
Pfiípitek starosty s manÏeli Tich˘mi pfii jejich diamantové svatbû v Galerii 14.
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Diamantové v˘roãí
V Galerii 14 se v prÛmûru za rok uskuteãní na osmdesát svateb-

ních obfiadÛ. Pokud uzavfiené manÏelství vydrÏí padesát let, mohou
manÏelé u pfiíleÏitosti zlaté svatby poÏádat o nov˘, nematriãní obfiad.
Podle svatebního prÛvodce se pfii 55. v˘roãí slaví smaragdová, pfii

60. diamantová, pfii 65.
kamenná a pfii 70. roce
trvání manÏelského
svazku platinová svat-
ba. V sobotu 10. pro-
since oslavili v Galerii
14 diamantovou svatbu
manÏelé Tich˘ch
z Hloubûtína. ProÏili
spolu nev‰ední Ïivot
naplnûn˘ prací a péãí
o rodinu, vychovali
spolu dvû dcery, které
jim dopfiály radost
z vnouãat Radka, So-
niãky, Honzíka a Ha-
niãky a pravnouãat Ve-
runky, Majdalenky, T˘-
nynky a Aniãky.
Kromû v˘chovy sv˘ch
dcer se cel˘ Ïivot vûno-

vali sportu. Pan Jaroslav Tich˘ hrál volejbal a hlavnû byl zapálen˘m
fotbalistou Slavoje Hloubûtín. Paní Îofie Tichá se vûnovala gymna-
stice, pozdûji byla cviãitelka - náãelnice Sokola. Nyní se pan Tich˘
vûnuje rybafiení na Kyjském rybníku a spoleãnû s manÏelkou tráví
voln˘ ãas na chatû v osadû Velk˘ Rybník. Jejich manÏelské souÏítí
mÛÏe b˘t vzorem pro celou na‰i spoleãnost, v níÏ  stále vût‰í poãet
manÏelství konãí rozvodem a nedoãká se mnohdy ani druhého, pa-
pírového v˘roãí, natoÏ diamantového. j‰, foto: ves

Jahodov˘ Mikulá‰ v IKEA
Z b˘val˘ch „západních“ zemí k nám proniká celkem pfiíjemn˘

zvyk: velké obchodní domy, hypermarkety apod. si na svátek sv. Mi-
kulá‰e objednávají u rÛzn˘ch organizací a firem  známou trojici Mi-
kulá‰ - ãert - andûl, ktefií  tento den procházejí  obchodem a vûnují se
dûtem náv‰tûvníkÛ. Potû‰itelné je, Ïe IKEA na âerném Mostû tuto
dohodu uzavfiela s ne-
ziskovou organizací
Jahoda, jejíÏ pracovní-
ci a dobrovolnice se
ujali  populárních rolí
Mikulá‰e, ãerta a andû-
la. Dûtsk˘ch básniãek
a písniãek vyslechli za
odpoledne 5. prosince
nepoãítanû a stejnû to-
lik rozdali lízátek. V̆ -
sledkem byla nejen ra-
dost dûtí, s nimiÏ se
v IKEA setkali, ale i Ja-
hody samotné, neboÈ
od  IKEA  za to dostala
sponzorsk˘m darem
rolety a Ïaluzie do
oken.

text a foto: ves

Cena pro Mot˘lek
Pfiedsedkynû SdruÏení na pomoc dûtem s handicapy Zuzana Je-

lenová pfievzala v prosinci cenu Martina Palase 2005 pro Komu-
nitní centrum Mot˘lek. Toto ocenûní jsme získali v celostátní sou-
tûÏi, kterou sedm˘m rokem spoleãnû pofiádají Rytmus a Konto Ba-

PROSINCOV¯ KALEIDOSKOP ● PROSINCOV¯ KALEIDOSKOP
riéry - Nadace
Charty 77. Na ce-
nu mohly b˘t no-
minovány organi-
zace i jednotlivci
z celé âR, ktefií se
podle zadání
„zvlá‰tû pfiínos-
n˘m zpÛsobem
zaslouÏili o indi-
viduální integraci
dítûte ãi dospûlé
osoby s tûÏ‰ím
mentálním, fyzick˘m, smyslov˘m nebo víceãetn˘m postiÏením do
bûÏného rodinného, vzdûlávacího, profesního ãi spoleãenského
prostfiedí“. Proto byla hlavním mottem pfii slavnostním pfiedávání
cen my‰lenka „Zkuste si pfiedstavit svût bez ústavÛ...“, která odpo-
vídá i na‰emu poslání - zapojení dûtí s handicapem do spoleãnos-
ti. V praÏské primátorské rezidenci bylo ocenûno celkem devût or-
ganizací z celé republiky, vesmûs ‰koly a ústavy, volnoãasové za-
fiízení na‰eho typu bylo mezi ostatními ojedinûlé. Potû‰ilo nás,
kdyÏ pfii slavnostním pfiedání ceny zaznûla slova maminky, která
Mot˘lek nominovala: „Jsem ráda, Ïe díky Mot˘lku koneãnû mÛÏu
sobû i své dcefii s postiÏením dopfiát moÏnost b˘t jen tak mezi lid-
mi a cítit se tam dobfie“.

Za KC Mot˘lek
Hana Verflová

Vánoãní den otevfien˘ch dvefií
V Z· ·imanov-
ská  pojali Váno-
ce opravdu vel-
koryse: na 20.
prosince pozvali
rodiãe dûtí i dal‰í
hosty na náv‰tû-
vu ‰koly. K vidû-
ní tu  byla rÛzná
pfiedstavení, kte-
rá si dûti nacviãi-
ly, mohli jste si
spolu s nimi  zaz-
pívat koledy (na
snímku),  rozdá-
vala se pfiáníãka

a dáreãky, bylo moÏné  posedût u ãaje a cukroví nebo prohlíÏet pÛ-
vabnou vánoãní v˘zdobu celé ‰koly vãetnû ukázek paliãkování, drá-
tování a star˘ch fiemesel. Nechybûly ani stánky s prodejem vánoã-
ních v˘robkÛ dûtí a v˘stavy na stûnách. text a foto: ves

Tû‰ili se
na

Vánoce
V prosinci se vûno-

vali dûvãata a kluci
v DDM na âerném
Mostû hlavnû pfiípra-
vám na Vánoce. Pfii
tzv. „Vánoãních díl-
nách“ vyrábûli  v˘zdo-
bu do oken,  zdobili
perníãky cukrovou po-
levou a samozfiejmû  si
nastrojili i vánoãní
stromeãek.

text a foto: ves

www.praha14.cz redakce 281 005 581-2 inzerce 281 005 581
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tÛ, z vlastnictví âeské republiky
do svûfiené správy nemovitostí
Mâ Praha 14

● schválilo 1) podání Ïádosti
o dotaci z dotaãního Programu
podpora terénní práce 2006;

2) finanãní spoluúãast na do-
taãním Programu podpora terén-
ní práce 2006 ve v˘‰i 94 665 Kã
z rozpoãtu Mâ Praha 14

● schválilo poskytnutí finanãní-
ho pfiíspûvku ve v˘‰i 500.000 Kã
na pokrytí provozních nákladÛ
Domu sociálních sluÏeb, Bojãen-
kova 1099 provozovaného Ob-
lastním spolkem âeského ãerve-
ného kfiíÏe Praha 9 v roce 2005

● schválilo dodatek zfiizovací
listiny Z· Vybíralova 964 a Z·
Bfií VenclíkÛ 1140

Poznámka: usnesení zastu-
pitelstva a zápisy z jednání za-
stupitelstva (vãetnû návrhÛ,
pfiipomínek a interpelací) na-
leznete na: www.praha14.cz

● schválila uzavfiení smlouvy
pro poji‰tûní odpovûdnosti za
‰kodu zpÛsobenou provozem vo-
zidla (povinné ruãení) a havarijní
poji‰tûní vozidel mûstské ãásti
Praha 14

● souhlasila s uzavfiením dodat-
ku ke smlouvû o zaji‰tûní lékafi-
ské sluÏby první pomoci pro dûti
a dospûlé, uzavfiené mezi mûst-
skou ãástí Praha 14 a M. Delta
spol. s r. o. (dodatek upravuje v˘-
‰i hodinov˘ch sazeb zdravotnic-
k˘ch pracovníkÛ a v˘‰i záloho-
v˘ch plateb na provoz LSPP od
1. 1. 2006)

● souhlasila s uzavfiením dodat-
ku ke smlouvû o poskytování pe-
ãovatelské sluÏby na území mûst-
ské ãásti Praha 14 Oblastním
spolkem âeského ãerveného kfií-
Ïe (dodatek se t˘ká poskytnutí fi-
nanãních prostfiedkÛ na provoz
peãovatelské sluÏby v roce 2006
ve v˘‰i 2 600 000 Kã)

● vzala na vûdomí zv˘‰ení po-
platkÛ za den pobytu na 400 Kã
klientÛm Domu sociálních slu-
Ïeb, Bojãenkova 1099, ktefií ne-
mají trvalé bydli‰tû na území
Prahy 14, a doporuãila Oblastní-
mu spolku ââK Praha 9 zv˘‰it
poplatek obãanÛm s trval˘m
bydli‰tûm na území Mâ Praha

14 na 330 Kã za den pobytu
v Domû sociálních sluÏeb (k pro-
blematice financování Domu so-
ciálních sluÏeb, jehoÏ provozo-
vání bylo v roce 2005 ve ztrátû
z dÛvodu sníÏení dotace z Magis-
trátu o 1 101 200 Kã, bude kom-
plexnû pfiistoupeno v prÛbûhu ro-
ku 2006, aÏ bude známa v˘‰e do-
tace poskytnutá Magistrátem hl.
m. Prahy)

● schválila Organizaãní fiád
ÚMâ Praha 14 platn˘ od
1. 1. 2006
● schválila vyhlá‰ení grantÛ
Mâ Praha 14 pro rok 2006 (blíÏe
v ãlánku na str. 6)
● schválila úpravu odpisov˘ch
plánÛ základních a matefisk˘ch
‰kol pro rok 2005
● schválila doplnûní Zásad pro-
najímání bytÛ Mâ Praha 14
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Ú¤AD Mâ Praha 14
Informaãní kanceláfi a podatelna (Bfií VenclíkÛ 1073, âern˘ Most):
po a st 7.30–18 hod., út a ãt 7.30–15 hod., pá 7.30–14 hod.,
tel. 281 005 270, 281 005 269, ústfiedna: 281 005 111, fax podatelna:
281 912 861, sekretariát starosty: tel. 281 005 235, fax: 
281 912 855, e-mail: mupraha14@p14.mepnet.cz, www.praha14.cz

Na svém 16. jednání dne 13.
prosince 2005 za pfiítomnosti
29 ãlenÛ (2 omluveni) Zastupi-
telstvo Mâ Praha 14:

● udûlilo ãestné obãanství Lud-
mile Odehnalové, Josefu Odeh-
nalovi a plk. Jaroslavu Dobrovol-
nému in memoriam

● jmenovalo ãleny ZMâ Praha
14 paní Evu Dokonalovou pfied-
sedkyní finanãního v˘boru a pa-
na Josefa Ëoupala ãlenem finanã-
ního v˘boru, oba ke dni 13. 12.
2005

● stanovilo pau‰ální ãástku pro
náhradu v˘dûlku neuvolnûn˘ch
ãlenÛ ZMâ Praha 14 na rok
2006, ktefií nejsou v pracovním
pomûru nebo jiném obdobném
pomûru

● schválilo odmûny oddávají-
cím ãlenÛm ZMâ Praha 14
a matrikáfikám pro rok 2006

● schválilo 1) plnûní pfiíjmÛ
a v˘dajÛ mûstské ãásti Praha 14
za I. - III. ãtvrtletí roku 2005

pfiíjmy  178.377,43 tis. Kã

v˘daje 192.453,22 tis. Kã

z toho: kapitálové 24.715,44
tis. Kã

bûÏné  167.737,78 tis. Kã

ztráta, která je krytá z fondu
rezerv    14.075,79 tis. Kã

2) plnûní finanãního plánu
zdaÀované ãinnosti Mâ Praha 14
za I. - III. ãtvrtletí roku 2005
s kladn˘m hospodáfisk˘m v˘-
sledkem ve v˘‰i 24 619 tis. Kã

● schválilo III. úpravu a zmûnu
rozpoãtu Mâ Praha 14 na rok
2005 a úpravu finanãního plánu
Mâ na rok 2005  

● schválilo návrh rozpoãtu
mûstské ãásti Praha 14 na rok
2006
objem pfiíjmÛ 232.010,0 tis. Kã
objem v˘dajÛ 229.771,0 tis. Kã
bûÏné v˘daje 228.671,0 tis. Kã
kapitálové v˘daje 1.100,0 tis. Kã
financování - 2.239,0 tis. Kã

● schválilo návrh finanãního
plánu zdaÀované ãinnosti vlast-

ního hospodafiení na rok 2006 ve
v˘‰i 107 milionÛ

(poznámka: komplexní po-
hled na rozpoãet Prahy 14 v ro-
ce 2006 pfiineseme v únorov˘ch
Listech)
● schválilo odepsání nedobytné
pohledávky na základû pravo-
mocného usnesení soudu ã. j. 94
K 35/2003 ze dne 12. 1. 2005

● schválilo nové znûní Zásad
postupu pro prodej domÛ ve
vlastnictví hl. m. Prahy, svûfie-
n˘ch do správy nemovitostí Mâ
Praha 14

● schválilo zru‰ení vûcného
bfiemene v objektu ã. p. 904, k. ú.
Hloubûtín, v Kukelské ulici spo-
ãívající v závazku BD Lehovec
904 poskytovat prostory v ãásti
domu ã. p. 904 k provozování ne-
státní zdravotní péãe (lékafiské
ordinace) po dobu deseti let ode
dne vkladu kupní smlouvy uza-
vfiené dne 25. 3. 2002

● schválilo uzavfiení kupní
smlouvy na prodej pozemku
parc. ã. 1581/2 v k. ú. Kyje o v˘-
mûfie 243 m2, za cenu ve v˘‰i 2
140 Kã/m2, tj. za celkovou kupní
cenu 520 020 Kã mezi paní
L. ·malclovou a Mâ Praha 14

● schválilo uzavfiení kupní
smlouvy mezi vlastníkem po-
zemkÛ parc. ã. 793/61, 793/82,
793/96, 793/100, 793/145
a 793/146 o celkové v˘mûfie 677
m2 v k. ú. Kyje panem M. Ko‰Èá-
lem a Mâ Praha 14 za kupní ce-
nu v celkové v˘‰i 416 355 Kã

● schválilo svûfiení pozemku
parc. ã. 232/155 v k. ú. âern˘
Most, z vlastnictví hl. m. Prahy
do svûfiené správy nemovitostí
Mâ Praha 14

● schválilo svûfiení pozemkÛ
v k. ú. Hloubûtín, funkãnû spja-
t˘ch s provozem ‰kolních objek-
tÛ, z vlastnictví hl. m. Prahy do
svûfiené správy nemovitostí
Mâ Praha 14

● schválilo bezúplatn˘ pfie-
vod pozemkÛ, funkãnû spja-
t˘ch s provozem ‰kolních objek-

Co projednalo prosincové jednání
Zastupitelstva Mâ Praha 14

Udûlení ãestného
obãanství

Zastupitelstvo Mâ Praha 14
udûlilo poprvé ãestné obãan-
ství Mâ Praha 14 dle odst. 2
par. 10 zák. ã. 131/2000 Sb.
o hl. m. Praze. âestné obãan-
ství mÛÏe b˘t dle tohoto záko-
na udûleno fyzick˘m osobám,
které se v˘znamnou mûrou za-
slouÏily o rozvoj mûstské ãás-
ti. âestn˘ obãan má právo vy-
jadfiovat na zasedání zastupi-
telstva svá stanoviska
v souladu s jednacím fiádem.

âestn˘mi obãany se stali
manÏelé Ludmila a Josef
Odehnalovi a plk. Jaroslav
Dobrovoln˘ in memoriam.

Josef Odehnal (nar. 1920)
vedl v Hloubûtínû 35. skautské
stfiedisko a po likvidaci skaut-
ského hnutí v roce 1949 zaloÏil
spolu s manÏelkou Ludmilou
(nar. 1925) v roce 1955 oddíl
mlad˘ch turistÛ (chlapeck˘
i dívãí). Jejich ãinnost byla
provádûna v˘hradnû ve vol-
ném ãase a bez nároku na od-
mûnu a promítla se do zpÛso-
bu, jak˘m mnoho stovek dûtí
trávilo svÛj ãas mimo ‰kolu
a pozitivnû ovlivnila i jejich
Ïebfiíãek hodnot.

Plk. Jaroslav Dobrovoln˘
(1915 - 1996) patfiil k na‰im
letcÛm bojujícím za druhé svû-
tové války v anglické RAF. Ja-
ko jedin˘ ãs. letec Ïil na území
Prahy 14. O jeho bojov˘ch
a Ïivotních osudech jsme psali
jak v Listech, tak v mimofiád-
ném ãísle o letcích v názvech
ulic âerného Mostu.

Na svém 71. jednání dne
29. 11. 2005 Rada Mâ mj.

Na svém 72. jednání dne
20. 12. 2005 Rada Mâ mj.
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● doporuãila pfiipravit projekt
„parkovi‰tû v ul. Bryksova“ pro
Ïádost o financování ze struktu-
rálních fondÛ EU v rámci progra-
mu JPD 2 pro Prahu

● souhlasila s prodlouÏením
termínu dokonãení díla „úprava
stávajících a v˘stavba nov˘ch
chodníkÛ Jiráskova ãtvrÈ“ do 15.
4. 2006

● nemûla námitek k dokumen-
taci pro územní fiízení na umístû-
ní stavby Ïel. stanice âD Rajská
zahrada a komunikaãní propoje-
ní na metro

Bytová komise
(28. 11. 2005)

Na tomto jednání komise pro-
jednala 48 nov˘ch Ïádostí o byt
s regulovan˘m nájemn˘m.
V soupise Ïádostí o pronájem by-
tu s regulovan˘m nájemn˘m bylo
k 1.12. 2005 evidováno celkem
282 Ïádostí, které bytová komie
dosud projednala.

·kolská komise
(5. 12. 2005)

Mgr. ZdeÀka Pacáková, fiedi-
telka ‰koly seznámila ãleny ko-
mise se souãasn˘m provozem Z·
Hloubûtínská. Komise si pro-
hlédla multimediální uãebny
(matematiky a jazykovou), které
byly vybudovány z dotace pfiidû-
lené Magistrát hl. m. Prahy, a se-
známili se s vyuÏitím nov˘ch
multimediálních tabulí. Na závûr
jednání probûhla diskuse k sou-
ãasn˘m problémÛm ve ‰kolství.

Finanãní v˘bor
(28. 11. 2005)

V̆ bor projednal materiály: Pl-
nûní pfiíjmÛ a v˘dajÛ Mâ Praha
14 za I.-III. ãtvrtletí 2005; III.
úprava a zmûna rozpoãtu Mâ
Praha 14 na rok 2005 a Návrh
rozpoãtu Mâ Praha 14 na rok
2006. V‰echny uvedené materiá-
ly doporuãil Radû a ZMâ Praha
14 ke schválení.

●

Poznámka: informace o od-
born˘ch komisích a v˘borech
jsou zpracovány redakcí podle
ovûfien˘ch zápisÛ z jednání tûch-
to orgánÛ. Zápisy naleznete na
www.praha14.cz. Usnesení od-
born˘ch komisí Rady Mâ Praha
14 jsou pouze doporuãující a ne-
jsou pro Mâ Praha 14 závazné.

Pûkné svátky a zachovejte,
prosím, JAHODù pfiízeÀ v roce
2006. Velmi si váÏíme spoluprá-
ce s ÚMâ Praha 14, která byla
v roce 2005 zase o trochu vût‰í
neÏ v roce pfiedchozím. Dûkuji za
spolupráci redakci ListÛ Prahy
14, dûkuji ãlenÛm Rady, ktefií
s námi spolupracovali, a prosím,
vyfiiìte podûkování i pracovní-
kÛm radnice (za v‰echny infor-
maãní kanceláfi, ovûfiování, od-
bor v˘stavby, prevence krimina-
lity, kanceláfi pana starosty,
sociální vûci, správa majetku
a.s.). Opravdu DùKUJEME za
ochotu a vstfiícnost.

S pozdravem za sebe i za JA-
HODU Honza Dolínek

Tradiãní pfiedvánoãní setkání a poradu fieditelÛ Z· v Praze 14 se zá-
stupcem starosty Jaroslavem Jirou‰kem a odborem ‰kolství zpestfiilo
vystoupení pûveckého sboru Z· Gen. Janou‰ka. foto: j‰

Zdravotnû - v˘chovná akce pro vefiejnost s ná-
zvem „Den zdraví “, kterou v listopadu 2005 orga-
nizoval na radnici Prahy 14 odbor sociálních vûcí
a zdravotnictví, se setkala s velk˘m zájmem vefiej-
nosti. Svûdãí o tom cca 160 zúãastnûn˘ch osob, kte-
ré projevily zájem o ve‰keré nabízené aktivity, od-
bornû zaji‰Èované pracovnicemi Zdravotního ústavu
a Krajské hygienické stanice. Nejvût‰í zájem byl
o mûfiení krevního tlaku (152 osob), o stanovení cel-
kového cholesterolu a krevního cukru (153 osob),
o stanovení BMI (117 osob) a o urãení mnoÏství tû-
lesného tuku pfiístrojem Omron (86 Ïen a 22 muÏÛ,
z toho v normû byly hodnoty jen u 36 Ïen a 12 mu-
ÏÛ, u ostatních odpovídaly nadváze ãi obezitû). Po-
radnu pro odvykání koufiení vyuÏilo 8 muÏÛ a 15
Ïen s prÛmûrnou dobou koufiení 27 let, poradnu pre-
vence nádorového onemocnûní prsu nav‰tívilo 32
Ïen (prÛmûrn˘ vûk 49), poradnu zdravé v˘Ïivy vy-
uÏilo 43 osob, majících pfieváÏnû zájem o diety, vel-
mi frekventované byly dotazy na prevenci osteopo-
rózy v˘Ïivou, na pitn˘ reÏim, na zásady stravování
seniorÛ ãi na problematiku makrobiotiky a vegetari-
ánství. Takfika 20% úãastníkÛ si zfiídilo na místû
elektronickou zdravotní kníÏku (pozn. redakce:
o problematice elektronick˘ch zdravotních kníÏek
uvefiejÀujeme ãlánek IZIPu na str. 15). 

Pozitivní je skuteãnost, Ïe zji‰tûné nadhraniãní
hodnoty vy‰etfien˘ch parametrÛ byly s respondenty

podrobnû rozebrány a lékafiem byly navrÏeny ze-
jména úpravy stravovacích zvyklostí, pfiípadnû po-
hybové aktivity. V‰em respondentÛm, u nichÏ byly
lékafiem navrÏeny úpravy dietního reÏimu, bylo do-
poruãeno ke zhodnocení efektu navrÏen˘ch inter-
venãních opatfiení opakované kontrolní zmûfiení
krevního tlaku a celkového cholesterolu u svého
o‰etfiujícího lékafie.

V̆ znam  „Dne zdraví“ spoãívá hlavnû v moÏnos-
ti upozornit vefiejnost na rizikové faktory zejména
civilizaãních, ale i dal‰ích onemocnûní. Také zde
ãasto dochází k prvnímu upozornûní na moÏnost
vzniku choroby u vy‰etfieného jedince, u kterého by-
ly zji‰tûny vy‰‰í hodnoty jednotliv˘ch mûfiení. To
mÛÏe pfiivést klienta vãas k lékafii, tedy v dobû, kdy
je moÏné vznikající onemocnûní léãebnû ovlivnit.
Ostatní respondenti pak mají moÏnost zmûnit dle rad
odborníkÛ svÛj Ïivotní styl, vãetnû stravovacích ná-
vykÛ a zabránit tak vzniku ãi rozvoji onemocnûní.  

Poskytování poradenství v jednotliv˘ch oblas-
tech Ïivotního stylu, informace o rizikov˘ch fakto-
rech a jejich eliminaci a zvy‰ování zdravotního uvû-
domûní ve vztahu k vlastnímu zdraví a péãi o nûj je
jednou z cest sníÏení kardiovaskulárních a nádoro-
v˘ch onemocnûní v na‰í populaci.

MUDr. Miloslava Bfiezovská
Zdravotní ústav se sídlem v Kolínû, poboãka Praha

V˘zva drÏitelÛm psÛ
Obecnû závaznou vyhlá‰-

kou ã. 18/2004 Sb. hl. m. Pra-
hy, kterou se mûní obecnû zá-
vazná vyhlá‰ka ã. 23/2003 Sb.
hl. m. Prahy, o místním po-
platku ze psÛ, byla kaÏdému
drÏiteli psa chovaného na
území hlavního mûsta Prahy
uloÏena povinnost nechat
psa, kter˘ je star‰í 6 mûsícÛ,
trvale oznaãit mikroãipem
nebo tetováním a pfiihlásit se
do evidence chovatelÛ psÛ ve-
dené Magistrátem hl. m. Pra-
hy. Plnûní tûchto povinností
vypl˘vá z ustanovení §
7a a 7b vyhlá‰ky ã. 18/2004
Sb. hl. m. Prahy. LhÛta ke
splnûní povinnosti nechat psa
oãipovat ãi otetovat konãí
dnem 31. 12. 2005.

Mûstská ãást Praha 14 se tímto
obrací na v‰echny chovatele psÛ,
ktefií dosud nesplnili svou povin-
nost vypl˘vající z ustanovení cit.
vyhlá‰ky, aby tak neprodlenû
uãinili.

Opatfiení stanovená citovanou
novelou vyhlá‰ky sledují regulaci
populace toulav˘ch a opu‰tûn˘ch
psÛ. V pfiípadû zabûhnutí, opu‰tû-
ní nebo ztráty psa, jeho trvalé
oznaãení spolu s databází chova-
telÛ umoÏní rychlé vyhledání
chovatele psa. Oznaãování shora
uveden˘m zpÛsobem je pro zji‰-
tûní totoÏnosti psa a jeho drÏitele
mnohem úãinnûj‰ím prostfiedkem
neÏ dosavadní pouÏívání známek,
které sice ulehãuje kontrolu hra-
zení poplatkÛ provádûnou v teré-

nu, ale postrádá spolehlivost, ne-
boÈ u nûho nelze zabránit zneuÏí-
vání v dÛsledku zámûn známkou
oznaãen˘ch zvífiat ãi ztrát zná-
mek. Splnûní shora uveden˘ch
povinností bude mít pro v‰echny
chovatele psÛ, ktefií obû podmín-
ky stanovené vyhlá‰kou splní
i nezanedbateln˘ finanãní efekt
v podobû poskytnutí úlevy od
placení poplatku ve v˘‰i 350 Kã.
Tato ãástka bude poskytnuta ve
dvou po sobû jdoucích letech ná-
sledujících po roce, kdy chovatel
splnil podmínky pro jejich po-
skytnutí.

JUDr. Jana Ba‰ná
ved. odd. místních daní

a poplatkÛ

Vyhodnocení Dne zdraví

Z odborn˘ch komisí
RMâ Praha 14

Z jednání v˘borÛ ZMâ
Praha 14

NAPSALI JSTE NÁM
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naj v bowlingu. Pfiihlá‰ky na tel.
281 005 278 do 6. 2. do 12 hodin.
Vstup voln˘ do naplnûní kapaci-
ty herny.

Koncert
Dne 8. února od 18.30 hodin se

uskuteãní v Galerii 14 koncert ko-
morní hudby. Úãinkuje PraÏské
dechové kvinteto. Vstup voln˘.

Dûtsk˘ karneval
JiÏ tradiãní a hojnû nav‰tûvo-

vaná akce v karnevalovém oble-
ãení a maskách se bude konat
v sobotu 25. února od 14. hodin
v Kulturním domû ·imanovská
47 v Kyjích. Na dûti ãeká zábav-
n˘ program pln˘ her a soutûÏí.
Moderátorem pofiadu bude jako
vÏdy Lubo‰ Votroubek. Srdeãnû
zveme v‰echny dûti a rodiãe.
Vstupné: dûti Kã 30,-, dospûlí Kã
10,- k zakoupení na místû.

Poznámka: hlavním pofiada-
telem akcí je oddûlení kultury
a obãansk˘ch záleÏitostí ÚMâ
Praha 14. Zmûna programu vy-
hrazena.

·ipkové turnaje
T˘my ·K PLZE≈KA A a B

zvou ‰irokou vefiejnost (tedy i ne-
registrované hráãe) na pravidelné
páteãní turnaje. Prezentace do
18.50 hod., start v 19 hod. Hraje
se 501 D.O., startovné 50 Kã,
kredity á 5 Kã. Turnaje jsou zafia-
zeny do Stfiedoãeského poháru
(podmínky úãasti ve finále sdûlí-
me na místû). Na kaÏdém turnaji
jsou první 3 místa odmûnûna po-
háry a 4.-6. místo vûcn˘mi cena-

mi. Hraje se v restauraci PlzeÀka,
Hamerská 170, Kyje. Tû‰íme se
na va‰i hojnou úãast. „AÈ to lítá“.

Zimní radovánky
s CK Dalmaciatour

Cestovní agentura Dalmacia-
tour z Prahy 14 se jiÏ tfietím ro-
kem neorientuje pouze na letní
Chorvatsko, ale sv˘m klientÛm
nabízí rovnûÏ zimní pobyty na
horách jak v tuzemsku, tak ve
znám˘ch stfiediscích Itálie, Fran-
cie a Rakouska. V nabídce má
i prodlouÏené víkendy v rakous-
k˘ch Alpách nebo jednodenní
autobusové zájezdy. V zimních
mûsících se rovnûÏ mÛÏete vy-
pravit za teplem na Kanárské ost-
rovy ãi do Egypta. Je to pohodl-
né, kdyÏ si z tak ‰iroké nabídky
mÛÏete vybrat na jednom místû
a navíc nedaleko od svého byd-
li‰tû, v Bryksovû ulici na âerném
Mostû. BlíÏe na: www.dalmaci-
jatour.cz

Podpora mal˘ch
a stfiedních podnikÛ

Regionální rada regionu sou-
druÏnosti Praha vyhlásila 2. kolo
v˘zvy k pfiedkládání akcí v Gran-
tovém schématu na podporu roz-
voje mal˘ch a stfiedních podnikÛ
v souladu s Jednotn˘m progra-
mov˘m dokumentem Praha Cíl
2. Mezi území, na nichÏ budou
moci malé a stfiední podniky rea-
lizovat svÛj podnikatelsk˘ zá-
mûr, patfií Praha 14 a Praha - Dol-
ní Poãernice. Îádosti o grant
z EU se podávají do 15. 2. 2006
na adrese: Magistrát hl. m. Prahy,
oddûlení grantov˘ch schémat
z EU, Platnéfiská 19. BliÏ‰í infor-

LEDEN

Obrazy Radky
KuÏelové

Ve stfiedu 4. ledna v 17 hodin
bude zahájena v Galerii 14, nám.
Plk. Vlãka 686 v˘stava obrazÛ
Radky KuÏelové. V̆ stava potrvá
do 26. ledna a bude otevfiena
vÏdy v úter˘, stfiedu a ãtvrtek
14 - 18 a v nedûli 14 - 17 hodin.
Vstup voln˘. BlíÏe o v˘stavû
vãetnû reprodukcí obrazÛ na
str. 19.

QUARTETO
DA CAMERA

Srdeãnû zveme na koncert ko-
morní hudby do Galerie 14, kter˘
se koná ve stfiedu 4. ledna od
18.30 hodin. Vystoupí QUAR-
TETO DA CAMERA. Na pro-
gramu budou díla J. S. Bacha,
W. A. Mozarta, A. Dvofiáka
a dal‰ích. Vstup voln˘.

PRAHA 14 TOUR
Mûstská ãást Praha 14, âeská

tenisová ‰kola a âesk˘ tenisov˘
svaz pofiádají turnaje v teniso-
v˘ch ãtyfihrách pro neregistrova-
né hráãe:

28. ledna v tenisové hale
v Hloubûtínû, Hloubûtínská 80
(vedle plaveckého bazénu)

13. kvûtna na tenisov˘ch kur-
tech Z· Bfií VenclíkÛ, âern˘
Most

2. záfií na TJ Slavoj Hloubûtín,
Hloubûtínská 88

Jednotlivé turnaje zaãínají
vÏdy v 8 hod., prezentace hráãÛ
na místû od 7.30 do 7.50 hod.

Letos poprvé se poãítá s bodo-
v˘m hodnocením tenistÛ, se sta-
novením Ïebfiíãku a následn˘m
nasazením párÛ pro dal‰í turnaj.

ÚNOR

Kameny Prahy 14
Ve stfiedu 1. února 2006 v 17

hodin bude v Galerii 14, nám.
Plk. Vlãka 686 vernisáÏ v˘stavy
Martina ·Èastného nazvaná „Ka-
meny Prahy 14“. Vstup voln˘.

Turnaj
v bowlingu

V pondûlí 6. února se od 18.30
- 23. hodin hraje v J. R. Clubu -
Bowling, Prelátská 12 v Kyjích
(naproti kostelu sv. Bartolomûje)
na zdej‰ích ãtyfiech drahách tur-

LEDEN 2006 5
Co se dûje nejen v regionu

stránku pfiipravil: j‰

Zástupci firmy Lucent Technologies v âR pfiedali pfied Vánoci pût
hygienick˘ch vozíkÛ Domu sociálních sluÏeb v Bojãenkovû ulici na
âerném Mostû. Pfiedání daru se zúãastnil zástupce starosty Jaroslav
Jirou‰ek.

mace, pln˘ text v˘zvy a formuláfi
elektronické Ïádosti nalez-
nou zájemci na www.praha-mes-
to.cz/jpd2.

Znakov˘ jazyk
Pro úplné zaãáteãníky i velmi

pokroãilé. Od 6. února 2006,
2x t˘dnû dvû vyuãovací hodiny,
celkem 5 mûsícÛ. Kurzy budou
probíhat v prostorách âeského
centra znakového jazyka PEV-
NOST ve Vysoãanské poliklini-
ce. Pro rodiãe nesly‰ících dûtí
sleva 75%. Pfiihlá‰ky na
WWW.PEVNOST.COM. BliÏ‰í
informace na tel. 728 586 857.

RodiãÛm ÏákÛ
Z· Montessori

Sdûlujeme tímto rodiãÛm, je-
jichÏ dûti nav‰tûvují Základní
‰kolu Montessori, s.r.o. v ulici
Vybíralova ã.p. 969, Praha 9, Ïe
31.1. 2006 dojde k vyklizení ne-
bytov˘ch prostor v tomto objek-
tu na základû pravomocného
a vykonatelného usnesení Ob-
vodního soudu pro Prahu 9, sp.
zn. 26E 60/2005 v právní moci
od 9.11.2005

Obno‰en˘ textil
Za podpory obchodního domu

IKEA a spoleãnosti AHOLD mají
obyvatelé Prahy 14 moÏnost odlo-
Ïit své staré odûvy do speciálních
sbûrn˘ch kontejnerÛ a pfiispût tak
na charitativní úãely. Firma Texat
s.r.o. pfiedstavila svÛj projekt PO-
TEX, jehoÏ patronkou je paní
Zora Jandová, zhruba pfied dvûma
lety. Sbûrné kontejnery slouÏí ob-
ãanÛm nejen k likvidaci nepotfieb-
ného textilu, ale lze do nich odevz-
dávat i boty, kabelky, hraãky, ruã-
níky, povleãení a v‰e, co se t˘ká
podpory charity a zpracovatel-
sk˘ch materiálÛ. V‰e je zpracová-
váno v tfiídírnû textilních odpadÛ
na textilie, které se je‰tû dají nosit
a na recyklaãní materiál. Nositelné
textilie jsou darovány smluvním
charitativním nadacím a recyklaã-
ní materiál (textilie savé a vlnûné
a v‰echny typy pfiírodních materi-
álÛ, které se dají prÛmyslovû zpra-
covat) je po roztfiídûní prodáván
firmám zab˘vajícím se jeho zpra-
cováním a zisk z tohoto prodeje je
pouÏit ve prospûch Konzervatofie
pro nevidomé a slabozraké v Praze 1.

V souãasné dobû naleznete cel-
kem 23 sbûrn˘ch kontejnerÛ na
území Prahy a Stfiedoãeského kraje.
Na Praze 14 jsou umístûny na dvou
místech âerného Mostu: na parko-
vi‰ti obchodního domu IKEA
a v ulici Breitcetlova u ALBERTA.

Kulturní a sportovní akce radnice
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LEDEN 2006 6
Neziskovky a obãanská sdruÏení

Vyhlá‰ení grantÛ pro rok 2006
Rada Mâ Praha 14 schválila na svém 72. jednání dne 20.12.2005

vyhlá‰ení grantÛ mûstské ãásti Praha 14 pro rok 2006.

Pro oblast sociální péãe a zdravotnictví schválila finanãní prostfied-

ky ve v˘‰i 800 tis. Kã, pro oblast protidrogové prevence a prevence

kriminality finanãní prostfiedky ve v˘‰i 400 tis. Kã, pro oblast vyuÏití

volného ãasu dûtí a mládeÏe finanãní prostfiedky ve v˘‰i 400 tis. Kã,

pro oblast sportu a tûlov˘chovy finanãní prostfiedky ve v˘‰i 400 tis. Kã.

Pro rok  2006 byly vybrány osvûdãené oblasti, které byly grantovû

podporovány i v minul˘ch letech. Celková v˘‰e schválen˘ch finanã-

ních prostfiedkÛ pro tyto úãely byla stanovena v rámci rozpoãtu roku

2006 Zastupitelstvem mûstské ãásti Praha 14 ve v˘‰i 2 miliony Kã. Pro

oblast sociální péãe a zdravotnictví bylo navrÏeno vy‰‰í mnoÏství fi-

nanãních prostfiedkÛ z dÛvodu oãekávání projektÛ v oblasti osobní asi-

stence dle zku‰eností roku 2005.

GRANTOVÉ OBLASTI A TÉMATA

1. oblast sociální péãe a zdravotnictví:
Provoz a vybavení ubytovacích zafiízení pro obãany se zdravotním

postiÏením, pro seniory, provoz a vybavení chránûného bydlení, chrá-

nûn˘ch dílen, sluÏby domácí péãe pro seniory a zdravotnû postiÏené,

integraãní programy pro obãany se zdravotním postiÏením a obãany

v krizov˘ch Ïivotních situacích, osobní asistence seniorÛm a zdravot-

nû postiÏen˘m, studentské projekty v oblasti poskytování sociální pé-

ãe, programy a akce proti sociálnímu vyluãování, workshopy, stáÏe a

vzdûlávací akce a programy.

2. oblast protidrogové prevence a prevence kriminality:
Podpora programÛ prevence kriminality, podpora protidrogov˘ch

preventivních programÛ, provoz nízkoprahov˘ch klubÛ, pfiíspûvek na

koordinátora nízkoprahového klubu, studentské projekty v oblasti pre-

vence kriminality a protidrogové prevence, streetwork,  workshopy,

stáÏe a vzdûlávací akce a programy, ediãní ãinnost.

3. oblast kultury a vyuÏití volného ãasu dûtí a mládeÏe:
Provoz a vybavení prostor pro ãinnost, akce ve volném ãase pro dû-

ti a mládeÏ, akce ve volném ãase pro seniory, akce pro neorganizova-

né dûti a mládeÏ, pfiímûstské letní tábory, reprezentace, soutûÏe a pfie-

hlídky, studentské projekty v oblasti vyuÏití volného ãasu dûtí a mlá-

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

4. oblast sportu a tûlov˘chovy:
Správa, provoz, opravy a vybavení vefiejnû pfiístupn˘ch tûlov˘chov-

n˘ch zafiízení,  venkovních sportovi‰È a oddechov˘ch ploch, pronájmy

tûlov˘chovn˘ch zafiízení a sportovi‰È, sportovní akce pro dûti a mládeÏ,

sportovní akce pro zdravotnû postiÏené, reprezentace, soutûÏe

a turnaje.

Îádosti o poskytnutí grantu se podávají na pfiedepsan˘ch tiskopi-

sech „Îádost o poskytnutí grantu z rozpoãtu Mâ Praha 14 v roce

2006“, které jsou zvefiejnûny na webov˘ch stránkách www.praha14.cz

a zároveÀ jsou k vyzvednutí v podatelnû Úfiadu Mâ Praha 14, Bfií

VenclíkÛ 1073, Praha 14. BliÏ‰í informace také na úfiední desce ÚMâ

Praha 14. Îádosti o grant se podávají ve dvojím vyhotovení v podatel-

nû Úfiadu mûstské ãásti Praha 14, Bfií VenclíkÛ 1073, Praha 9, nejpo-

zdûji v den uzávûrky, tj. 31.1.2006, pfiípadnû po‰tou (oznaãené

„grant“) . Pro dodrÏení termínu uzávûrky je rozhodující datum po‰tov-

ního razítka.

KONZULTACE
1. Pro projekty v oblasti sociální péãe a zdravotnictví - David BeÀák,

DiS, Odbor sociálních vûcí a zdravotnictví, tel. 225295301

2. Pro projekty v oblasti protidrogové prevence a prevence krimina-

lity - Mgr. Jifií Janíãek, Oddûlení sociální prevence a sociálnû právní

ochrany mládeÏe odboru sociálních vûcí a zdravotnictví, tel.

225295450

3. Pro projekty v oblasti kultury a vyuÏití volného ãasu dûtí a mlá-

deÏe - Ing. Zdenka Rehbergerová, Oddûlení kultury a obãansk˘ch zá-

leÏitostí Kanceláfie starosty, tel. 225295278

4. Pro projekty v oblasti sportu a tûlov˘chovy - Bohumil Sobotka,

Kanceláfi starosty, tel. 225295231.

DDM na âerném Mostû
AKCE v LEDNU

11.1. Mazlík Pfiijìte si po-
malovat svÛj pol‰táfiek. Barvy
a pol‰táfiek jsou v cenû. Pro
v‰echny: 5-15 let, cena: 50 Kã
16-18 hod 

20. - 22.1. V˘prava turistic-
kého krouÏku

26.1. Divadelní pfiedstavení
pro nejmen‰í - program a cenu
vstupného upfiesníme

Klub Most - otevfien˘ klub
pro mládeÏ. Pfiijìte si zdarma
zahrát deskové hry, stolní hokej
nebo si jen tak posedût a popovídat v pfiíjemném prostfiedí. Otevfien
pondûlí aÏ ãtvrtek vÏdy od 14 do 18 hodin.

Vyhla‰ujeme v˘tvarnou soutûÏ pro dûti na téma: „Kamarád z fií‰e
zvífiat“ - malujte a kreslete obrázky do max. velikosti A3. Ukonãení
soutûÏe: 31. 3. 2006. V‰echny doruãené obrázky pouÏijeme pfii plá-
nované akci „Chlupat˘ kamarád“ 26.4. Na tfii vybrané ãekají odmû-
ny. 

Na jarní prázdniny máme pfiipraveny tábory:
12. - 19. 2. 2006 LyÏafisk˘ tábor v âeském ·umburku
Pro dûti od 10 do 16 let, cena 2.300 Kã + vleky, bliÏ‰í informace

na web. stránkách DDM
11. - 18. 2. 2006 Zimní tábor
Neváhej a pojeì s námi sáÀkovat, bûÏkovat, dovádût na snûhu.
Pro dûti 7 - 11 let, cena: 1 900 Kã

Turistick˘ oddíl Orion, Kpt. Stránského 994,
âern˘ Most vás zve:

Novoroãní sbûratelská BURZA: v pondûlí 9. ledna
2006, v klubovnû od 16 hodin
Rádi uvítáme sbûratele kapesních kalendáfiíkÛ,
ubrouskÛ a pod‰álkÛ, sáãkÛ od ãaje, balen˘ch cukrÛ,
s˘rov˘ch etiket a krabiãek od s˘rÛ, obalÛ od ãokolád,
pivních táckÛ, zátek atd.
Program: V̆ mûna sbûratelského materiálu, prohlíd-

ka ãásti sbírek a porovnání velikostí sbírek. Proto pfiineste i sbûratelsk˘
materiál, kter˘ máte na v˘mûnu - tfieba se najde je‰tû nûkdo, kdo sbírá
to co vy a mÛÏete spolu vymûÀovat.

Klub MAGIC
Pro v‰echny zájemce a pfiíznivce karet a hry Magic. Volnû pfiístupn˘

klub, kde si mÛÏete zahrát ãi vzájemnû vymûÀovat karty s dal‰ími pfiíz-
nivci této hry. Klub mÛÏete nav‰tívit kaÏdou stfiedu v dobû od 16 do 18
hod. v klubovnû turistického oddílu Orion v pfiízemí. S sebou staãí pfii-
nést jak˘koliv balíãek karet Magic.

Generála Janou‰ka 1060,
tel. fax: 286 889 428

praha9@ddmpraha9.cz
www.ddmpraha9.cz

Tradiãní vánoãní sportovní turnaj probíhal 19. a 20.12. na Z· Ge-
nerála Janou‰ka. Na snímku vidíte zápas ve fotbale mezi 6.C a 6.D.
Rozhodãí - „deváÈák“ Tomá‰ JankÛ pískal jako profesionál a zápasy
mûly skvûlou úroveÀ. Vedle v tûlocviãnû soutûÏila mezi sebou dûvãata
v pfiehazované. foto: ves
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Matefiské centrum 
Klubíãko YMCA Praha

KLUB MAMINEK âern˘
Most -YMCA

Vlãkova 1067, Praha 14

Dopoledne
pro maminky, babiãky, tatínky a pfied‰kolní dûti:
Pondûlí : 9.30 - 11.30 volná herna se stálou burzou K. Budza-

nowská (tel. 606 340 251)
Úter˘: 9.30 - 11.30 kfiesÈanské maminky s dûtmi, voln˘ vstup;

M. âerná (tel.737 355 543) 
Stfieda: 9.30 - 11.30 volná herna s programem, burza M. Nová-

ková (tel. 775 204 208), Zlatohlávková       
âtvrtek: 9.30 - 12.hod. ‰koliãka Beránek (nutné pfiihlá‰ení)

K. Vavru‰ková (tel. 608 134 744), H. Hofmanová (tel. 736 264 057)
Pátek: Volná herna znovu otevfiena od 1.12. 2005 .
Vede Y. Benedyktová
Odpoledne:
Úter˘ : Taneãní a pohybov˘ krouÏek 16.30 - 17.30  pro pfied-

‰kolní dûti J. ·indeláfiová (tel. 739 034 435)
âtvrtek : Klub Hledaãi pokladu - pro dûti 8-12 let (15 - 16.30);

Odpoledne plné her, soutûÏí, biblické pfiíbûhy; Machová
(tel.603 206 614)

Pátek: Pûveck˘ a taneãní krouÏek 15 - 16.30 mlad‰í dûti od
5 let; 16.30 - 18 star‰í dûti od 10 let; pfiihlá‰ení nutné, vede Petra
Jelínková  (tel.777 819 175)

Programy pro Ïeny:
Stfieda: 18.1.06  Kavárniãka pro Ïeny 20 - 22.30 vede MUDr.

M. Knobová  
Stfieda: Multikulturní Ïenská skupina 16 - 18 hod. V‰echny Ïe-

ny jsou vítány i se sv˘mi dûtmi, jejich hlídání je zaji‰tûno. V. Rou-
balová (tel.737757718); Parisa Zargari (tel.605 514 881)

Programy pro celou rodinu:
Pondûlí a ãtvrtek : Cviãení pro radost a dobrou náladu, 19. 45

- 21.15 cviãení s prvky jógy, vede J.Purkyt
Stfieda: 3.1. Duchovní veãery, vede RNDr. L. Souãek 20 - 22 hod.
Jednorázové akce
Zveme vás 14.1. 2006 na Odpoledne spoleãensk˘ch her: Pfiijì-

te si zahrát své oblíbené spoleãenské hry do pfiíjemného prostfie-
dí matefiského centra Klubíãko 15 - 17.15 hod.

Zveme i nejmen‰í ke skládaãkám z pûnov˘ch puzzle a kosti-
ãek. Va‰e nové hry jsou vítány. Dûti z MC Klubíãko se rády na-
uãí nûco nového.

Kontakt: Ing. Mgr. Marie Nováková, Tel: 775 204 208
Zástupce : Ing. K. Vavru‰ková 608 134 744

kubickocernymost@seznam.cz
www. praha.ymca.cz/klubicko

Veselé podzimní tvofiení
Byla sychravá podzimní sobota 12. listopadu a v klubu maminek

„Klubíãko“ se pomalu scházeli rodiãe se sv˘mi dûtmi, aby si vyzkou-
‰eli zruãnost a obrazotvornost pfii vytváfiení figurek a ozdobn˘ch pfied-

mûtÛ. Za materiál slouÏilo v‰e, co
mÛÏete na podzim najít v pfiírodû
nebo na zahrádce: ofiechové sko-
fiápky, ‰i‰ky, bukvice, ka‰tany. Je‰-
tû pfied obûdem se stoly a parapety
zaplnily beru‰kami, panáãky
a dal‰ími figurkami. Dûti ztvárnily
zvífiátka, která znají z pfiírody, ale
nechybûl ani slon, Ïirafa, ãi bron-
tosaurus. Klubíãkem pro‰lo nûko-
lik desítek rodiãÛ i dûtí a v‰ichni
se náramnû bavili. KaÏd˘ mal˘ ná-
v‰tûvník si pfied odchodem prohlé-
dl v˘tvory sv˘ch kamarádÛ. Dûti
odcházely domÛ s vlastnoruãnû
vyroben˘mi figurkami v kapse
a s pocitem pfiíjemnû proÏitého do-
poledne v srdci.

3. 1. 17 hod. Svépomocná
skupina rodiãÛ peãujících o dí-
tû s handicapem. Hlídání dûtí
moÏné (po pfiedchozím objed-
nání).

12. 1. a 19. 1. (ãtvrtky) 17 aÏ
19 hod.- Tajemství barev - re-
laxaãní malování s hudbou
nejen pro maminky. Pfiijìte
objevit svÛj talent pod vedením
v˘tvarnice Dany Zimové -
autorky maleb v Mot˘lku. Cena
100,- Kã vãetnû materiálu. Je
nutné se pfiihlásit pfiedem na tel.
ã. 281 912 081 u Lucie Krísové.

Akce Klubu Pacific:
5. 1. V̆ let do centra na tfiíkrá-

lov˘ prÛvod s velbloudy na
Hradãanském námûstí. Sraz
ve 14.30 hod. u Mot˘lku, ne-
zapomeÀte 20,- Kã na jízdné.

13. 1. Sportovní odpoledne
v tûlocviãnû Z· Chvaletická.
Sraz v 16 hod. u Mot˘lku

18. 1. Náv‰tûva ·tefánikovy
hvûzdárny na Petfiínû, exkurze
a pozorování noãní oblohy.

Sraz v 17 hod. u Mot˘lku, na
jízdné a vstupné 35,- Kã s sebou

●

Integrovaná herna - pokra-
ãování seriálu o aktivitách Mo-
t˘lku

Jak uÏ sám název napovídá,
integrovaná herna má za cíl za-
pojit dûti s postiÏením mezi

ostatní. V Mo-
t˘lku jsme si
ovûfiili, Ïe po-
kud jsou dûti
na sebe zvyklé
od maliãka,
dokáÏou brát
své kamarády s handicapem do-
cela bez zábran jako sobû rovné
a dokonce se nauãí urãité zdravé
ohleduplnosti. Na druhou stra-
nu je spoleãnost vrstevníkÛ ne-
ménû dÛleÏitá pro dûti s postiÏe-
ním, kter˘m pomáhá zaãlenit se
v co nejvût‰í moÏné mífie do
bûÏného Ïivota. Kromû dostat-
ku ãasu na hraní je souãástí do-
poledne v integrované hernû
program, do kterého se mohou
zapojit s dûtmi i rodiãe: zpívá-
ní s tancováním vedené muzi-
koterapeutem a také cviãení
a tvofiení pfiipravené speciální
pedagoÏkou. Integrovaná herna
je otevfiena kaÏdé úter˘ a ãtvrtek
dopoledne od 8.30 do 11.30, pro
velk˘ zájem jsou v souãasné do-
bû volná místa jiÏ jen pro dûti
s handicapem. Vstupné je 30,-
Kã, rodiny peãující o dítû s po-
stiÏením mají vstup zdarma.

PhDr. Zuzana Jelenová

KC Mot˘lek, Vlãkova 1067
Tel :281 912 081

www.motylek.org

Komunitní centrum MOT¯LEK

Mikulá‰ nav‰tívil dûti z Mot˘lku
Mikulá‰ské poselství o tom, Ïe zlo musí b˘t potrestáno a dobro po

zásluze odmûnûno, si odná‰ely desítky dûtí, které nav‰tívily tradiãní
Mikulá‰skou nadílku v Komunitním centru Mot˘lek. Zájem byl tak
velik˘, Ïe Mikulá‰ se sv˘m doprovodem ãerta a andûla musel do Mo-
t˘lku pfiijít hned tfiikrát. Malé dûti se pro jistotu nejprve dobfie nauãily
písniãku k odehnání ãerta a teprve pak mohla nadílka vypuknout. De-
sítky rozzáfien˘ch dûtsk˘ch oãí potvrzovaly, Ïe záÏitky z neobyãejné-
ho odpoledne a dárky, které jim rodiãe pfiedem pfiipravili, stály za to.
Mikulá‰skou besídku si uÏily i star‰í dûti z Nízkoprahového klubu Pa-
cific, které dostaly balíãky od Mot˘lku.  Podûkování patfií nejen pra-
covníkÛm a dobrovolníkÛm Pacifiku, ktefií si na mikulá‰skou druÏinu

s chutí zahráli, ale také pro-
dejnû Albert, která do nadílky
vûnovala jablka a pomeranãe.

Zuzana Jelenová
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V âernínském paláci
koncert pro Mot˘lka

Ve Velkém sále âernínského
paláce uspofiádala spoleãnost
Psalterium s.r.o. v polovinû
prosince pod zá‰titou ministra
zahraniãních vûcí Cyrila Svo-
body charitativní koncert. Jeho
v˘tûÏek - celkem 81.000,- Kã
byl rovn˘m dílem rozdûlen
mezi Komunitní centrum Mo-
t˘lek z na‰í mûstské ãásti,
Fond ohroÏen˘ch dûtí - projekt
Klokánek a Klá‰ter premon-

strátÛ v Îelivû. Ukázky z duchovní hudby stfiedovûku si náv‰tûvníci
koncertu mohli poslechnout v nádherném podání souboru Schola Gre-
goriana Pragensis pod vedením Davida Ebena. foto: ves
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U kyjsk˘ch kynologÛ
UÏ del‰í dobu jsme se na stránkách ListÛ nezmínili o kynologii na Pra-

ze 14. Teì to napravujeme: 10. prosince totiÏ probíhal v ZKO 268 Kyje
„Mikulá‰sk˘ závod“. Závodilo se pfiesnû podle národního zku‰ebního fiá-
du v kategorii ZZO (zkou‰ka základní ovládatelnosti), ZM (základní mi-
nimum) a ZVV1 (zkou‰ky v‰eobecného v˘cviku 1. st.) a mezinárodního
zku‰ebního fiádu IPO 1 a IPO 3. Cílem kyjsk˘ch kynologÛ jsou samozfiej-
mû ideálnû vycviãení psi, respektující povely psovoda a tomu odpovídají-
cí ocenûní na soutûÏích a závodech. Usilují ale také hlavnû o to, aby psi by-
li správnû pfiipraveni pro bûÏn˘ Ïivot - umûli se pohybovat mezi lidmi

i ostatními psy, aby jedny ani druhé nenapadali a poslouchali svého pána.
To v‰e je souãástí ZZO. V základním minimu a vy‰‰ích stupních zkou‰ek
se jiÏ hodnotí ovladatelnost psa na vodítku i bez vodítka, pfiekonávání pfie-
káÏek, chÛze po kladinû, pfieskok pfiekáÏek s aportem, obrana psovoda, vy-
hledání figuranta v terénu a jeho zaji‰tûní, zadrÏení prchající osoby atd.
NejdÛleÏitûj‰í pfii tom v‰em je ovladatelnost psa - nikdy nesmí sám od se-
be zaútoãit, pokud nedostane povel. Mikulá‰ského závodu se zúãastnilo
celkem 22 ãlenÛ a stejnû tolik psÛ. A jaké rasy na kyjském cviãáku uvidí-
te? V‰echny moÏné od nejrÛznûj‰ích vofií‰kÛ aÏ po nûmecké ovãáky, rot-
vajlery a dobrmany. Správnû vycviãit se dá totiÏ úplnû kaÏd˘ pes. ZáleÏí
to jen na jeho pánovi! Pokud máte také zájem o v˘cvik svého psa, mÛÏete
se pfiihlásit do kursu základní ovladatelnosti. Jeden probíhá na jafie - v dub-
nu, druh˘ pak na podzim - v záfií. Za 10 lekcí zaplatíte 500 Kã. Cviãí se
v úter˘ a ãtvrtek od 18 do 20 hodin a v sobotu a v nedûli od 10 do 13 ho-
din. Pokud se chcete nezávaznû podívat na prÛbûh hodiny, klidnû pfiijìte
ve v˘cvikové dny. Pfiihlásit se do kursu lze pfiímo v klubu v Kyjích, nebo
u v˘cvikáfie pana Václava Sklenáfie (tel. 602 178 383), ãi emailem pfies in-
ternetové stránky klubu: www.kkkyje.unas.cz, kde naleznete i mapku, jak
se na cviãák dostat. text a foto: ves

Fena nûmeckého ovãáka Asta zvládla zadrÏení na v˘bornou

Zdravíme vás v roce „‰est“ a
hned v lednu se s vámi musíme
podûlit o jednu úÏasnou zprávu.
JAHODù bude v lednu 3000 dní.
Tak dlouho uÏ existujeme a drti-
vou vût‰inu toho ãasu jsme doma
právû na Praze 14. Chtûli by-
chom vám v‰em, ktefií JAHODU
znáte nebo jí drÏíte palce ãi s ná-
mi spolupracujete poblahopfiát,
protoÏe je to i va‰e v˘roãí. A vy
ostatní, ktefií nás tfieba je‰tû ne-
znáte nebo o nás víte, ale nikdy
jste nemûli ãas se pfiijít k nám po-
dívat. Zveme vás:

18. ledna na „Den otevfie-
n˘ch dvefií“

JiÏ po tfietí za sebou v lednu
otevíráme na‰e prostory na âer-
ném Mostû nejen dûtem, ale do-
slova v‰em, ktefií se chtûjí podí-
vat jak vypadá místo, kam si cho-
dí dûti hrát a kde je jim dobfie.
Jste srdeãnû zváni po cel˘ den od
10 do 18 hod. Poznejte na‰e ja-
hodové programy, kupte si od
nás triãko, pomozte nám pomá-
hat Praze 14 a jejím obyvatelÛm.
Pomozte sami sobû.

19. ledna „Turnaj v ‰ipkách
v klubu DÎAGODA“

První oficiální turnajové klání
v házení ‰ipek na kruhov˘ terã.
SoutûÏit se bude jako obvykle o
zajímavé ceny, i kdyÏ hlavním
cílem je pochopitelnû spoleãnû
se pobavit a tfieba objevit místo,
kde kromû ‰ipek existuje spousta
dal‰í zábavy.

21. ledna „Jahodov˘ v˘let
na Je‰tûd“

V lednu kraluje zima a proto-
Ïe v Praze její kralování mnohdy
pfiipomíná bfieãku, rozhodli jsme
se v lednu vyrazit na v˘let o pár
metrÛ nad mofiem v˘‰. Celoden-
ní v˘let na Je‰tûd bude buì kou-
lovaní a sáÀkování nebo pro-
cházka - to podle toho kolik met-
rÛ snûhu bude tou dobou na
severoãesk˘ch svazích.

I v novém roce máme otev-
fieno:

Klub JAHODA - pondûlí, úter˘
od 14 do 18 a ãtvrtek 15 do 18 hod.

Klub DÎAGODA - ãtvrtek a
pátek od 15 do 19 hod.

Klub JAHÒDKA - úter˘ a
stfieda od 9 do 11 hod.

Stejnû tak v roce 2006 najdete
nejÏhavûj‰í novinky a informace
na www.jahodaweb.cz, protoÏe
ne v‰echny akce pfiipravujeme
dopfiedu s pfiedstihem, abychom
je mohli zvefiejnit zde v Listech
Prahy 14, radíme vám pfiidejte si
na‰e stránky mezi oblíbené.

Úspû‰n˘ cel˘ rok 2006 pfieje 

Vybíralova 969, Praha 9
tel. 281 916 352,  777 674 060

info@jahodaweb.cz
ã.ú. 250969359/0800

Pojeìte s námi na hory!
Turistick˘ oddíl Orion pofiádá:

● Na jarní prázdniny pro  dûti od
7 do 14 let pobyt v Jindfiichovû v Ji-
zersk˘ch horách od 11. do 18. 2.
2006. Ubytování v chatû Javor, plná
penze. Cena 2.300,- Kã. Program
pro zaãáteãníky i pokroãilé. LyÏo-
vání, bobování, koulování atd. Den
odpoãinku - náv‰tûva Jablonce ãi
SmrÏovky. Malá zimní olympiáda.

● Na pololetní prázdniny od 2. do
5. 2. 2006 v˘let do âeské Lípy.
Ubytování v domû dûtí a mládeÏe
v âeské Lípû. V̆ lety do okolí, na
kopeãky, náv‰tûva muzea v Novém
Boru a dal‰ích zajímavostí. Cena
450,- Kã (z poplatku je hrazena do-
prava, ubytování, stravování, v˘le-
ty do okolí, vstupné do památko-
v˘ch objektÛ atd.)
Pfiihlásit se mÛÏete v klubovnû od-
dílu Orion vÏdy v pondûlí 16 - 18
hod., Kpt. Stránského 994, vedoucí
oddílu Jana Jandová - tel. 281 862
762, 724 204 037, Email: vydric-
ka@atlas.cz

● LyÏafisk˘ tábor pro malé i velké
lyÏafie v severních Dolomitech
v Itálii - 14. - 19.2. 2006. Cena

4.450,- Kã, skipas: 77,50 Euro.
V cenû je doprava autobusem, do-
prava do lyÏafisk˘ch areálÛ, ubyto-
vání, plná penze + pitn˘ reÏim, do-
hled lyÏafisk˘ch instruktorÛ. Pro-
gram: hry a sutûÏe na sjezdovkách,
veãer zpûv pfii kytafie, diskotéky.
Poslední den koupání v Aquarenû
v Brixenu.

Kontakt: T-org Holiday Club,
PobfieÏní 16, Praha 8. Tel. 234 134
279, 604 276 000, www.t-org.cz

● Jarní prázdniny pro dûti od 6 do
16 let v Krkono‰ích v Jánsk˘ch
Lázních a Malé Úpû - 5. - 11.2.
a 11. - 17.2.2006. Program: pobyt
s lyÏováním a angliãtinou.

Kontakt: Jazyková ‰kola Perfekt,
·kolská 26, Praha 1. Tel. 296 236
102, 737 686 798,
www.jsperfekt.cz

● Veselá ‰koliãka na horách s v˘u-
kou lyÏování v hotelu Kun‰tát
v Orlick˘ch horách. Termíny: 21.-
28.1.; 4. - 11.2.; 11. - 18.2. ; 4. -
11.3. 2006. Pro dûti do 3 let zaji‰tû-
no hlídání, pro dûti od 3 let celo-
denní dûtsk˘ program. K dispozici

JAHODOVÉ MENU
klubovna, sauna, restaurace. Polo-
penze. Cena: dospûl˘: 2.980,- Kã,
dítû 3 - 10 let: 2.500,- Kã, dítû na
pfiist˘lce: 2.290,- Kã, dítû do 3 let
zdarma.

Kontakt: Hop klub, programy
pro dûti a dospûlé, V Benátkách
1751, Praha 11. Tel. 267 912 691,
603 842 312, email: hopklub
@volny.cz, www.hopklub.cz
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Îáci devát˘ch roãníkÛ mají pfii
rozhodování o dal‰ím studiu
opravdu ‰irok˘ v˘bûr. Proti dfiívûj-
‰ím letÛm existuje nepfieberné
mnoÏství státních i soukrom˘ch
‰kol. Jako negativum vidím já
osobnû omezení podle nového
‰kolského zákona, kter˘ platí od
loÀského roku, a kter˘ omezuje
studenty k v˘bûru pouze jedné
‰koly (dfiíve si Ïáci mohli vybrat
dvû ‰koly státní a stále jim zb˘va-
la moÏnost v˘bûru neomezeného
mnoÏství ‰kol soukrom˘ch). Z to-
hoto dÛvodu se Ïáci obávají hlásit
se na tzv. prestiÏní ‰koly, neboÈ se
domnívají, Ïe by nebyli pfiijati. Vo-
lí tudíÏ snadnûj‰í cestu ‰koly, kde
je pfiijmou vÏdy pfii dosaÏení urãi-
tého prÛmûru známek z posledních
tfií vysvûdãení. Jinak jsou odkázá-
ni na ‰koly, které v pfiípadû vol-
n˘ch míst otevírají dal‰í termíny
pfiijímacích zkou‰ek. Finanãnû
dobfie zaji‰tûné rodiny zvolí radûji
nûkterou ze soukrom˘ch ‰kol, kte-
ré nabízejí pfiijetí Ïáka rovnou bez
zkou‰ek.

Pfied podáním Ïádosti by mûli
rodiãe s Ïáky nav‰tívit co nejvíce
‰kol. Zde je nûkolik doporuãení,
na která se mÛÏete bûhem náv‰tû-
vy S· soustfiedit:

● Nav‰tivte nejménû dvû, ale
radûji více ‰kol. Na náv‰tûvu
‰koly jdûte i se sv˘m dítûtem.

● Pfiipravte si otázky a vyÏa-
dujte kvalifikované informace
od kompetentních pracovníkÛ.

● Není zcela od vûci poÏádat
‰kolu o moÏnost podívat se pfií-
mo do v˘uky.

● Jsou souãástí pfiijímacího
fiízení zkou‰ky? Z jak˘ch pfied-
mûtÛ se skládají, o jak˘ typ
zkou‰ek se jedná (písemné, po-
hovory), lze získat ukázku testÛ
z minul˘ch let? Pfiijímá ‰kola
v nûkter˘ch pfiípadech dûti bez
zkou‰ky? Jak se pfiistupuje k Ïá-
kÛm s poruchami uãení (dysle-
xie, dyskalkulie apod.)

● Jak˘ byl loni prÛmûrn˘,
nejlep‰í a nejhor‰í prospûch pfii-
jat˘ch (prospûch na Z·). Jakou
dÛleÏitost ‰kola pfiikládá pro-
spûchu na Z·?

● Kolik uchazeãÛ se loni na
‰kolu hlásilo a kolik jich bylo
pfiijato, kolik studentÛ plánuje

‰kola pfiijmout letos?
● JestliÏe ‰kola nabízí více

oborÛ, lze mezi nimi bûhem stu-
dia pfiestoupit?

● Kolik procent studentÛ
studium nedokonãí? Kolik pro-
cent musí konat opravné zkou‰-
ky? Jaké jsou pfiíãiny odchodu
ze ‰koly?

● Jak˘m zpÛsobem je zaji‰-

tûna v˘uka cizích jazykÛ a „po-
ãítaãov˘ch programÛ“? Mají
studenti mimo vyuãování voln˘
pfiístup k v˘poãetní technice?

● Jaké jsou v˘sledky ÏákÛ
u maturit. zkou‰ek? Jak ‰kola
pfiipravuje k maturitám? Kolik
procent maturantÛ se hlásí na
V· nebo VO·? Kolik procent
absolventÛ odchází pfiímo do
praxe?

● Sleduje ‰kola nezamûstna-
nost sv˘ch absolventÛ? Pokud
ano, jaké procento absolventÛ je
evidováno na úfiadu práce? Jaká
je perspektiva oboru, na které se
dítû hlásí? Spolupracuje ‰kola
s potencionálními zamûstnava-
teli?

● Zab˘vá se ‰kola problé-
mem drog a jak˘m zpÛsobem?
Byl za poslední dva roky na ‰ko-
le v˘raznûj‰í pfiípad ‰ikany a jak
byl fie‰en?

● V pfiípadû náv‰tûvy sou-
kromé ‰koly si vyÏádejte vzor
smlouvy o studiu.

Pokud se rodiãe ani Ïák nemo-
hou rozhodnout jakou ‰kolu vy-
brat, existuje moÏnost vykonání
tzv. profesních testÛ, které nabízí
obvodní pedagogicko-psycholo-
gická poradna v Praze 9.

RovnûÏ praÏská pedagogicko-
psychologická poradna nabízí
moÏnost speciálního vy‰etfiení
(www.ppp.cz) Informaãní cent-
rum pro mládeÏ IDM M·MT
(SenováÏné nám. 24, Praha 1,
www.icm.cz) pfiedkládá vefiejnosti
program COMDI (computerová
diagnostika). Tento produkt byl
vyvinut v rámci programu EU
Leonardo da Vinci, aby pomohl
s profesní diagnostikou ÏákÛ 8.
a 9. tfiíd. Souãasná nabídka stfied-
ních ‰kol jistû uspokojí kaÏdého.
Nezapomínejme v‰ak na budoucí
moÏnosti na trhu práce. To, Ïe
vystuduji nebo se vyuãím, je‰tû
neznamená automatické uplat-
nûní. Je tedy vhodné sledovat
také trendy na trhu práce
(www.upoc.cz,ssz.mpsv.cz/up/cv).
Na‰e ‰kola (a obdobnû tomu je i na
ostatních základních ‰kolách, po-
zn.red.) napfiíklad je‰tû pomáhá
ÏákÛm 8. a 9. tfiíd pfii v˘bûru povo-
lání v rámci v˘uky pfiedmûtu volba
povolání a pfii konzultaãních hodi-
nách kariérního a v˘chovného po-
radce. ZároveÀ pofiádáme Burzu
‰kol, pfii které ‰kolu nav‰tíví zá-
stupci stfiedních ‰kol a uãili‰È, aby
seznámili budoucí studenty se
v‰ím, co jim ‰koly nabízí.

Kompletní a dokonalá pfiíprava
k pfiijímacím zkou‰kám na gymná-
zia, S· a V· http://www.zkousky-
nanecisto.cz/

Jak vybírat stfiední ‰kolu?
ProtoÏe je téma podávání pfiihlá‰ek na stfiední ‰koly opût aktuální,

oslovili jsme v˘chovnou poradkyni nejvût‰í základní ‰koly na Praze
14 - Z· Generála Janou‰ka - Kláru Machovou, aby poradila ÏákÛm
9.tfiíd  a jejich  rodiãÛm v pfiípadû, Ïe je‰tû nemají  v rozhodování
o dal‰ím studiu jasno.

Zápis dûtí do 1. tfiíd
‰kolního roku 2006/07

Základní ‰kola - âern˘ Most, Gen. Janou‰ka 1006
Den otevfien˘ch dvefií:12. 1. 2006
Zápis do 1. roãníku: 19. 1. 2006 od 14 do 17 hodin

Základní ‰kola - Hloubûtín, Hloubûtínská 700
„·kola naneãisto“ v prvních tfiídách :13. 1. 2006 od 8.30

do 11 hodin
Beseda s rodiãi budoucích prvÀáãkÛ :17. 1. 2006 od 17 hodin
Zápis do 1. tfiíd : 9. 2. 2006 od 13 do 18 hodin

Základní ‰kola - âern˘ Most, Vybíralova 964
Den otevfien˘ch dvefií : 15. 12. 2006 od 9 do 14 hodin
Zápis do 1. tfiíd :17. 1. 2006 od 14 do 19 hodin

Základní ‰kola - Kyje, ·imanovská 16
Pfiedzápisové setkání s ko-

ãiãkou :17. 1. 2006 od 15 do
16.30 hodin

Zápis do 1. tfiíd : 24. - 25. 1.
2006 od 13. 30 do 17 hodin

Vzhledem ke zmûnû jízdní-
ho fiádu MHD autobusové
linky ã. 701 bude od 1.1.2006
upraven zaãátek vyuãování
ze 7.55 na 8.00 hod.

Základní ‰kola - Leho-
vec, Chvaletická 918

Den otevfien˘ch dvefií :10.
1. 2006 od 8.15 do 11.55 ho-
din

Zápis do 1. tfiíd :16. 1. 2006
od 14 do 18 hodin

Základní ‰kola - âern˘ Most, Bfií. VenclíkÛ 1140
Zápis do 1. tfiíd : 26. 1. 2006 od 14 do 18 hodin
Pro budoucí prvÀáãky ‰kola pfiipravuje „ ·kolu na zkou‰-

ku“ kaÏd˘ ãtvrtek od 27. 4. 2006 (od 14 do 15 hodin)

Speciální ‰koly - Hloubûtín, Mochovská 570
Zápis do 1. tfiíd : 8. 2. 2006 od 8 do 15 hodin
V den zápisu - 8. 2. 2006 bude i Den otevfien˘ch dvefií

PrvÀáãkové v Z· ·imanovská pfiedávali pfii Dni otevfien˘ch dvefií
20.12.2005 maminkám vlastnoruãnû zhotovená vánoãní pfiáníãka.

foto: ves, kresba Petr Drábek
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LEDEN 2006 10
·kolství

Soukromá stfiední odborná
‰kola Start

Chvaletická 918, Lehovec tel.,
281 861 728

email: sos.start@seznam.cz
http://www.sos-start.cz
·kolné: 20 000,-Kã roãnû

(moÏnost 2 splátek), v tom uãeb-
nice a se‰ity

Den otevfien˘ch dvefií: 11. 1.
2006 od 15 do 19 hodin

Obory: Ekonomika obchodu
a sluÏeb 64-43-M/005, ãtyfileté
denní studium ukonãené maturi-
tou. Zamûfiení: obchod, cestovní
ruch

Ekonomika odûvnictví 64-43-
M/006, ãtyfileté denní studium
ukonãené maturitou.

Pfii zamûfiení studia na obchod
jsou Ïáci pfiipravováni pro práci na
ekonomick˘ch úsecích nejrÛznûj-
‰ích firem a k samostatnému pod-
nikání v oblasti obchodu a sluÏeb,
pfii zamûfiení studia na cestovní
ruch jsou pfiipravováni pro práci
v cestovní kanceláfii nebo pro prÛ-
vodcovskou ãinnost. Ekonomika
odûvnictví je umûlecko podnika-
telsk˘ obor, ve kterém se Ïáci nau-
ãí navrhnout, nastfiíhat, u‰ít a pfied-
vést rÛzné druhy odûvÛ a kromû to-
ho absolvují podnikatelskou
pfiípravu (PC, ekonomika, úãetnic-
tví, management apod.). Îáci
v‰ech oborÛ studují povinnû 2 cizí
jazyky - angliãtinu jako maturitní
jazyk a ‰panûl‰tinu jako druh˘ ja-
zyk. Absolventi ‰koly se úspû‰nû
uplatÀují na trhu práce. Mnozí ab-
solventi dále pokraãují ve studiu
na VO·, jazykov˘ch ‰kolách, V·,
odjíÏdûjí do zahraniãí apod. ·kola
má modernû a kvalitnû vybavené
klasické i odborné uãebny (uãebna
informaãních technologií, krejãov-

sk˘ ateliér, jazyková uãebna, tûloc-
viãna, gymnastick˘ sál, sportovní
areál). Na konci ‰kolního roku pro-
bíhá zkou‰kové období (Ïáci se
zbavují trémy, uãí se plánovat a or-
ganizovat své povinnosti, opakují
probrané uãivo za celou dobu stu-
dia a pfiipravují se tak k maturitû.
Ke studiu pfiijímáme také dyslekti-
ky, dysgrafiky a dyskalkuliky. Or-
ganizujeme tuzemské i zahraniãní
zájezdy, lyÏafiské i sportovní kurzy,
náv‰tûvy divadel, v˘stav, spole-
ãenské a sportovní akce, plesy, ús-
pû‰né módní pfiehlídky. Îáci v‰ech
roãníkÛ absolvují povinnou odbor-
nou praxi, ve 3. a 4. roãníku v nej-
rÛznûj‰ích firmách, hotelech
a v cestovních kanceláfiích. Kromû
klasické v˘uky tûlesné v˘chovy
nabízíme i nadstandardní v˘uku
(squash, bazén), turistick˘ oddíl
a fiadu nepovinn˘ch pfiedmûtÛ (cvi-
ãení z ãe‰tiny, ãe‰tina k maturitû,
matematická cviãení, v˘tvarná v˘-
chova). ·kola má bezbariérov˘ pfií-
stup a WC pro vozíãkáfie.

Mgr. Jana Novotná
fieditelka ‰koly

âesko-italské
jazykové gymnázium

Sadská 530, Hloubûtín, tel.
281 860 730

email: csitgymn@mbox.vol.cz
‰kolné: 28.000,- Kã roãnû,

podléhá pouze inflaci
Dny otevfien˘ch dvefií: 18. 1.

a 20. 2. 2006 vÏdy od 17 hodin
Jako bilinquální ‰kola pfiijímáme

Ïáky po 7. tfi. Z·. Na základû toho,
Ïe nov˘ ‰kolsk˘ zákon vydal v le-
to‰ním ‰kolním roce rÛzná omeze-
ní, pfiistoupili jsme na to, Ïe bez pfii-
jímacích zkou‰ek se mohou hlásit
dûti s prÛmûrem do 1,4 bez známky
3. stupnû z ãeského jazyka a cizího
jazyka - ostatní musí dûlat pfiijíma-
cí zkou‰ky. Pro ‰kolní rok
2006/2007 mÛÏe b˘t pfiijato max.
40 studentÛ ( 2 tfiídy po 20 stud.) -
moc se tû‰íme na ty nové Ïáky, kte-
fií budou mít pfiedev‰ím zájem
o studium cizích jazykÛ. Ital‰tina se
studuje „a priori“, tedy od zaãátku,
Ïádné vstupní znalosti se v tomto
novém jazyce nepfiedpokládají.
K zajímavostem ‰koly patfií to, Ïe
2/3 profesorského sboru tvofií muÏi
a vyuãuje tu celkem 6 cizincÛ (4
Italové, 2 Angliãané), tfiídy mají
max. 20 ÏákÛ, skupiny na v˘uku ja-
zykÛ jsou asi po 10-12 Ïácích. Na
závûr studia v‰ichni konají státní
zkou‰ku z ital‰tiny v rámci EU,
státní zkou‰ku z angliãtiny vykoná-
vá asi polovina studentÛ. Reciproã-
ní stáÏe v Itálii jsou samozfiejmostí.

V posledních letech se k nám do-
stává stále více kvalitních dûtí
z Prahy 9 , a také z mûstské ãásti
Praha 14. Tû‰íme se na nû!

Mgr. Vlasta Kubátová
fieditelka ‰koly

Stfiední odborné uãili‰tû
obchodu a sluÏeb

Za âern˘m Mostem 3, âern˘
Most I., tel. 281 940 812

email: sou.za_cernym_mos-
tem@zris.mepnet.cz

Dny otevfien˘ch dvefií: 12.1.
a 19.1. 2006 vÏdy od 8 do 16 hod.

Toto ‰kolské zafiízení je soubo-
rem ãtyfi budov vzájemnû propoje-
n˘ch, kde probíhá teoretické vyu-
ãování, komplexní odborná v˘uka
gastronomick˘ch oborÛ (kuchafi,
ãí‰ník, cukráfi), aranÏér (novû od
1.9.2004 obor pekafi). Îáci ob-
chodní oborÛ vykonávají odbornou
praxi na smluvních pracovi‰tích.

Souãástí ‰koly je i domov mlá-
deÏe s kapacitou 240 lÛÏek a ‰kol-
ní jídelna vãetnû tfií Ïákovsk˘ch
kuchafisk˘ch pracovi‰È s kapacitou
700 jídel. Materiálnû technické
podmínky zaji‰Èují komplexnost
pro realizaci odborné v˘uky vãetnû
nejmodernûj‰ího vybavení s nov˘-
mi technologick˘mi postupy. Pfií-
mo v objektu máme obor cukráfi
(3 dílny), obor pekafi (1 dílna),
obor kuchafi, ãí‰ník (3 provo-
zovny), obor aranÏér (3 dílny).

Studijní obory:
Obchodník - ãtyfilet˘ studijní

obor zakonãen˘ maturitou dále tfií-
leté obory: prodavaã kvûtin, smí-
‰eného zboÏí, potravin; aranÏér,
kuchafi, ãí‰ník,

cukráfi - v˘roba, pekafi a ná-
stavbové studium: Podnikání
v oborech obchodu a sluÏeb,
Podnikání v technick˘ch obo-
rech. V rámci projektu Leonardo
da Vinci realizujeme v˘mûnné stá-
Ïe ÏákÛ oboru kuchafi, ãí‰ník, cuk-
ráfi a máme zájem navázat i oborem
pekafi.

Ing. ZdeÀka Matou‰ová
fieditelka ‰koly

Soukromé gymnázium
ARCUS PRAHA 9, s.r.o.,

v budovû Z· Bfií VenclíkÛ
1140, âern˘ Most, tel. 281 914 351

email: info@arcus9.cz
·kolné: 20 900,- Kã roãnû (ve

dvou splátkách)
Den otevfien˘ch dvefií: 11. 1.

2006 od 15 do 18 hodin
V ãervnu 2005 získala ‰kola me-

zinárodní certifikát ISO 9001:2001.
Gymnázium je ãtyfileté a osmileté,
pfiírodovûdnû zamûfiené. Od primy
do septimy mají studenti povinnû
dvouhodinov˘ pfiedmût informati-
ku a v˘poãetní techniku. V̆ uka
probíhá ve dvou dobfie vybaven˘ch
poãítaãov˘ch uãebnách. Kromû

v‰eobecnû vzdûlávacích pfiedmûtÛ
si studenti volí od sexty semináfie
pfiírodovûdnû nebo humanitnû za-
mûfiené. Anglick˘ jazyk je povinn˘
pro v‰echny studenty, druh˘m jazy-
kem mÛÏe b˘t nûmãina, francouz-
‰tina nebo ‰panûl‰tina.

StudentÛm se poskytují uãeb-
nice i se‰ity.

Uãebny jsou vybaveny novou
didaktickou promítací technikou,
máme pût datov˘ch projektorÛ, in-
teraktivní tabuli, odbornou uãebnu
chemie a biologie.

RNDr. Eva Závûtová
fieditelka ‰koly

Soukromá stfiední ‰kola
cestovního ruchu ARCUS, s.r.o.

Karda‰ovská 691, Hloubûtín,
tel. 281 869 168

email: info@arcusp9.cz
·kolné: 20 900,- Kã roãnû (ve

dvou splátkách)
Den otevfien˘ch dvefií: 10. 1.

2006 od 15 do 18 hodin
·kola má rovnûÏ mezinárodnû

uznávan˘ certifikát ISO 9001:2001.
ÎákÛm základní ‰koly po ukonãené
9. tfiídû nabízíme studium v oboru
management cestovního ruchu ve
ãtyfiletém cyklu. Ve ‰kole se vyuãu-
jí od prvního roãníku dva cizí jazy-
ky, od druhého roãníku pfiistupuje
dal‰í tfietí cizí jazyk (je moÏno volit
angliãtinu, nûmãinu, ‰panûl‰tinu
nebo francouz‰tinu). V nadstan-
dardním rozsahu vyuãujeme v˘po-
ãetní techniku. Odborné a profilují-
cí pfiedmûty jsou technika cestovní-
ho ruchu, ekonomika cestovního
ruchu, obchodní korespondence,
úãetnictví, v˘poãetní technika, prÛ-
vodcovství, základy práva, podni-
ková ekonomika, psychologie, ze-
mûpis cestovního ruchu, uãební
a odborná praxe. Îáci si v rámci v˘-
uky fiízení motorov˘ch vozidel mo-
hou udûlat fiidiãsk˘ prÛkaz s v˘raz-
nou slevou. Absolventi jsou pfiipra-
vováni pro studium na V·, se
znalostí v˘poãetní techniky a tfií ci-
zích jazykÛ naleznou uplatnûní ve
stfiedních i vy‰‰ích funkcích v obo-
rech poskytujících sluÏby v cestov-
ním ruchu i v oborech spojen˘ch
s ekonomikou, marketingem a ma-
nagementem ve v˘robních i ob-
chodních organizacích. ·kola pofiá-
dá v˘ukové zájezdy do mezinárodní
jazykové ‰koly v Anglii, zájezdy do
zahraniãí, praktická cviãení v terénu
spojená s v˘ukou prÛvodcovství
a dal‰í. StudentÛm jsou k dispozici
tfii speciální poãítaãové uãebny s ne-
omezen˘m rychl˘m pfiipojením na
internet (dal‰í poãítaãe máme na
chodbû), ve v˘bavû ‰koly je dal‰í
technika jako napfi. 5 datov˘ch pro-
jektorÛ. StudentÛm se poskytují
uãebnice i se‰ity.

RNDr. Josef Závûta, CSc.
fieditel ‰koly

Studentky odûvnictví na soutû-
Ïi „Mlad˘ módní tvÛrce“ v Jihla-
vû - kategorie „prádlo“.

Stfiední ‰koly v Praze 14 se pfiedstavují
V na‰í mûstské ãásti máme ãtyfii  stfiední  ‰koly a jedno odborné

uãili‰tû. V následujících pfiíspûvcích vám pfiedstavíme nabídku
moÏností studia na tûchto ‰kolách, termíny dnÛ otevfien˘ch dvefií,
pfiípadnû v˘‰i ‰kolného:
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Ve stfiedu 30. listopadu nav‰tí-
vila na‰i ‰kolu paní Kimberly C.
Krhounek z ambasády USA. Ne-
byla to náhoda. Pfii‰la nám totiÏ
podûkovat za pfiíspûvek, kter˘
jsme v na‰í ‰kole vybrali mezi se-
bou na pomoc lidem v oblastech
postiÏen˘ch hurikánem.

Po podûkování a pfiedání drob-
n˘ch dárkÛ a pomÛcek k v˘uce
angliãtiny zaãala diskuze. Vzali
jsme mezi sebe  spoluÏáky z ostat-
ních osm˘ch tfiíd a deváÈáky, aby si
i oni procviãili konverzaci. Paní
Kim byla nesmírnû vstfiícná

a ochotnû nám odpovûdûla na
v‰echno, co nás zajímalo. Dozvû-
dûli jsme se o moÏnostech studia
v Americe, o americké kultufie
i o práci na velvyslanectví. Moc
nás potû‰ilo, Ïe Praha je vnímána
jako jedno z nejkrásnûj‰ích míst na
svûtû. Je‰tû vût‰í radost nám v‰ak
udûlal fakt, Ïe se náv‰tûvám líbí
na‰e ‰kola.

VáÏíme si toho, Ïe ná‰ mal˘
pfiíspûvek nezÛstal bez pov‰imnu-
tí. Pfiátelské setkání bylo pfiíjem-
n˘m zpestfiením na‰í ‰kolní práce.

Ïáci 8.B Z· Chvaletická

Slavnostní imatrikulace ÏákÛ
Soukrom˘ch ‰kol ARCUS

V pondûlí 28.11.2005 se zaplnila obfiadní síÀ v Galerii 14 slav-
nostnû obleãen˘mi Ïáky, studenty, pedagogy a rodiãi. Konalo se zde
slavnostní shromáÏdûní - imatrikulace nastupujících prvních roãníkÛ
‰kol ARCUS. Z rukou starosty mûstské ãásti Ing. Miroslava FroÀka
pfievzalo imatrikulaãní listinu spolu s dárkem vûnovan˘m ‰kolou 43
ÏákÛ gymnázia a 36 ÏákÛ stfiední ‰koly cestovního ruchu. âlenové
dramatického krouÏku pfiipravili pro své mlad‰í spoluÏáky krátk˘
program. Studenti prvních roãníkÛ odborné ‰koly pfiedvedli rodiãÛm
a v‰em náv‰tûvníkÛm imatrikulace prezentaci ‰koly a akcí, kter˘ch
se od zaãátku ‰kolního roku zúãastnili. Pan starosta, fieditelé ‰kol
a tfiídní uãitelé popfiáli nov˘m studentÛm hodnû úspûchÛ ve studiu.

Vzácná náv‰tûva

Vyrábûli betlémy
V pfiedvánoãní dobû
si Ïáci v Z· ·ima-
novská v Kyjích vy-
zkou‰eli v rámci pro-
jektu Stará fiemesla
v˘robu betlémÛ.
V prÛbûhu celého ad-
ventu tvofiily jednot-
livé tfiídy svÛj vlastní
betlém. Dûti vyuÏily
nejrÛznûj‰í materiály
- papír, dfievo, sádru,

textil i pfiírodniny, které si sami nasbíraly. Nejpodafienûj‰í díla byla
vystavena ve Chvalské tvrzi v Horních Poãernicích i na jiÏ tradiã-
ním jarmarku, kter˘ se konal ve ‰kole.

LEDEN 2006 11
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Základní ‰kola ve Vybíralovû
ulici na âerném Mostû byla v po-
fiadí jiÏ tfietí Z· v na‰í mûstské
ãásti, kde byly (v prosinci 2005)
uvedeny do pro-
vozu - ãi spí‰ do
v˘uky - dvû mul-
timediální tabule.
V Z· ·imanov-
ská byla instalo-
vána modifikace
této tabule, a sice
elektrické pro-
jekãní plátno.
Uãitelé na II.
stupni je budou
jako hodnotného
pomocníka vyu-
Ïívat hlavnû pfii
hodinách cizích
jazykÛ, informa-
tiky, matematiky a pfiírodovû-
n˘ch pfiedmûtÛ. V̆ hodou multi-
mediální interaktivní tabule je, Ïe
se dá ovládat nejen z poãítaãe, ale
i z místa pfiímo u tabule. Do ob-
rázku se dá psát elektronickou
tuÏkou, nakreslené pfiedmûty ãi
slova se dají pfiesunovat z místa
na místo, úÏasné jsou interaktivní
mapy, pomocí kter˘ch se Ïáci

mohou podívat do celého svûta
atd. Tato technická pomÛcka má
ale i dal‰í v˘hodu: jak sami uãite-
lé tvrdí, dûti jsou její dokonalostí

a ‰ífikou moÏností tak zaujaté, Ïe
i ty nejzlobivûj‰í ani nedutají
a s hlubok˘m zájmem sledují v˘-
uku. Její pfiednosti by rády vyuÏí-
valy i uãitelky na I. stupni, proto
bude ‰kola Ïádat v leto‰ním roce
o penûÏní grant na roz‰ífiení mul-
timediální v˘uky i pro I. stupeÀ
‰kolní docházky.

ves, foto j‰

Paní uãitelky,
dûkujeme

Vánoãní stromeãek, pod ním
dárky, na stolkách vánoãní
ubrusy a cukroví, vÛnû ãaje
a kávy, místností znûly vánoã-
ní koledy. Takhle to vypadalo
v M· Sluníãko v ul. Generála
Janou‰ka, kdyÏ jsme pfii‰li - na
pozvání paní fieditelky - pfied
Vánoci na náv‰tûvu. Pûknû
jsme si popovídali a bylo to
pfiíjemné zastavení v pfiedvá-
noãním shonu.

maminky dûtí ze ‰kolky

Multimediální tabule
na ‰kolách

Z· ·imanovská srdeãnû zve rodiãe
a pfied‰koláky na pfiedzápisové set-
kání cviãíme a kreslíme s koãiãkou
v úter˘ 17. ledna od 15 do 16.30 hod.

stránky 7 aÏ 11 pfiipravila ves

01Listy/03_16  27.12.2005 11:34  Str‡nka 11



a Dadu‰a. A jelikoÏ
novináfiÛm pracovní
doba nezaãíná ani
nekonãí, dohodli
jsme se spolu v po-
zdních veãerních
hodinách na rozho-
voru do nûkterého
z pfií‰tích vydání
ListÛ Prahy 14.

Milovníky statis-
tik potû‰í informa-
ce, Ïe na sraz
V Chaloupkách to
mûla ze stejnojmen-
né ulice nejblíÏ Alena VyslouÏi-
lová - Koníãková, pracující jako
uãitelka ve stejnû blízké matefiin-
ce v ulici ·estajovické, naopak
aÏ ze Semil pfiicestovalo duo
SváÈa Karásek a Mi-
rek Mikula. V deva-
tenácti lidech jsme
napoãítali pûtatfiicet
námi zplozen˘ch
dûtí v neuvûfiitel-
ném rozpûtí od ãtyfi
do ‰estatfiiceti let,
ale jen 17 vnouãat,
coÏ nám jen potvr-
dilo katastrofické
pfiedpovûdi o vymí-
rání ãeského náro-
da. Ov‰em pesimis-
ticky jsme nekonãi-
li, neboÈ dÛvod
k zábavû se vÏdyc-
ky najde. A tak jsme pro ãtenáfie
vymysleli krátk˘ test. Zatímco
v rÛzn˘ch ãasopisech máte hle-
dat na témûfi stejn˘ch kresbách
nûkolik rozdílÛ, my naopak
chceme, abyste na skupinov˘ch
fotkách na‰li stejné tváfie. Za
kaÏdou správnû urãenou dvojici
si mÛÏete tfieba utrhnout jedno

V ãervnu roku 1965 konãil
‰kolní rok v Praze o nûjak˘

ten den dfiív. Hlavní mûsto tehdy
Ïilo závûreãn˘mi pfiípravami na
III. celostátní spartakiádu a tfiídy
musely b˘t vãas pfiipraveny pro
ubytování mimopraÏsk˘ch
úãastníkÛ. Tehdej‰í základní de-
vítiletá ‰kola národního hrdiny
Jana ·vermy v Hloubûtínské uli-
ci pfiivítala nad‰ené i natû‰ené
cviãenky a cviãence, ktefií se
v tomto chrámu vûdûní míjeli
s pûtatfiicítkou z 9.A (na sním-
ku), konãiv‰í základní ‰kolní do-
cházku. Dûvãata i kluci z Hlou-
bûtína se vydali vstfiíc dal‰ímu
Ïivotu, po pûti letech se znovu
setkali, aby zavzpomínali, poba-
vili se o souãasnosti a pochlubili
se sv˘mi ratolestmi. Tûch setká-
ní bylo v minulém tisíciletí
vÏdycky kolem konce ‰kolního
roku je‰tû nûkolik, teì jsme se
se‰li aÏ na konci roku kalendáfi-
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Setkání po ãtyfiiceti letech

ního. Po ãtyfiiceti letech a je‰tû
pÛl roku navíc. Jak uÏ to v Ïivo-
tû b˘vá, pár z nás zavál osud ne-
známo kam, nûkdo se omluvil,
nicménû v pfiedveãer posezení
pfiislíbily úãast plné dva tucty.
V pfiekrásném salonku restaura-
ce V Chaloupkách, pár set metrÛ
od „na‰í kachlíkárny“, nás ãeka-
lo typicky svatební stolové uspo-
fiádání „úãkového“ tvaru, vstfiíc-
n˘ personál, rozmanit˘ jídelní-
ãek, bezvadné „krouÏkující“
pivo na ãepu a vÛbec v‰e, co hrd-
lo ráãilo. Do dvacáté hodiny se
nás se‰lo devatenáct, a tak jsme
mohli dát stoly pûknû do ãtverce,
aby na sebe v‰ichni vidûli a zá-
bava byla bezprostfiednûj‰í. Nut-
no podotknout, Ïe pfii vzpomín-
kách se pár minut nadávalo na

komunisty, jak nám zkazili mládí
a nûkter˘m i Ïivot, ãímÏ byla po-
litika vyãerpána. Stejn˘ zákaz
jsme demokraticky vystavili také
zdravotním problémÛm. Vzpo-
mínalo se na populární figurky
od tabule, které v Hloubûtínû pa-
matuje nûkolik ‰kolních genera-
cí. Za vlasy tahající matikáfi Pe-
lech, jeho manÏelka vyÏadující
perfektní gramatiku, uãitel dílen
a hudební v˘chovy Král zapomí-
nající obãas na plotech housle pfii
noãních návratech právû z Cha-
loupek, rivalky v souboji o pfií-
zeÀ muÏské ãásti sborovny Cas-
ková a Kvapilová, nebo dne‰ním
slovníkem fieãeno nûkdej‰í ikona
‰koly Hrub˘, kter˘ kromû zna-
lostí chemie hrál v˘bornû na
housle, ov‰em se stolním teni-
sem uÏ to bylo hor‰í. Zábava by-
la opravdu perfektní, na pfietfies
pfii‰ly historky o tom, kdo se ko-
mu líbil, kdo od koho opisoval,

kdo co komu prove-
dl, kdo nechtûl na-
povídat. Nezklama-
la Vûnka Veselá (na
snímku), tfiídní ba-
viãka, která na se-
‰lost dorazila ve
stylovém obleãení
s velkou ‰kolní ak-
tovkou a drobn˘mi
pfiedvánoãními dár-
ky pro kaÏdého. V̆ -
bornû se bavil i ná‰
urãitû nejslavnûj‰í
spoluÏák Slávek
Lízner (na snímku),
kter˘ pro své ‰acho-
vé i ru‰tináfiské
schopnosti mûl ve
‰kole hned dvû pfie-
zdívky, âentoviã

cukroví z vánoãního stromku ne-
bo si vyndat z ledniãky jedno pi-
vo. A je‰tû nûco. PovaÏte, Ïe
pfied pÛlnocí jsme se dohodli, jak
se letos sejdeme zase. Zatímco

loni to bylo po ãtyfiiceti letech,
letos to bude hned po padesáti.
Ano, v záfií roku 2006 uÏ to bude
pÛl století od doby, kdy jsme se
stali prvÀáãky. Ó, jak ten ãas letí
a jak ãlovûk závidí tûm puberÈá-
kÛm na spodní fotografii.

text a foto: vok a archiv
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Halov˘ fotbal
Celkem pût druÏstev se pfiedstavilo na dal‰ím roãníku romského tur-

naje v halové kopané. Hrálo se systémem kaÏd˘ s kaÏd˘m 2 x 15 minut
s brankáfiem a ãtyfimi hráãi v poli s prÛbûÏn˘m hokejov˘m stfiídáním.
Velká tûlocviãna Z· Gen. Janou‰ka byla svûdkem vyrovnan˘ch
bojÛ s neb˘val˘m
mnoÏstvím gólÛ.
V‰ech deset utkání
charakterizovala
témûfi brazilská
technika v symbió-
ze s nûmeckou zar-
putilostí a ãesko -
romskou vychytra-
lostí. Prvenství si
v souãtu bodÛ vy-
bojovali fotbalisté
z Barrandova pfied
kluky z Karlína,
tfietí byl domácí
soubor, na ãtvrtém místû skonãil v˘bûr ze Smíchova a cena za páté mís-
to putovala aÏ do Neratovic. Zdafiilou zlatou sobotu zhodnotil fieditel
turnaje Emil Kuman z âerného Mostu. „Pozváno bylo 12 druÏstev, ãe-
kal jsem jich 10, ale dorazila jen polovina. To ov‰em bylo jediné zkla-
mání. V‰echno ostatní vy‰lo, krásn˘ fotbal bez ligov˘ch záludností, po-

dezírání a hádek, ob-
ãerstvení a ceny pro
v‰echny zúãastnûné
t˘my. Vyhlásili jsme
i nejlep‰ího stfielce,
kter˘m se stal Martin
Demeter z neratovic-
kého druÏstva. Ten
dal ve ãtyfiech utká-
ních dvacet gólÛ. Ta-
kovou produktivitu
nemûl ani Pelé s Bica-
nem dohromady.“

LEDEN 2006 13
Sportovní pfiehled

Úspû‰ná obhajoba
Kluci a dûvãata ze

Z· Klánovice mûli po
cel˘ rok v drÏení pu-
tovní pohár za prven-
ství v plavecké soutûÏi
‰kol. V polovinû pro-
since jej na pár minut
odevzdali a vzápûtí
opût pfievzali. Stalo se
tak v zasedací místnos-
ti ÚMâ Praha 14 (na
snímku) po úspû‰né
obhajobû, kdyÏ v souã-
tu bodÛ v‰ech ãtyfi ka-
tegorií zvítûzili pfied
Z· Chodovická z Hor-
ních Poãernic a Z· Hloubûtínská. V jednotliv˘ch kategoriích od ‰esté

do deváté tfiídy zvítû-
zili Ondfiej Ko‰ek
(Chodovická), Lucie
Wágnerová (Hloubû-
tínská), Martin Vra-
bec (Chodovická),
Michaela Prokopová
(Gen. Janou‰ka), Jo-
sef Tesafi (Chodovic-
ká), Katefiina Bromo-
vá (Klánovice), David
Zelinka (Chodovická)
a Barbora ·kopánová
(Gen. Janou‰ka).

Mistrovství republiky
Poslední pfiedvá-

noãní sobotu se
v nafukovací hale
vedle hloubûtínské-
ho bazénu uskuteã-
nil dal‰í podnik ze
seriálu amatérské-
ho mistrovství re-
publiky v tenisu.
Zaãínalo se pfied
polednem, hrálo se
ve ãtyfiech skupi-
nách kaÏd˘ s kaÏ-
d˘m na jeden set
a k vidûní toho bylo

na obou kurtech
opravdu dost. Co se
kvality i kvantity t˘ãe.
VÏdyÈ semifinálová
utkání se hrála aÏ po
pÛlnoci. V tom prv-
ním porazil Petr ·i-
mon Václava Kopfa
a ve druhém podlehl
Radek Makoviny Mi-
chalu Bene‰ovi. Po-
slední míãek na no-
vém umûlém povrchu
byl odehrán tûsnû
pfied pÛl druhou ranní,

z vítûzství se radoval Petr ·imon, kter˘ mûl stejnû jako jeho soupefi za
sebou témûfi ãtrnáct tenisov˘ch hodin. Pfií‰tû by to chtûlo zaãít asi dfiív.

Kung - fu
UÏ ãtyfii mûsíce dal‰í sezóny má za sebou oddíl Shaolin kung - fu

v Z· Bfií VenclíkÛ nedaleko stanice metra Rajská zahrada. Právû tam
mÛÏete pfiijít kaÏdou stfiedu mezi 18.30 a 20.30 hod.,
protoÏe v tûlocviãnû jsou je‰tû volná místa. Shaolin je
vhodn˘ pro dûti, dospûlé i pro rodiãe s dûtmi, pro za-
ãáteãníky v‰ech vûkov˘ch kategorií. Tradiãní asijské
cviãení pfiispívá k udrÏení fyzické i du‰evní rovnová-
hy, zdokonaluje fyzickou kondici, posiluje organis-

mus a uãí i základÛm sebeobrany. Na ‰esti místech v Praze uÏ touto pfii-
rozenou cestou k poznání pro‰lo hodnû stovek zájemcÛ, vítáni budou
samozfiejmû i dal‰í. BliÏ‰í informace se mÛÏete dozvûdût na telefonu
605 743 834.

Smutek v Jahodnici
V pondûlí 21. listopadu byl chmurn˘ podzimní
den, a kdyÏ jsme se navíc dozvûdûli, Ïe zemfiela
na‰e b˘valá cviãitelka a dlouholetá náãelnice TJ
Sokol Jahodnice RÛÏena Rollová - Novotná, byl
to den nejãernûj‰í. Na‰e RÛÏenka Ïila na Jahodni-
ci pfies tfii ãtvrtiny století. Ve sv˘ch osmi letech za-
ãala chodit do místní DTJ. KdyÏ tady byla v roce
1946 zaloÏena âeská obec sokolská, stala se její
ãlenkou. Cviãila na XI. v‰esokolském sletu na
Strahovû, pozdûji se stala na 35 let cviãitelkou
a soubûÏnû s tím byla od roku 1955 aÏ do roku

2000 v Jahodnici náãelnicí tûlov˘chovné jednoty. Tûlov˘chovû a spor-
tu vûnovala znaãnou ãást svého Ïivota a za tûch 45 let vychovala dlou-
hou fiadu cviãenek. K osmdesátinám obdrÏela od âSTV diplom a od-
znak Dr. Miroslava Tyr‰e za vûrné a obûtavé sluÏby v ãeské tûlov˘-
chovû. DoÏila se krásn˘ch 83 let v plné svûÏesti, jen poslední dny to
pokazily. RÛÏenka Rollová (na snímku uprostfied) byla du‰í tûlov˘cho-
vy na Jahodnici, na‰e jednota nezapomene na její neúnavnou práci
a bude na ni s vdûkem vzpomínat.

za v˘bor TJ Jahodnice jednatel Jifií Slavûtínsk˘
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svûfienkynû i s jejich trenérkami,
vyhlásila Top závodnice Fit studia
D, pfiedala jim u vánoãního strom-
ku ceny  a v‰em ostatním i drobné
dárky. Na závûr podafieného set-
kání se je‰tû soutûÏilo v kvalitû
dívkami upeãeného vánoãního
cukroví, bohuÏel uÏ bez mé pfií-
tomnosti, protoÏe zhruba ve stej-
nou dobu zaãali pfiedvádût své
umûní krasoplavci a po nich akva-
bely. V bazénu mûla zase v‰e pod
kontrolou Katefiina Vostárková,
která rovnûÏ postupnû pfiedstavila
v‰echny úãinkující i s jejich tre-
nérkami. Jednotlivé sestavy od-
mûÀoval nabit˘ bazén ãast˘m po-
tleskem. VÛbec, bájeãná atmosfé-
ra, hlasitá hudba, tleskání i pískot,
vzájemné povzbuzování a nad‰e-
ní publika byly dal‰ím spoleãn˘m
rysem obou galapfiedstavení.

P.S. Pokud máte zájem stát se
tfieba za rok i vy hvûzdami pfiehlí-
dek aerobiku a akvabel, máme pro
vás pfiíjemné zprávy. Fit Studio
D i SK Neptun Praha pfiijímají
hned v lednu do sv˘ch fiad dûvãa-
ta, která si chtûjí zacviãit nebo za-
plavat a jednou se stát tfieba i zá-
vodnicemi. V pfiípadû aerobiku

staãí kontaktovat pfiedsedkyni oddílu Dá‰u Zito-
vou na tel. ãísla 605 935 980 a 281 910 996 nebo
na mail FitstudioD@seznam,cz. U oddílu syn-
chronizovaného plavání zase dvû Katefiiny,
Vostárkovou na 281 864 012 nebo Ptákovou na
607 749 576, pfiípadnû pfiijít rovnou k zápisu od
pondûlí 16. ledna vÏdy od pondûlí do ãtvrtku v 10
aÏ 12 nebo v 15.30 aÏ 17.30 hod.

dvoustranu pfiipravil
Pavel Vokurka, foto: autor

Hodnû spoleãného mûly dvû pfiedvá-
noãní sportovní akce v jednom dni, na

kter˘ch se pfiedstavila dûvãata z pfiípravky,
mlad‰í i star‰í Ïákynû, juniorky a seniorky.
I kdyÏ b˘t oznaãována ze seniorku v krás-
n˘ch sedmnácti je trochu zavádûjící. Nic-
ménû kategorie sportovního aerobiku
a synchronizovaného plavání tenhle ling-
vistick˘ problém nijak nefie‰í, to je jen no-
vináfiova profesionální deformace pfii po-
hledu na krásu, mládí a pÛvab,
pfii obou pfiedstaveních nabíze-
n˘ch mûrou nevídanou. Na vá-
noãní vystoupení sedmdesáti zá-
vodnic Fit studia D se do tûloc-
viãny v Z· Vybíralova pfii‰lo
podívat nûkolik desítek rodiãÛ,
ktefií se tísnili v omezen˘ch pro-
storech stejnû jako stovky ná-
v‰tûvníkÛ show oddílu synchro-
nizovaného plavání SK Neptun
v hloubûtínském bazénu. Obû
pfiehlídky toho, co se dûvãata
z pfiípravky za pár mûsícÛ nauãi-
la a jak se ta star‰í zdokonalila,
zaãaly velk˘m pfiekvapením, a to
muÏsk˘m zpestfiením tohoto svû-
ta nûÏnûj‰ího pohlaví. V tûloc-
viãnû pfiedcviãoval mistr svûta
v electric boogie z Essenu v roce
2002 Richard Mach, kter˘ pûl na
cviãenky z âerného Mostu jen
slova chvály. A v bazénu se zase
pfiedstavila osmiãka zdatn˘ch
chlapíkÛ, ktefií se naz˘vají kraso-
plavci. Obû vystoupení se setka-
la s mimofiádn˘m ohlasem.

Pak uÏ mûl scénáfi na obou
místech podobn˘ prÛbûh v reÏii
dvou Ïen. U aerobiku to byla Dá-
‰a Zitová, která v komornûj‰ím
prostfiedí  pfiedstavila dal‰í své
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Dvû v jednom
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LEDEN 2006 15
Zdravotnictví

Elektronická zdravotní kníÏka -
v˘zva pro budoucnost?

JiÏ od roku 2002 jsou v âeské

republice spoleãností IZIP zfiizo-

vány elektronické zdravotní

kníÏky. Pokrok v medicínû a stá-

le narÛstající potfieba konkrét-

ních zdravotních informací pro

správnou diagnostiku a léãbu si

vynutily hledat cesty, jak zajistit

dostupnost objektivních zdravot-

ních informací daného pacienta.

Jedna z cest by mohla b˘t i elek-

tronizace zdravotnictví, jehoÏ

souãástí mÛÏe b˘t i elektronická

zdravotní kníÏka. Relativnû

snadné a rychlé pfiedávání aktuál-

ní a pravdivé informace mezi pa-

cientem a lékafiem ãi lékafii na-

vzájem, pfiedurãuje její hlavní

ambici, zlep‰ení zdravotní péãe.

Cílem je zefektivnûní a ekonomi-

zace celého zdravotnického

systému.

Do systému IZIP je v souãas-

nosti zapojeno více neÏ 8 000 lé-

kafiÛ, zdravotní kníÏku v elektro-

nické podobû si zfiídilo témûfi 800

000 obãanÛ a elektronické zdra-

votní kníÏky obsahují pfies 2 500

000 zápisÛ. IZIP je systém, kter˘

jako komunikaãní kanál vyuÏívá

internet. Obãan si elektronickou

zdravotní kníÏku zfiizuje dobro-

volnû, na vlastní Ïádost a zdarma.

Jejím prostfiednictvím se mÛÏe

stát dobfie informovan˘m nosite-

lem sv˘ch zdravotních dat. To, Ïe

sám pacient nemá k internetu pfií-

stup nebo s ním neumí zacházet,

nesniÏuje její v˘znam. DÛleÏité

je, Ïe má moÏnost pfiedat sv˘m

o‰etfiujícím lékafiÛm nástroj k re-

lativnû snadnému a rychlému pfií-

stupu ke sv˘m zdravotnick˘m

datÛm.

S maximální pozorností se

spoleãnost IZIP snaÏí dodrÏovat

v oblasti bezpeãnosti dat i ta nej-

pfiísnûj‰í pravidla. Zabezpeãení

dat proti krádeÏi ãi zneuÏití je

srovnatelné se zabezpeãením

úãtÛ v bankách, a tudíÏ nesrovna-

telnû vy‰‰í neÏ napfiíklad v bûÏné

kartotéce v ordinaci. V praxi je

pfiístup k informacím v elektro-

nické zdravotní kníÏce povolen

pouze po zadání identifikaãního

ãísla a pfiístupového hesla (obdo-

ba PIN kódu kreditních karet).

UÏivatel zdravotní kníÏky si mÛ-

Ïe pro zv˘‰ení bezpeãnosti dat

vytvofiit navíc i své osobní heslo

nebo pouÏít k zabezpeãení vstu-

pu i osobní certifikát.

Do elektronické zdravotní

kníÏky pacienta mohou zapisovat

pouze lékafii registrovaní v systé-

mu IZIP. Bez registrace není moÏ-

no získat oprávnûní k zapisování,

i bez registrace je v‰ak moÏnost

data ãíst, a to tzv. osobním vstu-

pem pacienta. Systém navíc

umoÏÀuje kaÏdého zapisujícího

snadno identifikovat. Ve‰keré pfií-

stupy do zdravotní kníÏky jsou

monitorovány (zaslané zápisy lé-

kafii, emergentní pfiístup).

Provoz elektronick˘ch zdra-

votních kníÏek probíhá v souladu

s ãeskou legislativou (zákon ã.

101/2000 Sb., o ochranû osob-

ních údajÛ), spoleãnost IZIP je

registrována Úfiadem pro ochra-

nu osobních údajÛ.

Díky systému IZIP tak mohou

lékafii zdravotnické záchranné

sluÏby získat relevantní informa-

ce o zdravotním stavu pacienta

je‰tû pfied samotn˘m v˘jezdem

nebo v jeho prÛbûhu. Pracovník

operaãního stfiediska záchranné

sluÏby pro svÛj vstup do zdravot-

ní kníÏky provádí svoji osobní

autorizaci za pomoci ãipové kar-

ty s otiskem prstu a mÛÏe vstou-

pit pouze do tzv. emergentních

údajÛ pacienta, tedy vybran˘ch

údajÛ, které jsou pro zásah zá-

chranné sluÏby dÛleÏité. Jde o je-

din˘ pfiípad, kdy lékafi mÛÏe

vstoupit do zdravotní kníÏky bez

svolení pacienta.

V souãasné dobû uvaÏuje o vy-

uÏití elektronick˘ch médií ve

zdravotnictví celá Evropa (napfi.

Rakousko, Velká Británie ãi Ni-

zozemí). Po pfiedstavení systému

IZIP na semináfii v Bruselu v záfií

tohoto roku byl ãesk˘ model

elektronick˘ch zdravotních kní-

Ïek pfiijat jako referenãní projekt

pro celou Evropu. Navíc naplÀu-

je pfiedstavy trendÛ vyuÏívání in-

formaãních a komunikaãních

technologií ke zlep‰ení systému

zdravotní péãe e-Health. Meziná-

rodní i domácí ocenûní ukazují,

Ïe patfií mezi ty nejlep‰í nejen

v EU, ale i na svûtû. Posledním

ohodnocením je vítûzství projek-

tu IZIP v celosvûtové soutûÏi

World Summit Award 2005

(WSA), v kategorii e-Health. Na

domácí pÛdû pfievzal projekt

IZIP ocenûní na leto‰ním veletr-

hu Invex.

Zdravotní kníÏky povaÏuje za

uÏiteãné aÏ 90 % obyvatel âeské

republiky. PrÛzkum spoleãnosti

DEMA ukázal, Ïe témûfi 85 %

oslovené populace se domnívá,

Ïe zdravotní kníÏka pfiedejde

zbyteãnû opakovan˘m vy‰etfie-

ním, a podle 81 % dotázan˘ch za-

brání nevhodné kombinaci uÏí-

van˘ch lékÛ. Pfiesnû 79 % oslo-

ven˘ch si myslí, Ïe zdravotní

kníÏka urychlí stanovení diagnó-

zy a dle 60 % respondentÛ pfiine-

se celkové zlep‰ení zdravotní pé-

ãe.

Spoleãnost IZIP se úãastní fia-

dy akcí na podporu zdraví a zdra-

vého Ïivotního stylu. Jednou

z nich byly i jiÏ tradiãní Dny

zdraví pofiádané Prahou 14 v li-

stopadu loÀského roku. Na této

akci si mohl kaÏd˘ pfiímo na mís-

tû bezplatnû zfiídit svoji elektro-

nickou zdravotní kníÏku, ãehoÏ

vyuÏilo takfika 20 % ze 160

úãastníkÛ.

izip

Nedávné 40. narozeniny televizního Veãerníãku si v na‰í knihovnû na âer-
ném Mostû pfiipomnûli v˘tvarnou soutûÏí. Obrázky  zavû‰ené na „prádelní ‰ÀÛ-
fie“ se líbily i dospûl˘m ãtenáfiÛm. Na slavnostní ocenûní nejhezãích obrázkÛ
pfii‰ly dûti z M· Sluníãko a ze ‰kolních druÏin Z· Gen. Janou‰ka a Z· Bfií Venc-
líkÛ. Tolik dûtí najednou je‰tû v knihovnû nikdy nebylo. text a foto: j‰

Kolik let s Îaketem?
Pro leto‰ní rok máme pro v‰echny, kdo rádi soutûÏí,

aniÏ by se jednalo o miliónové ceny jako ve vile, pfiipra-
venu minisoutûÏ s na‰ím
spolehliv˘m partnerem
z loÀské soutûÏe, kartogra-
fick˘m nakladatelstvím Îa-
ket (www.zaket.cz).  V kaÏ-
dém ãísle ListÛ naleznete
jednu soutûÏní otázku a zá-
roveÀ i fotografii ceny
z produkce Îaketu, o niÏ bu-
dete soutûÏit. Îaket má letos
jubileum. První soutûÏní
otázka zní: Îaketu bude
v roce 2006 a) 14 let, b) 15
let, c) sto let. Ze správn˘ch
odpovûdí vylosujeme v˘-
herce, na kterého v redakci
ãeká unikátní voduvzdorná
mapa Jizersk˘ch hor.

j‰

Veãerníãek v knihovnû
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Diskusní fórum

Prodejna
potravin LIDL -

informace
Na základû mnoh˘ch dotazÛ

obãanÛ jak je to se stavbou pro-

dejny potravin LIDL a na upfies-

nûní odpovûdi uvedené na stejné

otázky v rámci „diskusního fóra“

na internetu sdûlujeme, Ïe se

v této souvislosti jedná o fie‰ení

dvou problémÛ, a to:

1. Dopravní napojení a problé-

my s tím související, které jsou

v kompetenci odboru dopravy

MHMP

a) Navrhovatel David Hubá-

lek - Global, s.r.o., J. Plachty 5,

Praha 5 podal dopisem ze dne

30.7.2004 návrh na vydání roz-

hodnutí o umístûní stavby „Pro-

dejna potravin Lidl vãetnû do-

pravního fie‰ení (a to i svûtelného

signalizaãního zafiízení - SSZ)

a napojení na inÏen˘rské sítû“

v rozsahu objektu.

b) Odbor dopravy MHMP dne

30.9.2004 vydal územní rozhod-

nutí o umístûní stavby vã. SSZ.

c) Îádost o stavební povolení

na úpravu komunikace podal na-

vrhovatel aÏ dne 14.11.2005. Pfii-

tom podaná Ïádost byla neúplná.

Do 2.12.2005 nebyla je‰tû od-

boru dopravy MHMP pfiedloÏe-

na Ïádost o vydání stavebního

povolení pro stavbu SSZ 9.644.

2. V̆ stavba prodejny potravin

a problematika s tím spojená,

spadající do kompetence odboru

v˘stavby a dopravy ÚMâ P-14

a) Navrhovatel David Hubá-

lek - Global, s.r.o., Praha 5, podal

dne 30.6.2004 odboru v˘stavby

a dopravy Mâ Praha 14 návrh na

vydání územního rozhodnutí

o umístûní stavby pro provoznû

ucelenou ãást stavby „Prodejna

potravin Lidl, dopravní napojení

vãetnû v˘stavby nového SSZ

9.644, koordinaãní kabel SSZ

a pfiípojky inÏen˘rsk˘ch sítí“ pfii

ul. Kolbenova, Praha 9-Hloubû-

tín.

Uveden˘m dnem bylo sice za-

hájeno územní fiízení, ale pfiedlo-

Ïen˘ návrh byl neúpln˘ a bylo

nutné poÏadovat jeho doplnûní.

Navíc je tfieba poznamenat, Ïe

nebyly ani dofie‰eny majetko-

právní vztahy.

V rámci územního fiízení po-

dalo 5 úãastníkÛ písemné námit-

ky proti vydanému rozhodnutí

(mezi nimi 2 obãanská sdruÏení).

Dal‰í úãastníci fiízení podali své

námitky pfii ústním jednání a tyto

byly uvedeny do protokolu z to-

hoto jednání.

Dále jeden z úãastníkÛ fiízení

podal návrh soudu na vydání

pfiedbûÏného opatfiení. Po zamít-

nutí uvedeného návrhu byla po-

dána Ïaloba, o které dosud není

rozhodnuto.

b) Dne 9.12.2004 vydal odbor

v˘stavby a dopravy Mâ Praha

14 rozhodnutí o umístûní stavby

(územní rozhodnutí) „Prodejna

potravin LIDL, vãetnû dopravní-

ho fie‰ení a napojení na inÏen˘r-

ské sítû“.

c) Na základû podan˘ch námi-

tek odbor stavební Magistrátu hl.

m. Prahy pfiezkoumal vydané

rozhodnutí OVD Mâ Praha 14

a sv˘m rozhodnutím ze dne

20.5.2005 rozhodnutí OVD Pra-

ha 14 v 9 bodech zmûnil a 1 no-

v˘m bodem doplnil.

Upravené územní rozhodnutí

nabylo právní moci a je platné.

d) Dopisem ze dnes 30.9.2005

David Hubálek, s.r.o., Bá‰È, Lí-

beznice, podal Ïádost o vydání

stavebního povolení na stavbu

Prodejna potravin Lidl, Kolbe-

nova ulice, Praha 9-Hloubûtín.

Teprve tímto podáním bylo zahá-

jeno stavební fiízení.

POZNÁMKY:

1. V rozhodnutí odboru dopra-

vy MHMP o umístûní stavby

„SSZ 9.644 Kolbenova - prodejna

Lidl“ je ve stanoven˘ch podmín-

kách pod bodem 18) stanoveno

„Stavba musí b˘t koordinována se

stavbou nové prodejny vãetnû pfií-

jezdové komunikace a roz‰ífiení

a stavebních úprav ul. Kolbenova

(UR v fiízení odboru v˘stavby

a dopravy ÚMâ Praha 14 ãj.

OVD/2337/2338/04/VYBJ) a s de-

finitivním dopravním znaãením

v pfiedmûtné kfiiÏovatce. Realiza-

ci stavby SSZ lze zahájit aÏ po

vydání pravomocného stavební-

ho povolení na stavbu nové ko-

munikace, která vytvofií kfiiÏo-

vatku s ulicí Kolbenovou. Dále

musí b˘t stavba koordinována

s akcemi sdûlen˘mi navrhovateli

odborem koordinace TSK hl.m.

Prahy.....„

2. I. Obãanské sdruÏení Hlou-

bûtín ve svém stanovisku poÏa-

duje:

a) pfiednostnû vybudovat na-

pojení stavby na komunikaci (t.j.

roz‰ífiení vozovky, stavby SSZ

a vybudování bezpeãného pfie-

chodu pro chodce)

b) po kolaudaci napojení stav-

by na komunikaci pfiistoupit ke

stavbû prodejny potravin

c) dodrÏení ustanovení

-zákona ã. 131/2000 Sb.,

o hlavním mûstû Praze (zejména

§ 2, odst. 2 “Hlavní mûsto Praha

a mûstské ãásti peãují o v‰estran-

n˘ rozvoj svého území a o potfie-

by sv˘ch obãanÛ, pfii plnûní

sv˘ch úkolÛ chrání téÏ vefiejn˘

zájem vyjádfien˘ v zákonech a ji-

n˘ch právních pfiedpisech„)

-zákona ã. 258/2000 Sb.,

o ochranû vefiejného zdraví (ze-

jména § 30, odst. 1 “...vlastníci,

pfiípadnû správci pozemních ko-

munikací jejichÏ provozem vzni-

ká hluk jsou povinni technick˘-

mi, organizaãními a dal‰ími

opatfieními zajistit, aby hluk ne-

pfiekraãoval hygienické limity

upravené provádûcím právním

pfiepisem„

-vyhl. ã. 104/1997 Sb., kterou

se provádí zákon o pozemních

komunikacích (zejména § 22,

odst. 1 “Pfii pfiípravû a provádûní

staveb a stavebních úprav komu-

nikací se vychází z poÏadavku

ochrany pfiírody a Ïivotního pro-

stfiedí podle zvlá‰tních pfiedpisÛ.„

a odst. 2 “Zaãlenûní trasy ko-

munikace do krajiny a v˘sadba

zelenû se fie‰í ohleduplnû podle

místních pomûrÛ... Protihlukové

stûny podél komunikace musí

b˘t budovány tak, aby byly co

nej‰etrnûji zaãlenûny do okolní

krajiny, a zfiizují se pouze v pfií-

padech, kde není moÏné sníÏit

‰kodlivé úãinky dopravního hlu-

ku jin˘m zpÛsobem.„)

Ing. Václav Hollan
ãlen Zastupitelstva

Mâ Praha 14 (KSâM)

a pfiedseda I. OS Hloubûtín

Prodejna potravin LIDL v Hloubûtínû
VáÏení ãtenáfii,
po vyslechnutí i pfieãtení pfiíspûvku ing. Václava Hollana, kter˘ pfiednesl na posledním jednání na‰e-

ho zastupitelstva a zároveÀ poÏádal o jeho zvefiejnûní v Listech Prahy 14, jsem dospûl k názoru, Ïe bez re-
akce na tento pfiíspûvek nám budou ãtenáfii psát, telefonovat nebo „e-mailovat“, co to vlastnû pí‰eme. Po-
chopil jsem, Ïe pfiíspûvek ing. Hollana byl inspirován odpovûdí vedoucí odboru v˘stavby a dopravy ing.
Joudové na diskusním fóru ÚMâ Praha 14 na dotaz „kdo se odvolal proti stavbû prodejny LIDL v Hlou-
bûtínû?“. Ing. Joudová sdûlila v‰echny úãastníky územního fiízení, ktefií podali proti této stavbû odvolá-
ní. Jsou to I. Obãanské sdruÏení Hloubûtín, zastoupené pfiedsedou ing. Václavem Hollanem, obãanské
sdruÏení Kyjsk˘ obãansk˘ klub, zastoupené pfiedsedou Jifiím Kramáfiem, vlastníci sousedních pozemkÛ
konkrétnû AP obchodní a.s., zastoupená JUDr. Petrem Vofií‰kem, Státní statek hl. m. Prahy „v likvida-
ci“, zastoupen˘ likvidátorem ing. Jifiím Kuntem, a spoleãnû ARABELLA spol. s r.o., Miroslav Vanûk
a Viktor Hora, v‰ichni zastoupeni dle plné moci Petrem Svobodou.

Pokusím se velmi struãnû popsat souãasn˘ stav v projednávání této stavby, na kterou bylo i pfies ná-
mitky v˘‰e uveden˘ch úãastníkÛ v odvolacím fiízení vydáno územní rozhodnutí, které nabylo právní mo-
ci. Rozhodnutí MHMP o odvolání bylo napadeno Ïalobou a zároveÀ návrhem na pfiiznání odkladného
úãinku Ïaloby. Ten byl usnesením soudu zamítnut. Územní rozhodnutí je pravomocné a stavební úfiad
na‰í mûstské ãásti nemá zákonn˘ dÛvod, proã ve stavebním fiízení nepokraãovat. Dal‰í ústní jednání je
nafiízeno na 3. ledna 2006.

Co se t˘ká svûtelného signalizaãního zafiízení, tak to povoluje Odbor dopravy MHMP. Svûtelná signa-
lizace má usnadnit bezpeãné pfiecházení Kolbenovy ulice náv‰tûvníkÛm prodejny LIDL a okolních pro-
vozoven, i pozÛstal˘m mífiícím za sv˘mi nejbliÏ‰ími na hfibitov. Toto bezpeãné ppfiecházení je souãástí
projektové dokumentace související s v˘stavbou prodejny LIDL.

Zástupci spoleãnosti LIDL jsou pfiipraveni investovat nejen do vlastní stavby prodejny a jejího okolí,
ale i do pfiístupov˘ch, bezbariérov˘ch komunikací pro hloubûtínské obãany.

ing. Miroslav Fronûk,
starosta Mâ Praha 14
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Inzerce

nabízí na 2.pololetí ‰kolního roku
2005 - 2006 v˘uku angliãtiny

pro dûti od 4 do 16 let
a pro dospûlé!

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
V̆ uka probíhá 1x t˘dnû 110 minut a zaãíná v t˘dnu od 30.1.2006.

Cena: 4 350,- Kã vã. DPH.

V˘uka dospûl˘ch : AJ,·pJ,FJ
- skupinky 4 - 6 posluchaãÛ

- dÛraz kladen na Ïivou komunikaci v cizím jazyce
- velmi kvalitní uãebnice a v˘ukové materiály

Cena: 4 380,- Kã vãetnû 19 % DPH pfii v˘uce 1x t˘dnû 90 minut.
Uãebny: Metro Rajská zahrada - Praha 9, Chlumecká 1539/7

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

A A A D A -  · K O L A A N G L I â T I N Y
PRO DùTI OD NAROZENÍ DO 8 LET S RODIâI

Anglické tábory pro dûti od narození do 13 let
- vyuÏijte mládí Va‰ich dûtí a pomozte jim uÏ teì s jejich lep‰í budoucností.

- první kurz v Aaadû zadarmo!
Uãíme rodiãe, jak uãit svoje dûti anglicky.

V̆ uka probíhá kaÏd˘ v‰ední den.
Dopolední kurz: 11-14 h.  Odpolední kurz: 14-17 h

Zapsat do Aaady se mÛÏete kdykoliv bûhem roku.
Cena za tfiíhodinovou lekci pro jedno dítû s rodiãem se pohybuje od 250Kã.

Lekce pro M·, Z· a skupiny matek.
Prodáváme v˘ukové pomÛcky.

V˘ukové poãítaãové programy pro dûti, hudební CD, kníÏky.
Tábory:

Desetidenní intenzivní angliãtina pro celou rodinu
Termíny: 28. 6. - 8. 7. 06,  8. 7. - 18. 7. 06, 18. 7. - 28. 7. 06

âtrnáctidenní intenzivní angliãtina pro dûti od 7 do 13 let.
Termín: 28. 7. - 11. 8. 06 

Budova UK, Hloubûtínská 26, Praha 9, 198 00
tel. 281 864 128, http://www.aaada.cz, e-mail: aaada@aaada.cz
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LEDEN 2006 18
Sportovní pfiehled

PLACENÁ ¤ÁDKOVÁ INZERCE
● Koupím byt nebo rodinn˘ dÛm jakékoli veli-
kosti, kategorie a vlastnictví, kdekoli v Praze.
Nabídnûte cokoli, moÏno i dekret - nájemní smlou-
vu, i v domû s majitelem, podnikov˘ apod. I zdeva-
stovan˘, IV. kateg., v soudní Ïalobû, neoprávnûnû
obsazen˘, s neÏádoucím nájemníkem, ãi s jakouko-
li právní vadou. Ve‰keré formality zajistím, zapla-
tím stûhování i pfiípadné dluhy na nájemném, priva-
tizaci apod. Mohu sehnat a zaplatit i náhradní byt,
domeãek mimo Prahu apod. a dát ãas na vystûho-
vání. Seriózní jednání, platba ihned a v hotovosti, 
tel.: 222 712 015. 12/15
● Pfiím˘ zájemce koupí v Praze byt dr. nebo os.
vlastnictví. Platba hotovû moÏná. Tel.: 222 210
495. 10/15
● Koupím byt, nejlépe v Hloubûtínû ãi na âerném
Mostû, dÛleÏitá je dobrá dostupnost na metro, veli-
kost 2+kk ãi vût‰í, v pfiípadû druÏstevního bytu ce-
na do 1,7 mil. Ne pfiízemí. Tel.: 731 618 311. 10/04
● Vedení úãetnictví a daÀové evidence, daÀové
poradenství, DPH, mzdy a v‰e související vã. daÀo-
v˘ch pfiiznání. Email : vdankova@chello.cz; mobil
608031478 12/03

BAZAR - LYÎE, BùÎKY, SNOWBOARDY
Dovoz ·v˘carsko

Bezkonkurenãnû nízké ceny
ãtvrtek 16 - 20 hod., tel.: 777 246 373

Jezdovická 313, P14-Hostavice

ZNALECKÉ OCENùNÍ 
NEMOVITOSTÍ, POZEMKÒ, 
BYTÒ A STAVEB PROVEDE

Ing. Lacina Jaroslav
Praha 9-Kyje, Oborská 1468
Tel.: 281 865 533, 603 112 248

Krejãovství: www.krejcovstvi.com
zahájilo od 1. 11. 2005 ãinnost
Dygr˘nova 829, P 9. Tel. 732 178 660
Tû‰íme se na Va‰i náv‰tûvu!!!

● Salon Stefani - kadefinictví, kosmetika, mani-
kúra, nehtová modeláÏ, pedikúra, turbosolárium,
masáÏe, permanentní make-up. V tomto mûsíci
jsou pro vás pfiipraveny novoroãní akce. Najdete
nás: Hamerská 514, Praha 9 Kyje. Nová provozní
doba: po - pá 10 - 19 hod., so 9 - 14 hod.  Objed-
návky na tel: 604 947 172, 266 610 017. Bus 181,
110, 208, zastávka Jiráskova ãtvrÈ. Tû‰íme se na
va‰i náv‰tûvu. 12/12

Nejvût‰í realitní spoleãnost zastoupená v 62 zemích svûta.

Gymnázium, Praha 9,
âeskolipská 373

Státní osmileté a ãtyfileté gymnázium, v‰eobecné
zamûfiení, fakultní ‰kola pfii PedF UK

e-mail: info@ceskolipska.cz
www.ceskolipska.cz
www.skoly-kurzy.cz
Jazyky: Aj, Fj, Nj, latina.
Poãítaãová uãebna a studovna
s pfiipojením na internet.
Zájmové a sportovní krouÏky: keramika,

taneãní klub, florbal, volejbal, futsal.

DEN OTEV¤EN¯CH DVE¤Í
ãtvrtek 8. 12. 2005 a ve ãtvrtek 12. 1. 2006

vÏdy od 16.00 a od 17.15 hod.
hodinov˘ program pro uchazeãe i jejich rodiãe.

V‰ichni jsou srdeãnû zváni!
Pfiijímací zkou‰ky naneãisto (âj a M):

pro Ïáky 5. tfiíd Z·: 31. 1. 2006 od 14.30 hod.
pro Ïáky 9. tfiíd Z·: 31. 1. 2006 od 16.30 hod.

Sponzor ‰koly: SHELL CZECH REPUBLIC a.s.

● 62 ti let˘ vysoko‰k. hedá podnájem  1+1  na Pra-
ze  4, 8 nebo 9. tel.  604 666 451 1/05
● Dubové podlahy, schody, stupnû, podstupnû, pa-
rapety a stfie‰ní okna - prodám. 777788164 1/04
● Vymûním dvougen. 4+1/L na â.M. za 3+1 nej-
radûji â.M. a 2+1 kdekoliv v Praze 9 nebo 8. Tel.
777138220 1/06
● Zpracování úãetnictví pro spoleãenství vlast-
níkÛ a bytová druÏstva a související agendy, pfied-
pis nájmÛ, mzdy, danû. Kanceláfi na âerném Mostû.
Tel.: 281917269, e-mail: m.muzi@seznam.cz 1/09
● Rozúãtování SV, TUV a tepla. Zajistíme pfievod
databáze od pfiedchozího zpracovatele. Rychle
a kvalitnû! 737 466 721 1/10
● Vedení úãetnictví, daÀové evidence vã. daÀové-
ho poradenství nabízí certifikovaná úãetní v‰em fy-
zick˘m i právnick˘m osobám. Kontakt 776125886,
ucetnictviAZ@seznam.cz 1/11

ÚâETNICTVÍ
Zpracujeme Va‰e: JÚ, PÚ, MZDY, DPH, DANù,

REKONSTRUKCE ÚâETNICTVÍ,
ZASTUPOVÁNÍ NA Ú¤ADECH

603 502 706, 281 932 886

UZÁVùRKA
LISTÒ ã. 2/2006

12. 1. 2006

01Listy/03_16  27.12.2005 11:49  Str‡nka 18



Charisma obrazÛ Radky KuÏelové
Autorka je rodaãka z Krkono‰, kde se vûnovala zá-
vodnímu lyÏování. Po zakonãení studia se pfiestûho-
vala do Prahy, kde pracovala pro laboratofi v ústavu
mikrobiologie a imunologie. Po tfii roky úãinkovala
v divadle J. Wolkra. Matefiství a následnou péãi
o svoji dceru skloubila se soukrom˘m studiem olejo-
malby pod vedením malífiky K. Machové.  Inspirací

a snad i genetick˘m nositelem jejího talentu se stal vlastní dûdeãek - malífi
a právník Bertvin Saidl. Dal‰ím posláním, které si zvolila jako svou Ïivotní ce-
stu, je léãitelství.

V Galerii 14 prezentuje prÛfiez ze své 14leté tvorby.  Charakterizuje ji ob‰ír-
nost námûtÛ od klasického záti‰í, ‰iroká barevná ‰kála, projevy lidského ega, jeÏ
jsou nûkdy aÏ propojeny do mystické sféry. Nejãastûji se ale vûnuje figurálním
poloaktÛm, snaÏí se malbou vyjádfiit pocity od lehké agresivity, smyslnosti, vá‰-
nû s náznakem erotiky aÏ do naprostého uvolnûní.

V autorãinû malbû se pochopitelnû musel odrazit i du‰evní v˘voj její osob-
nosti vlivem Reiky, kter˘ dokáÏe navodit pocit naprostého uvolnûní a následnû
stav du‰evní nirvány. MÛÏete zde shlédnout malou sérii léãitelsk˘ch obrazÛ, ve
kter˘ch jsou vloÏeny symboly Reiky, pfiiãemÏ tato díla ovlivÀují svou pozitivní
energií a mají schopnost navodit du‰evní harmonii  nebo naopak vybízejí k ak-
tivitû. Jejími obrazy prostupuje jakési záhadné charisma, které je velmi ojedinû-
lé a které  dokáÏe proniknout skrze smysly.

V˘stava v Galerii 14 potrvá do 26. ledna a bude otevfiena vÏdy v úter˘,
stfiedu a ãtvrtek 14 - 18 a v nedûli 14 - 17 hodin. Vstup voln˘. j‰

Neobyãejné dny na okraji Prahy
AÏ do 30. ledna mÛÏete nav‰tívit v˘stavu fotografa Jana Schej-

bala v Domu fotografie Josefa Sudka v Maislovû 2, Praha 1. V̆ -
stava nazvaná Neobyãejné dny na okraji Prahy je souãástí expozi-
ce Czech Press Photo 2005 na Staro-
mûstské radnici. Jan Schejbal (1975) je
jedním z nejv˘raznûj‰ích souãasn˘ch
fotografÛ, jenÏ se mimo práce v novi-
nách a ãasopisech vûnuje dlouhodob˘m
tematick˘m projektÛm. Jak sám uvedl,
díky grantu udûleném praÏsk˘m primá-
torem na fotodokument o Ïivotû v okra-
jov˘ch a pfiímûstsk˘ch ãástech hlavního
mûsta objevil svût, kde k sobû mají lidé
blíÏ, znají se, spoleãnû o nûco usilují.
Pofiádají, jako kdysi, lidové zábavy. „Ze
sv˘ch setkání s nimi pfiedkládám na v˘-

stavû nûkolik desítek prvních ukázek. Jsou teprve úvodem k dlou-
hodobé práci, kterou sotva lze plánovat na mûsíce. Je to v‰ak ra-
dostná práce, trvalá v˘zva, protoÏe lidé na hranicích Prahy dokáÏí

mûnit obyãejné dny ve dny neobyãej-
né,“ fiíká Jan Schejbal. Ve vystavené
kolekci ãb. fotografií moÏná pfiekvapi-
vû dominuje region, kde se nachází Pra-
ha 14, Horní a Dolní Poãernice, Kláno-
vice. Vysvûtlení je prosté - podle foto-
grafa jsme nejaktivnûj‰í. Dûní
v okrajov˘ch ãástech Prahy sleduje
z místních periodik vãetnû na‰ich ListÛ
a napfi. o Dûtském dni v Hloubûtínû,
jenÏ je zastoupen na v˘stavû tfiemi foto-
grafiemi, se dozvûdûl z letáãku na na-
‰em radniãním webu. j‰

Záti‰í - kopretiny

Oãekávání Stagnace Ohniv˘ tanec
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POPRVÉ
spoleãnû

Koneãná metra âern˘ Most
slouÏí mimo jiné jako v˘chozí
bod do velk˘ch nákupních
center v okolí. V pondûlí 19.
prosince odpoledne tu v‰ak
neãekanû vyrostl obfií stan,
kter˘ se stal na nûkolik hodin
vytápûn˘m domovem pro na-
‰e neziskovky a obãanská
sdruÏení. Poprvé mûly moÏ-
nost se spoleãnû pfiedstavit
sv˘mi v˘robky a aktivitami
na‰im spoluobãanÛm. Bylo
jich celkem 14, coÏ jest pro
Prahu 14 zvlá‰È sympatické
ãíslo. Postavit stan na zdej‰ím
nejfrekventovanûj‰ím místû,
co se chodcÛ t˘ãe, byl skvûl˘
nápad ze strany hlavního orga-
nizátora, jímÏ byla Mâ Praha
14. S nápadem pofiádat trhy
neziskovek pfii‰lo komunitní
centrum Mot˘lek a na nákla-
dech spojen˘ch s realizací ak-
ce se v˘raznû podílela Skan-
ska, a.s. V‰em se trhy moc lí-
bily, své opodstatnûní mûlo i
pfiání místostarosty Jirou‰ka,
aby se Vánoce ve stanu konaly
minimálnû do roku 2050. Aby
se na trhy neãekalo aÏ do pfií‰-
tích Vánoc, zvaÏuje se jejich
pofiádání také o velikonocích.

j‰, foto autor a ves 

PF 2006

Na krásném bílém koni pfiijíÏdí nov˘ rok 2006, do nûhoÏ mnozí vkládají velké nadûje
aÈ uÏ v Ïivotû soukromém, ãi profesním. Bûlou‰ na fotografii je jedním z mnoha koní,
ktefií se v prosinci pfiedstavili poprvé v âR - v Sazka arénû v nejúspû‰nûj‰í evropské koÀ-
ské show s názvem Apassionata. Byli tam k vidûní neju‰lechtilej‰í konû, jejichÏ neuvû-
fiitelné v˘kony byly s citem zakomponovány do hudební produkce vãetnû Ïivého operní-
ho zpûvu a dokresleny svûteln˘mi efekty. ·lo opravdu o úchvatn˘ záÏitek, kter˘ v divá-
cích zanechal hlubok˘ neopakovateln˘ dojem. Pfiejeme v‰em na‰im ãtenáfiÛm stejnû
jedineãn˘ i ten leto‰ní rok - aÈ se v‰echny va‰e sny a plány splní. foto: ves

Novoroãenka na skle z v˘tvarného ateliéru
ARS-PUERIS z Jahodnice, vedeného Jifiinou
Olivovou-Bfiicháãkovou.

Koledami pfii‰li nákupní odpoledne zpestfiit
zpûváci ze sboru Pueri et Puellae. U stánku
Mot˘lka jim drÏela mikrofon pfiedsedkynû
SdruÏení na pomoc dûtem s handicapy PhDr.
Zuzana Jelenová

Místostarosta Jaroslav Jirou‰ek nejprve zahájil
vánoãní trhy neziskov˘ch organizací a poté se vûno-
val prohlíÏení a nakupování. Na snímku jej vidíte
s dívkou z obãanského sdruÏení Cikne âhave

U stánku obã. sdruÏení Lodiãka jste si mohli
i zahrát ‰achy

Stan vánoãních trhovcÛ - neziskov˘ch organiza-
cí - stál u koneãné metra âern˘ Most

Obãanská inspirace nabízela krásné v˘robky
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