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Ve svátek sv. Valent˘na si udûlali v matefiském centru Klubíãko
YMCA Praha  na âerném Mostû dûtsk˘ karneval. Více na str. 7.

foto: ves
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Ve smyslu motta „Pfiátelství bourá pfiedsudky
a staví mosty mezi lidmi“ zorganizoval BB klub

Církve bratrské âern˘ Most ve spolupráci s Calva-
ry Chapel Ann Arbor z Michiganu zajímavou akci:
od 5. do 9. bfiezna vÏdy odpoledne v ãase 14–18
hod. bude pfied Galerií 14 na nám. Plk. Vlãka
na âerném Mostû stát autobus, speciálnû pfie-
stavûn˘ na pojízdnou ãajovnu, kter˘ k nám pfiijel
aÏ z Vídnû. Bude mládeÏi slouÏit jako místo setkávání
s osmi americk˘mi pfiáteli z Michiganu – k navazo-
vání pfiátelství, rozhovorÛm, hrám, videu, zkrátka dobfie strávenému ãasu s aktivním vyuÏitím angliãtiny. Neváhejte osobnû poznat mladé lidi z USA,
jejich Ïivoty, kulturu, pohled na svût a na jejich vlastní zemi. Tfieba zjistíte, Ïe Amerika je jiná, neÏ si myslíte.

Sradostí jsme pfiijali pozvání na hloubûtínsk˘ masopust-
ní prÛvod, kter˘ pofiádala letos uÏ poãtvrté Z· Hlou-

bûtínská. Páteãní dopoledne 16. února rozjasnilo tváfie
v‰em, ktefií v Hloubûtínû prÛvod potkali. „To je krásné“,
„Jé, tûm to slu‰í“ nebo „ To je super nápad“, oz˘valo se
z davu pfiihlíÏejících na hloubûtínském námûstí, kde dûti
na konec tancovaly a zpívaly. Pfiedtím nav‰tívily je‰tû
matefiskou ‰kolu ve ·tolmífiské ulici a tam dûtem na zahra-
dû také zazpívaly a zatancovaly; ty jim tleskaly a mávaly
z oken. Dlouh˘ had dûtí od prvního do pátého roãníku se vrátil
do ‰koly aÏ pfied polednem. V‰ichni mûli pfiíjemn˘ pocit, Ïe udûlali nûco
pro dobrou vûc. Tradice se pfieci mají dodrÏovat – zvlá‰È kdyÏ je pfii nich
zábava! text a foto: ves

Masopustní prÛvod vychází ze ‰koly

Pokraãuje kolem Paprsku

Masopustní had se vine Hloubûtínûm

Zastavení v matefiské ‰kolce ve ·tolmífiské ulici

Pfiecházení pfies silnici zaji‰Èoval policista Na námûstí v Hloubûtínû se tanãilo a zpívalo

Novinka pro teenagery – TEABUS

Masopustní tradice pokračujeMasopustní tradice pokračuje
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Na svém 6. jednání dne
30. 1. Rada mj.

• schválila v˘roãní zprávu o po-
skytování informací dle zákona
ã. 106/1999 Sb., za rok 2006 

• uloÏila Ing. Luìkovi Lisému,
tajemníkovi ÚMâ Praha 14 zvefiej-
nit v˘roãní zprávu o poskytování
informací na úfiední desce a na webo-
v˘ch stránkách ÚMâ Praha 14

• schválila finanãní vyrovnání se
spoleãností APION, s. r. o.

• souhlasila s pfieru‰ením odpiso-

vání majetku pro rok 2006 u domÛ
svûfien˘ch do správy od 1. 7. 2004 od
hl. m. Prahy

• souhlasila s poskytnutím finanã-
ního pfiíspûvku ve v˘‰i 50 000 Kã na
stavební bezbariérové úpravy v bytû
v ulici MaÀákova 753

• souhlasila se zpûtvzetím Ïaloby
na pfiivolení soudu k v˘povûdi z ná-
jmu bytu v ulici Rochovská 759

• souhlasila s uzavfiením smlouvy
o zfiízení vûcného bfiemene se spol.
Telefónica O2 Czech Republic, a. s.
– podzemní vedení komunikaãní sítû
v pozemcích parc. ã. 2718 a 2720,
k. ú. Kyje

• souhlasila s vypsáním konkurzu
na funkci fieditele Z· Hloubûtín,
Hloubûtínská 700

• nemûla námitek k zámûru na
umístûní provozní budovy
INDUSTRIAL LoÏiska, s. r. o. pfii ul.
K Hutím na pozemku parc. ã. 1253
a 1254/4, k. ú. Hloubûtín

• vzala na vûdomí zámûr na nástav-
bu a pÛdní vestavbu bytového domu
ã. p. 718 a 719 ul. Chvalská, Hlou-
bûtín. PoÏaduje v souvislosti s návr-
hem nástavby a pÛdní vestavby by-
tového domu ã. p. 718 a 719 ul.
Chvalská fie‰it parkování v souladu
s vyhlá‰kou ã. 26/1999 Sb., HMP a to
pfiedev‰ím mimo stávající vnitroblok
pfiiléhajících bytov˘ch domÛ

• vzala na vûdomí zpracovanou stu-
dii pro územní fiízení „stavba ã. 7552
Mladoboleslavská – Budovatelská“.
PoÏaduje koordinaci se stavbou
ã. 0211 Ocelkova – Lipnická a jejich
souãasné uvedení do provozu
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Pozvánka
na Zastupitelstvo

Ve ãtvrtek 29. bfiezna 2007

se od 14.15 hod. uskuteãní 

3. jednání Zastupitelstva 
Mâ Praha 14. 

Místem zasedání bude 
Galerie 14, 

nám. Plk. Vlãka 686, 
âern˘ Most. 

UpozorÀujeme, Ïe jednání
zastupitelstva jsou pfiístupna

vefiejnosti. 

Usnesení z minul˘ch jednání
ZMâ Praha 14 naleznete na

www.praha14.cz

• jmenovala grantovou komisi pro
oblast sportu a tûlov˘chovy

• jmenovala v návaznosti na usne-
sení ã. 31/RMâ/2006 ze dne 4. 12.
2006 jednotlivé ãleny komisí Rady
Mâ Praha 14: 

Komise majetková
pfiedseda komise Jifií ·ebek, ãlenové:
Vladimíra Petzoldová, Helena Mand-
jounehová, Ing. Vít Záruba, Franti-
‰ek âuchal, Zdenûk Horák, Josef
Ëoupal, Mgr. Daniel Rovan, Antonín
Vacek, tajemník komise Ing. Martina
Mezenská

Komise kultury a aktivit volného
ãasu
pfiedseda komise Bohumil Sobotka,
ãlenové: PhDr. Eva Nováková, Jaro-
slav Báãa, Jan ·lajs, Bc. Monika
Hoferová, Jifií Kapiãka, Miloslav
Zientek, Jifií Du‰ek, Jitka Krátká,
tajemník komise Ing. Zdena Rehber-
gerová 

Komise pro sociálnû právní 
ochranu dûtí a sociální vûci
pfiedsedkynû komise Radka Novot-
ná, DiS., ãlenové: Renata Hu‰ková,
Martin Pecka, PaedDr. Vladimíra
Kohoutová, MUDr. Katefiina Bou-
dová, MUDr. Pavel Drlík, Pavlína
Sládková, Radka Patrasová, Daniel
Koláãek, tajemník komise Mgr. Da-
vid BeÀák.

Komise bezpeãnostní 
a protidrogová
pfiedsedkynû komise Renata Hu‰ko-
vá, ãlenové: Ing. Eva BaÏilová, Jan
âerník, PaedDr. Vladimíra Kohou-
tová, Mgr. Martin Stolín, Radka
Novotná DiS., Ing. Veronika Pavlí-
ková, JUDr. Tomá‰ Bláha, Ing.
Ludûk Lis˘, Ing. Bc. Dana Hetzlová,
Por. Pavel âernoch, Mjr. Ivana
Adamcová, RNDr. Tomá‰ Jirsák,
CSc., tajemník komise Ing. Franti‰ek
·toural

Komise bytová
pfiedseda komise Rudolf Mike‰, ãle-
nové: Eva Dokonalová, Zuzana Gry-
garová, Mgr. Ludmila ·piãková,
Jana Pecková, Mgr. Lubomír Barto‰,
Lubomír Vojtûch, Franti‰ek KfiíÏek,
Pharm. Dr. Margita Klusáková, ta-
jemník komise Mária Ochranová 

Komise pro v˘chovu 
a vzdûlávání
pfiedsedkynû komise Mgr. Dana
Nálevková, ãlenové: PhDr. Eva
Nováková, Pharm. Dr. Margita
Klusáková, Jaroslava Kozohorská,
Ing. Laura âervenková, Eduard
Raban, Ing. Ilona Picková, Jitka Krát-
ká, Mgr. Jaroslav Jirou‰ek, tajemník
komise Bc. Alena Naidrová 

Komise komunitního 
plánování
pfiedsedkynû komise Mgr. Jitka
Îáková, ãlenové: Ing. Miroslav Fro-
nûk, PhDr. Zuzana Jelenová, Mgr.
David BeÀák, RNDr. Tomá‰ Jirsák,
CSc., PhDr. Hana Urbanová, Jan
Dolínek, Juliana VodráÏková, Ivana
Kadleãková, Mgr. Lucie Kádnerová,
Mgr. Mariana Koláãková, Ing. Mar-
tina Mezenská, Emil Kuman, tajem-
ník komise Mgr. Jan ·patenka 

Komise Ïivotního prostfiedí 
pfiedsedkynû komise MUDr. Katefii-
na Pavlíãková, ãlenové: Ing. Miro-
slav Skala, Miroslav Îák, Ing. Simo-
na ëoubalová,  Ladislav Novotn˘,
Mgr. Lubomír Barto‰, Miroslav Dvo-
fiák, Ing. Ludûk Lis˘, Ing. Václav
Hollan, tajemník komise Ing. Vladi-
mír Vyãichlo 

Komise dopravní
pfiedseda komise Ing. Miroslav Vys-
louÏil, ãlenové: Josef Kutmon, Voj-
tûch ·ebek, Jaroslav Báãa, Ing. Pavel
Mixa, Ing. Pavel TÛma, Milan Bíl˘,
Dr. Ing. Otakar Hork˘, Petr Zubec,
tajemník komise Ing. Károly Pallagi 

Komise územního rozvoje
pfiedseda komise Ing. Josef Vose-
ãek, ãlenové: Josef Kutmon, Vladi-
míra Petzoldová, Rudolf Mike‰, Ing.
Jaroslav Chládek, Jifií ·ebek, Ing. Jifií
Fofitek, Ing. arch. Milan Vesel˘, Ing.
Vladimír Vojta, CSc., tajemník komi-
se Ing. Jana Lebedová 

Na svém 7. jednání dne
13. 2. Rada mj.

• schválila odpisové plány pfiíspûv-
kov˘ch organizací na rok 2007 – viz
pfiíloha ã. 1

• schválila doplnûní Zásad k pro-
nájmu bytÛ Mâ Praha 14 s úãinnos-
tí od 1. 3. 2007

• schválila uzavfiení smlouvy o dílo
s firmou Stavební firma Hartman,
spol. s.r.o. na akci: „Oprava havárie
podlahy a sklepních kójí v suterénu
bytového domu Cíglerova ãp. 1090

• schválila úhradu nákladÛ ve v˘‰i
25% z celkov˘ch roãních nákladÛ
ÚT, TÚV, SV, elektr. energie a úkli-
du v roce 2007 v poliklinice ul. Gene-
rála Janou‰ka 902, z finanãních pro-
stfiedkÛ Mâ Praha 14 

• doporuãila fieditelkám matefisk˘ch
‰kol zfiizovan˘ch Mâ Praha 14 sta-
novit v˘‰i úplaty za pfied‰kolní vzdû-
lávání ve v˘‰i 500,– Kã mûsíãnû od
1. 9. 2007

• nesouhlasila s uzavfiením podná-
jemní smlouvy na ãást nebytov˘ch
prostor o v˘mûfie 110 m2 v ulici Kar-
da‰ovská ã. p. 668

Úřad městské části Praha 14
Bfií VenclíkÛ 1073, âern˘ Most, 198 21 Praha 9

ústfiedna: 281 005 111, 225 295 111 (místo 111 moÏno volit linku), 
fax podatelna: 281 912 861, 

sekretariát starosty: fax 281 912 855 a tel. 281 005 235, 
fax místostarostové: 281 005 380 

informaãní kanceláfi: informace@p14.mepnet.cz
elektronická adresa úfiadu: 

podatelna@p14.mepnet.cz, posta@p14.mepnet.cz 
webové stránky úfiadu: www.praha14.cz 

Úřední hodiny: 

všechny odbory 
pondûlí a stfieda 7.30–18 hod. 

pokladna ÚMČ
pondûlí a stfieda 7.30–12 
a 13–18 hod. 
úter˘ a ãtvrtek 13–15 hod. 
pátek 7.30–12 hod. 

ověřování 
pondûlí a stfieda 7.30–18 hod.
úter˘ a ãtvrtek 7.30–14 hod.
pátek 7.30–12 hod. 

informace a podatelna 
pondûlí a stfieda 7.30–18 hod. 
úter˘ a ãtvrtek 7.30–15 hod. 
pátek 7.30–14 hod. 

pasy a OP, ohlašovna pobytu 
pondûlí a stfieda            7.30–18 hod. 
úter˘ a ãtvrtek              7.30–12 hod. 
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Informativní
schůzka 

o Klubu seniorů
V únorovém ãísle jsme slíbi-

li, Ïe pozveme seniory na infor-

mativní schÛzku k ustavení

Klubu seniorÛ. SvÛj slib plní-

me a zveme zájemce z fiad

na‰ich seniorÛ na setkání, kte-

ré probûhne ve stfiedu 18. dub-

na od 15.30 do 17.30 hod.

v Galerii 14, nám. Plk.Vlãka

686 (autobus 273, 141 v˘stup-

ní zastávka Kpt. Stránského).

Mgr. Jitka Îáková, 
Komise komunitního 

plánování

dvoustranu pfiipravil: j‰

O životních podmínkách
domácností 

V dobû od 17. 2. do 29. 4. 2007 probûhne v˘bûrové ‰etfiení o Ïivotních
podmínkách domácnosti v âR – SILC 2007. Cílem je zjistit údaje potfiebné
pro tvorbu sociální politiky státu, napfi. v otázkách nezamûstnanosti, daní,
poskytování sociálních dávek, atd. Ve v‰ech fázích zji‰Èování bude zaruãena
anonymita údajÛ! Pro zji‰Èování v hl.m. Praze byly náhodnû vybrány byty
i v mûstské ãásti Praha 14. Pracovníci provádûjící zji‰Èování v domácnostech
se budou prokazovat povûfiením k v˘konu funkce, vydané Samostatn˘m oddû-
lením terénních zji‰Èování Praha. Toto povûfiení ve spojení s obãansk˘m prÛ-
kazem umoÏní jejich jednoznaãnou identifikaci. 

Povûfienou pracovnicí âeského statistického úfiadu po zodpovûzení
pfiípadn˘ch dotazÛ je RNDr. Jana ·idlová, tel.: 274 052 084, e-mail:
jana.sidlerova@czso.cz.

Kontrolní výbor 
(6. 2.)

Na prvním jednání novû zvole-
n˘ch ãlenÛ kontrolního v˘boru byl
projednán a schválen návrh plánu
ãinnosti v˘boru na rok 2007. V̆ bor
uloÏil pfiedsedovi pfiedloÏit plán ãin-
nosti k projednání a ke schválení
Zastupitelstvu mûstské ãásti na jeho
nejbliÏ‰ím jednání. Dále se ãlenové
seznámili s informací kanceláfie ta-
jemníka o stíÏnostech, doruãen˘ch
na Úfiad mûstské ãásti ve 4. ãtvrtletí
2006, a povûfiili Ing. VyslouÏila a pí
Pickovou provedením kontroly vyfii-
zování tûchto stíÏností.

Poznámka: informace o odborn˘ch
komisích a v˘borech jsou zpraco-
vány redakcí podle ovûfien˘ch zápi-
sÛ z jednání tûchto orgánÛ Rady
a Zastupitelstva. Zápisy nalezne-
te na www.praha14.cz. Usnesení
odborn˘ch komisí Rady Mâ Pra-
ha 14 jsou pouze doporuãující
a nejsou pro Mâ Praha 14 zá-
vazné.

Komunitní plánování
se rozjíždí

Mûstská ãást Praha 14, její partnefii a zástupci vefiejnosti právû dokonãují
pfiípravnou fázi tvorby plánu rozvoje sociálních sluÏeb, tzv. komunitního
plánu. V jarních mûsících se t˘m bude vûnovat analytick˘m pracím ve spo-
lupráci s vefiejností a zájemci z fiad lidí, ktefií vyuÏívají sociálních sluÏeb.
V mûsíci dubnu se bude konat vefiejné setkání s obãany, ktefií budou mít moÏ-
nost u kulat˘ch stolÛ hledat problémy a fie‰ení v oblastech, které je zajímají.
V dubnovém ãísle ListÛ bude uvefiejnûna pozvánka na toto setkání. BliÏ‰í
informace: www.praha14.cz (sociální oblast – odkaz komunitní plánování),
Kontakty: Mgr. Jitka Îáková, zástupkynû starosty (pro sociální oblast), 
zakova@p14.mepnet.cz, tel: 281 005 206, Mgr. Jan ·patenka, koordinátor
KPSS v Praze 14, spatenka@p14.mepnet.cz, tel: 281 005 344.

v knihkupectví
Havana

Mochovská 38, Hloubûtín, 
pavilon Havana –
u stanice metra, 

tel. 281 866 125, 777/906 295. 
Otevírací doba: 

pondûlí aÏ pátek 8–18 hod.

Vyšlo, vychází, vyjde

O rackovi a koãce, která ho nau-
ãila létat (Sepúlveda), 229,– Kã,
vydal nakl. Rybka. Poetick˘, po-
hádkovû ladûn˘ pfiíbûh pro ãtená-
fie od 8 do 88 let

Denik Ostravaka 6. díl, 89,– Kã,
vydal Repronis. Poslední díl vtip-
n˘ch pfiíhod jednoho Ostravaka,
psané v dialektu

Dûdictví (Pitmanová), 199,– Kã,
vydala Olympia. Detektivní román
z dostihového prostfiedí, autorka
je sama v˘bornou trenérkou koní

Kdo rád jí, aÈ zvedne ruku
(Vlk), 189,– Kã, vydal Klub Jule-
se Vernea. Netradiãní kombinace
vtipnû psaného cestopisu a kuchafi-
ky

Pohádky tisíce a jedné noci (pfie-
vyprávûl Hulpach), 399,– Kã,
vydalo Rebo. 62 pfiíbûhÛ z klasic-
kého díla orientální literatury je
doprovázeno ilustracemi H. Vil-
gusové

Jako cool v plotû (Plíhal),
165,– Kã, vydalo nakl. Inspirace.
Sbírka ver‰íkÛ a textÛ potû‰í
zejména pfiíznivce Karla Plíhala,
obrázky doplnil M. Barták 

Okolo Irska s lednicí (Hawks),
278,– Kã, vydal MaÈa. Tony se
vsadil, Ïe bûhem mûsíce projede
autostopem celé Irsko, pfiiãemÏ
partnerku mu bude dûlat pouze
ledniãka!

Psí matka (Matesis), 189,– Kã,
vydal Host. Dojemn˘ pfiíbûh
z okupovaného ¤ecka bûhem
2. svût. války

Stín vûtru (Zafón), 299,– Kã,
vydalo Argo. Kvalitní román
s v˘bornou atmosférou a tajem-
stvím

âerná sanitka a jiné dûsivé pfií-
bûhy (Janeãek), 299,– Kã, vydal
Plot. V knize naleznete neuvûfii-
telné aÏ hororové pfiíbûhy, povûs-
ti a fámy, jeÏ se odehrávají v âes-
ké republice

kresba: Petr Drábek

Na první jarní den (stfieda
21. bfiezna) ve 14 hodin bude slav-
nostnû otevfiena u metra Hloubûtín
(v˘stup k PennyMarketu) Nauãná
stezka Prahy 14. Otevfiení se zúãast-
ní starosta Prahy 14 Miroslav Fro-
nûk, pedagogové a Ïáci Z· Hloubû-
tínská, kde projekt stezky vznikl,
a kartografické vydavatelství Îaket,
které zhotovilo panely v‰ech 14
zastavení nauãné stezky: Metro
Hloubûtín, Námûstí Ve Starém
Hloubûtínû, Hloubûtínsk˘ zámeãek,
Kyjsk˘ rybník, Îelezniãní zastávka
Kyje, Kostel sv. Bartolomûje, Park
âeskoslovensk˘ch legionáfiÛ, Hosta-

vice, Pfiírodní památka V pískovnû,
âihadla, âern˘ Most-námûstí Plk.
Vlãka, Rajská zahrada, Hutû, Cihel-
na v BaÏantnici. 

Pfiílohou tûchto ListÛ je map-
ka s trasou nauãné stezky. Partner
projektu vydavatelství Îaket pfii-
pravuje pfii pfiíleÏitosti slavnostního
otevfiení stezky orientaãní minizá-
vod pro v‰echny vûkové kategorie.

Pfiijìte si vyzkou‰et orientaci
s mapou na pfiipravené trati, nebo
alespoÀ prohlédnout novinky z pro-
dukce vydavatelství. Na slavnostní
otevfiení zveme v‰echny pfiíznivce
turistiky. j‰

Otevření Naučné stezky Prahy 14

Anketa: Spokojenost s úřadem

VáÏení obãané, 

v mûsíci dubnu bude na Úfiadu mûstské ãásti probíhat anke-

ta Va‰í spokojenosti s náv‰tûvou úfiadu. Rádi bychom Vás tou-

to cestou poÏádali o vyplnûní anketního lístku, kter˘ bude k dis-

pozici u vstupu do obou budov, v podatelnû a informaãní

kanceláfii. Získané údaje pfiispûjí ke zv˘‰ení kvality poskyto-

van˘ch sluÏeb, a tím i k Va‰í vût‰í spokojenosti.

Dûkujeme za spolupráci.

Ing. Ludûk Lis˘, tajemník
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Kulturní a sportovní akce radnice
B¤EZEN

Sochy a reliéfy
Ve stfiedu 7. bfiezna v 17 hodin

bude v Galerii 14 vernisáÏ v˘stavy
Václava Skalického. Expozice umûl-
cov˘ch soch a reliéfÛ se koná u pfií-
leÏitosti jeho 80. narozenin. V̆ stava
potrvá do 25. bfiezna a bude otevfie-
na vÏdy v úter˘, stfiedu a ãtvrtek
14–18 hod. a v nedûli 14–17 hod.
Vstup voln˘.

Turnaj ve stolním
tenisu

V sobotu 10. bfiezna se uskuteãní
ve sportovní hale plaveckého areálu
Hloubûtín turnaj ve stolním tenisu
pro neregistrované hráãe od 15 let.
Prezence v 8.30–8.50 hodin, zaãátek
turnaje v 9 hodin. Vstup pouze
v sálové obuvi.

Koncert komorní
hudby

Ve stfiedu 14. bfiezna od 18.30
hodin v Galerii 14 se bude konat
koncert PraÏského dechového kvin-
teta. Na programu budou skladby W.
A. Mozarta, J. Filase, G. Bileta a dal-
‰ích. Vstup voln˘.

DUBEN
MŠ Šebelova

v G14
Ve stfiedu 11. dubna v 10 hod. se

v Galerii 14 bude konat vernisáÏ
v˘tvarn˘ch prací dûtí z M· ·ebelo-
va na âerném Mostû. V̆ stava potr-
vá do 25. dubna a bude otevfiena
vÏdy v úter˘, stfiedu a ãtvrtek 14–18

hod. a v nedûli 14–17 hod. Vstup
voln˘.

Vídní napříč
časem

Ve stfiedu 11. dubna od 18.30 hod.
se uskuteãní v Galerii 14 koncert
Brahms Trio Pratur. V programu
nazvan˘m Vídní napfiíã ãasem zazní
skladby P. Hindemitha, V. Nováka,
H. v. Herzogenberga a R. Strausse.
Vstup voln˘.

Svatojiřská 
pouť

V sobotu 21. dubna se koná tra-
diãní Svatojifiská pouÈ v Hloubûtínû
na prostranství pfied PennyMarke-
tem. Zejména dûti se mohou tû‰it na
pouÈové atrakce – fietízkov˘ kolotoã,
houpaãky, autodráhu, stfielnici, na
nafukovací hrad ãi Ïirafu a diva-
délko. Chybût nebudou ani stánky
s obãerstvením a sladkostmi. Sou-
ãástí pouÈové zábavy budou rovnûÏ
tradiãní vepfiové hody na Staré hos-
podû. Podrobn˘ program zvefiejníme
v pfií‰tích Listech. 

Poznámka: hlavním pofiadatelem
akcí je oddûlení kultury a obãan-
sk˘ch záleÏitostí ÚMâ Praha 14.
Zmûna programu vyhrazena. Záro-
veÀ pfiipomínáme, Ïe Galerie 14 se
nachází na nám. Plk. Vlãka 686, âer-
n˘ Most, spojení od stanice metra
Rajská zahrada nebo âern˘ Most
autobusem 273, 141 v˘stupní zastáv-
ka Kpt. Stránského.

Na‰e Galerie 14 má jedineãnou pfiíleÏitost vystavit
u pfiíleÏitosti 80. narozenin Václava Skalického z Klá-

novic prÛfiez jeho celoÏivotní tvor-
bou. Václav Skalick˘ je ãlenem

Syndikátu v˘tvarn˘ch umûl-
cÛ a Jednoty umûlcÛ v˘-
tvarn˘ch. Absolvoval prÛ-
myslovou ‰kolu a lidovou
akademii v˘tvarn˘ch umû-
ní. Figurální motivy se
staly hned od poãátku
rozhodujícím elemen-
tem jeho díla. StûÏej-
ním námûtem jeho
soch a reliéfÛ je Ïena,
neustále lákající ve
sv˘ch mnoh˘ch obmû-
nách. Zejména reliéfní
zpracování lidské figu-
ry vyÏaduje velké zna-
losti a zku‰enosti pfii
pfievádûní trojrozmûrné
plastiky do plochy. Pro-
to vÏdy zÛstává reliéfní
tvorba jistou specialitou

sochafiského umûní. Pfii
tvorbû plastik Václav Ska-

lick˘ vyuÏívá rÛzné mate-
riály – od sádry, polyesteru

a keramiky aÏ po klasick˘
bronz. Sv˘mi pracemi je Vác-

lav Skalick˘ zastoupen napfi.
v galeriích ve Finsku, Kanadû,

Novém Zélandu a Austrálii. 

Velikonoční
inspirace

v Dolních 
Počernicích

O víkendu 24.–25. bfiezna
(vÏdy od 10 do 17 hod.) probûh-
ne v Dolních Poãernicích v˘sta-
va Velikonoãní inspirace spoje-
ná s ukázkami tradiãního peãiva,
drátování, zdobení kraslic, plete-
ní ko‰íkÛ a pomlázek. Místem
konání akce je stodola penzionu
âesk˘ statek, ul. Stará obec ãp. 7.
V nedûli se ve 14 hod. vydá
z âeského statku k Rokytce kro-
jovan˘ prÛvod, kter˘ ponese ven
ze vsi symbolickou Moranu.

Hraje celá
rodina

Ve stfiedu 28. bfiezna v 18 hod. se
v Galerii 14 uskuteãní netradiãní
vystoupení nazvané Hraje celá rodi-
na – koncert ÏákÛ ZÚ·, jejich uãite-
lÛ a rodiãÛ. My‰lenka na provedení
takto koncipovaného koncertu se zro-
dila u vyuãujících hfie na klavír.

Sochy a reliéfy
Václava Skalického
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Hlavní novinkou února a bfiezna je prohloubení spolupráce mezi
JAHODOU a hloubûtínsk˘m Cikne âhave. Jsme moc rádi, Ïe v JAHODù
zaãala fungovat taneãní a hudební setkání dûtí a mlad˘ch lidí za úãasti
odborn˘ch taneãních mistrÛ, které dodává právû Cikne âhave a s vyuÏitím
prostoru a hudebních pomÛcek, které zaji‰Èuje JAHODA. V JAHODù se
tedy tanãí hip hop, disko, break dance a jiné styly a brzy uvidíme, jestli
takhle spolupráce pfiinese kromû spousty zábavy, seznámení mezi mlad˘-
mi lidmi z rÛzn˘ch koutÛ Prahy 14 i nûjaké to soutûÏní ovoce, protoÏe
dûtem i jejich star‰ím kamarádÛm to jde opravdu náramnû a dnes o nej-
rÛznûj‰í soutûÏe typu „superstar“ opravdu nouze není.

Kromû toho JAHODA pfiíjemnû zútulnila své nové prostory, které osob-
nû ocenil na Dni otevfien˘ch dvefií i zástupce starosty Bohumil Sobotka,
a tak mÛÏeme Vás obyvatele Prahy 14 pozvat na náv‰tûvu nejen v dopo-
ledních hodinách na klub JAHÒDKA, ale zejména Va‰e dûti na kluby
JAHODA a DÎAGODA.

A nebo co takhle udûlat v JAHODù narozeninovou párty pro Va‰eho
juniora? Nûkolik maminek uÏ to v loÀském i leto‰ním roce vyzkou‰elo
a vÏdycky to byla povedená akce.

Klub JAHODA v březnu:

3. bfiezna V˘let – První bfieznová sobota je tou pravou pfiíleÏitostí vyra-
zit na v˘let a uÏít si tak skvûl˘ JAHODOV¯ den!

8. bfiezna Drátkování – V JAHODù a s JAHODOU rádi objevujeme
a zkou‰íme nové vûci a v tento bfieznov˘ ãtvrtek pronikneme do tajÛ drát-
kování. Vyzkou‰íme si, jak odrátkovat kamínek a vyrobit tak tfieba pro
nûkoho mal˘ dárek. A kdyÏ nám to pÛjde, mÛÏeme se pustit tfieba do zkrá‰-
lování hrnkÛ, skleniãek nebo i v˘roby ‰perkÛ.

13. bfiezna Mister Twister – Pfiijìte do JAHODY ukázat, Ïe jste mr‰t-
ní, ohební, rádi soutûÏíte a máte rádi legraci. Turnaj ve hfie Twister je tou
pravou pfiíleÏitostí!

17. bfiezna V˘let – A opût JAHODOV¯ pln˘ zábavy, her a poznávání
krásn˘ch koutÛ na‰í vlasti. Tak neseìte doma a pojeìte s námi!

26. bfiezna Taneãní klub – Zkou‰eli uÏ jste nûkdy tancovat Macarenu,
Letkis nebo tfieba Ptaãí tanec? Ne? Tak pfiijìte k nám do JAHODY a tam
se nejen tyto tance nauãíme a pofiádnû se pfii hudbû vyfiádíme.

Klub DŽAGODA v březnu:

9. a 30. bfiezna Kulturní klub – V bfieznu je, jak moÏná víte, meziná-
rodní den odstranûní rasové diskriminace a tak i na‰e kulturní kluby se
tohoto tématu dotknou.

17. bfiezna Útûk z Prahy – Zní to jako titul nûjakého akãního filmu,
ale jde o krycí název bfieznového v˘letu klubu DÎAGODA. Ten zcela jis-
tû bude nejen akãní, ale i s dobr˘m koncem. Jen scénáristé je‰tû nemají
jasno, kterou zápletku a místo ãinu si pro nûj vyberou.

22. bfiezna Fotbálek – Témûfi na den se zaãátkem jara zaãne jarní ãást
na‰í interní ligy mistrÛ ve stolním fotbálku. âas od ãasu se v DÎAGODù
zastaví i mistfii âeské republiky v této disciplínû, a tak máme od koho opi-
sovat nejrÛznûj‰í finesy a fígle.

Klub JAHŮDKA přivítá v březnu jaro:

13. bfiezna – Spoleãnû vyrobíme pohanskou bohyni smrti Moranu, kte-
rou uctívali jiÏ stafií Slované a Baltové. Dnes se ãasto mluví o ãarodûjnici,
ale podle star˘ch povûstí byla Morana velmi krásná.

20. bfiezna – Namísto utopení, upálení ãi shození z mostu vyneseme
Moranu ze dvefií JAHÒDKY a pfiivítáme tak leto‰ní jaro.

27. bfiezna – Namalujeme si kvûtináãky a vysejeme do nich trávu jako
dal‰í z jarních zvykÛ. 

Otevfieno v klubech JAHODA:
Klub JAHÒDKA – úter˘, stfieda, ãtvrtek 9–11 hod.
Klub JAHODA – pondûlí, úter˘ a ãtvrtek od 14–18 hod.
Klub DÎAGODA – úter˘, ãtvrtek a pátek od 15–20 hod. (Úterní odpo-
ledne je zároveÀ ãasem, kdy se v ulicích sídli‰tû mezi mlad˘mi lidmi
pohybují na‰i terénní pracovníci Martin a Gábina).

JAHODA
Vybíralova 969, Praha 9
mobil 777 674 060 
+ klub DÎAGODA 774 674 060
ã. ú. 127528689/0300 vefiejná sbírka
www.jahodaweb.cz

JAHODOVÉ MENU 72 tisíc pro Jahodu
Nekoupili jste si náhodou pfied vánoãními svátky v hypermarketu Tesco

v LetÀanech od dobrovolníkÛ z o.s. Jahoda na âerném Mostû barevnou záloÏ-
ku do knihy? KdyÏ ano, tak vûzte, Ïe jste pfiispûli k celkové ãástce více neÏ
72 tisíc Kã, kterou takto Jahoda získala pro svou dal‰í práci. Sbírka nesla
název „Pomáhejte s námi“ a spoleãnost Tesco ji zorganizovala jiÏ po ‰esté.
Probíhala ve 34 obchodech Tesco v celé âR a vynesla neziskov˘m organizacím
celkem 2 605 623 korun. Tesco bylo iniciátorem celé
akce a nechalo pro ni vyrobit 40 000 balíãkÛ se záloÏ-
kami do knih, které potom darovalo partnersk˘m nezis-
kov˘m organizacím – ty si je prostfiednictvím sv˘ch
dobrovolníkÛ za cenu minimálnû 50 Kã za jednu sami
prodávaly. Slavnostního pfiedání diplomu s vyãísle-
nou ãástkou 72 626,50 Kã se 6. února v sídle Jahody
zúãastnili Ivana Dubnová, ·árka Gregovská a Jar-
mila Buriánková (za hypermarket Tesco LetÀany),

Bohumil Sobotka (místostarosta Mâ Praha 14) a samozfiejmû zástupci Jaho-
dy v ãele s jejím fieditelem Janem Dolínkem. Ten zástupkyním Tesca za celou
akci podûkoval a informoval je, Ïe vybranou ãástku pouÏijí na zfiízení nové-
ho pracovního místa pro kontaktního sociálního pracovníka, kter˘ bude v klu-
bu Jahoda zamûstnán na ãásteãn˘ pracovní úvazek. Náplní jeho práce bude
pomáhat ohroÏen˘m a znev˘hodnûn˘m dûtem a fie‰it s nimi jejich problémy,
plynoucí mimo jiné i ze Ïivota na velkém anonymním sídli‰ti. ¤editel Jaho-
dy také pfiipomnûl, Ïe v roce 2006 vyuÏilo sluÏby nebo nabídku nûkterého
z programÛ organizace Jahoda více neÏ 700 dûtí. Ve prospûch tûchto dûtí
odpracovalo v loÀském roce 97 dobrovolníkÛ témûfi 2500 hodin.

V‰ichni pfiítomní se shodli na tom, Ïe jsou potû‰eni zájmem zákazníkÛ
a náv‰tûvníkÛ Tesca a solidaritou, kterou s potfiebn˘mi spoluobãany sv˘m
darem prokázali. text a foto: ves
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Pro maminky, pfied‰kolní dûti, tatínky i babiãky pfiipravujeme:
Dopolední programy:
Pondûlí: 9.30–11.30 Volná herna se stálou burzou K. Budzanowská

tel. 606 340 251
Úter˘: 9–12 Angliãtina pro maminky (naplnûná kapacita) M. Adam-

cová tel. 774 224 977 
Stfieda: 9.30–11.30 Herna s programem a cviãením pro maminky

a dûti. Vstup voln˘ bez pfiihlá‰ení! M. Nováková tel. 775 204 208, K. Zla-
tohlávková tel. 732 348 550 

âtvrtek: 9.30–12 hod. ‰koliãka Beránek – pfiihlá‰ení nutné. K. Vav-
ru‰ková tel. 608 134 744, H. Hofmanová tel. 736 264 057

Pátek: Volná herna s programem M. Horská Vstup bez pfiihlá‰ení. 
Do heren je poplatek 25 Kã maminka za dopoledne, dûti vstup

ZDARMA. 
Program je tvofien podle zájmu a aktivity maminek – kreslení, cviãe-

ní, zpívání atd.
V rámci heren probíhá STÁLÁ BURZA dûtského obleãení (maxi-

mum prodávan˘ch vûcí 40 ks/maminka) i BURZA ZDARMA.
Odpolední programy:
POZN. DO KROUÎKÒ VâETNù CVIâENÍ JE Z KAPACITNÍCH DÒVODÒ

P¤IHLÁ·ENÍ NUTNÉ!!
Úter˘: Taneãní a pohybov˘ krouÏek 16.30–17.30 pro pfied‰kolní dûti

J. ·indeláfiová 739 034 435 
âtvrtek: Klub hledaãi pokladu Machová tel. 603 206 614
Pátek: Pûveck˘ a taneãní krouÏek 15–16.30 mlad‰í dûti od 5 let,

16.30–18 hod. star‰í dûti od 10 let. Kapacita naplnûná

Programy pro Ïeny:
Stfieda: vÏdy tfietí v mûsíci – Kavárniãka pro Ïeny 20–22.30 vede

MUDr. M. Knobová – vstup voln˘
Programy pro celou rodinu:
Pondûlí a ãtvrtek: Cviãení pro radost a dobrou náladu 19. 45–21.15

– cviãení s prvky jógy, vede J. Purkyt 777 066 942 nutné pfiihlá‰ení
Stfieda: vÏdy první a tfietí v mûsíci Duchovní veãery 20–22 hod. – vstup

voln˘, vede RNDr. L. Souãek (první veãer), M. Ovád (tfietí veãer)
Jednorázové akce:
Kamarád Mûsíc – zveme zvídavé pfied‰koláky a ‰koláky s rodiãi

na pozorování povrchu Mûsíce, opût do hvûzdárny v ëáblicích. âtvrtek
22. 3. sraz v 18. 30 hod pfiímo u hvûzdárny nebo v 18.05 hod na zastávce
aut. 103 (smûr ëáblice na zastávku Kvûtnová) u stanice metra Ládví.
Program s v˘kladem a pozorováním dalekohledem trvá 1 hodinu a pro-
bûhne jedinû za jasné oblohy. Maximální poãet 20 lidí (objednání na ãísle
608 134 744). Vstupné dospûlí 20 Kã, dítû 10 Kã

Kontakt: 
Vedoucí: Ing. Mgr. Marie Nováková 775 204 208

Zástupce: Ing. K. Vavru‰ková 608 134 744
E- mail:kubickocernymost@seznam.cz

www. praha.ymca.cz/klubicko 

Matefiské centrum
Klubíãko YMCA Praha
Klub maminek âern˘ Most – YMCA
Vlãkova 1067, Praha 14

Bavili se „ostošest“
Karnevalové veselí zasáhlo v únoru i na‰e nejmen‰í – dûti v matefiském

centru Klubíãko YMCA Praha na âerném Mostû. ProtoÏe pfii karnevalov˘ch
radovánkách nechybûly ani jejich maminky, se‰lo se v prostorách centra v den
sv. Valent˘na pfies 50 dûtí a dospûl˘ch. Program byl zajímav˘ a pro dûti urãi-

tû i lákav˘. Po pfiivítání masek se zpívalo, tancovalo, soutûÏilo v házení do ko‰e
a skákání, skládaly se obrázky z puzzle, balancovalo se pfii chÛzi po laviãce,
skákalo na trampolínû a na závûr se v‰ichni vydovádûli pfii karnevalové dis-
kotéce. ProtoÏe v‰ichni splnili úãast v jednotliv˘ch disciplínách, odná‰eli si
je‰tû i malé dáreãky za odmûnu. Bylo to pûkné a vydafiené dopoledne napl-
nûné dobrou náladou a smíchem dûtí. text a foto: ves

Turistický oddíl ORION – 93. pionýrská skupina

Pololetní prázdniny
ve Šluknovském výběžku
âlenové turistického oddílu Orion se na pololetní prázdniny vydali do

Rumburka. Odtud vyráÏeli na jednodenní v˘lety za rozhlednami ve ·luk-
novském v˘bûÏku. První den vedla trasa z BrníkÛ pfies rozhledny Vlãí hora
a D˘mník zpût do Rumburka. Byla o to nároãnûj‰í, Ïe jsme ‰li zasnûÏe-
n˘m lesem a nohy se pûknû do snûhu bofiily. Ale zvádlli jsme to stateãnû.
Druh˘ den uÏ byla trasa na Taneãnici jen pfiíjemnou procházkou. U této
rozhledny noví ãlenové oddílu skládali svÛj oddílov˘ slib. Na oslavu dosta-
li v‰ichni v místní restauraci sladkou palaãinku. Náv‰tûva bazénu byla pfií-
jemn˘m zpestfiením programu po putování. Veãery patfiily sportu a míão-
v˘m hrám v malé tûlocviãnû. Pilnû jsme také trénovali vázání uzlÛ na
nadcházející závody, které nás ãekaly hned dal‰í víkend. 

Zimní hry pro děti
KdyÏ jsme zaãátkem prosince plánovaly s maminkami v MC Klubíãko

lednové zimní hry pro dûti alias Eskymácké slavnosti, v koutku du‰e jsme dou-
faly, Ïe pfiece jenom napadne sníh. Ale 25. leden
se blíÏil, kvetly sedmikrásky a my jsme
malovûrnû zaãaly vym˘‰let „suchou –
bezsnûÏnou“ variantu. Necelé dva
dny pfied „eskymáky“ ale napadl
sníh – hromady snûhu! A tak se
dûti mohly utkat v závodû na
ledov˘ch krách, ve stavûní
minisnûhulákÛ, strefování se
koulemi na cíl nebo ve stopová-
ní ranûného ledního medvûda.
V‰ichni „eskymáci“ prokázali hod-
nû stateãnosti a ‰ikovnosti. A pak –
pak sáÀkovali a bobovali aÏ do úplné-
ho promoãení ponoÏek a promrznutí
noÏek...                                                   VAV
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V lednu 2007 pro‰el nízkoprahov˘ klub Pacific
auditem âeské asociace streetwork, která kontrolo-
vala kvalitu v‰ech poskytovan˘ch sluÏeb. Posláním
klubu Pacific je pfiedev‰ím podpora dûtí a dospívají-
cích z na‰eho sídli‰tû, ktefií se nacházejí v obtíÏné
Ïivotní situaci. Audit prokázal, Ïe nároãné standardy
kvality âAS naplÀujeme na 94 %, coÏ je vynikající
v˘sledek!

Mimořádná nabídka Motýlku
6. 3. úter˘ v Mot˘lku, 17–19 hod. Klub rodiãÛ, ktefií peãují o dítû

s handicapem (hlídání dûtí zaji‰tûno po pfiedchozí domluvû).
8. 3. ãtvrtek v Galerii 14, 17. 30 Medvûdí pohádka. Hraje Diva-

délko Rolniãka.
14. 3. stfieda v Mot˘lku, 18–20 hod. Relaxaãní malování na moti-

vy Malého prince A. Exupéryho
3. 3. a 17. 3. soboty v Mot˘lku, 9–16 hod. Celodenní hlídání dûtí

s handicapem (pfiihlásit se mÛÏete nejpozdûji t˘den pfiedem).

Mimořádné akce klubu Pacific
8. 3. ãtvrtek v Pacifiku, 15–16.30 Action Painting – Malování v ryt-

mu etnické hudby s v˘tvarnicí Danou Zimovou
13. 3. úter˘ v Pacifiku, 14.30–16 hod. ·IKANA – jak se jí ubrá-

nit? Diskuse s policistkou âR, spojená se sledováním filmu Nechte mû
bejt! natoãeného podle skuteãn˘ch událostí. Pro dûti od 9 do 13 let.

29. 3. ãtvrtek v Pacifiku, 15–16.30 Africk˘ workshop s Honzou
Bashaijha Mwesigwou. Vyzkou‰íte si ugandské tance a hraní na bubny. 

1. 4. nedûle – Dopolední v˘let do kina na film Maharal – Tajemství
talismanu (âas upfiesníme v Pacifiku). Lístek pro klubáky zdarma, s sebou
2 x 10,– Kã na MHD. Souhlas rodiãÛ si vyzvednûte pfiedem v klubu. 

PhDr. Zuzana Jelenová
pfiedsedkynû SdruÏení na pomoc dûtem s handicapy

Komunitní centrum Mot˘lek
Tel. 281 912 081, www.motylek.org

Vlãkova 1067, Praha 14 – âern˘ Most

Komunitní centrum MOTÝLEK

BB klub nabízí 
5.–9. 3. vÏdy dopoledne v˘uka angliãtiny na ‰kolách (Z· Bfií VenclíkÛ,

Z· Gen. Janou‰ka, Z· Vybíralova, gymn. Arcus) formou konverzace
si pfiiblíÏíte kulturu státu Michigan. 

7. 3. stfi. 17–19 hod. BB English club – budova PTH v areálu Chvaly. Poz-
vánka pro v‰echny –náctileté zájemce do roz‰ífieného English clubu.
Hry, písniãky, diskuse – v angliãtinû s mlad˘mi lidmi z Michiganu.

9. 3. pá 17–19 hod. páteãní závûreãné setkání s americk˘mi pfiáteli v Gale-
rii 14. Hry, písniãky, soutûÏe, osobní pfiíbûhy a zamy‰lení.

10. 3. V̆ let po Praze. MoÏnost strávit spoleãnû je‰tû poslední den pfii pro-
hlídce Prahy.

� kaÏdé pondûlí v 18 hod. – fotbal + v tûlocviãnû PTH, StoliÀská 41B
areál Chvaly

� kaÏdou stfiedu 16.30–18 hod. konverzaãní angliãtina zábavnou for-
mou s rodil˘mi mluvãími (budova PTH)

� kaÏd˘ ãtvrtek 15–16.30 Klubíãko – hledaãi pokladÛ. Pro dûti 7–10 let
(dûtsk˘ klub: hry, pfiíbûhy, soutûÏe, písniãky)

kontakt: Pavel Trefn˘ 775 024 742, rajska.zahrada@volny.cz

ARS – PUERIS
výtvarný ateliér

Cel˘ únor vûnovaly dûti z ateliéru tvorbû obrázkÛ do soutûÏe vypsané
oddûlením kultury a obãansk˘ch záleÏitostí Mâ Praha 14, s názvem „Já a mÛj
obvod“, která je letos na téma „Legendy a stra‰idla ze staré Prahy“. Mimo to
pfiipravují uÏ druhou vernisáÏ prací dûtí z Ars Pueris, která bude instalovaná
v kvûtnu pfiímo na zahradû
ateliéru v Jahodnici. Bude
souãástí oslav 80. v˘roãí
zaloÏení této ãtvrti.        JB

Valentýnský ples 
v DDM

Valentýnský ples 
v DDM

Klubáci v lanovém centru v Libni

Klubová pohoda v Pacifiku

Doãkáme se je‰tû letos tako-
vé romantické zimy, kterou
zachytila na svém obráz-
ku Johanka Veselá (9 let)
z v˘tvarného ateliéru Ars –
Pueris z Jahodnice? V̆ tvar-
né vedení Mgr. Jifiina Bfii-
cháãková-Olivová.
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princů a princezen
UÏ druh˘ roãník plesu princÛ a princezen v DDM tentokrát s pfiívlastkem

„Valent˘nsk˘“ probûhl v plné parádû 15. února. Se‰lo se 30 naparádûn˘ch
sleãen a mlad˘ch muÏÛ a témûfi stejnû tolik rodiãÛ. Spoleãnû si zatancovali,
zazpívali, zahráli hry a shlédli i vystoupení orientálních taneãnic.

text a foto: ves

DDM na Černém Mostě
Akce v březnu:

10. 3. so Zábavn˘
v˘let. V˘let do liberecké-
ho Babylonu. Náv‰tûva
Muzea poznání, lunaparku
a laser game. 10–19 hod. Odjezd z autobusového nádraÏí âern˘ Most,
návrat tamtéÏ, pfiihlá‰ky do 6. 3.

14. 3. st Super Star âern˘ Most. Vstup zdarma, nutná pfiedchozí rezer-
vace, od 16 hod.

16.–18. 3. pá – ne „Expedice Kairos, aneb s Tutanchamonem Vláìou
do Egypta...!“

Dal‰í v˘prava a putování tajné expedice Kairos do hlubin ãasu. Tajemné
setkání s posledním Ïijícím Tutanchamonem a ostatními bytostmi starovûkého
Egypta. Îivot v pfiírodû, dobrodruÏství a kamarádství – i v Egyptû.

21. 3. st Taneãní soutûÏ. Taneãní soutûÏ pro jednotlivce. Vstup zdar-
ma, nutná pfiedchozí rezervace, od 16hod.

27. 3. út Jarní dekupáÏ – v˘tvarná dílna, dekupáÏ na kvûtináã a v˘sev
osení, pro zájemce od 7 let, rezervace míst pfiedem v DDM

30.–31. 3. so Noc a Andersenem, pásmo Andersenov˘ch pohádek od
páteãního veãera s pfiespáním v DDM do soboty, vûk: 10–15 let, pfiihlá‰-
ky a bliÏ‰í info o akci v DDM

5.–9. 4. Velikonoãní tábor – Skryje u Rakovníka, vûk 8–15 let, cena
1000 Kã

Výtvarné soutěže: 

Pohádková postava – Vûkové kategorie: pfied‰kolní, I. stupeÀ Z·,
II. stupeÀ Z·

V̆ tvarné práce max. velikosti A3 doruãte do 25. 5. 2007 osobnû nebo
za‰lete do DDM. Obálku oznaãte názvem soutûÏe, obrázky oznaãte jmé-
nem, vûkem a kontaktem 

VernisáÏ obrázkÛ probûhne 1. 6. 2007 v 16 hod. v poboãce DDM na
âerném Mostû v rámci akce Pohádková zahrada.

V˘prava do historie I, Pravûk – v˘tvarná soutûÏ pro dûti do 15ti let.
Technika i formát je libovoln˘, na kaÏdém díle musí b˘t uvedeno jméno
autora, vûk, bydli‰tû, nebo adresa ‰koly (v pfiípadû úãasti tfiídy). Své obráz-
ky, ‰perky, plastiky na téma pravûk zasílejte na adresu DDM, nebo osob-
nû doneste do 18. 4. na nûkterou z poboãek DDM. Obálku oznaãte názvem
soutûÏe. Obrázky budou vystaveny v prostorách DDM na Proseku a nej-
lep‰í autofii budou odmûnûni. 

Mostík – klub pro dûti a maminky pfiijìte si zahrát, zacviãit, zazpívat,
zkrátka pfiíjemnû si uÏít, 20 Kã/hod., stfi – 10. 30–11. 30

Klub Most – otevfien˘ klub pro mládeÏ, po 14–19 hod., út a ãt 14–18
hod., stfi. 14–20 hod. pá 14–17 hod., soutûÏe, hry, vstup zdarma

PC klub – klub pro v‰echny poãítaãové nad‰ence, internet, síÈové hry,
po 16–19 hod., cena 20 Kã/hod.

Informace o na‰ich zájmov˘ch krouÏcích a letních táborech najdete na
www.ddmpraha9.cz

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

info-cm@ddmpraha9.cz
www.ddmpraha9.cz

VÍCE INFORMACÍ: 776 58 28
48, www.zajiceknakoni.cz, koncem
bfiezna bude na Galerii 14 a na nûkte-
r˘ch místech na Praze 14 vyvû‰en
podrobn˘ program s pozvánkou.

Pravidelné aktivity:
� JÍZDY NA KONÍCH ZDARMA
PRO DùTI S HANDICAPY:

Pondûlí: 9.30–12 hod. kontakt
775 929 275 – Petra ·ichová

15–17 hod. kontakt
777 910 549 – Eva Geb-
lerová
Úter˘: 14–17 hod. kon-

takt 723 052 297 – Krist˘-
na DoleÏalová

Stfieda: 9.30–12 hod. kontakt
776 647 323 – Zuzka Kfiápková
âtvrtek: 15–17hod. kontakt
605 464 604 – Eva ·kvorová

Ostatní dny vãetnû víkendÛ je
moÏné domluvit (776 58 28 48 –
Markéta ·ulcová). Va‰e dítû je
potfieba na dan˘ termín objednat
u uvedeného dobrovolníka. Jezdíme
v ·estajovicích u Prahy, 20 minut jíz-
dy autobusem z metra âern˘ Most
na men‰ích konících. Na dûti se tû‰í
koníci Artu‰, Zuzanka, Johny (pro
velké dûti) a Lady.

V bfieznu nebude v˘let, protoÏe
jedeme na t˘den na hory. 

� NOVÍ DOBROVOLNÍCI: i nadá-
le hledáme dobrovolníky, ktefií by mûli
zájem pomáhat dûtem s handicapy,
a ktefií mají rádi konû. Jsme malé
obãanské sdruÏení, které pofiádá jíz-
dy na koních zdarma pro dûti s han-
dicapy, celodenní integraãní v˘lety,
integraãní tábory a jiné aktivity. Za
pomoc – s dûtmi i ve stájích (hlavnû
asistence u jízd, organizování progra-
mu pro dûti v klubovnû, pomoc na
v˘letech) je moÏné si domluvit vyjíÏì-
ky na koních. RovnûÏ je moÏné napsat
potvrzení o praxi pro ‰kolu. Av nepo-
slední fiadû radost ze smysluplné prá-
ce a pomoci. Zájemci prosím kontak-
tujte: Zuzku Kfiápkovou 776 647 323
VÍCE INFORMACÍ O NÁS A NA·Í

âINNOSTI NA

WWW.ZAJICEKNAKONI.CZ,

nebo na tel.: 
776 582 848 – Markéta ·ulcová.

VELIKONOâNÍ ZAJÍâEK S PRAHOU 14
ZVEME V·ECHNY DùTI Z PRAHY 14 (S HAN-

DICAPY I ZDRAVÉ) A JEJICH RODIâE NA VE-
LIKONOâNÍ SOBOTU ODPOLEDNE DO GALERIE 14

A PARKU P¤ED GALERIÍ NA ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE. NA CO SE
MÒÎETE Tù·IT? ZAJÍâEK SPOLEâNù S PRAHOU 14 PRO VÁS
P¤IPRAVIL ODPOLEDNE S DIVADLEM, PÍSNIâKAMI, BUDEME
BARVIT VAJÍâKA, HRÁT HRY, SOUTùÎIT… KDO VYHRAJE SOUTùÎ
O NEJKRÁSNùJI NAMALOVANÉ VAJÍâKO?

TAK NEZAPOME≈TE 7. 4. ODPOLEDNE SE UVIDÍME
V GALERII 14 A V PARKU P¤ED NÍ. (HRY A SOUTùÎE BUDOU
ZDARMA âI ZA DOBROVOLN¯ P¤ÍSPùVEK NA KRMENÍ PRO
KONÍKY. NA DIVADÉLKO BUDEME VYBÍRAT MALÉ VSTUPNÉ).

Zajíčkův březen

stránky 6 – 10 pfiipravila Alena Veselá

princů a princezen
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Zápisy do mateřských škol
(pro školní rok 2007/08)

Zákonn˘ zástupce dítûte se obrací pfiímo na matefiskou ‰kolu, do kte-
ré chce dítû zapsat.

28. 3. – 29. 3. vydání Ïádostí o pfiijetí dítûte do M·

18. 4. 2007 vrácení Ïádostí

16. 5. 2007 vydání rozhodnutí 

Seznam MŠ na Praze 14:
M· Korálek Bobkova 766, âern˘ Most II., 

M· Sluníãko Gen. Janou‰ka 1005, âern˘ Most II., 

M· Obláãek ·ebelova 874, âern˘ Most II., 

M· Pohádka Vybíralova 968/4, âern˘ Most II., 

M· Chvaletická 917, Lehovec, 

M· Kostlivého 1218, Jahodnice, 

M· Paculova 1115, âern˘ Most I., 

M· ·tolmífiská 602, Hloubûtín, 

M· Duha Vybíralova 967/6, âern˘ Most II., 

M· Zeleneãská 500, Hloubûtín. 

Co nevíte 
o speciální škole

Speciální ‰kolu v Z· Tolerance v Hloubûtínû v Mochovské ulici nav‰tûvují
Ïáci, ktefií nezvládají v˘uku na základní ani praktické ‰kole. Zde jim jsou
poskytovány základy ãtení, psaní, poãtÛ a v‰eobecn˘ch znalostí o pfiírodû
a spoleãnosti. Kvalifikované uãitelky pouÏívají i alternativní metody – so-
ciální ãtení, sociální poãty. S kaÏd˘m Ïákem se pracuje individuálnû podle
jeho moÏností a schopností. K v˘uce patfií také hodiny tûlesné v˘chovy ve
velké tûlocviãnû nebo hodiny plavání v hloubûtínském bazénu. I zde dostali
Ïáci „mokré vysvûdãení“ a získali fiadu medailí v plaveck˘ch závodech. Prak-
tické dovednosti získávají dûti v zafiízen˘ch dílnách, v kuchyÀce, kde si vafií
svá oblíbená jídla, a na ‰kolní zahradû.

Îáci speciální ‰koly se úãastní i fiady soutûÏí, Speciální olympiády, vystou-
pení v Paláci Akropolis na Festivalu integrace „Slunce“, nav‰tûvují divadel-
ní pfiedstavení. Ke zpestfiení programu pfiispívají i hodiny muzikoterapie
v komunitním centru Mot˘lek a jízdy na koních v ·estajovicích a Dolních
Poãernicích. Magdalena Frouzová, uãitelka  

Program na BŘEZEN

Rozpis pravideln˘ch krouÏkÛ a kurzÛ najdete na na‰ich webov˘ch strán-
kách.

EKO kroužek a EKO klub
Na bfiezen jiÏ plánujeme první jarní akce – vycházky do okolí a v˘let.

Kam? Dozvíte se vãas u nás! EKOkrouÏek a EKOklub je urãen dûtem, kte-
ré zajímá pfiíroda, dûní okolo nás a vlastní moÏnosti v ochranû Ïivotního
prostfiedí. Klubov˘ program s lektorkami, hry a vycházky jsou zdarma. 

EKO krouÏek pro dûti 6–9 let je ve ãtvrtek 15.45–16.45 
EKOklub pro star‰í dûti od 10 let je ve stfiedu 17.30–18.30

Sluníčka – programy pro děti od dvou a půl roku
Nechodí va‰e dítû do ‰kolky? Potfiebuje kolektiv nebo naopak je“indi-

vidualista“ a mûlo by si zaãít zvykat na pfiítomnost více dûtí i „cizích“
dospûl˘ch? Sluníãka – program her, malování a tvofiení pro nejmen‰í pokra-
ãuje i v roce 2007 – pondûlí, úter˘ a ãtvrtek dopoledne nebo pro pfied‰kolní
dûti ve ãtvrtek odpoledne. Více informací na na‰em webu nebo na tel.:
776 046 112 ãi pfiímo u nás. V bfieznu uÏ budeme ve v‰ech krouÏcích pil-
nû vyrábût drobnosti na Velikonoce, tak se k nám pfiidejte! 

Pozvánka

V bfieznu vás v rámci projektu financovaném Evropsk˘m sociálním fon-
dem zveme na setkání s psycholoÏkou a tématem Îena a rodina – jak se
vyznat sám v sobû i v ostatních lidech.

Akci pofiádáme 5. bfiezna 15–17.30 v na‰í poboãce v Bubenãi, Ch. de
Gaulla 18 (budova M·), je zaji‰tûno hlídání dûtí od tfií let, v‰e zdarma. 

Bezplatné sociálně právní poradenství
Bezplatná právní poradna (JUDr. Janatová, Mgr. Hovorka) –

Obãanská inspirace, Kuãerova 14.

Sociální a zamûstnavatelská problematika pro Ïeny (Mgr. Kláp‰to-
vá) – Obãanská inspirace, Kuãerova 14. 

Do poraden se mÛÏete objednávat na tel.: 776 046 112 nebo 
281 918 473, pfiímo ve sdruÏení – Kuãerova 14, pfiípadnû Vám zodpo-
víme dotaz zaslan˘ e-mailem.

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

Dílny tvořivosti
(nabízí podporu lidem po poškození mozku) 

Po‰kození mozku, napfi. v dÛsledku úrazÛ, cévních mozkov˘ch pfiíhod nebo
rÛzn˘ch onemocnûní, mÛÏe velmi komplikovat dal‰í zapojení ãlovûka do spo-
leãnosti. Naru‰eny totiÏ b˘vají i dosti základní schopnosti a dovednosti, kte-
ré ãlovûku dfiíve umoÏÀovaly úspû‰né uplatnûní v mezilidsk˘ch vztazích
i v pracovním Ïivotû. Jejich postupné obnovy nebo alespoÀ kompenzace jejich
ztráty lze dosahovat v procesu rehabilitace. Podporu lidem s tímto typem zne-
v˘hodnûní nabízí od roku 2005 také obãanské sdruÏení Dílny tvofiivosti. Pod-
porujeme aktivní pfiístup k Ïivotu, snahu na‰ich klientÛ a klientek o uspoko-
jivûj‰í zapojení v mezilidsk˘ch vztazích a hledání moÏností pracovního
uplatnûní vã. pfiípravy na práci. Máte ve svém okolí v Praze 14 nûkoho, komu
by na‰e podpora mohla b˘t prospû‰ná? Mohla by b˘t uÏiteãná pro Vás osob-
nû? Urãitû nás kontaktujte – jsme tady pro Vás.

Kontakt: Dílny tvofiivosti, V Pevnosti 4, 128 41 Praha 2, 
tel. 241 083 273; 608 246 112 
E-mail:dilny_tvorivosti@seznam.cz. 
WWW stránka: www.dilnytvorivosti.cz
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Ohlédnutí za zápisy

Jako kaÏd˘ rok i letos plnili budoucí prvÀáãci Z· Hloubûtínská 700 ces-
tou do tfiíd rÛzné úkoly u nûkolika stanovi‰È. UÏ samotné názvy – U jeÏka,
U my‰ky – vyvolávaly v dûtech dobr˘ pocit. Teprve potom je ãekaly ve tfií-
dách paní uãitelky a opravdové úkoly u zápisu.

V ten sam˘ den se pofiádal i Den otevfien˘ch dvefií. Zájemci si mohli pro-
hlédnout jednotlivé tfiídy, vyzkou‰et si pouÏívání multimediální tabule ãi zopa-
kovat zásady první pomoci v pracovnû pfiírodopisu. S obûma akcemi pomá-
haly uãitelÛm dûti ze ‰kolního parlamentu a redakce ‰kolního ãasopisu
Kachlíkárna. 

za redakci a parlament L. Gabri‰, J. Hodan a M. Braunová

·kolství
11B¤EZEN 2007

Kolektiv pedagogÛ Z· Vybíralo-
va se letos rozhodl pro netradiãní
pojetí zápisu nov˘ch ÏákÛ do prvních
tfiíd. Aby se vyvarovali ãasto stresu-
jícímu zkou‰ení znalostí a doved-
ností, zvolili uãitelé formu odpoví-
dající Komenského „·kola hrou“.
Malí adepti ‰kolní docházky se bez

nucení pou‰tûli do rÛzn˘ch her
s obrázky, kostkami a figurkami
a nenásilnou formou tak pfiedvádûli
pfiijímacím pedagogÛm, co v‰echno
se do té doby jiÏ nauãili. S chutí
absolvovali i slalom mezi kuÏelkami
nebo zdobení vánoãního stromeãku.
Po úspû‰ném absolvování kaÏdého

kola získali ãást papírové postaviã-
ky snûhuláka, takÏe na konec kaÏd˘
zapsan˘ Ïák odcházel domÛ s celou
figurkou tohoto symbolu zimy. Urãi-
tû stojí za zmínku, Ïe mezi leto‰ními
nov˘mi prvÀáãky v Z· Vybíralova
jsou i dvoje „na‰e“ trojãata z Prahy
14 – kluci Zámeãníkovi a Tomano-

vi. Urãitû se za nimi pÛjdeme podívat
v záfií pfii zahájení ‰kolní docházky.

UL

Pfiedpokládan˘ poãet prvÀáãkÛ
ve ‰kolním roce 2007/8 v Praze 14
je v ‰esti na‰ich základních ‰kolách
411. Mûli by zaplnit celkem 18 tfiíd. 

Netradiční zápis s trojčaty

Hurá do Rakouska
Zaãátkem února vyrazili osmáci lyÏovat do Rakouska. Cesta autobusem

byla sice trochu zdlouhavá, ale po pfiíjezdu a po prohlídce areálu jsem byli
nad‰eni. Bungalovy byly luxusnû zafiízené a jejich souãástí byla i vybavená
kuchyÀka, kde si nûktefií kuchtili dobrÛtky. Sjezdovka nebyla daleko, coÏ
bylo super! Staãilo ujít zhruba sto metrÛ od chatek a mohli jsme jezdit na
lyÏích i snowboardech od rána do obûda a pak odpoledne znovu. Museli jsme
pfieci naplno vyuÏít sníh. I veãerní programy byly moc fajn – pfiedná‰ka o lyÏo-
vání, curling nebo sjíÏdûní na igelitov˘ch pytlích, to nás moc bavilo. Pfied-
poslední den se konaly velkolepé závody. Nûkdo se tû‰il, nûkdo se bál, ale
nakonec se v‰ichni ve zdraví vrátili do chatek. Pak nastal poslední den a rychlé
balení. Dopoledne se ‰lo je‰tû na svah a po obûdû uÏ hurá zpátky do Prahy.

Myslíme, Ïe za v‰echny úãastníky se slu‰í podûkovat tûm, ktefií nám zájezd
umoÏnili. ZároveÀ pfiejeme ostatním spoluÏákÛm, aby se mohli takové akce
úãastnit i v budoucnu.

Veronika Círová a Tereza Lito‰ová 8. b, Z· Chvaletická  

Na na‰ich fotografiích jsou trojãata – chlapci Tomanovi (vlevo) a Zámeãníkovi je‰tû ve vûku, kdy chodili do matefiské ‰kolky. Od záfií je v‰ak ãeká uÏ oprav-
dová ‰kola.
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Îe je v hostavickém zámeãku od
záfií roku 2004 sídlo soukromé Vyso-
ké ‰koly tûlesné v˘chovy a sportu
Palestra, moÏná mnozí v Praze 14
vûdí. Ov‰em vzhledem k na‰emu
zji‰tûní, Ïe tady nestuduje ani jeden
obãan z na‰í mûstské ãásti (aãkoliv
pr˘ mají studenty z celé republiky),
moÏná není úplnû jasné, co v‰echno
‰kola sv˘m posluchaãÛm nabízí.
A vûfite, Ïe jsou to studijní obory vel-
mi zajímavé, které tady navíc doká-
Ïí doslova „u‰ít na míru“ pfiípadn˘m
zájemcÛm. 

Ohlédneme-li se trochu do his-
torie, zjistíme, Ïe Palestra nebyla
vÏdycky vysokou ‰kolou. Zaãínala
v roce 1990 jako stfiedisko rekvalifi-
kací (úplnû první byl kurz sportov-
ního maséra). Specializaci rekvalifi-
kací si ‰kola podrÏela dodnes – má
akreditováno mnoho rekvalifikaãních
kurzÛ a sportovních semináfiÛ jak na
sportovní, tak na volnoãasové akti-
vity – je dokonce nejvût‰ím vzdû-

lávacím stfiediskem tohoto typu
v republice. Postupnû poskytovala
Palestra jednoleté a dvouleté poma-
turitní studium, pak se stala Vy‰‰í
odbornou ‰kolou (ta zÛstala jako její
souãást dodnes a sídlí ve Kbelích)
a nyní je jiÏ tfietím rokem ‰kolou
vysokou. Letos bude mít nev‰ední
premiéru – v ãervnu opustí její lavi-
ce první vysoko‰kol‰tí absolventi –
bakaláfii. 

ManaÏera celoÏivotního vzdûlá-
vání Palestry Tomá‰e Mirovského
jsme se zeptali na náplÀ studia a moÏ-
nosti, jaké ‰kola poskytuje: „V sou-
ãasné dobû má na‰e vysoká ‰kola
5 programÛ celoÏivotního vzdûlává-
ní. Pojem celoÏivotní vzdûlávání zna-
mená, Ïe nejsme zamûfieni jen na lidi
pfiímo po maturitû, ale i na lidi z pra-
xe, ktefií jsou buì nuceni si doplnit
vzdûlání, chtûjí zmûnit místo nebo
chtûjí podnikat v oboru. ·kolu tedy
nav‰tûvují témûfi v‰echny vûkové
kategorie. SnaÏíme se na‰im stu-
dentÛm vyjít maximálnû vstfiíc, tak-

Ïe
napfi.
umoÏÀujeme
první dva roky bakaláfiského studia
absolvovat formou kurzu (lidi chodí
do ‰koly o nûco ménû, v˘uka je
zamûfiena víc prakticky) poté buì
mohou skonãit nebo pokraãovat dál
– pfiímo ve 3. roãníku bakaláfiského
studia. Uveden˘ch 5 studijních obo-
rÛ má tato zamûfiení: Sportovní
a kondiãní specialista, dva programy
jsou zamûfieny na celoÏivotní vzdû-
lávání a volnoãasové aktivity (spor-

tovní ãinnost, v˘tvarná,
dramatická a literární v˘-

chova), dal‰í program
je pro zamûstnance
wellness-center hote-
lov˘ch provozÛ
a novû jsme od leto‰-
ního února otevfieli
program pro zamûst-

nance vûzeÀské sluÏ-
by, ktefií jsou na pozi-

cích pedagogÛ. V tomto
pilotním programu máme

50 studujících. Pilotní kurzy tûch-
to programÛ jsou podpofieny granty
Evropského sociálního fondu a pfii-
spívá na nû i státní rozpoãet âR a roz-
poãet Magistrátu hl. m. Prahy. Stále
se snaÏíme jít cestou, kterou je‰tû
nikdo ne‰el – teì právû pfiipravuje-
me speciální program pro vzdûlává-
ní hasiãÛ. Reagujeme operativnû na
poptávku pracovních míst a v tom je
myslím na‰e deviza“. 

Pro mnohé zájemce o studium
bude moÏné zajímavé, Ïe po získání
bakaláfiského diplomu v Palestfie do-
stanou jako doplnûk je‰tû pfiílohu
Europasu. Budou v ní potvrzeny zís-
kané kompetence a umoÏní jeho drÏi-
teli prokazování nabyté kvalifikace
ve v‰ech zemích Evropské unie.
O moÏnostech uplatnûní v nejrÛz-
nûj‰ích oborech ãinností po skonãe-
ní studia se dozvíte na stránkách
Palestry www.palestra.cz, pfiípadnû
na adrese infovs@palestra.cz. 

text a foto: ves

·kolství
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V aule âesko-italského gymnázia
v Hloubûtínû se v pondûlí 5. února
uskuteãnila pfiedná‰ka Jifiího Gryga-
ra z Fyzikálního ústavu Akademie
vûd âR na téma O vûdû a vífie. Mezi
posluchaãi byl i poslanec parlamen-

tu z âerného Mostu Daniel Rovan.
Do povûdomí star‰í generace se Jifií
Grygar (nar. 1936) zapsal coby zapá-
len˘ popularizátor astronomie pfie-
dev‰ím 30. díln˘m seriálem Okna
vesmíru dokofián, kter˘ âT vysílala

v letech 1981 aÏ 1992. Za minulého
reÏimu se vûdecké poznání nesmûlo
sluãovat s náboÏenskou víru. Teprve
po roce 1990 mohl Jifií Grygar jako
vûfiící prezentovat svoje názory bez
bariér reÏimní ideologie. Zájemci
o astronomii a kosmologii mohou
dnes bez problémÛ sáhnout po celé
fiadû publikací vãetnû tûch, jejichÏ
autorem je právû Jifií Grygar. Nic-
ménû Ïádná kníÏka, byÈ sebelépe
napsaná, vám nenahradí bezpro-
stfiední dojem, jeÏ si odná‰íte z poslu-

chárny – Jifií Grygar je nesmírnû fun-
dovan˘ a zároveÀ vynikající a vtipn˘
vypravûã. V nadpisu tohoto pfiíspûv-
ku je zmínûna Teorie v‰eho, jíÏ se
snaÏil slavn˘ anglick˘ fyzik souãas-
nosti Hawking vysvûtlit fungování
jak megasvûta, tak mikrosvûta. Jin˘
vûdec Dan Quayle se bl˘sknul bon-
motem, Ïe nejhor‰í, co se mÛÏe stát
s va‰ím rozumem je, Ïe o nûj pfiijde-
te. Proto, váÏení ãtenáfii, nepodléhej-
te zbyteãnû postmoderním bludÛm,
jimiÏ jsou nûkteré sdûlovací pro-
stfiedky, publikace a zejména inter-
net doslova zapleveleny. Nakonec
je‰tû jeden zajímav˘ citát, kter˘
v pfiedná‰ce Jifiího Grygara zaznûl:
Proã existuje spí‰e nûco neÏ nic?
Autorem je nûmeck˘ matematik
Leibniz a dokázat odpovûdût na jeho
otázku není uÏ témûfi po tfii století
vÛbec jednoduché! Tím jsme se jen
dotkli základního paradoxu lidského
vûdûní a poznání: Jak co funguje, na
to umí vûda odpovûdût. Ale s ãím uÏ
má velké problémy je, jak stejnû fun-
dovanû odpovûdût na prostinkou dût-
skou otázku typu: Proã? 

text a foto: j‰

Jifiího Grygara pozvala mezi Ïáky a hosty do âesko-italského gymnázia jeho
fieditelka Vlasta Kubátová.

stránky 11 – 12 pfiipravila 
Alena Veselá

Teorie všeho aneb nepodléhejte postmoderním bludům

Na vysokou na zámeček
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Informace
17B¤EZEN 2007

Ze systému hl. m. Prahy
V Humenci x Sadská 7.3.
Mochovská x Zeleneãská 
Svépravická x ·estajovická 
Pofiíãanská x Klánovická 

Liblická x Klánovická 12.3.
VaÀkova x V Chaloupkách
Konzumní x Na Obrátce
Zámeãnická x Mochovská
Hejtmanská x Vranovská
Îelivská x Metujská 

Tálínská u ã. p. 15 14.3.
Vírská x Branská 
Splavná x Svárovská 
Babylonská x Jordánská 
Svûtská x Lipnická

Koclífiova x VodÀanská 19.3.
Koclífiova x Kaãínská 
Spolská x Milovská 
Hamerská x Církviãná 
Zvíkovská x Dáfiská 

RoÏmberská x Podli‰ovská 21.3.
Dfiítenská x Velkoborská
Vlkovická x Dvofii‰Èská
·imanovská x Za ‰kolou 

Karda‰ovská 
u obch. stfiediska 26.3.

Chvaletická x Vizírská (chodník)
Kukelská x Chvaletická 
Cidlinská x Mar‰ovská

Lásenická x Lipnická 28.3.
Jezdovická x Froncova
Lipenské námûstí 

V Humenci x Sadská 10.4.
·estajovická x V Chaloupkách 
Svépravická x ·estajovická
Pofiíãanská x Klánovická 
Hloubûtínská x V Chaloupkách 

Konzumní x Na Obrátce 11.4.
Zámeãnická x Mochovská 
Nehvizdská x Zeleneãská 
Îelivská x Metujská
Tálínská x Oborská 

Velkoobjemové kontejnery jsou pfiistavovány
do 14 hodin dne dle rozpisu.

Ze systému MČ Praha 14
Bfií VenclíkÛ x Vlãkova 7.3.

Trytova x Paculova 8.3.

Anderleho x Gen. Janou‰ka 12.3. 
Mansfeldova x Kuãerova

Himrova x Gen. Janou‰ka 13.3.
Bryksova x Kpt. Stránského 

Va‰átkova x DoleÏalova 14.3.
Bryksova x Fejfarova

Dygr˘nova x Breitcetlova 15.3.
Kpt. Stránského x Vybíralova 

Doubecká x Ba‰t˘fiská 19.3.

9. kvûtna x Písãitá 20.3.
ManÏ. Dostálov˘ch ã.p. 1303 

Boufiilova x Bojãenkova 21.3.

Rone‰ova x Volkova 22.3.
·romova x Gen. Janou‰ka

Bryksova proti ã.p. 949 26.3.

Bobkova proti ã.p. 747 27.3.

Bobkova x MaÀákova 28.3.

Hlaìova proti ã.p. 671 29.3.

Lomnická x StaÀkovská 10.4.

Lomnická x Zalinská 11.4.

Travná x Kostlivého 12.4.

Velkoobjemové kontejnery jsou pfiistavovány
do 11 hodin dne dle rozpisu a odváÏeny následu-
jící den. 

Upozornûní: velkoobjemové kontejnery jsou
urãeny na odpad z provozu domácností, kter˘
není moÏné pro jeho objem odloÏit do nádob na
smûsn˘ komunální odpad (popelnic). Jedná se
pfiedev‰ím o ãásti nábytku, podlahové krytiny
(koberce, linolea, pfiípadnû elektrospotfiebiãe
neobsahující nebezpeãné látky,apod.). Kontejne-
ry nejsou urãeny na stavební suÈ, v˘kopovou
zeminu, Ïivoãi‰n˘ a rostlinn˘ odpad, odpad z pod-
nikatelské ãinnosti a nebezpeãné sloÏky komu-
nálního odpadu. 

OÎP ÚMâ Praha 14

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY na BŘEZEN (+ ZAČÁTEK DUBNA)

Harmonogram mobilního sběru 
NEBEZPEČNÉHO ODPADU

Zastávky na sbûrové trase „A“ ve ãtvrtek 22. bfiezna
kfiiÏovatka ul. Zámeãnická x Mochovská 15.00–15.20 hod. 

kfiiÏovatka ul. Sadská x V Novém Hloubûtínû 15.30–15.50 hod.

kfiiÏovatka ul. Klánovická x Liblická 16.00–16.20 hod.

kfiiÏovatka ul. ·estajovická x V Chaloupkách 16.30–16.50 hod.

kfiiÏovatka ul. ·estajovická x Svépravická 17.00–17.20 hod.

kfiiÏovatka ul. Cidlinská x Mar‰ovská 17.30–17.50 hod.

kfiiÏovatka ul. Kukelská x Chvaletická x Îárská 18.00–18.20 hod.

ul. Karda‰ovská (u nákupního stfiediska) 18.30–18.50 hod.

Zastávky na sbûrové trase „B“ ve ãtvrtek 5. dubna
kfiiÏovatka ul. Koclífiova x Kaãínská 15.00–15.20 hod.

kfiiÏovatka ul. Vírská x Burdova 15.40–16.00 hod.

kfiiÏovatka ul. Splavná x Okrouhlíkova 16.10–16.30 hod.

kfiiÏovatka ul. Svûtská x Jordánská 16.40–17.00 hod.

kfiiÏovatka ul. Za ‰kolou x ·imanovská 17.10–17.30 hod. 

kfiiÏovatka ul. Jezdovická x Froncova 17.40–18.00 hod.

kfiiÏovatka ul. Vidlák x Novozámecká 18.10–18.30 hod.

Lipenské námûstí 18.40–19.00 hod. 

Odpady, které sbíráme: barvy,
baterie v‰ech druhÛ, vãetnû olovn˘ch
akumulátorÛ, ãistící prostfiedky, foto-
chemikálie, hydroxidy, chemikálie,

kosmetiku, kyseliny, léky, lepidla,
nádoby od sprejÛ, motorové oleje,
pesticidy, rozpou‰tûdla, teplomûry,
tuky, v˘bojky a záfiivky.

V uveden˘ch dnech je obsluhová-
na celá sbûrová trasa se v‰emi zastáv-
kami.

Nebezpeãné odpady odevzdá-
vejte v˘hradnû obsluze sbûrového
vozidla! OÎP ÚMâ Praha 14

Kompostárna Malešice

BIO OD FYZICK¯CH OSOB BIO OD FYZICK¯CH OSOB

DRUH OD OBâANÒ OPRÁVNùN¯CH K PODNIKÁNÍ OPRÁVNùN¯CH K PODNIKÁNÍ

HL. M. PRAHY NEBO PRÁVNICK¯CH OSOB NEBO PRÁVNICK¯CH OSOB1)

Biologicky
rozloÏiteln˘ ZDARMA 740,– Kã bez DPH/tuna 560,– Kã bez DPH/tuna
odpad

Pafiezy, kofieny ZDARMA 1 200,– Kã bez DPH/tuna 1 200,– Kã bez DPH/tuna

Zemina, ZDARMA 20,– Kã bez DPH/tuna 16,– Kã bez DPH/tuna
ornice

1) sníÏená sazba pro fyzické osoby oprávnûné k podnikání a právnické osoby, které zaji‰-

Èují údrÏbu vefiejné zelenû pro hl. m. Prahu a úfiady mûstsk˘ch ãástí, pro provozovate-

le sbûrn˘ch dvorÛ hl. m. Prahy

Kompostárna Male‰ice se nachází na rohu ul. Dfievãické a âernokoste-
lecké, s vjezdem z ul. Dfievãické. Telefon: 274 772 694, mobil: 604 221 708.

Provoz kompostárny v roce 2007 je od 19. 3. do 18.12. vãetnû v dobû 
Po – Pá 8:30–18:00 hodin      (v dobû zimního ãasu do 17:00 hodin)

So 8:30–15:00 hodin

MHMP dohodl s provozovatelem
zafiízení odmûnu pro obãany ode-
vzdávající bioodpad na kompostár-
nu. Obãan získá zdarma 35 % vyro-
beného kompostu (pfiepoãítávací
koeficient je 0,175 z odevzdaného
mnoÏství odpadu). Nárok na odbûr
kompostu je nepfienosn˘, vypoãítá-
vá se jako suma za pfiedcházejí-

cí rok. Odbûr musí b˘t proveden
v období od 1. 4. do 30. 11. násle-
dujícího roku po roce, kdy byl bio-
odpad odevzdán. Jinak nárok na
poskytnutí kompostu odpadá.

Pfiípadné dal‰í informace a dota-
zy lze získat na tel. 281 005 332,
OÎP ÚMâ Praha 14.

OÎP ÚMâ Praha 14

Ceník s uvedení maximálních cen za příjem bioodpadu
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Gastronomick˘ prÛvodce 
18B¤EZEN 2007

Na tuto restauraci
se na‰e redakãní

trojka docela tû‰ila,
neboÈ jsme ji nav‰tí-
vili jiÏ v loÀském
roce v souvislosti
s tím, jak podnikate-
lé v okolí Broumarské doplácejí ãi
nedoplácejí na to, Ïe je silnice jiÏ
nûkolik mûsícÛ rozkopaná a neprÛ-
jezdná. Tehdy se nám tam moc líbi-
lo, neboÈ její stylov˘ interiér ladûn˘
do poloviny minulého století a úzce
specializovan˘ právû na Ha‰kova
dobrého vojáka ·vejka, kter˘ na
náv‰tûvníka „kouká“ doslova ode-
v‰ad (tácky, skleniãky, talífie, vitráÏe
oken atd.) se nám zdál b˘t velmi
pfiíjemn˘ a mil˘. Pochutnali jsme si
tam na dobrém pivu s topinkami
a olomouck˘mi syreãky a ocenili
i vstfiícn˘ pfiístup tehdej‰ích majite-
lÛ a provozovatelÛ, Marie a Pavla
Haluskov˘ch. Zejména paní Marie
touto hospÛdkou doslova Ïila a díky
ní jste se tu cítili jako doma, zatímco

pan Haluska se drÏel
trochu stranou a sil-
nû vám pfiipomínal
herce Mariána La-
budu.

Zaãátkem února
jsme ale doplatili na

losování pofiadí restauraãních zafií-
zení v na‰em gastronomickém prÛ-
vodci. Pûknû jsme si vylosovali ·vejk
restaurant, netelefonovali tam
a inkognito v klidu vyrazili na obûd,

protoÏe je‰tû v lednu zdobila provo-
zovnu cedule, Ïe je otevfieno uÏ od
11 hodin. Jaké v‰ak bylo na‰e zkla-
mání, kdyÏ jsme zaãátkem února
na‰li dvefie do restaurace nejen zavfie-
né, ale i zaji‰tûné mfiíÏí a nikde ani
ãárku o tom, proã je zavfieno a kdy
bude otevfieno. Byli jsme sice rozla-
dûni, ale souãasnû také hladoví, tak-
Ïe na‰e kroky vedly k nejbliÏ‰í dal‰í
restauraci u Kyjského rybníka, k res-
tauraci U Eriky. Hodnotit ji ale pro
tentokrát nebudeme, neboÈ její hlav-
ní pfiedností je pfiedzahrádka, hojnû
vyuÏívaná v letních mûsících a právû
tento bod hodnocení by teì v zimû
nemohl b˘t zapoãítán. Urãitû ji ale
nav‰tívíme znova – hlavnû proto, Ïe
nám zde opravdu chutnalo. Napfiíklad
já jsem byla pfiímo unesena sv˘m
vegetariánsk˘m jídlem (na snímku
ve v˘fiezu): obalované malé kousky

kvûtáku, tenké zelené fazolové lus-
ky, rozpl˘vající se na jazyku, vafiené
brambory s máslem, bílé a ãervené
syrové zelí nastrouhané na jemno
a je‰tû hlávkov˘ salát a ãervená
kapie. Pfiímo vegetariánská báseÀ
a je‰tû k tomu v takovém mnoÏství,
Ïe jsem se musela o ãást porce s kole-
gy podûlit, protoÏe jsem ji nedoká-
zala sama spofiádat. Ani oni si ale
nestûÏovali – jejich v˘bûr z hotov˘ch
masit˘ch jídel byl pr˘ také dobr˘.
TakÏe nûkdy nashledanou – a uÏ
pÛjde o body!

·vejk restaurant nás ale nenechal
klidn˘mi ani cestou zpût, takÏe jsme
se zeptali sousedÛ na otevírací hodi-
ny: „Kdepak, tam uÏ to nefunguje.
Koupili to nûjací Arménci a bÛhví,
co s tím udûlají, od té doby je za-
vfieno“, dozvûdûli jsme se od pána
s jezevãíkem v náruãí. Zklamanû
jsme se vraceli do redakce a ihned
kontaktovali Ïivnostensk˘ odbor, kde
nám sdûlili, Ïe pÛvodní majitelé res-
tauraci prodali, k 31. 12. 2006 zru‰i-
li její provoz a nov˘ majitel dosud
o zahájení provozu nepoÏádal. Kdy
poÏádá a zda vÛbec, to nikdo neví.
Nám – stejnû jako vám milí ãtenáfii,

nezb˘vá neÏ v to doufat, vãetnû toho,
Ïe zachová restauraci její svéráznou
tváfi a ·vejkova ducha, kter˘ tady
urãitû ãasto obcházel. Právû 13. úno-
ra by tomu totiÏ bylo 9 let, kdy byl
·vejk restaurant slavnostnû otevfien.

Pfiedcházel mu v roce 1992 otevfien˘
kiosek na bfiehu Kyjského rybníka,
kde manÏelé Haluskovi mûli pro
náv‰tûvníky v létû chlazené nápoje
a v‰elijaké pochoutky, v zimû pak
grog, svafiák a teplé uzeniny. Jó, to
byly ãasy, kdy se na rybníku brusli-
lo (letos ani Èuk) a v bruslích jste si po
gumovém bûhounu do‰ly ke kiosku
na dvû deci svafiáãku… 

Vaše tipy 

Od na‰í ãtenáfiky Katefiiny Eich-
lerové jsme dostali podnûtn˘ email,
v nûmÏ pí‰e: „Uvítala jsem Va‰e roz-
hodnutí testovat restaurace v Praze
14 a vzhledem k tomu, Ïe jsem neku-
fiaãka a mám malé dítû, byla bych
ráda, kdybyste ve Va‰ich ãláncích
uvedli i informace o tom, zda má
hodnocená restaurace nekufiáckou
místnost a zda je moÏné ji nav‰tívit
s mal˘m dítûtem (prostfiedí vstfiícné
k dûtem, moÏnost pÛjãení dûtské
sedaãky apod.)“ Myslíme si, Ïe by to
mohlo zajímat ‰ir‰í okruh ãtenáfiÛ
a ãtenáfiek a proto se nadále budeme
vûnovat v hodnocení i tûmto kritéri-
ím. Pokud máte i vy nûjaké námûty
a pfiipomínky – pi‰te, volejte, emai-
lujte. Tento seriál je pro vás, takÏe
nám sdûlte, co vás zajímá. V pfií‰tím
díle nav‰tívíme restauraci U VazaãÛ
v Kyjích – Hutích, tentokrát uÏ jsme
ale byli moudfiej‰í a hned po losu
jsme tam telefonovali, takÏe to uÏ
nebude vzpomínka na minulost jako
v pfiípadû ·vejk restaurantu. red

průvodce

Švejk restaurant –
zavřeno!

Prahou 14GASTRO
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4
• Dûtsk˘ sekáã – slevy triãka 29 Kã, mikiny
a jarní bundy, dûtsk˘ bazar – ‰kolní ta‰ky, koãár-
ky, boty atd., mandl – 19 Kã/kg, Klánovická 34,
Praha 9, Hloubûtín, 281 864 211, 777 261 944

3/21

NOVÁ GYNEKOLOGICKÁ 
AMBULANCE

MUDr. ·árka Bare‰ová
Adresa: Náchodská 380/184, P-9, 

Horní Poãernice
Telefon: 602 179 991, 281 863 293

Ord. hodiny: Út 13:30–18:30
St 13:00–18:30
ât 14:30–19:00
Pá 13:00–18:30

DANù MZDY ÚâETNICTVÍ
Profesionální zpracování 

Úãetnictví a daÀová evidence 

DPH, daÀové pfiiznání 

Spoleãné zdanûní manÏelÛ 

Mzdová a personální agenda 

Rekonstrukce úãetnictví

M.Havlová 721 412 411,281 912 367

Potû‰ení z Ïenskosti (platí jak pro Ïeny, tak muÏe) je základním
mottem proslulé francouzské firmy Etam, která je od roku

1916 pfiedním v˘robcem dámského spodního prádla v Evropû.
V souãasnosti má 2 500 prodejen ve 40 zemích celého svûta, pfii-
ãemÏ jedna z nich se nachází u nás v CâM! V únoru probûhla
v praÏském MischMasch klubu (ãti mi‰ma‰) show, pfii níÏ byla
zvolena Miss Etam Face 2007 (neboli nová tváfi této firmy pro
âR). V porotû, která missky vybírala, zasedl vedle Mí‰i Dolino-
vé, Evy Pilarové ãi Josefa Zímy i Hynek Tomm, pûvecká hvûz-
da z âerného Mostu. text a foto: j‰ 

P
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i

Porotci a zpûváci Eva Pilarová a Hynek Tomm
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Pfii fiíjnovém turnaji v bowlingu
o pohár starosty jsem se vûnoval jed-
nomu z favoritÛ Vítku Mar‰álovi,
kter˘ se nakonec musel spokojit
s bramborovou medailí. Tentokrát
jsem si v‰ímal hlavnû kategorii Ïen,
v niÏ se pfiedstavilo devût závodnic.
Z bleskové ankety vyplynulo, Ïe nej-
dál to do herny J. R. Clubu – Bowling
vedle kostela sv. Bartolomûje mûla
TáÀa Jersáková, která do Kyjí pfiice-
stovala aÏ z Krãe. A tak jsem sym-
patickou ãernovlásku sledoval, zpo-
vídal i fotil bûhem celého veãerního
klání. Tady je struãn˘ v˘tah z témûfi
pûtihodinového rozhovoru.

„Tuhle nádhernou hernu náhodou
znám, protoÏe jedna z m˘ch sester
bydlela dlouhá léta na Jahodnici, její
dûti chodily za roh do klubovny Orio-
nu k Janû Jandové a my jsme tu pár-
krát hrály. O turnaji jsem se doãetla
v Listech Prahy 14, které díky kama-
rádce z Hloubûtína pravidelnû ãtu.
A taky mnû o nûm fiíkala spolupra-
covnice z Ferony Zuzany Tröstero-
vé, která shodou okolností bydlí rov-
nûÏ na Jahodnici a dnes tady taky

staruje. Jinak
bowling hraji asi
sedm let zhruba
ãtyfiikrát do roka.
Zaãínala jsem s ním
kdysi s kolegy v Lignû,
doteì s nimi jezdím na pod-
nikov˘ turnaj do ·pindlerova Ml˘-
na. A nevynechám ani tradiãní tur-
naje souãasného zamûstnavatele.
Pokud jde o mÛj rekord, tak ten je
178 bodÛ, dnes se mnû tady v první
sérii podafiilo nakoulet 143 bodÛ, uvi-
díme, jak to pÛjde dál… Kromû bow-
lingu se rekreaãnû vûnuji cyklotu-
ristice, uÏ asi tfiicet let jezdím se
stejnou partou na vodu, v zimû na
bûÏky, ráda se dívám na v‰echny
sporty, úplnû nejrad‰i ale musím mít
ragby, protoÏe manÏel je b˘val˘
reprezentant a vlastnû je‰tû souãas-
n˘ ragbista, protoÏe v ‰estapadesáti
stále hraje za Old boys Praha. Dal‰í-
ho reprezentanta, pro zmûnu v in-line
hokeji, má na‰e dcera, nûkdej‰í atlet-
ka.. Jsme taková sportovní rodina,
protoÏe druhá dcera se vûnuje horo-
lezectví a kaÀoningu.“

Dvaapadesátiletá TáÀa Jersáková
navíc absolvovala kromû jednoho
v‰echny roãníky populárního pocho-
du Praha – Prãice, hodnû pohybu má
i kolem patnáctimûsíãní vnuãky
Marie – Kataríny. MoÏná únava
z pfiedchozího víkendu pfii jejím hlí-
dání, moÏná zodpovûdnost z hlavní
role v pfiiblíÏení turnaje ãtenáfiÛm na
stránkách ListÛ zpÛsobily v dal‰ích
hrách bodov˘ propad proti první

sérii, 117 resp. 118 bodÛ. Nut-
no podotknout, Ïe na‰e

hlavní hrdinka si dál
v klidu popíjela vinn˘
stfiik, své soupefiky
povzbuzovala stejnû
jako ostatní, i kdyÏ
jejich v˘sledky sle-
dovala jen obãas, po

cel˘ veãer pÛsobila
vyrovnan˘m dojmem,

trochu rozhozená byla jen
ve chvíli, kdyÏ si ulomila

umûl˘ nehet na malíãku levé
ruky asi za padesátikorunu. 

„Tenhle turnaj je bezvadná vûc, je
tu vynikající atmosféra, jsem ráda,
Ïe jsem se na místo b˘valé fary po
letech vrátila. Abych pravdu fiekla, já
ani nevím, jak se jmenuje ná‰ sta-
rosta, natoÏ aby se v Krãi hrál bow-
ling o pohár starosty. Pfiiznám se, Ïe
bych si hroznû ráda odvezla jeden
z pohárÛ domÛ, ale zase to tak nepro-
Ïívám. I kdyÏ teì jsem se zrovna
zlep‰ila na 126.“

Na ostatních drahách mezi tím
zaãaly uÏ mimo soutûÏ ‰esté hry, my
moÏná aÏ v moc poklidném duchu
dohráváme soutûÏní pátou s nejslab-
‰ím v˘sledkem mé spoleãnice, pou-
hé 104 body. Ani jí nefiíkám celkov˘
souãet, protoÏe vûnujeme pozornost
vyhla‰ování v˘sledkÛ turnaje muÏÛ.
Tfietí Miroslav Janeãek 647 bodÛ,
druh˘ Daniel Bruna 857 a jeho vítûz-
n˘ bratr Vladimír je‰tû o dvacet bodÛ
víc, coÏ je fantastick˘ prÛmûr 174
bodÛ na jednu hru. Mezi Ïenami je

Dvanáct dvojic se pfiihlásilo k pre-
miérovému klání leto‰ní tenisové
Praha 14 Tour 2007. Hrálo se na dvou
kurtech v nafukovací hale vedle bazé-
nu v Hloubûtínû a k vidûní byl oprav-
du pohledn˘ tenis. Ve ãtyfiech skupi-
nách hrál nejprve kaÏd˘ s kaÏd˘m,
první dva pak pokraãovali vyfiazo-
vacím zpÛsobem, tfietí ve skupinách
se stfietli v soutûÏi útûchy. Pro kaÏd˘
pár to pfiedstavovalo minimálnû tfii
utkání hraná na jeden set. Do semi-
finále se probojovaly opravdu zku‰e-

né dvojice, soudû alespoÀ podle roã-
níku narození. Ostatnû, i vítûzové sou-
tûÏe útûchy Václavové PapeÏ a Mach
jsou roãník 1949. Povrch byl díky
Stanislavu Vyoralovi perfektnû pfii-
praven˘, zápasy plynule navazovaly
podle jím stanoveného pofiadí a pfie-
stávky jednotlivé dvojic trávily
zejména sledováním dvou televizních
obrazovek a právû probíhajících finá-
lov˘ch utkání na Australian Open.
Tam vyhráli ãtyfihru bratfii Bryanové
z USA, tady se do finále probojovali
Ra‰ek s Navrátilem (na prvním sním-
ku zprava) a Pavlíãek s Halamou.
Zápas se po dohodû hrál na dva vítûz-
né sety a nûkdej‰í jedniãka hloubû-
tínského tenisu Milo‰ Ra‰ek s nû-
kdej‰í trojkou Lubo‰em Navrátilem
v nich dovolili sv˘m soupefiÛm pou-
hopouh˘ jeden game. Pfii hodnocení
svého vítûzství se zku‰enûj‰í dvojice
v˘bornû doplÀovala stejnû jako na
kurtu.

„Daleko tûÏ‰í byl pro nás semifi-
nálov˘ souboj, finálové utkání roz-
hodla na‰e vût‰í deblová sehranost.

Soupefii mûli moÏná razantnûj‰í úde-
ry, ale nedokázali se tak doplÀovat.
A kdyÏ uÏ zaãínali spoleãnou fieã
nacházet, ukonãili jsme radûji stfiet-
nutí promûnûním hned prvního meã-
bolu. V kaÏdém pfiípadû se nám
turnaj po v‰ech stránkách líbil
a vítûzství na nûm si moc váÏíme.“

Nutno dodat, Ïe vítûzn˘ pár pfie-
vy‰oval své soupefie rovnûÏ úderovou
pestrostí, tenisovou chytrostí a také
trpûlivostí. ByÈ Milo‰ Ra‰ek pospíchal
hned po zápase do zrekonstruovaného
Hudebního divadla v Karlínû a tenh-

le záÏitek si nechtûl nechat ujít. V‰em
dal‰ím milovníkÛm v˘pravn˘ch
kost˘mÛ, hudby a zpûvu, ktefií nema-
jí to ‰tûstí jako on, nabízí tenisová ‰ko-

Zkušenost vyhrávala

âtvrtí skonãili Jifií Djakov (1935,
v popfiedí) s Milo‰em ·erákem (1957)

Pro pohár až z KrčePro pohár až z Krče

Pohybová studie Táni Jersákové by
mohla b˘t ozdobou metodick˘ch pfií-
ruãek o bowlingu

Na snímku s poháry jsou zleva Libu-
‰e Rejmanová, TáÀa Jersáková, Dana
Davidová, Vladimír a Daniel Bru-
novi a Miroslav Janeãek

Na spoleãném snímku tfiech nejlep‰ích deblÛ jsou zleva 
Halama (1974), Lubo‰ Navrátil (1959), Milo‰ Ra‰ek (1944)
Klivick˘ (1945) 
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Rozpaky, to je asi to nejsprávnûj-
‰í slovo, na kterém jsme se shod-

li s funkcionáfii i pfiíznivci hlou-
bûtínského fotbalu pfii hodnocení
souãasného postavení obou t˘mÛ
dospûl˘ch. A t˘m je po podzimu ve
II. tfiídû pát˘ se ziskem 17 bodÛ, skó-
rem 27:20 z 11 utkání a 12 bodÛ za
prvním, béãko ve III. tfiídû vstupuje
do jarních bojÛ ze ãtvrté pozice s 22
body (38:22) ze 13 utkání a deseti-
bodovou ztrátou za postupovou pfiíã-
kou. Oba t˘my charakterizuje pomûr-
nû slu‰ná stfielecká potence, ale také
dost vysok˘ poãet obdrÏen˘ch bra-
nek. Zatímco áãko je muÏstvem tfii-
cátníkÛ, základem kádru rezervy je
loÀské druÏstvo dorostu, kter˘ byl
v Hloubûtínû zru‰en. Vzájemné pro-
línání se bohuÏel nûjak nedafií, coÏ
trápí hlavnû trenéra A t˘mu Oldfiicha
Jefiábka.

„Podzimní ãást sezóny ve II.tfiídû
jsme zahájili s cílem hrát absolutní
‰piãku soutûÏe s v˘hledem na postup
do 1. B tfiídy. Jako cíl jsme si postup
sice nedali, ale po loÀské vydafiené
sezónû jsme na to v‰ichni mysleli.
T˘m jsem na konci loÀské sezóny
seznámil se sv˘m úmyslem pokra-
ãovat v trénování dal‰í soutûÏní
roãník. Podmínkou bylo neoslabení
kádru a pravidelné tréninky odpoví-
dajícího poãtu hráãÛ. Kádr zÛstal
pohromadû, nûkteré avizované pfie-
stupy nebo odchody do „dÛchodu“
se nepotvrdily, zaãalo se dobfie tré-
novat. BohuÏel nám to nevydrÏelo
dlouho, na trénink chodilo ãím dál
ménû hráãÛ. Dodnes jsem nepocho-
pil, proã se za pÛl roku nepodafiilo
zorganizovat spoleãné tréninky A a B
muÏstva. 

Vûdûl jsem, Ïe na‰e „pfiestárlé“

áãko není pro budoucnost Slavoje
perspektivní, ale pokud jsme chtûli
hrát o postup, musel jsem stavût na
hráãích, kter˘m vûfiím. KdyÏ bylo
jasné, Ïe to letos na postup není, chtû-
li jsme mladé hráãe hrající za béãko
nechat hrát vy‰‰í soutûÏ, aby tak
mohli získat více zku‰eností. V do-
bách mé aktivní hráãské kariéry by
bylo nemyslitelné, aby o nominaci
do áãka nebyl u mlad˘ch hráãÛ
zájem, ale teì se mi to na podzim
nûkolikrát stalo. Stfiídavému startu se
hráãi bránili, protoÏe chtûli mít vol-
nûj‰í víkend. Stejnû ale budu tuto ces-
tu prosazovat i v jarní ãásti, tfieba
s jin˘mi fotbalisty. Snad jsme uÏ
koneãnû na lep‰í cestû, poslední
zápas zimního turnaje se nám poda-
fiilo mladé hráãe angaÏovat a vÛbec
si nevedli ‰patnû. Snad se nám
s nov˘mi kabinami a nov˘m záze-
mím, které budujeme, podafií zlep‰it
také komunikaci a propojení obou
t˘mÛ. Slavoj uÏ to fakt potfiebuje.“

dvoustranu pfiipravil Pavel Vokurka, 
foto: autor (10) a archiv, kresba: Petr Drábek

la Stanislava Vyorala jistou náhradu
pfiímo v Hloubûtínû, kde se 10. bfiez-
na mohou zúãastnit ma‰karního tur-
naje losem vybran˘ch dvojic.

ziskem 566 bodÛ tfietí Dana Davido-
vá, druhá Libu‰e Rejmanová jich
shromáÏdila 589. A pak to pfiichází,
s poãtem 608 bodÛ vítûzí…TáÀa Jer-
sáková! Její ruce letí vzhÛru, má
obrovskou radost, pfiijímá i rozdává
gratulace a jako novicka se s chutí
nechává fotit s tûmi, pro které je to
pfii bowlingov˘ch turnajích o pohár
starosty uÏ témûfi rutinní záleÏitost.
Moc se tû‰í, aÏ v Krãi své sportovní
rodinû ukáÏe vybojovan˘ pohár.
A slibuje, Ïe na podzim pfiijede své
vítûzství obhajovat.

Vítûzn˘ Vladimír Bruna dosáhl fan-
tastického prÛmûru 174 bodÛ

jlep‰ích deblÛ jsou zleva Lubo‰ Pavlíãek (1956), Martin
1959), Milo‰ Ra‰ek (1944), Franti‰ek ·varc (1953) a Milan

Hloubětínské    rozpaky

Tahle fotografie je stará 52 let. Zachy-
cuje nûkdej‰ího reprezentanta âeské repub-
liky v chÛzi Jindfiicha Malého z Kyjí v cíli
závodu na 20 km ve StráÏi pod Ralskem,
kde skonãil ãasem 2 hod. a 52 min. druh˘.
Teì v ponûkud volnûj‰ím tempu dokráãí
27. bfiezna ke sv˘m osmdesát˘m narozeni-
nám. K tomuto v˘znamnému Ïivotnímu
jubileu mu hlavnû hodnû zdraví pfiejí man-
Ïelka a synové Jindra a Milo‰ s rodinami.

Jubileum chodce z Kyjí

Klub BASKET SLOVANKA
byl zaloÏen v záfií 1989 jako
sportovní sdruÏení se specia-
lizací na dívãí basketbal.
Dnes má klub ve dvaadvace-
ti (!) druÏstvech od pfiíprav-
ky aÏ po ligov˘ t˘m Ïen cel-
kem 260 hráãek. A otevírá dal‰í
pfiípravku minibasketbalu pro dív-
ky roãníkÛ 1997–99. Nábor dívek
uveden˘ch roãníkÛ se uskuteãní v malé tûlo-
cviãnû Z· Bfií VenclíkÛ 14. bfiezna od 16 hodin. Dal‰í infor-
mace poskytne Jifií Tou‰ek na 604 239 296.

Basketbalový nábor
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O novinkách v ãinnosti
Mûstské policie Prahy 14 jsme
si povídali s její fieditelkou
Ing. Bc. Danou Hetzlovou.
V úvodu na‰eho rozhovoru,
kter˘ charakterizují tfii „péã-
ka“ v titulku, jsme se ale ve
struãnosti vrátili k hodnoce-
ní loÀského roku.

„K bûÏné ãinnosti nám v prÛbûhu
druhého pololetí pfiibylo hodnû po-
vinnosti, vypl˘vajících jednak z plat-
nosti tzv. tabákového zákona o kou-
fiení na vefiejn˘ch místech, a dále
roz‰ífiení úkolÛ v dopravû souãasnû
s bodov˘m systémem pro motoristy.
Na úseku dopravy a vefiejného pofiád-
ku se tak zv˘‰ily na‰e pravomoci
a prohloubila spolupráce s Policií
âR, které jsme pfiedali 22 hledan˘ch
osob a dal‰ích 7 osob podezfiel˘ch ze
spáchání trestného ãinu. A kdyÏ uÏ
jsme u tûch ãísel, tak mohu uvést je‰-
tû osm námi nalezen˘ch odcizen˘ch
vozidel. âísel do statistiky mám po
ruce samozfiejmû celou fiadu, ale to
by asi pro ãtenáfie byla nuda. Urãitû
bych ale ráda uvedla, Ïe máme k dis-
pozici nové radarové vozidlo.“

Leto‰ní rok zaãal v celé Praze
velkou náborovou akcí mûstsk˘ch
stráÏníkÛ. Jak se to projeví v Pra-
ze 14?

„V souãasnosti je ná‰ tabulkov˘
stav 63 osob. Náborová kampaÀ by
bûhem roku mûla tento poãet zv˘‰it
asi o tfietinu. Mûlo by nám to pomo-
ci pokr˘t úkoly spojené se dvûma
nov˘mi zákony, o nichÏ jsem hovo-

fiila v úvodu. Prioritou na‰í práce
bude zejména zaji‰tûní vefiejného po-
fiádku. Vût‰í mnoÏství na‰ich lidí
v ulicích by mûlo omezit drobnou
pouliãní kriminalitu, vandalismus,
graffiti apod., mûlo by pfiispût i k vût-
‰í bezpeãnosti v hromadné dopravû,
sníÏit kriminalitu na vozidlech a mûlo

by se koncem roku projevit v poci-
tu vût‰ího bezpeãí na‰ich obãanÛ.
K tomu urãitû pfiispûjí dal‰í dvû
pohyblivé kamery se ‰irok˘m zábû-
rem u stanic metra Hloubûtín a Raj-
ská zahrada, ãímÏ jejich poãet dosá-
hl plného tuctu. Ráda bych ujistila
vefiejnost, Ïe kamery v Ïádném pfií-
padû neslouÏí k nûjakému ‰piclová-
ní a omezování osobních svobod,
mají spí‰ preventivní charakter a slu‰-
ní lidé jejich instalaci jen vítají.“

MÛÏete na‰im ãtenáfiÛm trochu
blíÏe pfiiblíÏit, na co se zejména
zamûfiíte v oblasti dopravy?

„Motoristé uÏ urãitû zaregistrova-
li nové radary na Podûbradské ulici,
mimochodem umístûní dal‰ích rada-
rÛ si mohou od 13. února najít na
www.doprava.praha-mesto.cz.
O webové stránky, kde lidé naleznou
elektronické mapy mûfien˘ch úsekÛ
i umístûní kamer zaznamenávajících
jízdu na ãervenou, je mezi motoristy
mimofiádn˘ zájem, takÏe musela b˘t
nûkolikanásobnû posílena kapacita
serveru. Chtûli bychom se zamûfiit

zejména na závaÏnûj‰í dopravní pfie-
stupky, jako je jízda na ãervenou,
pfiekraãování rychlosti, poÏívání alko-
holu fiidiãi, pfiestupky chodcÛ, nedo-
volené parkování na místech pro
invalidy, ale i na pfiestupky moto-
cyklistÛ. I tady ale chceme pÛsobit
spí‰e preventivnû, tfieba u ‰kol nebo
míst s velk˘m pohybem osob, chce-
me více sledovat dodrÏování místní
úpravy silniãního provozu.“

Teì se v Praze novû setkáváme
také s mûstsk˘mi stráÏníky v tram-
vajích s noãním provozem. Jsou
i v na‰í mûstské ãásti?

„Tramvajov˘ úsek Kbelská – Le-
hovec byl zafiazen mezi krizová mís-
ta, a tak se tady v noãní tramvaji
ãtenáfii uÏ urãitû setkali s na‰í dvou-
ãlennou hlídkou. I tahle zmûna by
mûla pfiispût k pocitu vût‰í bezpeã-
nosti vefiejnosti, protoÏe podle smûr-
nic dopravního podniku fiidiãi bûhem
provozu nesmûjí bez váÏné pfiíãiny
opustit svou kabinku. Soudû podle
prvních ohlasÛ jde o dal‰í posun smû-
rem k prevenci.“

Zejména preventivní charakter
má také va‰e dal‰í ãinnost spojená
s ochranou dûtí.

„Je to dÛleÏitá
oblast, z níÏ bych
uvedla alespoÀ po-
hyb na‰ich hlídek
u ‰kol a na dûtsk˘ch
hfii‰tích, dále pre-
vence pfied dealery
drog i pfied ‰ikanou,
pfiedcházení násilí
páchanému na dû-
tech a dûtmi. V této
oblasti tûsnû spolu-
pracujeme se samo-
statn˘m oddûlením
prevence, hlavnû
v pofiádání pfiedná-
‰ek ve ‰kolkách
a ‰kolách i pfiedná‰ek pro seniory, za-
mûfien˘ch zejména na to, jak se úãin-
nû chránit.“

Je‰tû o jedné ãinnost mûstské
policie, která rozdûluje vefiejnost
na dva témûfi ne-
smifiitelné tábory,
bychom se asi mûli
zmínit, a tou je
kontrola psÛ.

„Faktem je, Ïe co
dokáÏí na vefiejn˘ch
prostranstvích nû-
ktefií lidé po sv˘ch
mazlíãcích zane-
chat, je vrcholem
neslu‰nosti i pfiezí-
ravosti k okolí. K vy-
fie‰ení problému by
staãilo mít v kapse
pfii venãení psa tfieba mikroténov˘
sáãek, kter˘ se pouÏije. Pro nás je to
nekoneãn˘ pfiíbûh, opravdu tûÏko
nûkoho chytáme pfii ãinu. Kontrola
ãipování je pro nás daleko snadnûj‰í
a pomáhá i majitelÛm psÛ. Zrovna
v tûchto dnech jsme na Lehovci na‰li
ztraceného psa jménem Hugo, které-
ho si na na‰em oddûlení vyzvedl
‰Èastn˘ majitel právû díky ãipové
databázi. Ráda bych v této souvis-

losti pfiipomnûla pejskafiÛm i exi-
stenci psího útulku v Troji, kde fun-
guje bezplatná kynologická poradna
od pondûlí do soboty mezi devátou
a sedmnáctou hodinou. A kdyÏ jsme
u psÛ, je‰tû bych pfiidala, Ïe pfii kon-
trolách zahrádkáfisk˘ch kolonií,
popfiípadû sklepních kojí, spolupra-
cujeme také s útvarem psovodÛ. Od
objektÛ nám majitelé nechávají klí-

ãe pro noãní kontroly, pfii kter˘ch
jsou psi v˘znamn˘mi pomocníky. To
je dÛvûra vefiejnosti, která nás oprav-
du tû‰í. VÛbec si myslím, Ïe prestiÏ
mûstské policie roste a vût‰í poãet

na‰ich lidí v ulicích by k tomu
mohl pfiispût je‰tû mnohem víc. Úpl-
nû na závûr bych obãany na‰í mûst-
ské ãásti ráda ujistila, Ïe mûstská
policie je tu zejména kvÛli nim, Ïe se
na nás mohou obracet 24 hodin den-
nû na známé ãíslo 156, pfiípadnû na
ná‰ operaãní dispeãink s ãíslem
281 918 886.“

za rozhovor podûkoval 
Pavel Vokurka, foto: archiv

Rozhovor
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KfiesÈanské centrum pro rodinu 

HE¤MÁNEK

otevírá 5. bfiezna 2007

matefiskou ‰kolku TULIPÁNEK

v prostorách novû vznikajícího 

VZDùLÁVACÍHO CENTRA âERN¯ MOST,
Vybíralova 696, s dopoledním 

programem (od 7.30 do 13.00).

·koliãka je urãena pro dûti od 3 do 6 let.

Nav‰tûvovat ‰kolku mohou dle potfieby,

jeden ãi více dnÛ v t˘dnu. 

Cena za jeden den umístûní dítûte 

je 130,– Kã (platby v pÛlroãních

intervalech). Pro dûti budou pfiipraveny

pohybové hry, cviãení, zpívání, vyrábûní,

v˘tvarná ãinnost, citlivé zacházení.

Maximální poãet ÏákÛ ‰koliãky je 15 dûtí.

V pfiípadû Va‰eho zájmu umístit Va‰e

dítû jiÏ od bfiezna 2007 kontaktujte:

Jitku ·indeláfiovou, tel. 739 03 44 35,

email: jit.sindelarova@seznam.cz

Gitu Eliá‰ovou, tel. 73612 58 11

V pfiípadû zájmu umístit dítû 

od záfií 2007 

Vás zveme na zápis, kter˘ se bude konat 

28. bfiezna od 14 do 16 hodin

v prostorách ‰kolky 

na Vybíralovû ulici 696. 

Uzávûrka inzerce 

do ã. 4/07

je 14. 3. 2007

Koňský hnůj v jakémkoliv množství 
dovezu za symbolickou cenu. 

Telefon 602 371 605.

PROFIREAL PÒJâKY A ÚVùRY

� i pro podnikatele
� do 100 000 bez ruãitele
� peníze do 2 dnÛ
� doklady – OP

potvrzení o pfiíjmu
kontaktní doklad

Tel.: 603 140 627, 777 313 402
kanceláfi Praha 9

KOMPLETNÍ PRÁCE
ELEKTRIKÁ¤SKÉ A STAVEBNÍ

REKONSTRUKCE BYTÒ, 
BYTOV¯CH JADER A KUCHYNÍ

Elektroinstalaãní, zednické, obkladaãské
a instalatérské práce na klíã

dle poÏadavkÛ kuchyÀsk˘ch studií a zákazníkÛ

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

www.svobodaanejtek.wz.cz
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78 druhů imitace dřeva

8 druhů dýhy

zrcadlové dveře v pěti barvách

ratanové dveře, žaluziové dveře

Praha 2 Bělehradská 36,
 tel.: 222 563 026
Praha 8 Sokolovská 377/141 (Palmovka)
 tel.: 731 106 521, tel./fax: 266 310 739
Praha 9 Breitcetlova 771, (Černý Most)
 tel.: 603 242 133
Praha 10 Měcholupy, Kutnohorská 425
 tel.: 603 242 133, 271 960 649
Praha 10 Nad Vršovskou horou 4 (OKAY)
 tel.: 267 107 307, fax: 281 914 758
Brandýs-Stará Boleslav (OD LABE)
 Masarykovo nám. 1778,
 tel.: 606 376 728,
 tel./fax: 326 903 081,
 e-mail: l.spilka@volny.cz

Praha 2Praha 2 Bělehradská 36,
 tel.: 222 563 026
Praha 8Praha 8 Sokolovská 377/141 (Palmovka)
 tel.: 731 106 521, tel./fax: 266 310 739 tel.: 731 106 521, tel./fax: 266 310 739
Praha 9Praha 9 Breitcetlova 771, (Černý Most) Breitcetlova 771, (Černý Most)
 tel.: 603 242 133 tel.: 603 242 133
Praha 10Praha 10 Měcholupy, Kutnohorská 425 Měcholupy, Kutnohorská 425
 tel.: 603 242 133, 271 960 649 tel.: 603 242 133, 271 960 649
Praha 10Praha 10 Nad Vršovskou horou 4 (OKAY) Nad Vršovskou horou 4 (OKAY)
 tel.: 267 107 307, fax: 281 914 758 tel.: 267 107 307, fax: 281 914 758
Brandýs-Stará BoleslavBrandýs-Stará Boleslav (OD LABE) (OD LABE)
 Masarykovo nám. 1778, Masarykovo nám. 1778,
 tel.: 606 376 728, tel.: 606 376 728,
 tel./fax: 326 903 081, tel./fax: 326 903 081,
 e-mail: l.spilka@volny.cz e-mail: l.spilka@volny.cz

Předváděcí střediska:Předváděcí střediska:

 
e 

 
e

 
e-mail: l.s

Parkování na âerném Mostû

vûrnostní bonus – ,,pûtiletá smlouva“
Zájemce, kter˘ uzavfie podnájemní smlouvu na dobu urãitou (5 let), získává bonus, 

dle kterého se mu vÏdy po uplynutí 1 bûÏného placeného roku odeãítá 5% z ãástky placené v pfiede‰lém bûÏném roce. 
Nájemné v prvním roce ãiní:

952,– Kã/mûs vã. DPH

,,rodinné parkování“
parkovné pro 1. vÛz ............ cena: 800,– Kã/mûs + 19%DPH
parkovné pro 2. vÛz ............ cena: 600,– Kã/mûs + 19%DPH

Podmínkou trvání zv˘hodnûné sazby pro druh˘ vÛz je platnost obou smluv.
(zv˘hodnûná sazba pro druh˘ vÛz je urãena pro nejbliÏ‰í ãleny rodiny, uÏívající spoleãnou domácnost – manÏel, manÏelka, syn, dcera)

Jedná se o parkování v podzemních garáÏích, které jsou elektronicky hlídané za pouÏití kamerového systému, s vjezdy v ulicích:
Kuãerova, Bobkova, Bryksova, nám. Plk. Vlãka, Irvingova.

BliÏ‰í informace na:

Správa majetku Praha 14, a.s.
Metujská ã. 907, Praha 9
p. N˘vlt

Tel: 281 021 463 
Fax: 281 864 930 

e-mail: k.nyvlt@spravamaj14.cz
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ZNALECKÉ OCENùNÍ 
NEMOVITOSTÍ, POZEMKÒ, 
BYTÒ A STAVEB PROVEDE

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

ÚâETNICTVÍ

Zpracujeme va‰i daÀovou evidenci, 
podvojné úãetnictví, danû, mzdy, DPH, 

pfiehledy. Rekonstrukce úãetnictví, 
zastupování na úfiadech.

Telefon: 603 502 706, 281 932 886,
e-mail: hakata@seznam.cz

DANĚ – ÚČETNICTVÍ – MZDY

Zpracuji Vaši daňovou evidenci,
podvojné účetnictví, DPH, daně, 
mzdovou a personální agendu. 

Hana Oberleitnerová-tel.: 777 193 669 
hana.oberleitnerova@seznam.cz 

PLACENÁ ¤ÁDKOVÁ INZERCE

• Koupím byt nebo rodinn˘ dÛm jakékoli veli-

kosti, kategorie a vlastnictví, kdekoli v Praze. Nabíd-

nûte cokoli, moÏno i dekret – nájemní smlouvu,

i v domû s majitelem, podnikov˘ apod. I zdevasto-

van˘, IV. kateg., v soudní Ïalobû, neoprávnûnû obsa-

zen˘, s neÏádoucím nájemníkem, ãi s jakoukoli práv-

ní vadou. Ve‰keré formality zajistím, zaplatím

stûhování i pfiípadné dluhy na nájemném, privati-

zaci 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

• Stavební projekty nabízím pro rekonstrukce

bytov˘ch jader, rekonstrukce a novostavby rodin-

n˘ch domÛ. Tel.: 723 858 248 1/03

• Úãetnictví za pfiíznivé ceny! Slevy pro plátce

DPH i nové podnikatele! Certifikovan˘ V· úãetní,

poji‰tûní odpovûdnosti. Tel.: 604 124 534. 1/09

• DaÀov˘ poradce nabízí odklady daní, daÀová

pfiiznání, poradenství, (i e-mailem), spol. zdaÀ. man-

ÏelÛ, nemovitosti. Tel.: 608 066 088. 1/10

• DaÀové pfiiznání 2006, spoleãné zdanûní
manÏelÛ vám zajistí MVM úãetní servis

www.mvm-servis.cz J. Macáková, Zeleneãská 55,

Hloubûtín, tel: 777 014 820, B. Vitásková, Podni-

katelská 565, Bûchovice, tel: 281 864 667, E-mail:

info@mvm-servis.cz 1/11

• Zpracování úãetnictví, daÀové evidence na-

bízí certifikovaná úãetní fyzick˘m i právnick˘m

osobám. Kontakt 606 519 910, veãer 274 822 138.

1/12

• Zubní ordinace Stomat s.r.o. registruje nové pa-

cienty na poliklinice „Parník“ na âerném Mostû (ul.

Gen. Janou‰ka 902) a ve Vysoãanské nemocnici

(ul. Sokolovská 304). O‰etfiujeme dûti u nás regist-

rovan˘ch rodiãÛ, zhotovujeme ve‰keré zubní náhra-

dy, zavádíme zubní implantáty, léãíme parodonto-

logická onemocnûní. Tel.: âern˘ Most: 281 913 093,

Vysoãanská nem.: 266 006 163 2/06

• Odhady nemovitostí – soudní znalkynû Eva

Cihelková, mob. 728 360 145, tel. 283 044 175,

244 470 151. 2/07

• âi‰tûní kobercÛ, ãalounûní, mytí oken. Telefon

603 973 500. 2/09

• Hledám paní na hlídání pro svého 16mûs. syna

3 dny v t˘dnu cca 9 hodin dennû. Tel.: 732 354 146.

3/01

• Fa J. Macháã – Rekonstrukce umakartov˘ch
koupelen obkladov˘mi panely – levnû – od 20 000,–

rychle 3 aÏ 5 dní, bez bourání a nepofiádku. V˘-

mûny van, klozetÛ, baterií, kuch. desek, instalace

sprch. koutÛ, dlaÏby, malování, lepení podhledÛ,

drobné zednické a jiné práce na zvelebení va‰eho

bytu. Volejte, pi‰te nebo prozvoÀte kdykoliv, 

tel.: 777 325 466 3/02

• Koupím, ocením sbírky známek, star˘ch do-

pisÛ a pohledÛ. Pfiijedu, vzájemná spokojenost.

Mobil: 603 263 063 p. Forst. 3/03

• Hledám paní na odvoz 8leté dcery do krouÏku.

Pondûlí odp. z ul. Pelu‰kova do Ratibofiická, Hor. P.

Tel.: 603 208 289, 281 941 039 3/07

• Kácení, fiez a o‰etfiení vzrostl˘ch stromÛ,

rizikové kácení stromolezeckou technikou. Tel: 

606 527 091, e-mail: arborista@centrum.cz 3/11

• Pfienechám druÏstevní garáÏ, Lehovec,

Slévaãská ul., cca 16m2. Dohoda, tel. 605 444 040,

281 864 580. 3/14

• Koupím byt v této lokalitû druÏstevní nebo v os.

vlastnictví, na velikosti a patfie nezáleÏí. Platba hoto-

vû. Tel. 775 053 379. 9/13

• Fotoateliér – novû otevfien na â. Mostû u pû‰í-

ho mostu, Bobkova 665. Foto na doklady 120,–,

rodinné foto od 250,–. Specializace na dûti. Dále

hledáme pro fotograf. do ãasopisÛ tûhotné Ïeny

a fotogen. maminky s miminkama a nové tváfie pro

modeling. www.studioren.cz, mob. 602 200 270.

3/13

• Víkendové kurzy aktivní sebeobrany pro

v‰echny vûkové kategorie, zku‰en˘ lektor, více

informací na tel. 739 18 36 26 nebo na

penzion.elis@post.cz 3/18

• Víkendy pro va‰e zdraví – dieta, cviãení, sauna,

dal‰í kosmetické sluÏby – více informací na tel. 

739 18 36 26 nebo na penzion.elis@post.cz 3/19

STOMATOLOG
MUDr. Martina Plucarová

rozšiřuje od února 2007 praxi 
a přijímá nové pacienty.

Soukromá stomatologická ordinace
Sklenská 532/4, Praha 9,

(250 m od metra Rajská zahrada)
www.implantaty-kriz.cz

Tel: 281 860 326

ZPROSTŘEDKUJEME
PRODEJ NEMOVITOSTÍ

za výhodných podmínek

včetně garantovaného právního servisu.

Tel: 603 843 047

Fa ·míd a Syrov˘
– pfiestavby bytov˘ch jader

na klíã, do 7 dnÛ
– pfiestavby a rekonstrukce
– obklady a dlaÏby
– ostatní stavební práce

tel. 606 903 561, 606 318 139

POMNÍKY, RÁMY, DESKY, 
NÁHROBNÍ KAMENY Z PŘÍRODNÍHO KAMENE –

VÝPRODEJ SKLADOVÝCH ZÁSOB
ZA VELMI NÍZKÉ CENY VÁM NABÍZÍ FIRMA

URNOVÝ HROB ŽULA OD 9 000,– KČ BEZ DPH

JEDNOHROB ŽULA OD 19 000,– KČ BEZ DPH

DVOJHROB ŽULA OD 29 000,– KČ BEZ DPH

Dále nabízíme ve‰keré opravy a repase hrobÛ,
návrhy, zamûfiení s doporuãením 

a nezávazné rozpoãty 
po tel. domluvû i mimo pracovní dobu 

vãetnû sobot a nedûlí

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

Po 8–17.30 Út–čt 8–16.30 Pá 8–15.30
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Únor pfiece jenom nabídl lyÏafiÛm o nûco lep‰í podmínky, a tak jsme
jedno nedûlní ráno vyrazili z âerného Mostu na Je‰tûd. SKIBUS spo-

leãnosti Snowhill vyrazil pfiesnû ve ãtvrt na osm s opravdu pestrou spo-
leãností, ve které jsme vûkov˘ prÛmûr pfievy‰ovali minimálnû o pûtatfiicet
let. Ze dvaapadesáti úãastníkÛ zájezdu nás zaujala jedna Slovenka se dvû-
ma dûtmi, jeden Ind s ãeskou pfiítelkyní, deset teenagerÛ s bydli‰tûm v na‰í
mûstské ãásti a hlavnû tucet ItalÛ z Cortiny d’Ampezzo. Îe by kmotr nové-
ho areálu na Je‰tûdu Alberto Tomba dokázal otoãit smûr cestování lyÏová-
ní chtivé vefiejnosti v obou zemích? V kaÏdém pfiípadû jsme za hodinku
a pár minut pod sjezdovkou, coÏ je skvûlé. Daleko hor‰í je to s poãasím,
nespokojeni jsme my hlavnû pfii focení, natoÏ pak squadra azzurra. Nic-
ménû bûhem dne bylo obãas vidût také na Liberec, párkrát se nám na chvil-
ku podafiilo zahlédnout i vrchol Je‰tûdu. Pfii lyÏování se pou‰tíme na v‰ech-
ny otevfiené sjezdovky, vyuÏíváme obû nové ãtyfi sedaãkové lanovky na
âern˘ vrch a Skalku, lanovku dvousedaãkovou i tfii z pûti nov˘ch vlekÛ, zvû-
davi jsme na pÛjãovny se ‰piãkov˘m vybavením, na servis a lyÏafiskou ‰ko-
lu, vfiele doporuãit mÛÏeme také nové stánky s obãerstvením, mil˘m pfie-
kvapením pro nás jsou vyhfiívané toalety, prostû bûhem dne se snaÏíme
zmapovat terén co nejpodrobnûji. A to vãetnû pfiestavby mÛstkÛ a novû
vznikajícího zázemí pro svûtov˘ ‰ampionát v roce 2009. Jen na lanovku
na vrchol Je‰tûdu s kabinkou pro 38 lidí nám uÏ ãas nezb˘vá, a tak si ji
alespoÀ fotíme. SKIBUS zpût odjíÏdí po ãtvrt na pût, spokojení lyÏníci
v nûm si vyprávûjí záÏitky ze snûhu a dohadují se, Ïe pfií‰tû pojedou zase.

A nemusí to b˘t jenom na Je‰tûd, v nabídce spoleãnosti Snowhill jsou
i dal‰í lyÏafiská stfiediska s odjezdy z âerného Mostu, a to Herlíkovice,
Kamenec-Jablonec nad Jizerou a ·achty-Vysoké nad Jizerou. Více se o bfiez-
novém lyÏování mÛÏete dozvûdût na www.herlikovice.cz nebo na infor-
maãní lince 224 233 509. text a foto: j‰ a vok
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Jarňáky na sněhu

Zima jiÏ skonãila? Rozhodnû ne v kartografickém vydavatelství Îaket, kte-
ré vydalo nové zimní mapy Jizersk˘ch hor a Krkono‰ v mûfiítku 1:60 000.
V mapové ãásti jsou zv˘raznûny lyÏafiské areály se v‰emi sjezdovkami, dopl-
nûné údaji o moÏnostech noãního lyÏování, umûlého zasnûÏování ãi vypÛj-
ãení lyÏí. Samozfiejmostí je zakreslení znaãen˘ch lyÏafisk˘ch bûÏeck˘ch tras.
Na zadní textové stranû naleznete detailní informace o jednotliv˘ch stfiedis-
cích, seznam sjezdovek s uvedením jejich délky a dal‰í infromace. A hlavnû:
syntetick˘ materiál zn. Tyvek, na kterém jsou mapy vyti‰tûny, je naprosto
vodû i snûhu odoln˘, pfii bûÏném pouÏívání témûfi nezniãiteln˘.

Mapy, které vydrží všechno, co vydržíte vy!

Aãkoliv to tak v Praze vÛbec nevypadalo, 32 dûtí
z DDM na âerném Mostû si uÏilo jarní prázdniny

v pfiedposledním únorovém t˘dnu v duchu lyÏování
a snowboardingu. Vyrazily do svého oblíbeného penzi-
onu Ruzynû v âeském ·um-
burku v Jizersk˘ch horách,
ale ani tady v nadmofiské
v˘‰ce 683 m moc snûhu
nebylo. Provozní penzi-
onu paní Lenka Bel-
dová jim proto spolu
s manÏelem zajistila
kaÏdodenní dováÏení
k vleku na Pasekách.
Tady si pak na sjez-
dovkách s nûkolika
vleky a dostatkem
snûhu v‰ichni krásnû
zajezdili.
text a foto: ves

Rozhledna ·tûpánka – kaÏdoroãní cíl v˘letÛ dûtí
z DDM a mnoha dal‰ích náv‰tûvníkÛ Jizerk˘ch hor
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