, Vítu Podoubskému,
rodinû ·abatovû a v neposlední ﬁadû
také Mâ Praha 14. Více o na‰í ãinnosti na www.spectrumpraha.net
nebo na info@spectrumpraha.net.“

Radostné ohlédnutí
UÏ v roce 1990 vznikl v Neratovicích oddíl karate Shotokan, jehoÏ
témûﬁ stovka ãlenÛ se tomuto sportu
vûnuje v Hloubûtínû. Bilance roku
2006 je nesmírnû radostná a v˘ãet jen
medailov˘ch úspûchÛ by naplnil
minimálnû jednu stranu ListÛ. Pro

pﬁedstavu tﬁeba uveìme jen ﬁíjnov˘
turnaj nadûjí v Praze a 7 prvních, 5
druh˘ch a stejn˘ poãet tﬁetích míst
v kumite i kata. Nebo národní pohár
v âesk˘ch Budûjovicích pro mlad‰í
a star‰í Ïáky se ziskem ãtyﬁ prvních
míst, stejn˘ poãet prvenství pﬁi

národním poháru seniorÛ, juniorÛ
a dorostencÛ, pﬁípadnû ‰est medailov˘ch umístûní na Santa Nicholas
cupu. Pﬁi mistrovství republiky koncem roku dokázali ãlenové SK Shotokan vybojovat celkem 23 medailí
a v koneãném poﬁadí skonãili z 29

klubÛ na krásném tﬁetím místû, stejnû jako v celoroãním hodnocení âeského svazu karate JKA. Úspû‰n˘ byl
i start Jiﬁího Míky (na snímku uprostﬁed), kter˘ na MS v australském
Sydney skonãil devát˘, kdyÏ mu jen
o pouhou desetinu bodu uniklo osmiãlenné finále. V leto‰ním roce chtûjí
karatisté SK Shotokan získávat dal‰í pﬁední umístûní pﬁi domácích
i mezinárodních soutûÏích.

dvoustranu pﬁipravil
Pavel Vokurka, foto: autor (7) a archiv
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Změny v systému sociálních služeb
Systém sociálních sluÏeb doznává
ﬁadu v˘znamn˘ch zmûn z dÛvodu pﬁijetí nového zákona o sociálních sluÏbách, kter˘ nab˘vá úãinnosti dnem
1. ledna 2007. Jeho hlavním posláním
je ochrana práv a oprávnûn˘ch zájmÛ
lidí, kteﬁí jsou v jejich prosazování oslabeni z dÛvodu zdravotního postiÏení, vûku ãi nepﬁíznivé Ïivotní situace.
Hlavním cílem zákona je vytvoﬁení
podmínek pro uspokojování pﬁirozen˘ch potﬁeb lidí a to formou podpory
a pomoci pﬁi zvládání péãe o vlastní
osobu, v sobûstaãnosti nezbytné pro
plnohodnotn˘ Ïivot a v Ïivotních situacích, které mohou ãlovûka vyﬁazovat
z bûÏného Ïivota spoleãnosti.

Tři oblasti
sociálních služeb
Nov˘ zákon vymezuje tﬁi základní
oblasti sociálních sluÏeb:
sociální poradenství jako nedílnou
souãást v‰ech sociálních sluÏeb
sluÏby sociální péãe, mezi nûÏ patﬁí
napﬁ. osobní asistence, peãovatelská
sluÏba, tísÀová péãe, podpora samostatného bydlení, denní a t˘denní stacionáﬁe
sluÏby sociální prevence, které slouÏí k pﬁedcházení a zabraÀování sociálnímu vylouãení lidí ohroÏen˘ch sociálnû negativními jevy

•
•

•

Příspěvek na péči
Základním nástrojem pro fungování
nového modelu sociálních sluÏeb je
poskytování pﬁíspûvku na péãi. Jedná
se o novû zavedenou penûÏitou sociální dávku, která náleÏí tûm lidem, kteﬁí
jsou z dÛvodu nepﬁíznivého zdravotního stavu závislí na pomoci jiného ãlovûka, a to v oblasti bûÏné denní péãe
o vlastní osobu a v sobûstaãnosti. Pﬁíspûvek pobírá ten, o kterého je peãováno a je povinen pﬁíslu‰nému úﬁadu sdûlit jak˘m zpÛsobem bude vyuÏit, tj. jaké
sluÏby bude vyuÏívat k zaji‰tûní péãe
o vlastní osobu. Schopnost zvládnout
péãi o sebe a b˘t sobûstaãn˘ je u kaÏdého ãlovûka rÛzná, proto zákon rozeznává ãtyﬁi stupnû závislosti na

pomoci nûkoho jiného, a to od mírné
závislosti aÏ po závislost úplnou. Podle stupnû závislosti je stanovena v˘‰e
pﬁíspûvku na péãi. O tento nov˘ pﬁíspûvek lze poﬁádat na Úﬁadû Mâ Praha 14, odbor sociálních vûcí a zdravotnictví. Potﬁebné formuláﬁe k Ïádosti
klienti obdrÏí u referentek odboru,
v informaãní kanceláﬁi úﬁadu nebo na
internetové stránce www.mpsv.cz.
Îádost o pﬁíspûvek lze podávat nejdﬁíve po 1. lednu 2007.

Smluvní princip sociálních
služeb
Poskytování sociálních sluÏeb je
zákonem novû zaloÏeno na smluvním
principu. Rozhodnutí o pﬁijetí do zaﬁízení sociální péãe ãi poskytování péãe
ve zdravotnickém zaﬁízení zÛstávají
v platnosti po dobu 3 let pokud se uÏivatel a poskytovatel nedohodne jinak
(tj. dojde ke zmûnû pﬁedmûtu rozhodnutí). Obdobné ustanovení se t˘ká také
rozhodnutí o zaﬁazení do poﬁadníku
ãekatelÛ na umístûní do pobytového
zaﬁízení sociálních sluÏeb.
S ohledem na jiÏ v souãasnosti znaãnou profesionalitu poskytovatelÛ sociálních sluÏeb je moÏné pﬁedpokládat, Ïe
tyto zmûny probûhnout tak, Ïe je uÏivatelé budou vnímat jako zlep‰ení jejich
vztahu k poskytovateli.

Zvýšení důchodu pro
bezmocnost a příspěvek při
péči o blízkou nebo jinou
osobu
V souãasné dobû existuje nûkolik
situací pobírání zv˘‰ení dÛchodu pro
bezmocnost a pﬁíspûvku na péãi o blízkou nebo jinou osobu (dále jen
„PPOB“). Se v‰emi tûmito zpÛsoby se
zákon o sociálních sluÏbách vypoﬁádává v pﬁechodn˘ch ustanoveních. Jedná
se zejména o následující situace:
Pﬁíjemci zv˘‰ení dÛchodu pro bezmocnost (dále jen „bezmocnost“) bude
náleÏet pﬁíspûvek na péãi v té v˘‰i, která odpovídá dosavadnímu stupni bezmocnosti, tj. pﬁi ãásteãné bezmocnosti

•

Zákon o pomoci v hmotné nouzi
Parlament âR schválil v bﬁeznu 2006 zákon ã. 111/2006 Sb., o pomoci
v hmotné nouzi, kter˘ platí od 1. ledna 2007. Tento zákon novû stanovuje podmínky pro pomoc osobám v hmotné nouzi a zároveÀ ru‰í zákon ã. 482/1991 Sb.,
o sociální potﬁebnosti, ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ. Vychází z principu, Ïe
kaÏdá osoba, která pracuje, se musí mít lépe neÏ ta, která nepracuje, popﬁípadû se práci vyh˘bá. Zákon stanovuje sedm situací spojen˘ch s nedostateãn˘m
zabezpeãením základní obÏivy, bydlení a mimoﬁádn˘mi událostmi. Nastanouli, je osoba ãi rodina v hmotné nouzi a má nárok na pomoc. DÛleÏité je, Ïe
kaÏdá osoba má nárok na poskytnutí základních informací, které vedou nejenom k ﬁe‰ení její situace hmotné nouze, ale i k pﬁedcházení jejího vzniku. Dávkami, kter˘mi se ﬁe‰í pomoc v hmotné nouzi, jsou: 쐃 pﬁíspûvek na Ïivobytí,
쐇 doplatek na bydlení, 쐋 mimoﬁádná okamÏitá pomoc. O dávkách pomoci
v hmotné nouzi rozhodují a vyplácejí je povûﬁené obecní úﬁady, tj. stejné úﬁady, které poskytují dosavadní dávky sociální péãe. Tyto úﬁady jsou povinny
poskytnout informace o pomoci v hmotné nouzi v jednotliv˘ch pﬁípadech.
¤e‰ení pﬁípadÛ o‰etﬁen˘ch zákonem o pomoci v hmotné nouzi spadá do
kompetence odboru sociálních vûcí a zdravotnictví ÚMâ Praha 14, Bﬁí
VenclíkÛ 1072, âern˘ Most, vedoucí odd. sociální péãe Zdenka ·aldová (tel.
281 005 354, referentky Jana Oktávcová (tel. 281 005 504), Ivana Mazurová
(tel. 281 005 352), Hana Tﬁe‰Àáková (tel. 281 005 503). Nové tiskopisy Ïádostí budou k dispozici v informaãním centru Mâ Praha 14, u referentek oddûlení sociální péãe a odd. péãe o rodinu a dûti nebo na internetov˘ch stránkách
www.mpsv.cz.
z podkladÛ MPSV zpracoval: j‰

pﬁíspûvek ve v˘‰i I. stupnû závislosti
(2.000,– Kã), pﬁi pﬁeváÏné bezmocnosti
pﬁíspûvek ve v˘‰i II. stupnû závislosti
(4.000,– Kã) a pﬁi úplné bezmocnosti
pﬁíspûvek ve v˘‰i III. stupnû závislosti
(8.000,– Kã). U obãanÛ do 18 let se
uvedené ãástky navy‰ují o 1.000,– Kã
(vyjma IV. stupnû závislost). Pro úplnost uvádíme, Ïe pﬁi IV. stupni závislosti (úplná závislost) ãiní pﬁíspûvek
11.000,– Kã, kter˘ mÛÏe b˘t pﬁiznán
pouze pﬁi pﬁezkoumání zdravotního
stavu Lékaﬁskou posudkovou sluÏbou
v roce 2007.
Pﬁíjemci ãásteãné bezmocnosti, kter˘ je star‰í 80 let a je o nûj peãováno
nûk˘m, kdo pobírá PPOB, bude náleÏet pﬁíspûvek ve v˘‰i II. stupnû závislosti.
Pﬁíjemci pﬁeváÏné bezmocnosti,
o kterého je peãováno osobou, která
pobírá PPOB, bude náleÏet pﬁíspûvek
ve v˘‰i III. stupnû závislosti, nejdéle
v‰ak po dobu 2 let. Poté bude pﬁíspûvek náleÏet ve v˘‰i dle skuteãného stupnû závislosti.
Dûtem, které jsou uznány jako dlouhodobû tûÏce zdravotnû postiÏené vyÏadující mimoﬁádnou péãi, bude náleÏet
pﬁíspûvek ve v˘‰i III. stupnû závislosti.
V tûchto pﬁípadech pﬁíspûvek na péãi
bude pﬁiznán bez toho, aniÏ by o nûj
ãlovûk musel Ïádat a obdrÏí jej jiÏ
za leden 2007. Zv˘‰ení dÛchodu pro
bezmocnost a pﬁíspûvek pﬁi péãi o blízkou nebo jinou osobu bude odejmut
k 31. 12. 2006.

•

•

•

Úloha obce
Obec, v na‰em pﬁípadû Mâ Praha 14,
je pﬁirozen˘m sociálním prostﬁedím pro
obãany, kteﬁí zde Ïijí. Pro mnohé je
domovem, místem, kde se narodili nebo
proÏili podstatnou ãást Ïivota. Obcím
i krajÛm ukládá zákon povinnost zaji‰Èovat dostupnost informací o moÏnostech a zpÛsobech poskytování sociálních sluÏeb a zprostﬁedkovat kontakt
mezi uÏivatelem a poskytovatelem sluÏby, pﬁiãemÏ obce i kraje budou moci
vyuÏívat informaãního systému spravovaného Ministerstvem práce a sociálních vûcí. Rádi vám poradí písemnû
i osobnû také pracovníci odboru sociálních sluÏeb MPSV âR,
Na Poﬁíãním právu 1, Praha 2,
ve stﬁedu od 14 do 17 hod., tel.
221 921 111, www.mpsv.cz, elektronická podatelna: posta@mpsv.cz.
Na ÚMâ Praha 14 záleÏitosti sociálních sluÏeb spadají do kompetence:
odboru sociálních vûcí a zdravotnictví, Bﬁí VenclíkÛ 1072, âern˘ Most,
vedoucí odd. sociální péãe Zdenka ·aldová (tel. 281 005 354), referentky
Daniela Stoklasová (281 005 372), Ilona Bûlíková (281005301), vedoucí odd.
péãe o rodinu a dûti Eva Prknová (tel.
281 005 341), referentky Ilona Ho‰ková (tel. 281 005 349) a Romana Moudrá (tel. 281 005 502).
z podkladÛ MPSV a zákona
ã. 108/2006 Sb., o sociálních
sluÏbách zpracoval: j‰

•
•
•

Změna u příspěvku na bydlení
Novelou zákona ã. 117/1995 Sb.,
o státní sociální podpoﬁe (vydanou pod
ã. 112/2006 Sb.,) se od 1. ledna 2007
podstatnû mûní podmínky nároku a v˘‰e dávky pﬁíspûvek na bydlení.
Zmûny reagují na novou konstrukci Ïivotního minima, ale i na dopady
deregulace nájemného z bytu. Na rozdíl od úpravy platné do prosince 2006,
kdy základní podmínkou bylo, Ïe rozhodn˘ pﬁíjem rodiny nedosahoval
v pﬁedchozím ãtvrtletí 1,6 násobku
Ïivotního minima, nová úprava zohledÀuje obecnû vy‰‰í nájemné v Praze, ale
i ostatní náklady spojené s bydlením,
tj. náklady na topení, spotﬁebu plynu
a elektﬁiny, vodné a stoãné, odvoz odpadu.
Nadále platí základní podmínka, Ïe
nárok na pﬁíspûvek na bydlení má vlastník nebo nájemce bytu, kter˘ je v bytû
hlá‰en k trvalému pobytu, tuto dávku
nezískají rodiny, které vyuÏívají jiné
formy bydlení, napﬁ. mají na byt uzavﬁenu podnájemní smlouvu nebo nejsou
v bytû hlá‰eny k trvalému pobytu.
Pﬁíspûvek na bydlení mohou získat
domácnosti, jejichÏ náklady na bydlení jsou v Praze vy‰‰í neÏ 35 % rozhodného pﬁíjmu rodiny a zároveÀ musí
platit, Ïe 35 % rozhodného pﬁíjmu je
niÏ‰í neÏ ãástka normativních nákladÛ na bydlení stanoven˘ch v zákonû.
Normativní náklady na bydlení zákon
stanovuje u jednotliv˘ch forem bydlení (nájemní bydlení, druÏstevní a vlastnická forma) rozdílnû a jsou závislé na
poãtu bydlících osob.
Nárok na pﬁíspûvek na bydlení

nevznikne, pokud je 35 % rozhodného
pﬁíjmu rodiny vy‰‰í neÏ pﬁíslu‰ná ãástka normativních nákladÛ na bydlení,
tím jsou vylouãeny z nároku na pﬁíspûvek na bydlení osoby, které mají vysok˘ pﬁíjem.
Pﬁíspûvek na bydlení vyplácí v Praze úﬁady mûstsk˘ch ãástí Prahy 1–22
urãené Statutem hl. m. Prahy, Ïádost se
podává úﬁadu mûstské ãásti podle trvalého bydli‰tû oprávnûné osoby.
V prvním období se pﬁíspûvek pﬁizná
na období od 1. 1. 2007 do 30. 6. 2007
s tím, Ïe bude nutné na období od
1. 1. 2007 do 31. 3. 2007 doloÏit doklady o rozhodném pﬁíjmu spoleãnû posuzovan˘ch osob a doklad o v˘‰i skuteãn˘ch nákladÛ na bydlení za 4. ãtvrtletí
2006 a na období od 1. 4. 2007 do
30. 6. 2007 doloÏit doklady o rozhodném pﬁíjmu spoleãnû posuzovan˘ch
osob a doklad o v˘‰i skuteãn˘ch nákladÛ na bydlení za 1. ãtvrtletí 2007.
Od 1. 7. 2007 bude nutné podat
novou Ïádost o pﬁíspûvek na bydlení na
období do 30. 6. 2008.
Îádost se podává na pﬁedepsaném
tiskopise, tyto tiskopisy jsou k dispozici na kontaktních místech státní sociální podpory na úﬁadech mûstsk˘ch ãástí Prahy 1–22 nebo na internetové
adrese www.mpsv.cz.
Odbor státní sociální podpory
v Mâ Praha 14 sídlí na adrese: Generála Janou‰ka 844, Praha 9, âern˘
Most, ústﬁedna: 281 914 111.
z podkladÛ odboru SOC
Magistrátu hl. m. Prahy
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Marie Zastoupilová
Pﬁi projíÏdûní Chlumeckou ulicí
si nemÛÏete nev‰imnout v˘razného
ãtyﬁpodlaÏního objektu pastelové barvy proti stanici metra Rajská zahrada. UÏ pﬁes dva roky tady sídlí firma
ASTO, kde jsme sympatické paní
Marii Z ASTOupilové mohli jako
jubilejní, dvacáté v poﬁadí, poloÏit
na‰e anketní otázky.

Proã jste zaãala podnikat právû
na území na‰í mûstské ãást?
„Pracovali jsme v komunálních
sluÏbách a v roce 1989 jsme vyuÏili
moÏnost podnikat pﬁi zamûstnání.
Spoleãnû s bratrem a manÏelem jsme
v Lan‰perku u Ústí nad Orlicí zaãali vyrábût ãalounûné sedací soupravy vlastní konstrukce a konferenãní
stolky. V tu dobu na trhu v‰e chybûlo a lidé nám v˘robky brali pﬁímo
pod rukama. Ukonãili jsme tedy zamûstnanecké vztahy a zaãali podnikat
na pln˘ úvazek. Ve‰ker˘ v˘dûlek
jsme zpûtnû dávali do nákupu v˘robního zaﬁízení. Po pûti letech se ale trh
nasytil a noví zákazníci byli ãím dál
ze vzdálenûj‰ích mûst. Na‰í touhou
bylo prodávat v Praze. Nabízeli jsme
své v˘robky pﬁes prodejce, i kdyÏ
jsem byla pﬁesvûdãena, Ïe by nám
lépe slu‰ely vlastní prostory. V tu
dobu jsem v‰ak nemûla pro tento
názor stoupence. Hledala jsem v celé
Praze vhodné stavební prostory pﬁedev‰ím v lokalitách Hole‰ovice, PrÛhonice a âern˘ Most. Pﬁi koneãném
v˘bûru stanovi‰tû rozhodla operativnost ÚMâ Prahy 14, kde mi nekladli Ïádné obstrukãní poÏadavky a naopak umoÏnili dokoupit i ãást nynûj‰í
stavební parcely v blízkost stanice
metra Rajská zahrada. Po spojení 3–4
men‰ích parcel jsem si jako fyzická
osoba vzala úvûr a zadala v˘stavbu
obchodního domu. Dvû patra obchodní prostory a dvû patra kanceláﬁí. Stavbu jsme zkolaudovali v roce
2004. Do obchodních prostor vstoupil i ná‰ nábytek, kter˘ se z v˘roby
fyzickou osobou pﬁevedl na akciovou spoleãnost se sídlem Chlumecká ul., Praha 14. Nabízíme kvalitní

ãesk˘ nábytek, opravdu elegantní,
z masivního buku, dﬁevûn˘ch desek
a bukov˘ch biodesek, kter˘ se uplatní v reprezentaãních místnostech
a kanceláﬁích, v ob˘vacích pokojích,
pracovnách, halách i loÏnicích.“
Co z na‰í mûstské ãásti jste uÏ
staãila poznat a kam se naopak
teprve chystáte?

„Jsem ráda, Ïe jsem zakotvila na
tomto okraji Prahy právû nejblíÏe
k mému rodnému, dﬁíve „V˘chodoãeskému kraji“. Líbí se mi tady rychl˘ pﬁechod velkomûsta do volné

pﬁírody a citlivé udrÏení
vodních ploch
v krajinû. I zastavûná plocha
pamatuje na
dûti ﬁadou pískovi‰È a dûtsk˘ch hﬁi‰È. Na
âerném Mostû
mû hodnû zaujala gumová
podlaha u dûtské prolézaãky. A kam
bych se ráda podívala? Letos bych se
na kole chtûla dostat dál do pﬁírody
neÏ do Kyjí a Horních i Dolních.
Poãernic. A také bych chtûla své
dosavadní trvalé bydli‰tû zmûnit
a stát se oficiálnû obãankou Prahy 14,
takÏe ji v nejbliÏ‰ích letech urãitû
poznám mnohem blíÏe.“
Jaké jsou va‰e dal‰í podnikatelské zámûry?
„Souãasná kolekce firmy pﬁedstavuje 150 druhÛ nábytkov˘ch solitérÛ
i atypick˘ch kusÛ na míru. Zahrnuje
skleníky, komody a knihovny rozliãn˘ch tvarÛ a velikostí, servírovací,
kvûtinové, telefonní a odkládací stoly, sedací soupravy, postele, zrcadla,
lampy, sloupové a nástûnné hodiny,
telefony a poliãky. Nábytek vyrábíme v ‰iroké ‰kále odstínÛ, lze jej v‰ak
vyrobit i podle dodaného vzorku
zákazníka. Velk˘ zájem je o sestavení vzorového ob˘vacího pokoje podle donesen˘ch rozmûrÛ místnosti

s vyznaãením oken a dveﬁí, a to ne
na poãítaãi, ale ve skuteãnosti. V téhle ‰iroké nabídce chceme pokraãovat. Dále musíme zaji‰Èovat pronájem zb˘vajících obchodních prostor
a hlavnû splácet pÛjãen˘ kapitál.
Podaﬁilo se mi získat do prostor
pﬁímo v˘robce nábytku, kteﬁí své
v˘robky dovedou na zakázku pﬁizpÛsobit rozmûrem, odstínem i tvarem a souãasnû na jiném místû v Praze své v˘robky nenabízejí. Tím
vlastnû je na‰e nabídka jedineãná.
Pokraãovat chceme v jarních „Dnech
otevﬁen˘ch dveﬁí“, kde jsme tﬁeba
letos pﬁivítali Elvise (na snímku
s paní Zastoupilovou) v dobovém
prostﬁedí, hledáme cesty, jak pomoci dûtem sponzorováním akce pro nû

tﬁeba na tubusu metra. Upﬁímnû ﬁeãeno, jsem hodnû zklamaná z vandalizmu na pû‰í zónû mezi stanicemi
Rajská zahrada a âern˘ Most nebo
v podchodu u pﬁístupové cesty
k nám. Na druhou stranu mám ov‰em
‰tûstí na sousední podnikatele z firem FEBA a TEXACO, po dohodû
s nimi, s ÚMâ Praha 14 a tﬁeba
i s TSK bychom chtûli spoleãnû zlep‰it úklid podchodu, vysadit odolnou
zeleÀ a doplnit smûrovací ‰ipky.
I tyhle mé aktivity souvisejí se snahou stát se letos podnikatelkou s trval˘m bydli‰tûm v Praze 14.“
Rádi vás tady pﬁivítáme, zaãnete
uÏ pátou desetitisícovku obyvatel
na‰í mûstské ãásti. Dûkujeme za rozhovor a pro zájemce je‰tû uvádíme
otevírací dobu, která je kaÏd˘ den od
10 do 20 hodin, kromû nedûle, kdy
konãí v 17 hodin.
vok
foto: autor a archiv
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www.optikmatuskova.cz
Dívejte se na svût v novém roce
nov˘mi br˘lemi!
VzdyÈ si to Va‰e oãi zaslouÏí!

Podûbradská 489, Praha 9, 198 00
tel.: 281 869 086, mobil: 736 752 757
Poliklinika â. Most, Gen. Janou‰ka 902, P-9
tel.: 281 912 531, mobil: 736 752 755

10% sleva do 31. 3. 2007
(s tímto kuponem)

Pozvánka do Havany
I. Obãanské sdruÏení Hloubûtín zve na veselici, která se uskuteãní
v âínské restauraci (dﬁíve pavilón Havana) 19. ledna 2007. Pﬁijìte
se pobavit, zazpívat si i zatanãit. Dobrovoln˘ pﬁíspûvek na reÏii i tombolu je vítán. Hrát budou kamarádi a zaãíná se uÏ v 18.30 hod.
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78 druhů imitace dřeva
8 druhů dýhy
zrcadlové dveře v pěti barvách
ratanové dveře, žaluziové dveře
Předváděcí střediska:
Praha 2

Bělehradská 36,
tel.: 222 563 026
Praha 8 Sokolovská 377/141 (Palmovka)
tel.: 731 106 521, tel./fax: 266 310 739
Praha 9 Breitcetlova 771, (Černý Most)
tel.: 603 242 133
Praha 10 Měcholupy, Kutnohorská 425
tel.: 603 242 133, 271 960 649
Praha 10 Nad Vršovskou horou 4 (OKAY)
tel.: 267 107 307, fax: 281 914 758
Brandýs-Stará Boleslav (OD LABE)
Masarykovo nám. 1778,
tel.: 606 376 728,
tel./fax: 326 903 081,
e-mail: l.spilka@volny.cz

e-mail:
e

l.s

Parkování na âerném Mostû

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

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

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

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

•

Koupím byt nebo rodinn˘ dÛm jakékoli velikosti, kategorie a vlastnictví, kdekoli v Praze. Nabídnûte cokoli, moÏno i dekret – nájemní smlouvu,
i v domû s majitelem, podnikov˘ apod. I zdevastovan˘, IV. kateg., v soudní Ïalobû, neoprávnûnû obsazen˘, s neÏádoucím nájemníkem, ãi s jakoukoli právní vadou. Ve‰keré formality zajistím, zaplatím
stûhování i pﬁípadné dluhy na nájemném, privatizaci apod. Mohu sehnat a zaplatit i náhradní byt,
domeãek mimo Prahu apod. a dát ãas na vystûhování. Seriózní jednání, platba ihned a v hotovosti,
tel.: 222 712 015.
12/15
Rozúãtování tepla. Levnû a rychle! www.bytova-druzstva.com nebo volejte 737 466 721. 12/05
Prodám chatku v zahr. kolonii D. Poãernice,
zn.: rodinné dÛvody, 605 227 113.
1/02
Stavební projekty nabízím pro rekonstrukce
bytov˘ch jader, rekonstrukce a novostavby rodinn˘ch domÛ. Tel.: 723 858 248
1/03
Opravy ‰icích strojÛ v‰ech znaãek a typÛ se
zárukou i v domácnostech a prodej náhradních dílÛ.
Tel. 281 960 146, mobil: 602 251 828.
1/04
BAZAR – snowboardy, carvingové lyÏe cena
DO 3000,–. Tel. 777 246 373.
1/07
ÚâETNICTVÍ za pﬁíznivé ceny! Slevy pro
plátce DPH i nové podnikatele! Certifikovan˘ V·
úãetní,poji‰tûní odpovûdnosti. Tel.: 604 124 534.
1/09
DA≈OV¯ PORADCE nabízí odklady daní,
daÀová pﬁiznání, poradenství, (i e-mailem), spol.
zdaÀ. manÏelÛ, nemovitosti. Tel.: 608 066 088.
1/10
Zpracování úãetnictví, daÀové evidence nabízí certifikovaná úãetní fyzick˘m i právnick˘m
osobám. Kontakt 606 519 910, veãer 274 822 138.
1/12
Prodám druÏstevní garáÏ v Kyjích, ul. ManÏelÛ Dostálov˘ch 9. Kontakt 724 324 250, veãer
281 930 782.
1/13
DA≈OVÉ P¤IZNÁNÍ 2006, SPOLEâNÉ
ZDANùNÍ MANÎELÒ vám zajistí MVM úãetní
servis www.mvm-servis.cz J. Macáková, Zeleneãská 55, Hloubûtín, tel: 777 014 820, B. Vitásková,
Podnikatelská 565, Bûchovice, tel: 281 864 667,
E-mail: info@mvm-servis.cz
1/11
Koupím byt v této lokalitû druÏstevní nebo v os.
vlastnictví, na velikosti a patﬁe nezáleÏí. Platba hotovû. Tel. 775 053 379.
9/13
Douãím nebo nauãím nûmecky – âern˘ Most,
tel.: 281 915 330
1/18

•
•
•
•
•
•

LYÎE
KOLA –

• PRODEJ A SERVIS
• PÒJâOVNA
• BAZAR

PRODEJ A SERVIS

Náchodská 708
Praha 9 – Horní Počernice

KADEŘNICTVÍ FACE
MODELACE NEHTŮ

Po–Pá 9.00 – 18.30, So 9.00 – 12.00 hod.
Tel./fax 281 928 897
www.cyklopocernice.cz

Lásenická 1542
Praha 9 – Kyje Hutě

PRIVATIZUJETE ?
POMŮŽEME VÁM !

Otevírací doba:
Po 8.00 – 15.00
Út–Čt 11.00 – 19.00
Pá 8.00 – 14.00

Kadeřnice: Veronika 777 931 531
Manikérka: Tereza 776 675 421

•
•
•
•

•
•

Gymnázium, Praha 9,
âeskolipská 373
Osmileté a ãtyﬁleté gymnázium
s v‰eobecn˘m zamûﬁením,
zﬁizovatel hl. m. Praha
e-mail: info@ceskolipska.cz
www.ceskolipska.cz,
Jazyky: Aj, Fj, Nj, latina.
Poãítaãová uãebna a studovna s internetem
Zájmové a sportovní krouÏky: keramika,
taneãní klub, florbal, volejbal, futsal

DEN OTEV¤EN¯CH DVE¤Í
ãtvrtek 14. 12. 2006 a ãtvrtek 18. 1. 2007
vÏdy od 16.00 a od 17.15 hod.
hodinov˘ program pro uchazeãe i jejich rodiãe.

V‰ichni jsou srdeãnû zváni!
Pﬁijímací zkou‰ky naneãisto (âj. M, OSP):
pro Ïáky 5. tﬁíd Z·: 8. 2. 2007 od 14.30 hod.
pro Ïáky 9. tﬁíd Z·: 8. 2. 2007 od 16.30 hod.
Sponzor ‰koly: SHELL CZECH REBUBLIC a.s.

ÚVĚRY OD 3,5 %
Praha 7, Dělnická 54
budova Drutěvy
Otevřeno po 13–18, út–čt 9–17 hod.
Tel.: 220 806 614, 724 048 121
Těšíme se na vás !

ÚČETNICTVÍ
Zpracujeme vaši daňovou evidenci,
podvojné účetnictví, daně, mzdy, DPH,
přehledy. Rekonstrukce účetnictví,
zastupování na úřadech.
Telefon: 603 502 706, 281 932 886,
e-mail: hakata@seznam.cz

ÚČETNICTVÍ
MZDY, DANĚ
REKONSTRUKCE + PORADENSTVÍ
PRO PODNIKATELE, OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI,
POLITICKÉ STRANY, CÍRKVE,
OBČANSKÁ SDRUŽENÍ, BYTOVÁ DRUŽSTVA,
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY,
ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU, PŘÍSPĚVKOVÉ
A NEZISKOVÉ ORGANIZACE,
OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI

Miloslava Havlová – tel. 721 412 411

Uzávûrka
inzerce do ã. 2/07

je 15. 1. 2007

MASÁŽNÍ ZDRAVOTNÍ KŘESLO

HELIOS
NEJNOVĚJŠÍ MODEL

5 MASÁŽNÍCH PROGRAMŮ
Masíruje krk, šíji, bedra, celá záda a nohy
PLAVECKÝ AREÁL HLOUBĚTÍN – T: 603 421 396

•

Jizerské hory – spolujízda. Hledám „parÈáka“
do bílé stopy pro nadcházející zimní sezónu.Má
nûkdo z Phy 14 zájem obãas vyrazit na bûÏky? Ráno
tam, v podveãer návrat. Pracuji na smûny a mohu
i ve v‰ední dny. Tímto pﬁípadnû nabízím spolujízdu
i sjezdaﬁÛm. BliÏ‰í info mailem weidisch@dpp.cz,
tel.: 736 244 433.
1/15

•

! Prodavaã/Prodavaãka! Pﬁijmeme prodavaãe/prodavaãku do prodejny zdrav.pomÛcek v Praze 9-âern˘ Most (polikl.Parník) na dobu urãitou
(zástup za MD, 1–2 roky). Nástup moÏn˘ ihned.
Îivotopis zasílejte do 15. ledna 2007 elektronickou
po‰tou (msm@msm.cz) nebo faxem (318 635 213).
MSM, spol s r.o., Tel.: 318 620 603
1/17
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Praha 14 Tour

Aerobic v divadle

Vánoãní cena Prahy v synchronizovaném plavání má za sebou 25. roãník. Hloubûtínsk˘ plaveck˘ areál, kde trénuje jedin˘ praÏsk˘ oddíl akvabel
SK Neptun, pﬁivítal o víkendu 9. a 10. prosince závodnice z 10 zemí a 24 oddílÛ vãetnû exotick˘ch Japonek. K závodu se je‰tû podrobnûji vrátíme v pﬁí‰tích
Listech.
Upozornûní: 22. ledna bude zahájen zápis do
kurzÛ plavání a akvabel.
foto: j‰

Na v‰echny tenisové nad‰ence a deblisty obzvlá‰È ãeká v leto‰ním roce dal‰í seriál ãtyﬁher pro neregistrované hráãe. Je zajímavé, Ïe v‰ech tﬁí loÀsk˘ch
turnajÛ o pohár starosty se zúãastnil pouze jedin˘ pár, Pavli‰ – Studen˘, jehoÏ
celkov˘ souãet 600 bodÛ staãil jen na tﬁetí místo. První dvû pﬁíãky loÀské Praha 14 Tour obsadily se shodn˘m ziskem 800 bodÛ dvojice Smejkal – PapeÏ
(jednou první, jednou tﬁetí) a Mach – Maleck˘ (dvakrát poraÏení finalisté).
První podnik leto‰ního roãníku se uskuteãní 27. ledna na umûlém povrchu
v nafukovací hale vedle bazénu v Hloubûtínû, dal‰í pak probûhne 12. kvûtna
rovnûÏ na dvou kurtech s umûl˘m povrchem vedle Z· Bﬁí VenclíkÛ a cel˘
seriál vyvrcholí na antuce tenisového oddílu Slavoje Hloubûtín první záﬁijov˘ den. TakÏe, tenisté amatéﬁi, stálí úãastníci i vy, kteﬁí se o turnajích dozvíte prostﬁednictvím ListÛ Prahy 14 nebo na webov˘ch stránkách úﬁadu, neváhejte a zatrhnûte si ve svém kalendáﬁi ony tﬁi deblové soboty. Prezence je vÏdy
na místû od pÛl osmé, hrací systém bude vycházet z poãtu pﬁihlá‰en˘ch a úderem osmé se zaãnou poãítat první fift˘ny.
text a foto: vok

Na programu nového divadla v Horních Poãernicích byla 13. prosince hra
·tika k obûdu, o tﬁi dny pozdûji to byly Hry lásky a náhody a 19. prosince pﬁi‰lo na ﬁadu pﬁedstavení Fit studio D. Scénáﬁ tohoto galapﬁedstavení na závûr
roku napsala a reÏie se ujala ‰éftrenérka Dagmar Zitová, na choreografii a v˘bûru hudby se podílel ‰irok˘ soubor studia. V˘sledkem bylo nad‰ení vyprodaného sálu, kter˘ nejvíc aplaudoval sestavám Beru‰ky, Mrazík, Dancing girls
a Motorkáﬁky i ﬁadû sólov˘ch vystoupení. Vánoãní aerobic v divadle se opravdu vydaﬁil.
text a foto: vok
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OBâANSKÉ SDRUÎENÍ ZAJÍâEK NA KONI (FOTO),
V¯TVARN¯ ATELIÉR ARS PUERIS (KRESBA NA SKLE),
PETR DRÁBEK, PETR URBAN (KARIKATURY),
Z· HLOUBùTÍNSKÁ, DITA ·IMÁNKOVÁ,
MANÎELÉ HLAVÁâKOVI (KRESBY A KOLÁÎE)
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