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LISTY

2008
bﬁezen

MùSÍâNÍK OBâANÒ âERNÉHO MOSTU, HLOUBùTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC

Masopust u na‰ich sousedÛ v Dolních Poãernicích patﬁí v na‰em regionu k nejvût‰ím a nejoriginálnûj‰ím. Na jeho ãele jely letos Tﬁi mu‰ket˘rky.
foto: Karel Vosátka
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Tělocvičny v novém

Z

aãátkem února pﬁivítali v Z· Chvaletická milé hosty – starostu Mâ Praha 14 Ing. Miroslava FroÀka, jeho zástupkyni
Mgr. Jitku Îákovou a vedoucí odboru ‰kolství Bc. Alenu Naidrovou. Slavnostnû se totiÏ ve ‰kole otevíraly dvû krásnû zrenovované tûlocviãny. Nové podlahy obou sportovních sálÛ financovala
Mâ Praha 14, ostatní si hradila ‰kola sama. Ve vût‰í z obou tûlocviãen je ze tﬁetiny nové obloÏení stûn, nové ko‰e a sítû na míãové hry,
men‰í tûlocviãna získala nové ochranné sítû na okna, ekonomické
osvûtlení, kryty radiátorÛ
a obû byly celé vymalovány. Po pﬁestﬁiÏení symbolické pásky popﬁál starosta dûtem v „nov˘ch“
tûlocviãnách hodnû pﬁíjemn˘ch hodin tûlocviku,
tréninkÛ a sportovních
zápasÛ a samozﬁejmû co
nejménû boulí, ne‰ikovn˘ch pádÛ ãi dokonce
úrazÛ. Hosté se zájmem
shlédli malé kulturnû sportovní vystoupení, které si
dûti pro tuto pﬁíleÏitost
pﬁipravily, z nûhoÏ pﬁiná‰íme i nûkolik fotografií.
text a foto: ves

Ve l i k o n o c e

Ve l i k o n o c e

Ve znamení
charity

H

umanitární organizace ADRA poﬁádá od roku 2002 celorepublikovou
velikonoãní sbírku „Pomáhat mÛÏe
kaÏd˘“. Letos se uskuteãní ve dnech 18.
a 19. bﬁezna. Její v˘tûÏek je urãen na pomoc
obûtem pﬁírodních katastrof, válek, sociálnû, ekonomicky nebo zdravotnû ohroÏen˘m
lidem Evropy vãetnû âR, Asie a Afriky.
Sbírka probûhne ve více jak sto mûstech.
Je mezi nimi samozﬁejmû i Praha vãetnû
na‰í mûstské ãásti. Peníze na sbírku budou
vybírat do zapeãetûn˘ch kasiãek Ïáci
základních a studenti stﬁedních ‰kol, se kter˘mi ADRA spolupracuje. V loÀském roce
se pﬁi velikonoãní sbírce podaﬁilo vybrat
zhruba 2,7 milionÛ korun.
foto: archiv redakce

Ve l i k o n o c e

Ve l i k o n o c e

Ve l i k o n o c e

Ve l i k o n o c e

Velikonoční
inspirace
Mûstská ãást Praha – Dolní Poãernice spoleãnû s M·, Z·, dûtsk˘m domovem a obãansk˘m sdruÏením Poãin srdeãnû zvou na v˘stavu Velikonoãní inspirace, spojenou s ukázkami
tradiãního peãiva, vizovického peãiva, drátování, zdobení kraslic, pletení ko‰íkÛ a pomlázek
a ukázkami dal‰ích tradiãních velikonoãních
technik. Velikonoãní inspirace se uskuteãní
v sobotu 8. a v nedûli 9. bﬁezna, vÏdy od 10 do
17 hod. ve stodole pensionu âesk˘ statek
a v poãernickém informaãním centru. V˘stava
bude na poÏádání pﬁístupna je‰tû v pondûlí
10. bﬁezna. V nedûli 9. bﬁezna se ve 14 hodin ze
zámeckého parku vydá prÛvod s Moranou, která bude vynesena ze vsi a symbolicky utopena
v Rokytce.
j‰
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Informace z jednání Rady MČ Praha 14
Na svém 32. jednání dne 5. 2.
Rada mimo jiné

Na svém 33. jednání dne 19. 2.
Rada mimo jiné

Jmenovala grantovou komisi pro oblast sportu a tûlov˘chovy k posouzení a vyhodnocení
Ïádostí o poskytnutí grantu. Dále povûﬁila
posouzením a vyhodnocením Ïádostí o poskytnutí grantu: komisi pro sociálnû právní
ochranu dûtí a sociální vûci v oblasti sociálních vûcí a zdravotnictví, komisi bezpeãnostní a protidrogovou v oblasti protidrogové prevence a prevence kriminality, komisi kultury
a aktivit volného ãasu v oblasti kultury a vyuÏití volného ãasu dûtí a mládeÏe.
Komise v dané tematické oblasti posoudí
a vyhodnotí Ïádosti o poskytnutí grantu a pﬁedloÏí Radû (do 18. 3.) k posouzení návrh na pﬁidûlení grantÛ v grantovém ﬁízení Mâ Praha
14 v roce 2008.
Doporuãila ZMâ Praha 14 schválit podání
Ïádosti o dotaci z dotaãního programu Pﬁedcházení sociálnímu vylouãení a odstraÀování
jeho dÛsledkÛ 2008 – Program A. Podpora
terénní práce. Dále doporuãila ZMâ schválit
finanãní spoluúãast na tomto programu ãástkou ve v˘‰i 71 707 Kã z rozpoãtu na‰í mûstské ãásti.
JiÏ ãtvrt˘m rokem pÛsobí na ÚMâ Praha 14
terénní pracovnice pro romskou komunitu, kterou jiÏ kontaktovaly stovky dospûl˘ch klientÛ s Ïádostí o pomoc pﬁi ﬁe‰ení rÛzn˘ch problémÛ (v roce 2007 to byly napﬁ. problémy
související s nezamûstnaností, se zadluÏeností domácnosti, s bydlením, zá‰koláctvím, s látkov˘mi a nelátkov˘mi závislostmi, kriminalitou a gamblerstvím).
Souhlasila s návrhem naﬁízení hl. m. Prahy,
kter˘m se stanoví nové maximální ceny za
nucené odtahy osobních automobilÛ a za sluÏby parkovi‰È ke stﬁeÏení takto odtaÏen˘ch
osobních automobilÛ.
Dosud je v platnosti naﬁízení hl. m. Prahy
z roku 2001, kdy cena za úpln˘ odtah ãiní
1300 Kã, za neúpln˘ odtah 850 Kã a za 1 den
parkování 150 Kã. Návrh stanoví maximální
ceny ve v˘‰i 1700 Kã (úpln˘ odtah), 1000 Kã
(neúpln˘) a 250 Kã (1 den parkování).
Souhlasila se zámûrem zﬁídit ka‰nu pﬁi komunikaci Broumarská v Kyjích.
V souvislosti s rekonstrukcí Broumarské
bylo revitalizováno okolí Kyjského kostela.
Byly zde provedeny parkové úpravy veﬁejného prostranství pﬁiléhajícího k této komunikaci. Souãasnû do‰lo k pﬁestavbû opûrné zdi,
jeÏ sv˘m vzhledem koresponduje se stavbou
kostela. Dominantou vzniklého parãíku by
mohla b˘t ka‰na. Náklady na její zﬁízení lze
pﬁedbûÏnû stanovit ve v˘‰i cca 400 000 Kã.

Nemûla námitek ke studii nástavby o jednom
podlaÏí zakonãené sedlovou stﬁechou zdravotnického stﬁediska v Klánovické ul., která
umoÏní roz‰íﬁit sluÏby o ãtyﬁi specializované
ordinace. Dále poÏaduje koordinovat postup
stavebních úprav a ﬁe‰ení dopravy v klidu
s návrhem revitalizace veﬁejného prostranství
u zdravotního stﬁediska za úãelem spoleãného naplÀování cílÛ obou zámûrÛ.
Souhlasila se zmûnou územního plánu na
pozemcích parc. ã. 227/4, 227/3 a 227/5
v Hostavicích z plochy sady, zahrady a vinice – PS na v‰eobecnû smí‰ení – SV.
Pﬁedmûtem vyuÏití plochy tûchto pozemkÛ,
jeÏ se nacházejí v ochranném pásmu dráhy, je
poÏadavek na v˘stavbu rodinného domku
s kamenosochaﬁskou dílnou.
zpracoval z podkladÛ pro jednání RMâ:
Jaroslav ·míd, ‰éfredaktor

•

•

Pﬁehled v‰ech usnesení RMâ Praha 14
a Zastupitelstva Mâ Praha 14 najdete na
internetov˘ch stránkách radnice: www.praha14.cz

•

•

•

Zastupitelé budou
jednat 25. března
Starosta Mâ Praha 14 Ing. Miroslav
Fronûk svolává na 25. bﬁezna v poﬁadí
7. zasedání Zastupitelstva Mâ Praha 14.
Zasedání se uskuteãní od 14.15 hod.
v Galerii 14, nám.
Plk. Vlãka 686, âern˘ Most.

základních a stﬁedních ‰kol a zástupci nevládních neziskov˘ch organizací pracujících s dûtmi a mládeÏí na území Prahy 14. Informovala
ãleny komise o podání dvou projektÛ v rámci
programu prevence kriminality hl. m. Prahy, tj.
terénní pracovník pro dûti a mládeÏ a pokraãování v realizaci víkendov˘ch pobytÛ a letního
tábora pro dûti ohroÏené sociálním vylouãením.
Komise na základû diskuse o protidrogové prevenci doporuãuje:
vytvoﬁit takov˘ rámec spolupráce mezi Mâ
a Mûstskou policií a pﬁípadnû dal‰ími subjekty, aby do‰lo k pravidelnému odstraÀování pouÏit˘ch injekãních stﬁíkaãek z veﬁejnû pﬁístupn˘ch míst (hlavnû z dûtsk˘ch hﬁi‰È a pískovi‰È),
kontrolovat prodej alkoholu a cigaret mladistv˘m,
pokraãovat ve spolupráci s Drop-in o.p.s.
v monitoringu drogové scény a v˘mûnném programu injekãních stﬁíkaãek pro závislé na návykov˘ch látkách,
aby se mûstská ãást finanãnû spolupodílela
ze svého rozpoãtu na monitoringu drogové scény a v˘mûnném programu injekãních stﬁíkaãek
pro závislé na návykov˘ch látkách.
Sociální kurátorka komisi seznámila s cel˘m
rámcem spolupráce s Armádou spásy na terénní
práci zamûﬁené na osoby bez domova. S Armádou spásy odbor sociálních vûcí a zdravotnictví spolupracoval cel˘ rok 2007. Komise se
shodla na tom, Ïe chybí koncepce bydlení
zohledÀující nízkopﬁíjmové skupiny obyvatel,
coÏ mÛÏe vést k bezdomovectví. Tajemník
komise informoval o zámûru zahájit intenzivnûj‰í spolupráci s bytov˘m odborem Magistrátu za úãelem prevence ztráty bydlení v dÛsledku neplacení nájemného a sluÏeb spojen˘ch
s uÏíváním bytu.

•
•
•
•

Komise životního
prostředí (4. 2.)

Komise pro sociálně právní
ochranu dětí a sociální věci (23. 1.)

Komise nesouhlasila s Ïádostí spoleãnosti
Linde Gas o zmûnu funkãního vyuÏití koridoru
pro trasu vleãky. Navrhovaná zmûna se t˘ká cca
12 800 m2 uvnitﬁ areálu Ïadatele. Komise souhlasila se zmûnou územního plánu v k. ú. Hostavice pro v˘stavbu rodinného domu s kamenosochaﬁskou dílnou. Komise nedoporuãila
k dal‰ímu projednávání Ïádnou nabídku na
funkãní vyuÏití území v k. ú. Kyje – Broumarská sever + jih a doporuãuje, aby zadavatel
upﬁesnil poÏadavky na vyuÏití daného území.
Komise souhlasila se zámûrem nástavby zdravotního stﬁediska v Klánovické za pﬁedpokladu, Ïe stavba v˘‰kovû nepﬁev˘‰í okolní rodinnou zástavbu a Ïe bude vyﬁe‰ena doprava v klidu
bez nároku na zábor veﬁejného prostranství.

Komise byla seznámena s pracovní náplní
protidrogové koordinátorky, která dále uvedla,
Ïe se pravidelnû setkává s metodiky prevence

Usnesení odborn˘ch komisí Rady
Mâ Praha 14 jsou pouze doporuãující
a nejsou pro Mâ Praha 14 závazné.

Pﬁipomínáme, Ïe jednání zastupitelstva jsou pﬁístupna veﬁejnosti. Obãané Prahy 14 mají v souladu s jednacím
ﬁádem zastupitelstva a na základû Zákona o hl. m. Praze moÏnost vyjadﬁovat
svá stanoviska ke v‰em projednávan˘m
bodÛm programu bez pﬁedchozího souhlasu zastupitelstva.

Vydává Mûstská ãást Praha 14 • Roãník XI • Náklad 19 000 v˘tiskÛ • Adresa redakce: Bratﬁí VenclíkÛ 1072, 198 21 Praha 9 – âern˘ Most, (7 patro), tel. 281 005 580–82 a 281 005 445
(225 295 580–82 a 225 295 445), mail listyprahy14@p14.mepnet.cz • www.praha14.cz • ·éfredaktor Mgr. Jaroslav ·míd, smid@p14.mepnet.cz, 281 005 582, 606 693 126. Redakce
Mgr. Alena Veselá, Mgr. Pavel Vokurka, Jiﬁina RÛÏiãková • Redakãní rada: Ing. Miroslav Fronûk, Mgr. Jitka Îáková, PhDr. Zuzana Jelenová, Ing. Ludûk Lis˘, Bohumil Sobotka, Mgr. Jaroslav ·míd, Mgr. Pavel Vokurka, Mgr. Alena Veselá • Reg. ã. MK âR E 12085. • Zlom ARTEDIT, s.r.o., Praha • Tisk Moraviapress, a.s. • Distribuce âeská po‰ta, s.p. • Pﬁeti‰tûní povoleno
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Stříbrná cena
pro radnici Prahy 14
V leto‰ním roce získal Úﬁad
Mâ Praha 14 v˘znamné ocenûní –
stﬁíbrnou cenu Ministerstva vnitra
âR za kvalitu ve veﬁejné správû za
rok 2007. Tuto kaÏdoroãní soutûÏ
organizuje MV âR s cílem podpoﬁit ty úﬁady, které si v˘znam kvality ve své práci nejen uvûdomují,
ale také hledají a nacházejí cesty
jejího dosahování. Cena byla pﬁedána starostovi Prahy 14 Ing. Miroslavu FroÀkovi v prÛbûhu 4. Národní konference kvality, která se
uskuteãnila v lednu 2008 v Karlov˘ch Varech.
red
Stﬁíbrnou cenu pﬁebírá starosta
Prahy 14 od ministra vnitra Ivana
Langera. foto: Radoslav Bernart

Nepoteče voda
PraÏské vodovody a kanalizace, a.s. upozorÀují obyvatele z Kyjí-Hutí, Ïe tam dne
13. bﬁezna nepoteãe v nûkter˘ch ulicích voda
kvÛli rekonstrukci vodovodních ﬁadÛ. Úplná
odstávka v dobû od 8 do 20 hodin se t˘ká ulic
Stropnická, Branská, Burdova, Vizovická, Cvrãkova, Nad Hutûmi, Bodláková, Rolní, Ovsíková a LuÏní, ve Svûtské to platí pro ãísla 222,
390, 462 a 986, pro ulici Za âern˘m mostem
pak pro ãísla 272–274, 381, 446 a 1275. vok

Tibetská vlajka
na radnici
Také v leto‰ním roce se Mâ Praha 14 pﬁipojuje k tûm radnicím v âR, které si vyvû‰ením tibetské vlajky kaÏdoroãnû v bﬁeznu
alespoÀ symbolicky pﬁipomínají osud tohoto
stateãného a mírumilovného národa, kter˘ byl
násilnû okupován âínou a zatím marnû usiluje o dosaÏení alespoÀ autonomie v rámci âínské lidové republiky.
red

Anketa
spokojenosti zákazníků

MČ Praha 14
Stejnû jako v roce 2007 se rozhodla Mâ
Praha 14 uspoﬁádat v mûsíci dubnu 2008
Anketu spokojenosti zákazníkÛ s jejími
sluÏbami. Anketa se bude konat hlavnû
z dÛvodu získání informací pro zkvalitÀování sluÏeb mûstské ãásti a moÏností jejich
vylep‰ení. Ve vstupním prostoru obou budov budou pﬁipraveny anketní lístky, které
zákazníci vyplní po náv‰tûvû Mâ Praha 14
a vloÏí do schránky. V‰em, kteﬁí se aktivnû zúãastní této ankety, pﬁedem dûkujeme.
Ing. Michal Nûmec,
odbor interního auditu

Výběrové šetření
o životních podmínkách
domácností
âesk˘ statistick˘ úﬁad organizuje v leto‰ním roce v˘bûrové ‰etﬁení o Ïivotních podmínkách domácností v âeské republice, které
navazuje na pﬁedchozí roãníky tohoto ‰etﬁení.
Smyslem ‰etﬁení je získat reprezentativní údaje o ekonomickém a sociálním postavení ãesk˘ch domácností a jejich Ïivotních podmínkách, potﬁebné pro usmûrÀování sociální
politiky státu, její hodnocení, pro v˘zkumné
úãely i mezinárodní srovnání v rámci EU. ·etﬁení se uskuteãní v cca 14 000 domácnostech
na území celé âR. Pro zji‰Èování potﬁebn˘ch
údajÛ v Praze byly náhodnû vybrány i byty
v Praze 14.
red

Napsali
jste nám


Uprchlík
Zhruba o Vánocích se v Praze 14 objevila nutrie. Jak se sem asi chudinka dostala?
Pravdûpodobnû utekla z nûjakého chovu, ale
studená voda jí moc svûdãit nebude, navíc se
jedná o jedince-samotáﬁe. Zda sameãka ãi
samici, nevím.
Její spokojenost
s lidmi se v‰ak
projevuje tím, Ïe
od nich ochotnû
a ráda bere nûco
k snûdku, dá se
ﬁíct, Ïe je mnohdy aÏ pﬁecpaná.
Za Ïrádlem si totiÏ hravû vyskoãí z vody, i kdyÏ její stavba tûla
pÛsobí pﬁi pohybu dojmem tûÏkopádnosti.
Mezi prsty zadních konãetin má blánu, a tak
kdyÏ hrozí nebezpeãí, rychle hupne do vody
a vydrÏí b˘t pod vodou potopená aÏ pût minut.
Co taková nutrie Ïere? Hlavnû jablíãka, mrkev,
vodní rostliny, rákos, ale pﬁedev‰ím potﬁebuje proud vody. Pﬁi krmení v‰ak dejte pozor pﬁedev‰ím na bezpeãnost dûtí, i tito hlodavci
mohou pﬁená‰et nemoci.
V Anglii je ﬁada kolonií tûchto hlodavcÛ uÏ
dlouhá desetiletí, ale u nás jsou vidût pouze
na farmách a v chovech.
text a foto: MK
Poznámka redakce: z dÛvodu, aby se
nena‰el nûkdo, kdo by chtûl nutrii ublíÏit,
jsme z dopisu vypustili pﬁesné urãení místa jejího v˘skytu.

Nedostáváte Listy?
Také v leto‰ním roce nám do redakce telefonují a pí‰í ãtenáﬁi ListÛ Prahy 14, Ïe nedostávají do sv˘ch schránek svÛj (ná‰) mûsíãník.
V poslední dobû tﬁeba z ulic Vybíralova na
âerném Mostû, z Rochovské na Lehovci nebo
ze Zeleneãské v Hloubûtínû. Redakce se sv˘m
ãtenáﬁÛm omlouvá, ale opravdu není v jejích
silách tento problém ﬁe‰it, je to plnû v kompetenci âeské po‰ty sídlící v Chlumecké ulici, která za tuto sluÏbu dostává kaÏd˘ mûsíc
nemalou ãástku. Prosíme proto na‰e laskavé
ãtenáﬁe, aby se kromû redakce obraceli se sv˘mi stíÏnostmi také na své po‰tovní doruãovatelky, eventuálnû pﬁímo na jejich nadﬁízeného. Znovu pﬁipomínáme i to, Ïe v omezeném
mnoÏství jsou Listy Prahy 14 k dispozici
v podatelnû ÚMâ Praha 14 (Bﬁí VenclíkÛ
1073) nebo v Galerii 14 (nám. Plk Vlãka 686).
red
dvoustranu pﬁipravil: j‰
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Představujeme: Zuzanu Jelenovou

V

lednov˘ch Listech jsme zaãali s pﬁedstavováním
formou rozhovoru v‰ech 31 ãlenÛ Zastupitelstva
Mâ Praha 14. Dnes je na ﬁadû PhDr. Zuzana
Jelenová, pﬁedsedkynû spoleãného klubu KDU-âSL
a SNK-ED, neuvolnûná ãlenka Rady Mâ Praha 14
a ãlenka komise komunitního plánování. Paní Zuzana
Jelenová je rovnûÏ pﬁedsedkyní SdruÏení na pomoc
dûtem s handicapy Mot˘lek a v souãasné dobû pracuje na ministerstvu pro místní rozvoj. Je vdaná, má
dvû dûti.
Jak se daﬁí prosazovat komunitní plánování sociální oblasti v rámci Prahy 14?
Jsem ráda, Ïe se nám zastupitelkám za
KDU-âSL podaﬁilo pﬁesvûdãit ostatní zastupitele, Ïe na‰e mûstská ãást potﬁebuje znát
aktuální potﬁeby obãanÛ, aby je mohla lépe
a efektivnûji naplÀovat. A o tom vlastnû komunitní plánování je – obec si postupnû vytvoﬁí
svÛj plán poté, kdy zjistí, co lidé opravdu
potﬁebují. Je to dlouhodob˘ proces, v nûmÏ

Z Mot˘lku.
je velmi dÛleÏité aktivní zapojení obãanÛ.
Zatím jsme teprve na zaãátku této cesty, máme
zmapované, do jaké míry jsou naplnûné potﬁeby seniorÛ, obãanÛ se zdravotním postiÏením
a rodin s dûtmi. Nyní povaÏuji za velmi dÛleÏité postupné naplÀování zji‰tûn˘ch potﬁeb.
Tû‰í mû, Ïe se do dotazníkového ‰etﬁení zapojil velk˘ poãet lidí.
O komunitním centru Mot˘lek, jehoÏ
jste pﬁedsedkyní, informujeme pravidelnû
v kaÏdém vydání ListÛ. Existuje nûco, co
byste chtûla v souvislosti s Mot˘lkem zvlá‰È
zdÛraznit?
Mot˘lek je moje radost i starost. ZdÛraznit
bych chtûla pﬁedev‰ím obûtavost rodiãÛ, kteﬁí neumístí své handicapované dítû do ústavu, ale peãují o nû v rodinû. Komunitní centrum jsme zaloÏili proto, abychom vytvoﬁili
prostor, kde tyto rodiny najdou v‰estrannou
podporu. Mám velikou radost, Ïe se nám to
daﬁí a Ïe zájem o na‰e sluÏby je velk˘. Ná‰
t˘m to povzbuzuje v úsilí, kdyÏ napﬁ. po veãerech a o víkendech pí‰eme Ïádosti o dotace
a kdyÏ sháníme finanãní prostﬁedky, kde se

dá. UdrÏet komunitní centrum v chodu je totiÏ
stejná dﬁina jako vybudovat ho. Na‰tûstí
vÏdycky se nakonec na‰li dobﬁí lidé, kteﬁí
pomohli – nûkteﬁí penûzi, darem, jiní dobrovolnickou prací nebo tﬁeba umoÏnûním propagace. Ráda bych vyuÏila této pﬁíleÏitosti
k tomu, abych v‰em upﬁímnû podûkovala.
Díky patﬁí i vám a kolektivu redakce ListÛ
Prahy 14.
V zastupitelstvu Prahy 14 pÛsobíte druhé volební období. Jaké bylo to první a jak
zvládáte zatím to souãasné?
VÏdy pro mû bylo nejdÛleÏitûj‰í splnit, co
jsem lidem slíbila; nebudu tedy mluvit o práci v zastupitelstvu obecnû, ale o plnûní na‰ich
priorit Do komunální politiky jsem vstoupila
s konkrétní vizí vybudovat v Praze 14 dûtské
centrum. To bylo tûÏi‰tûm na‰eho volebního
programu. Tenkrát v na‰í mûstské ãásti chybûl DÛm dûtí a mládeÏe ãi Základní umûlecká ‰kola. Vadilo mi, Ïe nûkteﬁí rodiãe musejí
dováÏet své dûti na krouÏky do jin˘ch mûstsk˘ch ãástí. Proto jsem se zamûﬁila hlavnû na
roz‰íﬁení nabídky pro rodiny s dûtmi. Ujala
jsem se vedení komise pro kulturu a aktivity
volného ãasu. Mám radost, Ïe v minulém volebním období se v této oblasti mnohé zmûnilo k lep‰ímu. M˘m osobním vkladem bylo
nejen vybudování centra Mot˘lek, ale i otevﬁení nízkoprahového klubu Pacific pro neorganizované dûti a mládeÏ ze sídli‰tû.
Ve druhém období jsme mimo jiné iniciovali vznik klubu seniorÛ v Praze 14. V centru
Mot˘lek jsme krátce po volbách uspoﬁádali
setkání star‰ích obãanÛ, na které jsme pozvali i nûkteré radní a zastupitele. Ti pﬁislíbili podporu pﬁi vzniku seniorského klubu a nyní tento klub jiÏ na âerném Mostû funguje.
Pﬁedstavte si, Ïe máte neomezenou pravomoc: jaké tﬁi vûci (tﬁi pﬁání) byste v Praze 14 udûlala?
Vybudovala bych centrum, které by mûlo
ve své náplni spoleãenské, duchovní a kulturní aktivity a disponovalo by velk˘m multifunkãním sálem. Takové nekomerãní zaﬁízení Praze 14 chybí.
Také bych zﬁídila je‰tû alespoÀ jeden klub
pro seniory v Hloubûtínû nebo v Kyjích – kaÏdodennû otevﬁen˘, prostorn˘, pohodlnû zaﬁízen˘, s nabídkou zajímavého programu.
A do tﬁetice bych si pﬁála, aby v Praze 14
bylo bezpeãnûji.

V minulém volebním období jste byla
pﬁedsedkyní komise kultury a aktivit volného ãasu. Jakou roli má kultura a voln˘
ãas ve va‰em osobním Ïivotû?
Na kulturu mám bohuÏel ménû ãasu, neÏ
bych si pﬁála. Ale tﬁeba nedávno jsme byli
s manÏelem na skvûlém koncertu amerického
muÏského pûveckého Chanticleer ve Státní
opeﬁe. Oba rádi posloucháme dobrou muziku.
Voln˘ ãas trávím pﬁedev‰ím s rodinou. O víkendech obãas jezdíme na akce Klubu ãesk˘ch
turistÛ, v˘lety do pﬁírody nám pomáhají „nabít
baterky“.
Îijete s rodinou na âerném Mostû. Co
se vám zde líbí a s ãím nejste spokojena?
V˘hodou bydlení na âerném Mostû je kupﬁíkladu dobré dopravní spojení s centrem. Na
mÛj vkus je tu ale natûsnáno pﬁíli‰ mnoho lidí
na pomûrnû malém prostoru a není tu dostatek odpoãinkov˘ch ploch a zelenû. Trochu mi
vadí tohle bydlení typu noclehárna i velká anonymita. Vlastnû i proto se snaÏím o rÛzné aktivity, které lidi sbliÏují. V loÀském roce jsem
mimo jiné uspoﬁádala nûkolik pﬁedná‰ek
a relaxaãních worksopÛ pro lidi ve vûku nad
padesát let. A pﬁed Vánocemi jsme s na‰í farností pﬁipravili Îiv˘ Betlém s hran˘mi scénami a zpíváním koled, na kter˘ se pﬁi‰lo podívat pﬁes sto lidí. Myslím, Ïe podobné akce
pﬁispívají k tomu, aby se tu lidé mohli cítit
skuteãnû jako doma.
Kromû jiného jste pracovala jako redaktorka ãasopisu Na‰e rodina a ‰éfredaktorka
zpravodaje KDU-âSL. Jak vnímáte z profesního hlediska úroveÀ dne‰ních sdûlovacích prostﬁedkÛ vãetnû bulváru?
KdyÏ jsem po mateﬁské dovolené hledala
uplatnûní, ‰éfredaktor jednoho bulvárního plátku mi pﬁedloÏil tento pﬁehled honoráﬁÛ: za zajímavou zprávu platíme …. Kã za normostranu, za ãlánek o soukromí známé osobnosti vám
dáme pûtkrát tolik, za skandální odhalení VIP
dostanete desetkrát víc. Za tûchto okolností
jistû není pﬁekvapením, Ïe se ﬁada novináﬁÛ
snaÏí v˘hodnû prodat svou práci. Nemá smysl
je odsuzovat. Novináﬁi pí‰í to, co lidé chtûjí
ãíst.
Poslední otevﬁená otázka: co byste chtûla je‰tû sdûlit?
Chtûla bych zmínit dvû vûci, které by snad
mohly ãtenáﬁe ListÛ zajímat. V bﬁeznu se
chystám podat Ïádost o evropsk˘ grant, z nûhoÏ
bychom chtûli financovat rÛzné akce, kurzy
a poradenství pro maminky na mateﬁské dovolené a lidi star‰í padesáti let. Cílem je pomoci
lépe se uplatnit tûm, kdo jsou na trhu práce znev˘hodnûni a hrozí jim diskriminace. Kromû
toho pﬁipravujeme a sháníme finanãní podporu pro benefiãní koncert Hradi‰Èanu, jehoÏ
v˘tûÏek bude v kvûtnu vûnován ve prospûch
dûtí s handicapy. Srdeãnû vás uÏ pﬁedem
v‰echny zvu.
za ãtenáﬁe ListÛ se ptal:
Jaroslav ·míd, ‰éfredaktor
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Kulturní a sportovní akce radnice
B¤EZEN

Výstava kreseb
a fotoobrazů
Ve stﬁedu 5. bﬁezna v 17 hodin bude
v Galerii 14, nám. Plk. Vlãka, Praha 9-âern˘
Most zahájena v˘stava kreseb a fotoobrazÛ
sester Aleny a Jany Ditterov˘ch z âerného
Mostu. Alena Ditterová, studentka gymnázia,
se vûnuje kresbû
tﬁetím rokem. PouÏívá techniku pastelu, tempery nebo
olejomalby. Jana
Ditterová nachází
inspiraci pro fotoobrazy ze sv˘ch
cest, bûhem nichÏ
za poslední tﬁi roky
nav‰tívila Skotsko,
Portugalsko, Mexiko a Thajsko. Zajímá se o historii
a kulturu tamních
národÛ.
V˘stava potrvá do 27. bﬁezna
a bude otevﬁena
vÏdy v úter˘, stﬁedu a ãtvrtek 14–18
hod. a v nedûli
14–17 hod. Vstup
voln˘.

Koncert saxofonového
kvarteta

Svatojiřská
pouť

Srdeãnû zveme na koncert Saxofonového
kvarteta Bohemia, kter˘ se uskuteãní 12. bﬁezna od 18.30 hodin v Galerii 14. Na programu
jsou díla G. Rossiniho, L. Bernsteina, J. Kandera, G. Gershwina, G. Bizeta. Vstup voln˘.

V sobotu 26. dubna se koná tradiãní Svatojiﬁská pouÈ v Hloubûtínû na prostranství
pﬁed Penny Marketem. Zejména dûti se
mohou tû‰it na pouÈové atrakce – ﬁetízkov˘
kolotoã, houpaãky, autodráhu, stﬁelnici, na
nafukovací hrad ãi Ïirafu a divadélko. Chybût nebudou ani stánky s obãerstvením
a sladkostmi. Souãástí pouÈové zábavy budou
rovnûÏ tradiãní vepﬁové hody na Staré hospodû. Podrobn˘ program zveﬁejníme v pﬁí‰tích Listech.

Turnaj ve
stolním tenisu
V sobotu 15. bﬁezna se uskuteãní ve sportovní hale plaveckého areálu Hloubûtín turnaj ve stolním tenisu pro neregistrované hráãe od 15 let. Prezence v 8.30–8.50 hodin,
zaãátek turnaje v 9 hodin. Startovné 50 Kã.
Vstup pouze v sálové obuvi.

DUBEN

Obrazy a kresby
Jana Vlčka
Ve stﬁedu 2. dubna v 17 hodin bude vernisáÏ obrazÛ a kreseb akademického malíﬁe
Jana Vlãka. BlíÏe o autorovi a jeho díle se
dozvíte v dubnov˘ch Listech.

Árie z českých
a světových oper
Ve stﬁedu 16. dubna od 18.30 hod. se bude
v Galerii 14 konat koncert mezzosopranistky

 Základy práce na PC –
poprvé u poãítaãe

PRAHA 14

Centrum vzdělávání
a veřejného internetu
Maňákova 745,
Praha 9 – Černý Most
Pro vás, na zaãátek jara, pﬁipravuje nové
poãítaãové kurzy:

 První kroky s internetem

Kurz je urãen pro uÏivatele, kteﬁí chtûjí získat základní pﬁehled o internetu,
o moÏnostech jeho vyuÏití, chtûjí se
nauãit vyhledávat informace pomocí
internetu, pouÏívat elektronickou po‰tu a dozvûdût se nûco o ochranû poãítaãe pﬁed viry.

Jindﬁi‰ky Rainerové. BliÏ‰í informace uveﬁejníme v pﬁí‰tích Listech.

Kurz je urãen zaãáteãníkÛm, kteﬁí se
potﬁebují nauãit jak s poãítaãem pracovat. Seznámí se se základními pojmy
v oblasti poãítaãÛ, nauãí se pracovat
s my‰í a klávesnicí, orientovat se v prostﬁedí MS Windows, vytváﬁet, upravovat a tisknout dokumenty, pracovat se
soubory a sloÏkami na poãítaãi, vyhledávat dokumenty a seznámí se s programy, které jsou souãástí MS Windows.
Kurz je rozloÏen do 10ti lekcí za cenu
400,– Kã, pro seniory a dûti do 18 let za
cenu 200,– Kã.
Kurzy by zaãínaly zaãátkem dubna jedenkrát t˘dnû, termín konání bude upﬁesnûn dle
zájmu a naplnûní jednotliv˘ch kurzÛ.
Zájemci, prosím hlaste se pﬁímo v Centru
vzdûlávání a veﬁejného internetu nebo
na telefonních ãíslech: 222 940 933,
222 940 932 nebo 602 161 731.

Hlavním poﬁadatelem akcí je KVIZ Praha 14. Zmûna programu vyhrazena.

PŮLMĚSÍC
Ná‰ soused Mâ Praha 9 a jeho Galerie 9
poﬁádá u pﬁíleÏitosti státního svátku Pákistánu tﬁít˘denní kulturní akci vûnovanou
této v˘znamné jihoasijské zemi s více neÏ
160 miliony obyvatel. Podle barvy její státní vlajky ji nazval „PÛlmûsíc v zeleném“.
Ve vestibulu Vysoãanské radnice je instalována v˘stava barevn˘ch i ãernobíl˘ch
fotografií, ukázek odûvÛ i umûleck˘ch
pﬁedmûtÛ, která bude otevﬁena od 11. do
27. bﬁezna vÏdy od pondûlí do ãtvrtka (s v˘jimkou velikonoãního pondûlí) od 10 do
19 hodin. V˘stavu zpestﬁí nûkolik podveãerních spoleãensk˘ch akcí. V úter˘ 11. bﬁezna v 18 hod. se náv‰tûvníci mohou setkat
s úãastníky projektu „Pákistán 2006 a 2007“
– se známou ãeskou horolezkyní paní Dinou
·tûrbovou a s Vítûzslavem Dokoupilem. Oba
v˘znamnû pﬁispûli k úspûchu humanitární
mise poﬁádané organizací Hands for Help
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Adresa
divadla:
Votuzská 379/11, tel.:
kanceláﬁ 281 920 326,
tel.: pokladna 281 860
174 divadlo@pocernice.cz, www.divadlopocernice.cz. Pokladna
divadla je otevﬁena od pondûlí do ãtvrtka 16–18
hod. a hodinu pﬁed zaãátkem kaÏdého pﬁedstavení. Pokladna v Informaãním centru na
Chvalské tvrzi je otevﬁena od pondûlí do ãtvrtka 9–16 a v pátek 9–14 hodin.
Úter˘ 4. 3. v 19.30 hod.
LUCERNA ANEB BOJ O LÍPU
Divadelní spoleãnost Josefa Dvoﬁáka. Odehrává se po skonãení slavné pohádkové hry na
zvlá‰tní Ïádost a riziko v‰ech divákÛ. Hrají:
Josef Dvoﬁák, Pavlína Filipovská a dal‰í.
Pátek 7. 3. v 19.30 hod.
AGNES BELLADONE (Jean Paul Alegre)
Hoﬁká komedie v podání ochotnického divadelního souboru Havlíãek z Neratovic. Dûj se
odehrává v divadelní ‰atnû, kde jsme postupnû
svûdky premiéry a repríz pﬁedstavení, v˘voje
divadelních kritik, zákulisního humoru i vzájemné krutosti.
Sobota 8. 3. v 15 hod.
KÁâA A VODNÍK
Klasická ãinoherní pohádka v podání Lidu‰ãina divadla. Rozzloben˘ vodník ze zámeckého rybníka promûní rozpustilého prince
Obláãka v Ïabáka a hádavou princeznu Perliãku v bíl˘ leknín. Kdo je zachrání?
Nedûle 9. 3. v 18 hod.
V¯TEâNÍCI
DS Poãerníãci. Pﬁedstavte si bandu ãtvrÈákÛ
pﬁed maturitou, kteﬁí se chtûjí bavit, uÏívat si
Ïivota a dûlají naschvály uãitelÛm. Hra je plná
vtipn˘ch hlá‰ek, melodick˘ch taneãních písniãek a komick˘ch scén.

âtvrtek 13. 3. v 19.30 hod.
NE¤EÎ – koncert tria Sázavsk˘, Vﬁe‰Èál, Bene‰ovsk˘. MuÏsk˘ trojhlas je pro zvuk kapely charakteristick˘, stejnû jako vypracované kytarové party Víta Sázavského a ZdeÀka Vﬁe‰Èála
a ‰piãková basová kytara Filipa Bene‰ovského.
Pátek 14. 3. v 19.30 hod.
VùRN¯ aneb VRAH ZVONÍ DVAKRÁT
(Chazz Palminteri) Umûlecká agentura Rajcha.
V pﬁíbûhu, kter˘ by se dal velmi struãnû definovat jako „pﬁím˘ pﬁenos z jednoho pracovního v˘konu nájemného vraha“, v‰ak najdeme
mnohem víc, neÏ pouhé provedení nájemné
vraÏdy. Hrají: Tomá‰ Krejãíﬁ, Dana Homolová
a Václav Mare‰
Nedûle 16. 3. v 15 hod.
POHÁDKA O POPELCE (Pavel Cmíral)
Divadlo AHA! Klasick˘ pﬁíbûh chudé, hodné a krásné Popelky, která je utlaãována zlou
macechou a nevlastními sestrami. Urãeno dûtem
od 4 let.
âtvrtek 20. 3. v 19.30 hod.
LÁSKA, SEX A ÎÁRLIVOST
(Marc Camoletti) Divadelní spoleãnost Háta.
Komedie plná nedorozumûní a zvratÛ, kaÏdému asi dÛvûrnû znám˘ch z vlastního manÏelství. Úãinkují: Adéla Gondíková, Martin Zounar, Vladislav Bene‰, Ludmila Molínová,
a dal‰í.
Pátek 28. 3. v 19.30 hod.
S TVOJÍ DCEROU NE (Antonín Procházka)
Produkce agentura Harlek˘n. Pﬁíbûh docela
obyãejn˘ch manÏelsk˘ch párÛ snaÏících se pﬁedejít moÏné manÏelské krizi. ZpÛsobí nejprve
lehkou zápletku, postupnû v‰ak doslova gejzír
krkolomn˘ch situací, trapasÛ a slovního humoru. Hrají: Karolína Kaiserová, Petr NároÏn˘,
Naìa Konvalinková a dal‰í.
Zmûna programu vyhrazena.

V ZELENÉM
a pomohli vybudovat ãeskou polní nemocnici ve vesnici Aranda leÏící vysoko v horách
v Pákistánem spravované ãásti Ka‰míru. Ve
ãtvrtek 13. bﬁezna v 18 hod. Jana Tomí‰ková
seznámí zájemce s podmanivou krásou stﬁedovûk˘ch zahrad mughalsk˘ch sultánÛ na jihoasijském subkontinentu. V pondûlí 17. bﬁezna

ve stejnou hodinu bude o sv˘ch cestách po
této zemi pou‰tí a hor i o jejích kulturních
památkách vyprávût s projekcí diapozitivÛ
orientalista Jan Marek. V úter˘ 18. bﬁezna
také v 18 hod. budou mít náv‰tûvníci moÏnost shlédnout urdsky mluven˘ pákistánsk˘
celoveãerní film „Laskavost“ známého producenta a reÏiséra Parvéze Malika z ateliérÛ
A. M. v Láhauru (se simultánním tlumoãením
do ãe‰tiny). Kromû toho po celou dobu v˘stavy v nepﬁetrÏité projekci pobûÏí pákistánsk˘
dokumentární film „Pákistán pln˘ Ïivota“
s anglick˘m komentáﬁem a z reproduktorÛ
budou znít ukázky klasické i moderní pákistánské hudby. Milovníky kulináﬁsk˘ch specialit potû‰í ochutnávka tradiãní pákistánské
kuchynû, na kterou majitel pákistánské restaurace pan Imrán pﬁed zahájením kaÏdé podveãerní doprovodné akce pozve náv‰tûvníky
do sloupové sínû radnice.

Programovou nabídku v rubrice ListÛ
Co se dûje nejen v regionu aktuálnû roz‰iﬁujeme o informace z âeského rozhlasu
REGINA.

Toto rádio veﬁejné sluÏby je jednou z regionálních stanic âeského rozhlasu. Vysílá 24 hodin dennû na frekvenci 92,6 FM.
Pﬁes den Regina poskytuje sv˘m posluchaãÛm v aktivním vûku nepﬁetrÏit˘ proud
informací, zpráv, publicistiky a hudby,
veãer a v noci vysílá poﬁady hudební, kontaktní a zábavné. Sv˘m signálem pokr˘vá
celé území hlavního mûsta Prahy a 80 %
Stﬁedoãeského kraje. Vysílá téÏ prostﬁednictvím internetu na adrese www.rozhlas.cz/regina.

PROGRAMOVÉ TYPY
ČRo Regina – 92,6FM
Bezstarostná jízda. Vysílací ãas:
Po–Pá 7–9, 17–19 hod.
kompletní servis aktuálních dopravních
informací v Praze, pﬁíspûvky se zajímav˘mi informacemi a radami pro ﬁidiãe
i cestující v mûstské dopravû, pro získávání aktuálních dopravních informací spolupracujeme s Global Assistance, Policií
âR, mûstskou policií, TSK, Dopravním
podnikem hl. m. Prahy, motohlídkami
âRo Regina a âRo RadioÏurnál a samozﬁejmû s posluchaãi na bezplatné lince
800 900 500.
Mikrofórum. Vysílací ãas:
Po–Pá 16–17 (P), 21–22 (R) hod.
Kontakt: mikroforum@regina.rozhlas.cz.
Magazín kaÏd˘ den s jin˘m podtitulem:
pondûlí: na mu‰ce aktuální publicistika,
úter˘: film, stﬁeda: kulturní revue, ãtvrtek:
hudební magazín, pátek: spoleãnost, Ïivotní styl
Písniãky a gratulace. Vysílací ãas:
Po–Ne 12–13 hod. Písniãky na pﬁání
v novém!
Po‰lete sv˘m pﬁátelÛm a blízk˘m písniãkovou gratulaci: napi‰te nám – komu
je va‰e pﬁání urãeno, v kter˘ den má gratulace zaznít a jakou píseÀ dáváte zahrát
– âesk˘ rozhlas Regina, Hybe‰ova 10,
186 72 Praha 8, volejte na 272 170 170.

dvoustranu pﬁipravil: j‰

08-17_P14

26.2.2008

11:36

Stránka 8

Neziskovky a obãanská sdruÏení

8

B¤EZEN 2008

JAHODOVÉ MENU

Jahoda otevřela dveře

Kluby jsou pro vás otevřeny:
JAHÒDKA: ve stﬁedu a ãtvrtek od 9 do
11 hod.
JAHODA: zmûna otevírací doby!!!
novû v úter˘, ãtvrtek
a pátek od 15 do 19 hod.
DÎAGODA: v pondûlí, stﬁedu a pátek od
14 do 20 hodin.
Terénního pracovníka Martina mÛÏete potkat na ulici kaÏdou stﬁedu od 15 do
20 hodin.
A co se bude tento měsíc dít v klubech?

Klub JAHŮDKA
V obvykl˘ch otevíracích hodinách jsou
pro rodiãe s dûtmi pﬁipraveny zajímavé spoleãné aktivity jako tvoﬁení, zpívání a básniãky. Kromû toho je ãas i na vyﬁádûní dûtí
v zaﬁízené hernû. Prostory klubu jsou novû
zrekonstruovány a urãitû stojí za vidûní.
Tû‰íme se na vás.
ãt 6. 3. od 9 hod. bude v klubu jahÛdkov˘ karneval !

Klub JAHODA
út 4. 3. – Sportovní klub – zjistíme kdo
je nejrychlej‰í nebo nejmr‰tnûj‰í. Tak pﬁijìte pomûﬁit své sportovní síly s ostatními,
zaãínáme od 16 hod.
so 8. 3. – Odpoledne se stolními hrami
– zahrajeme si zajímavé stolní hry. Klub
startuje ve 13 hod.
ãt 20. 3. – V˘tvarno – pﬁijìte si vyzkou‰et nûjakou novou v˘tvarnou techniku.
so 22. 3. – V˘let – ¤ádûní v bazénu –
tentokrát si vyrazíme s Jahodou zaplavat do
bazénu Lagoon v LetÀanech. Pﬁihlá‰ky
budou k dispozici v klubu Jahoda.
ãt 27. 3. – Fotbálková liga dal‰í zápas
do Jahodové fotbálkové ligy. Vezmûte svého kamaráda nebo kamarádku, utvoﬁte fotbálkov˘ t˘m a pﬁijìte bojovat o body do
ligové tabulky. Registrace do 17 hod.

Klub DŽAGODA
V bﬁeznu se budeme zab˘vat tématem
„Îivot na sídli‰ti“. Více informací o akcích
na www.jahodaweb.cz/dzagoda.
po 3. 3. – GAMApruda (od 17 hodin)
so 8. 3. – V˘let (pﬁihlá‰ky v klubu)
po 10. 3. – DÏagodová liga ve fotbálku
(registrace do 17 hodin)
po 19. 3. – V˘tvarno
pá 21. 3. – Velikonoãní klub
pá 28. 3. – Kulturní klub
(od 17 hodin)

V novû zrekonstruované JahÛdce je radost si
hrát.

Pﬁi pﬁedávání finanãního daru se do Jahody
kromû zástupkynû Tesca Ivany Dubnové (uprostﬁed v ãerveném) pﬁi‰el podívat i b˘val˘ ﬁeditel Honza Dolínek (vedle vpravo).

První únorov˘ ãtvrtek uspoﬁádali v Jahodû Den otevﬁen˘ch dveﬁí. Kdo chtûl, mohl si pﬁijít
prohlédnout v‰echny její prostory a nechat si vysvûtlit, co k ãemu slouÏí. A bylo opravdu na co
se dívat. JahÛdka – klub pro nejmen‰í náv‰tûvníky a jejich rodiãe se vlastnû poprvé po celkové rekonstrukci znovu otevﬁela a v‰echny ohromila svou barevností a vkusn˘m zaﬁízením, které jako sponzorsk˘ dar vûnovala vãetnû hraãek IKEA. Celá Jahoda procházela v posledních
mûsících za provozu stavebními úpravami, z nichÏ nejpodstatnûj‰í byla v˘mûna oken v celém
objektu, coÏ financovala z ãásti Mâ Praha 14, z ãásti projekt JPD 2 a Centrum pro regionální
rozvoj. Jako super novinku chtûjí v dohledné dobû je‰tû otevﬁít speciální místnost pro plavání
kojencÛ, která bude mít návaznost na klub JahÛdka. O podmínkách budou vãas informovat ve
svém pravidelném sloupku. V Den otevﬁen˘ch dveﬁí zavítali do Jahody také milí hosté z hypermarketu Tesco, kteﬁí pﬁinesli penûÏit˘ dar v hodnotû 34 404 Kã. Byl to v˘sledek dal‰ího roãníku akce „Pomáhejte s námi“, kterou Tesco jiÏ nûkolik let vyhla‰uje na pomoc neziskov˘m organizacím. Tentokrát dobrovolníci prodávali bûhem tﬁí pﬁedvánoãních víkendÛ vánoãní ozdoby,
vyrobené v chránûn˘ch dílnách. V˘sledkem byl právû uveden˘ finanãní pﬁínos, kter˘ má ﬁeditelka Jahody Lucie Brázdová v úmyslu vyuÏít na dal‰í roz‰íﬁení pracovního kolektivu.
ves, foto autorka a archiv Jahody

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

10.–14. 3. po–pá Karetní t˘den v klubu. Cel˘ t˘den budeme mastit karty v klubu Most. Zveme rodiny i jednotlivce. Vûk:
8–99; Vstup zdarma; 15–19 hod. Telefonní
rezervace pﬁedem nutná.
11. 3. út Jarní de coupage. Kvûtináã,
kter˘ si u nás nazdobíte touto technikou
a osejete obilím vám po dobu velikonoãních svátkÛ zkrá‰lí domov. 16–18 hod.
18. 3. út Hody, hody doprovody, dejte vejce malovan˘... Pﬁijìte si k nám vyzkou‰et rÛzné techniky zdobení vajíãek.
Vyfouklá i plná vajíãka s sebou. 16–18 hod.
21.–23. 3. pá–ne Velikonoãní víkend.
Pojeìte s námi do Skryjí u Rakovníka!
PÛjdeme se podívat za trilobity, vyﬁádíme
se pﬁi hrách a vychutnáme si první jarní sluníãko. Vûk: 9–15; Cena: 650 Kã
Klub Most – otevﬁen˘ klub pro mládeÏ; Vstup zdarma; po–pá 15–19 hod.
Nové kroužky a kurzy:
PC dospûlí a senioﬁi.
Pro zaãáteãníky – práce s internetem,

programy MS-Word, MS-Excel,
vytváﬁení prezentace v MS-PowerPoint;
Vûk: od 30ti let; Cena: 500 Kã/16 lekcí;
po 17–18.30 hod.
Připravujeme letní tábory:
6.–18. 7. Smr‰Èov, CHKO Blaník
6.–20. 7. âesk˘ ·umburk, Jizerské hory
2.–16. 8. StráÏné, Krkono‰e
9.–23. 8. Podhradí u Ledãe nad Sázavou
9.–23. 8. Kozojedy, Kolínsko

nezisková organizace
Pražský spolek ochránců zvířat
poﬁádá:

22. umisÈovací v˘stavu
opu‰tûn˘ch koãek
Udûlejte radost nûkteré z opu‰tûn˘ch koãek
ãi koÈat tím, Ïe jim na Velikonoce nadûlíte nov˘ domov. V˘stava probûhne
16. bﬁezna od
10 do 17 hodin
v sokolovnû TJ
Sokol Hostivaﬁ,
U Branek 674
v Praze 10.
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Občanská inspirace
Kuãerova 14, âern˘ Most,
tel.: 281 918 473, 776 046 112
www.obcanskainspirace.cz,
e-mail:
info@obcanskainspirace.cz

Nové programy na březen
EKOHRÁTKY pro pﬁed‰koláky –
v rámci ekov˘chovného programu nabízíme nov˘ pravideln˘ krouÏek pro dûti
od 4 do 6 let kaÏd˘ ãtvrtek od 15 do
15.45 hod. V krouÏku se dûti seznámí
s obyvateli lesa, rybníku ãi statku, zahrají
si hry, nûkdy si odnesou vlastní obrázek ãi v˘robek. Díky podpoﬁe MHMP
jsou ekov˘chovné programy pro dûti
ZDARMA!
·achy – opût otevíráme krouÏek
‰achu pro zaãáteãníky i pokroãilé dûti:
po 15.45–16.30 – zaãáteãníci,
po 16.30–17.15 – pokroãilí.
Cena na pololetí 500,– Kã.
Velikonoãní dílny – nedûlní tvoﬁení
9. a 16.bﬁezna vÏdy od 15 hod. v prostorách Obãanské inspirace. Dílny jsou
urãeny zejména dospûl˘m, ale mohou se
zúãastnit i ‰ikovní ‰koláci ãi pﬁed‰koláci
s rodiãem pomocníkem. Více na Aktualitách na www.obcanskainspirace.cz. Hlaste
se emailem na tereza@obcanskainspirace.cz nebo telefonicky 774 707 744.

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

www.prorodinu.cz,
724761196; 281862342; 773605228
Vybíralova 969, kcr.hermanek@seznam.cz

Jednorázové programy mateﬁského
centra Klubíãko v bﬁeznu
V rámci heren kromû pravideln˘ch programÛ „Hrajeme si a uãíme se u maminky“ nabízíme pro rodiãe a pﬁed‰kolní dûti
tyto programy: sociálnû stimulaãní skupina 12. 3. od 10.15 hod. Hrátky s ptákem
Zlobivákem, semináﬁ Zamûﬁeno na rodiãe probûhne 26. 3. od 10.15 hod. MoÏnost
náv‰tûvy herny opût od 9.30. Vstup na program 10 Kã bez náv‰tûvy heren. Vstup do
heren 25 Kã pro maminku, dítû zdarma.
5. 3. Jarní v˘let za zvíﬁátky na Stanici mlad˘ch pﬁírodovûdcÛ DDM v Praze 5. Sraz
pro v˘letníky je v 8.35 hod. u fontány
u metra âern˘ Most, metro smûr Andûl
odjíÏdí v 8.46 hod. vstup je 10 Kã/dítû,
20 Kã/dosp. Uvidíme poníky, kozy, králíãky, morãata a také krokod˘ly. Kromû
vlastní svaãiny a pití moÏno vzít i nûco
k snûdku pro zvíﬁátka. V t˘dnu 17. 3.–21. 3.
v dopoledních hodinách probûhne program
na téma Velikonoce v Klubíãku. Jarní
kavárniãka pro Ïeny se uskuteãní 26. 3.
od 20 hod.
O pravidelném programu mateﬁského centra Klubíãko budete informování
z na‰ich www stránek, v˘vûsek a informaãních tabulí Mûstské ãásti. O programu
MuÏi v akci budete informování na tel.
ãísle J. Purkyta 721 850 036
Kontakt
vedoucí: Ing. Mgr. Marie Nováková
775 204 208
zástupce: Ing. K. Vavru‰ková
608 134 744

ANGLIâTINA PRO DOSPùLÉ –
doplÀujeme volná místa v kurzech angliãtiny, které vedou na‰i zku‰ení lektoﬁi:
POKROâILÍ ZAâÁTEâNÍCI: pondûlí
19–20 hod., stﬁednû pokroãilí: stﬁeda 19–20
hod., konverzace: stﬁeda 20–21 hod. Cena
kurzu je 1.850,– za pololetí. Skupiny max.
8 lidí, individuální pﬁístup, studijní materiály v cenû.
Bezplatná právní poradna – Kuãerova 14. MÛÏete se objednávat na telefonu
776 046 112, 281 918 473 nebo pﬁímo
ve sdruÏení. Dotazy mÛÏete také zaslat
e-mailem na: info@obcanskainspirace.cz. KaÏdou stﬁedu 9.30–11.30 mÛÏete pﬁijít i bez objednání do právní poradny!

KCR
Heřmánek

BB-klub
program na BŘEZEN
ANGLICK¯ KLUB pro teenagery –
kaÏdou stﬁedu 16.30–18 hod. (V KC Heﬁmánek – Vybíralova 969). Konverzaãní
angliãtina s rodil˘mi mluvãími (Ameriãany) zábavnou formou. Podporováno z grantu PARTNERSTVÍ a Mâ P14.
ENGLISH WEEKEND (18.–20. 4.)
Víkend s angliãtinou, zamûﬁen˘ pﬁedev‰ím
na konverzaci s americk˘mi lektory.
Kontakt: Mgr. Pavel Trefn˘
775 024 742, bbklub@centrum.cz

Zveme vás na filmové pﬁedstavení ve
Village Cinemas – dûtsk˘ animovan˘ pﬁíbûh pro KCR Heﬁmánek a pro vás zdarma:
·arlotina pavuãinka 2.4. od 9.30 hod.
Pﬁihlá‰ky pﬁedem na tel.: 777 901 377
nebo kcr.hermanek@seznam.cz. Dûkujeme spoleãnostem Village Cinemas a Bonton film za jejich podporu.
Cviãení na gymnastick˘ch míãích – zaãíná novû kaÏdé úter˘ od 18. 3., zatím
11–12 hod.
Zaji‰Èujeme pﬁi cviãení hlídání dûtí, více
na 724 761 196 a webu. Hlaste se pﬁedem na tel. 724 761 196 ãi na kcr.hermanek@seznam.cz
Maminky, tû‰íme se na vás v na‰em
mateﬁského centru!
Máme pro vás otevﬁeno v pondûlí, úter˘ a novû ve ãtvrtek od 9 do 12 hodin.
(Povídání, hraní si s dûtmi, v˘roba velikonoãních dekorací (sledujte letáky
a webové stránky), burza velikonoãních
receptÛ i s ochutnávkou
KCR Heﬁmánek nabízí dûtské i dospûlé kluby: (podrobnosti se dozvíte na
kcr.hermanek@seznam.cz)
Kurz hraní na bicí – individuální hodiny
V˘uka hry na kytaru – individuální hodiny pro dûti i dospûlé
V˘uka anglického jazyka pro rodiãe s hlídáním dûtí
V˘tvarná dílna pro dûti,mládeÏ a dospûlé
Individuální v˘uka literárnû dramatického oboru
Spoleãenské deskové hry
Semináﬁ bubnování (vlastní bubínky a v‰e
na co je moÏné bubnovat s sebou) 8. 3.
od 10 hod.
Zveme v‰echny na otevﬁené pﬁedná‰kové veãery o cizincích mezi námi s tradiãním obãerstvením: v pondûlí 3. 3. od
17 hod. – Heﬁmánek:
Zajímá vás, jak se Ïije v âínû? Program
zdarma, obãerstvení k tématu.
Organizujeme multikulturní programy
pro dûtské kolektivy v mateﬁsk˘ch ‰kolkách a ‰kolách na âerném Mostû, pokud
máte zájem, rádi k vám pﬁijdeme na
náv‰tûvu.

stránky 8 – 11 pﬁipravila Alena Veselá
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Komunitní centrum
MOTÝLEK
Centrum
denních
služeb
V nûkolika nejbliÏ‰ích ãíslech ListÛ bychom ãtenáﬁÛm rádi pﬁedstavili hlavní projekty KC Mot˘lek. Pro zaãátek jsme zvolili
ten nejrozsáhlej‰í, kter˘m je Centrum denních sluÏeb. Na‰í vizí je to, aby dûti se zdra-

votním postiÏením mohly vyrÛstat ve své
rodinû a v dospûlosti Ïily samostatnû nebo
potﬁebovaly co moÏná nejmen‰í podporu svého okolí. A právû prostﬁednictvím Centra denních sluÏeb jim pomáháme, aby mohly trávit
svÛj voln˘ ãas podobnû, jako jejich vrstevníci. V Mot˘lku si mohou vyzkou‰et rÛzné ãinnosti, rozvíjet své zájmy a také se zlep‰ovat
v sobûstaãnosti. Mezi aktivitami, ze kter˘ch
si mohou vybrat, jsou napﬁ. dopolední integrované herny pro pﬁed‰koláky, muzikoterapie, logopedie, dûtsk˘ klub, canisterapie, plavání, cviãení a keramika. Na rozdíl
od bûÏn˘ch krouÏkÛ v‰ak pracujeme s kaÏd˘m dítûtem podle jeho individuálního plánu,
kter˘ sestavujeme spolu s rodiãi.
Více informací najdete na na‰ich
webov˘ch stránkách www.motylek.org v ãásti Pro dûti s handicapem.
Mimořádné akce Motýlku
na březen

Muzikoterapie vyuÏívá skuteãnosti, Ïe hudba má prokazatelné pozitivní úãinky pﬁi nemocech, stresu i bolestech.
Navíc je neoceniteln˘m pomocníkem pﬁi rozvíjení schopností a dovedností nejen handicapovan˘ch dûtí

ãt 6. 3. od 17.30 Barevná
pohádka – pro malé dûti s rodiãi v Galerii 14.
stﬁ 26. 3. 18.30–20.30 Veãerní relaxaãní malování pro
dospûlé
so 15. 3. 9–16 hod. sobotní
hlídání dûtí s postiÏením – uÏijte si trochu odpoãinku (nebo tﬁeba jarní úklid) a svûﬁte nám na
sobotu své dítû.
ne 30. 3. od 15 hod. spoleãná

Zajíček na koni
Na‰e obãanské sdruÏení poﬁádá
od 12. do 20. 7. a od 21. do 29. 7.

Letní tábor s jízdami na koních v zámku Kout na ·umavû
Podívejte se se zajíãkem do svûta zvíﬁat!
KaÏd˘ den se probudíme v ﬁí‰i jednoho z nich a budeme poznávat jejich radosti
i starosti. To v‰e v rámci arteterapie, muzikoterapie, canisterapie, pohybov˘ch her,
bûhem v˘uky angliãtiny a na v˘letech. Nebude chybût ani kaÏdodenní terapie jízdou na

koních. Speciálnû vybavené prostﬁedí zámku Kout na ·umavû umoÏní pobyt nejen dûtem zdrav˘m, ale pﬁedev‰ím dûtem
s handicapy a jejich rodinám, dûtem z uprchlick˘ch táborÛ a z dûtsk˘ch domovÛ. Cena je
individuální, nejniÏ‰í pﬁíspûvek na cel˘ pobyt
je pro rodiãe s handicapovan˘m dítûtem:
1200 Kã první dospûl˘, 800 Kã dítû s handicapem. Úãast dal‰ích dûtí moÏná a vítaná,
cena individuální.
Za pomoc dûkujeme: Mâ Praha 14,
Magistrátu, Metrostavu, Nadacím Sluneãnice a âlovûk ãlovûku, Bramacu, Globusu,
IKEA, ORCA, Euromedia, Levn˘m knihám
a dal‰ím sponzorÛm.
Kontakt:
www.zajiceknakoni.cz,
zajiceknakoni@centrum.cz,
telefon 776 582 848

akãní náv‰tûva záchranné stanice hl. mûsta Prahy – pﬁihlá‰ky u Lucie Krísové v Mot˘lku, urãeno rodinám dûtí s postiÏením.
Na bﬁezen plánujeme náv‰tûvu divadélka MINOR. BlíÏe na www.motylek.org
a v˘vûskách.
Klub Pacific v březnu

út 4. 3. spoleãné sjíÏdûní tobogánu v LetÀanském aquaparku – pro klubáky, sraz
ve14 hod. u Pacifiku, s sebou lístky MHD.
Návrat kolem 18 hod.
ãt 6. 3. Puzzle klání – soutûÏ ve skládání
puzzlíkÛ 14–17 hod., vlastní puzzle vítány.
stﬁ 12. 3. Náv‰tûva filmu ve Village
Cinemas na â. Mostû. âas a film bude
upﬁesnûn, zdarma.
stﬁ 26. 3. od 16.30 AIDS – Interaktivní
dílna o tom, co toto onemocnûní obná‰í
a jak se mu vyhnout. Besedu povede lektor,
kter˘ na vlastní kÛÏi poznal, co to znamená
b˘t HIV pozitivní.
ãt 27. 3. Odpoledne plné hudby v Pacifiku
pá 28. 3. Filmov˘ klub v Pacifiku, v˘bûr
filmu rozhodneme ve stﬁedu.
29. nebo 30. 3. Spoleãná návûtûva Febio-Festu, den, ãas a film upﬁesníme.
PhDr. Zuzana Jelenová
pﬁedsedkynû SdruÏení na pomoc dûtem
s handicapy
www.motylek.org
KC Mot˘lek, Vlãkova 1067, Praha 14
Tel. 281 912 081, 775 964 765

Navštívili Ladu
Zaãátkem února se rozjeli Ïáci 9. roãníku Z· ·imanovská spolu s ﬁeditelkou ‰koly
Mgr. Janou Novotnou, která je vyuãuje v˘tvarné v˘chovû, na v˘stavu Josefa Lady v Obecním domû. V˘stava se stala podnûtem pro
jejich absolventskou práci z tohoto pﬁedmûtu.
V nové edici dûtsk˘ch kníÏek, pohlednic a kalendáﬁÛ Ïáci poznali, Ïe Lada není mrtv˘m
klasikem, ale je samozﬁejmou souãástí na‰eho kulturního povûdomí.
PAT
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ZÁPIS DĚTÍ
DO MATEŘSKÝCH
ŠKOL

Žáci ZUŠ soutěžili

v Mâ Praha 14 pro ‰kolní rok 2008/09
Vydání pﬁihlá‰ek
Vrácení pﬁihlá‰ek
Vydání rozhodnutí

26. 3.–27. 3.
16. 4.
14. 5.

Seznam mateřských škol
v Praze 14
M· „Korálek“ Bobkova 766, âern˘ Most II,
mskoralek@centrum.cz
M· „Sluníãko“ Gen.Janou‰ka 1005, âern˘
Most II, slunicko-ms@volny.cz
M· „Obláãek“ ·ebelova 874, âern˘ Most II,
oblacek.sebelova@seznam.cz
M· „Pohádka“ Vybíralova 968/4, âern˘
Most II, ms.pohadka03@volny.cz
M· Chvaletická 917/1, Lehovec,
ms.chvaleticka@seznam.cz
M· Kostlivého 1218, Jahodnice,
msjahodnice@volny.cz
M· Paculova 1115/12, âern˘ Most I,
ms.paculova@volny.cz
M· ·tolmíﬁská 602/4, Hloubûtín,
skolstol@volny.cz
M· „Duha“ Vybíralova 967/6, âern˘ Most II,
msvybiralova@quick.cz
M· Zeleneãská 500, Hloubûtín,
zelenecska@volny.cz
M· Osická 454, Kyje, tel. 281 868 545
(odlouãené pracovi‰tû M· Kostlivého)
M· ·estajovická 253/17, Hloubûtín
tel. 281 868 222
(odlouãené pracovi‰tû M· ·tolmíﬁská)

Ve hﬁe na kytaru postoupila do krajského kola
mezi jin˘mi i Jana Straková z Prahy 14.
foto: archiv ZU·

Pohádkový zápis
Zápis dûtí do 1. tﬁíd jsme pojali v Z· Gen. Janou‰ka pohádkovû. Dûti mûly moÏnost vybrat
si dobrodruÏnou stezku se Snûhurkou a zlou
královnou nebo s Ferdou Mravencem a Beru‰kou. Na stezce si vyzkou‰ely napﬁ. pﬁechod
laviãky, pﬁelézání a podlézání rÛzn˘ch pﬁekáÏek, práci se stavebnicí, ãi prolézání stra‰idelného tunelu. Po dobrodruÏství ãekal na pﬁed-

„Dozápis“ v ZŠ Šimanovská
Pro velk˘ zájem rodiãÛ otevírá Z· ·imanovská pro ‰kolní rok 2008/9 dvû první tﬁídy. Pokud máte je‰tû zájem, ‰kola nabízí
nûkolik posledních voln˘ch míst. „Dozápis“ se koná 11. bﬁezna od 14 do
16.30 hod. Po domluvû moÏnost i individuální náv‰tûvy.

Koncem ledna probûhlo ‰kolní kolo národní soutûÏe ÏákÛ ZU· âR ve hﬁe na klavír. Do
krajského kola soutûÏe postoupili 4 Ïáci, z toho
dva – Alexandra Likina a Ondﬁej Benek
z Prahy 14. Krajské kolo se koná 11. aÏ
14. bﬁezna. V polovinû února se konalo ‰kolní
kolo národní soutûÏe ÏákÛ ZU· âR ve hﬁe na
kytaru a ve hﬁe na akordeon. Do krajského kola
soutûÏe postoupilo 13 dûtí, z toho opût dvû –
Jana Straková a Jana Tﬁí‰ková z Prahy 14.
Krajská kola probûhnou 19. bﬁezna a 3.–5. dubna. Blahopﬁejeme a drÏíme palce!
Program v březnu:
5. 3.–17.30 hod. – Sál ZU· – ·kolní kolo
národní soutûÏe ÏákÛ ZU· âR ve hﬁe na smyãcové nástroje
10. 3.–18 hod. – Sál ZU· V. Hudební veãer
– koncert ÏákÛ ZU·
13. 3.–17.30 hod. – Staromûstské námûstí:
Koncert pûveckého souboru „Mozaika“ a dal‰ích ÏákÛ v rámci Velikonoãních trhÛ
17. 3.–18 hod. – Sál ZU· Koncert ke
180. v˘roãí úmrtí F. Schuberta.
LZ

Američani
u nás ve škole
Zaãátkem února pﬁijali na‰e pozvání na pﬁedná‰ku pracovníci americké ambasády, Terri
R. Gilbert a Steven Pryor. Îáci Chvaletické se
dozvûdûli spoustu vûcí o Ïivotû v Americe.
Konverzovali jsme s nimi celou vyuãovací
hodinu. Mnozí z ÏákÛ si pﬁipravili otázky
a odpovûdi nás vÏdy pﬁivedly k dal‰ím a dal‰ím otázkám a neustále jsme se posouvali dál
v pﬁedstavû typického amerického Ïivota. Mnoho otázek se t˘kalo samozﬁejmû americk˘ch
‰kol. Îáci se tam uãí kromû angliãtiny vût‰inou
francouz‰tinu a ‰panûl‰tinu. Pﬁedmûty na ‰kolách jsou stejné jako u nás a uãí se okolo sedmi
vyuãovacích hodin dennû. Zajímalo nás jestli
Ameriãané znají na‰í zemi. A pﬁekvapivû jsme
se dozvûdûli, Ïe kdyÏ byl u nás George Bush,
bylo pro mnoho lidí snem se k nám podívat.

‰koláky samotn˘ zápis, odtud si hrdû odná‰eli
potvrzení o jeho úspû‰ném absolvování a také
dárky, které pro nû vyrobili star‰í kamarádi. Pﬁi
zápisu byli velk˘mi pomocníky Ïáci 2.–5. tﬁíd,
kteﬁí jako trpaslíci, beru‰ky a mot˘li provádûli
budoucí spoluÏáky cel˘m pohádkov˘m zápisem.
kolektiv uãitelÛ Z· Gen. Janou‰ka

Vysvědčení u Mc Donald’s
Ve ãtvrtek 31. ledna jsme mûli moÏnost proÏít celkem netradiãní poslední den prvního pololetí. Nejprve jsme nav‰tívili kino a shlédli film Perla oceánu
a následnû jsme se pﬁemístili do Mc Donald’s, kde jsme
si jednak dali obãerstvení a také nám tu paní uãitelka
rozdala vysvûdãení. Bylo to zvlá‰tní a moc pûkné.
za 4.a Z· Hloubûtínská AneÏka Jelínková

Bavili jsme se také o americk˘ch svátcích.
Mnohem radûji neÏ Vánoce tam mají Hallowen
a den DíkÛvzdání. Dozvûdûli jsme se dost
a doufáme, Ïe se nûkdy do opravdové Ameriky pojedeme podívat. Nicola Procházková,
8.a Z· Chvaletická
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ODPADY jako součást našeho života
Odpad je movitá vûc, které se zbavujeme, pﬁípadnû máme úmysl nebo
povinnost se jí zbavit. Povinností kaÏdého je, aby se s odpady nakládalo takov˘m zpÛsobem, kter˘ nepo‰kodí Ïivotní prostﬁedí a neohrozí lidské zdraví. V kaÏdém pﬁípadû bychom mûli pﬁedcházet vzniku odpadu
jako napﬁ. uvûdomûl˘m nakupováním, vyh˘bat se zboÏí ve zbyteãn˘ch
obalech apod. Dále bychom se mûli zamyslet, zda vûc pﬁed vyhozením
nemÛÏeme opravit ãi jinak vyuÏít, nebo zda ji nemÛÏeme vûnovat na
charitu. DÛleÏitou souãástí v oblasti nakládání s odpady je recyklace,
kdy z materiálÛ, které by se staly odpadem, jsou cenné zdroje. Nebezpeãné odpady je nutno odevzdávat ve sbûrn˘ch dvorech a mobilních
sbûrnách. U nûkter˘ch typÛ nebezpeãn˘ch odpadÛ má v˘robce ãi dovozce povinnost (ze zákona) zpûtného odbûru bez nároku na úplatu.

Typické nebezpeãné látky
baterie a autobaterie
chemikálie
ﬁedidla a lepidla
léky
obaly od sprejÛ
zneãi‰tûné textilie
obaly s neznám˘mi látkami

Pﬁíklady odpadu s povinností
zpûtného odbûru
elektrické akumulátory
oleje
galvanické ãlánky a baterie
v˘bojky a záﬁivky
pneumatiky
elektrozaﬁízení z domácností
elektroodpad

(kompletní pﬁehled najdete v Seznamu nebezpeãn˘ch odpadÛ stanoveném Katalogem odpadÛ, Vyhlá‰ka ã. 38/2001Sb.)
Na území na‰í mûstské ãásti se nachází 78 sbûrn˘ch stanovi‰È na
tﬁídûn˘ odpad, kde jsou umístûny kontejnery na papír, sklo, plasty
a nápojové kartony (nejsou na v‰ech stanovi‰tích).
Do kontejneru na papír (modrý)
Patﬁí: star˘ papír, nezama‰tûné papírové obaly, lepenka, kartony,
krabice (v rozloÏeném stavu), knihy, ãasopisy
Nepatﬁí: celofán, obalové krabice s plastem a hliníkem (tetrapak),
fotografick˘ a voskovan˘ papír, mastn˘ papír,uhlov˘ papír (kopírák)

VOK), které jsou urãeny na odpad z provozu domácností, které nelze
pro jejich objem odloÏit do nádob na smûsn˘ komunální odpad. Pﬁistavování VOK je uskuteãÀováno jednak ze systému hl.m. Prahy, tak i ze
systému Mâ Prahy 14 na základû vypracovan˘ch harmonogramÛ. Jednotlivá stanovi‰tû jsou osazována VOK ze systému hl.m. Prahy do 14
hodin, ze systému Mâ Prahy 14 do 11 hodin a odváÏeny následující
den. VOK nejsou urãeny na stavební suÈ, v˘kopovou zeminu, pneumatiky, lednice, autobaterie a jiné nebezpeãné odpady a Ïivoãi‰n˘ a rostlinn˘ odpad. Pﬁistavené VOK nejsou urãeny na velkoobjemov˘ odpad
z podnikatelské ãinnosti. V pﬁípadû zji‰tûní se tyto subjekty vystavují
zahájení správního ﬁízení a uloÏení pokuty.
Nedílnou souãástí tﬁídûní a sbûru odpadu je bioodpad. Na území Mâ
Prahy 14 je uskuteãÀován dvakrát roãnû, a to v jarních a podzimních
mûsících, svoz formou stanovi‰È na sbûrn˘ch trasách. Tato sluÏba byla
mezi obyvateli mûstské ãásti pﬁijata s kladn˘m ohlasem a budeme v ní
i nadále pokraãovat a hledat moÏnosti zv˘‰ení její ãetnosti. JiÏ na podzim roku 2007 jsme se zapojili do pilotního programu sbûru bioodpadu
uskuteãÀovaného Magistrátem hl.m. Prahy, odborem ochrany Ïivotního prostﬁedí. V leto‰ním roce je zpracován první celopraÏsk˘ program,
kdy na‰í mûstské ãásti bylo pﬁidûleno osm velkoobjemov˘ch kontejnerÛ. Tyto kontejnery jsou pﬁistavovány na pevná stanovi‰tû po dobu 3–4
hodin. Na základû jednání budou ãtyﬁi velkoobjemové kontejnery pﬁistaveny 5. dubna. Rozpis stanovi‰È bude zveﬁejnûn na webov˘ch stránkách ÚMâ Prahy 14 a na v˘vûskov˘ch deskách ÚMâ Prahy 14. Sbûr bioodpadu poﬁádaného ÚMâ Praha 14 bude probíhat následnû a bude
zveﬁejnûn navíc je‰tû v Listech Prahy 14 v dubnovém ãísle.
Dále bychom chtûli upozornit, Ïe pálení odpadÛ, vãetnû odpadu ze
zelenû, je na území hl. m. Prahy zakázáno. Dle zákona ã. 86/2002 Sb.,
o ochranû ovzdu‰í, v platném znûní, je moÏné pálit bioodpad v obcích,
kde jsou podmínky stanoveny obecnû závaznou vyhlá‰kou. Hlavní mûsto Praha takovou vyhlá‰ku nevydalo, a proto je moÏné pálit pouze ãisté
(bez chemického o‰etﬁení) a proschlé dﬁevo, které se pouÏije v kamnech nebo na ohni‰ti jako palivo.
Závûrem uvádíme pro informaci adresy sbûrn˘ch dvorÛ v dostupné
vzdálenosti Prahy 14:

Do kontejneru na plasty (žlutý)
Patﬁí: PET láhve se‰lápnuté ãi slisované, plastové obaly od jogurtÛ
a nápojÛ, igelitky
Nepatﬁí: plasty s pﬁímûsí dal‰ích materiálÛ, polystyren, molitan,
linoleum a dal‰í v˘robky z PVC

Sbûrn˘ dvÛr hl.m. Prahy
Pod ·ancemi 44/1, Praha 9

Do kontejneru na sklo (zelený)
Patﬁí: rÛzné druhy skla, sklenice, láhve bez uzávûrÛ, tabulkové sklo
Nepatﬁí: zrcadla, drátûné sklo, autosklo, sklenûné láhve od chemikálií, keramika, porcelán
V oblasti nakládání se smûsn˘m komunálním odpadem do‰lo k úpravû pro v˘poãet velikosti sbûrné nádoby, a to hlavnû v sídli‰tní zástavbû.
1) Bytové domy – sídli‰tní zástavba
5–7 l na osobu a den
2) Bytové domy – ãinÏovní
4–6 l na osobu a den
3) Rodinné domy
4 l na osobu a den
Aby nevznikal v okolí sbûrn˘ch nádob na smûsn˘ komunální odpad
nepoﬁádek, kter˘ je vûtrem rozná‰en do zelenû a po ostatních plochách
sídli‰tû, bylo by vhodné, kdyby správcovské firmy na základû vlastního posouzení a zku‰eností nav˘‰ily ãetnost svozu nebo objem sbûrn˘ch
nádob v dÛsledku zmûny v˘poãtu.
Pro zaji‰tûní ãistoty stanovi‰È sbûrn˘ch nádob lze zajistit s PraÏsk˘mi sluÏbami, a.s. (Pod ·ancemi 444/1, Praha 9) úklid stálého stanovi‰tû na základû smlouvy (cena za poskytovanou sluÏbu je 18,– Kã kolem
jedné sbûrné nádoby, bez DPH).

Sbûrn˘ dvÛr hl.m. Prahy
Chvalkovická 3,
Praha 20-Horní Poãernice

Na území Mâ Prahy 14 je kaÏdoroãnû uskuteãÀováno v mûsících
bﬁeznu aÏ prosinci pﬁistavování velkoobjemov˘ch kontejnerÛ (dále jen

Sbûrn˘ dvÛr hl.m Prahy
Teplárenská 5, Praha 14

tel.: 284 098 581
Po–Pá 8–17 hod. (V LÉTù DO 18 H.)
So 8–15 hod.
tel.: 272 700 952
Po–Pá 8–17 hod. (V LÉTù DO 18 H.)
So 8–15 hod.
tel.: 281 924 959
Po–Pá 8–17 hod. (V LÉTù DO 18 H.)
So 8–15 hod.

Václav Falta, odbor Ïivotního prostﬁedí

VOLEJTE 221 777 777:
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VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY na BŘEZEN
Ze systému
hl. m. Prahy
V Humenci x Sadská
Hloubûtínská x
V Chaloupkách
Tálínská u ã. p. 15
Svûtská x Lipnická
RoÏmberská x Podli‰ovská
Mochovská x Zeleneãská
Konzumní x Na Obrátce
Vírská x Branská
VodÀanská x Skorkovská
·imanovská x Za ‰kolou

5.3.

10.3.

·estajovická x
V Chaloupkách
12.3.
Zámeãnická x Mochovská
Splavná x Svárovská
Koclíﬁova x Kaãínská
Vlkovická x Dvoﬁi‰Èská
Karda‰ovská u obch. stﬁediska

Svépravická x ·estajovická 17.3.
Nehvizdská x Zeleneãská
Babylonská x Jordánská
Spolská x Milovská
Jezdovická x Froncova
Liblická x Klánovická
Hejtmanská x Vranovská
Hamerská x Církviãná
Chvaletická x Vizírská
(chodník)

19.3.

Îelivská x Metujská
Zvíkovská x Dáﬁská
Kukelská x Chvaletická
Novozámecká x Vidlák

24.3.

Dﬁítenská x Velkoborská
Cidlinská x Mar‰ovská
Lásenická x Lipnická
Lipenské námûstí

26.3.

Velkoobjemové kontejnery jsou
pﬁistavovány do 14 hodin dne
dle rozpisu.

STOP
nepořádku
PraÏské sluÏby a. s. pﬁi‰ly s kampaní Stop
nepoﬁádku, která má za cíl pﬁesvûdãit PraÏany, aby se chovali zodpovûdnûji pﬁi nakládání s odpadem. „Neustále se pot˘káme s velk˘m nepoﬁádkem okolo kontejnerÛ na odpad
a s jejich pﬁeplnûností. ByÈ za tento stav neneseme zodpovûdnost, pﬁesto na své náklady tuto
situaci ﬁe‰íme. KampaÀ Stop nepoﬁádku má
za úkol vysvûtlit PraÏanÛm, kam se mohou
obrátit v pﬁípadû pﬁeplnûnosti kontejnerÛ. Dále
to, Ïe velkoobjemov˘ odpad nepatﬁí vedle kontejneru, ale do sbûrn˘ch dvorÛ,“ ﬁíká generální ﬁeditel PraÏsk˘ch sluÏeb Patrik Roman.
Pﬁeplnûné nádoby a kolem nich mnoÏství
odpadu, to je problém, kter˘ i pﬁes ve‰kerou
snahu svozov˘ch spoleãností zabezpeãit kvalitní sluÏbu pro PraÏany, na mnoh˘ch místech
hlavního mûsta pﬁetrvává. Chyba pﬁitom nevzniká na stranû svozov˘ch spoleãností, ale
na stranû majitelÛ, popﬁípadû správcÛ pﬁíslu‰n˘ch objektÛ, kteﬁí jsou zodpovûdní za zaji‰tûní dostateãného poãtu nádob na smûsn˘
odpad a za jejich pravideln˘ a dostateãn˘
odvoz, jak jim to ukládá obecnû závazná vyhlá‰ka hl. m. Prahy. Ta pﬁitom jasnû stanovuje, jaké minimální mnoÏství odvozu odpadu
na jednu osobu musí b˘t zaji‰tûno.
Souãástí kampanû je vzdûlávání PraÏanÛ
o tom, Ïe za nepoﬁádek okolo kontejnerÛ jsou
odpovûdní oni sami. Pokud nestaãí objem kontejneru pro danou lokalitu, je potﬁeba kontaktovat majitele ãi správce objektu a informovat

Ze systému
MČ Praha 14

ManÏ. Dostálov˘ch
ã. p. 1303
Doubecká x Ba‰t˘ﬁská

Dygr˘nova x Breitcetlova 10.3.
Bryksova x Kpt. Stránského
Trytova x Paculova
Va‰átkova x DoleÏalova

11.3.

Anderleho x
Gen. Janou‰ka
Bryksova x Fejfarova

12.3.

Kpt. Stránského x
Vybíralova
Bobkova proti ã. p. 747

13.3.

Mansfeldova x Kuãerova
Hlaìova proti ã. p. 671

17.3.

·romova x Gen. Janou‰ka 18.3.
Bobkova x MaÀákova
Bryksova proti ã. p. 949
Bouﬁilova x Bojãenkova

19.3.

Bﬁí VenclíkÛ x Vlãkova
Rone‰ova x Volkova

20.3.

ho o nutnosti zv˘‰ení objemu kontejneru
ãi ãastûj‰ího svozu. Za kvantitu a frekvenci
odvozu i za typy kontejnerÛ na veﬁejn˘ch místech jsou zodpovûdné mûstské ãásti. Proto by
lidé mûli apelovat na mûstské úﬁady, aby zv˘‰ily ãetnost odvozu ãi objem a mnoÏství kontejnerÛ podle potﬁeb dané lokality.
V rámci kampanû byla zﬁízena speciální
linka 221 777 777, kam mohou PraÏané volat
a sdûlit svÛj problém s kontejnery a dal‰ími
záleÏitostmi t˘kajícími se nakládání s odpadem. PraÏské sluÏby poskytnutím jednoho kontaktního místa chtûjí PraÏanÛm zjednodu‰it cel˘
proces a následnû sami sdûlí informace pﬁíslu‰né mûstské ãásti. V prÛbûhu kampanû bude
speciální linka sbírat poÏadavky na odvoz vûcí
a budou se pﬁedávat pﬁíslu‰n˘m sbûrn˘m dvorÛm, které se následnû spojí s lidmi a domluví
termín a podmínky odvozu. Informace o tom,
co se na sbûrn˘ dvÛr dá odvézt, jsou k nalezení na www.psas.cz odkaz sbûrné dvory. Dal‰ím palãiv˘m problémem je neukáznûnost
obãanÛ, kteﬁí ukládají odpad kolem nádob
a zneuÏívání nádob na smûsn˘ i tﬁídûn˘ odpad
ze strany ÏivnostníkÛ. Mûstské ãásti by mûly
zpﬁísnit dohled nad drobn˘mi Ïivnostníky, zajímat se více o to, jak˘m zpÛsobem se sv˘m
odpadem nakládají a zpﬁísnit postih pﬁípadn˘ch
hﬁí‰níkÛ. KampaÀ Stop nepoﬁádku bude probíhat formou reklamy v metru, tramvajích, citylightech a na obrazovkách v metru. Dále budou
na vybran˘ch místech probíhat interaktivní
akce, kde budou speciální maskoti lidem názornû ukazovat, jak nakládat s odpadem. Pﬁímo
na kontejnerech budou samolepky s informacemi o speciální lince.
Miroslava Egererová, tisková mluvãí
PraÏsk˘ch sluÏeb a. s.
egererovam@psas.cz

9. kvûtna x Písãitá
Travná x Kostlivého

25.3.
26.3.
27.3.

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.

Miss Kompost
Praha 2008
JiÏ potﬁetí vyhla‰uje obãanské sdruÏení
Ekodomov soutûÏ Miss Kompost. Leto‰ní roãník byl podpoﬁen Magistrátem hl. mûsta Prahy, a proto je urãen v˘hradnû PraÏanÛm. Pokud
o této soutûÏi sly‰íte poprvé, nenechte se m˘lit,
nejde o soutûÏ Ïenské krásy (v‰ak také loÀská
Miss zvítûzila s mírami 200x150x120 cm!)
SoutûÏícími
jsou zde opravdu komposty.
Pokud
tedy
nûjak˘ pûkn˘
vlastníte (mÛÏe
b˘t i na chatû),
vyfotografujte
ho, zjistûte jeho míry, popi‰te jídelníãek
(co v‰echno do
kompostu dáváte) a pﬁipojte
nûjakou zajímavou nebo humornou pﬁíhodu spojenou
s kompostováním. To v‰e za‰lete na soutez@ekodomov.cz nebo na adresu Ekodomov,
o.s., V Podbabû 29b, 160 00 Praha 6. Uzávûrka
pﬁihlá‰ek je 14. bﬁezna. Slavnostní vyhlá‰ení
probûhne na hole‰ovickém V˘stavi‰ti v rámci
veletrhu Biostyl 29. bﬁezna. Program, kter˘
bude obohacen módní pﬁehlídkou s názvem
„Nulov˘ odpad 08“, moderuje Jaroslav Du‰ek.
První tﬁi v˘herci obdrÏí zajímavé ceny. Akce
se koná pod zá‰titou radního magistrátu Petra ·tûpánka. Více informací na www.ekodomov.cz.
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estavování a plnûní rozpoãtu se
ﬁídí zákonem ãíslo 131/2000 Sb.,
o hlavním mûstû Praze ve znûní
zákona ãíslo 145/2001 Sb., a dále zákonem ãíslo 250/2000 Sb., o rozpoãtov˘ch
pravidlech územních rozpoãtÛ.

Příjmy
Pﬁíjmy mûstské ãásti za rok 2007 byly plnûny ve v˘‰i 348 753,83 tis. Kã, tj. na 101,33 %
vzhledem ke k upravenému rozpoãtu. Schválen˘ rozpoãet ãinil 198 141,90 tis. Kã, upraven˘ rozpoãet ãinil 343 200,50 tis. Kã.
Do pﬁíjmÛ Mûstské ãásti Praha 14 jsou
zahrnuty tyto pﬁíjmy: daÀové, nedaÀové, pﬁijaté dotace a pﬁevod ze zdaÀované ãinnosti.
Dotace pﬁedstavují nejvy‰‰í pﬁíjmovou poloÏku v rozpoãtu mûstské ãásti.
DaÀové pﬁíjmy byly plnûny ve v˘‰i
38 974,50 tis. Kã, tj. na 116,71 % vzhledem
k upravenému rozpoãtu. Do tûchto pﬁíjmÛ patﬁí správní poplatky, místní poplatky a daÀ
z nemovitostí.
NedaÀové pﬁíjmy mûli záporné plnûní ve
v˘‰i 286,62 tis. Kã a to z dÛvodu proveden˘ch
vratek do rozpoãtu hl. m. Prahy. Je zde promítnuté saldo finanãního vypoﬁádání za rok
2006, které ãinilo 4 864 553,32 Kã a finanãní
vypoﬁádání spolupodílu hl. m. Prahy na akci
JPD 2 – „Centrum vzdûlávání a veﬁejného
internetu“ ve v˘‰i 1 384 650,52 Kã. Na této
akci se finanãnû spolupodílely Mâ Praha 14,
hl. m. Praha, státní rozpoãet a Evropská unie.
Do tûchto pﬁíjmÛ jsou zahrnuty pﬁijaté
sankãní platby, pﬁíjmy z poskytování sluÏeb,
pﬁijaté pojistné náhrady, pﬁíjmy z úrokÛ a dal‰í drobné nedaÀové pﬁíjmy.
Dotace byly plnûny ve v˘‰i 233 799,95 tis.
Kã., tj. na 99,96 % vzhledem k upravenému
rozpoãtu. Ve schváleném rozpoãtu na rok 2007
byly schváleny dotace ze státního rozpoãtu ve
v˘‰i 20 976,00 tis. Kã a dotace hlavního mûsta Prahy ve v˘‰i 99 106,00 Kã. Rozpoãet byl
upraven na 233 883,80 tis. Kã.
V prÛbûhu roku do‰lo k úpravám rozpoãtu
o pﬁijaté dotace. Rozpoãet byl v prÛbûhu roku
nav˘‰en napﬁíklad o tyto neinvestiãní dotace –
dotace na v˘platu dávek sociální péãe a dávek

pomoci v hmotné nouzi ve v˘‰i 25 580 tis Kã,
dotace na v˘platu pﬁíspûvku na péãi ve v˘‰i
37 000 tis. Kã, dotace na sociálnû-právní
ochranu dûtí ve v˘‰i 5 154,3 tis. Kã, dotace na
provoz LSPP ve v˘‰i 1 686 tis. Kã. atd.. Mûstské ãásti byly poskytnuty také investiãní dotace, napﬁíklad – dotace na v˘mûnu oken
a vstupního portálu Pavilonu „E“ Z· Generála Janou‰ka ve v˘‰i 2 500 tis. Kã, dotace na
rekonstrukci elektroinstalace Z· Bﬁí VenclíkÛ
ve v˘‰i 3 726 tis. Kã, dotace na v˘mûnu oken
na budovû Z· Vybíralova ve v˘‰i 8 146 tis.
Kã, dotace na akci „Komunikace Jiráskova
ãtvrÈ – II. etapa“ ve v˘‰i 5 000 tis. Kã, dotace
na vybavení sportovi‰È potﬁebn˘m zázemím,
ul. Pilská ve v˘‰i 5 000 tis. Kã. atd..
Pﬁevod ze zdaÀované ãinnosti ãinil za rok
75 266 tis. Kã, tj. na 99,92 % k upravenému
rozpoãtu.

Výdaje
V˘daje Mûstské ãásti Praha 14 byly ãerpány za rok 2007 ve v˘‰i 321 271,17 tis. Kã,
tj. na 91,66 % vzhledem k upravenému rozpoãtu.
BûÏné v˘daje byly ãerpány ve v˘‰i
266 469,03 tis. Kã, tj. na 96,88 % vzhledem
k upravenému rozpoãtu. Schválen˘ rozpoãet
ãinil 191 152,00 tis. Kã, upraven˘ rozpoãet
ãinil 275 042,90 tis. Kã.
Kapitálové v˘daje byly ãerpány ve v˘‰i
54 802,14 tis. Kã, tj. na 72,63 % vzhledem
k upravenému rozpoãtu. Schválen˘ rozpoãet
ãinil 3 750,90 tis. Kã, upraven˘ rozpoãet ãinil
75 451,80 tis. Kã.

Běžné výdaje
 územní rozvoj – zde je ãerpání ve v˘‰i
574,80 tis. Kã, tj. na 93,77 % vzhledem k upravenému rozpoãtu. Finanãní prostﬁedky byly
ãerpány na zaji‰tûní studií a anal˘z pro investiãní akce, na konzultaãní a poradenskou ãinnost v oblasti vyuÏití volného ãasu dûtí a mládeÏe, na vypracování znaleck˘ch posudkÛ,
geometrick˘ch plánÛ atd.
 ekonomika a správa majetku – zde je
ãerpání ve v˘‰i 4 032,92 tis. Kã, tj. na 85,98 %
vzhledem k upravenému rozpoãtu. Zde byly
poskytnuty granty organizacím a fyzick˘m
osobám, které na území na‰í mûstské ãásti provozují veﬁejnû prospû‰nou ãinnost. Dále zde
bylo ãerpáno na konzultaãní, poradenské
a právní sluÏby, na stavební dozory, platby
nájemného, platby daní z nemovitostí atd..
 ochrana Ïivotního prostﬁedí – zde je
ãerpání ve v˘‰i 15 536,52 tis. Kã, tj. na

99,99 % vzhledem k upravenému rozpoãtu.
Finanãní prostﬁedky jsou urãeny na údrÏbu
dûtsk˘ch hﬁi‰È, zlep‰ení vzhledu území mûstské ãásti Prahy 14 (v˘sadba nov˘ch rostlinn˘ch kultur, sbûr psích exkrementÛ, sekání
trávy atd.) a zaji‰tûní odvozu komunálního
odpadu.
 doprava a v˘stavba – zde je ãerpání ve
v˘‰i 1 930,58 tis. Kã, tj. na 67,80 % vzhledem
k upravenému rozpoãtu. Finanãní prostﬁedky
byly ãerpány na opravy a úklid motoristick˘ch
i nemotorov˘ch komunikací
 ‰kolství – zde je ãerpání ve v˘‰i
50 905,49 tis. Kã, tj. na 99,27 % vzhledem
k upravenému rozpoãtu. 48 814,73 tis. Kã
z toho tvoﬁí v˘daje na pﬁíspûvky do základních ‰kol a mateﬁsk˘ch ‰kol. 1 654,54 tis. Kã
byl poskytnut hl. m. Prahou prostﬁednictvím
na‰í mûstské ãásti na projekt v rámci JPD 3 –
„Rozvoj vzdûlávání ÏákÛ se spec. potﬁebami
a zkvalitnûní vzdûlávání uãitelÛ“.
 kultura – zde je ãerpání ve v˘‰i 2 047,70
tis. Kã, tj. na 98,30 % vzhledem k upravenému rozpoãtu. Finanãní prostﬁedky pﬁedstavují náklady na poﬁádání koncertÛ, divadélek,
vernisáÏí, dûtského karnevalu, Svatojiﬁské poutû, Májování atd.. V mûsíci ãervnu byla také
poﬁádána kulturnû multisportovní akce „âern˘ Most sportuje“.
 zdravotnictví a sociální vûci – zde
je ãerpání ve v˘‰i 66 940,22 tis. Kã, tj. na
96,19 % vzhledem ke schválenému rozpoãtu.
âerpání ve v˘‰i 60 830,98 tis. Kã tvoﬁí sociální dávky. 2 514,00 tis. Kã bylo vyãerpáno
na zaji‰tûní peãovatelské sluÏby. 3 037,25 tis.
Kã tvoﬁí zaji‰tûní provozu LSPP.
 zastupitelstvo a místní správa – zde
je ãerpání ve v˘‰i 89 652,77 tis. Kã, tj. na
98,39 % vzhledem ke schválenému rozpoãtu.
Zde jsou soustﬁedûny odmûny ãlenÛm zastupitelstva, mzdové v˘daje a odvody sociálního
a zdravotního poji‰tûní, rovnûÏ jsou zde finanãní prostﬁedky na vzdûlávání zamûstnancÛ
úﬁadu. Dále je zde na zaji‰tûní chodu a provozu úﬁadu mûstské ãásti Praha 14 ãerpání ve
v˘‰i 33 252,23 tis. Kã, tj. na 93,23 % vzhledem
ke schválenému rozpoãtu.
 Listy Prahy 14 – zde je ãerpání ve v˘‰i
1 397,00 tis. Kã, tj. na 99,08 % vzhledem
k upravenému rozpoãtu. Finanãní prostﬁedky
pﬁedstavují komplexní v˘robu a distribuci regionálního ãasopisu „Listy Prahy 14“.
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Kapitálové výdaje
V prÛbûhu roku bylo ãerpáno na tyto akce:
Chodníky Jiráskova ãtvrÈ – jih
Zde bylo ãerpáno ve v˘‰i 1 553,04 tis. Kã.
Tato akce zahrnuje úpravu chodníkÛ v Jiráskovû ãtvrti (ul. Osická, Horusická, Dáﬁská, Zvíkovská, Mílovská, Pávovské nám.).
V 1. ãtvrtletí byla dokonãena, vyjma jiÏního
chodníku v ul.Mílovská, jehoÏ realizace byla
pozastavena z dÛvodu potﬁeby koordinace
s akcí investora PREdistribuce, a.s. – „Nová
RS 320kVN,kNN, Praha 14 – ul. S˘kovecká“.
Vzhledem ke zpoÏdûní celkové pﬁípravy této
stavby, nedo‰lo v loÀském roce k její realizaci tak, jak se pﬁedpokládalo a bylo dohodnuto. Náhradnû proto bylo v posledním ãtvrtletí
pﬁistoupeno k vybudování chodníku v ul. Spolská ve stejném finanãním objemu.
Zde byla poskytnuta dotace ve v˘‰i
1 562,74 tis. Kã.
Komunikace Jiráskova ãtvrÈ – 2.etapa
Náklady ve v˘‰i 4 999,65 tis. Kã. Akce
zahrnuje úpravu chodníkÛ, vjezdÛ a zelen˘ch
pruhÛ v ãásti ul. Podedvorská, Koberkova,
Podli‰ovská a Velkoborská a dále kompletní rekonstrukci zb˘vající ãásti ul. Dvoﬁi‰Èská
(vozovka + chodníky). Z dotace HMP ve
v˘‰i 5 mil. Kã probûhla v leto‰ním roce kompletní rekonstrukce komunikace Dvoﬁi‰Èské
a úprava chodníku, vjezdÛ a zelen˘ch pruhÛ
v ul.Podli‰ovská. Realizace akce byla zahájena v 09/2007.
Zde byla poskytnuta dotace ve v˘‰i
5 000,00 tis. Kã.
Komunikace Lehovec
Náklady ve v˘‰i 200,39 tis. Kã. V souãasné dobû je zpracovaná dokumentace pro
stavební povolení na úpravy vozovek a chodníkÛ v ulicích Cidlinská, Mar‰ovská, Nedvûdická, Knínická, Jaroslavická a ÎehuÀská
a probíhá zaji‰Èování stanovisek dotãen˘ch
orgánÛ státní správy a správcÛ sítí za úãelem
získání stavebního povolení.
Spojnice ulic Lednická a Dvoﬁi‰Èská
Náklady ve v˘‰i 87,58 tis. Kã. Prostﬁedky
byly vyuÏity na zaji‰tûní dokumentace pro
povolení stavebních úprav cesty pro pû‰í, spojující ul.Lednickou a Dvoﬁi‰Èskou. Souãástí
stavby bude i vybudování definitivního osvûtlení, které je provizornû zavû‰eno na telefonních sloupech.
Komunikace nad rybníkem
Náklady ve v˘‰i 188,73 tis. Kã V oblasti
rodinné zástavby na rybníkem – v ulicích Vaj-

garská, Hejtmanská, Vranovská, HÛrská,
Metujská, Îelivská, Sklenská, âerniãná
a Zdobnická – je plánována úprava komunikací za úãelem zlep‰ení nevyhovujícího stavu povrchÛ vozovek, ﬁe‰ení v˘hodnûj‰ího
dopravního reÏimu a zv˘‰ení poãtu parkovacích míst. Byla zde zpracována studie, jejíÏ
návrh bude podkladem pro dal‰í projektovou
pﬁípravu.

komunikace.
Majetkoprávní vypoﬁádání pozemkÛ parc.
ã. 2665/110 a 2665/103 k. ú. Kyje pod budovou M· Kostlivého a ãásti pﬁiléhající veﬁejné
komunikace ve ãtvrti Jahodnice.

Doplnûní herních prvkÛ hﬁi‰È na území
Mâ Praha 14
Náklady ve v˘‰i 999,96 tis. Kã. Finanãní
prostﬁedky byly vyuÏity na doplnûní dûtsk˘ch
hﬁi‰È na území Mâ Praha 14 nov˘mi herními
prvky.
Rekonstrukce hﬁi‰tû a vybavení sportovi‰È
potﬁebn˘m zázemím, Hostavice, ul. Pilská
Náklady pouze ve v˘‰i 412,82 tis. Kã.
V roce 2006 byla z dotace HMP zpracována
dokumentace na vybudování hﬁi‰tû a zázemí
v areálu ãp. 9 v Hostavicích. Ze stanovisek
dotãen˘ch orgánÛ, zaji‰Èovan˘ch pro úãely získání potﬁebn˘ch povolení, v‰ak vyplynula
potﬁeba nejdﬁíve ﬁe‰it zmûnu hranic funkãních
území a zpracovat celkovou studii vyuÏití areálu. Finanãní prostﬁedky v roce 2007 byly ãerpány na úhradu této studie a na úhradu projektu.
Zde byla poskytnuta dotace ve v˘‰i
5 345,53 tis. Kã.

Zastﬁe‰ení sjezdu do garáÏí – âern˘ Most
Náklady ve v˘‰i 1 499,12 tis. Kã.

Doplnûní klimatizace do VZT Galerie
Prahy 14
Náklady ve v˘‰i 770,46 tis. Kã. Z dÛvodu
neúnosnû vysok˘ch teplot za letních mûsícÛ
v prostorách víceúãelového sálu Galerie Prahy 14 bylo provedeno doplnûní klimatizace
ke stávající vzduchotechnice.
Úpravna TUV – lokalita âern˘ Most
Náklady ve v˘‰i 137,06 tis. Kã. Za úãelem
odstranûní rzi v rozvodech teplé uÏitkové
vody v bytov˘ch domech na âerném Mostû
(ul. MaÀákova, Bobkova, Bryksova a Kuãerova) byly na sklonku roku 2006 do v˘mûníkov˘ch stanic instalovány ãistiãe vody –
kompaktní elektrolytické úpravny. Akci ve
spolupráci s MHMP pro mûstskou ãást zaji‰Èovala Správa majetku Praha 14, a.s..
Nákup pozemkÛ k. ú. Kyje
Nákup ve v˘‰i 1 246,50 tis. Kã. Jedná se
o majetkoprávní vypoﬁádání pozemkÛ parc. ã.
793/61, 793/82, 793/96, 793/100, 793/145,
793/146, k. ú. Kyje o celkové v˘mûﬁe 677m2
mezi mûstskou ãástí Praha 14 a vlastníkem
panem Miroslavem Ko‰Èálem, bytem Kostelec 70, Jihlava. Jedná se o pozemky v lokalitû Jiráskova ãtvrÈ, které jsou vyuÏívány jako

Pﬁístavba ubytovny pro neplatiãe nájmÛ,
ãp. 25, ul. Broumarská
Náklady ve v˘‰i 1 660,15 tis. Kã.

Rekonstrukce stﬁechy bytového domu
ãp. 768–772, ul. Rochovská
Náklady ve v˘‰i 3 741,28 tis. Kã.
Rekonstrukce parku vãetnû ohradní zdi –
ul. Pilská, Hostavice
Náklady ve v˘‰i pouze 307,06 tis. Kã.
V roce 2007 nebyly provedeny pûstební zásahy do zelenû v zámeckém parku v Hostavicích
z dÛvodu prodlouÏeného správního ﬁízení na
vydání rozhodnutí k odstranûní stávajících dﬁevin. Pûstební zásahy a oprava ohradní zdi
budou pokraãovat v roce 2008.
Zde byla poskytnuta dotace ve v˘‰i
1 500,00 tis. Kã.
Centrum vzdûlávání a veﬁejného internetu Praha 14
Náklady ve v˘‰i 4 701,68 tis. Kã.
V 03/2007 byly dokonãeny a následnû zkolaudovány stavební úpravy nebytov˘ch prostor v pﬁízemí bytového domu ãp. 745 v ul.
MaÀákova, jejichÏ úãelem bylo vybudování
„Centra vzdûlávání a veﬁejného internetu Praha 14“ pro potﬁeby obãanÛ mûstské ãásti.
Následnû byly prostory vybaveny nábytkem
a poãítaãovou technikou.
Projekt je financován ze strukturálních
fondÛ EU, za spoluúãasti státního rozpoãtu,
HMP i Mâ. Provoz „Centra“ byl zahájen
v 08/2007.
Zde byla poskytnuta dotace ze státního rozpoãtu a z fondÛ EU ve v˘‰i 3 439,48 tis. Kã.
M· ·ebelova – rekonstrukce zdravotnû
technické instalace
Náklady ve v˘‰i 1 874,78 tis. Kã. Z dÛvodu ãast˘ch poruch rozvodÛ vody v budovû
mateﬁské ‰koly bylo v loÀském roce pﬁistoupeno k jejich celkové rekonstrukci, která probûhla v období letních prázdnin. Souãástí
rekonstrukce byla i v˘mûna zaﬁizovacích pﬁedmûtÛ na WC, v um˘várnách dûtsk˘ch oddûlení i v oddûleních pro zamûstnance.
Zde byla poskytnuta dotace ve v˘‰i
2 000,00 tis. Kã.
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M· ·estajovická – rekonstrukce stﬁechy
Náklady ve v˘‰i 1 297,10 tis. Kã. Z dÛvodu ‰patného stavu stﬁechy docházelo k ãastému zatékání de‰Èov˘ch vod do objektu a proto
byla v období letních prázdnin provedena její
celková rekonstrukce. Ta spoãívala v odstranûní pÛvodní plechové krytiny ze ‰ikmé stﬁechy, asfaltov˘ch pásÛ z ploché stﬁechy ‰koly
a v provedení zateplení a nové hydroizolace
z modifikovan˘ch asfaltov˘ch pásÛ. Souãástí
stavby bylo rovnûÏ nové oplechování a v˘mûna hromosvodu.
Zde byla poskytnuta dotace ve v˘‰i
1 000,00 tis. Kã.
M· ·estajovická – rekonstrukce kotelny
Náklady ve v˘‰i 1 023,79 tis. Kã. Z dÛvodÛ nevyhovujícího stavu zaﬁízení elektrokotelny byla v období letních prázdnin provedena její kompletní rekonstrukce, vãetnû zmûny
zdroje tepla. Pﬁed vlastní rekonstrukcí bylo
dojednáno odpojení vytápûní a ohﬁevu vody
pro Dûtské centrum Paprsek. V souvislosti
s rekonstrukcí musela b˘t provedena nejen
nová pﬁípojka plynu, ale i elektrické energie
a osazen hlavní rozvadûã ‰koly.
M· Paculova – rekonstrukce stﬁechy
Náklady ve v˘‰i 2 170,45 tis. Kã. Na zaãátku prázdnin byla zahájena jiÏ nûkolik let
plánovaná celková rekonstrukce stﬁechy. Ta
spoãívala v ponechání stávajících vrstev stﬁechy a v poloÏení nové hydroizolace vãetnû
zateplení. Souãástí akce bylo i provedení
nového oplechování a ãásteãná v˘mûna hromosvodu.
Mûstská ãást na tuto akci obdrÏela státní
dotaci ve v˘‰i 2 161,00 tis. Kã.
M· Paculova – v˘mûna oken a dveﬁí za
plastová
Náklady ve v˘‰i 1 830,93 tis. Kã. Z dÛvodu nevyhovujících dﬁevûn˘ch oken a dveﬁí
bylo pﬁistoupeno k jejich kompletní v˘mûnû za plastové, vãetnû nezbytn˘ch Ïaluzií.
Akce byla zahájena v 06/2007 a dokonãena
v 07/2007. Akce byla fyzicky i fakturaãnû
dokonãena. Mûstská ãást na tuto akci obdrÏela státní dotaci ve v˘‰i 1 439,00 tis. Kã
M· Gen. Janou‰ka – rekonstrukce rozvodÛ vody
Náklady ve v˘‰i 2 326,85 tis. Kã. V budovû mateﬁské ‰koly docházelo v posledních
letech k ãast˘m poruchám rozvodÛ vody.
Z toho dÛvodu bylo v období leto‰ních letních
prázdnin pﬁistoupeno k jejich celkové rekonstrukci. Souãástí rekonstrukce byla rovnûÏ
v˘mûna obkladÛ a dlaÏeb v um˘várnách, na
WC v‰ech dûtsk˘ch oddûlení a v˘mûna zaﬁizovacích sanitárních pﬁedmûtÛ.

M· Zeleneãská – nákup velkokuchyÀského sporáku
Náklady ve v˘‰i 70,00 tis. Kã. Z dÛvodu
zachování plynulého provozu mateﬁské ‰koly
byl vyﬁazen z provozu neopraviteln˘ sporák
a byl zakoupen nov˘ velkokuchyÀsk˘ plynov˘ sporák.
Z· Bﬁí VenclíkÛ – rekonstrukce silnoproudé elektroinstalace, etapa „A“
Náklady ve v˘‰i 3 731,71 tis. Kã. V období letních prázdnin probûhla dal‰í ãást rekonstrukce silnoproudé elektroinstalace ‰koly, která zahrnovala rekonstrukci rozvodÛ ve 2. NP
pav. A, B, C a v ãásti pav. D, vãetnû rozvadûãÛ a v˘mûny osvûtlovacích tûles na chodbách,
v kabinetech a sociálních zaﬁízeních.
Mûstská ãást na tuto akci obdrÏela státní
dotaci ve v˘‰i 3 726,00 tis. Kã.
Z· Vybíralova – v˘mûna oken za plastová
Náklady ve v˘‰i 8 147,13 tis. Kã. V pavilonech E, D a na v˘chodní fasádû pavilonu C
probûhla v˘mûna nevyhovujících dﬁevûn˘ch
oken za plastová. Spoleãnû s okny jsou zároveÀ vymûnûny vnitﬁní parapety a na vybran˘ch oknech i vnitﬁní Ïaluzie.
Mûstská ãást na tuto akci obdrÏela státní
dotaci ve v˘‰i 8 145,93 tis. Kã.
Z· Gen. Janou‰ka – v˘mûna oken za
plastová
Náklady ve v˘‰i 3 416,64 tis. Kã. Z dÛvodu ‰patného stavu byla bûhem letních prázdnin vymûnûna dﬁevûná okna v pavilonu „E“
za plastová. Souãástí akce byla i v˘mûna vnitﬁních parapetÛ a Ïaluzií.
Mûstská ãást na tuto akci obdrÏela státní
dotaci ve v˘‰i 2 500,00 tis. Kã.
Z· Gen. Janou‰ka – nákup myãky
Náklady ve v˘‰i 150,00 tis. Kã. Z dÛvodu
zachování plynulého provozu ‰kolní jídelny
byla vyﬁazena neopravitelná myãka ze ‰kolní
kuchynû a zakoupena nová.
Z· Chvaletická – rekonstrukce hﬁi‰tû
Náklady ve v˘‰i 4 009,24 tis. Kã. Z dotace HMP bylo v loÀském roce zrekonstruováno hﬁi‰tû uvnitﬁ bûÏeckého areálu základní ‰koly na víceúãelové hﬁi‰tû s umûlou trávou
o rozmûrech 54x35 m. Souãástí hﬁi‰tû bylo
i vybudování odvodnûní a oplocení, lajnování a dodávka sportovního vybavení.
Na tuto akci byla poskytnuta dotace ve v˘‰i
4 305,95 tis. Kã.
Z· Chvaletická – rekonstrukce podlahy
tûlocviãen
Náklady ve v˘‰i 1 615,58 tis. Kã. Vzhledem k nerovnému povrchu podlahy v obou
tûlocviãnách základní ‰koly bylo v loÀském

roce pﬁistoupeno k její celkové rekonstrukci.
Byla provedena nová dﬁevûná podlaha z parketov˘ch vlysÛ s v˘mûnou v‰ech konstrukãních vrstev, vãetnû provedení nové hydroizolace.
Mûstská ãást Praha 14 skonãila své hospodaﬁení za rok 2007 s kladn˘m saldem ve
v˘‰i 26 482,66 tis. Kã.

Příspěvková organizace
KVIZ P14
Mûstská ãást Praha 14 zﬁídila s úãinností
od 1. 1. 2008 novou pﬁíspûvkovou organizaci,
pﬁípravné právní a ekonomické práce probíhaly témûﬁ cel˘ rok 2007. Pod tuto organizaci, jejímÏ hlavním posláním je poskytovat
obãanÛm Mâ Praha 14 sluÏby v oblasti kultury, vzdûlávání, informaãní, spoleãenské
a sportovní, byla pﬁevedena redakce ListÛ Prahy 14, oddûlení kultury s celou svou agendou
a dále novû zaloÏené Centrum vzdûlávání
a veﬁejného internetu.

Plnění finančního plánu
zdaňované činnosti
na rok 2007
V˘nosy z pronájmÛ bytov˘ch (cca 66 mil.
korun), nebytov˘ch (cca 24 mil. Kã) prostor
a pozemkÛ (cca 2,5 mil. Kã) byly plnûny
v rámci finanãního plánu zdaÀované ãinnosti
Mâ P14 dle pﬁedpokladu.
U prodejÛ pozemkÛ a budov (cca 15 mil.
korun) a zejména u prodejÛ bytov˘ch domÛ
v rámci privatizace (cca 179 mil. Kã) byl
finanãní plán nûkolikanásobnû pﬁekroãen;
podaﬁilo se uzavﬁít více kupních smluv, neÏ se
pÛvodnû oãekávalo.
Z tûchto v˘nosÛ byly kryty velké opravy
domovního bytového fondu a nebytov˘ch
objektÛ (pﬁes 37 mil. Kã) a bûÏné opravy
a údrÏba vãetnû revizí a ostatních sluÏeb (témûﬁ
39 mil. Kã).
Z nejvût‰ích poloÏek realizovaného plánu
oprav na rok 2007 lze jmenovat v˘mûnu oken
za plastová v bytov˘ch domech a nebytov˘ch
objektech v celkové hodnotû 20 mil. Kã a velké opravy v Z· Gen. Janou‰ka 1006 (oprava
chodeb – dlaÏba, malování, opravy stûn, oprava soc. zaﬁízení, malování kuchynû, jídelny,
tﬁíd, poloÏení PVC apod.) v celkové hodnotû
témûﬁ 9 mil. Kã.
Hospodáﬁsk˘ v˘sledek Mâ za rok 2007
ãiní po zdanûní 60.745 tis. Kã. Bude pouÏit
pro krytí pﬁeváÏnû investiãních v˘dajÛ rozpoãtu hl. ãinnosti v roce 2008.
Ing. Miroslav Fronûk,
starosta Prahy 14
Ing. Kateﬁina Abou Chahine,
vedoucí odboru ekonomiky
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Když v Praze bývalo blaze…

Poznamenejte si:
 SENIOR TELEFON 800 157 157 –
telefonická krizová pomoc pokud se cítíte
opu‰tûni, kdyÏ vám zemﬁel partner, hledáte spﬁíznûné du‰e nebo náplÀ pro voln˘ ãas.
Volat mÛÏete 24 hodin dennû zdarma.
NezÛstávejte se sv˘m trápením sami!


Nácvik chÛze s hÛlkami (nordic walking) kaÏdé pondûlí v 15 hod. od recepce
Domu Portus (K. Svûtlé 18, Pha 1) nebo
15.15 hod. na Kampû u brány Sovov˘ch
ml˘nÛ. Pomáhá k odlehãení kloubÛ, rovná
záda a zaji‰Èuje lehk˘ pohyb celého tûla.
HÛlky je moÏné si zdarma pÛjãit na místû.

Drahomíra Vlachová spoleãnû
s Janem Víznerem pﬁi‰li ve stﬁedu
6. února do na‰eho Klubu seniorÛ, aby si tu spoleãnû s 50 pﬁítomn˘mi pamûtníky zavzpomínali na doby, „kdy v Praze bejvávalo blaze“. âas masopustních veselic se tu na hodinu a pÛl
promûnil v estrádu s vtipn˘mi bonmoty a zpûvem, k nûmuÏ se pﬁidali úplnû v‰ichni. Vzpomínalo se na Eden, na hostinec u FlekÛ a dal‰í místa, která mnozí pamatují je‰tû úplnû jinak, neÏ
je známe dnes.
text a foto: ves

Krátce z „Klubu“
Na kaÏdou na‰i stﬁedeãní schÛzku v Klubu seniorÛ v Bojãenkovû ulici pﬁijde v prÛmûru kolem 25 lidí. V lednu se vût‰ina z nás zúãastnila také
divadelního pﬁedstavení „Hostinec u kamenného stolu“ v divadle Na Fidlovaãce a v únoru jsme vidûli ve ·vandovû divadle hru „Periferie“. Vedoucí Klubu seniorÛ BoÏena Merclová nás v‰echny seznámila se zajímavou
akcí knihovny v Hloubûtínû, která se rozhodla pro nás uspoﬁádat akci
s názvem „Seznámení s internetem pro seniory“. První poãítaãov˘ kurz
probûhl 18. února, druh˘ je 3. bﬁezna od 9 do 10 hod. a od 10 do 11 hod.
Po skonãení kurzÛ obdrÏeli absolventi navíc je‰tû legitimace pro vstup do
knihovny, které platí rok a mohou na nû nav‰tûvovat je‰tû dal‰ích 35 knihoven po Praze zdarma. Máme radost, Ïe se Klub seniorÛ rozrÛstá – z pÛvodních 22 ãlenÛ je nás uÏ 32 a pﬁib˘vá
i zájemcÛ o pravidelné cviãení bûhem na‰ich schÛzek.
Jaroslava Makalová, seniorská zpravodajka ListÛ Prahy 14

 Posezení U StrécÛ – nedûle 30. bﬁezna 15 hod. Budeãská 19, Praha 2 (tram ã. 10
a 16) – písniãky, povídání, zajímavé informace.


Klub KONTAKT – klub pro osamûlé seniory. Spoleãné setkávání osamûl˘ch
seniorÛ, pﬁátelské povídání, probírání témat
o mezilidsk˘ch vztazích, oblíben˘ch knihách, divadelních pﬁedstaveních, filmech,
historii, Ïivotním stylu. KaÏdé pondûlí
13.30–15 hod. v Domû PORTUS 1. patro,
Karolíny Svûtlé 18, Praha 1

Psí návštěva
Argentinská doga Albinka
a její chovatelka ·tûpánka Pfeiferová z obãanského sdruÏení
Psi pro Ïivot pﬁi‰ly 13. února
zpﬁíjemnit odpoledne seniorÛm
do jejich klubu. 31 pﬁítomn˘ch
se zájmem vyslechlo pﬁedná‰ku
o schopnostech slepeck˘ch, canisterapeutick˘ch a asistenãních psÛ.
Povídání bylo o to poutavûj‰í, Ïe
fenka Albinka v‰e názornû pﬁedvádûla v praxi a spolu se svou
majitelkou tak vyvracela rádoby
kli‰é o zl˘ch bojov˘ch plemenech, k nimÏ argentinská doga
také patﬁí. Paní Pfeiferová hovoﬁila i o problematickém chování
nûkter˘ch psÛ a o tom, jak by mûli senioﬁi reagovat pﬁi setkání s nimi. Pro v‰echny to bylo
nesmírnû zajímavé a díky psí náv‰tûvû i nezastránku pﬁipravila: Alena Veselá
pomenutelné setkání.

Náv‰tûvníci Klubu seniorÛ mûli zájem nejen
o poslední ãíslo ListÛ Prahy 14, které jsme jim
se ‰éfredaktorem pﬁinesli, ale je‰tû i o zvlá‰tní ãíslo ke tﬁem v˘roãím Hloubûtína, které
mnozí dosud nevidûli.

V rámci stﬁedeãních setkání v Klubu seniorÛ se
pravidelnû cviãí.
foto: Marie Lexová
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Tři chlapi na bowlingu

Vítûzn˘ Antonín Kitler dosáhl ve tﬁetí sérii 190
bodÛ.

N

a seriál Tﬁi chlapy v chalupû jsem si
vzpomnûl pﬁi dal‰ím turnaji o pohár
starosty v J. R. Clubu – Bowling vedle kostela sv. Bartolomûje v Kyjích. Jen tﬁi
generace PotÛãkÛ a herce Lipského, Skopeãka a Trojana tady vystﬁídali dûda, otec a syn
Brunovi (na snímku s pﬁítelkyní prostﬁedního
z nich Michaelou Ple‰kovou), vzájemné hecování, rÛznû prolínané dialogy a rodinná pospolitost zÛstaly. Dûda Vladimír Bruna, kterému
letos v listopadu bude 79 let, absolvoval pﬁed
turnajem t˘denní soustﬁedûní v zahraniãí. Aby
ale nebyl pﬁehran˘, tak vyrazil se sv˘mi vrstevníky na sjezdovky do Itálie a moc si pochvaloval skvûlé lyÏování a je‰tû lep‰í víneãko.
Daniel pracoval do poslední chvíle, pﬁi hﬁe
zÛstal vûrn˘ pivu a litoval, Ïe turnaje se kvÛli
pracovním povinnostem v Berlínû nemohl
zúãastnit je‰tû jeho bratr. To by pak tohle ãtení bylo asi uvedeno slovy o klanu Brunov˘ch.
Jinak Daniel mlad‰í mûl za sebou tﬁídenní pololetní prázdniny a tû‰il se, jak spoluÏákÛm
v deváté tﬁídû Z· Chvaletická bude referovat
o vyrovnan˘ch soubojích s tátou a dûdou. Po
první sérii mûl na svém kontû 95 bodÛ, táta
132 a dûda 122 bodÛ, ve ãtyﬁech zb˘vajících
se vÏdy dostal pﬁes stovku (nejvíc 145) a po
pûti poãítan˘ch sériích dosáhl souãtu 584, takÏe dûdu porazil o pln˘ch padesát bodÛ. Na tátu
ale musí je‰tû hodnû trénovat, neboÈ ten si
v˘konem 752 bodÛ vybojoval na turnaji druhé místo. Je to v‰estrann˘ sportovec, kterého
pravidelnû vídáme nejen na bowlingu, ale také
na dal‰ích turnajích o pohár starosty s tenisovou raketou, pálkou na stolní tenis, na ‰ipkách
i na nohejbalu. A junior je zase ãerstv˘m celkov˘m vítûzem dal‰ího roãníku dûtského klání v ‰ipkách. Vskutku sportovní rodina, kde to
mají v genech. VÏdyÈ dûda Vladimír Bruna
zaãínal je‰tû za první republiky s tátou v Chotovinách s kuÏelkami, pak se na dlouhá léta
pro nûj stala sportem ãíslo jedna házená, nejdﬁíve ãeská, pozdûji mezinárodní o jedenácti
i sedmi hráãích. Ligu za Bohemians hrál je‰tû
v Kristov˘ch letech, za druÏstva B i C dokonce aÏ do sedmdesátky. Dnes je pro nûj spor-

tem ãíslo jedna tenis, se sv˘mi házenkáﬁsk˘mi
parÈáky absolvoval uÏ 17. roãník veteránského turnaje ãtyﬁher v Tﬁeboni, kter˘ spolu s dal‰ími turnaji na Mikulá‰e a Velikonoce tvoﬁí
jejich obdobu slavného Grand Slamu. Ov‰em
pojìme zpátky k bowlingu, kter˘ Vladimír
Bruna hraje asi pût let. A pﬁi na‰em turnaji se
po témûﬁ pûtihodinovém hraní snaÏil pﬁesvûd-

ãit své okolí, Ïe ho pr˘ tro‰ku bolí nohy. Nicménû jako py‰n˘ otec si poãkal na vyhla‰ování v˘sledkÛ, kdy jeho syn pﬁi závûreãném
fotografování ‰estice nejúspû‰nûj‰ích asi ze
solidarity pﬁedstíral, Ïe uÏ nemÛÏe ani stát. Ze
tﬁech BrunÛ na bowlingu pÛsobil v onu pozdní hodinu nejãerstvûji vnuk, ale kdo ví, jak to
vypadalo druh˘ den ve ‰kole…

·estice nejlep‰ích. Zleva Martina Líznerová (553 b.), Zuzana Perlová (628), Libu‰e Rejmanová (566), Antonín Kitler (783), Jan KaÀka (649) a v podﬁepu Daniel Bruna (752).
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Kyjský fotbal před jarem

V

bﬁeznu startují i niÏ‰í fotbalové soutûÏe, a tak jsem se vypravil na zimní turnaj do Kyjí, abych se blíÏe seznámil
s jarními ambicemi zdej‰ích fotbalistÛ. Pro
oÏivení si pﬁipomeÀme po podzimu pátá místa A t˘mu muÏÛ v I. A tﬁídû i rezervního muÏstva ve 2. tﬁídû. A vynikající prvenství star‰ího
dorostu v I. A tﬁídû stejnû jako mlad‰ích dorostencÛ v jedné ze skupin 2. tﬁídy. Proto jsme se
v rozhovoru a Markem Trvalem, nûkdej‰ím
ligov˘m útoãníkem Sparty a Viktorky, dnes
‰éftrenérem mládeÏe, vûnovali hlavnû dorostencÛm. Nejdﬁíve ale nûkolik jeho postﬁehÛ
k zimní pﬁípravû muÏÛ a jejich vyhlídkám pro
jarní odvety.
„Vynikajícím zpestﬁením zimní pﬁestávky
je turnaj na umûlé trávû, kter˘ u nás koncem
února a zaãátkem bﬁezna vrcholí. Letos jej hrálo 16 t˘mÛ ve dvou skupinách a z na‰ich zástupcÛ byl pﬁekvapivû úspû‰nûj‰í B t˘m, kter˘
se dostal mezi nejlep‰í ãtyﬁi celky. Za zmínku
urãitû stojí vynikající v˘kony ‰estaãtyﬁicetiletého brankáﬁe Petra Freimana a o pût let mlad‰ího stopera Milana Pecha, stejnû jako udivující forma útoãníkÛ Martina Jeﬁábka a Ládi
Zemana, kter˘m je dohromady 88 let. Jinak
muÏi absolvovali t˘denní soustﬁedûní v Desné v Jizersk˘ch horách, teì trénují dvakrát
t˘dnû, mají stabilizované kádry, které ãeká

pomûrnû klidné jaro s cílem zÛstat v první
polovinû sv˘ch soutûÏí. Pﬁipomínám, Ïe zaãínají v polovinû bﬁezna, A t˘m hraje doma
v nedûli odpoledne, béãko pak v sobotu dopoledne.“
Star‰í dorostenci startují v souãasnosti na
zimním turnaji Motorletu, kde mûﬁí síly s pﬁeborov˘mi a divizními t˘my. Pﬁi tom trénují
dokonce tﬁikrát t˘dnû a spoleãnû s mlad‰ím

fotbalu. Cel˘ systém je v˘bornû nastartovan˘
a zaãíná pﬁiná‰et uÏ první v˘sledky, k velké
radosti nás trenérÛ, rodiãÛ i hráãÛ samotn˘ch.
Samozﬁejmû, Ïe ve svém stﬁedu rádi pﬁivítáme dal‰í mladé fotbalisty, v souãasnosti probíhá nábor klukÛ roãníku 2000 a mlad‰ích,
kteﬁí se mohou hlásit na hﬁi‰ti kaÏd˘ den od
16.30 hod., kdy na nû ãekají zku‰ení trenéﬁi
mládeÏe. Nebo mohou rodiãe volat Romana
·vejdu (777 867 506), pﬁípadnû pﬁímo mû na
606 600 230“, uzavírá na‰í debatu Marek Trval
s tím, Ïe se stejnou radostí pﬁivítají i dal‰í
zájemce na pronájem voln˘ch reklamních
ploch. Pouze z penûz od jednoty a pomûrnû
mal˘ch oddílov˘ch pﬁíspûvkÛ se totiÏ vychází hodnû tûÏko, coÏ potvrzuje i v‰udypﬁítomn˘ správce Václav Chadima, kter˘ o krásn˘
areál kyjsk˘ch fotbalistÛ peãuje uÏ více neÏ
deset let. Dobﬁe tedy ví, kolik nyní stojí údrÏba pﬁírodního i umûlého trávníku, stejnû jako
kvalitnû fungující zázemí. Ale, co by v Kyjích
pro fotbalovou mládeÏ neudûlali…

Chcete si zahrát fotbal?
V sobotu 22. bﬁezna poﬁádá CâM Hellas
halov˘ turnaj ve fotbalu pod názvem Kyje Hall
Cup. Hrát se bude s brankáﬁem a ãtyﬁmi hráãi v poli, dal‰í dva borci mohou prÛbûÏnû stﬁídat. Turnaj zaãíná v hale TJ Kyje v Hamerské
ulici v 10 hodin a pﬁihlásit na nûj se mÛÏete
na této mailové adrese: turnajkyje@centrum.cz. Startovné pro t˘m je 800 korun, v cenû
je obãerstvení i obûd pro kaÏdého hráãe, pro ty
nejlep‰í pak vûcné ceny. TakÏe, chcete-li si
první jarní sobotu zahrát fotbal v hale, máte
ideální moÏnost.

Akvabely lákají
dorostem je je‰tû ãeká zaãátkem bﬁezna t˘denní soustﬁedûní rovnûÏ v Desné. Po nûm uÏ spí‰
herní pﬁíprava na nároãné jarní boje, zaãínající koncem bﬁezna.
„To, co bylo na‰ím zboÏn˘m pﬁáním, se
stalo skuteãností. Star‰í dorostenci, z devadesáti procent roãník 1991, tedy nejménû
o rok mlad‰í neÏ jejich soupeﬁi, vedou o tﬁi
body I. A tﬁídu. Bude to 11 nároãn˘ch utkání, ale klukÛm vûﬁíme. Jsou spolu uÏ pomûrnû dlouho a pﬁed sebou mají je‰tû minimálnû
dvû sezóny spoleãného hraní. Pokud se tedy
nûkter˘ z nich nedostane do A t˘mu dospûl˘ch, coÏ se na podzim v nûkolika mistrovsk˘ch utkáních povedlo Mirkovi DoleÏalovi,
Danielu Mádrovi a Adamu Trvalovi. V ‰estnácti letech! Na svÛj vûk je nejen tato trojice
uÏ dost hernû vyspûlá, se slu‰nou míãovou
technikou i fotbalovou chytrostí. O postup se
urãitû poperou i mlad‰í dorostenci, coÏ je
vynikající vizitka zdej‰ího mládeÏnického

UÏ jedenáct˘ roãník Memoriálu Hany Cinkové v synchronizovaném plavání se uskuteãní v sobotu 29. bﬁezna v hloubûtínském
bazénu. Dopoledne se bude soutûÏit v povinn˘ch figurách, odpoledne pak ve voln˘ch
sestavách. Akvabely se pﬁedstaví v kategoriích
mlad‰ích a star‰ích ÏákyÀ, na programu jsou
sóla, dua i soutûÏe t˘mÛ. Pﬁedchozích deset
roãníkÛ i poãet pﬁihlá‰en˘ch na ten leto‰ní
zaruãuje vysokou úroveÀ memoriálu i skvûlou podívanou.

dvoustranu pﬁipravil Pavel Vokurka,
foto: autor
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ZIP Havana Club

V

kulatém Pavilonu Havana, postaveném v ‰edesát˘ch letech minulého století ve stylu kulturních stﬁedisek pro pracující, se scházela hloubûtínská omladina a konaly se tu jak diskotéky, tak samozﬁejmû rozmanité kulturní
estrády a zábavy. Spojení s okolím zaji‰Èovala tramvaj. Dnes vystoupíte z metra ve stanici Hloubûtín pﬁímo u Havany, kde se nad sebou

nacházejí dvû restaurace – horní je ãínská, dolní „kubánská“. Asociace s komunistick˘mi reÏimy v uveden˘ch zemích je v‰ak ãistû
náhodná. V rámci na‰eho gastroprÛvodce jsme se tentokrát zastavili jen v ZIP Havana Clubu v suterénu, kter˘ má otevﬁeno nonstop,
takÏe se tu mÛÏete od 6 do 9 hod. rovnûÏ nasnídat. Hotová jídla
jsou podávána jen od 11 do 14 hod. Havana Club je vyuÏíván pﬁedev‰ím k pﬁíjemnému posezení u drinku a ke sledování
sportovních pﬁenosÛ, k ãemuÏ slouÏí
‰estice plazmov˘ch
obrazovek. K dispozici je tu i nûkolik herních automatÛ, v pondûlí se
pánské osazenstvo
mÛÏe tû‰it na obsluhu nahoﬁe bez,
ov‰em aÏ po 22 hodinû. Interiér s barov˘m pultem je rozãlenûn do nûkolika
boxÛ, z nichÏ jeden
je vyv˘‰en se zábradlíãkem a stylov˘mi nástûnn˘mi obrázky
„kubánsk˘ch“ domkÛ s palmami. Uprostﬁed podpírá strop ‰irok˘
kulat˘ sloup s obrazovkami, pod nimiÏ na vás hledí siluety komandanta Fidéla Castra a ikony kubánské revoluce Che Guevary. Pokud
se náv‰tûvník pﬁijde také najíst, polední menu nabízí ‰est hotovek
a jednu polévku, mimo tuto dobu lze ochutnat minutkovou
kuchyni. Na‰e redakãní trojice si v pravé poledne objednala
pouze jednu frankfurtskou polévku, která byla chutná a na
mnoÏství uzeniny i brambor opravdu bohatá. Poté následoval
znojemsk˘ gulá‰ s mix knedlíkem, smaÏené Ïampiony s bramborem a ‰t˘rská hovûzí peãenû s knedlíkem, coÏ bylo klasické UHO
(tedy univerzální hnûdá omáãka) s vydatnou porcí masa, ochucené
v˘bornou opeãenou klobáskou. V‰echny porce byly velké, velmi chutné, takÏe jsme se v‰ichni najedli opravdu dosyta. Pﬁivykli jsme i pomûrnû hluãnûj‰ímu prostﬁedí, ov‰em jako nekuﬁákÛm nám vadilo, Ïe zde
neplatí zákaz kouﬁení – alespoÀ po dobu obûda. Pochopitelnû, Ïe
v nabídce tohoto sportbaru dominují nejrÛznûj‰í alkoholické nápoje

GASTRO

průvodce
Prahou 14

26.2.2008

11:54

Stránka 21

Gastronomick˘ prÛvodce

21

B¤EZEN 2008

Pranostiky
očima „čtrnáctky“
V leto‰ním roce, kdy Listy vstoupily do
svého 14. roãníku, vám v tomto sloupku vÏdy
nabízíme ãtrnáct pranostik, které si mÛÏete
porovnat se stavem poãasí v Praze 14 v pﬁíslu‰ném mûsíci. A poslední, ãtrnáctá pranostika zároveÀ procviãí va‰i pamûÈ a pﬁedstavivost, neboÈ si pﬁeãtete jen její zaãátek a bude
záleÏet na vás, jak ji sami dokáÏete doplnit.
Celé její autentické znûní pak najdete pro
porovnání napsané vzhÛru nohama.
Název mûsíce bﬁezen byl pravdûpodobnû
mínûn jako oznaãení stavu pﬁírody, doby, kdy
kvetou bﬁízy. Ve starém ﬁímském kalendáﬁi,
kter˘ podle povûsti zavedl jiÏ Romulus, zahajoval mûsíc bﬁezen nov˘ rok. I Slované slavili nov˘ rok v bﬁeznu, pﬁi jarní rovnodennosti.
Je to pochopitelné – jaro spolu s jarní rovnodenností symbolicky znamenalo nov˘ Ïivot.
Bﬁezen je také mûsícem poãátku polních prací a jarního úklidu.

a míchané koktejly, jichÏ jsme napoãítali dvanáct (napﬁ. Hemingway speciál ãi Mary Pickford – pﬁeloÏeno pro omladinu: jména slavného amerického spisovatele a hereãky
a manÏelky Charlieho Chaplina). Pro del‰í
posezení si lze objednat téÏ Extra velké Cuba
Libre nebo Mojito, coÏ ale nebyl ná‰ pﬁípad –
chutn˘ obûd jsme zapíjeli ãeskou klasikou,
pivem velk˘m a mal˘m, v daném pﬁípadû Staropramenem. V nápojovém lístku jsme v‰ak
narazili na pomûrnû neznámou znaãku kvasnicového piva Hocgaarden. MoÏná, Ïe ji popíjel právû papá Hemingway, kdyÏ na Kubû
sepisoval svoji nejslavnûj‰í novelu Staﬁec
a moﬁe… Pro úplnost je‰tû dovûtek, Ïe do restaurace se sestupuje po schodech a nemá tudíÏ
bezbariérov˘ vchod. Maminkám s mal˘mi dûtmi bychom náv‰tûvu nedoporuãovali, pokud
ov‰em nemají v úmyslu uÏ od malinka v nich
pûstovat lásku k nikotinu, v‰udypﬁítomné televizní obrazovce a nekontrolovan˘m decibelÛm.
red

Březen
1. Bﬁezen – za kamna vlezem.
2. Bﬁeznové slunce má krátké ruce.
3. Na svatého Bedﬁicha
slunko teplem zad˘chá
(6. 3.)
4. Jestli bﬁezen koÏich stáhl, duben rád by po nûm
sáhl.
5. Mrzne-li na den âtyﬁiceti
muãedníkÛ, pﬁijde je‰tû
40 ranních mrazíkÛ (10. 3.)
6. Na svatého ¤ehoﬁe ‰elma sedlák, kter˘
neoﬁe (12. 3.)
7. Bﬁeznov˘ sníh zaorati jest, jako kdyÏ
pohnojí.
8. Bﬁezen bez vody – duben bez trávy.
9. Pûkn˘ den na svatého Josefa zvûstuje
dobr˘ rok (19. 3.)
10. Na svatého Jáchyma skonãila se uÏ zima.
(20. 3.)
11. Jak pr‰í v bﬁeznu, tak také v ãervnu.
12. Hﬁmí-li v bﬁeznu, snûÏí v máji.
13. O svatém Kvirinu uÏ je teplo i ve stínu
(30. 3.)
14. Kolik mlh v bﬁeznu,…
(doplÀ si pranostiku sám)…

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

Na‰e ãtrnáctá pranostika na bﬁezen zní: Kolik mlh
v bﬁeznu, tolik lijavcÛ v roce.

e
4
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Podle Medardovy kápû zpracoval: j‰,
foto: ves

18-23_P14

26.2.2008

11:55

Stránka 22

Kultura

22

B¤EZEN 2008

Z Cíglerovy
do Národní galerie

A

Ï do 27. dubna máte moÏnost nav‰tívit v prostorách Národní galerie ve
VeletrÏním paláci retrospektivní v˘stavu jednoho z na‰ich pﬁedních malíﬁÛ stﬁední generace Michaela Rittsteina. Proã o tom
pí‰eme právû v Listech Prahy 14? ProtoÏe vût‰ina z více neÏ stovky vystavovan˘ch dûl
s názvem Vlhkou stopou vznikla právû na
území na‰í mûstské ãásti. Nejprve ve vûÏáku
vedle Havany, kde nyní osmapadesátilet˘
malíﬁ nûkolik rokÛ
bydlel, pozdûji v ateliéru v Cíglerovû ulici, ve kterém tvoﬁí od
roku 1982 dosud.
„Je to má nejvût‰í
v˘stava v Ïivotû, na
které se podílí kromû
Národní galerie i dal‰í umûlecké instituce
a soukromí sbûratelé“, ﬁíká ve svém ateliéru, plném typick˘ch expresivních her
barev. Jeho „v˘bu‰né“ obrazy záﬁí pestr˘mi barvami, proudí
jimi energie, obsahují sarkasmus i vtip,
s nimiÏ autor glosuje
kaÏdodenní Ïivot v paneláku i na venkovû.
„Mám svÛj termín „lokální historka“ pro situace odehrávající se v mém bezprostﬁedním
okolí, jsem takov˘ panelákov˘ malíﬁ. Ale
pozor, protoÏe je to tak fifty fifty s venkovem.
Jsem tak trochu rozdvojená osobnost, ve‰ker˘ voln˘ ãas jsem jako dítû trávil v Brníﬁovû na
DomaÏlicku, kde jsem se dokonce stal ãestn˘m obãanem. Tam pﬁes léto Ïiji obklopen
krajinou a zvíﬁaty, i tam mám své „lokální historky“. Není nic absurdnûj‰ího, neÏ kdyÏ tuã-

Àák krotí hﬁebce“, ﬁíká o jednom ze sv˘ch
vystavovan˘ch v˘jevÛ.
Z obrazÛ Michaela Rittsteina d˘chá na ãlovûka síla energie i du‰evní vyrovnanost. „Jeho
tvorba je gejzír du‰evní a tûlesné aktivity, jeho
dílo není nutné pﬁedstavovat, je tﬁeba se na nûj

pﬁijít podívat“, ﬁíká Jaroslav Koﬁán, jenÏ sestavil témûﬁ pûtisetstránkov˘ katalog, kter˘ v˘stavu doprovází. Ta se z Prahy je‰tû letos s men‰ími obmûnami pﬁesune do Muzea umûní
v Olomouci a v pﬁí‰tím roce do Al‰ovy jihoãeské galerie v Hluboké nad Vltavou. Na
náv‰tûvu VeletrÏního paláce máte tedy je‰tû
skoro dva mûsíce, Rittsteinova v˘stava Vlhkou stopou je kromû pondûlí k vidûní kaÏd˘
den od 10 do 18 hodin.
text a foto: vok

V knihkupectví
Havana
Mochovská 38, Hloubûtín,
pavilon Havana – u stanice metra,
tel. 281 866 125, 777/906 295.
Otevírací doba:
pondûlí aÏ pátek 8–18 hod.
Poznámky na krabiãkách od sirek (Eco), 398,–
Kã, vydalo Argo. V˘bûr ze sloupkÛ, které slavnému italskému spisovateli Ecovi vycházejí jiÏ
pﬁes 20 let v t˘deníku L Espresso, s lehkostí
a humorem, ãasto aÏ s provokací se zam˘‰lí nad
aktuálními problémy dne‰ka, vyvrací zakoﬁenûné m˘ty.
Viktoriánské duchaﬁské historky (rÛzní autoﬁi), 229,– Kã, vydala Mladá fronta. Sbírka duchaﬁsk˘ch povídek anglick˘ch autorek z viktoriánské
éry, které byly publikovány v dobov˘ch ãasopisech.
Golfov˘ sen (Frost), 398,– Kã, vydala Jota. Beletristicky a velmi ãtivû zpracovan˘ pravdiv˘ pﬁíbûh o turnaji dÏentlmenÛ, v nûmÏ se zrodil moderní golf – US Open 1913. Jak napsal v recenzi Scott
Turrow: kniha pro milovníky golfu,historie nebo
jen neuvûﬁiteln˘ch pﬁíbûhÛ.
Deník zoufalého otce (Holden), 249,– Kã, vydal
Fragment. Humoristick˘ román o muÏi, jenÏ ztratil práci a neochotnû souhlasil s tím, Ïe zÛstane
s dûtmi na mateﬁské a jeho Ïena se vrátí do práce. Pﬁedstava, Ïe si bude celé dny v parku ãíst
noviny a dûti si budou ti‰e hrát,vezme brzy za své.
KdyÏ ticho promluví (Hilsk˘, Korecká), 269,–
Kã, vydal Portál. V edici Rozhovory zpovídá Ludmila Korecká na‰eho vynikajícího anglistu Martina Hilského. âtenáﬁ se dozví o jeho studiích,
pobytu v New Yorku, o normalizaci ãi o Shakespearovi, kterého tak bravurnû pﬁekládá.
Já legenda (Matheson), 319,– Kã, vydal Laser.
Jedna z klasick˘ch knih hororového Ïánru, která
poprvé vy‰la v roce 1954. Tato ãtivá klasika se
doãkala i filmového zpracování.
Kapitoly z dûjin ãeské demokracie po roce 1989
(rÛzní autoﬁi), 329,– Kã, vydala Paseka. Okruh
ãesk˘ch a zahraniãních autorÛ stﬁední generace
se pokou‰í o první nahlédnutí politického v˘voje u nás po roce 1989 z historické perspektivy.
Lovec drakÛ (Hosseini), 247,– Kã, vydalo nakl.
Rozmluvy. Drama ze souãasného Afghanistánu,
s hrdinou Amírem proÏijeme strhující pﬁíbûh krutosti,oddanosti a lásky.
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Otakar Kott

Novû otevﬁená prodejna na Lehovci.

U

Ï tﬁi desítky podnikatelÛ z na‰í mûstské ãásti jsme vám pﬁedstavili na této
stránce, dnes poprvé se podíváme do
hudební branÏe. Teprve nûkolik dní padesátilet˘ Otakar Kott hrál za mlada na kytaru v rÛzn˘ch rockov˘ch skupinách, tﬁeba v O.K. Bandu s Marcelou Bﬁezinovou, byl zakladatelem
kapely Dr. Max nebo ‰éfem skupiny Trifid, která hrála jako pﬁedkapela PraÏského v˘bûru
pﬁi onom slavném turné, kdy po vystoupení
v Hradci Králové soudruzi v‰em úãinkujícím
jako protisocialistick˘m elementÛm vystavili
stopku.
Proã jste zaãal podnikat právû na území
Prahy 14?
ProtoÏe kromû tﬁí prvních let Ïivota ve
Vysoãanech nedaleko Gongu jsem dal‰ích 47
rokÛ proÏil v Hloubûtínû. Mám zde své pﬁátele z dûtství, ze skautu i ze sportu. Nejsem stûhovav˘ typ, a tak zde logicky i podnikám. Hudba mû od maliãka zajímala a bûhem skautingu
jsem odkoukal první kytarové akordy od na‰ich
vedoucích. Pozdûji celá ulice v Horou‰anské
obdivuhodnû vydrÏela deset let má rocková
cviãení s Led Zeppelin, Deep Purple a Police.
Tímto jim dodateãnû dûkuji. Pracoval jsem jako
elektrikáﬁ v âKD DIZ (Vida, vedle Karla Gotta dal‰í v˘znamná osobnost hudební branÏe
vze‰lá z elektrikáﬁského „kolbeÀáckého“ podhoubí – pozn. aut.), poté jako dispeãer a po
maturitû jako referent obchodního úseku.
Po sametové revoluci jsem se v kvûtnu 1990
rozhodl spojit hudební a obchodní znalosti
a dûlat to, co mû bylo nejbliÏ‰í. Podal jsem tedy
po 11 letech v âKD v˘povûì a zaﬁídil si ÎL
s obchodním jménem K-AUDIO. Byl jsem
jeden z prvních soukrom˘ch prodejcÛ hudebních nástrojÛ a techniky. S mal˘mi dûtmi Ondrou a Martinou mé podnikání ãasem ve 2+1
ne‰lo skloubit, Ondra mûl z nástrojÛ prolézaãky, klienti ale na posezení u dobré kávy rádi
vzpomínají. Zakázky pﬁicházely z celé republiky, sám jsem v‰e zaﬁizoval a pracoval 12
hodin dennû. Po roce jsem koneãnû sehnal pronájem suterénního bytu 1+1 v Konzumní uli-

ci, pustil se do rekonstrukce a vyuÏil porevoluãního hladu po nástrojích. Z Hloubûtína jsem
tehdy dodával nástroje pro celou na‰i hudební
scénu, byli u nás Honza Nedvûd, Wabi Danûk,
Olympic, Lucie nebo Michal Pavlíãek, Michael
Kocáb (na snímku dole), Vilda âok nebo
Radim Hladík. Po otevﬁení druhé prodejny ve
·tûpánské ulici jsem zaãal zaji‰Èovat i vût‰í
zakázky, napﬁ. kompletní ozvuãení do hotelu
Pyramida v Praze 6, ﬁadu klubÛ, kulturních
domÛ a ‰kol, kompletní nahrávací studia.
Postupnû jsem se zaãal zajímat i o zastoupení

a dovozy nov˘ch nástrojÛ, zaãal se uãit za
pochodu angliãtinu (v mládí jsem chodil jen na
nûmãinu), studovat ekonomické pﬁíruãky a jezdit na veletrhy hudebních nástrojÛ do Frankfurtu. To uÏ mi pomáhala i moje Ïena a mûl jsem
také import managera. Dnes máme zastoupení
sedmnácti znaãek z celého svûta. Preferujeme
osobní jednání a individuální pﬁístup k zákazníkÛm a máme radost z jejich úspûchÛ.
S mojí Ïenou Janou jsem se seznámil ve Valticích na jejím pﬁedmaturitním veãírku. Hráli
jsme tam s Trifidem na koncertní ‰ÀÛﬁe a matu-

ranti si nás objednali do vinného sklípku. VÏdy
mû podporovala a vûﬁila, Ïe se podaﬁí takﬁka
z niãeho vybudovat firmu. Je i m˘m spoleãníkem v K-AUDIO Impex s.r.o. a ﬁídíme spolu
velkoobchod. Musím ﬁíci, Ïe je mojí velkou
oporou, práce ji baví a podnikáme spolu rádi.
Co v‰echno z na‰í mûstské ãásti jste uÏ staãil poznat a kam se naopak teprve chystáte?
Od tﬁí let jsem bydlel v kolonii U potravinové danû asi 200 metrÛ od souãasného sídla
na‰í firmy, pak v Horou‰anské a nyní v Lito‰ické ulici. Souãasnou Prahu 14 mám prochozenou s míãem a kytarou, projeÏdûnou na
kole i autem. Hrál jsem fotbal za Pragovku
a Kbely, kde jsem zaãal i s basketem, dotáhl
to aÏ do dorostenecké ligy a mezi muÏi tam
zaÏil i poslední sezónu basketbalisty Václava
Klause. Asi 10 let jsem byl v turistickém oddílu u Bena Odehnala, kter˘ mnû dal pro Ïivot
stra‰nû moc. Asi jako tﬁílet˘ pamatuji je‰tû pﬁírodní divadlo pod hradem u Rokytky. („On Ota
vÛbec má geniální pamûÈ, pamatuje si i na
chrastítkové medvídky na koãárku“, vstupuje
jednou jedinkrát za celou dobu do na‰eho rozhovoru manÏelka Jana, „ov‰em nedávno mû
zapomnûl u benzínové pumpy, kdyÏ jsem ‰la
zaplatit. A odjel na Slavoj na obûd“, dodává.)
Dále bruslení na Kyjském i Hoﬁej‰ím rybníku,
u Kejﬁova ml˘na, cesty na kole kolem Rokytky. Tam u chatky pod skalou jsem poslouchal
zkou‰ky skupiny Kardinálové. To bylo nûco.
Josef KÛstka, kter˘ mû vlastnû pﬁivedl k hudbû, nyní pﬁedvádûcí kytarista firmy YAMAHA,
jejímÏ jsem pﬁím˘ dovozce, dal‰í vynikající
muzikanti Pavel Krejãa, Honza Vaculík, Le‰ek
Semelka nebo Miki Jelínek, kter˘ je dnes u mû
zamûstnán. Hráli v˘bornû, a to i fotbal, kter˘
jsem jako kluk s tûmi podle vlasÛ deseti Kristy tak rád hrál… Co je‰tû chybí z Prahy 14?
Aha, âern˘ Most, ten ale znám vût‰inou uÏ jen
z auta cestou do CâM. A kam se teprve
chystám? Mám velk˘ dluh u bazénu v Hloubûtínû, ke kterému jsem to mûl a mám kousek.
MoÏná, kdyby se tam místo akvabel hrálo vodní pólo, tak bych jako milovník míãov˘ch sportÛ vyrazil hned. Takhle si uÏ teì vystaãím na
Slavoji s tenisem, kterému se vûnuji ve druhé
polovinû svého Ïivota.
Jaké jsou va‰e dal‰í podnikatelské zámûry?
Pﬁedev‰ím zkvalitnûní sluÏeb v na‰ich
prodejnách ve ·tûpánské, v Ústí nad Labem
a v Gongu. Rádi bychom pozvali hudební
veﬁejnost a organizace k náv‰tûvû nové reprezentativní prodejny K-AUDIO Gong v Karda‰ovské 669 na Lehovci. Je zde nejvût‰í v˘bûr
klávesov˘ch nástrojÛ Yamaha, Korg, Casio,
Bohemia, Roland. Zveme dal‰í zástupce Z·,
M·, konzervatoﬁí a ZU· k náv‰tûvû. Slevy pro
‰kolství jsou 5–10%. Nástroje jsou nabízeny
za nejniÏ‰í moÏné ceny v závislosti na cenách
na e-shopech. Prodejna byla otevﬁena po celkové rekonstrukci v ãervnu loÀského roku.
Chtûl bych touto cestou ocenit dobrou spolupráci s Mâ Praha 14 a její Správou majetku.
vok, foto: autor a archiv
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Parkování na âerném Mostû

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

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

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

Podmínkou trvání zv˘hodnûné sazby pro druh˘ vÛz je platnost obou smluv
(zv˘hodnûná sazba pro druh˘ vÛz je urãena pro nejbliÏ‰í ãleny rodiny, uÏívající spoleãnou domácnost – manÏel, manÏelka, syn, dcera).
Jedná se o parkování v podzemních garáÏích, které jsou elektronicky hlídané za pouÏití kamerového systému, s vjezdy v ulicích:
Kuãerova, Bobkova, Bryksova, nám. Plk. Vlãka, Irvingova.
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Fa ·míd a Syrov˘
– pﬁestavby bytov˘ch jader
na klíã, do 7 dnÛ
– pﬁestavby a rekonstrukce
– obklady a dlaÏby
– ostatní stavební práce
tel. 606 903 561, 606 318 139
KOMPLETNÍ PRÁCE
ELEKTRIKÁ¤SKÉ A STAVEBNÍ
REKONSTRUKCE BYTÒ,
BYTOV¯CH JADER A KUCHYNÍ
Elektroinstalaãní, zednické, obkladaãské
a instalatérské práce na klíã
dle poÏadavkÛ kuchyÀsk˘ch studií a zákazníkÛ

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

VETERINÁRNÍ KLINIKA PARNÍK
nově dvě ordinace a dva operační sály

AUTODOPRAVA – ZEMNÍ PRÁCE
MILAN PETRUÎÁLEK
•
•
•
•
•

Ordinační hodiny denně
PO – PÁ 9.00 – 13.00 14.00 – 20.00
SO + SV 9.00 – 13.00
–
NE
–
15.00 – 19.00

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

Gen. Janouška 902
Praha 9 – Černý Most II
Tel. 281 918 862
www.veterina-parnik.cz

Novozámecká 520, Praha 9, Dolní Poãernice 190 12

•

Hudební nástroje A-Z K-Audio slevov˘
kupón – 7% z MOC, Karda‰ovská 669 P 9
Lehovec, tel. 284 825 853, 602 342 520,
www.k-audio.cz, ota@k-audio.cz
3/09

UZÁVùRKA inzerce a pﬁíspûvkÛ
do ã. 4/2008 je 12.

3. 2008
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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.: 222 941 032.
1/04

• Chcete prodat byt? Máte hrÛzu z realitky?
ObraÈte se na poradnu. www.realitniporadna.cz,
tel. 284 693 533.
1/09
Koňský hnůj v jakémkoliv množství
dovezu za symbolickou cenu.
Telefon 602 371 605.

•

DaÀové pﬁiznání 2007, spoleãné zdanûní manÏelÛ vám zajistí MVM úãetní servis www.mvmservis.cz – J. Macáková, Zeleneãská 55, Hloubûtín, tel: 777 014 820, B. Vitásková, Podnikatelská
565, Bûchovice, tel: 281 864 667, E-mail: macakova@mvm-servis.cz.
1/21

•

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

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

• V˘cvik psÛ v‰ech plemen, základní poslu‰nost,

sportovní v˘cvik, v‰e za pﬁíznivé ceny s moÏností dojíÏdûní k majiteli. Více na www.vycvikpsujaros.ic.cz nebo na tel.: 607 536 316
3/02

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

•

Koupím men‰í stavební parcelu v celé oblasti Prahy 14. Dûkuji za nabídku. Kontaktní telefon:
603 74 63 40
3/04

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

•

Opravy ‰icích strojÛ v‰ech znaãek a typÛ se
zárukou i v domácnostech a prodej náhradních
dílÛ. Telefon: 281 960 146, mobil: 602 251 828.
2/03

•

·panûl‰tina – vyuãuji zaãáteãníky i pokroãilé.
286 886 579.
2/07

POMNÍKY, RÁMY, DESKY,
NÁHROBNÍ KAMENY Z PŘÍRODNÍHO KAMENE
VÝPRODEJ SKLADOVÝCH ZÁSOB
ZA VELMI NÍZKÉ CENY VÁM NABÍZÍ FIRMA

–

•

Kácení, ﬁez a o‰etﬁení vzrostl˘ch stromÛ,
rizikové kácení stromolezeckou technikou. Telefon 606 527 091, e-mail: arborista@centrum.cz
2/10

•

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

• âi‰tûní

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

•

Správa-údrÏba plynov˘ch kotelen. Instalatérské práce. Tel. 777 899 722
1/17

•

Mateﬁská ‰kola Jahodnice pﬁijme uãitelku
na pln˘ prac. úvazek. Nástup od bﬁezna 2008
i pozdûji. Tel.: 281 930 822, 281 932 752. 3/05

URNOVÝ HROB ŽULA OD
JEDNOHROB ŽULA OD
DVOJHROB ŽULA OD

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

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

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

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

•

Po 8–17.30 Út–čt 8–16.30

•

Obchodní manaÏerka hl. uplatnûní u prosper.
firmy, EV.kolo@seznam.cz
3/08

Pá 8–15.30
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Fotoreportáž z jednoho prázdninového dne

Kdo z praÏsk˘ch ‰kolákÛ si chtûl o jarních prázdninách zalyÏovat, musel vyrazit aÏ nûkam kolem tisícovky metrÛ nad moﬁem. LyÏníci a snowborìáci
z Prahy 14 mûli tu v˘hodu, Ïe kaÏd˘ den vypravovala spoleãnost Snowhill skibusy z âerného Mostu.

Ke skupince zdej‰ích teenagerÛ jsme se pﬁipojili pﬁi
cestû za snûhem do Herlíkovic. Jednoho z nich jsme
dokonce doprovodili aÏ k tamûj‰í lyÏaﬁské ‰kole,
kde v pﬁíjemné spoleãnosti zapomnûl na hodnû ‰tiplav˘ch poznámek z autobusu.

Kromû této v˘uky mají zaãáteãníci rÛzného vûku
i pohlaví, na lyÏích stejnû jako na snowboardech,
dal‰í moÏnosti v areálu Bubákov, kde na nû rovnûÏ ãekají po cel˘ den zku‰ení instruktoﬁi i pÛvabné instruktorky.

Ostatnû, kdo v den na‰í prázdninové náv‰tûvy pﬁejel z Herlíkovic na sousední Bubákov, byl víc neÏ
mile pﬁekvapen také pﬁedjarním odpoledním sluníãkem, které na chvíli vystﬁídalo nepﬁíjemné celodenní mrholení, mlhu i sníh s de‰tûm na v‰ech
sjezdovkách hory zvané Îal˘.

Na‰tûstí byla vynalezena v˘roba umûlého snûhu.
Poãasí posledních let by totiÏ vût‰í mnoÏství pﬁírodního snûhu pomalu odsunulo do filmÛ pro pamûtníky. Takhle ho na rozdíl od okolních svahÛ leÏelo
na v‰ech sjezdovkách v Herlíkovicích je‰tû koncem
února víc neÏ pÛl metru.

Navíc v‰echny sjezdovky jsou opravdu bezvadnû
upravované, obãas i bûhem dne, pravidelnû pak
pﬁed veãerním lyÏováním a samozﬁejmû i po nûm.
Ráno v 8.30 hod. byste tu nûjakou bouli na‰li jen
ve zdej‰ím snowparku, k jehoÏ v˘stavbû pﬁispûl i ná‰
nejlep‰í snowboardista Michal âerník.

Podle informací spoleãnosti Snowhill
jsou zásoby snûhu na sjezdovkách takové, Ïe se sem z âerného Mostu mÛÏete vydat
je‰tû alespoÀ do Velikonoc. A pokud budete mít vût‰í ‰tûsMÛÏete si to je‰tû v bﬁeznu vyzkou‰et sami. Stejnû jako herlíkovickou specia- tí neÏ my, tak se rozhlédnûte po kraji z rozhledny na vrcholitu, kterou je snowbike. Tady je jediná moÏnost u nás vyzkou‰et si jízdu na lu Îalého. Nás by tam v té mlze asi nedovedl ani bernard˘n se soudkem rumu.
tomto stroji, jenÏ tak trochu pﬁipomíná vylep‰ené skiboby.
Tak snad pﬁí‰tû.
text a foto: j‰ a vok
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Valentýnský ples

J

iÏ tradiãní ples princÛ a princezen, kter˘ poﬁádá
kaÏdoroãnû DDM na âerném Mostû, letos pﬁipadl právû na svátek sv. Valent˘na. „Vzne‰ené dámy a pány“ v pﬁekrásn˘ch ‰atech jsme mohli vidût tancovat, soutûÏit a dokonce se uãit
i historické tance. K tomu jim napomohla skupina historického tance Molechet z Horních Poãernic, jejíÏ ãlenové pﬁedvedli nûkolik krásn˘ch tancÛ z dob princÛ a princezen a potom ty pﬁítomné
nûco z toho i nauãili. Zajímavou ukázku bﬁi‰ního
tance pﬁedvedly zase dívky z krouÏku orientálních
tancÛ v DDM âern˘ Most. V‰ichni se krásnû bavili
a hlavnû na mal˘ch sleãnách bylo vidût, Ïe se jim móóc
líbí nosit princeznovské ‰aty.
text a foto: ves

