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Kvûten pfii‰el letos uÏ v dubnu, kdy máme v Praze 14 
Svatojifiskou pouÈ (více na str. 2) foto: ves, vok
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Svatojiřská pouť v Hloubětíně
Nevím, jestli je Darja svatá, ale

v kaÏdém pfiípadû se uÏ na její svá-
tek 10. dubna rozebûhly první atrakce
na hloubûtínské pouti sv. Jifií. Pfiíznivé
poãasí od té doby lákalo náv‰tûvníky
kaÏd˘ den ke svezení, houpání, skáká-
ní, stfiílení i ochutnávce pouÈov˘ch slad-
kostí. KdyÏ se v sobotu 21. dubna pouÈ
oficiálnû zahajovala, byly uÏ vyãerpá-
ny penûÏenky dospûl˘ch i ãásteãnû
ukojen hlad dûtí po pouÈov˘ch rado-
vánkách. I tak ale bohat˘ kulturní pro-
gram, stánky neziskovek z na‰í mûstské
ãásti i tradiãní nabídka pouÈového zbo-
Ïí, stejnû jako vepfiové hody na Staré
hospodû pfiilákaly slu‰n˘ poãet spoko-
jen˘ch náv‰tûvníkÛ.

text a foto: vok

Oslavy sta let skautingu
„Nám, staré gardû, která zakládala Junáka 1. ledna 1939 – Ludûk,

Milo‰, Milda – se nechce vûfiit, Ïe je to „teprve“ 68 let. Jsme rádi,
Ïe zaseté semínko, které nûkolikrát vzklíãilo, zapustilo kofieny.“ Tak
zaãíná úvodní zápis do slavnostní skautské kroniky, jehoÏ autorem je
Ludûk Homoláã, kter˘ byl vÛdcem kyjského oddílu v letech 1969 aÏ
1970. Ve skautské klubovnû v Kyjích se 1. dubna 2007 konalo setkání
v‰ech generací skautÛ, které pro‰ly tímto stfiediskem, u pfiíleÏitosti leto‰-
ních celosvûtov˘ch oslav sta let skautingu. Hlavní zásluhu na tom, Ïe
jsme se zde mohli sejít a zavzpomínat na krásné chvíle strávené s kama-
rády v pfiírodû i v klubovnû, má pfiedev‰ím Jindra Mixová, souãasná vÛd-

kynû stfiediska, která se sv˘m oddílem pfiipravila poho‰tûní a dala nahléd-
nout do v‰ech alb a kronik, kter˘ch se za ta léta nashromáÏdilo poÏeh-
nanû. Se‰la se tady asi desítka skautÛ, ktefií skautovali po roce 1939,
kolem 20 bylo skautÛ z doby po roce 1969 a od roku 1989 asi ãtyfiicet.
A vûfite, v‰ichni si mûli co fiíct. Pfii té pfiíleÏitosti bychom chtûli pozvat
v‰echny na skautsk˘ jarmark, kter˘ se bude konat 13. 5. od 14 hod. ve
skautské klubovnû v Kyjích. Budou zde rÛzné soutûÏe a hry pro dûti,
sladké odmûny, budou se prodávat rÛzné dûtské v˘robky a drobné domácí
peãivo a také budete mít moÏnost nahlédnout do kronik a alb stfiediska.

Vlasta K.

Ze skautského tábora v Trkovû Dubnové setkání v‰ech generací skautÛ v klubovnû v Kyjích
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Co projednalo
3. zasedání

Zastupitelstva

Na svém 3. zasedání, 
konaném dne 29. 3. 2007

v Galerii 14, Zastupitelstvo
MČ Praha 14 přijalo tato

usnesení:

• schválilo Jednací fiád Zastupitel-
stva Mâ Praha 14

• schválilo zprávu o ãinnosti Rady
Mâ Praha 14 za II. pololetí roku
2006

• schválilo nové Zásady na posky-
tování odmûn (na základû nafiízení
vlády 614/2006) a darÛ ãlenÛm ZMâ
Praha 14, ãlenÛm jeho v˘borÛ, ãle-
nÛm komisí Rady Mâ Praha 14
a spolupracovníkÛm Mâ Praha 14
s úãinností od 1. 4. 2007 a stanovilo
mûsíãní odmûny za v˘kon funkce
neuvolnûn˘m ãlenÛm ZMâ Praha 14
s úãinností od 1. 1. 2007

• schválilo pfiidûlení grantov˘ch
prostfiedkÛ v roce 2007 ve ãtyfiech
oblastech: kultury a aktivit volného
ãasu, protidrogové prevence a pre-
vence kriminality, sociální péãe
a zdravotnictví, sportu a tûlov˘chovy

• schválilo zmocnûní pro Radu Mâ
Praha 14 k provádûní rozpoãtov˘ch
opatfiení v souvislosti s pfiijetím dota-
cí na základû rozhodnutí Minister-
stva práce a sociálních vûcí na v˘pla-
tu dávek a pfiíspûvkÛ

• schválilo plán ãinnosti kontrolní-
ho v˘boru ZMâ Praha 14 na rok 2007

• schválilo uzavfiení kupní smlouvy
na prodej bytového domu ã. p. 905

na pozemku parc. ã. 2681 a pozem-
ku parc. ã. 2681 v‰e v k. ú. Hloubû-
tín mezi prodávajícím Mâ Praha 14
a kupujícím Bytov˘m druÏstvem
Slévaãská 905 za dohodnutou kupní
cenu 47 837 000 Kã 

• schválilo uzavfiení kupní smlouvy
na prodej bytového domu ã. p. 643
na pozemku parc. ã. 831/5 o v˘mûfie
230 m2 a pozemku parc. ã. 831/5
o v˘mûfie 230 m2 v‰e v k. ú. Hloubû-
tín mezi prodávajícím Mâ Praha 14
a kupujícím DruÏstvem Konzumní
643/10 za dohodnutou kupní cenu
2 488 540 Kã

• schválilo uzavfiení kupní smlouvy
na prodej bytového domu ã. p. 641
na pozemku parc. ã. 831/6 o v˘mûfie
351 m2 a pozemku parc. ã. 831/6
o v˘mûfie 351 m2 v‰e v k. ú. Hloubû-
tín mezi prodávajícím Mâ Praha 14
a kupujícím Bytov˘m druÏstvem
Konzumní 641/8 za dohodnutou kup-
ní cenu 2 648 620 Kã 

• schválilo uzavfiení kupní smlouvy
na prodej bytového domu ã. p. 1041
aÏ 1046 na pozemcích parc. ã.
221/47, 221/46, 221/45, 221/44,
221/43, 221/42 jiného vlastníka v‰e
v k. ú. âern˘ Most mezi prodáva-
jícím Mâ Praha 14 a kupujícím
Bytov˘m druÏstvem DoleÏalova
1041–1046 za dohodnutou kupní
cenu 38 478 840 Kã 

• schválilo prodlouÏení lhÛty sta-
novené na základû kupní smlouvy
ãj. 2006/SMP/01, ãl. V., odst. 5.2.,
k pfievedení bytov˘ch jednotek, podí-
lÛ na spoleãn˘ch prostorách domu
a pozemkÛ do vlastnictví jednotli-
v˘m pÛvodním nájemcÛm neprodle-
nû po ukonãení dûdického fiízení

• schválilo odepsání nedobytné po-
hledávky ve v˘‰i 110.114 Kã odpo-
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vídající dluhu na nájemném za uÏí-
vání nebytov˘ch prostor v ulici Dole-
Ïalova ã. p. 1051

• schválilo uzavfiení kupní smlouvy
na prodej ãásti pozemku parc. ã. 5/32,
k. ú. âern˘ Most, o v˘mûfie 179 m2

s vlastníky bytov˘ch jednotek v do-
mû ã. p. 1124–1128, ul. Volkova, za
kupní cenu 980 Kã/m2, tj. za ãástku
v celkové v˘‰i 175 420 Kã

• schválilo uzavfiení kupní smlouvy
mezi Mâ Praha 14 a paní Zdenkou
Haflantovou, na prodej ãástí pozem-
kÛ parc. ã. 2768/2 a 2886/2 v k. ú.
Kyje pfii ul. Jordánská o celkové
v˘mûfie cca 165 m2 za kupní cenu ve
v˘‰i 3 560 Kã/m2

• schválilo nabytí pozemkÛ v k. ú.
Hloubûtín (Karda‰ovská, Krylovec-
ká, Slévaãská a Rochovská ul.) pod
budovami, které jsou ve svûfiené sprá-
vû nemovitostí Mâ Praha 14

• schválilo pfievod de‰Èové kanali-
zace v lokalitû Kyje-Aloisov, ulice
Tálinská do majetku Mâ Praha 14

• schválilo vydání souhlasného pro-
hlá‰ení k pozemku parc. ã. 555/3
v k. ú. Kyje mezi Mâ Praha 14
a Jindfii‰kou, Jitkou a Vladimírem
Polákov˘mi 

Na svém 10. jednání dne
27. 3. Rada mj.

• schválila poskytnutí finanãního
daru ve v˘‰i 30.000 Kã NáboÏenské
obci Církve âeskoslovenské Husit-
ské na spolufinancování oprav vich-
fiicí po‰kozeného objektu ã. p. 250
v Kbelské ulici, Praha

• schválila 5. rozpoãtové opatfiení.
Rozpoãet Mâ Praha 14 po tomto
opatfiení k 27. 3. 2007 ãiní 257 531,2
tis. Kã 

• souhlasila se zahájením vefiejné
zakázky na zpracování studie „vyu-
Ïití areálu a parku – Hostavice“ ul.
Pilská

• souhlasila s uzavfiením smlouvy
na vyhotovení dokumentace pro stav-
bu „rekonstrukce komunikací Cid-
linská, Jaroslavická, Knínická, Mar-
‰ovská, Nedvûdická a ÎehuÀská
Praha 14 – Kyje“ s obchodní spoleã-
ností Ateliér Promika, s. r. o.

• souhlasila s uzavfiením smlouvy
na zpracování studie „revitalizace
parteru vefiejného prostranství – jiÏ-
nû od ulice Podûbradská, Praha 14-
Hloubûtín“ s Ing. arch. I. Kaplanem
AGORA STUDIO

Na svém 11. zasedání dne
10. 4. Rada mj.

• vzala na vûdomí informaci ze
dne 4. 4. 2007 o 40 000. obyvateli
Mâ Praha 14 a schválila poskytnu-
tí daru ve v˘‰i 14 000 Kã sl. Lindû
Ahneové

• souhlasila se jmenováním

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. 

Mgr. Evy Hradské do funkce fiedi-
telky Z· Hloubûtínská 700 s úãin-
ností od 1. 8. 2007 

• souhlasila s uzavfiením smlouvy
o dílo s firmou Harmonie Brno, s. r. o.
na akci „Oprava oken, v˘mûna za
plastová ul. Rochovská 759–763“
a s firmou Ekoservis, s. r. o. na akci
„V˘mûna vodomûrÛ TUV a SV,
Lehovec, âern˘ Most“

• souhlasila s uzavfiením smlouvy
o dílo s firmou Nyon, spol. s r. o. na
akci „Oprava oken, v˘mûna za pla-
stová ul. Karda‰ovská 625“ a s fir-
mou Kaziko, a. s. na akci „Oprava
oken, v˘mûna za plastová ul. Karda-
‰ovská 753–756“

• souhlasila s poskytnutím finanã-
ního pfiíspûvku ve v˘‰i 6.500 Kã na
akci „Pfied‰koláãek 2007“, která se
uskuteãní dne 16. a 17. dubna 2007
v KD Gong

• schválila odstoupení od adresné-
ho zámûru, t˘kajícího se uzavfiení
nájemní smlouvy na pronájem ãásti
pozemku parc. ã. 355, k. ú. Kyje
u kfiiÏovatky âeskobrodská x Brou-
marská za úãelem umístûní a provo-
zování oboustranného reklamního
zafiízení o velikosti 6 x 3 za celkové
roãní nájemné ve v˘‰i 50 000 Kã se
spoleãností News Outdoor Czech
Republic, s. r. o. 

• souhlasila se zvefiejnûním nead-
resného zámûru na pronájem ãásti
pozemku parc. ã. 355 k. ú. Kyje
za úãelem umístûní a provozování
reklamního zafiízení za nájemné ve
v˘‰i minimálnû 25 000 Kã roãnû za
jednu reklamní plochu do velikosti
18 m2

• nesouhlasila s prodejem ãásti
pozemku parc. ã. 2727/1 o v˘mûfie
cca 45 m2 v k. ú. Kyje u Tálinské ul.
panu Pavlu Chaloupkovi

• nesouhlasila s uzavfiením nájem-
ní smlouvy na pronájem ãásti
pozemku parc. ã. 2560/1, k. ú. Hlou-
bûtín u kfiiÏovatky Kolbenova X
Kbelská za úãelem umístûní a pro-
vozování jednostranného reklamní-
ho zafiízení o velikosti 9,6 x 3,6 m
spoleãností Outdoor akzent, s. r. o.

• nesouhlasila s návrhem zmûny
Územního plánu SÚ hl. m. Prahy
funkãního vyuÏití pozemku parc.
ã. 254/3, 257/1, 257/5, 257/6, 257/7,
258/2 v k. ú. Hloubûtín (souãasné
garáÏe v PostfiiÏinské ul.) z mono-
funkãní plochy kategorie lesní
porosty – LR na plochu kategorie
garáÏe a parkovi‰tû 

• seznámila se s územním rozhod-
nutím ve vûci umístûní stavby
Nástavba bytov˘ch domÛ Chvalská
ã. p. 718, 719 Praha, Chvalská
ã. p. 718, 719 a povûfiila starostu
ing. Miroslava FroÀka podáním
odvolání k tomuto rozhodnutí, po-
kud investor nezmûní fie‰ení dopra-
vy v klidu
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dvoustranu pfiipravil: j‰,
foto: autor

Kontrolní výbor (20. 3.)

V úvodu 33. jednání ãlenové v˘boru
schválili jednací fiád v˘boru a vzali
na vûdomí informaci Ing. VyslouÏila
a Ing. Pickové o provedené kontrole
fie‰ení stíÏností, doruãen˘ch na Úfiad
mûstské ãásti ve 4. ãtvrtletí 2006.
Kontrolou nebyly zji‰tûny nedostat-
ky v ãinnosti odpovûdn˘ch pracovní-
kÛ odboru kanceláfie tajemníka. 
V˘bor dále povûfiil Ing. VyslouÏila
a Ing. Pickovou zpracováním infor-
mace k projednání v˘sledkÛ inventa-
rizace majetku Mâ za rok 2006 a p.
Kovandu a KfiíÏka provedením namát-
kové kontroly zadávání vefiejn˘ch
zakázek a v˘sledkÛ v˘bûrov˘ch fiíze-
ní, realizovan˘ch ÚMâ v roce 2006. 

Komise pro výchovu
a vzdělávání (2. 4.) 

Zástupce starosty Bohumil Sobotka
a vedoucí odboru sociálních vûcí
David BeÀák podali informaci k návr-
hu projektu primární prevence na Z·.
Projekt bude realizován pravdûpo-
dobnû od ‰kolního roku 2008/09.
Komise byla seznámena s prÛbû-
hem zápisu do 1. tfiíd ‰kolního roku
2007/08 a dále probûhla diskuse
k matefisk˘m ‰kolám. Komise se do-
hodla, Ïe pfií‰tí její jednání probûhne
na Z· Gen. Janou‰ka a postupnû na
dal‰ích ‰kolách v na‰í mûstské ãásti. 

Zvláštní cena 
pro diskuzní fórum Prahy 14
Slavnostní vyhlá‰ení v˘sledkÛ

devátého roãníku soutûÏe Zlat˘ erb za
kraj Praha probûhlo 28. bfiezna v hote-
lu Loreta na Loretánském námûstí. 

SoutûÏilo se ve tfiech kategoriích: 
1) webové stránky mûst (Praha

1–22), celkem 10 pfiihlá‰en˘ch; 
2) webové stránky obcí (v Praze

ostatních 35 mûstsk˘ch ãástí),
pouze 4 pfiihlá‰ené Mâ; 

3) nejlep‰í elektronická sluÏba –
celkem 12 pfiihlá‰en˘ch. 

V první kategorii získala prvenství
Mâ Praha 2, v kategorii nejlep‰í we-
bové stránky obcí Mâ Praha – Újezd
a za nejlep‰í elektronickou sluÏbu
nazvanou Lokální MMS byla ocenû-
na Mâ Praha 6. Zvlá‰tní cenu obdr-
Ïela Mâ Praha 14 za diskuzní fó-
rum, vedené na webov˘ch stránkách
úfiadu. Námûstek primátora hl. m. Pra-
hy pro oblast informatiky Rudolf Bla-
Ïek soutûÏ Zlat˘ erb zhodnotil slovy:
„Jsme rádi, Ïe poãet úãastníkÛ této
soutûÏe se zvy‰uje a také, Ïe soutûÏ
napomáhá k zkvalitnûní a pfiehlednosti
jednotliv˘ch portálÛ. Zvy‰uje komfort
pfiístupu na webové stránky pro uÏi-
vatele z fiad obãanÛ. Internet se stal
jiÏ dávno bûÏnou souãástí na‰eho kaÏ-
dodenního Ïivota a vzhled a pfiehled-
nost webov˘ch stránek je velmi dÛle-
Ïitou souãástí prezentace mûstsk˘ch
ãástí a jejich úfiadÛ.“

Bytová komise (19. 2.)

Komise projednala v souladu se zása-
dami k pronájmu bytÛ Mâ Praha 14
pronájem bytu 2+kk Karda‰ovská
756 formou vefiejného losování (viz
v˘zva zvefiejnûná pro Ïadatele sku-
piny B,C a D na úfiední desce). Pod-
mínky pro zafiazení do vefiejného
losování na pronájem pfiedmûtného
bytu splnily ãtyfii nabídky, deset nabí-
dek podmínky nesplnilo. Dále komi-
se doporuãila Radû fie‰ení bytové
situace uãitelky Z· Bfií VenclíkÛ pfii-
dûlením bytu 2+1 ve vefiejném zájmu.

Komise dopravy (26. 2.)
Komise vzala na vûdomí návrh dopl-
nûní místního dopravního znaãení na
pfiechodu pro chodce Kostlivého x
Travná, dále projednala: ‰ikmé stání
v ul. Bajgarova za podmínky dodr-
Ïení v‰ech norem a dopravních pfied-
pisÛ; zpfiehlednûní a osazení zrcadla
v ul. Hodûjovská (v první zatáãce)
pfii vjezdu na ul. Broumarskou (v pfie-
hlednosti zaclání dÛm ãp. 3);

Komise majetková (5. 3.)

• doporuãila prozatím neprodávat
pozemek parc. ã. 924, k. ú Kyje, ul.
Vlkovická x K Rokytce, kter˘ není
pfiedmûtem nájmu ZO âs. zahrád-
káfiského svazu, a iniciovat zmûnu
územního plánu, aby se následnû dal
prodat jako stavební

• nedoporuãila prodej ãásti pozemku
parc. ã. 782/29 k. ú. Hloubûtín, ul. Klá-
novická za úãelem vybudování scho-
di‰tû pro nástavbu na budovû lékárny.
Navrhla, aby s Ïadatelem bylo jedná-
no o vhodnûj‰ím umístûní schodi‰tû 

• souhlasila s odprodejem ãásti po-
zemku parc. ã. 2886/2 v k. ú. Kyje,
Jordánská ul. za pfiedpokladu, Ïe
pfiedmûtem prodeje bude ãást po-
zemku nezbytnû nutná pro vybudo-
vání dvojgaráÏe, aby nebyl omezen
vjezd do garáÏe k objektu na sou-
sedním pozemku

• doporuãila upravenou verzi Zásad
postupu pro prodej bytov˘ch domÛ
ve vlastnictví hl. m. Prahy, pfiedan˘ch
do svûfiené správy nemovitostí Mâ
Praha 14

• navrhla zpracovat koncepci byto-
vé politiky Mâ Praha 14

Komise územního rozvoje
(12. 3.)

• nedoporuãila Ïádost o zmûnu
územního plánu z lesního porostu na
garáÏe a parkovi‰tû pro stávající
fiadové garáÏe pfii ulici Hostavická

• doporuãila zmûnu územního plá-
nu z izolaãní zelenû na zastavitelné
území pro bowlingové centrum pfii
ul. Kolbenova za podmínky, Ïe sou-
ãasnû bude vyfie‰en vefiejn˘ prÛjezd
dotãenou plochou aÏ k západní na-
vazující polyfunkãní plo‰e sluÏeb
a neru‰ící v˘roby

Zvlá‰tní cenu v soutûÏi Zlat˘ erb pfievzali
tajemník ÚMâ Praha 14 ing. Ludûk Lis˘
a webmaster ing. Vûra Rendlová

Poznámka: informace o usneseních
odborn˘ch komisí a v˘borÛ jsou
zpracovány 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 závazné.

Novinka pro občany
Od dubna 2007 mohou obãané mûst-
ské ãásti Praha 14 posílat svoje námû-
ty a upozornûní na zlep‰ení ãehokoliv
v Praze 14 také formou MMS (s krát-
k˘m doprovodn˘m textem) na adre-
su mms@p14.mepnet.cz.

Informace k odběru
a vypouštění vod

Podle sdûlení ministerstva zemû-
dûlství se majitelé studní nemusejí
obávat, Ïe by za ãerpání vody muse-
li platit. Zpoplatnûní odbûru vody
ze studní nebo z povrchov˘ch vod
pro domácnosti se nechystá. Lidé by
si v‰ak mûli dát vãas do pofiádku
potfiebné doklady, neboÈ podle nové
legislativní úpravy zanikají k 1. led-
nu 2008 nûkterá povolení k odbûru
ãi vypou‰tûní vod. Povinnost mít
povolení na odbûr povrchové ãi pod-
zemní vody platí od roku 1955,
z ustanovení nového vodního zákona
z roku 2004 vypl˘vá, Ïe ten, kdo má
povolení k odbûru a nevztahuje se
na nûho v˘jimka, mÛÏe do 1. 7. 2007
poÏádat na pfiíslu‰ném vodoprávním
úfiadû o jeho prodlouÏení (t˘ká se
pouze podnikatelsk˘ch subjektÛ).
Povolení je nutné u novûj‰ích stud-
ní. Pokud je lidé nemají, je tfieba o nû
poÏádat, jiÏ vydaná jsou stále platná.
Îádn˘ dokument není tfieba, byla-li
studna, jejíÏ voda je urãena jen pro
individuální potfiebu v domácnosti,
postavena pfied rokem 1955. Infor-
maãní kampaÀ ministerstva vzbudila
pozornost zejména mezi lidmi, ktefií
dosud mûli studny „naãerno“. Podle
odhadÛ jich je aÏ 300 tisíc. BliÏ‰í
podrobnosti k této problematice na-
jdete na webov˘ch stránkách minis-
terstva zemûdûlství www.zanikpo-
voleni.cz (tel. 800 101 197) nebo
na na‰ich webov˘ch stránkách
www.praha14.cz (úfiední deska –
zánik a povolení k odbûru a vypou-
‰tûní vod). red

Jarní úklid na ČM
Krásnou sluneãní sobotu 14. dub-

na jsme se jiÏ podruhé pustili do úkli-
du ãásti âerného Mostu. Se‰lo se nás
tentokrát jen 7, ale pfiesto se nám po-
dafiilo odpadky naplnit 13 pytlÛ, kte-
ré jsme pro ná‰ úklid dostali z radni-
ce Prahy 14. Podafiilo se nám také
vyãistit nûkolik dûtsk˘ch hfii‰È. Veli-
ce si ceníme pomoci od dobrovolní-
kÛ, ktefií nebydlí na âerném Mostû.
JelikoÏ je âern˘ Most na‰ím domo-
vem, rádi bychom v podobn˘ch úkli-
dov˘ch akcích pokraãovali.

Pavel Trefn˘, 
BB Klub Církve bratrské
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stránku pfiipravil: j‰

Kulturní a sportovní akce radnice
KVùTEN

61. výročí ukončení
druhé světové války

Obvodní v˘bor âeského svazu
bojovníkÛ za svobodu v Praze 9
pofiádá ve spolupráci s Mâ Praha 9
a Praha 14 slavnostní shromáÏdû-
ní obãanÛ u pfiíleÏitosti 62. v˘ro-
ãí ukonãení druhé svûtové války.
Vzpomínkov˘ akt se koná ve ãtvr-
tek 3. kvûtna v 15 hodin u památní-
ku 2. odboje v sadu na Novém
námûstí v Hloubûtínû.

PRAHA 14 
TOUR 2007

V sobotu 12. kvûtna od 8 hodin
se uskuteãní na kurtech Z· Bfií Venc-
líkÛ tenisov˘ turnaj ve ãtyfihfie pro
dospûlé neregistrované hráãe o pohár
starosty. Prezence hráãÛ od 7.30 do
7.50 hodin. Spojení: metro B, stani-
ce Rajská zahrada, stanice MHD
Hejtmanská (bus ã. 141, 273, 110,
181).

Sochy a grafika
Jaroslava Bockera
Ve stfiedu 16. kvûtna v 17 hodin

bude v Galerii 14 zahájena v˘stava
soch a grafik akademického sochafie
Jaroslava Bockera. Autor byl do roku
2004 dlouholet˘m pedagogem na
katedfie v˘tvarné kultury Západo-
ãeské univerzity v Plzni. Vefiejnosti
je znám˘ pfiedev‰ím svou monu-
mentální sochafiskou tvorbou (viz
gen. George S. Patton – na snímku).
Na v˘stavách, jako je tato, se diváci

setkávají s fiadou portrétÛ a drobnûj-
‰ími figurálními plastikami. Bocke-
rovy grafiky jsou kresebné studie,
pfieváÏnû z cest, provedené tuÏkou ãi
perem. V̆ stava potrvá do 6. 6. a bude
otevfiena vÏdy v úter˘, stfiedu a ãtvr-
tek 14–18 hod. a v nedûli 14–17 hod.
Vstup voln˘.

Májování
V sobotu 19. kvûtna od 14 hodin

zveme na pfiivítání jara – spoleãnou
akci Mâ Praha 14 a Mâ Dolní Po-
ãernice. Program probíhá soubûÏnû
v Dolních Poãernicích a v zahradû
b˘valého zámeãku v Hostavicích.
Pro náv‰tûvníky jsou obû místa pro-
pojena dopravou (terénní auta Hum-
mer). V zahradû hostavického zá-

meãku se koná na krytém pódiu pfie-
hlídka divadelních souborÛ pro dûti.
Od 14 do 18 hodin mohou dûti shléd-
nout tyto pohádky: Vodník LouÏiã-
ka a jiné pfiepohádky, ·ípkovou
RÛÏenku, pohádku o JeÏibabákovi
a pohádku o chytré kmotfie li‰ce.
V areálu budou v prÛbûhu pfiehlídky
horolezecká stûna, ponny jízdárna,
nafukovací skákadlo, dûtsk˘ kolotoã
a stánky s obãerstvením. 

Na‰i sousedé v Dolních Poãerni-
cích na Májování pfiipravili v areálu
zámeckého parku kromû divadelních
pfiedstavení rytífiské souboje, jízdu
na huculech a fiadu dal‰ích atrakcí.
Náv‰tûvníci se mohou tû‰it zejména
na program v novém amfiteátru, kte-
r˘ nahradil b˘valé pódium pod hrá-
zí rybníka.

Filmové melodie G14
Srdeãnû zveme do Galerie 14, kde

ve stfiedu 23. kvûtna zazní slavné fil-
mové melodie v podání smyãcové-
ho kvarteta UNI QUARTET. PrÛ-
vodní slovo Jan Petfiík. Koncert
zaãíná v 18.30 hodin, vstup voln˘

âERVEN

Koncert v kostele
sv. Bartoloměje

Ve stfiedu 13. ãervna se uskuteã-
ní v kostele sv. Bartolomûje v Ky-
jích koncert souboru CAPELLA
REGIA. Zaãátek koncertu je
v 18.30 hodin, vstupné dobrovolné.

Skateboardové
závody

Rajãárna promotion pofiádá pod
zá‰titou starosty jiÏ 5. roãník ofici-
álních skateboardov˘ch závodÛ pro
nesponzorované jezdce. Akce se
uskuteãní v sobotu 16. ãervna ve
skateparku v Bryksovû ulici na âer-
ném Mostû. BliÏ‰í informace v pfií‰-
tím ãísle.

Automobiloví 
veteráni v 
Mâ Praha 14 a REHIV KLUB

v âR pofiádají v sobotu 30. ãervna
od 10 do 17 hodin na plo‰e parko-
vi‰tû A u vchodu od metra pfied
obchodním centrem CâM v˘stavu
automobilov˘ch a motocyklov˘ch
veteránÛ. Po dobu v˘stavy bude
probíhat zábavn˘ doprovodn˘ pro-
gram.

Svedené a rozpustilé

O spalování 
(pálení)

Spalování (pálení) rÛzn˘ch materiálÛ
na zahradách je o‰etfieno zákonem ã.
86/2002 Sb., o ochranû ovzdu‰í, kde
je (§ 3 odst. 5) stanoveno, kde a co
lze spalovat. Pro informaci citujeme:
„V otevfien˘ch ohni‰tích, zahradních
krbech nebo otevfien˘ch grilovacích
zafiízení lze spalovat jen dfievo, dfie-
vûné uhlí, suché rostlinné materiály
a plynná paliva urãena v˘robcem, pfii-
ãemÏ uvedená paliva nebo materiály
nesmûjí b˘t kontaminovány chemic-
k˘mi látkami.“ Pálení jak˘chkoliv
jin˘ch materiálÛ lze povaÏovat za spa-
lování odpadÛ a tím za závaÏné poru-
‰ení v˘‰e citovaného zákona, kdy
v pfiípadû správního fiízení hrozí udû-
lení pokuty aÏ do v˘‰e 150 000,– Kã.
V pfiípadû, Ïe ve va‰em okolí bude
nûkdo spalovat jin˘ materiál neÏ bylo
v˘‰e citováno, obraÈte se na Mûstskou
policii, která toto poãínání ukonãí,
pro‰etfií a v odÛvodnûn˘ch pfiípadech
pfiedá odboru Ïivotního prostfiedí
ÚMâ Praha 14 k fie‰ení. 

Odbor Ïivotního prostfiedí

Muž, který
přecenil 

českou duši
Právû byl dokonãen hran˘ doku-

ment, nazvan˘ MuÏ, kter˘ pfiecenil
ãeskou du‰i, vûnovan˘ pohnutému
osudu letce Josefa Brykse, jenÏ bojo-
val v RAF a byl vûznûn v komunis-
tickém Ïaláfii. V roce 2006 obdrÏel
nejvy‰‰í státní vyznamenání ¤ád
bílého lva in mem. Dokument od-
vysílá âT 2 ve ãtvrtek 17. kvûtna ve
20 hod. (zmûna programu vyhraze-
na). Po Josefu Bryksovi je pojmeno-
vána ulice na âerném Mostû. 

V Paláci knih Luxor na Václav-
ském námûstí pokfití hereãka Katefii-
na BroÏová 15. 5. v 16 hod. jiÏ tfietí
román Ivy Hlaváãkové Svedené
a rozpustilé (humorn˘ román pro tfii-
cátnice), kter˘ vychází v nakl. Ikar.
Novináfika, scenáristka a spisovatelka
Iva Hlaváãová (nar. 1962) Ïije na âer-
ném Mostû. Podle své úspû‰né prvo-

tiny Hor‰í uÏ to nebude napsala scé-
náfi a stala se drÏitelkou Ceny Sazky
a âeské filmové a televizní akademie
za tfietí nejlep‰í nerealizovan˘ scénáfi
hraného filmu v roce 2006. Nedávno
dokonãila scénáfi k chystanému filmu
Naty aneb Osudu neuteãe‰.

Dětský den 
na Jahodnici

Tradiãní Dûtsk˘ dne bude letos mít
na Jahodnici mimofiádn˘ program.
Uskuteãní se v nedûli 27. kvûtna od
14 hod. v areálu TJ a bude spojen
s oslavou 80. v˘roãí vzniku legio-
náfiské kolonie na Jahodnici.

Poznámka: hlavním pofiadatelem akcí je oddûlení kultury a obãansk˘ch
záleÏitostí ÚMâ Praha 14. Zmûna programu vyhrazena. ZároveÀ pfiipomí-
náme, Ïe Galerie 14 se nachází na nám. Plk Vlãka 686, âern˘ Most, spoje-
ní od stanice metra Rajská zahrada nebo âern˘ Most, v˘stupní zastávka
Kpt. Stránského
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Obãanská inspirace nabízí v termínu 30. 6.–15. 7. ekotábor v malebné
pfiírodû Krkono‰ v osadû Franti‰kov u Rokytnice nad Jizerou. V cenû
2.990,– Kã je zahrnuto ubytování, strava 4x dennû, dozor vã. zdravotníka
a úrazové poji‰tûní, doprava vlastní. Pfiihlá‰ku s platbou podejte nejpozdûji
do 11. kvûtna. Více informací u vedoucí Mgr. Terezy Vo‰ahlíkové – mobil
777 327 227.

Ještě jste se nerozhodli?
Pokud stále je‰tû nevíte, kam poslat své dítû na tábor, moÏná vám pomÛ-

Ïe broÏura „Mít kam jet“, která letos vychází jiÏ posedmé. Je souhrnnou nabíd-
kou letních táborÛ praÏsk˘ch domÛ dûtí a mládeÏe a obãansk˘ch sdruÏení.
Nabídku na léto 2007 vydává ve spolupráci s hlavním mûstem DÛm dûtí
a mládeÏe hlavního mûsta Prahy. BroÏura obsahuje informace o 281 letních
táborech od zhruba 30 institucí a organizací a vyjde v nákladu asi 14 000 ks.
SeÏenete ji v praÏsk˘ch domech dûtí a mládeÏe, za základních ‰kolách a více-
let˘ch gymnáziích. V elektronické podobû je broÏura k nalezení na www.mit-
kamjet.cz.

Pfii‰lo jaro a s ním se pfiiblíÏil i ná‰ letní tábor, kter˘ uzavírá jeden rok skaut-
ské ãinnosti a pfiiná‰í mnoho dobrodruÏství i zku‰eností. Mnozí kluci na nûj
odjíÏdûjí je‰tû jako malá vlãata, která sice uÏ na pár v˘letech byla, ale trochu
se bojí tolika dní bez rodiãÛ. Jiní zase jako o nûco star‰í junáci, ktefií si nedo-
káÏí pfiedstavit, jak to tak dlouho pfieÏijí bez svého útulného pokojíãku, poãí-
taãe a dal‰ích vymoÏeností civilizace. Jsou pfied nimi ãtyfii t˘dny trochu neob-
vyklého Ïivota – stavûní stanÛ, sportování na louce, vafiení, táborové sauny,
koupání se v potoce a velké celotáborové hry. DomÛ se pak po ãtyfiech t˘dnech
kluci vracejí uÏ jako ostfiílení borci, a je‰tû s úsmûvem na tváfii.

PfiestoÏe do zaãátku tábora zb˘vají je‰tû skoro dva mûsíce, celotáborová
hra zaãíná uÏ dlouho pfied prázdninami. Tak napfiíklad pfied dvûma lety jsme
uÏ na konci dubna potkali tlupu lovcÛ mamutÛ, plnili jsme rÛzné zkou‰ky,
sbírali první úlovky, získávali dal‰í indicie,
vyrábûli si oblek do divoãiny a v‰elijak se
pfiipravovali na nadcházející dobrodruÏství.

Podobné to bude i letos. Na tábor poje-
deme do Vitûjovic poblíÏ Prachatic, kde
jsme strávili i ãervenec minulého roku. Nûk-
tefií uÏ napjatû oãekávají, kdy bude vyhlá-
‰ena hra. Co to bude tentokrát nevíme, ale
doãkáme se. A léto tu bude coby dup.

Pokud jste zvûdaví, co v‰echno se dûlo
na táborech v minul˘ch letech, podívejte se
na na‰e webové stránky www.pracata.cz

za 35. smeãku Vlãat a oddíl Práãat
Janík (Jan Chylík)

Už se blíží tábor

Letní tábory s DDM
7.–14.7. Letní táborové soustfiedûní – Pfiimda. Vûk: 8–15 let. 
Cenu upfiesníme. Spoleãné sportovní soustfiedûní krouÏkÛ florbalu a aerobi-
cu – kaÏdá skupina s vlastním programem, spoleãné hry, soutûÏe a t˘mová
zápolení.
Kontakt: martin@ddmpraha9.cz 
9.–13.7. Toulky Prahou – pfiímûstsk˘ tábor. Vûk: 7–15 let.
Cena 45 Kã/den. Zamûfiení náv‰tûvy historick˘ch památek a zajímavostí Prahy
zpestfiené o rÛzné hry a soutûÏe. 
Kontakt: brona@ddmpraha9.cz
16.–20. 7. Krok za krokem z Prahy ven – pfiímûstsk˘ tábor. Vûk: 7–15 let
Cena 65 Kã/den. Zamûfiení v˘lety do blízkého okolí Prahy za poznáním zpest-
fiené rÛzn˘mi hrami a hrátkami. 
Kontakt: jarka@ddmpraha9.cz
14.–28. 7. M.A.S.H. 112 – 567 – Nové Mûsto nad Metují. Vûk: 8–15 let
Cena 2 500,– Kã. Podsadové stany, vojenské hangáry + dfievûná chata (základ-
na).
Tradiãní letní dûtsk˘ tábor s atraktivní celotáborovou hrou M.A.S.H.; neo-
byãejné setkání se v‰emi znám˘mi i zcela nov˘mi ãleny M.A.S.H.í rodiny,
neãekané hry, soutûÏe, legrácky i adrenalinové okamÏiky a k tomu spousta
v˘tvarn˘ch, divadelních, sportovních, hudebních i pfiírodovûdnû zamûfien˘ch
aktivit. Prostû M.A.S.H.
Kontakt: romana@ddmpraha9.cz
8.–22.7. Sportovní tábor – âesk˘ Rumburk, Jizerské hory. Vûk: 10–16 let
Cena 3100 Kã. Zamûfiení sportovní – míãové hry, cykloturistika, horolezec-
tví, turistika, celotáborová hra, dobrodruÏné hry, outdoor. 
Kontakt: karel@ddmpraha9.cz
22. 7.–5. 8. Expedice Pfiíroda – âesk˘ ·umburk, Jizerské hory. 
Vûk: 9–15 let
Cena 2900,– Kã. Poznávání pfiírody, zdokonalování tábornick˘ch dovednos-
tí, pohyb a pobyt v pfiírodû, v˘lety, sportovní hry a soutûÏe. 
Kontakt: tereza@ddmpraha9.cz
25. 7–5. 8. Expedice Fluvius 2007 – ¤íãky v Orlick˘ch horách. 
Vûk: 8–13 let
Cena 2700 Kã . Pojìte s námi objevit tajemství magického hvozdu, kde se
legendy stávají skuteãností. Hry v lese i na louce, rukodûlné ãinnosti, v˘lety.
Kontakt: filip@ddmpraha9.cz
1.–15. 8. Hor-or-tábor – Kozojedy. Vûk: 7–15 let
Cena: 2700 Kã. Zamûfiení v‰eobecné – celotáborová hra, v˘lety, koupání,
procházky, v˘tvarné a sportovní aktivity. 
Kontakt: jitka@ddmpraha9.cz
4.–18. 8. Cesta kolem svûta za 14 dní! – StráÏné, Krkono‰e. Vûk: 7–15 let
Cena 2 700,– Kã. Horská chalupa. (Ne)tradiãní letní dûtsk˘ tábor: vzru‰ují-
cí v˘prava pana F. Fogga a jeho pfiátel na cestû kolem svûta. Podafií se jim
pfiekonat v‰echny nástrahy a neuvûfiitelné nesnáze v dalek˘ch zemích a vyhrát
tak velkou sázku? Pfiipojte se k v˘pravû a... uvidíte. 
Kontakt: romana@ddmpraha9.cz
6.–10. 8. Tajemnou Prahou – Pfiímûstsk˘ tábor. Vûk: 8–12 let
Cenu upfiesníme. Pojìte s námi poznávat starou Prahu, potkat knûÏnu Libu-
‰i, rytífie tajemn˘ch uliãkách, nebo vodníka u Vltavy. 
Kontakt: marketa@ddmpraha9.cz

Tábory finanãnû podpofiilo Hlavní mûsto Praha.

Pozvánka ORIONU
V‰em dûtem ve vûku 7–14 let nabízí turistick˘ oddíl Orion volná mís-

ta na svém letním stanovém tábofie. Tábor není urãen jen pro ãleny oddí-
lu, ale pro v‰echny dûti.
Místo konání tábora: âern˘ DÛl u Bene‰ova nad âernou, Novohradské
hory
Termín konání tábora: 1.–14. ãervence 2007
Ubytování: stany s dfievûnou podsadou, pevná podláÏka
Stravování: plná penze – 5x dennû + druhá veãefie
Vybavení tábora: pevná budova s kuchyní, zastfie‰ená jídelna, um˘vár-
ny s provizorní sprchou, okolo krásné lesy, nedaleko rybník na koupání,
hfii‰tû
Program: celotáborová hra na námût knihy Robinson Crusoe, sportovní
soutûÏe a závody(olympiáda, míãové hry, ringo), pfiíroda, turistické dis-
ciplíny – vafiení na ohni, uzlování, orientace, v˘lety 
Cena tábora: 3.100,– Kã
Tábor fiídí t˘m zku‰en˘ch lidí, ktefií s dûtmi pracují nûkolik let i v prÛbû-
hu celého roku, funkci zdravotníka vykonává profesionál. 
Informace a pfiihlá‰ky: kaÏdé pondûlí v 16 nebo v 18 hod. v klubovnû
oddílu – Kpt. Stránského 994 na âerném Mostû 
nebo na www.oddil-orion.cz nebo na tel. 281 862 762 (vedoucí oddílu
a tábora – veãer)

LETNÍ EKOTÁBOR

Chystáte se do Chorvatska?
Na této stranû pfiiná‰í-
me pfiehled letních tábo-
rÛ, kter˘ je‰tû krátce
doplníme o nabídku na
dovolenou v Chorvat-
sku, kam poslední léta
vyráÏí nejvíc na‰ich
turistÛ. V Bryksovû uli-
ci sídlí cestovní kance-
láfi Dalmacijatour a v ní
je pfiipraven splnit va‰e
pfiání Tomislav Vojno-

viã, kter˘ má ve své rodné zemi ãilé osobní kontakty. Nabídka pobytÛ je pro-
ti loÀsku o dvacet procent bohat‰í a najdete v ní poznávací zájezdy, pobyty
s v˘lety, rybolovem, adrenalinov˘mi sporty, termálními láznûmi nebo tfieba
s plavbou na pirátské lodi. MoÏnosti ubytování jsou v luxusních zafiízeních
i apartmánech, ale podle pfiání také v opu‰tûné kamenné vesnici ve stylu
„robinsonské“ dovolené. Bohat˘ v˘bûr naleznete na roz‰ífien˘ch stránkách
www.dalmacijatour.cz, psát mÛÏete na mailovou adresu info@dalmacija-
tour.cz, pfiípadnû telefonovat na 281 910 099 a 607 208 673. vok
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Jak jsme slíbili v dubnu, povíme vám tentokráte nûco blíÏ o na‰í spo-
lupráci a finanãní podpofie ze strany projektu Henkel Smile: Henkel Smi-
le je iniciativa, která zastfie‰uje charitativní projekty spoleãnosti Henkel.
Pomoci se snaÏí pfieváÏnû dûtem a mladistv˘m. V‰echny spoleãnosti ze
skupiny Henkel Group ve více neÏ 120 zemích svûta financují stovky
dobroãinn˘ch programÛ v sociální i zdravotní oblasti.

JAHODA se ucházela o finanãní podporu pro svÛj projekt prostfied-
nictvím pracovnice spoleãnosti Henkel Renaty Skafové, která
s JAHODOU jiÏ dfiíve spolupracovala jako dobrovolnice. Spoleãnû jsme
vytvofiili men‰í, av‰ak velmi synergick˘ projekt, jehoÏ cílem bylo pfii-
pravit pro v‰echny náv‰tûvníky JAHODY dal‰í nové prostory a v tûch
stávajících, jiÏ zabydlen˘ch, nabídnout úplnû nové moÏnosti jejich vyu-
Ïití.

Klub JAHÒDKA tak získá po 3 letech zcela autonomní zázemí a v˘raz-
nû posílí kapacitu poãtu pfiítomn˘ch rodiãÛ a dûtí. Klub JAHODA pro
volnoãasové a jiné aktivity kvalitní zázemí, podobné atelieru, s kuchyÀ-
sk˘m pultem, protoÏe kromû her a zábavy, ãasto v JAHODù podnikáme
v˘pravy za poznáním relativnû v‰edních Ïivotních dovedností, pfiesnû pod-
le hesla: „Co se v mládí nauãí‰ …“ no a ani klub DÎAGODA nepfiijde
zkrátka, protoÏe se podafiilo ãást prostoru v na‰em „centru JAHODA“
vyãlenit na hudební aktivity a vznikl zárodek hudební zku‰ebny, kterou
je‰tû budeme spoleãnû s na‰imi klienty dotváfiet.

Dûkujeme pfiedev‰ím spoleãnosti Henkel Smile, která podpofiila
ná‰ projekt ãástkou 5000 €, bez které bychom byli „nahraní“, zatím-
co teì se uÏ mÛÏeme soustfiedit „na hraní“.

Klub Jahůdka v květnu:

Kvûtnová JAHÒDKA bude tvofiivá …
22. kvûtna probûhne velké bramborové tiskání
29. kvûtna budeme vytváfiet koláÏe z natrhan˘ch papírÛ
V‰echen materiál je zaji‰tûn˘, potfieba jsou jen dobré nápady a oble-

ãení, které se mÛÏe za‰pinit. 

Klub JAHODA v květnu:

7. kvûtna – Tvofiení maminkám k svátku: Maminky tradiãnû osla-
ví svátek a tak jim nûco malého vyrobíme. Pfiijìte i vy do Jahody a potû‰-
te maminku vlastnoruãnû vyroben˘m dáreãkem 

17. kvûtna – Repete malého vafiení: Po malé pauze opût polechtáme
na‰e mlsné jaz˘ãky. Jste zvûdaví, ãím a jak? Tak pfiijìte od 16 hod. do
JAHODY! Máte-li zajímav˘ recept nebo nápad, pfiineste ho s sebou.

29. kvûtna – V˘roba pfiírodní propisky: Chcete b˘t in, originální
a jedineãní? Pfiijìte si do Jahody vyrobit propisku z pfiírodního materiá-
lu! Tímto originálním kouskem urãitû zaujmete v‰echny spoluÏáky
a kámo‰e. S sebou si nezapomeÀte pfiinést náplÀ do propisovaãky (bar-
va je na vás).

Klub DŽAGODA v květnu:

11. a 25. kvûtna – Kulturní klub aneb setkání, které mÛÏete ovlivnit
i vy! Pfiijìte se s námi pobavit, ale i diskutovat na váÏná témata.

12. kvûtna – DUHA Sobotní den v reÏii „duhového sdruÏení“. Trocha
práce a o mnoho víc zábavy!

17. kvûtna – Fotbálková liga Konec tréninku, dal‰í zápas je tu! A s ním
nové v˘sledky do tabulkové listiny DÏagodové ligy. Stále je‰tû je ãas se
pfiipojit! Registrace do 17 hodin.

Leteck˘ v˘let – Bûhem kvûtna probûhne sobotní v˘let do svûta léta-
jících strojÛ, letu‰ek a pilotÛ. PraÏské leti‰tû nám prostfiednictvím na‰ich
dobrovolnic Eli‰ky a Katky umoÏní prohlídku ‰kolícího stfiediska. Termín
se dozvíte vãas na stránkách www.jahodaweb.cz nebo pfiímo v DÏagodû.

Otevfieno v klubech JAHODA:
Klub JAHÒDKA – úter˘, stfieda, ãtvrtek od 9 do 11 hod.
Klub JAHODA – pondûlí, úter˘ a ãtvrtek od 15 do 19 hod.
Klub DÎAGODA – úter˘, ãtvrtek a pátek od 15 do 20 hod. 
(Úterní odpoledne 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
telefon do v‰ech klubÛ: +420 281 916 352 
+ klub DÎAGODA mobil 774 674 060
email: info@jahodaweb.cz
ã.ú. 127528689/0300 vefiejná sbírka 
www.jahodaweb.cz

JAHODOVÉ MENU
Vzpomínka na letošní 
„Velikonoční tvoření“
V dubnu, pár dní pfied Velikonocemi, se Mot˘lek tra-

diãnû zaplnil dûtmi a jejich rodiãi pfii spoleãném svá-
teãním tvofiení. V‰ichni se s chutí pustili do pletení
pomlázek, malování kraslic, v˘roby rÛzn˘ch velikonoãních dekorací
a peãení voÀav˘ch perníãkÛ a jidá‰kÛ. Velice dûkujeme na‰im ochotn˘m
dobrovolníkÛm, ktefií pomohli se v‰ím, naã men‰í dûti nebo dûti s posti-
Ïením nestaãily. V‰ichni si tak mohli domÛ odnést nejen dobrou náladu,
ale i hezkou velikonoãní v˘zdobu.

Lukáš Vondráček pro Motýlek – 
pozvání na koncert

Srdeãnû zveme v‰echny pfiíznivce klasické hudby na benefiãní kon-
cert, jehoÏ protagonistou bude vynikající mlad˘ klavírista Luká‰ Vond-
ráãek. Koncert se koná 17. kvûtna od 19 hodin v koncertní síni FOK –
Kostele sv. ·imona a Judy na Starém Mûstû. Vstupenky v cenû 250,– Kã
zakoupíte v prodejní síti Ticket-Pro (www.ticketpro.cz), zá‰titu nad kon-
certem pfievzal starosta Prahy 14 Ing. Miroslav Fronûk. (Dále viz str. 27.)

Mimořádná nabídka Motýlku na květen
9. 5. (mimofiádnû stfieda) v Galerii 14, 17. 30 Divadélko pro dûti:

O u‰até princeznû. Hraje divadlo Glanc.
15. 5. (úter˘) v Mot˘lku, 17–19 hod. Klub rodiãÛ, ktefií peãují o dítû

s postiÏením.
Hlídání dûtí moÏné po pfiedchozí domluvû.
17. 5. (ãtvrtek) v kostele sv. ·imona a Judy, 19 hod. benefiãní kla-

vírní koncert Luká‰e Vondráãka pro Mot˘lek.
19. 5. (sobota) v Mot˘lku, 9–16 hod. Celodenní hlídání dûtí s han-

dicapem (pfiihla‰te se prosím vãas telefonicky nebo e-mailem).
Relaxaãní malování s Danou Zimovou – pfiesn˘ termín bude vyvû-

‰en na internetov˘ch stránkách Mot˘lku www.motylek.org

Mimořádné akce klubu Pacific
10. 5. (ãtvrtek) v Pacifiku, 15 hod. Break Dance v klubu – nejen Ïe

uvidíte ‰piãkové brejkafiské v˘kony Michala Belána, ale taky se od nûj
nûãemu nauãíte!

5. (pondûlí) v Pacifiku, 15 hod. Alchymie barev aneb jak si namí-
chat skvûlé barvy – tvÛrãí malování s Danou Zimovou

24. 5. (ãtvrtek) sraz ve 14 hod. u Pacifiku – v˘let na praÏskou Bam-
biriádu (v klubu si pfiedem mÛÏete vyzvednout kartiãku na souhlas rodiãÛ)

31. 5. (ãtvrtek) na zahradû u Pacifiku, 14.30–17. hod. oslava 
Dne dûtí – hry, zábava, soutûÏe

Komunitní centrum MOTÝLEK

PhDr. Zuzana Jelenová
pfiedsedkynû SdruÏení na pomoc dûtem s handicapy

KC Mot˘lek, Vlãkova 1067, Praha 14 
Tel. 281 912 081, www.motylek.org
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KVĚTNOVÝ INTEGRAČNÍ VÝLET
TRADIâNù T¤ETÍ SOBOTU V MùSÍCI – TEDY

19. 5. 2007 ZVEME V·ECHNY DùTI – ZDRAVÉ
I S HANDICAPY A JEJICH RODIâE NA PROCHÁZKU S KONÍKY.
DOPOLEDNE VYJDEME ZE STÁJÍ ·ESTAJOVICE V DOPROVODU
PùTI PONÍKÒ. BùHEM PROCHÁZKY SE DùTI SEZNÁMÍ S PONÍKY,
ZAJEZDÍ SI A ZAHRAJÍ SI RÒZNÉ HRY. RODIâE SI JAKO VÎDY
HEZKY POPOVÍDAJÍ A V·ICHNI SE PùKNù PROJDEME. S SEBOU
NEZAPOMùNTE OBùD, SVAâINKU A OBLEâENÍ PODLE POâASÍ.
NA PROCHÁZKU MÒÎOU JÍT I VELMI MALIâKÉ DùTI, NA PONÍKU
SE DÁ JEZDIT OD 2 LET. CESTA JE VHODNÁ I PRO KOâÁRKY.
Tù·ÍME SE NA VÁS. NA V¯LET JE NUTNÉ SE P¤IHLÁSIT NA TEL.
776 582 848 – Markéta ·ulcová, ZDE SE DOZVÍTE I P¤ESN¯ âAS
ODCHODU A DAL·Í INFORMACE.

LETNÍ INTEGRAČNÍ TÁBOR PRO DĚTI S HANDICAPY
A JEJICH RODINY 

Letní integraãní t˘denní tábor s koÀmi pro dûti s handicapy a jejich
rodiny: první turnus 28. 7.–4. 8. , druh˘ turnus: 4. 8.–11. 8. Hostit nás ten-
to rok bude krásné prostfiedí ·umavy – zámek Kout na ·umavû. Cena cca
1000Kã/1. dospûl˘ a 600Kã/dítû (víceãetné rodiny dle finanãní situace –
moÏnost dohody). V cenû: ubytování, strava a terapeutick˘ program. Pobyt

druhého dospûlého moÏn˘ po individuální dohodû. Více informací
www.zajiceknakoni.cz a zajiceknakoni@centrum.cz. 

Jsou vítány i rodiny s dûtmi zdrav˘mi, které zajímá tato pro-
blematika. (Cena tábora dohodou). Informace a pfiihlá‰ky Marké-

ta ·ulcová – 776 582 848. 
HLEDÁME SPONZORY TÁBORA, KTE¤Í MOHOU PO-

SKYTNOU BUë FINANâNÍ DAR NEBO DROBNOSTI JAKO CENY
– NAP¤. REKLAMNÍ P¤EDMùTY VA·Í FIRMY APOD. KAÎD¯
ZPÒSOB POMOCI JE MOÎN¯ ODEâÍST Z DANÍ.

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

Pondûlí: 9.30–12 hod. kontakt 775 92 92 75 – Petra ·ichová 
15–17 hod., kontakt 777 91 05 49 – Eva Geblerová

Úter˘: 14–17 hod. kontakt 723 05 22 97 – Krist˘na DoleÏalová
Stfieda: 9.30–12 hod. kontakt 776 64 73 23 – Zuzka Kfiápková
âtvrtek: 15–17 hod. kontakt 605 46 46 04 – Eva ·kvorová
Ostatní dny vãetnû víkendÛ je moÏné domluvit (776 58 28 48 – Marké-

ta ·ulcová). Va‰e dítû je potfieba na dan˘ termín objednat u uvedeného dob-
rovolníka. Jezdíme na men‰ích konících v ·estajovicích u Prahy, 20 minut
jízdy autobusem z metra âern˘ Most. Na dûti se tû‰í koníci Artu‰, Zuzanka,
Johny (pro velké dûti) a Lady.
VÍCE INFORMACÍ O NÁS A NA·Í âINNOSTI NA

WWW.ZAJICEKNAKONI.CZ, zajiceknakoni@centrum.cz nebo na tel.:
776 582 848 – Markéta ·ulcová. 

Zajíčkův květen

Obãanské sdruÏení Zajíãek na koni se letos poprvé roz-
hodlo uspofiádat pro dûti z na‰í mûstské ãásti v Galerii 14 veliko-

noãní odpoledne. Aãkoliv bylo na Bílou sobotu venku chladno, tûm, kte-
fií pfii‰li do Galerie to vÛbec nevadilo. Asi stovka dûtí s rodiãi shlédla od jedné
hodiny divadelní pfiedstavení a pak zaãalo to pravé velikonoãní tvofiení – bar-
vila se vajíãka, pletly pomlázky a dekoraãní pfiedmûty, vyrábûla se pfiáníãka
a zápichy do kvûtináãe, zpívalo se a malovalo. V jednu chvíli jsme tady napo-
ãítali asi 170 dûtí a dospûl˘ch, takÏe nûktefií postávali i pfied Galerií. Bon-
bónkem akce bylo vyhla‰ování nejkrásnûj‰ího velikonoãního vajíãka. Do sou-
tûÏe se pfiihlásilo se sv˘mi kraslicemi 23 dûtí a sedmiãlenná porota rozhodla
o vítûzce, jíÏ se stala malá Karolínka. Dokonce se podafiilo splnit i nároãn˘
zámûr – pomoci neorganizovan˘m dûtem na sídli‰ti trávit voln˘ ãas. ¤ada
jich totiÏ pfii‰la „jen tak“ – bez rodiãÛ, protoÏe nemûli co dûlat a strávili zde
pfiíjemnû a smysluplnû volné odpoledne. Na úspûchu akce mûli velk˘ podíl
i sponzofii. Dík patfií IKEA, Globusu, firmû Petr’s a firmû Rodinné finance –
Jifií ·ubrt. text a foto: ves

V‰em sponzorÛm DùKUJEME za jejich pochopení a podporu!
ZároveÀ bychom chtûli zvlá‰È podûkovat panu FroÀkovi,
starostovi Prahy 14, paní Urbánkové z odboru Ïivot-
ního prostfiedí, paní Naidrové z odboru ‰kolství
a paní Veselé, redaktorce ListÛ Prahy 14 za
zvlá‰tní pochopení a trpûlivost. 

za o.s. Zajíãek na koni Markéta ·ulcová

Úspěšné Zajíčkovy Velikonoce
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Klubíčko mezi zvířátky
MoÏná vût‰ina z vás neví, Ïe pfiímo „za humny“ máme jakousi zoologickou
zahradu, v níÏ Ïije 100 druhÛ a plemen hospodáfisk˘ch a divok˘ch zvífiat. Na
rozdíl od zoo jde ale o zvífiata tuzemská a toto kulturnû-vzdûlávací zafiízení,
nazvané Nauãná stezka Radonice patfií hospodáfiskému sdruÏení malorolní-
kÛ Jen‰tejn. 

ProtoÏe v matefiském centru Klubíãko YMCA Praha âern˘ Most se se‰ly
podnikavé a ‰ikovné maminky, objevily na internetu stránky o této nauãné
stezce (www.naucna-stezka.ic.cz) a koncem dubna se tam se sv˘mi ratolest-
mi vypravily. Co mohly dûti obdivovat? Tak napfiíklad zakroucené rohy kame-
runského berana, pohladily si li‰ku Lucinku, pfiedhánûly se kdo dá ‰Èavna-
tûj‰í traviãku králíkÛm a zajícÛm, rohlíky na svaãinu spofiádali poníci Hurvínek
a Ferda, s respektem si prohlíÏely divoká prasátka. Jen pro ilustraci vyjme-
nuji alespoÀ nûkterá dal‰í zvífiata, která tady najdete: kozy, ovce, husy, holu-
by, hrabavou drÛbeÏ, fretky, morãata, baÏanty, krÛty a krocany, srnky a mno-

ho dal‰ích. Vût‰inou jde o zachránûná mláìata, která pfii‰la o matku, nebo je
lidé pfiinesli jako poranûná. Odchovaná mláìata divok˘ch zvífiat se vypou-
‰tûjí zpût do pfiírody. Chcete se s dûtmi do Radonic jet podívat? Náv‰tûvu si
mÛÏete pfiedem dohodnout na tel. 602 420 963 s panem Myslivcem, kter˘
nauãnou stezkou provádí dûti ze ‰kol, ‰kolek, skupinky i jednotlivce. Z âer-
ného Mostu sem pfiímo jede autobus 367. Hodnû zvífiátek je ochoãen˘ch, tak-
Ïe si je mÛÏete pohladit, na ponících se mÛÏete povozit a pfii v˘kladu pana
Myslivce se dozvíte o na‰ich zvífiatech hodnû zajímavého. 

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

Pro maminky, pfied‰kolní dûti, tatínky i babiãky pfiipravujeme:
Dopolední programy:
Pondûlí: 9.30–11.30 Volná herna Vstup bez pfiihlá‰ení. K. Budzanowská

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

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

a dûti. Vstup voln˘ bez pfiihlá‰ení! M. Nováková tel. 775 204 208, K.
Zlatohlávková 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: 9.30–11.30 Volná herna s programem. Vstup bez pfiihlá‰ení.
I. Benediktová, K. Zlatohlávková 

Do heren je poplatek 25 Kã pro maminky 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 (maximum pro-
dávan˘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 tel. 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 tel. 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:
Tradiãní jiÏ devátá JEDNORÁZOVÁ BURZA hraãek, obleãení dût-

ského i dospûlého, sportovních potfieb S TOMBOLOU probûhne ve
stfiedu 16.5. od 10 do 12 hodin. 

Vûci prodávají v rámci herny maminky a dti samy po zpívání
ku, je tfieba je pfiinést do 9.15 hod.

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 

stránky 7–10 pfiipravila: Alena Veselá

DDM na Černém Mostě
16. 5. st Dáma. SoutûÏ

v deskové hfie dáma, pro dûti
od 8 let, nutná rezervace,
vstup zdarma – v 16 hod.

19. 5. so Zámek Sych-
rov, Je‰tûd, celodenní v˘let.
Pfiihlá‰ky a bliÏ‰í informace v DDM.

23. 5. st Karetní fiádûní. SoutûÏ v kartách – pr‰í, kvarteto pro dûti od
8 let, nutná rezervace, vstup zdarma – v 16 hod.

25.–27. 5. Expedice Kairos, aneb hurá do Kocourkova. Tentokrát bude-
me s tajnou expedicí Kairos putovat do zajímav˘ch míst: zavítáme do mûs-
ta Kocourkova a s jeho obyvateli zaÏijeme víkend pln˘ legrace, smíchu
a blázniv˘ch kocourkovsk˘ch nápadÛ! DobrodruÏství, kamarádství a krás-
ná pfiíroda – to v‰e ve mûsteãku jasného rozumu a hluboké moudrosti!

Výtvarná soutěž: 
29. 5. út Tvofiivé úter˘. Pro dûti od 7 let, cena 20 Kã, rezervace míst

nutná – v 16–18 hod.
Klub Most – otevfien˘ klub pro mládeÏ, po 14–19 hod., út a ãt 14–18

hod., st 14–20 hod., pá 14–17 hod., soutûÏe, hry, vstup zdarma
Pro ‰kolní rok 2007/8 hledáme externí pracovníky – vedoucí zájmo-

v˘ch krouÏkÛ v˘tvarn˘ch, sportovních, technick˘ch…. Zájemci, pro-
sím, kontaktujte nás telefonicky nebo osobnû.

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

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

Li‰ku Lucinku pan Myslivec vyndal ven 
a dûti si ji prohlédly pûknû zblízka

Králíci  podávanou traviãkou nepohrdli

Poníci Hurvínek a Ferda si pochutnávali
na dobrotách, které jim dûti pfiinesly
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Program na KVĚTEN
Rozpis pravideln˘ch krouÏkÛ a kurzÛ najdete na na‰ich webov˘ch

stránkách.

EKO kroužek a EKO klub
Na kvûten plánujeme jarní hry v pfiírodû a samozfiejmû vycházky do

okolí. EKOkrouÏek a EKOklub je urãen dûtem, které zajímá pfiíroda, dûní
okolo nás a vlastní moÏnosti v ochranû Ïivotního prostfiedí. Klubov˘ pro-
gram s lektorkami, hry a vycházky jsou zdarma. 

EKO krouÏek pro dûti 6–9 let je ve ãtvrtek 15.45–16.45 
EKO klub 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 dospûl˘ch?
Sluníãka je program her, malování a tvofiení pro nejmen‰í: 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. 

Logopedický kroužek Papoušci 
Pro dûti od tfií let a jejich maminky – nácvik v˘slovnosti, instruktáÏ pro

maminky, jak a co s dítûtem cviãit, aby správnû vyslovovalo. Vede Mgr.
Diana Ondru‰ová. 

Akce našich kroužků 
Svátek maminek
Maminky mají 13. kvûtna svátek, tak jim vyrobíme dáreãek. KrouÏky

Sluníãka: 10. kvûtna, Pastelka: 7. kvûtna 
MÁjové MAlování 
Povídání, poznávání a malování zvífiátek a jarní pfiírody. Sluníãka

15. a 17. kvûtna 
Den Dûtí
SoutûÏe a hry pro dûti o drobné ceny. Sluníãka 31. kvûtna 
V pátek 25 kvûtna 10–13 hod. vás v rámci projektu financovaném

Evropsk˘m sociálním fondem zveme na setkání s psycholoÏkou PhDr.
Simonou Horákovou – Hoskovcovou nad tématem Posilování psy-
chické odolnosti dûtí v pfied‰kolním vûku. 

Workshop probíhá v prostorách Obãanské inspirace na âerném Mostû,
prosíme o telefonické pfiihlá‰ení, v‰e je zdarma. 

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

inspirace, Kuãerova 14.
Sociální a zamûstnavatelská problematika pro Ïeny (Mgr. Kláp‰tová) –

Obãanská inspirace, Kuãerova 14. Dotazy mÛÏete zasílat i e-mailem. 
Do poraden se mÛÏete objednávat na tel.: 776 046 112 nebo 281 918 473

nebo pfiímo ve sdruÏení – Kuãerova 14.
Bezplatné poradenství poskytujeme díky grantové podpofie MPSV

a MHMP.

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

Jarní sázení semínek na
(zatím) nevzhlednou plochu pfied
Obãanskou inspirací, které pro-
bûhlo v rámci jejího Ekoklubu,
urãitû pfiispûje ke zkrá‰lení zdej-
‰ího Ïivotního prostfiedí.

Turistický oddíl ORION – 93. pionýrská skupina

Závod v Kralupech nad Vltavou
Malí turisté z oddílu Orion pfiijali v bfieznu pozvánku KâT z Kralup nad

Vltavou na Mistrovství Stfiedoãeského kraje v Turistickém závodû. Závod
se konal pro v‰echny vûkové kategorie od 6 let v˘‰e. Konkurence se sje-
la z rÛzn˘ch koutÛ kraje veliká. Závod dokonale provûfiil nejen fyzickou
zdatnost jednotliv˘ch úãastníkÛ – vytrvalost v bûhu, lanová lávka, hod
na cíl, ale také znalosti z oblasti turistiky – azimutov˘ úsek, znalost mapo-
v˘ch znaãek, kulturních památek, dfievin, stavba stanu atd. OrioÀáci se
takového závodu zúãastnili poprvé, pro nûkteré to byl vÛbec první jak˘-
koliv turistick˘ závod, coÏ se nakonec projevilo i ve v˘sledkové listinû.
Na závodech se jim ale líbilo, pfií‰tí rok by se chtûli závodÛ opût zúãast-
nit. 

Uzlovací soutěž 
v Českých Budějovicích

Tradiãní soutûÏ v rychlosti ve vázání uzlÛ – jiÏ 13. roãník – se konala
o víkendu 30. 3.–1. 4. v âesk˘ch
Budûjovicích. âlenové oddílu Ori-
on na ní ani letos nemohli chybût,
patfií mezi „stálé“ úãastníky. Z celé
republiky se sjela do Budûjovic
necelá stovka soutûÏících a Orio-
Àáci se mezi nimi rozhodnû neztra-
tili. Nejlépe se umístila Sa‰a Rey-
naudová na 2. místû s ãasem, kter˘
je zároveÀ nov˘m rekordem oddí-
lu – ‰est základních uzlÛ uvázala
za 16.25 sekund. Do finále se
„prouzloval“ i Martin Janda – ten
skonãil na 6. místû a utvofiil si svÛj
osobní rekord. Mezi 10 nejlep‰ích
ve své kategorii se probojovala
i Lucka Vorlíãková (7. místo). Ve
‰tafetovém závodû druÏstev Orion
obsadil celkovû 5. místo a v sou-
tûÏi kolektivÛ skonãil nakonec na
6. místû.

Velikonoce s Orionem
Na velikonoãní prázdniny se ãlenové turistického oddílu – samí chlap-

ci – vydali na oblíbenou základnu DDM v Hefimanovû Mûstci. UÏili si
dostateãnû sportu – zejména míãov˘ch her na hfii‰ti u základny, ale i tro-
chu turistiky pfii poznávání dal‰ích zajímav˘ch míst v okolí: Chrudim se
sv˘m proslul˘m Muzeem loutek, romantick˘ zámek Îleby i malebná
Ïidovská synagoga a hfibitov pfiímo ve zdej‰ím mûstû. Chlapci se vypra-
vili i na vrbové proutky a vlastnoruãnû si upletli pomlázky, vedoucí se
místo chybûjících dûvãat postarali o zdobení vajíãek. A v‰ichni spoleãnû
pekli i velikonoãní jidá‰e. Na Velikonoãní pondûlí se ve skupinkách vyda-
li po mûsteãku na koledu jiÏ brzy ráno. Vrátili se s pûknou nadílkou a pfii-
byly jim i stuÏky na pomlázce od vy‰lehan˘ch dûvãat. Je pûkné, Ïe se ten-
to zvyk je‰tû udrÏuje. 

Informace o pfiipravovan˘ch akcích na webu oddílu, kdo má zájem,
mÛÏe se pfií‰tû pfiidat. JAN

Ekoklub 
pro sídliště
Ekoklub 

pro sídliště

Amazonský březen – 
za kamna nevlezem!

Hurá – jaro uÏ je tu! Koneãnû je o schÛzkách teplo a taky hlavnû svûtlo!
Malá ochutnávka z na‰eho bfieznového programu: cvrnkáme kuliãky, pûstu-
jeme kytiãky, sbíráme v‰elijaké zvlá‰tnosti, zpíváme skautské písnû, plníme
stra‰ideln˘ testík a v neposlední fiadû se vûnujeme v‰elijak˘m rekordÛm. Pfied-
stavte si, Ïe i skauti jdou s moderní dobou a jsou IN a proto také v pÛlce bfiez-
na vyráÏíme do knihovny Právnické fakulty surfovat po internetu. Vyhledá-
váme si v‰elijaké zajímavosti a novinky z oblasti kultury a skautingu. Ihned
poté se pfiemisÈujeme do kina Oscar Imax na Flofie. Ve speciálních br˘lích
jsme shlédly 1,5 hodinov˘ film „Lovecká sezóna“ ve 3D (trojrozmûrném
obrazu). Bylo to moc fajn. Ke konci mûsíce jsme se vrhly na velk˘ jarní úklid
celé na‰í klubovny – uÏ to za ten cel˘ rok zase potfiebovala! Pfiitom jsme ulo-
vily dvû stra‰id˘lka: „Skfiítka hospodáfiíãka“ a „·kodolibku domácí“. Po obû-
dû si jdeme zahrát oblíben˘ bowling do Horních Poãernic. Dvouhodinovou
hru s kuÏelkami jsme si fiádnû uÏily.

vedoucí oddílu Rusalka
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Na dovolenou s chlupatým přítelem

Pejska nebo koãiãku má dneska
doma kdekdo. Jsou kamarády a mil˘-
mi spoleãníky jak nám dospûl˘m, tak
na‰im dûtem. Právû kvÛli jejich kon-
taktu s dûtmi, kterému nelze zabrá-
nit, si vût‰ina z nás dobfie uvûdomu-
je nutnost pravidelného odãervování.
Jste si jisti, Ïe zvífieti podáváte anti-
parazitální pfiípravek ve správn˘ch
ãasov˘ch intervalech? Znáte pfiízna-
ky pfiípadné nákazy parazitem? Víte
jak a kde se mÛÏete s parazity dostat
do kontaktu? To jsou otázky, na nûÏ
by kaÏd˘ z nás mûl znát odpo-
vûdi – v zájmu svého zdraví
i zdraví sv˘ch dûtí, které jsou
bohuÏel ohroÏeny daleko víc. 

Mezi nejãastûj‰í parazity
psÛ a koãek patfií ‰krkavka

(Toxocara canis a Toxocara cati)
a tento parazit je pfienosn˘ také na
ãlovûka, kter˘ se mÛÏe nakazit prak-
ticky kdekoliv pfii kontaktu s hlínou
ãi pískem, na níÏ mají zvífiata pfiístup.
Proto jsou víc ohroÏené malé dûti,
které si olizují ruce ãi dokonce dáva-
jí písek do úst. Nakazit se mÛÏe-

me ale i ‰patnû
omyt˘m ovocem
nebo zeleninou,
konzumací jídla
neumyt˘ma ru-
kama atd. One-

mocnûní – infi-
kování parazitem se projevuje
zvracením, nechutenstvím, prÛjmem
ãi únavou kloubÛ a svalÛ nebo koÏ-
ní vyráÏkou. Tyto pfiíznaky mohou
trvat nûkolik dnÛ, t˘dnÛ, ale i let.
ZávaÏnost onemocnûní závisí na
poãtu pozfien˘ch vajíãek a imunitním
stavu postiÏeného. V̆ zkumy proká-
zaly, Ïe témûfi pûtina lidí je infiková-
na. Léãba záleÏí na momentálním
projevu nemoci. Pokud pacient nemá
potíÏe a nemoc je zji‰tûna náhodnû,
léãbu podstoupit nemusí, neboÈ jeho
tûlo si vytvofiilo jiÏ protilátky. Pokud
ale potíÏe jsou, musí lékafi naordino-
vat léky a pacient chodí na pravidel-
ná vy‰etfiení.

Nejjednodu‰‰í a zároveÀ nejdÛ-
leÏitûj‰í je proto pravidelné odãer-
vování na‰ich zvífiecích mazlíãkÛ
(pochopitelnû také odklízení trusu
a dodrÏování hygienick˘ch zásad).

Ideální je pro odãervování ãasov˘
odstup tfií mûsícÛ. MÛÏete tedy buì
jednou za ãtvrt roku nav‰tívit veteri-
náfie a nechat zvífie odãervit nebo
zakoupit napfi. v lékárnû (nebo také
ve veterinární ordinaci) volnû pro-
dejné odãervovací pfiípravky – napfi.
fiady Drontal od firmy Bayer. Tyto
pfiípravky pÛsobí proti v‰em parazi-
tÛm, napadajícím zaÏívací trakt psÛ
i koãek. A jaké pfiíznaky mÛÏeme
pozorovat u napaden˘ch zvífiat? Nej-
vût‰í ‰kody ‰krkavky napáchají u ‰tû-
Àat a koÈat do doby asi 3 mûsícÛ po
narození, kdy mohou vést aÏ k jejich
uhynutí. Pfiíznakem je malé pfiib˘vá-
ní na váze, ka‰el, chudokrevnost, prÛ-
jem, zvracení a nafouklé bfií‰ko.
O ãetnosti odãervování mláìat vás
bude informovat kaÏd˘ veterináfi.
Myslete na svá zvífiata – tím Ïe jsou
stále v kontaktu se zemí, jsou vysta-
vena permanentnímu riziku nákazy.

z informací odborníkÛ na
tiskové konferenci pfiipravila: ves

Na základû ãetn˘ch dotazÛ na moÏnosti vycestování se
psy pfietiskujeme informaci Státní veterinární správy (SVS)
o základních veterinárních podmínkách pfii turistick˘ch
cestách se zvífiaty v zemích EU.

Nelze sice fiíci, Ïe by se v leto‰ním roce nûjak mûnily podmínky pro turis-
tické cesty se psem ãi koãkou, pfiesto povaÏujeme za vhodné nûkterá základ-
ní fakta zopakovat, popfiípadû doplnit.

Kdo hodlá cestovat se sv˘mi zvífiecími miláãky, tedy psy, koãkami nebo
fretkami do zemí EU, musí mít pro tento úãel pas pro malá zvífiata, kde je
rubrika pro vyplnûní údajÛ o povinné vakcinaci proti vzteklinû. Pas vydáva-
jí schválení soukromí veterinární lékafii. PakliÏe cestovatelé zamífií do zemí
mimo EU, musí poãítat s tím, Ïe i zde vyÏadují potvrzení o vakcinaci, popfií-
padû musí splnit nûkteré dal‰í poÏadavky konkrétních zemí. Proto je vhodné
se vãas o tûchto podmínkách informovat na zastupitelsk˘ch úfiadech dotyã-
n˘ch zemí.

Podmínkou vydání pasu je oznaãení zvífiete – musí b˘t tetováno (ãitelnû),
nejlépe v‰ak je, je-li opatfieno elektronick˘m ãipem, coÏ v‰echno provede
soukrom˘ veterinární lékafi. âitelnû tetované zvífie mÛÏe cestovat po EU (kro-
mû velké Británie, Irska, Malty a ·védska) aÏ do poloviny roku 2011, vypl˘-
vá to z nafiízení (ES) ã. 998/2003. Dále zvífie musí b˘t vakcinováno proti
vzteklinû v souladu s legislativou EU, to znamená, Ïe první oãkování pro úãe-
ly cestování musí mít zvífie jakmile dosáhne stáfií tfií mûsícÛ. Fotografie zví-
fiete v pase není povinná. 

Velká Británie, Irsko, Malta a ·védsko poÏadují potvrzení z EU schvále-
né laboratofie (v Liberci a v Praze) o úãinnosti vakcinace proti vzteklinû. Do
Británie, Irska a na Maltu je potfieba toto vy‰etfiení mít 6 mûsícÛ pfiedem
(mûsíc po oãkování a 6 mûsícÛ pfied vstupem na území jmenovan˘ch státÛ).

·védsko poÏaduje vy‰etfiení hladiny protilátek proti vzteklinû provedené mini-
málnû 120 dní a maximálnû 365 dní po oãkování proti vzteklinû. 

Británie, Irsko, Malta, a Kypr navíc poÏadují, aby byli pes, koãka nebo
fretka 24 aÏ 48 hodin pfied vstupem o‰etfieni prostfiedkem proti echinokokó-
ze a proti klí‰ÈatÛm. ·védsko poÏaduje o‰etfiení proti echinokokóze maxi-
málnû 10 dní pfied vstupem, Finsko maximálnû 30 dní pfied vstupem. V‰e
aplikuje na poÏádání soukrom˘ veterinární lékafi. 

Turisté, ktefií smûfiují do nûkteré z neãlensk˘ch zemí potfiebují pas pro malá
zvífiata pfii návratu na území EU. Navíc pak musí splnit veterinární podmín-
ky pro vstup do dané neãlenské zemû. Nejãastûj‰í poÏadavky neãlensk˘ch
zemí jsou stejné, jako v pfiípadû Chorvatska, nejãastûj‰ího cíle na‰ich turis-
tÛ. Majitel musí mít pro své zvífie potvrzení o vakcinaci proti vzteklinû a potvr-
zení o identifikaci – tetování, nebo oznaãení ãipem – coÏ je obsaÏeno v pasu
pro malá zvífiata. Jde-li o mladého psa s prvním oãkováním, tak musí b˘t pro-
vedeno nejménû 6 mûsícÛ pfied vstupem. Navíc pak musí mít cestovatel potvr-
zení od soukromého veterinárního lékafie o tom, Ïe zvífie je zdrávo, ne star‰í
tfií dnÛ, a potvrzení z místnû pfiíslu‰né krajské, popfiípadû mûstské veterinár-
ní správy, Ïe v místû je tzv. pfiíznivá nákazová situace (tzv. kulaté razítko). 

Urãitû není na ‰kodu nechat psa oãkovat i proti leptospiróze ãi parvoviró-
ze, popfiípadû proti lymské borelióze, a to bez ohledu, zda majitel se psem
hodlá vycestovat, ãi nikoli. Zde je vhodné se poradit se soukrom˘m veteri-
nárním lékafiem.

Zku‰ení cestovatelé dobfie vûdí, Ïe na cesty se zvífiaty je dobré se vypra-
vit za chladu ráno, popfiípadû naveãer, vÏdy je dobré mít s sebou vodu, oblí-
benou hraãku a deku a v pfiípadû veder chladit hfibet ãi tlapky zvífiete mok-
r˘m hadrem. Pes by nemûl za jízdy vyhlíÏet z oken, mimo jiné mu hrozí zánût
spojivek. Cestu je vhodné pfieru‰ovat a nechat psa probûhnout, napít se
a vyvenãit.                 

Josef Duben, tisk. mluvãí SVS âR

Našly nové
domovy

Chraňte svá zvířata –
a tím i sebe

Mot˘l z Fata Morgany

Jarní umisÈovací v˘stava opu‰tû-
n˘ch koãek se konala 22. dubna tra-
diãnû v Horních Poãernicích v pro-
storách Chvalské tvrze. Vstupenkou
byla opût konzerva koãiãího krme-
ní a cílem v˘stavy bylo najít nov˘
domov pro co nejvût‰í poãet odlo-
Ïen˘ch koãek z útulkÛ. Doufáme,
Ïe ho na‰la i devítiletá ãernobílá
koãka Bára (na snímku), které zem-
fiela 83 letá paniãka.

text a foto: ves

06-15_P14  23.4.2007  15:47  Stránka 11



·kolství
12KVùTEN 2007

Obdivujeme 
handicapované lidi

Obãanské sdruÏení Îivot bez bariér Nová Paka uspofiádalo v na‰í ‰ko-
le v bfieznu besedu na téma „Prevence proti úrazÛm“. Îáci se zaujetím
naslouchali panu asistentovi Drahonínskému, kter˘ nám z vlastní zku‰e-
nosti vyprávûl o Ïivotû vozíãkáfiÛ. Pan Drahonínsk˘ proÏil dûtství jako
kaÏd˘ jin˘ kluk pln˘ elánu. Co v‰e se musel nauãit a zmûnit, kdyÏ se oci-
tl na vozíku? Kolik ãasu, energie a vÛle musel vûnovat sám sobû, aby byl
schopn˘ se o sebe postarat? Jeho rodina a známí mu fandí pfiedev‰ím
v lukostfielbû a navíc stíhá studovat vysokou ‰kolu. Program se skládal
z nûkolik ãástí. Nejprve jsme si pfiipomnûli anatomii tûla, zvlá‰tû funkci
míchy, mozku, nervÛ a jejich po‰kození. Dále nebezpeãí úrazÛ, které Ïáci
berou na lehkou váhu, jako je jízda na kole bez helmy, skákání do vody
po hlavû, strkání se v blízkosti silnice apod. Obdivovali jsme fotografie
vozíãkáfiÛ a jin˘ch handicapovan˘ch lidí, ktefií jsou více ãi ménû úspû‰ní
v rÛzn˘ch sportech. 

V neposlední fiadû si kaÏd˘ mohl zkusit krátkou jízdu na vozíku, kter˘
nám byl k dispozici. Není to vÛbec snadné. Jízda se nám líbila, pfiesto
jsme vdûãní za to, Ïe se bez nûj obejdeme. Od této chvíle si více uvûdo-
mujeme, co to znamená, kdyÏ nám rodiãe, babiãky a dûdové k narozeni-
nám pfiejí známé: „Hodnû zdraví.“ 

Ïáci 5. A Z· ·imanovská

Tento pozdrav, kter˘ napsala Eli‰ka Kuchinková, Ïákynû ze 3. A Z·
Hloubûtínská 700, spoleãnû s nûkolika ta‰kami ply‰ákÛ a kníÏek, pfieda-
ly v bfieznu sestfiiãkám infekãního oddûlení FN Na Bulovce pro jejich
malé nemocné pacienty dûti ze 3. A.

Jitka Svobodová, tfiídní uãitelka

Koncem bfiezna nav‰tívilo na‰i ‰kolu 20 stu-
dentÛ a 4 uãitelé z finského mûsteãka Nokia. Set-
kání pfiedcházelo dopisování a v˘mûna zku‰enos-
tí z mezinárodního projektu Eco-schools. Na‰e
‰kola získala mezi prvními patnácti ãesk˘mi ‰ko-

lami tento titul v ãervnu 2006
(teprve v roce 2005 vstoupila âR
do tohoto mezinárodního projek-
tu), ale na‰i pfiátelé mají tento titul
jiÏ od roku 1997. ProtoÏe je zají-
malo, jak˘m zpÛsobem fie‰íme na
na‰í ‰kole nûkteré ekologické otáz-
ky, pfiedvedli jsme jim, mimo jiné,
v anglickém jazyce ná‰ projekt
„Odpady, odpadky, odpadeãky,
aneb hra na barevné popelnice“. 

Po vzájemné v˘mûnû informa-
cí o na‰ich ‰kolách a o tom, co nás
zajímá, jsme v rámci mezinárodní kampanû „Mi-
liarda stromÛ pro planetu Zemi“ spoleãnû zasadi-
li strom do Aleje ÏákÛ ‰koly. Aby pfiedstava o tom,
ãím Ïijeme a jaké máme zájmy byla úplná, uspo-
fiádali jsme v tûlocviãnû spoleãné fotbalové utká-
ní, ve kterém se na‰i fin‰tí kamarádi umístili na
2. místû. 

I kdyÏ to nebylo vÏdy zcela jednoduché, do-
mlouvali jsme se mezi sebou anglicky a vlastnû
poprvé jsme na vlastní kÛÏi pocítili, jak dobré je
umût se dohovofiit.

Za Ekot˘m Z· Gen. Janou‰ka 
Luká‰ Hurych

Návštěva finské Eco-school

Leden na rampouchy hrál,

únor posune den dál,

bfiezen trávu tlaãí vzhÛru,

duben barví stromÛm kÛru.

Kvûten má barevn˘ fráãek,

ãerven zpûvav˘ je ptáãek,

ãervenec je léto u vody,

srpen prázdninové pfiíhody.

Záfií ‰kola volá zas,

fiíjen podzimní je ãas,

listopad spí zahrádka,

prosinec je pohádka.

Hračky pro nemocné dětiHračky pro nemocné děti

Měsíce

ARS – PUERIS
na zahradě

V sobotu 19. kvûtna se na zahradû ateliéru ARS

– PUERIS na Jahodnici, StaÀkovská 480 usku-

teãní jednodenní v˘stava dûtsk˘ch v˘tvarn˘ch

prací. VernisáÏ zaãíná v 15 hodin. Srdeãnû zve

vedoucí ateliéru Jifiina Olivová-Bfiicháãková.
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Leto‰ní zima skoupá na sníh nám pfiíli‰ zimního sportování nepfiinesla,
a tak jsme se u nás ve ‰kolní druÏinû Z· Bfií VenclíkÛ kaÏdou volnou chvil-
ku vûnovali míãov˘m hrám. ProtoÏe jsme trénovali kaÏd˘ den, pozvali jsme
na malé pfiátelské utkání ve vybíjené dûti z druÏiny Z· Vybíralova – oddûle-
ní Jonatán. Utkání bylo vyrovnané, roztleskávaãky se snaÏily, prvnáãci fan-
dili, ale bohuÏel jsme prohráli 1:2. Prohru jsme vzali stateãnû (viz snímek) a uÏ
se tû‰íme na ãerven na ,,Vybíralku“. Jonatáni, my vám to vrátíme!

Z . Meyerová

Talentové zkoušky na ZUŠ
Základní umûlecká ‰kola, Ratibofiická 30, Praha 9 vypisuje talen-

tové pfiijímací zkou‰ky do hudebního oboru.
Vyuãujeme hru na klavír, housle, dechové nástroje – flétny pfiíãné,

zobcové, altové, hoboj, klarinet, saxofon, trombon, lesní roh a trubku, dále
kytaru, akordeon, violoncello, zpûv sborov˘ i sólov˘, bicí nástroje.

Talentové zkou‰ky probûhnou v tûchto termínech:
v budovû ZU· v H. Poãernicích: 16. kvûtna a 14. ãervna
v budovû ZU· na âerném Mostû: 17. kvûtna a 15. ãervna 
(vÏdy od 14 do 18 hod.)
dal‰í informace získáte na: tel. 281 925 304, mail: zus.hp@seznam.cz,

www.zus-hp.cz

Výstava ve škole
V̆ tvarn˘ obor ZU· Ratibofiická pofiádá v˘stavu prací ÏákÛ ‰koly ve

sv˘ch prostorách na âerném Mostû v ul. Gen.Janou‰ka 1060. Zveme jak
zájemce o v˘stavu, tak zájemce o studium v˘tvarného oboru k náv‰tûvû
od 28. do 31. kvûtna. V pondûlí a úter˘ od 13 do 17 hod. a ve ãtvrtek od
10 do 17 hod.

ZUŠ Praha 9 – Prosek přijímá
pfied‰koláky, ‰koláky a studenty do umûleck˘ch oborÛ pro ‰kolní rok

2007/2008
ve dnech:14.–17. 5., 11.–14. 6., 18.–21.6. vÏdy od 16 do 19 hod. 

pro v‰echny obory. 
Hudební obor
klavír, housle, kytara klasická i elektrická, akordeon, el. klávesy, pfiíãná i zob-
cová flétna, klarinet, saxofon, trubka, pozoun, violoncello, kontrabas, zpûv
sólov˘ a sborov˘ (klasick˘ i populární), bicí, pfiíprava na hudební konzerva-
tofie. 
Taneãní obor
taneãní prÛprava, klasick˘, lidov˘ a moderní tanec (hip-hop, funky), pfiípra-
va na taneãní konzervatofie. 
Irské tance a irsk˘ step – moÏnost úãasti na mezinárodních soutûÏích, sklá-
dání v˘konnostních zkou‰ek, event. vystoupení v profesionálním souboru. 
Literálnû dramatick˘ obor
dûtské divadlo, dabing, kultura jazykového a pohybového projevu, vytváfie-
ní pfiedpokladÛ pro vefiejné vystupování a kontakty s lidmi, pfiíprava na umû-
lecké ‰koly dramatického smûru. 
V˘tvarn˘ obor
rozvoj v˘tvarného cítûní a my‰lení ÏákÛ v pfiedmûtech kresby, malby, grafi-
ky, modelování, objektové a akãní tvorby. Pfiíprava ke studiu na stfiedních
a vysok˘ch umûleck˘ch ‰kolách v˘tvarného zamûfiení
adresa: U Prosecké ‰koly 92, Praha 9, tel. a fax: 286 886 138
www.zuspraha9.cz stránky 12–13 pfiipravila Alena Veselá

Přáteláček u VenclíkůPřáteláček u Venclíků

Předvelikonoční setkání 
Rodiãe i Ïáci 1. stupnû Z· ·imanovská se se‰li v dubnu na pfiedveliko-

noãním setkání.Pestr˘ program s jarní tématikou si pfiipravili pro své rodiãe
v‰ichni Ïáci. O akci byl nevídan˘ zájem, takÏe jedinou vadou na kráse byl
nedostatek místa pro v‰echny. Podobné akce a setkání pfii pfiíleÏitosti svátkÛ
jara se konaly na v‰ech na‰ich základních i matefisk˘ch ‰kolách a dûti si pfii
nich pfiipomnûly nejen staré zvyky a tradice, ale pfiedvedly rodiãÛm i své
dovednosti. Na snímku dûti ze Z· ·imanovská.

Na Z· Generála Janou‰ka jsme mûli v t˘dnu  od 16. do 20. dubna  ru‰no.
Probíhal t˘den ãinÛ pro planetu Zemi. Kromû tradiãních pracovních aktivit
jako je úklid ‰kolní zahrady a okolí ‰koly, pomoci  ÏákÛ 8. C pfii úklidu v matefi-
ské ‰kolce, v˘sadby stromÛ a kefiÛ,  zasadili Ïáci 9. roãníkÛ s 1. roãníky svÛj
strom, o kter˘ budou po cel˘ rok peãovat. Souãástí t˘dne bylo i budování
‰kolní nauãné stezky, která bude souãástí uãebny v pfiírodû a bude slouÏit
pfii v˘uce i mimo ni.  Îáci II. stupnû pfiipravili v rámci projektu  Dûti dûtem
na 20. dubna projektov˘ den, v rámci kterého vyuÏili i novû zrekonstruova-

nou ‰kolní knihovnu,
‰kolní nauãnou stez-
ku i uklizenou zahra-
du a hfii‰tû. V rámci
oslav Dne Zemû  za-
plnily dûti zemûkouli
sliby a pfiáními  pla-
netû Zemi. T˘den pro
planetu Zemi se stal
na na‰í ‰kole dobrou
tradicí.

za Ekot˘m: 
Daniela Forstová,

Blanka Slabochová,
Zuzana Somolová
foto: Eva Jifiíková

Po roce je zase Den Země   

Tvofiíme ‰kolní nauãnou stezku
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Kromû nûkolika struãn˘ch telefo-
nátÛ a osobních setkání s hod-

nocením na‰eho prÛvodce po restau-
raãních zafiízeních jsme po zvefiejnûní
minulého gastroprÛvodce z restaura-
ce U VazaãÛ do redakce dostali ob-

saÏn˘ dopis od Vladimíra âerného,
kter˘ na rozdíl od nás má s touto res-
taurací opaãné zku‰enosti z jedné
náv‰tûvy pfied ãtyfimi roky. Pan âer-
n˘ pracuje jako kuchafi pln˘ch 35 let
a jeho kritické fiádky posuzují ãtyfii
roky star˘ záÏitek z profesního pohle-
du, stejnû jako cel˘ ná‰ seriál. Pro
ilustraci ocitujme alespoÀ závûreãné
fiádky z jeho dopisu. 

„Nezb˘vá mi neÏ se velice opráv-
nûnû domnívat, Ïe je to umûle vytvo-
fiená reklama. Co mû k tomu vede?
Tvrzení, Ïe nikdo neví pfiedem, kdy
pfiijdete, a v Listech uÏ ví restaurace
Za Horou, Ïe pfiijdou dva muÏi a Ïena
vegetariánka. TaktéÏ styl, kter˘m byl
zpracován tento ãlánek, je pro mne
nepfiijateln˘. Postrádá jakoukoli pro-
fesionalitu.“

*
Budeme i nadále vdûãni za va‰e

názory na úroveÀ gastronomick˘ch
sluÏeb v Praze 14 z poslení doby, kte-

ré nám mÛÏete stále posílat na mail
listyprahy14@p14.mepnet.cz. Zno-
vu opakujeme, Ïe ná‰ prÛvodce je
vyloÏenû laick˘m pohledem mûsíã-
níku, jehoÏ faktick˘ i Ïánrov˘ zábûr
je nesmírnû ‰irok˘ a tfieba jen v tom-
to ãísle pokr˘vá faktografii tfií v˘ro-
ãí Hloubûtína pfies filigránské umû-
ní patchworku aÏ po problematiku
nepfiítele psa i ãlovûka toxocara canis.
Pro opravdové kulináfiské fajn‰mek-
ry je na trhu celá fiada odborn˘ch
ãasopisÛ a literatury, my se i nadále
budeme snaÏit populární formou pfii-
blíÏit gastronomická zafiízení
‰iroké vefiejnosti. Jen uÏ
nebudeme uvádût místo
na‰í pfií‰tí náv‰tûvy,
protoÏe bychom oprav-
du neradi dostávali
lep‰í jídla neÏ ostatní.
Navíc jsem si pro ten-
tokrát mazanû umanul,
Ïe si Za Horou dám
bezmasé jídlo, abych per-
sonál pfiipraven˘ na dva muÏe
a jednu vegetariánku dokonale za-
skoãil. Tahle restaurace se nachází
jen pár metrÛ od hranice na‰í mûstské
ãásti a troufám si tvrdit, Ïe v Praze 14
je z restauraãních zafiízení urãitû nej-
blíÏ autobusové zastávky. Od stanice
âeskobrodská je to do ní pfiesnû osm-
náct krokÛ. Vcházíme tam 11. dub-
na asi pÛl hodiny po poledni, vítá nás
zrekonstruovan˘ interiér a restauraã-
ní místnost plná zejména pracovní-
kÛ v montérkách, takÏe máme tu ãest
sednout si ke stolu ‰tamgastÛ ve
v˘ãepu. Bûhem ãekání na jídelní lís-
tek navazujeme s jedním z nich ho-
vor, a tak se dovídáme, Ïe sem cho-
dí na pivo uÏ asi ãtyfiicet let. Kdysi
se tu fiíkalo U akcízu, protoÏe v pro-
tûj‰í budovû, dnes sídle mûstské poli-
cie, odevzdávali venkov‰tí obchod-

níci pfii pfiíjezdu do Prahy urãité
poplatky do mûstské pokladny, aby
v Praze mohli prodávat své zboÏí.
Oficiální název byl U RabasÛ, podle
obãasn˘ch v˘levÛ pana hostinské-
ho ale ‰tamgasty pfiejmenovan˘ na
U grobiána. Pak se personál stfiídal,
dnes je tu pár mûsícÛ nové osazen-
stvo a z pÛvodní sestavy zÛstal pod-
le na‰eho informátora jen kuchafi Jir-
ka. Ten v den na‰í náv‰tûvy pfiipravil
gulá‰ovou polévku za dvacet korun,
dvû menu za 65 a 68 Kã, 7 hotov˘ch

jídel v cenovém rozpûtí
63 aÏ 78 korun,

dále deset
smaÏen˘ch

jídel

a dal‰ích osm na objednávku, tfie-
ba Jizersk˘ drak, coÏ jídelní lístek
upfiesÀuje na hovûzí ro‰tûnou s chil-
li a ãesnekem, nebo smaÏené vepfiové
Rará‰ky, ãili vepfiová k˘ta v pikant-
ním tûstíãku. My ale moc neexperi-
mentujeme, vûren svému pfiedsevze-
tí si objednávám s kolegyní smaÏen˘
s˘r, ona s bramborov˘m salátem, já
s hranolky, oba s bohatou zelenino-
vou oblohou. Z na‰eho místa mÛÏe-
me prÛhledn˘mi dvefimi pozorovat
kuchafie v ãinnosti podobnû jako tfie-
ba pfii flambování v tûch lep‰ích pod-
nicích. Porce za 76 korun jsou tak
vydatné, Ïe dojídám jen díky tomu,
Ïe jsem k tomu byl odmala veden,
ona asi mûla jinou v˘chovu, takÏe na
talífii nûco nechává. Kolegu pfiekva-
puje, Ïe ze dvou meníãek na jídel-
níãku bylo jedno (hospodsk˘ vepfio-
v˘ bÛãek s knedlíkem) vyprodáno.
Objednal si proto to druhé, na které
ov‰em uÏ nemûl zdaleka takovou
chuÈ. Spofiádal nejprve hutnou gulá-
‰ovou polévku s nepatrnû gumov˘m
rohlíkem, a pfies stÛl mlsnû po‰ilhá-
val po zapomenutém vûtrníku (chu-
Èová muka ukonãil aÏ vrchní, jenÏ

vûtrník strãil zpátky do chladicího
boxu mezi nápoje). Hlavní chod kole-
govi moc ne‰makoval, neboÈ mleté
maso bylo pfiesolené. Jídlo spokoje-
nû zapíjíme – kolegynû minerálkou
(3 dcl za ‰est korun) a my v˘born˘m
gambrinusem, s uÏ asi bûÏnou mírou
zhruba centimetr pod cejchovan˘m
pÛllitrem. To je bohuÏel ne‰var vût-
‰iny v˘ãepních, kter˘ z RVHP ply-
nule pfie‰el do EU a silnû pfiipomíná
nekoneãn˘ boj s taxikáfiskou mafií.
Jinak je na ãepu je‰tû plzeÀská dva-
náctka, která ale v této „montérkáfi-
ské“ restauraci asi nejde moc na
odbyt. Pfii pravideln˘ch mûsíãních
akcích typu Emanuel Gott nebo
Good Old Western, abychom uvedli
alespoÀ dvû z poslední doby, to zfiej-
mû bude jiné. Dal‰ím pravideln˘m
zpestfiením je páteãní obsluha naho-
fie bez a také herna v dal‰í místnosti
s klasick˘m kvartov˘m kuleãníkem
a dvûma ‰ipkov˘mi terãi. Se sociál-
ním zafiízením jsme spokojeni, je
ãisté, s dostateãn˘m mnoÏstvím papí-
rov˘ch ubrouskÛ, jen kolegyni a její
Ïenské logice nevyhovuje spoleãná
úpravna s umyvadlem a zrcadlem

Restaurace Za Horou

průvodce
Prahou 14GASTRO
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pfied obûma toaletami. Nám ale
v tomhle prostfiedí rtûnka, pudfienka
ãi fiasenka nûjak v˘raznû neschází.
„KdyÏ uÏ se kolega otfiel o mou oso-
bu, vezmu si na chvíli slovo. Musím
totiÏ ãtenáfikám sdûlit svÛj pocit cizo-
krajného zvífiete, kter˘ jsem mûla,
kdyÏ jsem se v jednu chvíli jako jedi-
ná Ïena ocitla v této restauraci.
Z mého pohledu je to zafiízení hlav-
nû pro chlapy. Ti se tu cítí urãitû
velmi dobfie a vyhovuje jim i tole-
rance koufiení bûhem jídla, absence
dûtské Ïidliãky a jídelní lístek z 90%
zaplnûn˘ masit˘mi pokrmy. Jediná
dvû jídla, z nichÏ jsem já mohla vybí-
rat, byl smaÏen˘ eidam a smaÏen˘
hermelín. Tato restaurace nebyla
m˘m ‰álkem ãaje.“ KdyÏ odcházíme,
v pfiedzahrádce sedí skupinka mla-
d˘ch lidí. Je sice teplo, ale prach
a v˘fukové plyny ze soubûÏné fre-
kventované komunikace vûru nejsou
tím nejpfiíjemnûj‰ím spoleãníkem pro
venkovní gurmánské posezení. Zfiej-
mû jim to ale nevadí nebo si nejsou
vûdomi, co ‰kodí zdraví. red

Naše hodnocení
První dojem:

Kvalita obsluhy:

Nabídka:

Gurmánsk˘ 
záÏitek: 

Sociální zázemí:

Celkov˘ dojem 68 %

e
4

Následující informace o dal‰í stavbû  bude jis-
tû zajímat v‰echny motoristy, ktefií jezdí Chlu-
meckou ulicí. Tam zaãala druhá etapa budová-
ní podjezdu ze severní strany, která si vynutila
ãásteãné omezení provozu. To bude trvat do
konce ãervna, kdy motoristÛm zaãnou opût
slouÏit v‰echny jízdní pruhy. S vlastním otev-
fiením podjezdu se poãítá ke konci prázdnin,
a pak bude koneãnû pfiíjezd i odjezd z jiÏní
i severní ãásti nákupních a obchodních center
na patfiiãné úrovni.

Investorem akce Podjezd Chlumecké komu-
nikace je MHMP a projekt je spolufinancován
Evropskou unií. 

text a foto: vok

Ve ãtvrti Na Hutích, v ulici Pelu‰-
kova byla koncem bfiezna znovuo-
tevfiena âeská restaurace. Ta byla
zhruba od poloviny prosince zavfie-
ná a ãekalo se, zda se vÛbec najde
nov˘ provozovatel. Nakonec se jím
pfies internet stala Pavlína Horáková,

která 13 let vedla v Krko-
no‰ích v Horní Malé Úpû
restauraci s ubytováním Les-
ní Záti‰í. âeská restaurace
má nyní nov˘ interiér, pfií-
slu‰í k ní i mal˘ penzion se
tfiemi pokojíky. Paní Horá-

ková doufá, Ïe se
jí podafií pfiilákat
hojnost zákazníkÛ
na dobré jídlo
a pití. Pfiipravila
meníãko (od 11 do
15 hod.) ze ãtyfi
jídel a ‰irokou na-
bídku ãeské ku-
chynû vãetnû jídel
vegetariánsk˘ch
a sladkostí v‰eho
druhu (napfi. palaãinky, ja-
hodové poháry), ãepuje se
Gambrinus, PlzeÀ a Kozel.

âeská restaurace má otevfieno kaÏd˘
den od 11 do 22 hod.

j‰, foto: ves 

Česká restaurace

Motoristé uÏ urãitû zaregistrova-
li dvû nové stavby v tûsném soused-
ství zaãátku (nebo konce?) Kolbe-
novy ulice smûrem k Hutím. UÏ
nûkolik mûsícÛ je tady v provozu
první z autosalónÛ spoleãnosti
A.M.T. mobil, v nûmÏ zájemci
o luxusnûj‰í auta najdou v‰e potfieb-
né ke znaãkám Land Rover a Jagu-
ár. O tom, Ïe jde o sluÏby nároãnûj-
‰ím zákazníkÛm, svûdãí informace
u vstupu s upozornûním na hodino-
vou sazbu práce, která ãiní 1308
korun bez DPH. A pak pr˘ je u nás
levná pracovní síla…Druhá budova
slouÏí motoristÛm teprve pár t˘dnÛ,
patfií stejné akciové spoleãnosti,
a nabízí kompletní servis, díly a pfií-

slu‰enství k vozÛm BMW. Otevfie-
no v celém areálu je ve v‰ední dny
mezi sedmou a dvacátou hodinou,
v sobotu pak od devíti do patnácti
hodin. K areálu je novû vybudova-

ná pfiíjezdová komunikace, je tady
dostatek míst pro parkování a v˘raz-
nou zmûnu k lep‰ímu zaznamenaly
také okolní prostory.

text a foto: vok

Druhá etapa podjezdu

Luxusní nabídka
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Vsobotu 24. bfiezna se fotbalisté
Slavoje Hloubûtín po pÛlroãním

hostování na hfii‰tích soupefiÛ vrátili
na domácí trávník. B t˘m (na sním-
ku v ãerveném) hrál s rezervou Nus-
lí a po poloãase 1:1 se radoval
z vítûzství 3:1. Ve stejnou dobu se
v restauraci Klub Slavoj konalo kaÏ-
doroãní setkání staroslavojákÛ, na

kterém se pfii vzpomínání postupnû
vystfiídaly zhruba dvû jedenáctky fot-
balistÛ. Od nejstar‰ích ZdeÀka Zelen-
ky a Ladislava Müllera (1925) aÏ
po benjamínky Mílu Ba‰tu s Jirkou
Vichrem (1950). Vzpomínalo se na

dobu, kdy hrál Slavoj je‰tû na hfii‰ti
u Koruny, na dobu, kdy v tûsném
sousedství nového hfii‰tû je‰tû tek-
la Rokytka, kde hrozilo vykoupání
nepfiejícím rozhodãím, hráãi hodno-
tili vlastní v˘kony, pfiipomínali situ-
ace, které se nesmazatelnû zapsaly
do dûjin zdej‰ího fotbalu, a samo-
zfiejmû tesknili nad jeho souãasn˘m

stavem. Za v‰echny to pfiesnû vysti-
hl hloubûtínsk˘ patriot Zdenûk Zelen-
ka, kter˘ v dresu Slavoje strávil témûfi
ãtvrtinu z jeho sto desetileté historie.

„V dobû na‰í aktivní kariéry Ïilo
v Hloubûtínû asi desetkrát míÀ lidí

a jeden ãas se tu chodilo dokonce na
tfietí nejvy‰‰í soutûÏ v republice, teì
A a B t˘my Slavoje hrají dvû vÛbec
nejniÏ‰í soutûÏe a není tu ani dorost,
coÏ vidím jako nejvût‰í chybu. Pohodlí
a jiné zájmy bohuÏel dnes vítûzí.“

Shodou okolností základ rezervy
Slavoje tvofií loÀ‰tí dorostenci, jejichÏ
trenér Adam ·imonovsk˘ hledí do
budoucna s mírn˘m optimismem.

„V kádru je témûfi polovina hráãÛ
je‰tû v dorosteneckém vûku, na pod-
zim byl v t˘mu znát respekt z fotba-
lu dospûl˘ch, kter˘ nám spolu se zod-
povûdn˘mi v˘kony pfiinesl zisk 22
bodÛ, teì na jafie respekt zmizel
a v˘sledkem jsou pouhé ãtyfii body
z pûti zápasÛ. Kluci uÏ nastupují
s nosy nahoru, teì tfieba v Benicích
bylo sly‰et hlasy, jak tûm padesátní-
kÛm s pivními bfií‰ky nadûlí „bÛra“,

po dvou individuálních chybách jsme
ale 0:2 prohráli. Trénujeme poctivû
dvakrát t˘dnû, ale u tûch nevyzrál˘ch
klukÛ jsou nedostatky spí‰ v hlavách
neÏ ve fotbalové kvalitû. Chce to
ãas… Jinak od pfií‰tí sezóny by tady
mûl FC King roz‰ífiit mládeÏnické
druÏstva o mlad‰í dorost, Slavoji
zÛstanou dospûlí, takÏe o návaznost
a s ní snad i lep‰í budoucnost zdej‰í-
ho fotbalu bude postaráno. Opakuji,
chce to ãas.“

K veãeru se uÏ pamûtníci i hráãi
béãka u piva v b˘valé klubovnû,
kde v poslední dobû pfiib˘vá trofejí
opravdu poskrovnu, tû‰ili na pfienos
kvalifikaãního utkání s Nûmeckem.
K pfiíjemnû strávenému dni na fot-
balovém hfii‰ti v Hloubûtínû i v Klu-
bu Slavoj na‰i reprezentanti bohuÏel
nepfiispûli.

Sport
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Velice zdafiil˘ prÛbûh mûl dal‰í roãník
turnaje základních ‰kol ve stolním tenisu
o pohár starosty Prahy 14, kter˘ se hrál na
pûti stolech v hale vedle bazénu v Hloubû-
tínû. Mezi stolnû tenisov˘mi nadûjemi ze
‰est˘ch a sedm˘ch tfiíd kralovali kluci ze
Z· ·imanovská, ktefií zvítûzili pfied Z· Gen.
Janou‰ka a Z· Tolerance Mochovská, mezi
jednotlivci pak obsadili hned tfii první mís-
ta v pofiadí Dominik Per‰l, Zdenûk Lev
a ·tûpán Petr. Mezi dûvãaty bylo nejlep-

‰í ãtyfiãlenné druÏstvo ze Z· Gen.
Janou‰ka, druhá skonãila Z· Hlou-
bûtínská a tfietí Z· Bfií VenclíkÛ.
V soutûÏi jednotlivkyÀ ve finá-
le porazila Nathaly Rych-
tafiíková z Hloubûtínské
Terezu Bal‰ánovou z Bfií
VenclíkÛ, tfietí místo si vybo-
jovala Michaela Stádníková ze
Z· Gen. Janou‰ka.

Turnaj škol

Po půl roce doma

Zdenûk Zelenka (uprostfied) byl pût let ve Spartû, Ladislav Müller (vpravo) si
zahrál ligu v dresu Bohemians i Slavie.
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UÏ podesáté se v hloubûtínském
bazénu uskuteãnil memoriál

Hany Cinkové v synchronizovaném
plavání, kterého se tentokrát zúãast-
nilo 66 star‰ích a 90 mlad‰ích ÏákyÀ
z celé republiky a z Bratislavy. Jubi-
lejní roãník je ideální pfiíleÏitostí
k pfiipomenutí Ïivotních osudÛ jedné
z nejvût‰ích propagátorek tohoto
sportu u nás. PoÏádal jsem o to její

dlouholetou kamarádku i spolupra-
covnici Katefiinu Vostárkovou (na
snímku), která závody opût organi-
zovala jako fieditelka i hlavní roz-
hodãí.

„Hanka Cinková se narodila
19. ledna 1946 ve Vsetínû jako páté

dítû Miladû a Albínu Cinkov˘m.
Koncem padesát˘ch let se rodina stû-
huje do Brna, kde se Hanka pfiihlásí
do oddílu akvabel. V roce 1972
odchází za bratrem Mirkem do Pra-
hy, nastupuje do práce v druÏstvu
Integra a nadále studuje na brnûnské
vysoké ‰kole strojafiinu. Víkendy trá-
ví u rodiãÛ v Brnû, kde se zúãastÀu-
je tréninkÛ akvabel v oddíle Zetor.
V roce 1972 zakládá spolu s Helenou
Postráneckou a Katefiinou Pogodo-
vou, coÏ jsem byla já za svobodna,
první oddíl akvabel v Praze. AÏ do
roku 1976 sama aktivnû závodí za
brnûnsk˘ oddíl a své zku‰enosti
uplatÀuje nejen jako trenérka, ale
i jako ãlenka novû vzniklé sekce syn-
chronizovaného plavání (SY). Spo-
lu vydáváme první pravidla SY a roz-
bor povinn˘ch figur, pfiedná‰íme na
‰koleních pro trenéry a rozhodãí.
V roce 1978 odjíÏdí Hanka jako
divák na první mistrovství svûta v SY
v západním Berlínû. Veze sebou
8 mm kameru, a pak ukazuje závod-
nicím a trenérÛm, jak akvabely vypa-
dají ve svûtovém mûfiítku. Poznatky
naãerpané v Berlínû uplatÀuje ve své
trenérské práci a v˘sledky se dosta-
vují hned na prvních domácích závo-
dech v listopadu 1978. Její svûfien-
kynû Barbora Niederlová a Helena

Dlouhá obsazují v sólech 1. a 2. mís-
to… Zaãátkem osmdesát˘ch let zani-
ká oddíl akvabel v TJ Slávia IPS,
Hanka se nevzdává trenérské ãin-
nosti, se sv˘mi kolegynûmi vede
akvabely nejdfiíve pod hlaviãkou TJ
PKOJF a od roku 1982 v TJ Slavoj
Hloubûtín. Tady získává pro akvabe-
ly pfiíznivé podmínky a podafií se jí
vybudovat siln˘ a Ïivotaschopn˘
oddíl, kter˘ je letos v Hloubûtínû uÏ
plné ãtvrtstoletí, nyní pod názvem
SK Neptun Praha.

Na jafie roku 1987 odjíÏdí Hanka
na MS v hokeji do Vídnû, odkud emi-
gruje do Nûmecké spolkové republi-
ky. Po pádu Ïelezné opony pravidel-
nû jezdí do Brna i do Prahy. V kruhu
rodiny a pfiátel slaví na Vysoãinû své
padesáté narozeniny. Na jafie roku
1997 vyhrává v tombole zájezd na

Kanárské ostrovy, kam odjíÏdí v ãer-
vnu se sv˘m bratrem Ivanem. Krát-
ce po pfiíjezdu podstupuje operaci
tlustého stfieva a 17. ãervence náhle
umírá na embolii plic. Hned v násle-
dujícím roce jsme uspofiádali její
memoriál, letos uÏ desát˘. ProÏily
jsme spolu toho stra‰nû moc, takÏe
s jejím odchodem se nemohu vyrov-
nat dosud. Hanka odpoãívá vedle
sv˘ch milovan˘ch rodiãÛ na brnûn-
ském hfibitovû, kam za ní pravidelnû
zajíÏdím.“

Vítûzové 10. roãníku memoriá-
lu Hany Cinkové

• t˘my ml. i st. Ïákynû SK Neptun
Praha

• sólo a duo st. Ïákynû Lenka KÛro-
vá a Barbora Kaloudová s Markétou
Matalovou (v‰echny TJ Tesla Brno)

Sport
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Vzpomínání 
při jubileu

V nedûli 13. kvûtna 2007 to bude
uÏ po sedmé, co se u Svépravického
rybníka v Horních Poãernicích sje-
dou Ïáci, dorostenci a juniofii z celé
republiky, aby zde bojovali o vítûz-
ství i tituly mistrÛ republiky a Prahy
v duatlonu. Trasy jsou pro star‰í Ïáky

3 km bûh + 12 km kolo + 1,5 km bûh,
pro dorost, juniory a pfiíchozí, pro nûÏ
bude vypsán otevfien˘ závod, je to
5 km bûh, 20 km kolo a 2,5 km bûh.
Mlad‰ím ÏákÛm a benjamínkÛm
budou trasy adekvátnû zkráceny.
Pohárov˘ triatlonov˘ seriál a zejmé-
na statut mistrovství republiky zava-
zuje pofiadatele k pfiípravû tratí i záze-
mí na odpovídající úrovni. Bûh bude
jiÏ tradiãnû veden po stezkách ve
Svépravickém lese, cyklistická ãást
pak na silnici z Dolních do Horních
Poãernic, která bude uzavfiena pro
automobilovou dopravu. Organizá-
tofii z TRI SKI Horní Poãernice zvou

v‰echny rekreaãní sportovce se
zájmem o duatlon i triatlon na závod,
pfii kterém pfiíjemnû stráví den a je‰-
tû si vyzkou‰ejí svou vytrvalost. PraÏ-
sk˘m úãastníkÛm a zejména dûtem
pak nabízejí moÏnost pravideln˘ch

tréninkÛ v triatlonovém oddílu, kde
je moÏné uplatnit plavecké, bûÏec-
ké i cyklistické dovednosti. BliÏ‰í
podrobnosti o minul˘ch roãnících
a dal‰í informace je moÏné nalézt
na stránkách pofiádajícího oddílu
www.volny.cz/triskihp, kontaktní
telefon na Vladimíra Andr‰e je
605 115 068 nebo 602 461 049.

Pozvánka na Počernický duatlon

dvoustranu pfiipravil 
Pavel Vokurka,

foto: autor (8) a archiv, 
kresba: Petr Drábek
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Ze systému 
hl. m. Prahy

V Humenci x Sadská 9.5.
Mochovská x Zeleneãská 
Svépravická x ·estajovická
Liblická x Klánovická 
VaÀkova x V Chaloupkách 
Konzumní x Na Obrátce     

Nehvizdská x Zeleneãská 14.5.
Hejtmanská x Vranovská    
Tálínská u ã. p. 15 
Vírská x Branská   
Jordánská x Svárovská   

Cvrãkova x Burdova 16.5.
Splavná x Svárovská
Babylonská x Jordánská
Svûtská x Lipnická 
Borská x Rotenská 

Koclífiova x VodÀanská 21.5.
VodÀanská x Skorkovská 
Spolská x Milovská
Hamerská x Církviãná 
Zvíkovská x Dáfiská 

RoÏmberská x Podli‰ovská 23.5.
Dfiítenská x Velkoborská 
Vlkovická x Dvofii‰Èská 
Karda‰ovská u obch. stfiediska 

Chvaletická x Vizírská (chodník)

Cidlinská x Mar‰ovská 28.5.
Lásenická x Lipnická 
Jezdovická x Froncova   
Lipenské námûstí 

Velkoobjemové kontejnery jsou pfii-
stavovány do 14 hodin dne dle roz-
pisu.

Ze systému 
MČ Praha 14

Bfií VenclíkÛ x Vlãkova 9.5.

Trytova x Paculova 10.5.

Anderleho x Gen. Janou‰ka 14.5.

·romova x Gen. Janou‰ka 15.5.

Dygr˘nova x Breitcetlova 16.5.

Bryksova x Fejfarova 17.5.

Bryksova x Kpt. Stránského 21.5.

Mansfeldova x Kuãerova 22.5.

Bobkova x MaÀákova 23.5.

Hlaìova proti ã.p. 671 24.5.

9. kvûtna x Písãitá 28.5.

ManÏ. Dostálov˘ch ã.p. 1303 29.5.

Va‰átkova x DoleÏalova 30.5.

Velkoobjemové kontejnery jsou pfii-
stavovány do 11 hodin dne dle roz-
pisu a odváÏeny následující den. 

Upozornûní: velkoobjemové kon-
tejnery jsou urãeny na odpad z pro-
vozu domácností, kter˘ není moÏ-
né pro jeho objem odloÏit do nádob
na smûsn˘ komunální odpad
(popelnic). Jedná se pfiedev‰ím
o ãásti nábytku, podlahové krytiny
(koberce, linolea, pfiípadnû elekt-
rospotfiebiãe neobsahující nebez-
peãné látky,apod.). Kontejnery
nejsou urãeny na stavební suÈ,
v˘kopovou zeminu, Ïivoãi‰n˘
a rostlinn˘ odpad, odpad z podni-
katelské ãinnosti a nebezpeãné
sloÏky komunálního odpadu. 
OÎP ÚMâ Praha 14

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY na KVĚTEN

Harmonogram mobilního sběru 
NEBEZPEČNÉHO ODPADU

Zastávky na sbûrové trase „C“ ve ãtvrtek 3. kvûtna

Panenská x 9. kvûtna 15.00 – 15.20 

Ba‰t˘fiská x Bezdrevská 15.30 – 15.50

Horusická x Osická 16.00 – 16.20 

Dáfiská x Zvíkovská 16.30 – 16.50

Zacharská x Velkoborská 17.00 – 17.20 

Dvofii‰Èská x Vlkovická 17.30 – 17.50 

Lánská x Oborská (u rybníka) 18.10 – 18.30 

Hejtmanská x Vranovská 18.40 – 19.00 

Zastávky na sbûrové trase „D“ ve ãtvrtek 24. kvûtna

Boufiilova x Bojãenkova 15.00 – 15.20

Volkova x Pospíchalova 15.30 – 15.50 

Va‰átkova x Dygr˘nova 16.00 – 16.20

Smikova x Gen. Janou‰ka 16.30 – 16.50

Himrova x Gen. Janou‰ka 17.00 – 17.20

Vybíralova x Kpt. Stránského 17.30 – 17.50

Fejfarova x Bryksova 18.00 – 18.20

Kuãerova x Mansfeldova 18.30 – 18.50

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

Upozornění pro motoristy
Úfiad Mâ Prahy 14, odbor v˘stavby a dopravy, jako pfiíslu‰n˘ silniãní
správní úfiad upozorÀuje na prÛbûh jarního komplexního úklidu komuni-
kací (KÚK) v roce 2007 dle níÏe uvedeného harmonogramu. KÚK se t˘ká
rovnûÏ v‰ech parkovi‰È pfii tûchto komunikacích.

30. 4. DoleÏalova, Dygr˘nova (ãást

vyznaãena pfienosn˘m DZ – doprav-

ní znaãení), Va‰átkova, Breitcetlova 

2. 5. Krylovecká, Karda‰ovská,

Rochovská, Vizírská, Kukelská, Chva-

letická, Îárská 

3. 5. ·romova, Himrova, Gen. Ja-

nou‰ka, ·ebelova, Jíchova, Smikova,

Dygr˘nova (ãást vyznaãená pfienos-

n˘m DZ), Anderleho 

4. 5. Cíglerova, Bfií. VenclíkÛ, Vlã-

kova, Boufiilova, Bojãenkova, Tryto-

va, Paculova, Rone‰ova, Volkova,

vãetnû parkovi‰tû u ‰koly pfii ul. Bfií.

VenclíkÛ a parkovi‰tû pfii metru v ul.

Cíglerova 

7. 5. Kpt. Stránského, Bryksova od

kfiiÏ. Ocelkova po kfiiÏ. Kpt. Strán-

ského, Vybíralova (ãást vyznaãena

pfienosn˘m DZ), Hlaìova 

9. 5. Fejfarova, Kuttelwascherova,

Vybíralova (ãást vyznaãená pfienos-

n˘m DZ) , Bryksova v úseku od kfiiÏ.

Bobkova(pod cukrárnou) po kfiiÏ.

Kpt. Stránského 

10. 5. Bryksova úsek od kfiiÏ.

Mansfeldova po kfiiÏ. Ocelkova, Ma-

Àákova (ãást vyznaãená pfienosn˘m

DZ), Kuãerova (ãást vyznaãená pfie-

nosn˘m DZ), Bobkova (ãást vyzna-

ãená pfienosn˘m DZ) 

11. 5. Franti‰kova, MaÀákova (ãást

vyznaãená pfienosn˘m DZ), Kuãero-

va (ãást vyznaãená pfienosn˘m DZ),

Mansfeldova, Bryksova v úseku od

kfiiÏ. Bobkova aÏ po kfiiÏ. Mansfeldo-

va, Bobkova v úseku od kfiiÏ. Bryk-

sova po kfiiÏ. Kuãerova 

14. 5. Na Obrátce, Konzumní,

Kbelská, Milovická, V Novém Hlou-

bûtínû, V Humenci, Sadská, Pod Tur-

novskou tratí, Mochovská v úseku od

kfiiÏ. Kbelská po kfiiÏ. Pod Turnovskou

tratí, Zeleneãská v úseku od kfiiÏ.

Kbelská po kfiiÏ. Nehvizdská 

15. 5. Zámeãnická, ZáluÏská, Neh-

vizdská, Mochovská v úseku od kfiiÏ.

Pod Turnovskou tratí po kfiiÏ. Zele-

neãská, Zeleneãská v úseku od kfiiÏ.

Nehvizdská po kfiiÏ. Slévaãská  

16. 5. K Mototechnû, Anny âíÏko-

vé, Chvalská, Horou‰anská, Kláno-

vická, Pofiíãanská, SoustruÏnická, Lib-

lická, ·tolmífiská, âertouská v úseku

od kfiiÏ. Klánovická po kfiiÏ. VaÀko-

va, Hloubûtínská v úseku od kfiiÏ.

Podûbradská po kfiiÏ. VaÀkova 

17. 5. Hloubûtínská v úseku od

kfiiÏ. VaÀkova po kfiiÏ. V Chaloup-

kách, VaÀkova, V Chaloupkách, Kyj-

ská, Svépravická, ·estajovická, Hos-

tavická, PostfiiÏínská, Lito‰ická,

âertouská v úseku od kfiiÏ. VaÀkova

po kfiiÏ. V Chaloupkách 

18. 5. Pospíchalova, parkovi‰tû pfii

ul. Cíglerova v blízkosti kfiiÏ. s ul.

Pospíchalovou 

Úklid komunikací bude provádût Technická správa komunikací hl. m. Prahy

za asistence Policie âR a Mûstské policie. Doba úklidu bude od 7 – 14 hodin

a v t˘denním pfiedstihu budou dotãené komunikace osazeny pfiíslu‰n˘mi doprav-

ními znaãkami. Proto vyz˘váme v‰echny motoristy, aby respektovali toto

dopravní znaãení a ve vlastním zájmu neparkovali v uveden˘ch dnech na tak-

to oznaãen˘ch komunikacích. V pfiípadû neuposlechnutí rozhodnutí silniã-
ního správního úfiadu je vlastník komunikace oprávnûn dle zákona 13/1997
Sb. o pozemních komunikacích, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ, odstranit
silniãní vozidlo na náklady jeho vlastníka, pokud vlastník silniãního vozid-
la neprokáÏe závaÏné dÛvody, které mu znemoÏnily , aby silniãní vozidlo
odstranil sám. Odbor v˘stavby a dopravy

kr
es

b
a:

 P
et

r 
D

rá
b

ek

16-22_aP14  23.4.2007  15:57  Stránka 18



Informace ·kolství
19KVùTEN 2007

5. 5. 2007 – 1. auto
Sadská x V Humenci 8.00–8.30
·estajovická x 
Svépravická 8.40–9.10
VaÀkova x âertouská 9.20–9.50
Pofiíãanská x
V Chaloupkách 10.00–10.30
Knínická x 
Mar‰ovská 10.40–11.10 
Hejtmanská x 
Sklenská 11.20–11.50
Hejtmanská x 
Vranovská 12.00–12.30
Hejtmanská x 
Vajgarská 12.40–13.10

5. 5. 2007 – 2. auto
Mochovská x 
V Novém Hloubûtínû 8.00–8.30
V Chaloupkách x 
Lito‰ická 8.40–9.10
V Chaloupkách x 
·estajovická 9.20–9.50 
V Chaloupkách x 
VaÀkova 10.00–10.30
Îelivská u ã. p. 560 10.40–11.10
Îelivská x Metujská 11.20–11.50
Sklenská u ã.p. 102 12.00–12.30
HÛrská u ã.p. 528 12.40–13.10

6. 5. 2007 – l. auto
Tálínská u ã.p. 1005 8.00–8.30
Bo‰ilecká x K Rokytce 8.40–9.10
Vlkovická x Herdovská 9.20–9.50
Podedvorská x 
Herdovská 10.00–10.30
Podedvorská x 
Podli‰ovská 10.40–11.10
Dáfiská x Zvíkovská 11.20–11.50
S˘kovecká u ã.p. 296 12.00–12.30 
S˘kovecká u ã.p. 234 12.40–13.10

6. 5. 2007 – 2. auto
Tálínská u ã.p. 1053 8.00–8.30
Tfie‰Àová u ã.p. 10 8.40–9.10
Koberkova x 
Podli‰ovská 9.20–9.50
Medlovská x 
RoÏmberská 10.00–10.30

Kali‰Èská x Hamerská 10.40–11.10
Horusická x Osická 11.20–11.50
Hamerská x 
Hradeãkova 12.00–12.30
Spolská x 
Milovská 12.40–13.10

12. 5. 2007 – 1. auto
VodÀanská x 
Skorkovská 8.00–8.30
Svûtská x Lipnická 8.40–9.10
Vírská x Branská 9.20–9.50
Vírská x Vizovická 10.00–10.30
Okrouhlíkova x 
Sádovská 10.40–11.10
Skryjská x Svárovská 11.20–11.50
Borská u ã.p. 1460, 45 12.00–12.30
Borská x Rotenská 12.40–13.10

12. 5. 2007 – 2. auto
VodÀanská x Koclífiova 8.00–8.30
Branská u ã.p. 390 8.40–9.10
Branská x Cvrãkova 9.20–9.50
Cvrãkova x Vizovická 10.00–10.30 
Babylonská x Splavná 10.40–11.10 
Svárovská x Jordánská 11.20–11.50
Tûrlická x Borská 12.00–12.30
Borská u ã.p. 3 12.40–13.10

13. 5. 2007 – 1. auto
Hodûjovická 
u kontejnerÛ 8.00–8.30
Froncova x Jezdovická 8.40–9.10
StaÀkovská x Pasecká 9.20–9.50
Písãitá x Zalinská 10.00–10.30
Doubecká x Ba‰t˘fiská 10.40–11.10
Bezdrevská x 
LouÏecká 11.20–11.50

13. 5. 2007 – 2. auto
Lipenské námûstí 8.00–8.30
Novozámecká x Vidlák 8.40–9.10
9. kvûtna x Písãitá 9.20–9.50
Zalinská x Panenská 10.00–10.30
Bezdrevská x 
9. kvûtna 10.40–11.10
ManÏ. Dostálov˘ch x 
Kostlivého 11.20–11.50

Harmonogram svozu BIO (bioodpadu)

V mûsíci kvûtnu – ve dnech 5., 6., 12. a 13. – probûhne na mûstské ãásti Pra-
hy 14 svoz bioodpadu formou stanovi‰È na sbûrn˘ch trasách. 

UpozorÀujeme:
Kontejnery na bioodpad jsou urãeny pouze na rostlinn˘ odpad vãetnû vûtví
(dfievin). Kmeny a vûtve musí b˘t nafiezány na men‰í díly, aby byla lep‰í mani-
pulovatelnost a uloÏení do kontejneru. Odpad nesmí obsahovat PVC, papír,
apod.. Rostlinn˘ odpad musí b˘t do kontejneru vysypán z pfiinesen˘ch nádob
(PVC pytlÛ, bedniãek apod.).
Kontejnery nejsou urãeny na odpad z provozu domácností, dfievûn˘ nábytek
a chemicky o‰etfiené dfievo a podnikatelsk˘m subjektÛm.
Dále upozorÀujeme, Ïe v pfiípadû naplnûní kontejneru bûhem svozové trasy
bude tento vymûnûn. Z tohoto dÛvodu mÛÏe dojít k ãasovému posunu na jed-
notliv˘ch stanovi‰tích. O této skuteãnosti budete operativnû vyrozumûni. 

Rozpis sběrných tras:

Obláček v Galerii 14
Od 11. do 25. dubna probíhala v Galerii 14 v˘stavka obrázkÛ a keramiky

dûtí z M· Obláãek, ·ebelova 874, âern˘ Most. Na vernisáÏi zahrály dûti
z krouÏku zobcové flétny. V̆ tvarné práce dûtí z této M· získaly fiadu ocenû-
ní jak v celostátních soutûÏích, tak v zahraniãí. foto: ves

Zima, která uÏ je za námi, nás zahalila smutn˘mi barvami, a proto jsme se
v na‰í matefiské ‰kolce rozhodli, Ïe si udûláme âERVEN¯ DEN. âervená
v˘zdoba i obleãení rozveselilo celou ‰kolku. Dûti, uãitelky, kuchafiky i uklí-
zeãky se oblékly do ãervené a ‰koliãka jen záfiila.

Samozfiejmû nechybûly oblíbené soutûÏe – hod ãerven˘m míãkem do ãer-
veného ko‰e, ãervená pfiekáÏková dráha a na konec byla pfiehlídka ãerven˘ch
pfievlekÛ a malá ãervená diskotéka.

V‰ichni jsme se pûknû pobavili a âERVEN¯M DNEM pfiivítali jaro.

VÍTÁNÍ JARA v MŠ NA JAHODNICIVÍTÁNÍ JARA v MŠ NA JAHODNICI

ZÁPIS A DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 
Zápis nov˘ch dûtí probíhal v na‰í M· na Jahodnici v „námofinickém duchu“.

Pro dûti byla pfiipravena malá „námofinická“ pfiekáÏková dráha, na které moh-
ly ukázat své dovednosti a zruãnost. Malé dáreãky, které pro nû vyrobili kama-

rádi, ktefií uÏ do ‰kol-
ky chodí, jim udûlaly
velkou radost. A po-
tom uÏ se malí ná-
v‰tûvníci s „námofiní-
ky“ vydali na malou
plavbu a prohlídku
celé ‰kolky. Doufá-
me, Ïe se v‰em dûtem
a rodiãÛm v na‰í ‰ko-
liãce líbilo a proÏili
s námi krásné odpo-
ledne. V‰em na‰im
budoucím „ÏáãkÛm“
pfiejeme 

KRÁSNOU A P¤ÍJEMNOU PLAVBU NA·Í MATE¤SKOU ·KOLOU.

Z VELIKONOČNÍ DÍLNIČKY 
Na úterní odpoledne pfied Velikono-

cemi jsme pozvali do na‰í ‰kolky v‰ech-
ny maminky, tatínky, babiãky, dûdeãky,
sourozence… Tû‰ili jsme se na spoleã-
né zdobení vajíãek. Malovalo se na
vyfouklá vajíãka, zdobilo se barevn˘mi
provázky, majoránkou a dal‰ími techni-
kami. Z papíru se vyrábûli velikonoãní
zajíãci a kufiátka. Potû‰ilo nás, Ïe se do
zdobení v‰ichni s chutí a elánem zapojili.

za kolektiv M· Jahodnice
Jitka Soukupová
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Městská část Praha 14, Centrum Černý Most a Agentura
BAYER CZ pořádají kulturně-multisportovní akci

âern˘ Most sportujeâern˘ Most sportuje
2. a 3. června 2007 na parkovišti A – směr od metra

7. ročník
Českého poháru ve streetballu

Sportovní nabídka
Streetball, beachvolejbal, beach-
soccer, petanque, baseball, lezecká
stûna, surfsimulátor, bungeetram-
polin, rodeo bull, aerotrim, bungee-
running, zorbing, powerride, lanové
centrum

Doprovodné akce 
pro děti i dospělé

Footbag, draci, jugling, malování na
tûlo Hennou, barvení vlasÛ, malová-
ní na obliãej, psí agility, vrtulník,
hasiãi, policie, záchranka, nafukova-
cí hrad, malování kfiídou, klouzaãka,
prezentace neziskov˘ch organizací,
soutûÏe po oba dny

Exhibiční vystoupení
Cheerleaders, biketrial show Josefa
Dresslera, breakdance, footbag, capo-
eira, rooldance, electricboogie, beat-
box, kulturistika, Shangai kid, deadly
show, pa-li-tchi, basketbal, barman-
ská show

Hudební festival
součást akce Černý Most sportuje

2. 6. 2007 16.15 – 22 hod. pódium na parkovišti A

Dûda Mládek Ilegal Band,
Luca Brasi, Prowizorium,
Temperamento, 
Laura a její tygfii
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Na‰e mûstská ãást proÏívala o ve-
likonoãním víkendu zajímavou

premiéru. Poprvé v historii se ve
stfiední a v˘chodní Evropû uskuteã-
nila mezinárodní v˘stava patchwor-
ku a jejím dûji‰tûm byla na‰e Praha
14! Pofiádající nezisková organizace
Bohemia patchwork klub si k tomu
úãelu pronajala prostory v budovû
Stfiedního odborného uãili‰tû gastro-
nomie a podnikání v ulici Za âern˘m
mostem v Kyjích. Tato nezisková or-
ganizace sdruÏuje Ïeny z celé repub-
liky, které se vûnují vyrábûní patch-
workÛ ãili quiltÛ, jak se naz˘vá
v˘sledné dílo u‰ité z kouskÛ bavlnû-
n˘ch látek. Jde ov‰em o práci, která
má pfiesn˘ fiád a pravidla, coÏ doku-
mentuje i mnoÏství kníÏek od reno-
movan˘ch svûtov˘ch autorÛ, z nichÏ
dva se pfiímo zúãastnili v˘stavy –
Ameriãan Kaffe Fasset a Angliãan
Brandon Mably. Oba odborníci
bûhem v˘stavy vedli kurzy v˘roby
quiltÛ, na které se pfiihlásily zájem-
kynû z celé republiky i z ciziny.

V̆ stavy se zúãastnilo 15 zemí svû-
ta – napfi. Francie, Nûmecko, ·v˘-
carsko, Kanada, JiÏní Afrika a dal‰í.
Podobná v˘stava v Americe se koná
kaÏdoroãnû v Houstonu a úãastní se

jí pravidelnû kolem 60 tisíc náv‰tûv-
níkÛ. V âeské republice se tento druh
ruãní práce teprve zaãíná prosazovat,
ale pomûrnû rychle si získává nové
pfiíznivce. Patchworkov˘ prÛmysl
vzniká uÏ i u nás a dodává na trh spe-
ciální pomÛcky, potfiebné k v˘robû

nádhern˘ch pokr˘vek, pol‰táfikÛ,
dekorací a dal‰ích patchworkov˘ch
v˘robkÛ. 

Zmíním je‰tû nûkteré zajímavosti
této v˘stavy: ãást vystaven˘ch quil-
tÛ byla vûnována charitû, ãást byla

urãena pro v˘stavu vûcí, které budou
vûnovány nadaci Terezy Maxové
a dostanou je pûstounské rodiny. Pro
Vánoãní bazar Vize 97 manÏelÛ Hav-
lov˘ch si na v˘stavû vybírala quilty
asistentka exprezidenta Václava Hav-

la paní Reichlová. Jen za první hodi-
nu po slavnostním zahájení v˘stavy
se prodalo pfies 400 vstupenek a za
oba dva dny ji nav‰tívilo celkem pfies
1500 zájemcÛ. text a foto: ves

Nav‰tívili jsme
22KVùTEN 2007

Mezinárodní výstava v Praze 14
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Inzerce

Pfiivítejte léto v nov˘ch br˘lích!

!!AKCE!!
Transitions-samozabarvovací 

br˘lové plastové ãoãky – sleva 500,–Kã
Do 31. 5. 2007

VÏdyÈ si to Va‰e oãi zaslouÏí!
V˘razné slevy na vybrané modely

sluneãních br˘lí!

www.optikmatuskova.cz
Podûbradská 489, DÛm sluÏeb, Praha 9, 198 00

Tel.: 281 869 086, mob.: 736 752 757
Poliklinika â. Most, Gen. Janou‰ka 902, 

Praha 9, 190 00
Tel.: 281 912 531, mob.: 736 752 755

• Pfiijmeme paní asistentku+pomoc.úãetní, s dobrou zna-

lostí práce PC, internet, základy PÚ+DPH a pracovníka tech-
nika+údrÏba staveb. Podmínka zodpovûdnost a spolehlivost.

Pracovi‰tû âern˘ Most, nástup moÏn˘ ihned. Nabídky na e-

mail: praha@stropdps.cz. 5/12

Uzávûrka inzerce

do ã. 6/07

je 14. 5. 2007

•Dûtsk˘ sekáã – dupaãky, suknû, kraÈasy,
tílka, ‰aty, vesty, ko‰ile, Ïupany, plavky, tep-
láky, triãka, bundy, mikiny, kalhoty i pro
teens, boty, holiny, sandále, spací pytle.
Bazar – golfky jiÏ od 300 Kã, trojkombi-
nace 1300 Kã – nutná men‰í oprava brzdy,
dûtské kolo s pfi. 400 Kã, autosedaãky 0–6 m,
lehátka. Otevfieno 12–17 h, jinak po doho-
dû. Mandl, Klánovická 34, Hloubûtín,
281 864 211, 777 261 944. 5/04

• Fotoateliér – prÛkazové foto 120,–, rod. foto

od 250,–. Specializace na dûti. Dále hledáme do

ãasopisÛ tûhotné Ïeny, maminky s miminkama

a nové tváfie pro reklamu a modeling. Bobkova

738-pfiesídlení k pivnici Podkova. www.konepsi-

kocky.cz. mob. 602 200 270. 5/09

• Hledám asistentku do fotoateliéru na âM

na 4 h. dennû. Znalost PC nutná. 777 200 271.

5/08

• Koupím byt v této lokalitû druÏstevní nebo v os.

vlastnictví, na velikosti a patfie nezáleÏí. Platba hoto-

vû. Tel. 775 053 379. 9/13

• Sháním dlouhodob. pronájem nezafiíz. gar-

sonky (1+1) v oblasti: â. Most, Rajská zah., Hlou-

bûtín, H. Poãernice, Vysoãany. Spûchá. Tel.: 604

429 222 4/07

DĚTSKÝ 
SECOND HAND

Pro malé i velké
Každý den nové zboží

Pro holky i kluky
(dupačky, kabelky, kostýmy, šaty)

Otevírací doba 
Po–Pá 13.30–17.30

Tálinská 1038
Praha 9 – Kyje

U Kyjského rybníka

Jaro
v AVON studiu

Pfiijìte se seznámit s kosmetick˘mi novinkami 
pfiipraven˘mi právû pro Vás!

Pfiivítejte s námi jaro 2007!
– Prodej kosmetick˘ch produktÛ 
– Poradenství, kosmetické kurzy 
– MoÏnost slevy 15–30%

Pfiineste tento kupón a získáte zdarma vzorek na‰í kosmetiky

Tû‰íme se na Vás!
vÏdy v Po – Út: 13–18 hod.

www.avonplaneta.cz
Tel.: 603 804 746 nebo 724 233 523

Rozkvetl˘ duben pfiedznamenal úspû‰né podni-
kání v mûsíci kvûtnu.

23KVùTEN 2007
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78 druhů imitace dřeva

8 druhů dýhy

zrcadlové dveře v pěti barvách

ratanové dveře, žaluziové dveře

 
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

Praha 2 Bělehradská 36
tel.: 222 563 026

Praha 6 Jugoslávských partyzánů 26 
(vchod orientován z náměstí Interbrigády)
tel.: 224 317 142

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: I.spilka@volny.cz

Praha 2 Bělehradská 36
tel.: 222 563 026

Praha 6 Jugoslávských partyzánů 26 
(vchod orientován z náměstí Interbrigády)
tel.: 224 317 142

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: I.spilka@volny.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

PLACENÁ ¤ÁDKOVÁ INZERCE

• Koupím byt nebo rodinn˘ dÛm jakékoli veli-

kosti, kategorie a vlastnictví, kdekoli v Praze.

Nabídnûte cokoli, moÏno i dekret – nájemní

smlouvu, i v domû s majitelem, podnikov˘ apod.

I zdevastovan˘, IV. kateg., v soudní Ïalobû, ne-

oprávnûnû obsazen˘, s neÏádoucím nájemníkem,

ãi s jakoukoli právní vadou. Ve‰keré formality

zajistím, zaplatím stûhování i pfiípadné dluhy na

nájemném, privatizaci apod. Mohu sehnat

a zaplatit i náhradní byt, domeãek mimo Prahu

apod. a dát ãas na vystûhování. Seriózní jednání,

platba ihned a v hotovosti, tel.: 222 712 015.

12/15

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

pacienty na poliklinice „Parník“ na âerném Mos-

tû (ul. Gen. Janou‰ka 902) a ve Vysoãanské

nemocnici (ul. Sokolovská 304). O‰etfiujeme dûti

u nás registrovan˘ch rodiãÛ, zhotovujeme ve‰-

keré zubní náhrady, zavádíme zubní implantáty,

léãíme parodontologická onemocnûní. Telefon:

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. Tele-

fon 603 973 500. 2/09

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

pisÛ a pohledÛ. Pfiijedu, vzájemná spokojenost.

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

• Opravy ‰icích strojÛ v‰ech znaãek a typÛ se

zárukou i v domácnostech a prodej náhradních

dílÛ. Tel. 281 960 146, mobil: 602 251 8284/09

• Auto F a B, Horusická 256, Praha 9-Kyje,

tel./fax: 281 867 406, mobil 602 322 556,

777 802 322, www.autofab.cz. Nabízíme: kon-

trola, dezinfekce, plnûní autoklimatizací, opra-

vy brzd, náprav, spojek, motorÛ atd., v˘mûny

provozních kapalin, filtrÛ, fiemenÛ, diagnostika

znaãek ·koda, VW, Audi, Seat, pfiíprava a zaji‰-

tûní STK a emisí. 4/01

• 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

• Zámeãnická kovov˘roba V. Jelínek – v˘-
roba a montáÏe: mfiíÏí, vrat, plotÛ, zábradlí,

schodi‰È, pergol. portálÛ, stav. a interiérov˘ch

prvkÛ apod., P. 9-â. Most, tel. 604 129 229,

vasek.kovo@seznam.cz 4/03

• Douãím nûmecky – âern˘ Most 728 606 791

4/10

• Pronajmu garáÏ Praha 9, âern˘ Most

u Rokytky, téÏ jako sklad, 700 Kã mûsíãnû+danû,

tel. 607 812 947, 722 506 787. 4/16

• Dûtsk˘ tábor âastobofi – Slapská pfiehra-
da. Pfiekrásné koupání, atraktivní program, neza-

pomenutelné záÏitky. 602 157 493 – www.cas-

tobor.com – castobor@seznam.cz. 5/03

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

Koňský hnůj v jakémkoliv množství 
dovezu za symbolickou cenu. 

Telefon 602 371 605.

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

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

Nová kolekce plavek 2007!

Nové modely plavek 

A. ·eredové!
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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.

KaÏd˘ den radost (Josef Bek), vydal XYZ,
249,– Kã. Nové vydání vzpomínkové knihy
populárního ãeského herce a nezdolného opti-
misty J. Beka.

Jilemnice (edice Zmizelé âechy), vydala
Paseka, 249,– Kã. JiÏ 16. svazek populární
edice je tentokrát vûnován Jilemnici, zhruba
tfietinu knihy tvofií kvalitní ãb. fotografie.

¤ímané (Guaitoli), vydal KniÏní klub,
699,– Kã. Druh˘ svazek rozsáhlé historické
fiady – Poklady starobyl˘ch civilizací – je
vûnován starovûkému ¤ímu.

Petr âech (âermák), vydalo Imagination of
People, 229,– Kã. Kniha o v˘borném fotba-
lovém gólmanovi Petru âechovi.

Mrtv˘ holky (Urban), vydalo Argo,
248,– Kã. Soubor 10 povídek na‰eho pfiední-
ho prozaika, které mají bizarní, napínavé aÏ
hororovû ladûní.

Fin Mika Waltari (Hejkalová), vydalo nakl.
Hejkal, 238,– Kã. Doba, Ïivot a knihy svû-
toznámého spisovatele na pozadí finské his-
torie 20. stol., v knize je spousta informací,
které autorce sdûlila Waltariho dcera a které
zatím nikde nebyly publikovány.

Co jsem to proboha udûlal? (Fulghum),
vydalo Argo, 238,– Kã. Po deseti letech nová
kniha esejÛ, povídek a postfiehÛ u nás velmi
populárního amerického autora,kter˘ se umí
kolem sebe dívat a Ïije naplno.

âarodûjka z Portobella (Coelho), vydalo
Argo, 239,– Kã. Román s fascinující a dra-
matickou zápletkou, hlavní hrdinka Athéna
hledá svoji matku a co na této cestû odhalí,
navÏdy zmûní její Ïivot i Ïivot jejich blízk˘ch.

Junior Aerobic Master Class
UÏ dvanáct˘ roãník soutûÏe Junior Aerobic Master Class uspofiádalo Fit studio D v tûlo-
cviãnû Z· Vybíralova. V pûti soutûÏních kategoriích se tady bûhem zdafiilého odpoledne
vystfiídalo pfies 250 soutûÏících.
V roli lektorÛ se soutûÏícím i nad‰en˘m divákÛm pfiedstavili mistfii svûta v aerobiku Bára
·ulcová (kategorie kadeti 11–13 let)…

…a Vláìa Valouch, kter˘ pfiedcvi-
ãoval sportovní kategorii s neo-

mezen˘m vûkem.
Premiéru pfii dvanáctém roã-
níku soutûÏe mûla kategorie
Funk s lektorkou Petrou
Kolmanovou (na snímku
vpravo), speciální taneãní
aerobic pro v‰echny vûko-
vé kategorie.
V‰ichni soutûÏící obdrÏe-
li úãastnické diplomy
a ‰estice nejlep‰ích v kaÏ-
dé kategorii pfievzala na-
víc z rukou fieditelky sou-

tûÏe Dá‰i Zitové hodnotné
ceny i díky sponzorÛm AZ

Flóra a zlatnictví Monika
z obchodního centra HASSO

a také z pizzerie Violete.
text a foto: vokBára ·ulcová 

27-28_P14  23.4.2007  16:06  Stránka 27



Tři jubilea HloubětínaTři jubilea Hloubětína
Aby si nûkterá mûstská ãást Prahy v jednom roce pfiipomínala trojv˘roãí,

to na‰e matiãka stovûÏatá snad ani nepamatuje. A pfiece je tomu tak, Ïe
v roce 2007 Hloubûtín mÛÏe najednou oslavit 800 let, 750 let a 100 let – tedy
tfii v˘znamná v˘roãí ve své historii. 

V roce 2007 uplyne 800 let od první písemné zmínky o Hloubûtínû, kte-
rá se nachází v listinû vydané roku 1207 papeÏem Inocencem III. PapeÏ tou-
to listinou potvrdil fiádu nûmeck˘ch rytífiÛ, Ïe jim náleÏí Hloubûtín spolu se
sousední tvrzí v Humenci.

V roce 2007 uplynulo 750 let od prvé zmínky o kostele sv. Jifií v Hlou-
bûtínû. PraÏsk˘ biskup Mikulá‰ v listinû z 13. února 1257 vyjádfiil souhlas
s tím, Ïe kostel je ve správû kfiiÏovníkÛ s ãervenou hvûzdou, ãili Ïe mají poda-
cí právo k tomuto kostelu.

A do tfietice v roce 2007 je tomu 100 let, co byl oficiálnû Hloupûtín pfie-
jmenován na Hloubûtín. Pokud by se tak nestalo v roce 1907, nelze pochy-
bovat o tom, Ïe by k pfiejmenování tak jako tak do‰lo, neboÈ komu z vás by
se líbilo, Ïe je obyvatelem Hloupûtína! Staãilo, Ïe písmeno „p“ bylo nahra-
zeno písmenem „b“, a bylo po problému, kter˘ místní obyvatele trápil po
nûkolik staletí. 

PraÏská informaãní sluÏba, která má o historick˘ch událostech celé Pra-
hy obdivuhodn˘ pfiehled, pfiipravila k tûmto tfiem jubileím v únoru vlasti-
vûdnou prohlídku kostela sv. Jifií, kterou jsme v Listech avizovali. 

j‰, foto archiv
PrÛvodkynû PIS ing. Vûry Pelzbauerová, CSc. pfii únorové pfiedná‰ce 
o historii Hloubûtína v kostele sv. Jifií

KfiiÏovnick˘ dvÛr b˘val od 17. stol. centrem kfiiÏovnického panství
v Hloubûtínû (na mapû jeho pÛdorys v krouÏku)
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