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Ke konci loÀského roku byly dokonãeny v tûsném sousedství nová Ïelezniãní
zastávka Praha – Kyje a nov˘ Kulturní dÛm ·imanovská, do kterého jste srdeãnû
zváni na první kulturní akce (blíÏe na str. 6). foto: j‰

aktuality

ââK v Galerii 14
a pﬁelomu listopadu a prosince loÀského roku se v Galerii
14 na âerném Mostû uskuteãnila mimoﬁádná v˘stava k 90.
v˘roãí zaloÏení âeského ãerveného kﬁíÏe. Jak
uÏ jsme psali v prosincov˘ch Listech, na v˘stavû se podílela celá ﬁada oblastních spolkÛ
ââK, díky nimÏ se podaﬁilo shromáÏdit
a veﬁejnosti pﬁedstavit velké mnoÏství dobov˘ch dokumentÛ a fotografií, které byly navíc
doplnûny exponáty moderních pomÛcek,
pouÏívan˘ch ââK a záchrannou sluÏbou. PﬁipomeÀme si, Ïe zaloÏení âs. ãerveného kﬁíÏe
bylo potvrzeno 6. 2. 1919 prezidentem T. G.
Masarykem, kter˘ do funkce první pﬁedsedkynû jmenoval svoji dceru Alici Masarykovou.
Ta aÏ do druhé sv. války stála v ãele této orga-

N

nizace. Rozdûlením republiky v roce 1993
vznikla samostatná spoleãnost âeského ãerveného kﬁíÏe, která se vzápûtí stala souãástí
Mezinárodního hnutí âerveného kﬁíÏe a âerveného pÛlmûsíce, jenÏ pÛsobí ve 186 státech
svûta. Dnes se ââK s témûﬁ 130 tisíci ãleny
ﬁadí mezi nejvût‰í humanitární organizace
v âR. Základní poslání ââK je shrnuto do
tûchto sedmi principÛ: humanita, nestrannost,
neutralita, nezávislost, dobrovolnost, jednota
a svûtovost. V praxi to znamená, Ïe se ââK
mimo jiné pﬁedev‰ím vûnuje: humanitární
pomoci, v˘uce první pomoci, provozuje
rekondiãní tábory, vodní záchrannou sluÏbu,
organizuje bezpﬁíspûvkové dárcovství krve,
vûnuje se práci s mládeÏí, domácí o‰etﬁovatelské péãi a peãovatelské sluÏbû pro seniory. j‰

Ocenûní
dárcÛm
krve
V dobû konání v˘stavy k 90. v˘roãí zaloÏení
ââK pﬁivítala Galerie 14 mimo jiné i velmi
vzácné hosty. První prosincov˘ den se tu se‰li
dobrovolní dárci krve, aby z rukou zástupcÛ
ââK pﬁevzali prestiÏní ocenûní – plakety
prof. Jana Jánského. Právû prof. Jánsk˘ v roce
1907 objevil ãtvrtou krevní skupinu a jeho
jménem jsou v na‰í zemi nazvány pamûtní
medaile a plakety, udûlované mnohonásobn˘m dárcÛm krve – stﬁíbrné za 20 odbûrÛ,
zlaté za 40 odbûrÛ a Zlat˘ kﬁíÏ za 80 odbûrÛ.
Na loÀském pﬁedvánoãním setkání bylo ocenûno 42 dobrovoln˘ch dárcÛ stﬁíbrnou plaketou prof. Jánského, 31 dárcÛ zlatou plaketou a 4 dárci pﬁevzali Zlat˘ kﬁíÏ III. tﬁídy za
80 bezpﬁíspûvkov˘ch odbûrÛ krve. Ocenûní
pﬁedaly pﬁedsedkynû v˘konné rady ââK Jarmila Lhotková a ãlenka v˘konné rady Simona Vrbová, která sama pﬁevzala zlatou plaketu za 40 x darovanou krev. V druhé ãásti
slavnostního odpoledne, které zpﬁíjemnilo
i pûvecké vystoupení dûvãat ze ZU· Prosek,
pozvala ﬁeditelka Oblastní poboãky ââK pro
Prahu 9 a 14 Ivana Kadleãková pﬁítomné na
seznámení se s prací âerveného kﬁíÏe a prohlídku unikátní v˘stavy.
text a foto: ves
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1 DrÏitelka Zlatého
kﬁíÏe III. tﬁídy Jana
Jindrová
2 Jednu ze 42
stﬁíbrn˘ch plaket
pﬁevzala i ﬁeditelka
Mûstské policie
Praha 14
Dana Hetzlová
3 Zlatou plaketu
spolu s dal‰ími tﬁiceti dostal i Martin
Macák
4 Tématicky ladûné
vánoãní cukroví
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Rada Mûstské ãásti

Praha 14 pﬁeje v‰em
ãtenáﬁÛm do nového roku
pevné zdraví a hodnû úspûchÛ
v osobním i profesním Ïivotû.
K blahopﬁání se pﬁipojuje
i redakce ListÛ, která pro vás
ve spolupráci se studiem Artedit
vytvoﬁila od ledna 2010 novou
grafickou tváﬁ va‰eho mûsíãníku.
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zpravodajství z radnice

Informace z jednání Rady Mâ Praha 14
Na svém 76. jednání dne 18. 11. 2009
Rada mimo jiné
Souhlasila s uzavﬁením smlouvy o nájmu
nebytov˘ch prostor, kulturního domu a kanceláﬁí v ãásti objektu ã. p. 47, ul. ·imanovská s pﬁíspûvkovou organizací KVIZ Praha 14
za úãelem provozování kulturního domu
Souhlasila s uzavﬁením smlouvy o nájmu
nebytov˘ch prostor – restaurace a ubytovna
v ãásti objektu ã. p. 47, ul. ·imanovská se
spoleãností Ability Czech s.r.o. na dobu urãitou 5 let
Souhlasila 1. s uzavﬁením smlouvy o odstranûní staveb a pﬁevodu nemovitostí se Stavebním bytov˘m druÏstvem STAVEG, 2. s nabytím pozemkÛ parc. ã. 2626/39, parc. ã.
2626/40, parc. ã. 2626/41, parc. ã. 2626/42,
parc. ã. 2626/43, parc. ã. 2626/44 a parc. ã.
2626/45, k. ú. Kyje do svûﬁené správy nemovitostí Mâ Praha 14
Schválila odpisové plány pﬁíspûvkov˘ch
organizací na rok 2009
Schválila vzorovou smlouvu o pﬁevodu vlastnictví jednotky, o pﬁevodu spoluvlastnického
podílu na spoleãn˘ch ãástech budovy ã. p.
625, 626, 668, 669 na pozemku parc. ã.
566/27, 566/28, 566/29, 566/30, 566/31
a o pﬁevodu spoluvlastnického podílu na
pozemku parc. ã. 566/27, 566/28, 566/29,
566/30, 566/31 a spoluvlastnického podílu
na funkãnû souvisejícím pozemku parc. ã.
566/60, 566/64 do osobního vlastnictví podle zákona ã. 72/1994 Sb. v platném znûní,
mezi Mâ Praha 14 a jednotliv˘mi nájemci
jednotek v budovû ã. p. 625, 626, 668, 669
v ulici Karda‰ovská, v‰e v k. ú. Hloubûtín,

vãetnû kupní ceny a spoluvlastnick˘ch podílÛ
a celkov˘ pﬁehled pro Magistrát hl. m. Prahy
Schválila 1. vyhlá‰ení jednolet˘ch pﬁíspûvkÛ
na zaji‰tûní sociálních a návazn˘ch sluÏeb pro
rok 2010 v celkové v˘‰i 300 000 Kã, 2. vyhlá‰ení jednolet˘ch grantÛ v oblasti sportovních,
kulturních a volnoãasov˘ch aktivit v celkové
v˘‰i 800 000 Kã
Na svém 77. jednání dne 1. 12. 2009
Rada mimo jiné
Souhlasila s návrhem rozpoãtu Mâ Praha 14 na rok 2010
Souhllasila s bezplatn˘m pronájmem ãástí
pozemkÛ parc. ã. 2673 a 2652/2 v k. ú. Kyje
za úãelem umístûní velkoplo‰n˘ch reklamních zaﬁízení spoleãnosti OB STAVBA, s. r. o.
Schválila Organizaãní ﬁád Úﬁadu Mâ Praha
14 platn˘ od 1. 1. 2010
Revokovala usnesení Rady mûstské ãásti
Praha 14 ã. 497/RMâ/2009 ze dne 6. 10.
2009 a stanovila poãet zamûstnancÛ zaﬁazen˘ch do Úﬁadu Mâ Praha 14 pro rok 2010
ve v˘‰i 183
Doporuãila volbu pﬁísedících Obvodního
soudu pro Prahu 9 pro funkãní období od
roku 2010 do roku 2014. Jedná se o tyto pﬁísedící: Ing. Jiﬁí Ba‰n˘, Ing. Jiﬁí Danda, Ing.
Jindﬁi‰ka Feldmanová, Marcela Fiﬁtová, Josef
Gabri‰, BoÏena Hozová, JUDr. Janka Krupiãková, Jiﬁí Machaã, Bohumil Matejzík,
Mgr. Renata Netrvalková, Lubomír Pavelek,
Mgr. Jaroslav RÛÏiãka
Nesouhlasila s umístûním novinového stánku na ãásti pozemku parc. ã. 232/2 v k. ú.
âern˘ Most

Seznámila se s pﬁedloÏen˘m konceptem
Územního plánu hlavního mûsta Prahy.
Schválila vyjádﬁení Mâ Praha 14 ke konceptu Územního plánu hl. m. Prahy
Doporuãilla 1. zmûnu územního plánu pro
sbûrn˘ dvÛr pﬁi ul. U Technoplynu na
pozemku parc.ã. 2668/166, 2668/18
a 2668/1, k. ú. Kyje, 2. zmûnu územního
plánu pro dopravní polygon “Hloubûtín –
Kbely” v území mezi leti‰tûm Kbely a Vysoãanskou radiálou
Nedoporuãila zmûnu územního plánu pro
sbûrn˘ dvÛr na pozemku parc. ã. 1422/1,
k. ú. Hloubûtín
Na svém 78. jednání dne 8. 12. 2009
Rada mimo jiné
Vzala na vûdomí hodnocení Programu rozvoje Mâ Praha 14 (za prosinec 2009)
Schválila organizaãní ﬁád pﬁíspûvkové organizace KVIZ Praha 14 s úãinností od 1. 1.
2010
Schválila zprávu o plnûní Komunitního plánu sociálních sluÏeb v roce 2009
Zﬁídila komisi pro „Projekt Zdravá mûstská
ãást – místní Agenda 21“
Souhlasila s doãasn˘m odstranûním kontejnerÛ POTEX umístûn˘ch na pozemcích ve
svûﬁené správû Mâ Praha 14
Spoleãnost AQUASTOR, s.r.o. není doãasnû
schopna (potíÏe trvaly od konce ãervence
2009) zajistit provoz tûchto charitativních
kontejnerÛ na sbûr pouÏit˘ch vûcí a proto
poÏádala o souhlas s jejich doãasn˘m staÏením.

Usnesení 14. zasedání Zastupitelstva
Na svém 14. zasedání Zastupitelstvo Mâ Praha 14
dne 17. prosince 2009
Vyslechlo slib nového ãlena Zastupitelstva Marka
Zemana a zvolilo novou ãlenkou Rady PaeDr. Vladimíru Kohoutovou
Vzalo na vûdomí zprávu o plnûní pﬁíjmÛ, ãerpání v˘dajÛ a plnûní finanãního plánu zdaÀované
ãinnosti Mâ Praha 14 za 1. – 3. ãtvrtletí roku
2009
Vzalo na vûdomí 15. - 20. rozpoãtové opatﬁení
Mâ Praha 14 na rok 2009
Schválilo podání Ïádosti o dotaci do programu
Podpora terénní práce pro rok 2010
Schválilo rozpoãet Mâ Praha 14 na rok 2010
Vzalo na vûdomí hodnocení Programu rozvoje
Mâ Praha 14 (prosinec 2009)
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Schválilo úplatn˘ pﬁevod objektÛ ã. p. 625, 626,
668, 669 na pozemcích parc. ã. 566/27, 566/28,
566/29, 566/31 jiného vlastníka v ulici Karda‰ovská k. ú. Hloubûtín do osobního vlastnictví podle
zákona ã. 72/1994 Sb.
Schválilo vzorovou smlouvu o pﬁevodu vlastnictví
bytové jednotky
Scchválilo uzavﬁení smûnné smlouvy se spoleãností Coca Cola HBC, a. s., na smûnu pozemkÛ
parc. ã. 85/1 a 85/2 v k. ú. Kyje za pozemky parc.
ã. 888/7, 888/8, 888/9, 889/3 a 990 v k. ú.
Hostavice
Schválilo návrh k uzavﬁení kupní smlouvy k nabytí pozemkÛ v k. ú. Kyje z vlastnictví ZKL-VRL Praha a. s. do svûﬁené správy nemovitostí Mâ Praha 14
Schválilo návrh smlouvy o odstranûní staveb

a pﬁevodu nemovitostí se Stavebním bytov˘m
druÏstvem STAVEG
Schválilo návrh kupní smlouvy na pozemek parc.
ã. 952/4, k. ú. Hostavice, zastavûn˘ trafostanicí
Schválilo návrh kupní smlouvy na prodej pozemkÛ parc. ã. 2548, 2550 a 2551 v‰e v k. ú. Kyje
Souhlasilo s návrhy zmûn vlny 06 územního plánu SÚ hl. m. Prahy – Z 0974/06, Z 1159/06
a Z 1477/06
Schválilo dodatek zﬁizovacích listin základních,
mateﬁsk˘ch ‰kol a KVIZ Praha 14 – pﬁíspûvkov˘ch
organizací Mâ Praha 14
Schválilo zprávu o plnûní Komunitního plánu
sociálních sluÏeb (KPSS) v roce 2009
Zvolilo pﬁísedící Obvodního soudu pro Prahu 9
pro funkãní období od roku 2010 do roku 2014

zpravodajství z radnice

leden 2010

Grantové ﬁízení pro rok 2010
Mûstská ãást Praha 14 vyãlenila ze svého rozpoãtu prostﬁedky pro úãely grantového ﬁízení v roce
2010 v této v˘‰i:
Oblast 1: sociální a návazné sluÏby – 2 miliony
Kã/rok 2010 (tyto prostﬁedky budou uvolnûny na
základû splnûní smluvních závazkÛ Ïadatelem
z roku 2009)
Oblast 2: sportovní, kulturní a volnoãasové aktivity – 800 000 Kã (jednolet˘ grant)
Pﬁíspûvky na zaji‰tûní sluÏby – 300 000 Kã (jednolet˘ grant)

Konzultace
Pro oblast 1 (sociální a návazné sluÏby) a Pﬁíspûvek na zaji‰tûní sluÏby:
Mgr. David BeÀák, tel.: 281 005 301, mail:
benak@p14.mepnet.cz
Pro oblast 2 (kultura a voln˘ ãas): Ing. Zdenka
Rehbergerová, tel.: 281 005 278, mail: rehbergerova@kvizpraha14.cz
Pro oblast 2 (sport a tûlov˘chova): Mgr. Jan

·patenka, tel.: 281 005 344, mail: spatenka@p14.mepnet.cz
ZpÛsob podání Ïádostí o grant (respektive pﬁíspûvku) z rozpoãtu Mâ Praha 14: Îádosti
o poskytnutí grantu se podávají na pﬁedepsan˘ch
tiskopisech „Îádost o poskytnutí grantu (pﬁíspûvku) z rozpoãtu Mâ Praha 14 v roce 2009“ v
dané oblasti, které jsou k vyzvednutí v informacích Úﬁadu Mâ Praha 14, Bﬁí VenclíkÛ 1073,
Praha 14 nebo na internetov˘ch stránkách mûstské ãásti – www.praha14.cz. BliÏ‰í informace lze
nalézt také na úﬁední desce ÚMâ Praha 14.
Îádosti o grant (vãetnû pﬁedepsan˘ch pﬁíloh)
v oblasti 2 Ïadatel doruãí nejpozdûji do 12 hodin
dne 29. 1. 2010 do podatelny Úﬁadu Mâ Praha
14, Bﬁí VenclíkÛ 1073, Praha 9. Îádost musí b˘t
ve dvou písemn˘ch vyhotoveních a jednom CD
(pouze Ïádost, pﬁípadnû roz‰íﬁen˘ popis projektu), v uzavﬁené obálce, která bude oznaãena
názvem „G R A N T – SKVâ, 2010“ nebo formou Datové zprávy podle platn˘ch právních
pﬁedpisÛ.

Îádosti o poskytnutí pﬁíspûvku na sluÏbu (vãetnû
pﬁedepsan˘ch pﬁíloh) Ïadatel doruãuje do 12
hodin dne 29. 1. 2010 do podatelny Úﬁadu Mâ
Praha 14, Bﬁí VenclíkÛ 1073, Praha 9. Îádost
musí b˘t ve dvou písemn˘ch vyhotoveních a jednom CD (pouze Ïádost, pﬁípadnû roz‰íﬁen˘ popis
projektu), v uzavﬁené obálce, která bude oznaãena
názvem „P ¤ Í S P ù V E K – SOC, 2010“ nebo
formou datové zprávy podle platn˘ch právních
pﬁedpisÛ.

Harmonogram grantového ﬁízení
Vyhlá‰ení grantÛ

prosinec

2009

Ukonãení pﬁíjmu Ïádostí

leden

2010

Zpracování Ïádostí
vã. hodnocení

únor

2010

Projednání Ïádostí
Radou Mâ Praha 14

bﬁezen

2010

Zveﬁejnûní v˘sledkÛ

duben

2010

Vyjádﬁení Mâ Praha 14 ke konceptu Územního plánu hl.m. Prahy
Mûstská ãást Praha 14 se
seznámila s konceptem
Územního plánu hlavního mûsta
Prahy, zpracovan˘m Útvarem
rozvoje hl. m. Prahy a po jeho
posouzení uplatÀuje následující
pﬁipomínky.
A Nesouhlasí a tyto pﬁipomínky
povaÏuje za zásadní:
1) s areálem citylogistiky pﬁi Ïelezniãní trati
na severu v pﬁestavbovém území T/11MALE·ICKO-HOSTIVA¤SKÁ
OBLAST, plocha DP a ZN/DP – dopravní
infrastruktura
2) s v˘hledov˘m etapov˘m zaﬁazením západní ãásti Vysoãanské radiály (Kbelská-Balabenka) –
poÏaduje její zaﬁazení do návrhu bez etapizace
3) s variantou ﬁe‰ení urbanizovaného území –
VU/10 Hloubûtín – Hutû vyuÏití plochy západnû od ul. Za âern˘m Mostem pro bydlení OB
4) s dopravním napojením na PraÏsk˘ okruh
v rámci variantního ﬁe‰ení VU/15 Dolní Poãenice – Bûchovice

B PoÏaduje zachovat v novém
územním plánu zaﬁazení:
1) pozemku parc.ã. 981/1, 981/2, 986/1, 986/2,
985 a 2735/3 k. ú. Kyje v plo‰e PZ
2) pozemku parc.ã. 257/1 a 257/7 k. ú. Hloubûtín
v plo‰e ZL
3) pozemku parc.ã. 2578/9 a 2578/3 k. ú. Kyje
v plo‰e OB dle stávajícího územního plánu

C PoÏaduje zmûnu:
1) plochy SV na plochu OB pﬁi jiÏní stranû ul.
Novozámecká s regulací O1 – 3/60

D PoÏaduje zaﬁadit:
1) pozemek parc.ã. 893 (ãást) a 894 (ãást) k. ú.
Kyje do plochy bydlení OB ul. Herdovská (dle
pﬁílohy ã.1)
2) pozemek parc.ã. 1911/2, 3, 4, 5, 6, 9 a 1913/1,
2, 4, 5, 6 k. ú. Hloubûtín do plochy bydlení OB
ul. Tﬁe‰Àová (dle pﬁílohy ã.2)

E PoÏaduje doplnit:
1) do koordinaãního v˘kresu 01 v˘stiÏnû (popisem) prostorovou regulaci plochy SM u ul.
Budovatelská (na severu i jihu) dle v˘kresu V3

F Doporuãuje v závazné ãásti
územního plánu úpravu prostorové regulace:
1) k. ú. Kyje pﬁi ul. Stupská plochy SM ... A2 –
3/40
2) k. ú. âern˘ Most ul. Dobrovolného plochy
SM... V – 0,5/3/40
3) k. ú. ·tûrboholy a Kyje pﬁi ul. Nedokonãená obû
plochy SM... V – 1,0/5/40
F Pﬁipomínky obecné:
Do nového územního plánu upﬁednostnit charakter zástavby pﬁed budoucím funkãním vyuÏitím
objektÛ, aby byly definovány podmínky pro zmûnu v konkrétním místû podle jeho charakteru
(struktury, uspoﬁádání, kompozice, veﬁejného ãi
soukromého prostoru, koeficientu podlaÏních
ploch, koeficientu zastavûné plochy, v˘‰ky, objemu,
podílu zelenû).
1) Zachovat pÛsobení a úãast samospráv pﬁi rozhodování o vyuÏití území ve vztahu k
– navy‰ování míry intenzity zástavby
– povolování staveb v plochách s rozdíln˘m zpÛsobem vyuÏití dle regulativu „nepﬁípustné,
popﬁípadû podmínûnû pﬁípustné vyuÏití“
– povolování v˘jimeãnû pﬁípustn˘ch staveb

– povolování v˘‰kov˘ch staveb
– pﬁekryv regulativÛ v území
Posuzování ﬁe‰it systémovû dle zákona ã.183/2006
Sb., ( ust. §6 odst.1) písmeno e) a následnû pro
aplikaci vydat metodiku Úﬁadem územního plánování (MHMP-OÚP).
2) Míra vyuÏití území by mûla b˘t definována
v závazné ãásti ÚPn vãetnû v˘poãtÛ (KPP, KZP,
KZ).
3) Definovat pojem „tﬁetího podlaÏí“ a v územích
OB s pﬁevaÏujícími RD o 2 NP + vyuÏitém
podkroví stanovit toto omezení i do prostorové
regulace.
4) V celém textu poÏadavky na utváﬁení území
definovat jednoznaãnû (vypustit v˘razy: pﬁípadnû, obvykle, zpravidla, atp.)
4) Stanovit vrstvy násypu, které umoÏní zdárn˘
rÛst vegetace a vsak sráÏkov˘ch vod a umoÏní
náhradu za rostl˘ terén pﬁi zápoãtu ploch zelenû
(napﬁ. pro zaloÏení zelenû na podzemních garáÏích)
5) Definovat vymezení zastavitelného území spojitou uzavﬁenou kﬁivkou, která vytvoﬁí plochu
zastavûného území (zastavûn˘ch území) bez dal‰ích vymezení vnitﬁních nezastavûn˘ch území.
6) V rozvojov˘ch plochách a plochách pﬁestavby
zahrnout poÏadavek na plnohodnotné obãanské
a technické vybavení, dopravní obsluÏnost
a kvalitu prostﬁedí, které bude moÏno vymáhát
v rámci rozvojov˘ch ploch a ploch pﬁestavby.
7) Rozvoj mûsta ﬁe‰it intenzifikací stávající zástavby (pﬁi dodrÏení platn˘ch pﬁedpisÛ) pﬁed dal‰ím
záborem volné krajiny.
8) Sjednotit a zpﬁehlednit veﬁejná prostranství do
pﬁíslu‰n˘ch v˘kresÛ.
Mûstská ãást Praha 14 poÏaduje, aby do nového
Územního plánu hl.m. Prahy byly zapracovány
v‰echny v˘‰e uvedené pﬁipomínky.
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Kulturní a sportovní akce radnice
LEDEN
Dûti slunce
Ve stﬁedu 6. ledna v 17 hodin
bude v Galerii 14, nám. Plk.
Vlãka 686, âern˘ Most zahájena
v˘stava fotografií Patricie Doubek nazvaná Dûti slunce. V˘stava potrvá do 28. ledna a bude
otevﬁena vÏdy úter˘, stﬁeda,
ãtvrtek od 14 do 18 hodin
a v nedûli od 14 do 17 hodin.
Lyra da CAMERA
Srdeãnû zveme 13. ledna do
Galerie 14 na barokní recitál
souboru LYRA DA CAMERA.
Úãinkuje Johana Rosická –
soprán a Jitka Navrátilová –
cembalo. Zaãátek koncertu je
v 18.30 hodin, vstup voln˘.

PRAHA 14 TOUR 2010
Mûstská ãást Praha 14, âeská
tenisová ‰kola a âesk˘ tenisov˘
svaz poﬁádají sérii turnajÛ
v tenisov˘ch ãtyﬁhrách pro
neregistrované hráãe. První
z nich se odehraje v sobotu
23. ledna v tenisové hale plaveckého areálu v Hloubûtínû,
Hloubûtínská 80. Turnaj zaãíná
v 8 hodin, prezence od
7.30–7.50 hodin. Startovné ãiní
50 Kã na osobu.

ÚNOR
Turnaj v bowlingu
V pondûlí 1. února se od
18.30hodin v J.R.Clubu-Bowling,
Prelátská 12 v Kyjích (naproti
kostelu sv. Bartolomûje), koná

na zdej‰ích ãtyﬁech drahách turnaj v bowlingu. Pﬁihlá‰ky do
naplnûní kapacity herny na tel.
281 005 278 do pátku 29. ledna do 12 hodin. Startovné je
20 Kã na osobu.
VernisáÏ v G14
Ve stﬁedu 3.února v 17 hodin
bude v Galerii 14, nám.
Plk. Vlãka 686, âern˘ Most
otevﬁena v˘stava obrazÛ Jiﬁiny
Sovové. BliÏ‰í informace
o v˘stavû podáme v pﬁí‰tích
Listech Prahy 14.
Saxofonové kvarteto BOHEMIA
Ve stﬁedu 17. února .se uskuteãní v Galerii 14 koncert
SAXOFONOVÉHO KVARTETA
BOHEMIA. Program bude upﬁes-

nûn v pﬁí‰tím vydání ListÛ Prahy 14. Zaãátek koncertu je
v 18.30 hodin, vstup voln˘.
Dûtsk˘ karneval
Srdeãnû zveme v‰echny dûti
v karnevalovém obleãení
a maskách na dûtsk˘ karneval
do Kulturního domu ·imanovská 47 v Kyjích, kter˘ se koná
v sobotu 20. února od
14 hodin. âeká je zábavn˘
program pln˘ her a soutûÏí.
V‰e upﬁesníme v pﬁí‰tích
Listech Prahy 14.
Poznámka: Zmûnaa programu
vyhrazena.

Premiéra v kulturním domû
Patnáct˘ prosincov˘ den se ãekatelé na nové
stﬁedisko kultury v Praze 14 koneãnû doãkali, protoÏe v Kyjích byl slavnostnû otevﬁen
Kulturní dÛm ·imanovská. Je sv˘m zpÛsobem symbolické, Ïe premiéru tady obstarali
Ïáci z nedaleké základní ‰koly. Po úvodním
projevu ﬁeditele pﬁíspûvkové organizace
KVIZ Praha 14 Milana TÛmy se naplno rozbûhl pestr˘ kaleidoskop písniãek, taneãkÛ,

básniãek, scének i sólov˘ch hudebních produkcí. ·kolní akademii v reÏii uãitele Krejzy
zahájili prvÀáãkové a její finále obstarali
pochopitelnû ti, kteﬁí mají pﬁed sebou uÏ
pouh˘ch ‰est mûsícÛ v „·imandû". V sále
zaplnûném do posledního místeãka toho bylo
k vidûní i sly‰ení opravdu hodnû, takÏe se jednalo vskutku o velmi vydaﬁenou premiéru.
text a foto: vok

Lednové akce v KD Kyje
11. ledna v 9.30 hod.
dûtské divadelní pﬁedstavení pro Ïáky I. stupnû Z·
13. ledna v 11.50 hod.
Upír vyuãuje – v˘chovn˘ poﬁad pro Ïáky II. stupnû Z·
20. ledna ve 14 a 21. ledna v 9 hod.
veﬁejn˘ zápis do kurzÛ angliãtiny a nûmãiny
21. a 28. ledna v 18.30 hod.
taneãní kurz pro dospûlé
26. a 27. ledna v 19 hod.
taneãní kurz pro dospûlé
29. ledna v 19 hod.
BUFFALO BILL – veãer s country i jinou hudbou
Zmûna programu vyhrazena
Dal‰í informace na 602 386 469, jazykové kurzy 777 180 240 a taneãní kurzy 722 941 890
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VáÏená redakce,
v úter˘ 15. prosince jsem se zúãastnil v roli
rodiãe ‰kolní akademie poﬁádané základní
‰kolou ·imanovská. Byl jsem pﬁíjemnû pﬁekvapen nejen hezk˘mi vystoupeními ÏákÛ
v‰ech vûkov˘ch kategorií, ale zejména profesionálnû zrekonstruovan˘m kulturním
domem v ·imanovské ulici, kde tato akce
probíhala. Je zde velmi pûknû ﬁe‰en˘ sál
s kvalitním zázemím. Koneãnû máme na
Praze 14 dÛstojné a pﬁíjemné zaﬁízení slouÏící kultuﬁe. Tû‰ím se na dal‰í akce .
Mgr. Josef Juha
Cíglerova 1079/10
198 00 Praha 9

co se dûje nejen regionu

leden 2010

Divadlo v Horních Poãernicích (program na leden)
Votuzská 379,
Praha 9, spojení
autobusy z terminálu âern˘ Most
www.divadlopocernice.cz

s detektivní zápletkou o ãtyﬁech podobách lásky.
Francouzská hra a v˘borní ãe‰tí herci slibují duchaplnou a svûÏí zábavu. Hrají: Jana Brejchová, Jan
Kaãer, Pavlína Filipovská, Dana Morávková alt.
Adéla Kaãerová, Jiﬁí Ptáãník, Jan Révai alt. Martin
Kubaãák

Pokladna divadla je otevﬁena od pondûlí do ãtvrtka 16–18 hodin a hodinu pﬁed kaÏd˘m pﬁedstavením. Rezervace vstupenek je moÏná na tel. ãísle
281 860 174 v pokladních hodinách. Od 9. 12.
2009 jsou moÏné internetové rezervace nebo
zakoupení vstupenek v pokladnû Chvalského zámku (dennû od 10 do 16 hodin). Nevyzvednuté
vstupenky vracíme do prodeje po uplynutí 7 dnÛ
od zadání rezervace.

Sobota 16. ledna v 19.30 hod.
Michael Frayn / BEZ ROUCHA aneb JE·Tù
JEDNOU ZEZADU
Divadelní soubor Právû zaãínáme. První repríza
komedie svûtoznámého dramatika o tom, jak tûÏk˘ je hereck˘ chlebíãek, ale Ïe zároveÀ je to veliká
legrace.

Pátek 8. ledna v 19.30 hod.
John Muãelo/ POSLEDNÍ LÉTO SARAH
BERNHARDT
DS Právû zaãínáme. Komediálnû ladûná hra ze
Ïivota Sáry Bernhardtové. V herecky nároãném
pﬁedstavení její roli i roli mírnû podivínského
tajemníka Pitua bravurnû zvládají Jana Keilová
a Dáda Stoklasa.

Nedûle 17. ledna v 15 hod.
ZIMNÍ P¤ÍBùHY VâELÍCH MEDVÍDKÒ
Pohádkové pﬁedstavení o mal˘ch ãmelácích, které
vût‰ina z dûtí dobﬁe zná z televizních veãerníãkÛ.

Nedûle 10. ledna v 15 hod.
ÎABÁK VALENT¯N
Divadlo Buchty a loutky. Tradiãní novoroãní benefiãní pﬁedstavení pro Chránûné bydlení Xaverov.

Pondûlí 18. ledna v 19.30 hod.
Noel Coward / ZAMILOVAT SE
Produkce divadlo Kalich. Hra Zamilovat se není
sv˘m tématem prvoplánová komedie, ale je v ní
obrovské mnoÏství humoru pramenícího z prosté
lidské snahy o v˘sadu ‰ílenû se zamilovat i v „seriózním“ vûku. Navíc se oba protagonisté pﬁedstaví
ve dvojrolích milencÛ i manÏelÛ. Hrají: Jana Paulová a Pavel Zedníãek

Úter˘ 12. ledna v 19.30 hod.
Pierre Barillet a Jean-Pierre Grédy /
âTY¤I POKOJE DO ZAHRADY
Produkce Jaroslava Svobodová – umûlecká agentura. ReÏie Jan Kaãer, hudba Petr Malásek. Komedie

Sobota 23. ledna v 19.30 hod.
Vlastimil Venclík / KONTROLA NEMOCNÉHO
Produkce Divadlo 90 U Val‰Û. Kontrola nemocného je komedie o dvou lidech hledajících
porozumûní. Hra vznikla v roce 1973, premiéru

mûla v roce 1975 v divadle Ateliér (dne‰ní Ypsilonka). Pod názvem VraÈ mi to pyÏamo ji zde reÏíroval Ján Roháã a dosáhla více neÏ tﬁi sta repríz.
Tentokrát se reÏie hry ujal sám autor Vlastimil
Venclík. Hrají: Jan Vlasák a Zdenûk Mary‰ka
Sobota 23. ledna v 15 hod.
Jiﬁí Vy‰ohlíd a kolektiv divadla Drak /
âERNO·SKÁ POHÁDKA
Divadlo Drak Hradec Králové. Pohádkov˘ pﬁíbûh
z Afriky je velmi jednoduch˘, doprovázen˘ rytmick˘mi ﬁíkadly, jednoduch˘mi a chytlav˘mi texty a hrou na bubny. Nechybí ani pohádkov˘ hrdina, kter˘ má své chyby a díky jim se dostane do
nebezpeãí.
Stﬁeda 27. ledna v 19.30 hod.
Aldo Nikolaj / NEBYLA TO PÁTÁ,
BYLA TO DEVÁTÁ
Produkce umûlecká agentura Harlek˘n. ReÏie: Jiﬁí
Menzel. Úsmûvn˘ bulvár o zaãátku a konci jednoho manÏelského trojúhelníku. Autorovi se podaﬁilo objevit ﬁe‰ení vskutku originální, ba senzaãní.
Hrají: Jana ·vandová, Rudolf Hru‰ínsk˘, Josef
Carda.
Nedûle 31. ledna v 15 hod.
BUDULÍNEK MANDELINKA
Veselá barevná pohádka na motivy Josefa Lady je
plná písniãek, pobaví vás a nauãí, Ïe „jak se do lesa
volá, tak se z lesa oz˘vá“ a Ïe doma je zkrátka nejlépe.
Zmûna programu vyhrazena.
Generální partner: www.mlekrad.cz

Posezení s Ur‰ulou Klukovou

Chvalsk˘ zámek

Na leto‰ní pﬁedvánoãní posezení, které pravidelnû pro na‰e handicapované spoluobãany poﬁádá Mâ Praha 14 spolu s pﬁíspûvkovou organizací KVIZ Praha 14 v restauraci Sportovka na
âerném Mostû, pﬁi‰la hereãka Ur‰ula Kluková. Její „nakaÏliv˘“ smích, veselé historky ze Ïivota a mnoÏství anekdot, v‰em deváté prosincové odpoledne nejen zpﬁíjemnily, ale na chvíli jim
to umoÏnilo zapomenout na v‰ední i pﬁedvánoãní starosti. Oddechové odpoledne uzavﬁel
hodinovou produkcí sólista kapely Color Club Leo‰ Holan, s nímÏ si mnozí rádi spoleãnû zazpívali. Velk˘ dík patﬁí majitelÛm restaurace za pûknou vánoãní v˘zdobu a bezplatné zapÛjãení prostor.
text a foto: ves

15. 12. – 28. 2. Karel Franta – v˘stava kniÏních
ilustrací a obrazÛ
18. 1. – 28. 2. Krysáci – v˘stava pﬁibliÏující tvorbu populárního animovaného veãerníãku
12.1. – 31. 1. Bob Hochmann a Petr Prokop –
v˘stava obrazÛ a fotografií
12. 1. 16 – 17.15 hod. Univerzita tﬁetího vûku
10. 1. 14 – 17 hod. Zavírání Vánoc: Ïiv˘ betlém
nejen se Tﬁemi králi, ale i s velbloudy
Chvalsk˘ zámek, Chvalská tvrz 857, Horní
Poãernice, tel. 281 860 130,
chvalskyzamek.cz, mail:
infocentrum@pocernice.cz

Kurz myslivosti
Obvodní mysliveck˘ spolek âMMJ v Praze 9
poﬁádá v lednu Kurz myslivosti a Kurz pro
myslivecké hospodáﬁe, zakonãené zkou‰kou
+ moÏnost zaji‰tûní zkou‰ky k získání
zbrojního prÛkazu. Více informací získáte
na jednatelství OMS Praha 9,
Drahobejlova 35 (METRO âeskomoravská),
tel. 604 507 332, 284 822 022.
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na‰i zastupitelé

Pﬁedstavujeme: Ing. Ilonu Pickovou
V seriálu rozhovorÛ se ãleny Zastupitelstva Mâ Praha 14 pﬁichází
na ﬁadu po del‰í dobû opût Ïena, tentokrát Ilona Picková (Strana
zelen˘ch). Vystudovala gymnázium (pﬁírodovûdné zamûﬁení),
fakultu agronomickou (obor zootechnik) na âZU a fakultu
pedagogickou (doplÀující studium pro uãitele II. a III. stupnû).
Pracovala jako uãitelka na II. stupni Z·, nyní je zamûstnána na
Magistrátu hlavního mûsta Prahy. Je ãlenkou kontrolního v˘boru
ZMâ a komise pro v˘chovu a vzdûlávání.
Na snímku s dcerou.

Absolvovala jste velmi rozmanité druhy
vzdûlání. Jak jde dohromady zootechnika
s pedagogickou prací na Z·?
V rámci svého vysoko‰kolského studia jsem získala v dostateãném rozsahu odborné znalosti
z celé ﬁady pﬁírodovûdn˘ch pﬁedmûtÛ, absolvovala jsem zkou‰ky nejenom z botaniky a zoologie, ale také z matematiky, fyziky a chemie. Tyto
pﬁedmûty pak byly hlavní náplní mé uãitelské
praxe, bûhem níÏ jsem si je‰tû doplnila své vzdûlání o odborné studium pedagogiky na Univerzitû Karlovû.
Jak se vám Ïije v Kyjích?
Pro Ïivot v Kyjích jsme se s manÏelem rozhodli
pﬁed lety, kdyÏ jsme zvaÏovali moÏnosti bydlení
pro rodinu s mal˘mi dûtmi. Vyhovuje nám blízkost rybníka a zelenû, které nabízejí ﬁadu moÏností k vycházkám a dal‰ím sportovním aktivitám v pﬁírodû. Okouzluje nás genius loci kostela
sv. Bartolomûje, oceÀujeme dostupnost ‰kol
a díky vlaku i metru i rychlé spojení s centrem.
Nûkteré v˘hody, které hrály prim pﬁi na‰em rozhodování, bohuÏel, zmizely, ale Kyje si nás uÏ
pevnû pﬁipoutaly.
Máte velmi ‰irok˘ okruh zájmÛ (ãetba,
turistika, chalupaﬁení, poslech váÏné
i populární hudby, ruãní práce). Jak jste
si na to pﬁi dvou dûtech dokázala najít
ãas ?
Vût‰ina tûchto aktivit se rozvíjela právû s ohledem na dûti. Turistika, chalupaﬁení, hudba
i ruãní práce se dají provozovat s dûtmi spoleãnû, ãehoÏ jsme také vÏdy vyuÏívali. âetba vlastnû také, i kdyÏ od pohádek pro dûti jsem si dﬁíve odskakovala ve chvilkách volna i k jin˘m
ÏánrÛm.
Kter˘ druh ruãních prací, jeÏ ovládáte
(paliãkování, pletení, háãkování, drátkování a dal‰í) vás nejvíce baví?
Pro mne je zajímavá právû ta pestrost, ale s ohledem na limity svého volného ãasu v poslední
dobû jsem nejvíce propadla paliãkování – baví
mne jeho sloÏitost, jemnost vznikajících krajek
i pestré vyuÏití. Je‰tû jsem zaãala fu‰ovat i do
práce s korálky, coÏ obãas vyuÏívám k tvorbû
drobn˘ch dárkÛ pro dceru.
Jak hodnotíte stav Ïivotního prostﬁedí
v Praze?
Praha jako velkomûsto má v této oblasti ﬁadu
problémÛ, které jsou v‰eobecnû známy, jako je
narÛstající doprava, zhor‰ující se stav ovzdu‰í,
hluk a svûteln˘ smog. V poslední dobû mne stále více zneklidÀuje nekoncepãní ukrajování
ploch volné zelenû. DÛsledky tûchto procesÛ se
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odráÏejí na zdravotním stavu obyvatel Prahy,
v jejichÏ lhostejnosti vidím souãasnû i velké
nebezpeãí. KaÏd˘ by se mûl o stav svého Ïivotního prostﬁedí zajímat a snaÏit se chovat tak, aby
nedocházelo k jeho dal‰ímu zhor‰ování.
Co lze oãekávat od celosvûtového kongresu o klimatick˘ch zmûnách, kter˘ právû
probíhá v Kodani?
Pevnû doufám, Ïe dojde k podepsání závazné
dohody zúãastnûn˘ch státÛ s konkrétními cíli
na omezení emisí skleníkov˘ch plynÛ, která
bude nejenom pokraãováním v souãasnosti platného Kjótského protokolu, ale i jeho roz‰íﬁením. Byl by to v˘razn˘ krok na cestû k boji s klimatick˘mi zmûnami, pﬁed kter˘mi dnes jiÏ
nelze zavírat oãi.
Stála jste u zrodu ankety Strom roku
v Praze 14. Jakou mûla odezvu a bude
pokraãovat v roce 2010?
Nápad na tuto anketu vznikl bûhem mého
pÛsobení na Z· v Kyjích. PÛvodnû byl navrÏen
jako soutûÏ pro Ïáky ‰koly, ale nakonec jsme se
rozhodli pro vypsání podmínek tak, aby se jí
mohli zúãastnit v‰ichni obãané Prahy 14. Mrzí
mne, Ïe toho zatím ani v jednom roãníku nevyuÏili. Velmi kvalitní pﬁíspûvky pﬁi‰ly zatím pouze od dûtsk˘ch úãastníkÛ, v roce 2008 jsme
vítûznou lípu pﬁihlásili dokonce do národní soutûÏe Strom roku 2008. V‰em zúãastnûn˘m bych
touto cestou je‰tû jednou ráda podûkovala. Na‰e
mûstská ãást má celou ﬁadu stromÛ, které by si
zájem zaslouÏily, v Hostavicích rostou dokonce
stromy památné. Z tohoto dÛvodu bych ráda
i v následujícím roce vyhlásila dal‰í roãník ankety, ale musím je‰tû pﬁem˘‰let o její vhodné formû a propagaci tak, aby si získala pﬁíznivce z ‰ir‰ího okruhu obyvatel.
Jak se vám pracuje v kontrolním v˘boru
a v komisi pro v˘chovu a vzdûlávání?
Pracuje se mi dobﬁe, nûkdy ale musím ﬁe‰it ãasov˘ problém, protoÏe se mi jednání obou orgánÛ
pﬁekr˘vají.
Co se vám na dne‰ní dobû líbí a co naopak vás dokáÏe „vytoãit“?
OceÀuji moÏnosti, které nám dne‰ní doba pﬁiná‰í i pomûrn˘ klid a bezpeãí, jeÏ jsou nám
v souãasnosti v na‰em koutku svûta dopﬁány.
Proto mne zlobí, kdyÏ nûkdo tyto moÏnosti zneuÏívá na úkor druh˘ch a nedokáÏe si tûch
v˘hod, které tu dnes máme, váÏit.
Jaká vlastnost vám imponuje u muÏÛ
a jaká u Ïen?
Pﬁed nûjak˘mi dvaceti lety bych vám moÏná odpovûdûla na tuto otázku zábavnûji. Dnes u muÏÛ

i u Ïen oceÀuji zhruba to samé – toleranci, schopnost radovat se ze Ïivota a smysl pro humor.
Pﬁipadala jste si nûkdy jako lvice salonÛ?
Tak tato otázka mû opravdu pobavila. Rozlícenou lvici moÏná pﬁipomínám nûkdy doma…
Ale teì váÏnû, já skuteãnû nejsem salónní typ,
pﬁednost dávám posezení s pﬁáteli v ménû uhlazeném prostﬁedí, tﬁeba i u táboráku, jen kdyÏ
nechybí dobrá zábava.
¤ídíte se v oblékání módními trendy?
To vás asi zklamu, konzultaci se mnou na toto
téma nedoporuãuji. Sledování módních vln nepatﬁí mezi mé záliby, i kdyÏ obãas u nûkteré
v˘lohy nezÛstanu lhostejná. Pﬁi poﬁizování svého
‰atníku se ale ﬁídím praktiãností a pohodlností
daného kousku. Musím se pﬁiznat, Ïe bych se
nedokázala s vût‰inou svého obleãením rozlouãit
tﬁeba po pÛl roce proto, Ïe uÏ není úplnû in.
âeho byste chtûla v Ïivotû dosáhnout?
Tady bych mohla jmenovat celou ﬁadu konkrétních bodÛ jak v rovinû pracovní, tak i osobní nebo obãanské. Za v‰echny tyto roviny tedy
shrnu – aby dny, které jsou mi je‰tû vymûﬁeny,
byly naplnûny smyslupln˘m jednáním a nebyly zklamáním pro mne i pro mé okolí.
Pﬁedstavte si, Ïe vám zlatá rybka vylovená v Kyjském rybníce splní tﬁi pﬁání. Jaká
by to byla?
• samozﬁejmû spokojen˘ a dlouh˘ Ïivot pro své
blízké i pro sebe (termín spokojen˘ zahrnuje
v tomto pﬁípadû zdraví, lásku, ….)
• aby se zpomalil ãas, kter˘ mi v poslední dobû
plyne ãím dál tím rychleji
• abych si ji, holku, mohla ochoãit tak, Ïe pﬁipluje vÏdy v pﬁípadû potﬁeby znovu
Co si myslíte o rekordním zadluÏení âeska?
Trápí mû, protoÏe nûkdo to dﬁíve nebo pozdûji
bude muset splácet. Proto mne mrzí, Ïe teì Ïijeme sobecky na úkor budoucnosti na‰í i dal‰ích
generací. Problém tím jenom oddalujeme
a zhor‰ujeme. Myslím, Ïe je nejvy‰‰í ãas zamyslet se nad omezením zbyteãného pl˘tvání a soustﬁedit se na vûci skuteãnû podstatné pro Ïivot.
Jaké Ïivotní krédo vyznáváte?
Îivot má ten smysl, kter˘ mu dáme.
S jak˘m pﬁedsevzetím vstupujete do
Nového roku?
Takováto pﬁedsevzetí jsem si nikdy nedávala,
pokud se rozhodnu nûco zmûnit, snaÏím se o to
hned a neãekám aÏ do dal‰ího roku. Napadá
mne jediné – moÏná i trochu pﬁání – zase ho
ve zdraví pﬁeÏít. To také pﬁeji vám v redakci
i v‰em ãtenáﬁÛm.
Za ãtenáﬁe ListÛ se ptal Jaroslav ·míd

‰kolství

leden 2010

Zápis dûtí do 1. tﬁíd ‰kolního roku 2010/2011
Z· Hloubûtínská 700, Praha 9 Hloubûtín

Z· Chvaletická 918, Praha 9 – Lehovec

T˘den otevﬁen˘ch dveﬁí:
11.–14. ledna 8–14 hod.
·kola naneãisto:
13. ledna 9–11 hod.
V rámci ‰koly naneãisto bude pro rodiãe pﬁipravena informativní schÛzka vedení ‰koly (od 11 hod.)
Zápis do 1. tﬁíd:
21. ledna 14–18 hod.
22. ledna 14–16 hod.
BliÏ‰í informace na www.zshloubetin.cz

Zápis do 1. tﬁíd

Z· Bﬁí VenclíkÛ 1140, Praha 9 – âern˘ Most I.
Den otevﬁen˘ch dveﬁí
Zápis do 1. tﬁíd

12. ledna 8–10 hod.
4. února 14–18 hod.

Z· Gen. Janou‰ka 1006, Praha 9 – âern˘ Most II.
Den otevﬁen˘ch dveﬁí
Zápis do l. tﬁíd

13. ledna 8–9, 14–16 hod.
27. ledna 13–18 hod.

19. ledna 13–18 hod.

Z· ·imanovská 16, Praha 9 – Kyje
Pﬁedzápis do 1. tﬁíd

6. ledna 14–15 hod. dûti uvítá
„BOB A BOBEK“
Zápis do l. tﬁíd
20. ledna 14–16.30 hod.
21. ledna 14–16.30 hod.
PﬁedbûÏné informace je moÏno získat na telefonu: 281 000 083,
281 000 080.
Autobusová doprava: linka ã. 181 ze stanice Hejtmanská, linka ã. 110
ze stanice Hejtmanská, linka ã. 190 od metra âern˘ Most.

Z· Vybíralova 964, Praha 9 – âern˘ Most II.

Speciální ‰koly – TOLERANCE, Mochovská 570,
Praha 9 – Hloubûtín

Zápis do 1. tﬁíd

Den otevﬁen˘ch dveﬁí i zápis do 1. tﬁídy 12. února 9–15 hod.

18. ledna 13–18 hod.

Slavnosti slabikáﬁe
Pro prvÀáãky ze Z· Hloubûtínská se stal 26. listopad slavnostním dnem. Pﬁedstavili se v hlavní roli jiÏ tradiãní „Slavnosti slabikáﬁe“ a rozhodnû se nemûli za co
stydût. Své blízké, vedení ‰koly i místostarostku Jitku Îákovou potû‰ili zábavn˘m
programem, ve kterém se zúroãila jejich peãlivá ‰kolní práce. Proto v závûru slavnosti mohli b˘t zcela zaslouÏenû vedením ‰koly a sv˘mi tﬁídními uãitelkami pasováni na „opravdové ‰koláky“.
âekala na nû téÏ sladká odmûna v podobû perníkové medaile, pﬁáníãko a první
kniha – SLABIKÁ¤. Podûkování patﬁí nejenom dûtem, ale i jejich rodiãÛm, kteﬁí se s nimi na ‰kolní práci trpûlivû pﬁipravují.¨
Ivana Lefflerová, tﬁídní uãitelka 1. A

Vánoãní trhy
na na‰ich ‰kolách
Nûkteré základní ‰koly v Praze 14 zaãaly s novou tradicí – poﬁádají vánoãní prodejní trhy vánoãnû ladûn˘ch v˘robkÛ sv˘ch ÏákÛ a získané finanãní prostﬁedky pak mohou pouÏít na jak˘koliv smyslupln˘
úãel. Z· Bﬁí VenclíkÛ (foto nahoﬁe) uspoﬁádala prodejní v˘stavu 3. prosince a v˘tûÏek – 8.810 Kã bude
poslán jako ‰kolné pro jejich adoptivní dceru Mercy
Achieng Opiyo do Keni. Mercy byla asi jedna z mála,
která takov˘ krásn˘ dárek na konci roku dostala.
V Z· Gen. Janou‰ka probûhly vánoãní trhy, mající
tady jiÏ desetiletou tradici, 9. prosince a mûly velkolepou atmosféru. Jídelna ‰koly byla doslova na‰lapaná kupujícími a dûti za sv˘mi pultíky je nestaãily obsluhovat. Není divu – jejich prodejní artikl byl
opravdu bohat˘ a vytvoﬁen˘ s umem a fantazií. Získané peníze ‰kola vûnovala na charitativní úãely –
napﬁ. na poﬁad TV Nova “Spolu proti bariérám”
a na adopci zvíﬁat v ZOO na dálku. text a foto: ves

Mikulá‰ská laÈka
I pﬁesto, Ïe kolem Mikulá‰e bylo i u nás hodnû studentÛ nemocn˘ch, uspoﬁádali jsme na Gymnáziu
Chodovická tradiãní závod ve skoku do v˘‰ky –
Mikulá‰ská laÈka. Pﬁihlásilo se rekordních 46 úãastníkÛ. Po ãtyﬁech hodinách nádherného souboje
zvítûzil Martin Dvoﬁák z 6.B. Více pokusy dosáhl
stejného v˘konu (169cm) i Tomá‰ Jandu‰ík z 8.B,
získal tak 2. místo a potvrdil nov˘ rekord ‰koly
v této kategorii.. Ze ‰esti dívek suverénnû zvítûzila
Sára Bursová ze 4.B v˘konem135 cm. KaÏd˘ úãastník dostal sladkou odmûnu, vítûzové putovní
pohár.
Dana Kurková, Jana Kabátová, vyuãující TV
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Mikulá‰
a Cikne âhave
Mikulá‰skou nadílku s pestr˘m programem
pro dûti ze Z· Tolerance v Mochovské ulici i tentokrát zorganizovala Mâ Praha 14 ve
spolupráci s klubem Pacific z âerného
Mostu a o.s. Slovo 21. Sváteãní atmosféru
tentokrát podpoﬁilo i vystoupení nûkolika
ãlenÛ romského obãanského sdruÏení Cikne âhave, jejichÏ tanec i hudební projev
v‰em uãaroval.
text a foto: ves

Studentsk˘ den
UÏ tradiãnû se na Gymnáziu Chodovická konal Studentsk˘ den alias dopoledne plné her, pﬁipraven˘ jako vÏdy septimami. Pﬁipomínáme si tak Den boje za svobodu a demokracii – uzavﬁení vysok˘ch ‰kol a transport studentÛ do koncentraãních táborÛ 17. listopadu 1939 a pád
totalitního reÏimu v roce 1989. Loni jsme poﬁádali Studentsk˘ den v pátek 13. listopadu. Studenti byli rozdûleni do skupin namíchan˘ch ze v‰ech roãníkÛ a obcházeli soutûÏní stanovi‰tû
v rámci pﬁidûlen˘ch okruhÛ. Pod vedením septimánÛ se zde zúãastnili zábavn˘ch soutûÏí
pﬁipraven˘ch v duchu cestování ãasem.
Veronika Pazderová, Lucie Slavníková (8.B)

LoÀsk˘ 25. listopad byl v˘znamn˘m dnem jak pro Z· Vybíralova,
tak pro M· Korálek na âerném Mostû. V Z· Vybíralova bylo slavnostnû otevﬁeno rekonstruované venkovní víceúãelové hﬁi‰tû
s umûl˘m povrchem (pásku pﬁestﬁíhává zástupkynû starosty Jitka
Îáková, v doprovodném programu vystoupila dûvãata z FitStudia
D a Ïáci pﬁedvedli ukázku bezkontaktního ragby, ve kterém patﬁí
Z· Vybíralova k nejlep‰ím).
A v M· Korálek si ve stejn˘ den pﬁipomnûli 10. v˘roãí existence
‰kolky oslavou, na kterou kromû rodiãÛ pﬁi‰li také zástupci
foto: j‰
odboru ‰kolství ÚMâ Praha 14.
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Komunitní
centrum
Mot˘lek
Pﬁejeme v‰em na‰im klientÛm
a pﬁíznivcÛm ‰Èastné vykroãení
do Nového roku 2010!
27. 1. stﬁeda 9.30–11 hod. Semináﬁ speciální pedagoÏky Berty BurkoÀové Kreslení nás baví (v˘voj
grafomotorick˘ch dovedností dítûte a praktické
tipy, jak je rozvíjet). Dûti si mÛÏete vzít s sebou.
Pﬁihlá‰ky na tel. 281 912 081, 775 964 765. Cena
100 Kã

11. 1. pondûlí 16.30 Znakování batolat. Kurz
veden˘ Bárou Jungerovou. Nauãte se metodu,
která vám umoÏní dorozumût se se sv˘m dítûtem,
dﬁíve neÏ zaãne mluvit. Pﬁihlá‰ky a informace
na tel. 777 137 687 nebo na e-mailu b.jungerova@seznam.cz

Akce nízkoprahového klubu Pacific:
11. 1. pondûlí 16.30 Novoroãní vaﬁení se Simãou
28. 1. ãtvrtek 15 hod. Preventivní program o kouﬁení – pojì s námi diskutovat na toto téma!
29. 1. pátek Filmov˘ klub – podíváme se na film,
kter˘ si sami vyberete!

Rádi bychom na tomto místû podûkovali i redaktorÛm ListÛ Prahy 14 za jejich stálou podporu
a hezké reportáÏe z na‰ich akcí. Vûﬁíme, Ïe i letos se
nám podaﬁí spoleãnû informovat o v‰em zajímavém, co Mot˘lek chystá.
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

DDM na âerném Mostû
út 12. 1. Zvíﬁecí karneval. Karnevalové veselí v maskách domácích
i divok˘ch zvíﬁat. Masky si dûti
vyrobí, vhodné obleãení a pﬁezÛvky s sebou. Nutná rezervace pﬁedem
v informaãní kanceláﬁi DDM. 10–11.30 hod. Vûk:
3–6 let, cena: 20 Kã
ãt 14. 1. Vûdomostní soutûÏ. A je tu druh˘ roãník
soutûÏe, kde neprovûﬁujeme va‰i sílu ãi rychlost, ale
va‰e nabité vûdomosti. Nutná rezervace pﬁedem
v informaãní kanceláﬁi DDM âern˘ Most. 15 hod.
Vûk: 12–14 let
ãt 14. 1. Bang. StaÀ se na jedno odpoledne ‰erifem
a chraÀ zákon nebo bys byl radûji bandita, kter˘
se snaÏí odstranit ‰erifa? Karetní hra BANG tû
zavede do dob Divokého západu, kde tû ãeká napûtí a boj o hol˘ Ïivot.
Nutná rezervace pﬁedem v informaãní kanceláﬁi
DDM. 17–19 hod. Vûk: 9–15 let
so 30. 1. Pololetí v pohybu. Pololetní prázdniny
v pohybu, zaplaveme si v aquaparku a zabruslíme
na ledové plo‰e. Nutná rezervace pﬁedem v informaãní kanceláﬁi DDM. 10–19 hod. Vûk: 8–18 let,
cena: 150 Kã

Dny tvoﬁivosti v Heﬁmánku
Pﬁedvánoãní ãas vyuÏili tradiãnû v KCR Heﬁmánek na âerném Mostû k uspoﬁádání DnÛ tvoﬁivosti. Pﬁijít mohl kdokoliv a velcí i malí si mohli v prostorách Heﬁmánku pod vedením
odborného instruktora vyrobit rÛzné vánoãní artefakty. Vznikaly tady napﬁíklad originální
vánoãní ozdoby, prostírání, vûneãky, svícny, figurky z pálené hlíny, malované kamínky ãi
papírové rybiãky. Na dal‰í Dny tvoﬁivosti urãitû pﬁijìte, nauãíte se zajímavé vûci!
text a foto: ves

Sobotní lyÏování
Pﬁipravujeme opût jednodenní sobotní lyÏování
v Herlíkovicích v mûsících leden a únor. Aktuální informace sledujte na www.ddmpraha9.cz

Dûtské studio Pohádka
Bobkova777, âern˘ Most
www.vpohadce.cz
Dopolední ‰koliãka Pohádka pﬁijímá pﬁihlá‰ky na
nové pololetí. Pro dûti od 3 do 6 let, které si potﬁebují zvyknout na kolektiv vrstevníkÛ. Cena za
dopoledne: 140–180 Kã podle poãtu nav‰tûvovan˘ch dnÛ t˘dnû. Po- Pá: 8–12 hod.
Odpolední aktivity pro dûti: Probíhá zápis do krouÏkÛ: jóga, taneãní v˘chova, v˘tvarné hrátky, dramatická v˘chova. Rozvrh na webov˘ch stránkách.
Pá 8. 1. – 16–18 hod. Korálkování pro pﬁed‰kolní
dûti a jejich maminky. Cena: 100 Kã.
Kontakt: Jitka ·indeláﬁová,
tel. 739 03 44 35, www.vpohadce.cz
e-mail: jitka.sindelarova@vpohadce.cz,

BB KLUB
LYÎA¤SK¯ KURZ – JAR≈ÁKY 27. 2. – 6. 3.,
6. – 13. 3. Krkono‰e 1990 Kã. (14–19 let)
Dûtsk˘ klub HRAD. Hry, angliãtina – písniãky,
divadlo. Pro dûti ve vûku 6–10 let. KaÏd˘ ãtvrtek
15.30–17 hod. (KC Heﬁmánek, Vybíralova 969)
Církev bratrská Rajská Zahrada poﬁádá v lednu:
âAJOVNA P¤ÍBùHÒ PLNÁ – stﬁeda 13. 1. od
19.15 v KC OÁZA (MaÀákova 754/22)
Tématické NEDùLE od 10 hod. v HE¤MÁNKU
10. 1. Jak zaãít v Ïivotû znovu?
17. 1. Jak zvítûzit nad opakovan˘m selháním?
Více na: www.cb.cz/rajska.zahrada
Mgr. Pavel Trefn˘ 775 024 742

Orlické hory s ORIONEM
93. pion˘rská skupina Orion, Kpt. Stránského 994, Praha 14 – âern˘ Most nabízí dûtem
od první tﬁídy pobyt v Orlick˘ch horách
bûhem jarních prázdnin.
6.–13. bﬁezna v SedloÀovû. Ubytování v turistické chatû, doprava vlastním autobusem tam
i zpût, odjezd od klubovny na âerném Mostû,
cena 3000,– Kã (bez poplatkÛ za vleky). Pﬁihlá‰ky lze vyzvednout kaÏdé pondûlí odpoledne v klubovnû oddílu nebo po dohodû s vedoucím oddílu (tel. 281 862 762, e-mail:
oddil.orion@seznam.cz)

V bﬁeznu na hory s DDM
Zimní tábor – expedice matterhorn
6.–13. 3. Dolní Albeﬁice, Krkono‰e. OdváÏná v˘prava po stopách dobrodruhÛ. Hry na
snûhu, bobování, bûÏkování … Vûk: 8 – 14 let,
cena: 2700 Kã

LyÏaﬁsk˘ tábor – ·umava/ Rakousko
6.–13. 3. BliÏná, ·umava/Rakousko. Jarní
prázdniny v âechách s lyÏováním na rakousk˘ch sjezdovkách. Pro lyÏaﬁe a snowboardisty,
pro zaãáteãníky i pokroãilé. Vûk: 12–18 let,
cena: 4300 Kã
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JAHODA
NABÍDKA NA LEDEN
Na‰e kluby jsou otevﬁeny: Nízkoprahov˘ klub
Jahoda: pondûlí, úter˘ a ãtvrtek 15-19. V novém
roce otevíráme aÏ ve ãtvrtek 7. 1. Nízkoprahov˘
klub DÏagoda: pondûlí, úter˘ a ãtvrtek 15-20.
V novém roce otevíráme v pondûlí 4. 1. Terénní
práce: kontaktní pracovníky Karolínu a Martina
mÛÏete potkat na ulici v pondûlí a stﬁedu od 15
do 20 hod.

Rodinné centrum JahÛdka
Srdeãnû zveme na Den otevﬁen˘ch dveﬁí RC
JahÛdka, kter˘ bude v sobotu 16. 1. od 14 do
18 hodin. Pro vás a va‰e dûti jsme pﬁipravili loutkové divadlo, ukázkové hodiny a informace
o nov˘ch kurzech. Je‰tû cel˘ leden probíhá zápis
do kurzÛ na druhé pololetí! Více informací na
na‰ich webov˘ch stránkách.
·koliãka (otevﬁeno od 4. 1): pondûlí, úter˘ a ãtvrtek 8–12. ·kolné: 250 Kã za jedno dopoledne pro
jedno dítû, 350 Kã sourozenecká sleva. MoÏnost
nákupu zv˘hodnûn˘ch permanentek. Informace
a rezervace u Kateﬁiny Cibulcové na ãísle
721 601 333.
Klub – herna s programem (otevﬁeno od 8. 1.):
stﬁeda a pátek 9-11.
Volná herna (otevﬁeno od 13. 1.): stﬁeda 15–18.
Za jednu náv‰tûvu zaplatí rodiãe 40 Kã. TátaHerna: sobota 9. 1. Program pﬁedev‰ím pro táty
a jejich dûti, cena 50 Kã.
Jahodárna – stﬁedeãní akce pro veﬁejnost 18–20
hod. u nás v JAHODù.
Více informací o jednotliv˘ch klubech
a aktuálních akcích je na na‰ich stránkách
www.jahodaweb.cz. Najdete nás v ul. Vybíralova 969.

Mateﬁské centrum
Klubíãko YMCA Praha
e-mail:
novakpm@volny.cz

Pravideln˘ program Klubíãka v novém roce zaãíná 4. ledna
Novû v pravidelném programu:
CVIâENÍ KOJENCÒ S RODIâI – PODPORA
PSYCHOMOTORICKÉHO V¯VOJE bude probíhat vÏdy v pondûlí 8.45–9.30 hod. od února
2010, ukázková hodina 25. 1. S sebou: látkovou
plenu a podloÏku pro dítû. Pﬁihlá‰ení nutné.
MONTESSORI HERNIâKA PRO DùTI
(20 mûsícÛ–4 roky) S RODIâI bude probíhat od
února vÏdy ve ãtvrtek od 14.30 do 15.30 hod.,
ukázková hodina 28.1. Pﬁihlá‰ení nutné.
ODPOLEDNÍ HERNA je otevﬁena ve stﬁedu od
15.30 do 17.30 hod.
Nabízíme moÏnost otevﬁení kurzu ANGLIâTINY
pro rodiãe – mírnû pokroãilí ve ãtvrtek 19–20
hod., min. 7 úãastníkÛ. Pﬁihlá‰ení nutné.

Dopolední programy:
13. 1. Stimulaãní skupina pro dûti a rodiãe: Tohle
umí Zlobivák, udûlej to taky tak. Pro dûti cca od
3 let od 10.15 hod. (po zpíváníãku). Pozor v únoru stimulaãní skupina jiÏ 3.2. !!
20. 1. Semináﬁ pro rodiãe: Pozitivní rodiãovství
od 10.15 hod., herna pro dûti otevﬁena

Veãerní programy:
Cviãení pro dospûlé Aby záda nebolela probûhne
5. 1. a 19. 1. od 19.30 do 20.30 hod.
Podrobné informace získáte na webov˘ch stránkách MC Klubíãko: http://klubicko.bloguje.cz
Mgr. Lucie Pernicová 777 596 163

Mikulá‰sk˘
pohár

Josef Ludvík s fenkou Peggy pﬁi zkou‰ce
z poslu‰nosti.
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O putovní Mikulá‰sk˘ pohár ·koFIN se
5. prosince bojovalo na kynologickém cviãi‰ti v Kyjích v reÏii Základní kynologické
organizace Kyje. K dlouholetému sponzorovi – ·koFIN se na tûchto, jiÏ 10. závodech
poprvé pﬁidala firma Tom4pets s krmivy
a chovatelsk˘mi potﬁebami. SoutûÏilo se
dle Národního zku‰ebního ﬁádu i IPO
v disciplinách poslu‰nost, ovladatelnost
a obrana. Podle NZ¤ se závodilo pouze
v nejniÏ‰ích tﬁech kategoriích. Podle Mezinárodního zku‰ebního ﬁádu (IPO) bylo
naopak nejvíc startujících v nejvy‰‰í kategorii. Nejvy‰‰í ocenûní – Putovní Mikulá‰sk˘ pohár získal se 182 body (z 200 moÏn˘ch) Vladislav Souãek s fenou nûmeckého
ovãáka Peggy. V ZZO vyhrál Josef Ludvík,
v ZM Ivana Hrubá, v ZVV1 Petra Horáková. IPO V vyhrála Iveta Medunová, IPO 2
Daniela Sklenáﬁová. Cenu za nejlep‰í
poslu‰nost získal pan Kováﬁík s 97 body (ze
100 moÏn˘ch), nejlep‰í obranu pﬁedvedla
Iveta Medunová za 98 bodÛ (ze 100). Drobná pozornost od sponzorÛ se na‰la pro kaÏdého z 24 závodníkÛ, upomínku dostaly
také v‰echny dûti – i z ﬁad divákÛ. Pro
v‰echny pﬁítomné to byl ale pﬁedev‰ím krásnû stráven˘ sváteãní a dokonce i proslunûn˘
den ve spoleãnosti psích kamarádÛ.
Václav Sklenáﬁ, foto: ves

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

Program na leden
Nov˘ program krouÏkÛ, kurzÛ a rodinn˘ch aktivit ve Studiu Inspirace
Od února budou zahájeny nové aktivity. Ve‰keré
informace najdete v lednu na webov˘ch stránkách
www.obcanskainspirace.cz nebo na v˘vûsce ve
sdruÏení. V pondûlí 11. ledna také zahajujeme
pﬁedplatné na druhé pololetí.
Klub Inspirace
Zveme dûti, které nemají na stﬁedy odpoledne program – pﬁijìte k nám do klubu Inspirace! KaÏd˘
‰kolní t˘den 16.30–18 hod. pro dûti 7–13 let pﬁipravujeme program her, povídání, zajímav˘ch
aktivit.
Bezplatné sociálnû právní poradenství: v Obãanské inspiraci poskytujeme registrované sociálnû
právní poradenství zdarma díky podpoﬁe MPSV
a MHMP. U nás v kanceláﬁi právní poradny, Kuãerova 14 je vám k dispozici Mgr. ¤epíková a to bez
objednání ve stﬁedu a v pátek dopoledne. Pokud
nechcete ãekat, radûji se objednejte, také podveãerní a veãerní hodiny (kaÏdé úter˘, externí právníci) jsou na objednání (mobil 774 707 744).
Dotazy mÛÏete zasílat i e-mailem nebo po‰tou.
Dal‰í poradenské dny zaji‰Èujeme na pracovi‰ti
v Bﬁevnovû.

Na zdraví v Novém roce!

Pﬁedvánoãní posezení seniorÛ z âerného Mostu,
které bylo letos premiérovû v restauraci uãili‰tû Pramen v Kyjích Hutích bylo srdeãné, veselé a ve
v‰ech pﬁítomn˘ch naladilo tu pravou vánoãní
atmosféru. Pﬁes 60 seniorÛ si tady s ﬁeditelkou
oblastního spolku ââK Ivanou Kadleãkovou
a pﬁedsedkyní klubu seniorÛ BoÏenou Merclovou
pﬁipilo na zdraví do roku 2010, ochutnávali donesené cukroví, poslouchali hudbu a hlavnû si mohli od srdce popovídat, coÏ hlavnû pﬁed Vánoci kaÏd˘ star‰í ãlovûk zvlá‰È ocení. Pﬁejeme v‰em v Klubu
do dal‰ího roku hodnû zajímav˘ch aktivit a aby jim
ta pﬁíjemná atmosféra, kterou si mezi sebou vytvoﬁili, vydrÏela i nadále.
text a foto: ves
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Velmi úspû‰ná
obhajoba
V loÀském roce taekwondisté ze Sonkalu
vybojovali na mistrovství âeské republiky
dva tituly absolutních mistrÛ a první pﬁíãku
v hodnocení oddílÛ. Po roce ãekala závodníky z âerného Mostu nelehká obhajoba skvûl˘ch v˘sledkÛ. Republikov˘ ‰ampionát roku
2009 hostil tentokrát Nymburk a zúãastnilo
se jej pﬁes 250 soutûÏících ze 17 oddílÛ. Svou
sílu ukázali sonkaláci hned v první soutûÏní
disciplínû – technick˘ch sestavách. Sedm zlat˘ch kovÛ je víc neÏ dobrou vizitkou a v˘kony nejmlad‰ích závodnikÛ Matou‰e Jakubce
a Filipa Morkovce znamenají pﬁíslib do dal‰ích let. V následujícím sportovním boji se
zlat˘mi kovy bl˘skli Aneta Hemerová (na
snímku pﬁi zdaﬁilém boãním kopu ve finálovém zápasu), Krist˘na Pravdová a Pavel ·nábl. Ze tﬁetí disciplíny, kterou jsou speciální
pﬁeráÏecí techniky, vytûÏili zlato Krist˘ny
Hudková a Pravdová s Luká‰em Veverkou,
druhá místa vybojovali Martin Herda a Monika Junová. V závûreãném silovém pﬁeráÏení se opût cinkalo zlatem, tentokrát zásluhou
Veroniky Holeãkové. Pro tu byl start v této
disciplinû soutûÏní premiérou a hned to vy‰lo
takto parádnû, kdyÏ ji navíc na druhé pﬁíãce
jistila Krist˘na Hudková.
V samém závûru ‰ampionátu byli vyhlá‰eni
absolutní mistﬁi âeské republiky pro rok
2009. âlenové Sonkalu si odvezli na âern˘

Most hned tﬁi tyto ocenûní – Luká‰ Veverka
(Ïák – na snímku v popﬁedí), Krist˘na Hudková (juniorka B – na snímku) a Aneta
Hemerová (juniorka A). ProtoÏe medailové
Ïnû byly v podání Sonkalu více neÏ skvûlé
(celkem 14 zlat˘ch, 11 stﬁíbrn˘ch a 9 bronzov˘ch medailí), putoval pohár pro nejúspû‰nûj‰í ‰kolu mistrovství âR 2009 do rukou
taekwondistÛ z na‰í mûstské ãásti. Seznámit
se blíÏe s ãinností tohoto úspû‰ného oddílu
mÛÏete na www.sonkal.cz.

Trenér Sonkalu Theodor ·eda pﬁevzal pohár
pro nejúspû‰nûj‰í ‰kolu, druhá pﬁíãka patﬁí
‰kole Tong a tﬁetí Koguryo.

Z âerného Mostu opût na hory
Stejnû jako kaÏd˘ rok, tak i letos jedou z âerného Mostu skibusy do znám˘ch lyÏaﬁsk˘ch
stﬁedisek. V‰e je pﬁipraveno, ãeká se jen na sníh.
Ten sice tentokrát napadl uÏ mûsíc pﬁed svátkem sv. Martina, nûkolik dní se na nûm lyÏovalo, ale po ãase z hor zmizel. Od poloviny prosince, kdy zaãalo mrznout i snûÏit se uÏ lyÏuje
na mixu pﬁírodního i umûlého snûhu naplno.
V Herlíkovicích , Vysokém nad Jizerou – ·achtách, v Jablonci nad Jizerou – Kamenci
i v Jilemnici – Kozinci, odkud jsou na‰e snímky. A nemusíte se trápit otázkou, jak se tam
dostanete. To uÏ je starost spoleãnosti Snowhill,
se kterou v minul˘ch letech cestovaly za snûhem
stovky lyÏaﬁÛ i snowboardistÛ z na‰í mûstské
ãásti. Skibusy budou i v roce 2010 vypravovány kromû pondûlí kaÏdé ráno ze zájezdové stanice na koneãné metra âern˘ Most a dovezou
vás pﬁímo pod sjezdovku vybraného stﬁediska.
Staãí jen zavolat na rezervaãní linku 737
222 456. A kdo nebude mít ãas vyrazit za snûhem pﬁes den, mÛÏe jet kaÏdé úter˘ do Herlíkovic na veãerní lyÏování. Podrobnûj‰í informace o snûhov˘ch podmínkách i jízdních
ﬁádech získáte na www.snowhill.cz
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Na bowling
vlakem
Na dal‰ím bowlingovém turnaji o pohár starosty Prahy 14 jsme sondovali, jak˘m zpÛsobem se do herny vedle kostela sv. Bartolomûje dopravily dva tucty soutûÏících. Nejvíce
auty, nûkolik autobusem, pár pû‰ky a ãtveﬁice hráãÛ pﬁijela do Kyjí vlakem, dokonce
z obou smûrÛ. Dost dobr˘ dÛvod k hodnû
pﬁeru‰ovan˘m krátk˘m rozhovorÛm bûhem
více neÏ ãtyﬁhodinového klání.
ManÏelé Dana a Milan Volavkovi: „O turnaji jsme se dozvûdûli z ListÛ Prahy 14 a pﬁijeli jsme na nûj z Letné a Masarykova nádraÏí. Zpátky nám to jede ve 23.12 hod., tak
doufáme, Ïe do té doby bude dohráno.
Mimochodem, to kyjské nádraÏí záﬁící novotou vypadá nádhernû i za tmy. Krásná je rovnûÏ herna, moc se nám tady líbí, i kdyÏ ty
‰piãkové v˘kony jsou hodnû vzdáleny na‰í
úrovni, ale to nevadí, hraje se nám dobﬁe.
Chtûli jsme jen úãast na turnaji spojit i s veãeﬁí v téhle stylové restauraci, ov‰em není na
to ãas a trochu nás odradily i ceny, na které
nejsme ani z Letné zvyklí.“
Milan BranÏovsk˘ s druÏkou Evou: „My jsme
turnaj vyhledali na internetu a dorazili na nûj
z Klánovic. U nás nic podobného radnice
nepoﬁádá, zﬁejmû ji dost vyãerpávají nekoneãné debaty kolem v˘stavby golfového hﬁi‰tû. Ale máme tam stolní tenis, fotbal, tenis
a pestr˘ v˘bûr cviãení. V téhle hernû v Kyjích
jsme uÏ kouleli se znám˘mi je‰tû pﬁed její
totální rekonstrukcí, ale to byla spí‰ spoleãenská záleÏitost. Teì je to pomalu na krev,
na pﬁí‰tû budeme muset asi trochu potrénovat. Ale je to fakt bezva, urãitû bychom se sem

Pohár koneãnû doma
UÏ podeváté pﬁedával starosta Prahy 14 Miroslav
Fronûk putovní pohár za vítûzství v plavecké soutûÏi základních ‰kol. Pûtkrát za sebou to bylo do
rukou dûtí z Klánovic, letos pﬁi gratulaci ocenil, Ïe
zásluhou reprezentantÛ Z· Vybíralova zÛstal pohár
na rok koneãnû v na‰í mûstské ãásti. Mluvilo se
nejen o plavání, ale také o dal‰ím sportování dûtí,
o prospûchu a samozﬁejmû téÏ o Vánocích, které
v‰em pﬁítomn˘m navíc pﬁipomnûl nadûlen˘ dárek
jako bonus k poháru. V závûru se ﬁeã stoãila i na
pﬁí‰tí jubilejní roãník. ¤íká se, Ïe obhajoba b˘vá
sloÏitûj‰í, ale kdyÏ dûti z Klánovic vyhrály pûtkrát
za sebou, proã by to ty z âerného Mostu nedokázaly alespoÀ dvakrát. Uvidíme za rok.

Pohár od starosty pﬁevzala Dagmar Bezdûková, která spolu s Miroslavou ·tûchovou
dûti pﬁipravovala i doprovázela.
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ManÏelé Volavkovi vpravo, proti nim Milan
BranÏovsk˘ se svou Evou.
Zleva Zuzana Per‰lová, vítûzná Dana Davidová (623 bodÛ), TáÀa Jersáková, Daniel
Bruna jun. (716), první Antonín Kitler (871)
a Daniel Bruna (754 bodÛ.

rádi vrátili pﬁi dal‰ím turnaji.“ Pﬁi vyﬁãení
tûchto slov Milan BranÏovsk˘ je‰tû netu‰il, Ïe
k dal‰í úãasti na turnaji bude mít motivaci
jako hrom. VÏdyÈ skonãil na bramborovém
ãtvrtém místû se ziskem 677 bodÛ a doma
má pr˘ zatím jen poháry ze stolního tenisu
a rybaﬁení. K zajímavé situaci do‰lo u Ïen,
kde v pûti sériích získaly dvû soutûÏící shodnû 604 body. O druhém místu Táni Jersáko-

vé tak rozhodl vût‰í poãet bodÛ získan˘ch
v jedné sérii. A je‰tû jeden v˘sledek stojí za
zaznamenání. Celkem 667 bodÛ Vladimíra
Bruny. Co je na tom tak zvlá‰tního? Celkem
nic, aÏ na to, Ïe je nakoulel t˘den pﬁed sv˘mi osmdesát˘mi narozeninami, které mimo
jiné oslavil hraním na tenisovém turnaji.
Pane Bruno, je‰tû jednou velká gratulace
a klobouk dolÛ!

leden 2010
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PLACENÁ ¤ÁDKOVÁ INZERCE
Matematiku perfektnû douãí stﬁedo‰kolsk˘
•profesor,
telefon 281 914 562, 603 909 327.
9/01

• Vyuãuji ‰panûl‰tinu. Mám velkou zku‰enost také s v˘ukou pomalej‰ích ÏákÛ. Telefon
286 886 579.

11/01

• Levné sklady – najde‰ tady, men‰í skladové prostory nedaleko Úval u Prahy cca 100-600

Uzávûrka
inzerce a pﬁíspûvkÛ

do ã. 2
je 13. 1. 2010

LYÎE

KOLA – PRODEJ A SERVIS
Náchodská 708
Praha 9 – Horní Poãernice

m2, nezatepl., a vût‰í odstavné plochy – levnû
pronajmeme. Tel.: 608 773 259.
01/02

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

• Malíﬁské a lak˘rnické práce, nátûry oken,
dveﬁí, topení, podlahy, zábradlí atd. vãetnû hrubého úklidu, tel.: 603 221 653.

• PRODEJ A SERVIS
• PÒJâOVNA
• BAZAR

01/03

•

Nabízím k dlouhodobému pronájmu garáÏové stání Ocelkova 653/20, âern˘ Most, tel.:
774 446 611.
01/04
Stûhování – vyklízení, ãe‰tí pracovníci, spe•cialisté
na stûhování bytÛ, so-ne stejné ceny, pﬁistavení, odstavení + km po Praze zdarma. Tel.:
723 809 137, www.stehovanibytu.cz,
01/06

• DaÀová pﬁiznání 2009 pro právnické a fyzické osoby Vám zajistí MVM úãetní servis,
www.mvm-servis.cz, J. Macáková, Zeleneãská
55, Hloubûtín, tel.: 777 014 820, B. Vitásková,
Podnikatelská 565, Bûchovice, tel.: 281 864 667,
e-mail: macakova@mvm-servis.cz
01/07
Od 2. listopadu je otevﬁen nov˘ kadeﬁnick˘
salon bez objednání (dámské, pánské, dûtské) ve
Squash Centru v Kyjích na Hrádku, ulice Za âern˘m mostem 1425. Máme levné ceny a otevírací
slevu: stﬁíhání maminek + 1 dítû zdarma. Otevírací doba: 8.00-20.00, tel.: 608 159 889. Tû‰íme
se na vás.
12/05

Jazyková ‰kola Rybiãka
nabízí na druhé pololetí
‰kolního roku 2009–2010
v˘uku angliãtiny,
pro dûti od 4 do 16 let
Na‰í pﬁedností jsou:
 malé skupinky po 4–6 Ïácích
 kvalifikovaní a zku‰ení lektoﬁi
 spec. vybavené uãebny, velmi kvalitní uãebnice
a v˘ukové materiály
V˘uka probíhá 1x t˘dnû 110 minut.
Cena: 4 490,– Kã vãetnû uãebnic / 1 pololetí
V˘uka angliãtiny pro dospûlé
 skupinky 4–6 posluchaãÛ
 dÛraz kladen na Ïivou komunikaci v cizím jazyce
 velmi kvalitní uãebnice a v˘ukové materiály
Cena: 4 590,– Kã pﬁi v˘uce 1x t˘dnû 90 minut.
Uãebny: Metro Rajská zahrada – Praha 9,
Chlumecká 1539/7 – v budovû prodejny
nábytku ASTO, vstup zadním vchodem.

PODùKOVÁNÍ
OBâANÒM PRAHY 14
Jménem v‰ech obãansk˘ch sdruÏení, která se podílela na podání pﬁipomínek ke
konceptu územního plánu hlavního mûsta Prahy, dûkujeme v‰em, kteﬁí nás podpoﬁili. Za velmi krátkou dobu se podaﬁilo shromáÏdit více neÏ 500 podpisÛ
obãanÛ, kteﬁí tak vyjádﬁili, Ïe jim není
lhostejná plánovaná zástavba, která ovlivní kvalitu Ïivota v regionu Prahy 14 na
dal‰ích mnoho let.
Námitky byly podány a o jejich ﬁe‰ení vás
budeme prÛbûÏnû informovat. Více informací získáte také na http://www.praha14jinak.cz.
ZároveÀ v‰em obãanÛm a pﬁíznivcÛm
pﬁejeme mnoho úspûchÛ v roce 2010.
Kyjsk˘ Obãansk˘ Klub - zmocnûnec pro
podání pﬁipomínek.
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ÎEHLENÍ PRÁDLA
A BùÎN¯ ÚKLID
DOMÁCNOSTI
.
160 K‹/hod

Více informací: tel: 604 215 036, 241 44 31 29,
www.skolarybicka.cz

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

KONTAKT:

mobil 732 726 776
pevná linka 281 910 744

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

OPUBA spol. s.r.o.
NABÍZÍ K PRONÁJMU 189 m2
PRODEJNÍ PLOCHY
V OBCHODNÍM DOMù HASSO
BLIÎ·Í INFORMACE NA

TEL.: 728 307 916
ZD Brandýs n. L.

po–pá: 10–18 hod.
1)
2)
3)
4)

V¯PRODEJ
50–70 %

pronajme
část plechové haly (40m x 15m)
zděnou halu (15m x 37m)
halu (70,7m x 36,7m)
budovu dílen

300 m2
550 m2
2 600 m2
400 m2

nutná rekonstrukce

1) bývalé stáje
1 200 m2, 600 m2
vše 300 m od výjezdu z dálnice Pha-Ml. Boleslav
prodá
cca 1,5 ha – bývalá farma Kú Brandýs n. L.
Tel.: 604 216 592, 604 216 595

inzerce
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Užitečný pomocník

Koncem roku vydala městská část Praha 14 přehledný „Katalog sociálních a návazných služeb a volnočasových aktivit", jehož účelem je seznámit občany
městské části s nabídkou, možnostmi využívání
a dostupností těchto služeb. Katalog je rozesílán
poskytovatelům volnočasových a sociálních služeb
a pro zájemce bude k dispozici v informační kanceláři ÚMČ Praha 14, Bří Venclíků 1072.

•

âistíme koberce a ãalounûn˘ nábytek mokrou metodou profi strojem
karcher, levnû – bez pau‰álu, od 15 Kã/m2, doprava po Praze 9 zdarma. Tel.:
777 717 818.
01/21

•

Hledáme men‰í byt k pronájmu v Praze 9 a okolí pro 2 osoby, nekuﬁáci bez zvíﬁat, zaﬁízení na dohodû, garsonka aÏ 2+1 do 12 000 Kã vãetnû
poplatkÛ. Tel.: 605 845 088, 220 806 245
01/19

•

Pronajmeme dva byty na Praze 9, 1+kk za 8 500 Kã vã. popl. a 2+kk
za 10 500 Kã vã. popl. Zaﬁízení na dohodû. Ihned k nastûhování. T.: 775
615 730, 220 876 874
01/20

•

StudioRen – práce pro nezávislou kosmetiãku nebo Ïeny, které se zajímají o tento obor. 777 200 271
01/18

Zveme vás do Centra vzdûlávání a veﬁejného internetu
MaÀákova 745, âern˘ Most
Pﬁipravujeme pro vás poãítaãové kurzy v tûchto oblastech:
 První kroky s Internetem
 Základy práce na PC – poprvé u poãítaãe
 Word
 Excel
 PowerPoint
 MovieMaker (úpravy a stﬁih videa)

 Základy tvorby www stránek pomocí zdrojového kodu
HTML

 Psaní v‰emi deseti (All Ten Fingers)
Jako úplnou novinku zařazujeme

 GIMP (úprava digitálních fotografií)

Adobe Photoshop nebo Jasc Paint Shop Pro jsou sice velmi v˘konné nástroje s velk˘mi moÏnostmi, ale mají podstatnou vadu
– pro bûÏného uÏivatele jsou finanãnû nedostupné. Pokud tedy máte hluboko do kapsy a chcete vyuÏívat pokroãil˘ch moÏností pﬁi úpravách fotografií, zkuste Gumo, nástroj pro úpravu fotografií a rastrové grafiky. Kvalitní alternativou k profesionálnímu, a bohuÏel také velmi drahému softwaru pro zpracování grafiky, je program, kter˘ vznikl v linuxovém prostﬁedí. Jednou z pﬁedností Gimpu je jeho volná dostupnost pro nejrÛznûj‰í platformy a operaãní systémy.
Programy Word, Excel a PowerPoint budou dále dûleny na zaãáteãníky a pokroãilé, kaÏd˘ program se vyuãuje samostatnû.
Kurz je rozloÏen do 7mi lekcí za cenu 400,– Kã, pro seniory od 65 let a dûti do 18 let za cenu 200,– Kã.
Kurzy budou zaãínat bûhem druhé poloviny mûsíce ledna jedenkrát t˘dnû, ãas a doba 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
ãi e-mailem: horesovska@cvvi.cz, mazurova@cvvi.cz
Tento projekt Centrum vzdûlávání a veﬁejného internetu
Praha 14 byl vybudován v letech 2006–2007
za finanãního pﬁispûní Evropské unie

PRAHA 14
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Komise pro v˘chovu a vzdûlávání
(23. 11. 2009)
Jednání komise probûhlo v M· Jahodnice, kde si prohlédla novou pﬁístavbu vãetnû pÛvodních prostor a seznámila se s provozem této M·. Dále se
komise seznámila s peticí rodiãÛ M·
·tolmíﬁská a ·estajovická, t˘kající se
financování v˘mûny oken v tûchto
M·, a s vysvûtlením situace, na konci
jednání vyslechla informaci ze schÛzky supervizního t˘mu s ﬁediteli Z·.

Bájeãná shoda

Finanãní v˘bor (23. 11. 2009)
Finanãní v˘bor projednal hospodaﬁení pﬁíspûvkové organizace KVIZ Praha
14 v letech 2008 a 2009 a návrh rozpoãtu Mâ Praha 14 na rok 2010.

Oznámení
pro Ïadatele o pﬁíspûvek
na provoz motorového
vozidla
Odbor sociálních vûcí a zdravotnictví Úﬁadu
mûstské ãásti Prahah 14 z dÛvodu urychlení
vyﬁízení agendy roz‰iﬁuje v mûsíci lednu
a únoru 2010 úﬁední hodiny pro Ïadatele
o pﬁíspûvek na provoz motorového vozidla.

Úﬁední hodiny:
Pondûlí a stﬁeda: 7.30 – 18hod.
Útery: 7.30 – 12 a 13 – 15 hod.

Seznámení
s tenisem
Tenisová ‰kola Tallent, která se v˘uce tenisu vûnuje uÏ od roku 1993, pﬁipravuje po
velkém ohlasu dal‰í ukázkovou hodinu
pro dûti z Prahy 14. Kvalifikovaní trenéﬁi
seznámí dûti se základy tenisu, se správn˘m drÏením rakety i postavením k míãi.
Poradí také rodiãÛm, jak˘m zpÛsobem
mohou dûtem v jejich dovednostech
pomáhat a sami je rozvíjet. V rámci doprovodné soutûÏe dûti získají vûcné ceny
a diplomy. Ukázková akce se uskuteãní
5. ledna od 19 hodin na hﬁi‰ti Z· Vybíralova. Pﬁijìte se pobavit a zároveÀ získat
spoustu uÏiteãn˘ch zku‰eností. Pokud vám
to zrovna nevyjde, tak to zkuste na tel.:
224 815 871, 603 52 71 72.
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Mikulá‰ská
pro 130 dûtí
Prosincov˘ Mikulá‰ pﬁipadl tentokrát na
sobotu, takÏe na den pﬁesnû se v Galerii 14
odehrálo kaÏdoroãní nadûlování dárkÛ od
hodného Mikulá‰e a andûla. Ti kteﬁí si byli
vûdomi, Ïe bûhem roku taky trochu zlobili, se báli podívat na stra‰idelného ãerta –
aby je náhodou nechtûl potrestat … Víc ale
bylo rozhodnû tûch pûkn˘ch záÏitkÛ a patﬁilo k nim i pﬁedstavení âervená Karkulka
aneb to je náhodiãka, které na‰im dûtem
pﬁijelo zahrát Divadlo z PRAKU.
text a foto: ves

leden 2010

aktuality

na bﬁehu, ve vodû i na jevi‰ti

H

odnû spoleãn˘ch
znakÛ mûly dvû v˘znamné sportovní
akce na konci roku
2009. UÏ 28. roãník Vánoãní ceny Prahy v synchronizovaném plavání stejnû jako tradiãní Vánoãní akademie Fit studia D
byly ve znamení mládí, krásy, nápadité choreografie sestav i pestrého
v˘bûru doprovodné hudby. Akvabely stejnû jako aerobik sledovaly „plné
domy“ v hloubûtínském bazénu
i divadle v Horních Poãernicích a obû
pﬁedstavení byla rovnûÏ v˘znamnou
spoleãenskou záleÏitostí. Pﬁi obou
diváci obdivovali sóla, dua, kombinované i t˘mové sestavy, pﬁi tom prvním se pﬁedstavilo celkem 217 závodnic z 25 klubÛ a 12 zemí, ve druhém
pﬁípadû ‰lo sice jen o jeden oddíl, ale
vystupujících bylo rovnûÏ poÏehnanû.
Sympatické na obou tûchto sportech
je i to, Ïe snad v Ïádném jiném se
nedokáÏou soupeﬁi tak bezprostﬁednû
povzbuzovat a vzájemnû si fandit.
V onom kaÏdodenním pﬁedvánoãním shonu to bylo na bﬁehu, ve vodû
i na jevi‰ti opravdové pohlazení na
du‰i.
vok
foto: autor,
Gabriela Kratochvílová
a Ondﬁej Cibulka
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2010

PF
Vánoãní trh
na âerném Mostû
KaÏd˘, kdo 14. prosince odpoledne vystoupil ze stanice metra âern˘ Most, nemohl pﬁehlédnout velk˘ vytápûn˘ stan u fontány, kter˘ zaplnilo 11 prodejních stánkÛ neziskov˘ch
organizací z Prahy 14. Velk˘ nápis „Vánoce
ve stanu“ nepﬁímo vybízel k náv‰tûvû a alespoÀ prohlídce nabízen˘ch v˘robkÛ. Stanem
znûly vánoãní koledy, vonûlo svaﬁené víno od
stolku Mot˘lka a vánoãní cukroví, které zdarma nabízel BB – klub. Poprvé se tu sv˘mi
v˘robky pﬁedstavily dvû nové neziskové organizace: PEStrá spoleãnost, o.p.s., která sídlí
na âerném Mostû a nabízí lidem s postiÏením kynologické sluÏby a integraãní aktivity
a chránûná dílna o.s. Prosaz, která zamûstnává lidi s nejtûÏ‰ími typy zdravotního postiÏení, sídlící také na âerném Mostû. Kromû
nich tu nabízelo zajímavé vánoãní dáreãky
Dûtské studio Pohádka, MC Klubíãko, turistick˘ oddíl 93. PS Orion, KC Mot˘lek,
Centrum Sluneãnice, BB-Klub, Obãanská
inspirace, ateliér Ars Pueris a o.s. Jahoda.
V‰ichni, kdo si koupili jejich v˘robky tím
pﬁispûli do budoucna k dal‰í existenci tûm
nejpotﬁebnûj‰ím.
text a foto: ves
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1. PEStrá spoleãnost, o.p.s.
2. Chránûná dílna o.s. Prosaz
3. KC Mot˘lek
4. Dûtské studio Pohádka

