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MùSÍâNÍK OBâANÒ âERNÉHO MOSTU, HLOUBùTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC

2008
záfií

MùSÍâNÍK OBâANÒ âERNÉHO MOSTU, HLOUBùTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC

Na koních se dûti projíÏdûly pfii prázdninovém pobytu v Koutu na ·umavû, zorganizovaném o.s. Zajíãek na
koni (reportáÏ na str. 12–13). Dûti z Prahy 14 si uÏívaly volna na mnoha táborech, organizovan˘ch neziskov˘-
mi organizacemi, obãansk˘mi sdruÏeními i radnicí. Více se o nich dozvíte také na str. 9, 11 a 28. foto: vok
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K slavnostnímu rozlouãení se ‰kolou si Galerii 14 vybrala Z· Vybíralova 25. ãervna. Se‰li se
zde absolventi tfií devát˘ch tfiíd (celkem 70 dívek a chlapcÛ), pedagogick˘ sbor a rodiãe, tak-
Ïe galerie doslova praskala ve ‰vech. Ta trocha napûtí a nervozity byla u absolventÛ nakonec
vyváÏena radostn˘m oãekáváním dnÛ pfií‰tích – jak dvou mûsícÛ prázdnin, tak vstupem do nové
fáze Ïivota. Hostem setkání na závûr ‰kolního roku byla zástupkynû starosty Jitka Îáková,
pozvání od fieditele ‰koly pfiijala i na‰e redakce. foto: j‰

Nestává se ãasto, abychom na ãtrnáctce moh-

li sly‰et koncert pûveck˘ch hvûzd. Není totiÏ

kde podobná vystoupení pofiádat. Galerie 14

je na to malá a ani obrovské Zábavní cent-

rum CâM nedisponuje koncertním, pfiípad-

nû multifunkãním sálem. Pfiesto zde obãas

zaimprovizují, postaví nûkde v hale pódium

a koncert pro náv‰tûvníky centra mÛÏe zaãít.

Jako 25. ãervna, kdy v CâM vystoupili tfii

nejlep‰í aktéfii ãeské verze pûvecké soutûÏe

X Factor, kterou odvysílala televize Nova

s moderátorem Leo‰em Mare‰em a porotou

ve sloÏení Gábina Osvaldová, Ondfiej Sou-

kup a Petr Janda. Na pódiu v záfii blikajících

reflektortÛ a v obleÏení natû‰en˘ch teenage-

rÛ pfiedvedli své pûvecké kvality jak celkov˘

vítûz X Factoru rocker Jifií Zonyga a jeho finá-

lov˘ soupefi, mimofiádnû talentovan˘ a v‰e-

strann˘ muzikant Ondfiej Ruml, tak ‰esti-

ãlenná skupina, zvoucí se All X ze stáje Pet-

ra Jandy. Spoleãn˘ koncert v Zábavním cent-

ru CâM byl doprovázen autogramiádou. Tepr-

ve ãas ukáÏe, jak se Jifiímu Zonygovi, Ondfieji

Rumlovi a skupinû All X bude dafiit v nevy-

zpytateln˘ch vodách ãeského ‰oubyznysu. Pfii-

nejmen‰ím oba zpûváci mají na to, aby se

vydali ve ‰lépûjích vítûzky první fiady Super-

Star Anety Langerové. text a foto: j‰ 

X FACTOR v obležení teenagerů

Ve ãtvrtek 26. ãervna spoleãnû proÏili dopoledne deváÈáci s prv-

Àáky na Z· Gen. Janou‰ka, nad kter˘mi mûli cel˘ rok patro-

nát. V Galerii 14 za pfiítomnosti vyuãujících, vedení ‰koly

a ãestného hosta – zástupkynû starosty Mâ Praha 14, Mgr. Jit-

ky Îákové, spoleãnû oslavili zakonãení devítileté ‰kolní docház-

ky. DeváÈáci obdrÏeli Pamûtní list a stuÏku absolventa ‰koly

a prvÀáci Upomínkov˘ list na první rok ‰kolní docházky.

V pátek 27. ãervna ‰li do ‰koly naposledy. Vyzvedli si vysvûd-

ãení, podûkovali sv˘m vyuãujícím, popfiáli si krásné prázdni-

ny a rozlouãili se se spoluÏáky. Dûkujeme v‰em, ktefií nás uãi-

li a moudfie vedli.

M.V. a B.M. za v‰echny deváÈáky

Na prahu nového školního roku
V dobû uzávûrky záfiijov˘ch ListÛ si dûti

je‰tû uÏívaly poslední prázdninov˘ t˘den,

ov‰em nov˘ ‰kolní rok uÏ se nezadrÏitelnû

hlásil o slovo. Bûhem prázdninov˘ch mûsí-

cÛ v celé Praze, tedy i u nás na ãtrnáctce,

patfiily ‰koly fiemeslníkÛm, ktefií mûli na-

pilno, aby v‰echny naplánované opravy sta-

ãili dokonãit pfied prvním ‰kolním zvonû-

ním (podrobnûji na str. 15). Jak˘ byl první

‰kolní den, kdy si v‰ichni prvÀáãci v Pra-

ze 14 mohli obléknout reflexní vestiãky

PATRULL, které darovala IKEA, vám pfii-

blíÏíme v fiíjnov˘ch Listech vãetnû toho, jak

jej proÏívali v novû otevfieném státním gym-

náziu na âerném Mostû. ·kolní rok má jak

svÛj záfiijov˘ zaãátek, tak i ãervnov˘ konec.

V následujících pfiíspûvcích se vracíme je‰-

tû k rozlouãení se ‰kolou ÏákÛ devát˘ch tfiíd

v Z· Vybíralova a Z· Gen. Janou‰ka. j‰
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Usnesení z 8. zasedání
zastupitelstva

Na svém 8. zasedání dne 24. 6. 
ZMČ Praha 14

Schválilo 1) realizaci úplatného pfievodu by-

tového domu ã. p. 1087 – 1090 v ulici Cíglero-

va, k. ú. âern˘ Most, do osobního vlastnictví;

2) ponechání bytÛ, o jejichÏ koupi neprojeví stá-

vající nájemce pfii první nabídce zájem, ve svû-

fiené správû nemovitostí Mâ Praha 14 a to po

dobu trvání nájemního vztahu stávajícího nájem-

ce ãi nájemcÛ.

Schválilo 1) plnûní pfiíjmÛ a ãerpání v˘dajÛ Mâ

Praha 14 za rok 2007; 2) závûreãn˘ úãet Mâ

Praha 14 za rok 2007 vãetnû zprávy nezávislé-

ho auditora o v˘sledku pfiezkoumání hospoda-

fiení Mâ Praha 14 za rok 2007; 3) plnûní finanã-

ního plánu zdaÀované ãinnosti Mâ Praha 14 za

rok 2007 s hospodáfisk˘m v˘sledkem ve v˘‰i

60 745 tis. Kã.

Schválilo pfievod finanãních prostfiedkÛ ve v˘‰i

500.000 Kã z rozpoãtu Mâ Praha 14 do rozpoãtu

hl. m. Prahy na zaji‰tûní projektové dokumenta-

ce na akci technická vybavenost Hloubûtína.

Schválilo pfiidûlení grantov˘ch prostfiedkÛ. 

Schválilo 1) dodatek k Ïádosti o dotaci z pro-

gramu „Pfiedcházení sociálnímu vylouãení

a odstraÀování jeho dÛsledkÛ 2008 – podpro-

gram A. Podpora terénní práce 2008“; 2) nav˘-

‰ení finanãní spoluúãasti z rozpoãtu Mâ Praha

14 v tomto programu z pÛvodních 71.071 Kã

na 121.707 Kã.

Schválilo finanãní spoluúãast na instalaci kame-

rov˘ch stanovi‰È na území Mâ Praha 14 ve v˘‰i

1 250.000 Kã; tyto finanãní prostfiedky budou

pfievedeny Magistrátu hl. m. Prahy.

Schválilo odepsání nedobytné pohledávky ve

v˘‰i 114.421 Kã, odpovídající bezdÛvodnému

obohacení za uÏívání nebytov˘ch prostor v uli-

ci Kuãerova ã. p. 770.

Schválilo odepsání nedobytné pohledávky ve

v˘‰i 366.119 Kã, odpovídající dluhu na nájem-

ném za uÏívání nebytov˘ch prostor v ulici Gene-

rála Janou‰ka ã. p. 1060.

Schválilo nabytí pozemkÛ parc. ã. 1474/4,

1475/5 a 1467/4, k. ú. Kyje, které jsou vlast-

nictvím hl. m. Prahy, do svûfiené správy nemo-

vitostí Mâ Praha 14.

Schválilo svûfiení ãásti pozemku parc. ã. 2499/1

v k. ú. Hloubûtín z vlastnictví hl. m. Prahy do

svûfiené správy nemovitostí Mâ Praha 14.

Schválilo nabytí ãásti pozemku parc. ã. 1841/44

o v˘mûfie cca 72 m2, k. ú. Hloubûtín, kter˘ je

ve vlastnictví hl. m. Prahy, do svûfiené správy

nemovitostí Mâ Praha 14.

Schválilo podání Ïádosti Úfiadu pro zastupo-

vání státu ve vûcech majetkov˘ch o bezúplat-

n˘ pfievod budov ã. p. 10 a ã. p. 13 a pozemkÛ

parc. ã. 4 a parc. ã. 5 pfii ulici Prelátská, v‰e

v k. ú. Kyje, se zdÛvodnûním vefiejného zájmu

v oblasti provozu vefiejnû prospû‰né ãinnosti na

úseku sociálních nebo humanitárních sluÏeb. 

Schválilo uzavfiení kupní smlouvy na pozemky

parc. ã. 171/1 a parc. ã. 172/1, k. ú. Kyje o cel-

kové plo‰e 2 415 m2 s T. Kmochem za kupní

cenu 2 350 Kã/m2, tj. za celkovou kupní cenu

5 675 250 Kã. 

Schválilo uzavfiení kupní smlouvy na prodej

ãásti pozemku parc. ã. 2886/1 o v˘mûfie 283 m2

v k. ú. Kyje mezi Mâ Praha 14 a R. Pascotto za

cenu 1 890 Kã/m2, tj. za celkovou kupní cenu

534 870 Kã splatnou dle splátkového kalendá-

fie do roku 2010.

Schválilo uzavfiení kupní smlouvy na prodej

ãásti pozemku parc. ã. 110 o v˘mûfie cca 110 m2

v k. ú. Kyje mezi Mâ Praha 14 a V. Závackou

za cenu 480 Kã/m2.

Schválilo uzavfiení kupní smlouvy na ãást

pozemku parc. ã. 2815/1, k. ú. Kyje, o v˘mûfie

cca 56 m2 s manÏely I. a T. Hykmanov˘mi.

Schválilo uzavfiení kupní smlouvy na pozemek

parc. ã. 2052, k. ú. Hloubûtín s manÏely H. a P.

Îákov˘mi za cenu 1 500 Kã/m2, tj. za celkovou

kupní cenu 408 000 Kã.

Schválilo sníÏení kupní ceny pozemku parc.

ã. 131 o v˘mûfie 241 m2 v k. ú. Kyje uzavfiené

v souladu s usnesením ZMâ Praha 14 ã.

21/ZMâ/2002 ze dne 17. 12. 2002 o ãástku ve

v˘‰i 130 240 Kã, tzn. Ïe celková kupní cena za

prodej pozemku parc. ã. 131 v k. ú. Kyje panu

L. Müllerovi je ve v˘‰i 255 360 Kã.

Schválilo uzavfiení kupní smlouvy na v˘kup

pozemku parc. ã. 793/39, k. ú. Kyje, o v˘mûfie

287 m2 s TJ Kyje, se sídlem Hamerská 1307,

za cenu 900 Kã/m2

Schválilo souhlasné prohlá‰ení a kupní smlouvu

na odprodej spoluvlastnického podílu 5924/751295

na pozemcích parc. ã. 2693, 2694 a 2695 k. ú.

Hloubûtín mezi Mâ Praha 14 a R. LázÀovskou.

Souhlasilo se zmûnou funkãního vyuÏití po-

zemku parc. ã. 1342/2, 1342/3, 1342/4, 1342/5,

1342/6 a 1342/7 v k. ú. Hloubûtín v návaznos-

ti s podnûtem na zmûnu areálu spoleãnosti

REKOMONT, a. s.

Souhlasilo se zam˘‰lenou smûnou pozemkÛ

v k. ú. Kyje parc. ã. 793/60, 793/81 a 793/95

vlastníka V. Vrány a ãásti pozemku parc. ã.

2578/3 o v˘mûfie cca 750 m2 ve svûfiené správû

nemovitostí Mâ Praha 14. 

Nesouhlasilo s návrhem na zmûnu územního

plánu funkãního vyuÏití pozemku parc.ã. 807/20

a 793/3 k. ú. Kyje z plochy zeleÀ mûstská a kra-

jinná ZMK na plochu ãistû obytnou OB-E. Ten-

to nesouhlas Mâ Praha 14 povaÏuje za zásadní

z dÛvodu sníÏení plochy zelenû nedostateãnû

zastoupené v pfiedmûtné lokalitû a z dÛvodu

ochrany ovzdu‰í, kde koncentrace NO
2

se v sou-

ãasné dobû blíÏí imisním limitÛm. 

Zvolilo pfiísedící Obvodního soudu pro Prahu 9. 
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Informace z jednání
Rady MČ Praha 14

Na svém 42. jednání dne 16. 6.
Rada mimo jiné

Schválila poskytnutí finanãního pfiíspûvku na

ãinnost oddílu triatlonu TRI SKI Horní Poãer-

nice ve v˘‰i 20.000 Kã na základû darovací

smlouvy.

Souhlasila s pouÏíváním znaku a názvu Mâ

Praha 14 pfiíspûvkovou organizací KVIZ Pra-

ha 14 v rámci ãinnosti a v souladu se zfiizovací

listinou.

Souhlasila s poskytnutím odmûny ve v˘‰i

14.000 Kã Z· Vybíralova za umístûní v celo-

státním finále v ragby.

Souhlasila se svûfiením ãásti pozemku parc. ã.

2499/1 v k. ú. Hloubûtín o v˘mûfie cca 610 m2

z vlastnictví hl. m. Prahy do svûfiené správy

nemovitostí Mâ Praha 14.

Souhlasila 1) s prodejem pozemkÛ v k. ú.

Kyje – Broumarská sever + jih dle zámûru

zvefiejnûného od 19. 10. 2007 do 19. 11. 2007

s tím, Ïe finanãní prostfiedky získané prode-

jem pfiedmûtn˘ch pozemkÛ budou pouÏity na

rozvoj sociálních sluÏeb v rámci Mâ Pra-

ha 14.

Souhlasila s prodejem pozemkÛ v k. ú. âern˘

Most parc. ã. 232/71, 232/72, 232/73, 232/74

a 232/75 vlastníkÛm budov postaven˘ch na uve-

den˘ch pozemcích.

Souhlasila s odkoupením pozemku parc. ã.

793/39 o v˘mûfie 287 m2 v k. ú. Kyje od TJ

Kyje, se sídlem Hamerská 1307, Praha 9, pro

rekonstrukci pû‰í komunikace mezi ulicemi

Dvofii‰Èskou a Lednickou, za cenu 900 Kã/m2.

Na svém 43. jednání dne 8. 7. 
Rada mimo jiné

Schválila odpovûì na petici proti zpÛsobu pro-

vedení rekonstrukce kulturního domu Kyje,

·imanovská 47.

Schválila vyjádfiení Mâ Praha 14 k dokumen-

taci o posuzování vlivÛ na Ïivotní prostfiedí pro

Pozvánka na zářijové
zastupitelstvo

Dne 23. záfií se uskuteãní v Galerii 14 
na âerném Mostû od 14.15 hod. 

v pofiadí 9. jednání Zastupitelstva Mâ
Praha 14. 

Pfiipomínáme, Ïe jednání zastupitelstva
jsou pfiístupna vefiejnosti.
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zámûr „ROKYTKA PARK PRAHA, Pra-

ha 9 – k. ú. Hloubûtín“.

Souhlasila s uzavfiením smlouvy o dílo na tisk

knihy o Praze 14 mezi Mâ Praha 14 a spol.

Artedit, s. r. o.

Doporuãila ZMâ Praha 14 schválit poskytnu-

tí finanãního daru ve v˘‰i 100.000 Kã Stfiedis-

ku kfiesÈanské pomoci Horní Poãernice na

zabezpeãení chodu peãovatelské sluÏby pro

obãany Mâ Praha 14.

Vzala na vûdomí informaci k v˘stavbû nové

M· na Jahodnici a souhlasila s pfiípravou pro-

jektové dokumentace k roz‰ífiení stávající

kapacity M· Kostlivého 1218 na Jahodnici.

Nesouhlasila se zámûrem na v˘stavbu „Pro-

vozní budovy Ing. Ivo Pfiikryla v Praze“.

Na svém 44. jednání dne 29. 7. 
Rada mimo jiné

Vzala na vûdomí návrh koncepce „Aktualiza-

ce Strategického plánu hlavního mûsta Prahy“

vãetnû vyhodnocení vlivÛ této koncepce na

Ïivotní prostfiedí.

Seznámila se s návrhem dotaãních vztahÛ

hl. m. Prahy k mûstsk˘m ãástem hl. m. Prahy

na rok 2009. Nesouhlasila s navrhovan˘m

modelem dotaãních vztahÛ pro mûstské ãásti

hl. m. Prahy 1 – 22 a schválila stanovisko Mâ

Praha 14 k návrhu dotaãních vztahÛ.

Souhlasila s jednostrann˘m zv˘‰ením nájem-

ného za uÏívání bytu dle zákona ã. 107/2006

Sb. od 1. ledna 2009 do 31. prosince 2009 ve

v˘‰i 25,3 %.

Nesouhlasila s prodejem pozemkÛ v k. ú. Kyje

parc. ã. PK 291/2, 280/4, 277/1 a ãást PK 598

o celkové v˘mûfie 9 650 m2 spoleãnosti EKO-

SPOL, a. s. Doporuãila vyhotovit geometrick˘

plán k oddûlení plochy (zeleÀ mûstská krajina)

podle územního plánu a k prodeji nabídnout jen

zastavitelnou ãást pozemkÛ náleÏející k plo‰e

obytné.

Nesouhlasila s umístûním provozovny v˘ku-

pu druhotn˘ch surovin na ãásti pozemku parc.

ã. 1241/2, k. ú. Hloubûtín. 

Doba konání voleb: 17. – 18. 10. 2008, v pfiípadû 2. kola také 24. – 25. 10.

Území zdej‰ího senátního volebního obvodu (ã. 24) zahrnuje: Mâ Pra-

ha 9, Bûchovice, âakovice, Dol. Poãernice, Hor. Poãernice, Kbely,

Klánovice, Kolodûje, LetÀany, Satalice, Újezd n. Lesy, Vinofi a Mâ Pra-

ha 14.

Poãet volebních okrskÛ (OVK): na území Mâ Praha 14 celkem 31.

Umístûní OVK: Starosta Mâ oznámí v daném termínu. Pfiedpoklad umís-

tûní jako u pfiedchozích voleb.

Úãast v OVK: Zájemci o práci v OVK z fiad obãanÛ (nedelegovan˘ch poli-

tick˘mi stranami) se mohou jiÏ hlásit zdej‰ímu úfiadu na tel. ã.: 2810 05/253

a 240.

Pfiedem dûkujeme za zájem. Nutno v‰ak upozornit, Ïe dle volebního záko-

na mají pfii zastoupení v OVK pfiednost politické strany, následnû se komi-

se doplní z fiad zájemcÛ.

Voliãské prÛkazy: U senátních voleb lze vyuÏít moÏnosti volit na zákla-

dû voliãského prÛkazu (VP).

Oprávnûn˘ Ïadatel: Obãan s právem volit a trval˘m bydli‰tûm na území

Mâ Praha 14.

Doba k podání Ïádosti: Dle zpÛsobu podání /viz dále moÏnost podání a)

nebo b)/:

a) od vyhlá‰ení voleb, tedy jiÏ nyní, aÏ do 15. 10. 2008 do 16. hod.

b) od vyhlá‰ení voleb do 10. 10. 2008 vãetnû musí b˘t Ïádost doruãena

ÚMâ Praha 14.

ZpÛsob podání Ïádosti o VP: Pouze písemnou Ïádostí, a to: 

a) osobnû s platn˘m obãansk˘m prÛkazem, nav‰tívit informaãní kanceláfi

ÚMâ Praha 14, vyplnit k tomu úfiadem pfiipraven˘ formuláfi a podepsat

jej pfied pracovnicí úfiadu. 

b) Po‰tou na adresu úfiadu – formuláfi Ïádosti k vyzvednutí v inf. kancelá-

fii, nebo na webu zdej‰ího úfiadu. V tomto pfiípadû je nutno nechat pod-

pis na Ïádosti úfiednû ovûfiit. 

VP pro 2. kolo voleb: Voliã mÛÏe pfiedem poÏádat o VP souãasnû pro obû

kola voleb (u kaÏdého kola je pfiíslu‰n˘ VP odevzdán OVK). Mezi jedno-

tliv˘mi volebními koly mÛÏe voliã poÏádat o VP osobnû na úfiadû, a to do

stfiedy 22. 10. 2008 do 16 hod. 

MoÏnosti volby na VP:
1. V jakémkoli volebním okrsku (pouze) zdej‰ího volebního obvodu, tedy

mimo „svÛj“ okrsek, ale v rámci svého volebního obvodu. 

2. Voliã bez pobytu na území âR mÛÏe volit v kterémkoli voleb. obvodû

(s vyhlá‰en˘mi volbami).

Vydávání VP: Není-li vyÏádáno zaslání po‰tou, moÏno vyzvednout osob-

nû nejdfiíve od 2. 10. 2008 v informaãní kanceláfii úfiadu.

Upozornûní: V Praze se konají pouze volby senátní, nikoliv také krajské,

tedy i do Zastupitelstva hl. m. Prahy. 

V‰echny dal‰í informace budou uvedeny ve volební pfiíloze fiíjnov˘ch Lis-

tÛ Prahy 14.

Mgr. Jifií Kry‰tof, vedoucí obãanskosprávního odboru

Volby do Senátu Parlamentu ČR

Ve ãtvrtek 2. fiíjna od 10 do 16 hod. pofiádá

odbor sociálních vûcí a zdravotnictví ÚMâ Pra-

ha 14 v Galerii 14, nám. Plk. Vlãka 686, âern˘

Most tradiãní zdravotnû preventivní akci Den

zdraví. Na místû bude bezplatnû odborníky ze

Státního zdravotního ústavu a z dermatovene-

rologické kliniky Fakultní nemocnice Královské

Vinohrady nabídnuto: mûfiení krevního tlaku,

stanovení hladiny cholesterolu v krvi, stanove-

ní krevního cukru, mûfiení tûlesn˘ch paramet-

rÛ. Dále bude k dispozici zájemcÛm poradna

zdravé v˘Ïivy, poradna odvykání koufiení, po-

radna vhodné pohybové aktivity, poradna pre-

vence ‰ífiení HIV/AIDS, prevence nádorov˘ch

onemocnûní, vy‰etfiení pigmentov˘ch znamé-

nek a prezentace první pomoci.

Volební inzerce
v Listech

Souãástí fiíjnov˘ch ListÛ Prahy 14 bude

volební pfiíloha, obsahující základní infor-

mace k nadcházejícím senátním volbám

v Praze 14, pfiehled volebních okrskÛ a pre-

zentaci kandidátÛ do Senátu formou place-

né inzerce. Maximální rozsah prezentace

na jednoho kandidáta je 1/2 strany v Listech

(cena je poloviãní oproti bûÏné inzerce, tj.

5 750 Kã). Podklady k prezentaci kandidá-

tÛ do Senátu pfiijímá redakce nejpozdûji do

10. záfií. UpozorÀujeme, Ïe pozdûji dodané

podklady nebudou do volební pfiílohy zafia-

zeny. red dvoustranu pfiipravil: j‰

Den zdraví v G14 Pozvánka na besedu
se starostou

I. Obãanské sdruÏení Hloubûtín zve na

besedu, která se uskuteãní ve stfiedu 24. záfií

od 17 hod. ve ‰kolní jídelnû Z· Mochovská. 

Na programu: 1) v˘klad ke stanoviskÛm

odborÛ Magistrátu ke studii na revitaliza-

ci b˘valého Veti‰kova námûstí; 2) v˘klad

k investiãním zámûrÛm v Hloubûtínû (viz

informace v Listech Prahy 14 ã. 6/2008);

3) diskuse. Informace pfiednese a na dotazy

bude odpovídat starosta ing. Miroslav Fro-

nûk.
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Co vám dala va‰e profese do Ïivota?
Vyuãil jsem se v âKD Lokomotivka, pak

jsem si udûlal dvouletou odborovou ‰kolu Anto-

nína Zápotockého a zaãal jsem „odborafiit“.

Dûlal jsem pfiedsedu závodního v˘boru âKD,

byl jsem místopfiedsedou odborového v˘boru

âKD a mûl jsem na starosti sociální politiku

v rámci âKD, to znamená rekreaãní zafiízení,

láznû a dal‰í vûci. Po roce 1990 jsem vstoupil

jako bezpeãnostní technik do Odborového sdru-

Ïení âech, Moravy a Slovenska, po rozdûlení

republiky s nov˘m názvem âech, Moravy

a Slezska. Jako v˘konn˘ tajemník jezdím po

republice, máme zhruba 75 organizací a 12 000

ãlenÛ. Dûlám s nimi kolektivní vyjednávání,

pro‰kolení bezpeãnosti práce, provûrky bez-

peãnosti práce. TakÏe kdyÏ to shrnu, cel˘ mÛj

Ïivot byla práce s lidma. A tak jsem rád, Ïe jsem

na stará kolena druh˘ rok zastupitelem v Praze

14. A samozfiejmû bych chtûl za to funkãní obdo-

bí nûco udûlat. V Praze jsem se narodil a na âer-

ném Mostû bydlím od roku 1981. TakÏe Prahu

14 perfektnû znám coby zastupitel i obyvatel.

Chodím rád mezi lidi, vyslechnu si jejich názo-

ry, rád se od nich nûco dozvím, nûco se i pfiiu-

ãím a samozfiejmû se mezi nû rád vracím.

MÛÏete porovnat ãinnost odborÛ pfied
listopadem 89 s tím, co dûlají dnes?

Dneska je ta situace daleko sloÏitûj‰í, prak-

ticky 18 let Ïijeme v kapitalistické spoleãnosti.

¤ada legislativních vûcí, zákonÛ a pfiedpisÛ se

zmûnila, ale ne k lep‰ímu, ale fiekl bych proti

obyãejn˘m pracujícím, na‰im obyvatelÛm. Ta

situace je hor‰í a sloÏitûj‰í v tom, Ïe i v tûch

drobn˘ch legislativních zákonech se musí ãlo-

vûk vyznat, musí je umût a v té sloÏité dobû se

snaÏit lidem pomoc. My jako odbory vyuÏíváme

Svaz na ochranu nájemníkÛ, právníka a v rám-

ci moÏností se nám fiada vûcí dafií. 

Jak se díváte na budoucnost zahrádkáfi-
sk˘ch kolonií?

Jako funkcionáfi odborÛ jsem byl na stáÏi ve

Francii, v Rakousku, v Itálii, v Nûmecku a vím,

Ïe v‰ude v rámci EU se klade dÛraz na Ïivotní

prostfiedí. Mrzí mû jedna vûc, Ïe v âeské repub-

lice se postupnû ty zahrádkáfiské osady, které

budovaly generace lidí, ktefií z plácku, kde nic

nebylo, si vybudovali zahrádku, kde si po práci

chtûjí „vorazit“, ru‰í. Tito lidé dostanou v˘po-

vûì z jednoho prostého dÛvodu, Ïe se zru‰í

zahrádky, a vytvofií se tam zeleÀ. Ta zeleÀ by se

mohla udûlat nûkde jinde, o kousek dál. Samo-

zfiejmû je územní plán rozvoje hl. m. Prahy a Pra-

hy 14 a nûkteré ty lokality musí ustoupit vefiej-

nému zájmu, ale jde o to, aby se to bezdÛvodnû

nelikvidovalo. Myslím si, Ïe vedení Prahy 14 na

tento problém sly‰í a Ïe se tím bude zab˘vat.

Jak jste jako rybáfi spokojen s provede-
nou rekonstrukcí Aloisovského rybníãku na
âerném Mostû?

Jsem velice zklamán rekonstrukcí rybníãku

Aloisov. Pfiedstavte si, Ïe nám na to EU dala 12

milionÛ korun. Bydlím nad rybníãkem, chodím

tam stejnû jako dal‰ích 150 rybáfiÛ, ktefií bydlí

v okolí. Rekonstrukci rybníãku jsme bedlivû sle-

dovali. Samozfiejmû investorem bylo hl.m. Pra-

ha, ale zpÛsob, jak˘m se ten rybníãek opravo-

val, to je vlastnû branka do vlastní sítû. Ani

investor, ani Ïivotní prostfiedí si to neohlídalo

a mohu vám fiíct, Ïe to je jedna z nejhor‰ích

rekonstrukcí, jakou jsem za cel˘ Ïivot zaÏil. Ti

rybáfii chodí kolem a jsou obrovsky zklamaní.

Ta situace po té rekonstrukci je daleko hor‰í, neÏ

byla pfiedtím. Neprovedlo se podle plánu odbah-

nûní, ze strany lesíka se bagrem ani nehráblo,

ten rybníãek je dneska zanesen˘, pfiítok se neu-

dûlal, tak jak mûl. Prosil jsem na posledním zase-

dání zastupitelstva pana starostu v interpelaci,

abychom si Ïivotního prostfiedí tady váÏili, aby-

chom se k tomu postavili ãelem. Starosta slíbil,

Ïe se na to podívá a Ïe se s tím nûco provede.

Jak jste spokojen s ãinností kontrolního
v˘boru a bytové komise, jichÏ jste ãlenem?

V kontrolním v˘boru se kvartálnû zab˘vá-

me pfiipomínkami a stíÏnostmi obyvatel, tûch je

zhruba 30 aÏ 40. Mohu fiíct, Ïe Praha 14, odbo-

ry radnice reagují na ty pfiipomínky a fie‰í je ke

spokojenosti lidí. To fiíkám s plnou odpovûd-

ností. Jsou stûÏovatelé, ktefií si stûÏují na v‰ech-

no, ale vût‰ina z tûch pfiipomínek je oprávnûná,

kdyÏ se t˘ká napfi. heren, noãních klubÛ. Teì

jsme fie‰ili nákup a likvidaci poãítaãÛ na úfiadû

a neshledali jsme Ïádné závady. U bytové komi-

se jsou schváleny zásady pro pfiidûlování bytÛ,

je tam ‰est kritérií, kaÏd˘ má moÏnost se pfii-

hlásit jako zájemce. KéÏ by tûch bytÛ bylo víc,

ale není to tak ‰patné, bytová situace se postup-

nû lep‰í, i Rada k tomu pfiistupuje serióznû

a operativnû. 

KSâM nemá jako jediná v Zastupitel-
stvu Prahy 14 svÛj klub. Je to handicap?

Podívejte se, já jsem v Ïádné stranû nikdy

nebyl a KSâM beru z jednoho pohledu – my

odboráfii nejsme závislí na Ïádné politické stra-

nû, já pfii centrále a v celé ãlenské základnû mám

lidi z nejrÛznûj‰ích politick˘ch stran vãetnû

nestraníkÛ. Pro nás je rozhodující sociální par-

keta. Na‰e odborová centrála má sídlo v budo-

vû KSâM v ulici Politck˘ch vûzÀÛ, kde máme

dvû kanceláfie, a s KSâM máme podobn˘ sociál-

ní program. Nic víc, nic míÀ. ProtoÏe jsem

nestraník, tak chodím i mezi soc. demokraty

a lidovce, chodím i do Parlamentu. Teì se tam

pfiipravuje novela Zákoníku práce a státní roz-

poãet. Pro mû je dÛleÏité, Ïe kde je legislativa,

kde jsou poslanci, tam je i síla. Máme ve‰keré

informace a kontakty.

Bûhem svého pÛsobení na NVP jste
poznal nûkolik praÏsk˘ch primátorÛ. MÛ-
Ïete je porovnat?

Nejlep‰í spolupráci jsem mûl s primátorem

Zuzkou. Ten byl první, kterého jsem poznal. Pak

byli primátofii ·tafa, Hájek, Horãík a poslední

Kofián v devadesát˘m roce, kdy jsem na NVP

skonãil. Za primátora Zuzky jsem se jako tfiia-

dvacetilet˘ mladík od nûho a jeho námûstkÛ

hodnû nauãil – uãil jsem se odborafiit, funkcio-

nafiit, uãil jsem se jednat s lidmi. Mû to bavilo

a víte, co je nejlep‰í? Já mám teì jednu obrov-

skou v˘hodu, Ïe tu odboráfiskou práci i tu zastu-

pitelskou mohu skloubit. Nûkdy jsem z toho uta-

han˘, co ãlovûk, to názor, doba je sloÏitá, fiadu

vûcí byste chtûl udûlat jinak, ono to nejde, ale

takov˘ je Ïivot. S tím se ãlovûk musí smífiit.

Ono to nûjak dopadne. 

Pfiedstavte si, Ïe máte neomezenou pra-
vomoc: jaké tfii vûci (tfii pfiání) byste v rám-
ci Prahy 14 udûlal?

OkamÏitû bych znovu zrekonstruoval Aloi-

sovsk˘ rybníãek a dal ho k dispozici rybáfiÛm,

dále bych minimálnû na deset let fiekl zahrádká-

fiÛm: klidnû pracujte na zahrádkách, protoÏe

zastupitelstvo a Rada vám to garantují, a vy nám

pomáhejte se zelení, a za tfietí bych si pfiál, aby

komunikace úfiadu, vedení i Rady, vedoucích

odborÛ i nás zastupitelÛ s obãany byla trochu lep-

‰í a na‰el se nûjak˘ zpÛsob, jak si vzájemnû poro-

zumût, jak se informovat, jak fie‰it ty na‰e pro-

blémy. Potom by se vûci daly fie‰it úplnû jinak.

za ãtenáfie ListÛ se ptal: Jaroslav ·míd,
‰éfredaktor

Pokraãujeme s pfiedstavováním ãlenÛ Zastupitelstva Mâ Praha 14. Tento-
krát jsme poloÏili otázky Franti‰ku KfiíÏkovi (bezpartijní za KSâM). Pra-

coval jako soustruÏník a odboráfi v âKD Lokomotivka. V souãasné dobû je
v˘konn˘m tajemníkem Odborového sdruÏení âech, Moravy, Slezska a pracuje jako
bezpeãnostní technik. Zájmy: rybafiení, zahrádkafiení. Zku‰enosti z komunální poli-
tiky: v letech 1976 – 1990 byl poslanec a ãlen rady Národního v˘boru hl. m. Prahy.
V zastupitelstvu Mâ Praha 14 pÛsobí první volební období, je ãlenem kontrolního
v˘boru a bytové komise.

Představujeme: Františka Křížka
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Obrazy a objekty z kovu
Ve stfiedu 3. záfií od 17 hod. zveme do Gale-

rie 14, nám. Plk. Vlãka 686, âern˘ Most na

vernisáÏ v˘stavy „Obrazy a objekty z kovu“.

Na v˘stavû se pfiedstaví trojice kum‰t˘fiÛ, kte-

ré spojuje dlouholeté pfiátelství, utváfiené na

Jahodnici a v Dolních Poãernicích, kde Ïijí

a tvofií. Spoleãnû vystavují v Galerii 14 poprvé,

jednotlivû uÏ vícekrát. Vlasta Svobodová vystu-

dovala stfiední keramickou ‰kolu v Bechyni.

Ráda maluje obrazy pro vlastní potû‰ení a zho-

tovuje rÛzné koláÏe na papír a textil. Antonín

Bfiicháãek pro‰el nûkolika oblastmi umûlecké

tvorby (poezie, fotografie), neÏ se jeho domé-

nou staly artefakty z kovu, v nichÏ dosáhl pozo-

ruhodného mistrovství a originality. Je autorem

ekumenického památ-

níku milenia v Dolních

Poãernicích, kde se

také podílel na rekon-

strukci památníku pad-

l˘ch z první svûtové

války. Václav Nykl ve

své tvorbû navazuje

na odkaz ãeského ma-

lífiského realismu 19.

a 20. století. Vûnuje se

krajinomalbû, portré-

tÛm a záti‰ím. Je autorem Krista na kfiíÏi v Dol-

ních Poãernicích a v Kolodûjích.

V̆ stava potrvá do 25. záfií a bude otevfiena

vÏdy v úter˘, stfiedu a ãtvrtek od 14 do 18 hodin

a v nedûli od 14 do 17 hodin. Vstup voln˘.

PRAHA 14 TOUR 2008
Spoleãnû s TJ Slavoj Hloubûtín a âesk˘m

tenisov˘m svazem pofiádáme v sobotu 6. záfií od

8 hodin turnaj pro dospûlé neregistrované hráãe

v tenisu o pohár starosty. Turnaj ve ãtyfihfie se

uskuteãní na kurtech TJ Slavoj Hloubûtín, Hlou-

bûtínská ulice. Prezence hráãÛ na místû od 7.30

do 7.50 hodin. Startovné 50 Kã na osobu.

Turnaj v malé kopané
Spoleãnû s TJ Kyje pofiádáme v sobotu

13. záfií turnaj v malé kopané amatérsk˘ch

hráãÛ o pohár starosty. Zápasy se uskuteãní 

na hfii‰ti TJ Sokol Kyje v Broumarské ulici

v Kyjích. Registrace pûtiãlenn˘ch druÏstev

(4+1) amatérsk˘ch hráãÛ od 15 let je na místû

od 8.30–8.50 hodin. Zaãátek turnaje v 9 hodin.

Startovné 200 Kã za druÏstvo.

Závody na koloběžkách
a kolečkových bruslích

Závody jsou jak pro nejmen‰í, tak pro tee-

nagery, pfiípadnû pro dospûlé vyznavaãe in-line

jízdy. Akce bude probíhat ve stfiedu 17. záfií od

16 hodin na tubusu metra u stanice Rajská

zahrada.

Koncert duchovní hudby
Ve stfiedu 17. záfií od 18.30 hod. se uskuteã-

ní v kostele sv. Bartolomûje v Kyjích koncert

duchovní hudby. Úãinkují Dimitar Dimitrov –

trubka a Michelle Hradecká – varhany. Vstup-

né dobrovolné.

Zahradní slavnost 
Babí léto – 13. ročník
Srdeãnû zveme malé i velké na Zahradní

slavnost Babí léto 2008, kterou pofiádají v sobo-

tu 20. záfií spoleãnû Mûstské ãásti Praha 14

a Dolní Poãernice.

Programová ãást na‰í Mâ: dûtské odpoled-

ne je situováno v zahradû zámeãku v Hostavi-

cích, kde se od 14 hodin v pofiadu „V pohybu

je krása“ pfiedstaví Aerobic Club Z· Chvale-

tická, Aerobic FIT STUDIO D a HANNY

DANCE-Step studio Z· Chvaletická. Dále

mÛÏete od 14.30 hod. vidût „âtyfii pohádky“ –

divadlo ·US, od 15.30 hod. zábavn˘ pofiad

„Nebojte se stra‰idel“ – úãinkují ãlenové lout-

koherecké skupiny âeské televize. Od 16.30

hod. se mohou dûti tû‰it na taneãní merendu

a soutûÏe s divadlem ANDROMEDA. Po celé

odpoledne budou v zahradû dûtské atrakce, ská-

kací hrad, lezecká stûna, dûtsk˘ kolotoã, such˘

kuliãkov˘ bazén aj. Na místû si mÛÏete zakou-

pit obãerstvení a cukrovinky.

In-line Běchovice
Souãástí tradiãního silniãního bûÏeckého

závodu Bûchovice-Praha bude v nedûli 28. záfií

5. roãník jízdy na koleãkov˘ch bruslích pfii

vylouãení vefiejného provozu. Závod pofiádá TJ

Sokol Bûchovice za podpory Z· Bûchovice,

Mâ Praha 14 a MÚ Bûchovice. Hromadn˘ start

bude v 10.30 hod. na 13. km silnice âesko-

brodská v Bûchovicích, cíl v Kyjích u parku

v Jiráskovû ãtvrti. Délka trati je 5 km. Úãastnit

se mohou dospûlí a mládeÏ bez rozdílu vûku

i pohlaví. U dûtí do vûku 15 let je pfii jízdû

doprovod rodiãÛ nutn˘! V‰ichni úãastníci musí

mít helmu. Jízda nebude rozdûlena na katego-

rie. Registrace úãastníkÛ bude probíhat ve star-

tovací kanceláfii v den závodu od 8 do 10.15

hod., kde kaÏd˘ vyplní pfiihlá‰ku a získá star-

tovní ãíslo. Startovné: zdarma, písemné pfii-

hlá‰ky pfiedem se nepfiijímají. 

Po projetí cílem je zakázáno vrátit se na traÈ.

V‰ichni, kdo cílem projeli, budou vylosováni

v tombole. Pro v‰echny úãastníky jízdy, ktefií se

jmenují Václav, chystá sponzor pfiekvapení.

¤ÍJEN

Životy těch druhých,
aneb osudy cizinek 

žijících v ČR
Ve stfiedu 1. fiíjna v 17 hodin bude zahájena

v Galerii 14 v˘stava fotografií a deníkÛ cizi-

nek Ïijících v âR, kterou pofiádá Evropská kon-

taktní skupina v âeské republice. V̆ stava potr-

vá do ãtvrtka 23. fiíjna a bude otevfiena vÏdy

v úter˘, stfiedu a ãtvrtek od 14 do 18 hodin

a v nedûli od 14 do 17 hodin. Vstup voln˘.

Koncert operních 
melodií

Ve stfiedu 8. fiíjna se uskuteãní v Galerii 14

koncert znám˘ch operních melodií. Program

upfiesníme v pfií‰tích Listech Prahy 14.

Pochod kolem 
Prahy 14

Nûkolik novinek ãeká úãastníky tradiã-

ního pochodu „14 kilometrÛ kolem Prahy

14“, kter˘ se letos uskuteãní jiÏ 11. fiíjna.

Samotn˘ leto‰ní pochod je v˘znaãn˘ i sym-

bolikou „ãtrnáctek“, neboÈ celá akce „14

kilometrÛ kolem Prahy 14“ je konána u pfií-

leÏitosti 14. v˘roãí vzniku Mâ Praha 14.

Jako obvykle se startuje od restaurace Sla-

voj Hloubûtín, av‰ak trasa pochodu bude

letos bohat‰í o nûkolik velmi zajímav˘ch

zastávek. Úãastníci se mohou tû‰it napfiíklad

na náv‰tûvu kostela sv. Bartolomûje, ale také

na zastávku v Coca-Cole a v Galerii 14. Po

celé odpoledne pak bude v cíli pochodu, na

hfii‰ti Slavoje Hloubûtín, probíhat zajímav˘

program, na kter˘ se mohou tû‰it jak dûti,

tak dospûlí. BliÏ‰í informace uvedeme v fiíj-

novém ãísle ListÛ. Tû‰íme se na va‰i úãast!

Poznámka: Hlavním pofiadatelem akcí je
pfiíspûvková organizace KVIZ Praha 14.
Zmûna programu vyhrazena.

Kurzy pro děti
Pfiíspûvková organizace KVIZ Praha 14 pfii-

jímá pfiihlá‰ky do kurzÛ klavíru, flétny a kyta-

ry na ‰kolní rok 2008–2009. Individuální v˘u-

ka ÏákÛ bude probíhat na Z· Bfií VenclíkÛ.

BliÏ‰í informace a pfiihlá‰ky na tel. 281 005

211/278/279.

PRAHA 14Kulturní                             a sportovní akce radnice
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Votouzská 379, poklad-

na: tel. 281 860 174,

www.divadlopocerni-

ce.cz.

Pondûlí 22. 9. v 18 hod.
NEZÒSTÁVEJ SÁM ANEB STONOÎKA
(Arne Bendiksen)

Muzikál o vzniku celosvûtového charitativ-

ního hnutí StonoÏka – Na vlastních nohou. Uvá-

dí DismanÛv rozhlasov˘ dûtsk˘ soubor.

Úter˘ 23. 9. v 19.30 hod.
SPASTE DU·E, REVIZOR

Komedii na motivy známé divadelní hry

N. V. Gogola upravil a na scénu uvedl Josef

Dvofiák. Uvádí Divadelní spoleãnost Josefa

Dvofiáka.

Pondûlí 29. 9. v 19.30 hod.
RADÒZA

Recitál písniãkáfiky RadÛzy, která zaãínala

v 90. letech jako pouliãní umûlkynû. Spojuje

tradici folku, ‰ansonu ãi hospodské odrhovaãky,

ale inspiruje se i v popu a v reggae. 

Úter˘ 30. 9. v 19.30 hod.
PROLHANÁ KETTY
(Maurice Hennequin)

Mistrnû napsaná situaãní komedie je zdro-

jem skvûlé zábavy i pouãení, Ïe lhát se nevy-

plácí. Uvádí Divadelní spoleãnost Háta.

Stfieda 1. 10. v 19.30 hod.
Módní pfiehlídka Boutique Lopes

Generálním partnerem
divadla je Nûmcova 
selská mlékárna Radonice.

Co se dûje nejen v regionu
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Divadlo Horní Počernice (program na září)

Tato problematika by si zaslouÏila jistû vût-

‰í ãlánek, neÏ jen tuto poznámku na okraj,

která vznikla v létû, kdyÏ jsem se o projevech

vandalismu na Jahodnici bavil s místním staro-

usedlíkem a podnikatelem Franti‰kem Srst-

kou. ·lo o to, Ïe mu nûkdo sprejersk˘mi kliky-

háky znehodnotil ãást zídky od jeho provo-

zovny v Bezdrevské ulici. Obdobné stopy, jeÏ

po sobû zanechávají indivi-

dua, nemající úctu k soukro-

mému ani obecnímu majetku,

nalézáme po celé Praze 14,

nejostudnûj‰ím pfiípadem

je posprejovaná nová zídka

u hfibitova v Kyjích, o poni-

ãené nauãné stezce Prahou 14

nemluvû. Poãínání bezohled-

n˘ch sprejerÛ je tûÏko pocho-

pitelné, ale dávám panu Srst-

kovi za pravdu, Ïe nejlep‰í

prevencí by bylo dotyãného

chytit a dát na pran˘fi! j‰

dvoustranu pfiipravil: j‰

Zaostřeno na vandalismus

Divadlo Kámen v září
Divadlo Kámen zahájí svou jedenáctou sezó-

nu poprvé ve vlastním studiu a galerii u Invali-

dovny. Program na záfií: pátek 19. 9. od 19.30

hod. ÎÁBY (nazelenalé kontemplativní drama),

po pfiedstavení oslava 10 let divadla s Ïivou hud-

bou, divadelními skeãi a tancem, ãtvrtek 25. 9.

od 19.30 hod. OPIâI TLAPA (nûkolikabarev-

n˘ pokojov˘ horor se studen˘m krbem a pfii-

mrzajícími kaluÏemi pfiede dvefimi) – premié-

ra, pátek 26. 9. od 18 hod. OTÁZKY (vernisáÏ

v˘stavy obrazÛ Krist˘ny Suché). Vstupenky

(140 Kã, pro studenty, seniory a handicapova-

né 80 Kã) v pokladnû studia (Nekvasilova 2,

poblíÏ metra Invalidovna) ve stfiedu a ãtvrtek

14 aÏ 18 hod., pfied kaÏd˘m pfiedstavením 18 aÏ

19.25 hod. BliÏ‰í informace na www.divadlo-

kamen.cz a na tel. 606 167 399 a 728 435 820.

STUDIUM 
PRO KAŽDÉHO

SO· M & P s.r.o., Havlíãkovo námûstí 10,

Praha 3 pofiádá den otevfien˘ch dvefií ve stfiedu

1. 10. od 10 hodin na vybrané ãtyfileté obory

s maturitou pro ‰kolní rok 2009/2010: pedago-

gika volného ãasu, hotelnictví a turismus, sociál-

nû právní. Na ‰kole studují i Ïáci ze sociálnû

slab‰ích rodin. V pfiípadû zájmu kontaktujte

Moniku Tokolyovou na ãísle 775 712 253.

O roce 1968 
s Kamilou Moučkovou

Farní sbor âeskobratrské církve evangelic-

ké v Horních Poãernicích srdeãnû zve na set-

kání s b˘valou televizní hlasatelkou Kamilou

Mouãkovou, které se uskuteãní ve farní budo-

vû sboru na Tfiebe‰ovské 2101 (vchod z ulice

Dob‰ické) v nedûli 14. záfií od 17 hod. Téma-

tem besedy budou její osobní vzpomínky na srp-

nové události v âeskoslovenské televizi pfied

40 lety v roce 1968 a na to, co následovalo po

okupaci vojsky Var‰avské smlouvy. 

Naučná procházka 
Klánovickým lesem

V sobotu 13. záfií se uskuteãní první roãník

Nauãné procházky Klánovick˘m lesem. Naplá-

nována je procházka po dvou trasách: 

1) Z Horních Poãernic lesem do Klánovic –

sraz úãastníkÛ ve 14 hod. na zastávce autobusu

Ke Xaverovu, doprava do místa busem 222

a 261 z âerného Mostu – délka trasy cca 4 km, 

2) Okruh Klánovick˘m lesem – sraz ve 14

hod. u nádraÏí Klánovice (otoãka autobusÛ) –

délka trasy cca 3 km. 

Úãastníci získají cestovatelsk˘ prÛkaz a celá

akce vyvrcholí mezi 16 a 18 hod. v Klánovicích

(zastávka autobusu SmrÏovská), kde bude hrát

hudba, pro dûti budou pfiipraveny atrakce a ne-

bude chybût ani obãerstvení. 

Prahou krok za krokem
Kartografické vydavatelství Îaket pfiipravi-

lo pro leto‰ní sezónu fotografickou soutûÏ 8x4

Prahou krok za krokem pro 8x4 fotografií, kte-

rá vám zároveÀ nabízí tipy pro va‰e v˘lety po

Praze a nejbliÏ‰ím okolí. Cílem soutûÏe je nav-

‰tívit nûkterá (nebo v‰echna) soutûÏní místa

a zaslat jejich fotografie. KaÏd˘ mûsíc se vyhla-

‰uje 8 míst, jejichÏ fotografie pfiijímá pofiadatel

soutûÏe k vyhodnocení v mûsíãních kolech sou-

tûÏe. Do celkového slosování budou zafiazeni

v‰ichni, kdo za‰lou alespoÀ 8 fotografií v celém

prÛbûhu soutûÏe. V pravidlech hry na webové

stránce Îaketu najdete podrobné informace

o soutûÏi i o cenách. Z vítûzn˘ch fotografií bude

vydána karetní hra kvarteto, která bude suve-

n˘rem pro v‰echny zúãastnûné. Ti‰tûné infor-

maãní materiály k soutûÏi mÛÏete získat rovnûÏ

v informaãní kanceláfii Úfiadu Mâ Praha 14.

Slavnostní vyhlá‰ení soutûÏe a pfiedání cen pro-

bûhne pfii tradiãním turistickém pochodu podle

mapy „PraÏsk˘ minimax“, kter˘ se bude konat

jiÏ popáté dne 17. listopadu.

Poznámka redakce: Vydavatelství Îaket je
dlouhodob˘m partnerem na‰í redakce, podíle-
lo se mj. na nûkolika soutûÏích vãetnû cen, jeÏ
jsme v minul˘ch roãnících pfiipravovali pro na‰e
ãtenáfie, a zejména pak na vybudování Nauãné
stezky Prahy 14. V srpnu dodalo nové infor-
maãní tabule, které budou pouÏity na opravu
stanovi‰È nauãné stezky, jeÏ byly poniãeny bez-
ohledn˘mi vandaly.
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DDM na Černém Mostě
Generála Janou‰ka 1060,

tel. fax.: 286 889 428
info-cm@ddmpraha9.cz

www.ddmpraha9.cz

Sportovní tábor

Zaãátkem ãervence jsme se vydali jiÏ

ponûkolikáté do Jizersk˘ch hor, abychom zde

pfiíjemnû strávili dva t˘dny plné her, sportu

a zábavy. Celotáborová hra se nesla v na-

pínavém duchu na téma „Ukraden˘ Rem-

brandt“. Z dûtí se bûhem tábora stali profe-

sionální detektivové, ktefií pátrali po pachateli

zmizelého vzácného obrazu. Pachatel byl

nakonec usvûdãen a obraz vrácen je‰tû pfied

odjezdem zpût do na‰ich domovÛ. Kromû

dobrodruÏství bûhem jednotliv˘ch etap hry,

si dûti mohly vyzkou‰et také lezení po ska-

lách, sjíÏdûní fieky na nedaleké Jizefie a odva-

hu v lanovém centru v Harrachovû. Spoleã-

nû jsme také vyráÏeli na v˘lety na kolech,

abychom poznali krásu nedalek˘ch horsk˘ch

terénÛ. T˘movou spolupráci dûti prokazova-

ly nejen pfii plnûní úkolÛ v celotáborové hfie,

ale i pfii pfiechodu vrcholÛ Jizersk˘ch hor, kdy

se musely spoleãnû pfiipravovat na cestu,

orientovat se v mapû, spoleãnû si vafiit a pfie-

spávat pod ‰ir˘m nebem. Po ãtrnácti dnech

táborového Ïivota jsme se vrátili zpût do Pra-

hy s nov˘mi záÏitky, zku‰enostmi i nov˘mi

kamarády a se slovy „pfií‰tí rok v ·umburku

zase AHOJ“.   

Akce září – říjen 
V‰echny dûti a dospûlé zveme na kaÏdo-

roãní zahradní Narozeninovou pouÈ, která

se bude konat 3. fiíjna v Domû dûtí a mláde-

Ïe na âerném Mostû. Více informací najde-

te na stránkách www.ddmpraha9.cz. 

Zápisy do krouÏkÛ na nov˘ ‰kolní rok

budou probíhat 3–5. záfií 10–19 hod. Ve stfie-

du 3. záfií budou od 14 do 19 hod. zpfiístup-

nûné prostory domu dûtí a mládeÏe pro

zájemce, ktefií se chtûjí blíÏe seznámit s na-

bídkou na‰í ãinnosti v rámci „Dne otevfie-
n˘ch dvefií“.

• DÛm dûtí a mládeÏe hledá nové lekto-
ry sportovních, taneãních, poãítaão-
v˘ch, estetick˘ch, jazykov˘ch a jin˘ch
krouÏkÛ na ‰kolní rok 2008/2009.

JAHODOVÉ MENU
Po prázdninách má pro vás JAHODA pfii-

pravenu fiadu zajímav˘ch nabídek a akcí. 

Od 22. do 28. 9 probûhne dal‰í roãník

„T˘dne nízkoprahov˘ch klubÛ“, do kterého

se na‰e kluby Jahoda a DÏagoda zapojí.

Jako kaÏd˘ rok touto dobou také roz‰ifiuje

JAHODA t˘m sv˘ch dobrovolníkÛ. Proto

nabízíme v‰em plnolet˘m zájemcÛm o dob-
rovolnou práci moÏnost roz‰ífiit na‰e Jaho-
dové fiady. Staãí vám pouze dvû hodiny ãasu

t˘dnû, dobré nápady jak zabavit dûti a chuÈ

dûlat nûco pro druhé. 

Dal‰í nabídka se t˘ká JahÛdky, programu

pro rodiãe s dûtmi. I tento ‰kolní rok jsou pro

JahÛdku vyhrazena tfii dopoledne v t˘dnu, ale

pro ãtvrteãní klub nám schází ‰ikovná
maminka (nebo tatínek), kter˘ by si vzal
zaji‰tûní programu na starost. 

V pfiípadû zájmu prosím pi‰tû na e-mail

katerina.plevova@jahodaweb.cz, nebo volej-

te na 777 674 060.

Kluby budou v tomto ‰kolním roce
otevfieny takto:

JahÛdka: ve stfiedu od 9 do 11 hod. a v pátek

od 9.30 do 11.30

Jahoda: v pondûlí, úter˘ a ãtvrtek od 15 do

19 hod.

DÏagoda: v pondûlí, stfiedu a pátek od 15 do

20 hod.

Terénní pracovníky Karolínu a Martina

mÛÏete potkat na ulici v pondûlí a ãtvrtek 

od 15 do 20 hod.

Záfií v jahodov˘ch klubech: 
Klub Jahůdka: Nov˘ ‰kolní rok odstartu-

jeme v pátek 5. záfií VELK¯M PIKNIKEM.

Sejdeme se v 9.30 na zahradû za JAHODOU

a spoleãnû posnídáme nejrÛznûj‰í dobroty,

pomalujeme chodníky a zaskotaãíme si na

prolézaãkách. Dál uÏ bude JahÛdka fungovat

pravidelnû v rámci sv˘ch otevíracích hodin.

Klub Jahoda: âtvrtek 18. záfií – Fotbál-
ková liga. První kolo fotbálkové ligy po

prázdninách. Registrace t˘mÛ je do 16 hod. 

âtvrtek 25. záfií – Klub deskov˘ch her.
Nebaví tû hrát pofiád jen karty a âlovûãe –

nezlob se? Chce‰ zjistit, co se skr˘vá pod

názvy Ligretto, Sabotér, Jungle Speed nebo

Bang? Tak neváhej a pfiipoj se k nám. Hrát se

bude od zaãátku klubu.

Klub Džagoda: V záfií se budeme vûno-

vat tématu „Diskriminace“. Více informací

o akcích na www.jahodaweb.cz/dzagoda

Stfieda 3. 9. GAMApruda (od 17 hod.)

Stfieda 10. 9. DÏagodová liga ve fotbálku
(registrace do 17 hod.)

Pátek 19. 9. Kulturní klub (od 17 hod.)

Pondûlí 22. 9. „Kluby v akci“ (work-

shopy, turnaje, DJ, informaãní stánek)

Stfieda 24. 9. „DÏagoda
Graffiti Jam Vol. 3“

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

ZÁPIS do kroužků 
Občanské inspirace!

Pfiipravujeme tradiãní krouÏky pro nej-

men‰í (rodiãe s miminky, Sluníãka od 2,5 let):

flétna, ‰achy a angliãtina hrou pro dûti od

5 let. Pro v‰echny pfiátele pfiírody bude roz‰í-

fien pravideln˘ ekokrouÏek tak, abychom mûli

dost ãasu na hry a poznávání pfiírody. 

Novinkou bude krouÏek Mal˘ botanik,
Mal˘ chovatel a Klub radioamatérÛ, cvi-
ãení pro dûti od 3 let a taneãní krouÏek pro
nejmen‰í. V‰echny krouÏky zaãínají od
pondûlí 15. záfií. Pfiesn˘ rozvrh krouÏkÛ je
k dispozici na www.obcanskainspirace.cz
a na v˘loze sdruÏení v Kuãerovû 14. Tû‰í-
me se na vás v novû adaptovan˘ch a vyba-
ven˘ch prostorách sdruÏení Obãanská
inspirace!

Logopedická poradna pro děti 
KaÏdé úter˘ 14 – 18 hod. bude od záfií opût

k dispozici logopedická poradna. Konzultace

jsou individuální, je tfieba se objednat – osob-

nû, nebo telefonicky na ãísle 281 918 473.

Prodejní výstava potřeb 
pro děti do školky a školy

Minigalerie Inspirace pfiipravuje od 1. do

12. záfií v˘stavu z chránûn˘ch dílen. MÛÏete

u nás nakoupit zástûrky do ‰kolky, na v˘tvar-

ku, ‰kolkové kapsáfie, pytle na cviãky a na

tûlesnou v˘chovu, kapsáfie pro nejmen‰í atd.

ZároveÀ probûhne V¯PRODEJ skladu
Minigalerie Inspirace, takÏe u nás mÛÏete
nakoupit levné dárky, hraãky a drobnosti
pro radost! 

DEN OTEV¤EN¯CH DVE¤Í – 8.záfií
Letos slaví sdruÏení Obãanská inspirace

deset let svého pÛsobení na âerném Mostû.

Srdeãnû zveme v‰echny pfiíznivce a zájemce

o aktivity sdruÏení na Den otevfien˘ch dvefií!
V pondûlí 8 záfií mezi 14 – 18 hod. vás

zveme na kávu nebo ãaj, mÛÏete se u nás
seznámit s lektory, pfiihlásit dûti do nabí-
zen˘ch krouÏkÛ a dûti si zatím mohou
pohrát v hernû a odnést si mal˘ dárek!

Bezplatné sociálnû právní poradenství 
Do poradny se mÛÏete objednávat na tel.:

776 046 112, 281 918 473 nebo zasílat své

dotazy e-mailem na: info@obcanskainspi-
race.cz. Od záfií zahajujeme také provoz
sociálnû právní poradny na na‰em webu.
Informace a formuláfi k zaslání dotazu
najdete na www.obcanskainspirace.cz .

Bezplatné poradenství poskytujeme
díky grantové podpofie MPSV a MHMP. 

Romský talent 2008
VI. roãník celorepublikové soutûÏe

„Romsk˘ talent“ probûhne v sobotu 20. záfií

od 10 hodin v KD Vltavská v Hole‰ovicích.

Zájemci se mohou pfiihla‰ovat aÏ do 12. záfií

– více informací na tel. 773 622 049 nebo

773 536 516. SoutûÏí se v kategoriích: zpûv,

tanec a hra na hudební nástroj.

08-11_P14  26.8.2008  9:20  Stránka 8



Neziskovky a obãanská sdruÏení
9ZÁ¤Í 2008

S
Cht

kou ob

volají 

mace 

z ListÛ

kde m

vûj‰í a

vstfiícn

sím na

KCR 
Heřmánek
Vybíralova 969, 
Praha 14 – âern˘ Most
www.prorodinu.cz

Připravujeme pro vás 
pravidelné programy

• V̆ tvarné ateliery pro maminky s dûtmi,

kurz pro seniory (úter˘ dopoledne)

• V˘tvarné kurzy pro dûti od 4 let, pro

mládeÏ, dospûlé (pondûlí, úter˘, ãtvrtek)

• Kurz klasick˘ch malífisk˘ch technik

(sobota)

• Taneãní kurzy pro dûti i dospûlé. Irské

tance (stfieda), Hip-Hop- Steet Dance

(pondûlí), Klasick˘ tanec (stfieda)

Divadelní studio – kluby dramatické v˘cho-

vy (úter˘)

Pohybové studio – rehabilitaãní a nápravná

cviãení pro dûti, tûhotné Ïeny, Ïeny po poro-

du, seniory a dal‰í kdo chtûjí cviãit v klidném

prostfiedí. (úter˘ odpoledne, stfieda dopoledne)

• Studio pomoci ve vzdûlání – pomoc od

1.tfiídy aÏ do pfiípravy na S·

• Hra na hudební nástroje – pro dûti od 5

let i dospûlé: bicí, klavír, kytara zpûv,

housle, violonãelo 

• Hudební mini‰koliãka – zpívání a tanec

pro maminky s dûtmi (stfieda)

• Tvofiivé studio angl. jazyka – od 2 do 18

let, rodilí mluvãí (úter˘) 

• Kurzy angl. jazyka pro Ïeny na mat.

dovolené, pro seniory: rodilí mluvãí

(úter˘)

• Cviãení rodiãÛ s dûtmi na balonech (úte-

r˘ odpoledne, stfieda dopoledne)

a dal‰í aktivity – úpln˘ pfiehled a pfii-

hlá‰ky na www.prorodinu.cz nebo v kance-

láfii Vybíralova 696 (nejlépe od pondûlí do

stfiedy od 14 do 18 hodin celé záfií) nebo na tel.

773 605 228, 724 761 196, 281 862 342.

Rok s rokem se se‰el a je tu opût dal‰í tábor

v Trkovû, letos inspirovan˘ na‰í vlastí. Opût

jsme strávily 14 krásn˘ch táborov˘ch dní na

na‰í louãce pod Trkovskou horou v podsado-

v˘ch a vojensk˘ch stanech. Jediné co nemÛÏe-

me naplánovat, je poãasí, které si pfiíroda urãu-

je sama a letos nám bohuÏel pfiíli‰ nepfiála.

VyloÏenû sluneãné dny byly asi tfii, zbytek uÏ

byl hor‰í. Ale i tak jsme absolvovaly úÏasn˘

táborov˘ program, kter˘ byl nabit˘ od rána aÏ

do veãera. 

Celotáborová hra o âR volnû pokraãovala

se stejn˘mi t˘my jako bûhem roku – Cestova-

telky, Pirátky, Objevitelky a Plavãice. KaÏd˘

den jsme poznávaly jeden kraj na‰í vlasti, ke

kterému vÏdy probíhaly dvû tématické etapy

(napfi. Liberecko – bûÏkování na prknech, Kar-

lovarsko – lázeÀské procedury, PlzeÀsko – hlí-

dání chodsk˘ch hranic, Jihoãesko – bitva J. ÎiÏ-

ky o Tábor apod.). Za jednotlivé etapy získávaly

t˘my rÛzná mûsta z daného kraje (zabodávaly

jsme barevné ‰pendlíky do mapy) a za vítûzství

krajsk˘ erb. 

KaÏd˘ den jsme také poznávaly jednu ães-

kou v˘znamnou osobnost (napfi. T.G.Masaryk,

J.A.Komensk˘, Mistr Jan Hus, K.âapek) a s nû-

kter˘mi jsme se dokonce osobnû setkaly. Nej-

prve s knûÏnou Libu‰í. Podle její vû‰tby, kterou

zanechala na nedalekém kopci, jsme jí hledaly

po lese a pak pfiivedly k nám do tábora. Povy-

právûla nám o dávn˘ch ãasech a o tom, co nás

brzy ãeká. Dal‰í setkání se uskuteãnilo brzy ráno

– vystoupaly jsme na na‰i Trkovskou horu a na

jejím vrcholu jsme se setkaly se samotn˘m Pra-

otcem âechem. Absolvovaly jsme také tfii celo-

denní v˘lety: vydaly jsme se do mûsta Tábor,

na kolech jsme dojely do Petrovic na nedale-

kou rozhlednu Kuníãek. Poslední vût‰í v˘let byl

do Kam˘ku nad Vltavou, kde jsme nav‰tívily

zfiíceninu hradu Vr‰kam˘k a prohlédly jsme si

mûsteãko Sedlãany. Bûhem tábora jsme zaÏily

plno nev‰edních a zajímav˘ch vûcí. Tfieba jsme

na sobû odlévaly sádrové masky obliãeje, kte-

ré jsme pak vyuÏily na závûreãném karnevalu.

Uskuteãnila se táborová pouÈ s rÛzn˘mi soutû-

Ïemi, rekordmanské soutûÏe a aktivity ãi závo-

dy na kolech. Upekly jsme si kufiata v zemi –

tzv. SetonÛv hrnec ãi si uvafiily bufitgulá‰ ve sku-

pinkách na ohni. Nechybûly ani veãerní hlídky,

ranní rozcviãky, sluÏby v kuchyni, v˘roba tábo-

rov˘ch triãek – tentokráte savovou technikou

atd. Probûhly celkem 4 slavnostní ohnû (zaha-

jovací, sranda oheÀ, slibov˘ a nakonec závû-

reãn˘, kde se vyhla‰ovalo celkové táborové sna-

Ïení). Bûhem celého tábora holky sbíraly

staroãeská platidla – Kropáãe. Za kaÏd˘ch 100

KropáãÛ si mohly vybarvit díleãek na své map-

ce a za kaÏd˘ch 200 KropáãÛ si kupovaly

postupnû jednotlivé hodnosti, které sebou nesly

rÛzné v˘hody a nev˘hody, jeÏ se plnily násle-

dující den. TitulÛ bylo celkem ‰est: Ïebraãka,

chudaãka, vesniãanka, mû‰Èanka, ‰lechtiãna,

královna. Louãíme se s vámi na‰ím táborov˘m

pokfiikem, kter˘ jsme fivaly kaÏd˘ den na nástu-

pech:

Je tu hezky, je tu dobfie, 
jsme totiÏ na Czech tábofie!
Putujeme ãesk˘m krajem 
a pfiitom si pofiád hrajem.
Sbíráme kropáãe, s úsmûvem a bez pláãe!!!!

za v‰echny Amazonky vedoucí oddílu
Eli‰ka Hermannová (Rusalka)

CZECH TÁBOR v Trkově

nabízíme vám:

� náv‰tûvu prostor klubu

� informace a registrace na krouÏky a kurzy

� setkání s personálem

� vyuÏití herny na neomezenou dobu

� su‰enky BeBe Dobré ráno

� ochutnávku Kiri s˘rÛ

� kávu Nescafé Classic pro kaÏdého

Je pfiipraven pestr˘ program na kaÏd˘ den

od 9 do 16 hod., v úter˘ a stfiedu i déle.

Více informací na www.veselycertik.cz,

info@veselycertik.cz, tel. 724 639 040.

Zveme vás na T˘den otevfien˘ch dvefií 
1.–5. záfií do rodinného klubu Vesel˘ ãertík – Národních hrdinÛ 3, Dolní Poãernice

Srdeãnû zveme v‰echny zájemce o ruãní

tvorbu na Umûleckou dílnu pro vefiejnost –

·PERK II. 

Pfiijít mÛÏe kaÏd˘ (dûti do 15 let v dopro-

vodu rodiãe), kdo si chce dle návodu instruk-

torky z drátkÛ a korálkÛ vyrobit a odnést vlast-

ní ‰perk (náhrdelník, náu‰nice, apod.). 

Místo a doba konání: denní centrum

Mansfeldova 801, âern˘ Most; 

úter˘ 16. záfií od 17

do 20 hod. Cena: 180,– Kã/osobu (zahrnuje

materiál a pomÛcky)

Více na: www.centrum-slunecnice.wz.cz

Z organizaãních dÛvodÛ Ïádáme zájem-
ce, aby se pfiedem pfiihlásili prostfiednictvím

formuláfie na na‰em webu, nebo e-mailem:

centrum.slunecnice@cb.cz; pfiíp. telefonicky

775 721 074.

Pozvánka do Centra SLUNEČNICE 

Podporované 
zaměstnávání

SluÏba pro lidi se znev˘hodnûním, ktefií si

chtûjí najít zamûstnání a potfiebují k tomu pod-

poru ãi pomoc.Chcete si najít placené zamûst-
nání? Práci, kterou chcete a která vás bude

bavit? Chcete poznat nové lidi? Nebaví vás b˘t

doma? Nevíte jak na to? ObraÈte se na nás, umí-

me vám pomoci a podpofiit vás tak, jak budete

potfiebovat. Nabízíme moÏnost zaãít okamÏitû

spolupracovat na hledání zamûstnání s pracov-

ním konzultantem, bez bûÏné ãekací doby! Spo-

leãnost DUHA – integrace osob s mentálním

postiÏením, Podporované zamûstnávání Zbo-

rovská 38, 150 00, Praha 5 Tel.: 257 313 986,

602 416 506 www.spolecnostduha.cz
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Neziskovky a obãanská sdruÏení
10 ZÁ¤Í 2008

Prázdninov˘ provoz stfiedeãních heren

bude roz‰ífien opût do pravideln˘ch progra-

mÛ celého t˘dne. Provoz MC zaãíná v pon-
dûlí 15. záfií 

Dopolední programy
jsou pfiipraveny zejména pro dûti pfied-

‰kolní, rodiãe a rodinné pfiíslu‰níky.
Pondûlí: 9.30–11.30 Volná herna s bur-

zou. Vstup voln˘

Úter˘: 8–12 hod. ‰koliãka Pohádka –

nutné pfiihlá‰ení

Stfieda: 9.30–11.30 Herna s programem
a cviãením pro maminky a dûti. Vstup

voln˘

âtvrtek: 9.30–12 hod. ‰koliãka Beránek
– pfiihlá‰ení nutné !

Pátek: 9.30–11.30 Volná herna s v˘-
tvarn˘m programem: Vzpomínáme na
prázdniny. Vstup voln˘ 

Do heren je poplatek 25 Kã za mamin-
ku na dopoledne, dûti vstup ZDARMA. 

Program je tvofien podle zájmu a aktivi-
ty maminek – kreslení, cviãení, zpívání atd.

V rámci heren probíhá stálá burza dût-
ského obleãení (maximum prodávan˘ch

vûcí 40 ks/maminka) i burza je zdarma.

Odpolední programy 
pro předškolní i školní děti

bez rodičů:
(Do krouÏkÛ vãetnû cviãení je z kapa-

citních dÛvodÛ pfiihlá‰ení nutné !)
Úter˘: Taneãní a pohybov˘ krouÏek

16.30–17.30 pro pfied‰kolní dûti
J. ·indeláfiová 739 034 435 

Pátek: Pûveck˘ a taneãní krouÏek
15–16.30 mlad‰í dûti od 5 let, 16.30–18 hod.

star‰í dûti od 10 let.

Programy pro ženy: 
Stfieda: vÏdy tfietí v mûsíci Kavárniãka

pro Ïeny 20–22.30 vede MUDr. M. Kno-

bová – vstup voln˘

10. záfií: Beranice: 20–22.30 setkání pra-

cujících maminek 

Programy celou rodinu:
Pondûlí: 19.45–21.15 cviãení s prvky

jógy, vede J. Purkyt 777 066 942

Úter˘: druhé v mûsíci Duchovní veãery
20–22 hod. P. Trefn˘, vstup voln˘

Kontakt:
Vedoucí: Ing. Mgr. Marie Nováková 

775 204 208

L. Pernicová 777 596 163 

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

Peãovat o dítû s po-

stiÏením není nic jedno-

duchého. Proto Mot˘lek

jiÏ ‰est˘m rokem posky-

tuje handicapovan˘m dû-

tem a jejich rodiãÛm fiadu

moÏností, jak smysluplnû trávit voln˘ ãas

a rozvíjet své schopnosti. Z dopoledních pro-

gramÛ nabízíme pondûlní, úterní a ãtvrteãní

herny s programem, stfiedeãní ‰koliãku
Mot˘lek a páteãní volnou hernu. Odpoled-

ne mohou dûti nav‰tûvovat logopedii, úterní

a stfiedeãní dûtsk˘ klub, canisterapii, pla-
vání, keramiku, muzikoterapii, nebo se

vûnovat individuálnímu rozvoji pod vede-

ním odborníka.

Rodiãe mohou nabrat síly pfii veãerech

relaxaãního malování, na lekcích angliãti-
ny, nebo ve svépomocném klubu rodiãÛ.
Více informací najdete na www.motylek.org,

nebo vás po pfiedchozí dohodû v Mot˘lku rádi

pfiivítáme osobnû. Nov˘ projekt v klubu
Pacific: „Podpora dûtí a mládeÏe z rom-
sk˘ch komunit pfii vstupu do základní ‰ko-
ly a pfii pfiípravû na vyuãování“ V záfií star-

tuje v na‰em nízkoprahovém klubu program

pro dûti, kter˘ jim pomÛÏe pfieklenout pro-

blémy se ‰kolní v˘ukou. Hlaste se u P. Sro-

kové nebo J. KaÀáka pfiímo v nízkoprahovém

klubu Pacific, nebo na tel. ã. 777 964 754

Mimofiádné akce Mot˘lku v záfií
St 25. 9. Divadélko Zlatovláska v Gale-

rii 14, od 17.30

Integrované a volné herny budou otev-
fieny jiÏ od 1. 9., odborné aktivity od 15. 9.

Záfiijové akce klubu Pacific
ât 4. 9. Náv‰tûva lanového centra LibeÀ,

sraz ve 14 hod., návrat v 18 hod.

ât 11. 9. Jedeme na bobovou dráhu Pro-
sek, sraz ve 14 hod., návrat v 18 hod.

Út 16. 9. Pozor na virtuální drogy (poãí-
taãe, film…), prevent. program pro klienty

do 12 let, 15 – 16.30

St 17. 9. Nenech se ovládnout stresem,
prevent. program pro star‰í od 16.30 do 18

hod. 

22. – 28. 9. T˘den nízkoprahov˘ch klu-
bÛ (více viz www.streetwork.cz)

Po 22. 9. Pát˘ meziklubov˘ turnaj ve
fotbálku – utkají se kluby Pacific, DÏagoda

a Autobus, zaãátek v 16.30 v Pacifiku

Út 23. 9. Splouvání Vltavy na kánoích,

sraz ve 14 hod. u Pacifiku, návrat v 18 hod.

Pravideln˘ program najdete na na‰ich
webov˘ch stránkách www.motylek.org 
PhDr. Zuzana Jelenová
Pfiedsedkynû SdruÏení na pomoc dûtem
s handicapy www.motylek.org
KC Mot˘lek, Vlãkova 1067, Praha 14
Tel. 281 912 081, 775 964 765

Komunitní centrum

MOTÝLEK

Tûsnû pfied prázdninami nav‰tívila KC Mot˘-

lek na âerném Mostû sekunda B státního gym-

názia v Horních Poãernicích, které má od záfií

své deta‰ované pracovi‰tû i u nás v Praze 14.

Studenti si prohlédli celé centrum i nízkopra-

hov˘ klub Pacifik. Dozvûdûli se o Mot˘lku v‰e

dÛleÏité a dokonce mûli moÏnost hovofiit pfiímo

s maminkou jedné klientky s vrozenou gene-

tickou vadou. V závûru náv‰tûvy si zasoutûÏili

a na vlastní kÛÏi si vyzkou‰eli Ïivot lidí s posti-

Ïením (na snímku). Díky podobn˘m náv‰tûvám

se moÏná v budoucnu budou lidé na své handi-

capované spoluobãany dívat z pfiívûtivûj‰ího

zorného úhlu. ZM

Motýlek měl 
návštěvu

Motýlek měl 
návštěvu

BB-klub
program na ZÁŘÍ

ANGLICK¯ KLUB pro teenagery.
KaÏdou stfiedu 16.30–18 hod. (V KC Hefi-
mánek – Vybíralova 969). Konverzaãní ang-
liãtina s rodil˘mi mluvãími (Ameriãany)
zábavnou formou. BB FOTBAL pro mlá-
deÏ a star‰í. KaÏd˘ ãtvrtek 18–19.30 v tûlo-
cviãnû PTH (StoliÀská 41B, Areál Chvaly).
Martin 777 033 592.

Podporováno z grantu PARTNERSTVÍ
a Mâ P14.
BB klub – Mgr. Pavel Trefn˘, 
775 024 742, bbklub@centrum.cz.

Táta dneska frčí!
Kromû toho, Ïe je to obecná pravda (kaÏd˘

kluk nebo holka by rádi trávili se sv˘m taÈkou

je‰tû víc ãasu), je toto i název kampanû, kterou

jiÏ podruhé spoleãnû vyhlásila SíÈ matefisk˘ch

center o.s. a Ligy otevfien˘ch muÏÛ o.s. KampaÀ

vyvrcholila v pÛlce ãervna, na 15.6. pfiipadl totiÏ

ve svûtû slaven˘ Den otcÛ. I na‰e MC Klubíã-

ko YMCA Praha âern˘ Most pfii‰lo se svojí tro-

‰kou do ml˘na – dûti tvofiily obrázky sv˘ch

tatínkÛ rÛzn˘mi technikami, ale pofiád se stej-

n˘m nad‰ením. Obrázky pak tvÛrci propÛjãili

na v˘stavu Namaluj si tatínka, která byla umís-

tûna v hernû matefiského centra. KdyÏ se ta hro-

mada tatínkÛ koukala z obrázkÛ povû‰en˘ch na

zdi herny, celé MC oÏilo – jako by tam byli. AÏ

nám bylo líto je pak sundat. VAV

stránky 8 – 10 pfiipravila Alena Veselá
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Pfiímûstsk˘ tábor
11ZÁ¤Í 2008

Titulek sice svádí k my‰lence o zámûnû

slov (parníkem po Pacifiku by moÏná

znûlo logiãtûji), ale v na‰ich podmín-

kách je Pacifik nízkoprahov˘m klubem Komu-

nitního centra Mot˘lek, které se zamûfiuje na

pomoc dûtem s handicapy. Pacifik zorganizo-

val pro dûti pestr˘ prázdninov˘ program, v nûmÏ

kromû rÛzn˘ch aktivit pfií-

mo v klubu dûti lákaly hlav-

nû v˘lety v rámci pfiímûstského tábo-

ra. Bylo jich celkem ‰est a v˘let

parníkem do ZOO byl jedním

z nich. Zájem pfiedãil oãeká-

vání, takÏe poãet 25 dûtí od

6 do 16 let by b˘val mohl b˘t hodnû pfiekroãen.

I tak mûli tfii pracovníci Pacifiku a jedna dob-

rovolnice s v˘letníky plné ruce práce. Na par-

ník s poetick˘m názvem Nautilus jsme se nalo-

dili na Ra‰ínovû nábfieÏí a hodinovou jízdu po

Vltavû zpestfiily jednak prÛjezdy dvûma zdy-

madly a samozfiejmû i zajímavé pohledy na his-

torickou Prahu. Pak uÏ jsme vystoupili na Císafi-

ském ostrovû, staãilo pfiebûhnout lávku a byli

jsme v ZOO. Od prÛvodkynû Dany z infor-

maãního centra praÏské ZOO, která skupinku

dûtí provedla ãástí zahrady, jsme se dozvûdûli

o mnoha zvífiatech nové a zajímavé vûci – snad

nikdo napfi. netu‰il, Ïe dikobraz je hlodavec.

Dûti vidûly novinku praÏské ZOO – gaviály

indické, obdivovaly roztomilé tuãÀáky, stro-

mové opice, hrochy, levharta, samozfiejmû gorilí

rodinku, nové pfiírÛstky Ïirafího stáda a nes-

poãet dal‰ích zajímav˘ch zástupcÛ pestré Ïivo-

ãi‰né fií‰e. Svezly se i lanovkou a stihly se vydo-

vádût na dûtsk˘ch hfii‰tích s rÛzn˘mi dfievûn˘mi

prvky. V̆ let patfiil urãitû k tûm nároãnûj‰ím,

protoÏe ZOO byla ten den – i kdyÏ

byl v‰ední – pûknû na‰lapaná

náv‰tûvníky. Pfiesto se nikdo

nezatoulal ani neztratil v davu

a v‰ichni hodnotili úter˘

5. srpna jako velice vydafie-

n˘ den.

text a foto: ves

Pacifik parníkem do ZOO
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Dva osmidenní turnusy pro handicapo-

vané dûti uspofiádalo o prázdninách

obãanské sdruÏení Zajíãek na koni

v Koutu na ·umavû. A aby ta zvífiátka z názvu

sdruÏení nezÛstala osamocena, tak byl kaÏd˘

den ve znamení dal‰ího, tfieba krávy, mraven-

ce, slepice, ãápa, li‰ky nebo vlka. Jim byly vûno-

vány písniãky v pravidelné muzikoterapii i celá

fiada dûtsk˘ch umûleck˘ch v˘tvorÛ pfii artetera-

pii, kolem nich se také toãila celot˘denní tábo-

rová hra, která byla zcela v˘jimeãná v tom, Ïe

pfii ní spoleãnû soutûÏili dûti i dospûláci. Ve ãty-

fiech druÏinách pojmenovan˘ch podle dal‰ích

tvorÛ ze svûta zvífiat jako my‰ky, koãky, koní-

ci a tygfii. Kromû toho byly na programu kaÏd˘

den sportovní soutûÏe, zajímavé hry a samo-

zfiejmû jeÏdûní na koních, které dûti lákalo dale-

ko nejvíc. K úplnému v˘ãtu pestré náplnû od

sobotního pfiíjezdu aÏ do nedûlního odjezdu pat-

fií je‰tû canisterapie, loutkové divadlo, televiz-

ní pohádky, sportovnû stfielecké odpoledne, ská-

kací hrad, koupání v bazénu i moÏnost vyuÏití

v‰ech nabídek kouteckého zámku, kter˘ dnes

slouÏí celoroãnû jako ‰kola v pfiírodû s polovi-

nou ubytovací kapacity bezbariérovû pfiístup-

nou. Pfiímo z Koutu na ·umavû pfiijeli s mimo-

fiádnû nabit˘m programem místní hasiãi,

z nedalek˘ch DomaÏlic se sem vypravili tamûj-

‰í kynologové s ukázkami agility a aÏ z Prahy

dorazila i âeská televize. PovaÏuji za dÛleÏité

Prázdninové tábory
12 ZÁ¤Í 2008

Zajíček na koni 

(a na Šumavě)

Zajíček na koni 
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Prázdninové tábory
13ZÁ¤Í 2008

zdÛraznit, Ïe v‰echny aktivity a programy

poskytli jejich pofiadatelé dûtem zdarma. Bylo

to skuteãnû nádhern˘ch osm dní pro dûti s rÛz-

n˘m postiÏením, a to i díky celé fiadû sponzorÛ,

z nichÏ se slu‰í uvést alespoÀ Metrostav, nada-

ci Sluneãnice Heleny Houdové, Charty 77 a âlo-

vûk ãlovûku, CMCAS, RWE, Mâ Praha 14,

Megapixel, Karpem, Yves Rocher, Pribináãek,

Bramac, Globus âern˘ Most z Prahy 14, firmu

Less a Forest Su‰ice a Jana Vernera s Alicí Pafiíz-

kovou. V‰echno skvûle klapalo také zásluhou

t˘mu dobrovolníkÛ, kter˘ch jsem pod vedením

dua Markéta ·ulcová a Zuzana Rauchová na-

poãítal pfiesnû jedenadvacet. V tomto pfiípadû

ov‰em „voko“ nebralo, ale dávalo. Dávalo pûti

desítkám dûtí obrovskou porci radosti a ‰Èast-

n˘ch pocitÛ. Navíc totéÏ zásluhou sdruÏení Zají-

ãek na koni proÏilo na ·umavû ve druhém tur-

nusu dal‰ích 52 dûtí s nejrÛznûj‰ími handicapy.

Od záfií zve Zajíãek na koni v‰echny dûti
zase na jízdy na koních. Více informací na
tel.: 776 582 848. 

text a foto: vok 

Cesta do
pravěku
První prázdninov˘ t˘den zorganizoval

odbor sociálních vûcí a zdravotnictví Mâ

Praha 14 za finanãní podpory hl.m. Prahy jiÏ

druh˘ letní táborov˘ pobyt pro dûti ohroÏe-

né sociálním vylouãením, kter˘ se uskuteã-

nil v Rekreaãním a sportovním stfiedisku

JUNIOR PLUS Srbsko – KnûÏmost v âes-

kém ráji. Na pfiípravû a realizaci letního tábo-

ra se podílely nízkoprahové kluby – Sdru-

Ïení na pomoc dûtem s handicapy KC

Mot˘lek a o. s. Jahoda. Na tábofie se se‰lo

20 dûtí a osmiãlenn˘ pedagogick˘ doprovod.

Letní tábor nabídl dûtem ze sídli‰È kvalitní

formu trávení volného ãasu a umoÏnil nám

navázat ãi prohloubit kontakt s nimi i jejich

rodiãi. Cílem pobytu bylo umoÏnit dûtem

proÏít alespoÀ ãást prázdnin v podnûtném,

bezpeãném a obohacujícím prostfiedí tak,

aby zdokonalily své sociální a komunikaã-

ní dovednosti. Ve‰kerá táborová ãinnost

byla pfiizpÛsobena zvolenému tématu:

„PRAVùK“. Od poãátku pobytu byly dûti

rozdûleny do ãtyfi „pravûk˘ch tlup“, mûly

moÏnost vytvofiit si svÛj vlastní erb, postavit

v lese obydlí z pfiírodních materiálÛ a vymys-

let název své tlupy. Kromû spousty her a dal-

‰í zábavy se bûhem pobytu seznámily se

Ïivotem pravûk˘ch lidí, získaly mnoho zají-

mav˘ch informací a nechybûl ani v˘let do

blízkého okolí. Osmidenní pobyt byl na pfiá-

ní v‰ech zakonãen diskotékou. V‰echny dûti

byly odmûnûny sladkostmi a dal‰ími cenami

za skupinovou spolupráci a pomoc v t˘mu.

Moc se jim na tábofie líbilo a domÛ si odvá-

Ïely samé krásné záÏitky a nová pfiátelství.

·TOS
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Období leto‰ního roku, kdy se dá pose-

dût venku, jsme si v na‰em prÛvodci

vyhradili pro zahradní restaurace. Na

„ãtrnáctce“ jich máme nûkolik a tak po hostin-

ci V Chaloupkách (Listy ã. 7/8) jsme uprostfied

léta zamífiili na Jahodnici. Zde vedle Parku ãs.

legionáfiÛ nelze pfiehlédnout b˘valou restaura-

ci Na ba‰tû (název odkazoval na proslul˘ rod

Ba‰tÛ a na ba‰tu jako kulináfisk˘ záÏitek), která

se jiÏ nûkolik mûsícÛ jmenuje La Bodega Cam-

po. Jedná se o název ‰panûlsk˘, v pfiekladu Res-

taurace na vesnici. Nov˘ nájemce se zhlédl ve

·panûlsku a jeho kuchyni a v âesku provozuje

uÏ nûkolik ‰panûlsk˘ch restaurantÛ vãetnû toho-

to. V‰em zdej‰ím ‰tamgastÛm bude je‰tû dlou-

ho trvat, neÏ si zvyknou na nezvykl˘ název, kte-

r˘ dokládá souãasn˘ neblah˘ trend patrn˘ nejen

v Praze, kdy jsou ãeské názvy vytlaãovány cizo-

jazyãn˘mi, ãasto zcela nesrozumiteln˘mi.

Jahodnická restau-

race má jednak men‰í

pfiedzahrádku s nov˘-

mi byteln˘mi stoly

a Ïidlemi, a pak vût‰í

zahradu se samostat-

n˘m vchodem, kde se dají konat nejrÛznûj‰í sou-

kromé akce – svatby, párty, se‰losti ãi grilová-

ní. Usadili jsme se v pfiedzahrádce a jali jsme

se peãlivû studovat jídelníãek, jenÏ se hemÏil

‰panûlsk˘m názvoslovím. KdyÏ jsme se bodré-

ho ãí‰níka zeptali, zda mÛÏeme fotografovat,

zaãali jsme v oãích personálu vypadat pode-

zfiele. Do‰lo to aÏ tak daleko, Ïe nás v jednu

chvíli povaÏovali za kulináfiskou inspekci ze

samotného ·panûlska (po dovolené u mofie jsme

byli snûdû opálení, na‰e redakãní kolegynû ve

sluneãních br˘lích byla zfiejmû k nerozeznání

od temperamentní ‰panûlské seÀority – Ïidle se

jí zdála b˘t tvrdá, takÏe dostala ãerven˘ sedací

pol‰táfiek!). 

Gastronabídka byla pomûrnû ‰iroká, nicmé-

nû náv‰tûvníkovi, zvyklému na ãeskou kuchy-

ni, mohla pfiipadat ponûkud chud‰í neÏ jinde,

neboÈ pfiedstavovala mix pfieváÏnû ‰panûlsk˘ch

specialit. Vybírat se dalo jak z t˘denního poled-

ního menu (kaÏd˘ den tfii hotovky, jedna polév-

ka a nûco jako pfiedkrm), tak ze stálé nabídky,

sestávající z rozmanit˘ch druhÛ pfiedkrmÛ, tape-

sÛ, speciálních pfiedkrmÛ, salátÛ, tûstovin, rizot,

ryb, specialit z lávového grilu, specialit restau-

race a dezertÛ. Objednali jsme si jedno meníã-

ko (hovûzí polévka a kufiecí plátek s bramboro-

vou ka‰í, coÏ byla opravdu delikatesa, nicménû

ponûkud hladová), kolegynû vegetariánka se

musela spokojit s arroz de espinaca (r˘Ïe, sme-

tana, ‰penát, mozarela), pfiiãemÏ si nechala

vyjmout ‰unku, která byla souãástí tohoto ‰pa-

Gastronomick˘ prÛvodce
14 ZÁ¤Í 2008

průvodce
Prahou 14GASTRO

La Bodega CampoLa Bodega Campo
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nûlského pokrmu. TûÏko fiíct, zda to bylo jen

absencí ‰unky, ale chuÈovû bylo toto jídlo více

ménû nev˘razné. ¤editel Kvizu, jenÏ nahradil

na‰eho marodícího kolegu Pavla, si velmi

pochutnal na arroz de pollo (r˘Ïe, kufiecí prsa,

cibule, zelenina, s˘r). K na‰emu pfiekvapení

jsme se dozvûdûli, Ïe ‰panûlské speciality tu pfii-

pravuje ãesk˘ kuchafi aÏ z Chebu.

·iroká nabídka alkoholick˘ch a nealkoholic-

k˘ch nápojÛ je samozfiejmostí, nicménû si na své

pfiijdou zejména milovníci vín (‰umivá, bílá,

rÛÏová, ãervená, italská a moravská). Kdysi pfií-

‰erné toalety dnes voní ãistotou, interiér restau-

race je stylovû zafiízen, na stûnách obrázky

s v˘jevy z koridy, uÏ tu ale není velká nástûnná

malba hradní brány (pfiipomeÀme si, Ïe po listo-

padu 89 je‰tû nûkolik let b˘val u v˘ãepu rud˘

koutek s komunistick˘mi relikviemi, neÏ byla

celá Ba‰ta kompletnû rekonstruována). Louãí-

me se s ‰éfem La Bodega Campo, jenÏ na‰í kole-

gyni galantnû políbil ruãku jak prav˘ ‰panûlsk˘

grand. „Adios“, alias na shledanou… red

·kolství
15ZÁ¤Í 2008

Naše hodnocení
První dojem:

Kvalita obsluhy:

Nabídka:

Gurmánsk˘ záÏitek: 

Sociální zázemí:

Celkov˘ dojem 74 %

Zatímco si dûti uÏí-

valy prázdninového vol-

na, jejich ‰kolní budo-

vy procházely nûkde

kosmetick˘mi, jinde

zásadními úpravami

a rekonstrukcemi. 

Nejvût‰í akce –

financované Mâ Pra-

ha 14, probíhaly na Z·

Hloubûtínská, kde se

kompletnû mûnila okna

na ãelní stranû budovy,

vstupní dvefie a sklobe-

tonová okna – luxfery

v celé ‰kole, a v Z· Bfií.

VenclíkÛ, v níÏ se vy-

mûnila celá elektroin-

stalace ‰koly za novou.

Tfietí ‰kolní investicí

o prázdninách byla

nová stfiecha na budovû

matefiské ‰koly Sluniã-

ko v ul. Gen. Janou‰ka.

Správa majetku Pra-

hy 14 a.s. zajistila bû-

hem prázdnin dal‰í sta-

vební úpravy, tentokrát

v Z· Gen. Janou‰ka.

Probûhla zde dal‰í eta-

pa v˘mûny rozvodÛ

vodovodního potrubí,

rekonstrukce sociální-

ho zafiízení v pavilo-

nu B a mnohé dal‰í díl-

ãí úpravy. 

text a foto: ves

Ve školách se v létě pracovalo

Široká náruč ateliéru
ARS-Pueris

Ateliér v˘tvarné v˘chovy ARS-Pueris na Jahodnici, veden˘ Mgr. Jifii-

nou Bfiicháãkovou Olivovou pfiijme nové Ïáky od 7 let. âeká je v˘jimeãná

pfiíleÏitost, jak se pfiiuãit kresbû, malbû, modelování ãi v˘robû rozmanit˘ch

v˘tvarn˘ch dílek. Ateliérem uÏ pro‰la fiada mimofiádnû ‰ikovn˘ch a talen-

tovan˘ch dûtí. S talentem se nejen rodíme, ale je potfieba talent objevit a dále rozvíjet. A to se paní

Bfiicháãkové Olivové mimofiádnû dafií. Informace na tel.: 212 235 281. j‰

Z· Hloubûtínská má mj. vymûnûná okna a vstupní dvefie.

Z· Bfií. VenclíkÛ tfii t˘dny pfied zahájením ‰koly – kompletní v˘mûna
elektroinstalace, po níÏ následovalo malování.

Anglicky 
v Orangery

V mimofiádnû krásné lokalitû Dolnopo-

ãernického zámeckého parku se nachází

anglicky mluvící ‰kolka Orangery. ·kolka

kombinuje rodinnou atmosféru s potfieba-

mi pfied‰kolního vzdûlávání a dbá na har-

monick˘ v˘voj dítûte. Pokud vás zajímá

více, vítejte na: www.orangery.cz.
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Informace
16 ZÁ¤Í 2008

Staãí udûlat jen 299 kroku od koneãné met-

ra âern˘ Most a pfiekroãíte práh nového Cent-

ra vzdûlávání a vefiejného internetu (CVVI)

v MaÀákovû ulici ãp. 745, jehoÏ provozovate-

lem je pfiíspûvková organizace KVIZ Praha 14.

V pfiíjemném prostfiedí s nealkobarem a bez-

bariérov˘m vstupem jsou k dispozici poãítaãe

pfiipojené k vysokorychlostnímu internetu, vyu-

Ïít lze i bezdrátové pfiipojení WiFi.

Otevfieno: pondûlí aÏ ãtvrtek 10 – 18 hod.,
pátek 10 – 15 hod.

V CVVI se lze rovnûÏ pfiihlásit do kurzÛ prá-

ce s poãítaãem a internetem (rovnûÏ pro senio-

ry a handicapované osoby). ·kolící místnost má

kapacitu 24 posluchaãÛ + lektor, je vybavena

moderními vysokokapacitními PC s pfiipojením

k i nternetu, dataprojektorem, interaktivní tabu-

lí a 2 poãítaãi pro slabozraké. 

Kontakty: Marcela Hore‰ovská, 

provozní manaÏerka, tel. 222 940 933, 

horesovska@cvvi.cz, Ivana Mazurová, 

tel. 222, 940 932, mazurova@cvvi.cz.

Náv‰tûvník, kter˘ se v CVVI prokáÏe tímto
v˘stfiiÏkem z ListÛ Prahy 14, má po objed-
nání 1 hodiny na internetu navíc zdarma
1x nealkoholick˘ nápoj. 

Letní scéna pokřtěna 
„Mydlibabou“

Na Chvalském zámku v Horních Poãernicích byl 20. srpna slavnostnû zahá-

jen provoz letní scény, umístûné na nádvofií. Starosta Horních Poãernic Ivan Li‰-

ka pfiivítal na pódiu první hereãku, jíÏ byla paní Luba Skofiepová: „protoÏe se o mû

ví, Ïe jsem ãarodûjnice“, fiekla mimo jiné, „ poÏehnám pomocí magick˘ch kru-

hÛ va‰í divadelní scénû, aby tu bylo vÏdy pfiíjemné hrát i sledovat pfiedstavení“.

Starosta je‰tû vyslovil pfiání, aby scéna slouÏila nejen poãernick˘m obãanÛm,

ale i tûm z blízkého a vzdálenûj‰ího okolí, tedy i nám z Prahy 14. Pfiedstavení

Mydlibaba a ty druhé v podání Luby Skofiepové jen dokreslilo slavnostní atmo-

sféru, která toho veãera na zámku panovala. text a foto: ves

PRAHA 14

� �

Na Chvalském zámku to žije!
V záfií pokraãuje hudební festival Chvalská triáda na 

Letní scénû na nádvofií zámku od 19.30 hod.:

2. 9. – Krásné nové stroje, Budoár staré dámy

3. 9. – Keep Flexi, Drunken Boomerang

4. 9. – 100°C, DJ Win. Cent (od 19.00 hod.)

8. 9. – Bezef‰eho, My3.avi

9. 9. – David „Alfík“ Dewetter, Jakub Janda

10. 9. – JablkoÀ

1.–14.9. – Salon fotografÛ 2008 – v˘stava fotografií o.s.

zemûmûfiiãÛ Viva Geodesia 

23. 9. – Jan Matûj Rak – PÍSNù PRO POSLEDNÍ
HOSTY – od 19.30 hod.

Vlastivědné vycházky
7. 9. sobota – Hradãanské paláce – (sraz ve 14 hod. na

stanici MHD 22 a 23 na Pohofielci)

14. 9. sobota – Severní zahrady PraÏského hradu – Leto-

hrádek královny Anny, Míãovna, PrezidentÛv domek (sraz ve

14 hod. na stanici MHD 22 a 23 Královsk˘ Letohrádek)

17. 9. stfieda – Z Chval do âertouz – historie Horních

Poãernic (délka 3 km, sraz v 9 hod. metro B, stanice âern˘

Most)

21. 9. sobota – Historie Hostivafie – kostel Stûtí sv. Jana

Kfiitele a Petrovice (sraz ve 14 hod. na stanici MHD 22 a 26

na Gro‰i, smûr Hostivafi)

24. 9. stfieda – Z Kyjí do Dolních Poãernic – historie i sou-

ãasnost (délka 3 km, sraz v 9.30 hod. u pokladen Masaryko-

va nádr. Odjezd vlaku do Kyjí v 9.40 hod.)

Pofiádá DÛm aktivních seniorÛ Portus, ul. K. Svûtlé 18, Praha 1

Zveme vás do Centra vzdělávání a veřejného internetu
CVVI

12-21_P14  26.8.2008  9:48  Stránka 16



·kolství
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Pranostiky 
očima „čtrnáctky“

Typick˘m rysem záfiijového poãasí je babí

léto, které nejãastûji pfiipadá aÏ na druhou polo-

vinu záfií, mÛÏe v‰ak zaãít i poãátkem mûsíce.

Ze záfiijov˘ch pranostik se nejvíce rãení vzta-

huje k Jiljímu, k Václavovi a Michalovi. Pozo-

ruhodné je, Ïe Ïádné záfiijové úsloví si nev‰ímá

podzimní rovnodennosti. Kdyby tvofiili pranos-

tiky ‰koláci, znûlo by rãení k 1. záfií nejspí‰ tak-

to: Jiljí je pfiísn˘ pán, ãiní konec prázdninám.

11.. Jaké poãasí Jiljí ukazuje, takové po cel˘
mûsíc dodrÏuje. (1. 9.)

22.. Na svatého ·tûpána krále je uÏ léta namá-
le. (2. 9.)

33.. V záfií mnoho poÏárÛ b˘vá, proto se oblo-
ha rdívá.

44.. Záfiijová slota – hrstka de‰tû, fÛra bláta.
55.. Svatá Ludmila de‰tûm obmyla. (16. 9.)
66.. Po svatém Matou‰i ãepici na u‰i. (21. 9.)
77.. Divoké husy na odletu – konec i babímu

létu.
88.. Na Kosmu a Damiána studeno b˘vá

z rána. (27. 9.)
99.. Na svatého Václava, kaÏdá pláÀka

dozrává. (28. 9.)
1100.. Svat˘ Václav víno chrání, po nûm bude

vinobraní.
1111.. Hfimí-li na svatého Michala, bude mno-

ho Ïita, ale málo ovoce a silné vûtry. 
(29. 9.)

1122.. Je-li svat˘ Michal jasn˘ a krásn˘, bude
tak je‰tû po ãtyfii nedûle.

1133.. Na svatého Jeron˘ma stûhuje se k nám uÏ
zima. (30. 9.)

1144.. ZZááfifiíí  jjeezzddíí……  
(doplÀ si pranostiku sám)

Podle knihy Medardova kápû zpracoval: j‰

Na‰e ãtrnáctá pranostika na bfiezen zní:
Záfií jezdí na strakaté kobyle.

Je‰tû pfied koncem ‰kolního roku probíhal na

Z· Gen. Janou‰ka t˘den ve znamení „vody“.

V jeho rámci Ïáci 8. a 9. roãníkÛ pfiipravili pro

mlad‰í spoluÏáky z I. stupnû program, kter˘m

pfiiblíÏili vodu nejen jako nezbytnou podmín-

ku Ïivota, jako Ïivotní prostfiedí rostlin a Ïi-

voãichÛ, ale i z hlediska jejích chemick˘ch

a fyzikálních vlastností. V uãebnû chemie pfied-

vedli zástupci 9.A mlad‰ím dûtem fiadu che-

mick˘ch pokusÛ, v uãebnû fyziky pfiipravila 9.E

program, ve kterém pfiiblíÏila vodu z hlediska

jejích fyzikálních vlastností a jejího vyuÏití jako

dÛleÏitého zdroje energie. V uãebnû zemûpisu

Ïáci 9.C s 8.B spoleãnû s tfieÈáky a ãtvrÈáky sle-

dovali nad mapami rozloÏení vody na Zemi,

a v kinosále probíhal v reÏii 9.B pofiad pro prv-

Àáky a druháky Odpady, odpadky, odpadeãky,

aneb hra na barevné popelnice, jehoÏ souãástí

bylo mimo jiné i pfiedstavení vody jako krás-

ného pohádkového prostfiedí. V rámci projekto-

vého t˘dne se také uskuteãnila fiada exkurzí

k rybníkÛm Prahy 9, do Ekotechnického muzea

v Praze Bubenãi, âistiãky odpadních vod na Pra-

ze 6, do Vodárny Podolí a fiada dal‰ích. V tom-

to t˘dnu byla také otevfiena v˘stava fotografií

pod názvem „ Jak jsme potkali vodu na âerném

Mostû“. Za Ekot˘m ‰koly Mí‰a Hovorková 

Týden u vody, ve vodě a pod vodou

Nabízíme vzdělávací programy
V Praze 14 je od loÀska sídlo Ústavu profesního rozvoje pracovníkÛ ve ‰kolství (ÚPRP·). Ten-

to ústav je vzdûlávacím a vûdecko-v˘zkumn˘m pracovi‰tûm Pedagogické fakulty Univerzity Kar-

lovy v Praze. Byl zfiízen od 1. fiíjna 2001 jako vûdecko-v˘zkumné a pedagogické pracovi‰tû fakulty

se sídlem v ulici Myslíkova 7, v Praze 2. JiÏ v roce 2006 se cel˘ ústav „provizornû“ pfiestûhoval

z dÛvodu rekonstrukce do budovy b˘valé ‰koly v ulici Hloubûtínská 26, ale nyní víme, Ïe zde bude

pÛsobit nadále. Obracíme se tedy prostfiednictvím mûsíãníku Listy Prahy 14 nejen na uãitele této

oblasti, ale i na v‰echny obãany, ktefií se o vzdûlávání své, sv˘ch dûtí a vnukÛ zajímají. Rádi bychom

vás touto cestou informovali a zároveÀ uvítáme jakékoliv podnûty ãi inspiraci v oblasti vzdûlávání.

Ústav je zamûfien na vzdûlávací, v˘zkumnou a expertizní ãinnost v oblasti profesního rozvoje

pracovníkÛ ve ‰kolství a rozvoje pedagogick˘ch funkcí ‰koly, tedy pfiedev‰ím se vûnuje dal‰ímu

vzdûlávání uãitelÛ v praxi. Ústav je dûkanem Pedagogické fakulty UK povûfien metodick˘m fiíze-

ním celoÏivotního vzdûlávání na Pedagogické fakultû. KaÏd˘m rokem Ústav vydává Katalog pro-

gramÛ dal‰ího vzdûlávání uãitelÛ na Pedagogické fakultû. Katalog je dostupn˘ také na webov˘ch

stránkách http://www.pedf.cuni.cz/uprps.

V akademickém roce 2007/08 studovalo v ÚPRP· cca 320 studentÛ v kvalifikaãních progra-

mech, to je napfi. DoplÀující pedagogické studium pro uãitele v‰eobecnû vzdûlávacích pfiedmûtÛ

2. st. Z· a pro uãitele S·, DoplÀující pedagogické studium pro uãitele umûleck˘ch odborn˘ch

pfiedmûtÛ v ZU·, SO· a konzervatofií a DoplÀující pedagogické studium pro vychovatele. Souãasnû

probíhají v gesci ÚPRP· i krátkodobûj‰í kurzy tzv. prÛbûÏného vzdûlávání, pfiedev‰ím jazykové

kurzy a kurzy ITC, kurzy vûnované prevenci ‰ikany, kurzy pro uãitele dûjepisu a dal‰ích pfied-

mûtÛ. ÚPRP· mÛÏe nabídnout vzdûlávací programy nejen pro uãitele, ale i pro ‰irokou vefiejnost.

Ústav disponuje dvûma multimediálními uãebnami a také dobfie vybavenou poãítaãovou uãeb-

nou. Souãástí Ústavu je knihovna, která je specializovaná na oblast pedagogiky, psychologie, ‰kol-

ského managementu, vzdûlávací politiky a dal‰ího vzdûlávání uãitelÛ.

Více informací o ãinnosti ústavu naleznete na v˘‰e uveden˘ch webov˘ch stránkách ústavu.

Jana Kohnová, Iva Macháãková

• Po letech úsilí a jednání se stává skut-
kem ná‰ dlouhodob˘ zámûr – „státní" gym-
názium v na‰í mûstské ãásti. Deta‰ované pra-
covi‰tû gymnázia Chodovická v areálu Z·
Vybíralova znamená pro na‰e obãany roz‰í-
fiení nabídky stfiedního vzdûlávání v Praze
14. Souãasn˘m i budoucím studentÛm gym-
názia pfiejeme úspû‰né studium.

Mgr. Jitka Îáková, zástupkynû starosty

• Gymnázium Praha 9, Chodovická 2250

Horní Poãernice v patnáctém  roce své existen-

ce  otevírá  od záfií nastávajícího ‰kolního roku

2008/9  deta‰ované pracovi‰tû na âerném Mos-

tû v objektu  Z·  Vybíralova.  Stalo se tak z ini-

ciativy Mâ Praha 14,  rozhodnutím Magistrátu

hl.mûsta Prahy. KaÏdoroãnû zde otevfieme jed-

nu tfiídu osmiletého a jednu tfiídu ãtyfiletého stu-

dia. Studenti mají  k dispozici poãítaãovou uãeb-

nu pro v˘uku informatiky a knihovnu/studovnu

s pfiístupem na internet. Nezávisle na Z· bude-

me vyuÏívat areál  tûlocviãen a ‰kolního hfii‰tû

a oddûlenou jídelnu.  Vstup do ‰koly je vyfie‰en

kartov˘m systémem. Bûhem následujících mûsí-

cÛ bude na ‰kole instalována odborná laboratofi

pro chemii a biologii, dále pracovna, ve které

se bude vyuãovat prostfiednictvím poãítaãové

techniky. Ve ‰kolním roce 2008/9 je otevfiena

jedna tfiída 1. roãníku ãtyfiletého studia a jedna

tfiída primy osmiletého studia po 26–30 stu-

dentech.

Jsme mile pfiekvapeni velk˘m zájmem stu-

dentÛ o na‰i ‰kolu a v‰em pfiijat˘m pfiejeme

hodnû úspûchÛ.

Mgr. Zuzana Suchomelová, 
zástupkynû fieditele

�

Státní gymnázium na Černém Mostě
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UÏ pát˘ roãník turnaje ÏákÛ základních
‰kol s názvem v titulku se uskuteãnil na
sklonku ‰kolního roku ve Squash Centru
PRO-6 v ulici Za âern˘m mostem. Majitel
tohoto centra a hlavní organizátor soutûÏení
mezi v˘bûry z Ostravy a Prahy Jan Vesel˘
(na snímku) nás informoval o nûkter˘ch zají-
mavostech tohoto uÏ tradiãního klání.

„Osm reprezentantÛ Ostravy k nám pfiijelo

bojovat o pohár celkového vítûze a jedinou hráã-

kou z loÀské sestavy byla Barbora Filipová. To

v˘bûr Prahy byl hodnû podobn˘ loÀskému roku

a nechybûla v nûm ani Eva Vedralová, která se

tomuto sportu uÏ vûnuje pravidelnû. V základ-

ních kolech turnaje jednoznaãnû vítûzili repre-

zentanti Prahy. Málo sportovního ‰tûstí mûl Mar-

tin Lifart (Ostrava), protoÏe hned tfii hráãi mûli

stejn˘ poãet bodÛ a on nepostoupil rozdílem

pouhého setu ze vzájemn˘ch utkání. V dal‰ích

kolech se ale karta zaãala pomalu obracet. MoÏ-

ná, Ïe první nezdary ÏákÛ z Ostravy v základ-

ních kolech je moÏné pfiiãíst únavû z dlouhé ces-

ty vlakem, novému a neznámému sportovnímu

prostfiedí, nervozitû a moÏná i odpovûdnosti za

reprezentování mûsta Ostravy. Nemalou mûrou

se ov‰em na koneãném v˘sledku podepsala

absence jedné hráãky z pofiadatelského mûsta.

Praha sice zvítûzila v kategorii dívek

i chlapcÛ díky dobfie hrající Evû

Vedralové a houÏevnatému

Markovi Oubrechtovi, ale tur-

naj je soubojem druÏstev.

A tak nepfiítomnost jedné

domácí hráãky a vût‰í vyrovna-

nost ostravského druÏstva byly nakonec

rozhodující v koneãném sãítání bodÛ. Tûsn˘m

pomûrem 37:35 vyhráli Ostraváci. A jaké pfie-

kvapení pro nû bylo pfiipravené pfied odjezdem

domÛ? Byla to náv‰tûva ÎiÏkovské vûÏe. Bohu-

Ïel trochu oparu zabránilo lep‰í viditelnosti.

Pfiesto na‰i matiãku mûli v‰ichni jako na dlani.

Pak je‰tû honem na obûd, na Václaváku koupit

nûjakou tu vzpomínku a rychle do vlaku, kter˘

se podle únavy na tváfiích stal pro vût‰inu ÏákÛ

a moÏná i uãitelÛ takovou ne moc pohodlnou

noclehárnou.

A jak pfií‰tû? BohuÏel podpora tohoto pro-

jektu je od podnikatelsk˘ch subjektÛ, základ-

ních ‰kol i státní správy rok od roku men‰í. Také

vût‰ina uãitelÛ radûji pÛjde do stávky (ano, to

je ménû práce za stejné peníze), neÏ aby se aktiv-

nû podílela na tomto projektu. V neposlední fiadû

je to také lenost ÏákÛ základních ‰kol vÛbec

nûco dûlat, natoÏ pak sportovat. Je jednodu‰‰í

pít kolu a sedût u poãítaãe, neÏ se trochu h˘bat,

ono to opravdu nûkdy trochu bolí. Co bude dál,

to opravdu nevím. Aby se v‰ak ten leto‰ní pát˘

a ne snad poslední roãník mohl uskuteãnit, je

nutné závûrem podûkovat nejvíce uãitelÛm

tûlesné v˘chovy za hodiny, které vûnovali

ÏákÛm, mnoha hodinám poskytnut˘ch

v reÏijních cenách nebo úplnû zdarma

v nûkter˘ch squashcentrech a v neposlední fiadû

také podpofie jiÏ stál˘ch partnerÛ na‰eho pro-

jektu, a to firmám AMER SPORTS, Cadbury,

LIJA s.r.o., Save Max, VEHA a Technifibre.“

Sport
18 ZÁ¤Í 2008

V zimním období mají lyÏníci z na‰í mûstské

ãásti moÏnost vyrazit ze stanice âern˘ Most do

skiareálÛ spoleãnosti Snowhill. A co tihle vyzna-

vaãi lyÏí a snowboardÛ dûlají v létû? Letos popr-

vé mûli moÏnost se do Liberce a Herlíkovic

vydat i v tomhle období a vymûnit tam zimní

vybavení zejména za kola. âtyfisedaãkové lano-

vé dráhy Skalka, Je‰tûd a Herlíkovice, Îal˘ byly

v ãervenci a srpnu v provozu 7 dní v t˘dnu, od

9 do 17 hodin. Náv‰tûvníci, rodiny s dûtmi, cyk-

listé i „bikefii“ tak mûli moÏnost plnohodnotnû

vyuÏít sluÏeb obou areálÛ. Ale pozor, tato letní

nabídka je‰tû nekonãí, protoÏe v záfií a fiíjnu

budou je‰tû v provozu ãtyfisedaãková lanová

dráha Skalka a kabinová lanovka na Je‰tûd.

Pokud nemáte k dispozici auto, tak staãí jet

z âerného Mostu autobusem do Liberce, tam

nasednout do tramvaje ãíslo 3 a za deset minut

jste na koneãné v Horním Hanychovû, odkud

uÏ je to jen pár krokÛ k lanové dráze. Ve zdej-

‰ím areálu si lze vyzkou‰et tfieba jízdu na terén-

ních ãtyfikolkách, kolobûÏkách, pro odváÏnûj‰í

je nachystán tandemparagliding, paintball, dûti

ocení jízdu na koni a spoustu dal‰ích atrakcí pro

celou rodinu, vãetnû dûtsk˘ch parkÛ se spous-

tou prolézaãek a houpaãek. Pro vyznavaãe jíz-

dy na „bikovém“ kole je na Je‰tûdu vybudová-

na celá fiada sjezdov˘ch tratí rÛzn˘ch obtíÏností,

vãetnû nového bike parku. VypÛjãit si mÛÏete

sjezdové kolo za 450 nebo horské za 290 korun

na den vãetnû ochranné pfiilby a pfiípadného

servisu. Pfieprava kol na lanovce Skalka je navíc

zcela zdarma. TakÏe, zkuste si je‰tû pfied zimou

zasportovat na Je‰tûdu, kde to o víkendech Ïije

i bûhem záfií a fiíjna. Více informací o provozu

získáte na www.snowhill.cz, nebo na infolince 

737 222 456.

Squash proti drogám a krimanilitě

Letní nabídky nekončí
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Na konci ãerv-

na se u sousedÛ

v Dolních Poãer-

nicích uskuteãnil

první roãník Po-

ãernického triatlo-

nu, jehoÏ organi-

zátorem byli dal‰í

sousedé, a to z tri-

atlonového oddílu TRI SKI Horní Poãernice.

Revitalizovan˘ zámeck˘ park, Velkopoãernic-

k˘ rybník a cel˘ rekonstruovan˘ areál nabídly

ideální prostor k realizaci nejen prvního po-

ãernického, ale i premiérového celopraÏského

sprinttriatlonu pro dûti a mládeÏ. Kombinace

rozlehlé vodní plochy, krásného parku s upra-

ven˘mi cestami i moÏnost uzavfiení silnice bez

velk˘ch dopravních dÛsledkÛ, tak to je v tomh-

le sportovním odvûtví zejména ve velk˘ch

mûstech dost vzácné. Podle hlavního orga-

nizátora a trenéra hornopoãernického oddí-

lu Vladimíra Andr‰e bylo zfiejmé, Ïe se

závod, prostfiedí i atmosféra moc líbily

a pokud by bylo nûjaké pfií‰tû, závodníci

pr˘ urãitû znovu pfiijedou. Vût‰ina zejmé-

na praÏsk˘ch úãastníkÛ byla pfiekvapena,

Ïe prakticky jen pár set metrÛ od ru‰ného

sídli‰tû, dopravních tepen a obchodních

komplexÛ mÛÏe b˘t taková nádhera. Urãitû

sem pr˘ zavítají i mimo své sportovní aktivity...

Závod samotn˘ byl pro v‰echny kategorie, od

dûtí aÏ po veterány, ov‰em nejvût‰í zájem se

soustfiedil na souboje dospûl˘ch. Mezi muÏi

zvítûzil Petr KruÏík ze SK Sportprestige Praha

pfied domácími závodníky Martinem Andr‰em

a Joná‰em Vojtûchem. V Ïenách byla první Len-

ka Fanturová z FTVS Praha (ve v˘fiezu). Dal‰í

fotografie z prÛbûhu premiéry Poãernického tri-

atlonu si mÛÏete prohlédnout na stránkách pofia-

datele www.volny.cz/triskihp.

Sport
19ZÁ¤Í 2008

Do bazénu v Hloubětíně
Zaãátkem ‰kolního roku se

samozfiejmû rozbíhá také spousta

sportovních aktivit zejména pro

dûti. Nûkteré se po prázdninách jen

vrátí do známého prostfiedí, dal‰í

mají moÏnost se ke sportování tepr-

ve pfiihlásit. A právû tûm je urãena

nabídka k pohybu v bazénu. Je

moÏné se v plaveckém areálu

v Hloubûtínû pfiihlásit hned první

‰kolní den do kurzÛ plavání nebo

akvabel a zápisy potrvají cel˘ t˘den,

protoÏe vlastní v˘uka zaãíná 8. záfií

a konãí 29. ledna 2009. K dispozici je sedmadvacet stupÀÛ teplá pfiisolovaná voda

a samozfiejmû dostateãn˘ poãet ‰kolen˘ch cviãitelÛ a trenérek. BliÏ‰í informace ochot-

nû poskytnou Kvûta Ptáková (607 749 576) a Katefiina Vostárková s Danou Krato-

chvílovou (281 864 012).

Battle turnaj 
v nohejbale 2 na 2

Poslední ãervnov˘ víkend patfiil na hfii‰ti Z· Vybíralova

1. roãníku turnaje v nohejbale. Hrálo se stylem 2 na 2 a do

turnaje se pfiihlásilo 9 t˘mÛ, celkovû akci nav‰tívilo okolo 60

lidí. Doprovodn˘ program zajistili místní d˘dÏejové. Pro hrá-

ãe bylo pfiipraveno obãerstvení od firmy Max obchod a sluÏ-

by a vûcné ceny, které poskytl Total Board Shop.Turnaj pro-

bûhl bez vût‰ích zranûní a komplikací. Pofiadatelem této

vydafiené sportovní akce bylo nûkolik místních nad‰encÛ, kte-

fií v‰em zúãastnûn˘m dûkují. Sportu zdar, nohejbalu zvlá‰tû.

Stop Zevlingu
Rok uplynul jako voda a mladí lidé z party CâM Fellas

opût pfiipravují tento ojedinûl˘ den pln˘ sportu, hudby a zába-

vy, jeÏ vystavuje pomysln˘ stop bezduchému zevlování po

sídli‰ti. Opût se nám podafiilo získat grant u Make a Conne-

ction a dokonce je‰tû u Nadace Vodafone âeská republika.

Jako minul˘ rok bude akce rozdûlena na dvû ãásti: sportovní

a streetovou. MÛÏete se opût tû‰it na turnaje ve fotbale, stre-

etballu, stolním fotbálku a poprvé na turnaj v petanque. Samo-

zfiejmû Ïe i hudební stránka akce nebude nijak o‰izena.V jed-

nání je jeden z pfiedních ãesk˘ch raperÛ, ale tentokrát dostanou

prostor i jiné hudební Ïánry. Zábava zde bude pfiipravena pro

v‰echny vûkové kategorie. TakÏe 20. záfií v areálu Z· Vybíra-

lova a ve Skateparku na âerné mostû. CâM Fellas

Počernický triatlon

Kadetsk˘ pár Fit studia D byl nomi-
nován na Svûtov˘ pohár do Moskvy, kte-
r˘ probûhne letos v prosinci. âlenové stu-
dia se zúãastnili také soutûÏí v aerobiku
v Dolních Poãernicích, odkud pfiinesli do
Z· Vybíralova ta‰ku pohárÛ.

***
Zveme v‰echny zájemkynû o cviãení

od 4. záfií do Z· Vybíralova na âerném

Mostû II. (zadní vchod):

Pondûlí 19.30–20.30 Pilates a Power
Yoga s Dá‰ou a Lenkou

Úter˘19.30–20.30  Step Body For-
ming/Aerobic forming Dá‰a a Lenka

âtvrtek 19.30–20.30 Pilates a Power
Yoga s Dá‰ou a Lenkou

Cena: 40 Kã/lekce, 25 lekcí 850 Kã,

studenti 25 lekcí 650 Kã 

Informace: 605 935 980, 

fitstudiod@seznam.cz

Pfiíjem nov˘ch dûtí do pfiípravky spor-
tovního oddílu Fit studio D více na
www.fitstudiod.czdvoustranu pfiipravil Pavel Vokurka, foto: autor (5) a archiv

Z Fit studia D
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Informace
20 ZÁ¤Í 2008

Upozornění pro motoristy
Úfiad Mâ Prahy 14, odbor v˘stavby a dopravy, jako pfiíslu‰n˘ silniãní správní úfiad upozorÀuje na

prÛbûh podzimního komplexního úklidu komunikací (KÚK) v roce 2008 dle níÏe uvedeného harmono-
gramu. KÚK se t˘ká kromû uveden˘ch komunikací rovnûÏ v‰ech parkovi‰È pfii tûchto komunikacích. Pfií-
slu‰n˘ správce níÏe uveden˘ch komunikací je Technická správa komunikací hl. m. Prahy.

29.9. Na Obrátce, Konzumní, Kbelská, Milo-

vická, V Novém Hloubûtínû, V Humenci, Sadská,

Pod Turnovskou tratí, Mochovská v úseku od kfiiÏ.

Kbelská po kfiiÏ. Pod Turnovskou tratí, Zeleneãská

v úseku od kfiiÏ. Kbelská po kfiiÏ. Nehvizdská 

6.10. Zámeãnická, ZáluÏská, Nehvizdská,

Mochovská v úseku od kfiiÏ. Pod Turnovskou tratí

po kfiiÏ. Zeleneãská, Zeleneãská v úseku od kfiiÏ.

Nehvizdská po kfiiÏ. Slévaãská 

7.10. K Mototechnû, Anny âíÏkové, Chvalská,

Horou‰anská, Klánovická, Pofiíãanská, SoustruÏnic-

ká, Liblická, ·tolmífiská, âertouská v úseku od kfiiÏ.

Klánovická po kfiiÏ. VaÀkova, Hloubûtínská v úseku

od kfiiÏ. Podûbradská po kfiiÏ. VaÀkova

8.10. Hloubûtínská v úseku od kfiiÏ. VaÀkova po

kfiiÏ. V Chaloupkách, VaÀkova, V Chaloupkách,

Kyjská, Svépravická, ·estajovická, Hostavická,

PostfiiÏínská, Lito‰ická, âertouská v úseku od kfiiÏ.

VaÀkova po slep˘ konec ulice

14.10. Pospíchalova, parkovi‰tû pfii ul. Cíglero-

va v blízkosti kfiiÏ. s ul. Pospíchalovou

15.10. Fejfarova, Kuttelwascherova, Vybíralo-

va (ãást vyznaãená pfienosn˘m DZ), Bryksova v úse-

ku od kfiiÏ. Bobkova (pod cukrárnou) po kfiiÏ. Kpt.

Stránského

20.10. Kpt. Stránského, Bryksova od kfiiÏ. Ocel-

kova po kfiiÏ. Kpt. Stránského, Vybíralova (ãást

vyznaãená pfienosn˘m DZ), Hlaìova, ·edova,

Arno‰ta Valenty

21.10. Cíglerova, Bfií VenclíkÛ, Vlãkova, Bou-

fiilova, Bojãenkova, Trytova, Paculova, Rone‰ova,

Volkova, vãetnû parkovi‰tû u ‰koly pfii ul. Bfií Venc-

líkÛ a parkovi‰tû pfii metru v ul. Cíglerova-Brou-

marská

23.10. Franti‰kova, MaÀákova (ãást vyznaãená

pfienosn˘m DZ), Kuãerova (ãást vyznaãená pfie-

nosn˘m DZ), Mansfeldova, Bryksova v úseku od

kfiiÏ. Bobkova aÏ po kfiiÏ. Mansfeldova, Bobkova

v úseku od kfiiÏ. Bryksova po kfiiÏ. Kuãerova

27.10. Bryksova úsek od kfiiÏ. Mandsfeldova po

kfiiÏ. Ocelkova, MaÀákova (ãást vyznaãená pfienos-

n˘m DZ), Kuãerova (ãást vyznaãená pfienosn˘m

DZ), Bobkova (ãást vyznaãená pfienosn˘m DZ)

29.10. DoleÏalova, Dygr˘nova (ãást vyznaãená

pfienosn˘m DZ), Va‰átkova, Breitcetlova, Irwin-

gova

30.10. ·romova, Himrova, Gen. Janou‰ka, ·ebe-

lova, Jíchova, Smikova, Dygr˘nova (ãást vyznaãe-

ná pfienosn˘m DZ), Anderleho

31.10. Krylovecká, Karda‰ovská, Rochovská,

Vizírská, Kukelská, Chvaletická, Îárská 

Úklid komunikací bude provádût Technická správa komunikací hl. m. Prahy za asistence Policie âR
a Mûstské policie. Doba úklidu bude od 7 do 14 hodin a v t˘denním pfiedstihu budou dotãené komuni-
kace osazeny pfiíslu‰n˘mi dopravními znaãkami. Proto vyz˘váme v‰echny motoristy, aby respektovali toto
dopravní znaãení a ve vlastním zájmu neparkovali v uveden˘ch dnech na takto oznaãen˘ch komunika-
cích. V pfiípadû neuposlechnutí rozhodnutí silniãního správního úfiadu je vlastník komunikace
oprávnûn dle zákona ã. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znûní platn˘ch pfiedpisÛ, odstra-
nit silniãní vozidlo na náklady jeho vlastníka, pokud vlastník silniãního vozidla neprokáÏe závaÏné
dÛvody, které mu znemoÏnily, aby silniãní vozidlo odstranil sám. Odbor v˘stavby a dopravy

Ze systému 
hl. m. Prahy

Zámeãnická x Mochovská 3.9.

Mochovská x Zeleneãská 4.9.

Svépravická x ·estajovická 

Liblická x Klánovická

Konzumní x Na Obrátce

Cidlinská x Mar‰ovská 

Hloubûtínská 

x V Chaloupkách 8.9.

VaÀkova x V Chaloupkách 9.9.

Nehvizdská x Zeleneãská 10.9.

Tálínská u ã.p. 15 11.9.

Hamerská x Církviãná

Dfiítenská x Velkoborská 

Vlkovická x Dvofii‰Èská 

·imanovská x Za ‰kolou 

Îelivská x Metujská 15.9.

Tálínská x Oborská 16.9.

Koclífiova x Kaãínská 17.9.

Jordánská x Svárovská 18.9.

Cvrãkova x Burdova

Borská x Rotenská

Lásenická x Lipnická

Spolská x Milovská 22.9.

Zvíkovská x Dáfiská 23.9.

RoÏmberská x Podli‰ovská 24.9.

Jednostranná 

Hejtmanská x Vranovská 25.9.

Vírská x Branská

Babylonská x Jordánská 

VodÀanská x Skorkovská

Lipenské námûstí

Karda‰ovská 

u obch. stfiediska 29.9.

Kukelská x Chvaletická

Jezdovická x Froncova 30.9.

Novozámecká x Vidlák

Velkoobjemové kontejnery jsou
pfiistavovány do 14 hodin dne
dle rozpisu.

Ze systému 
MČ Praha 14

Lomnická x StaÀkovská 8.9.

Doubecká x Ba‰t˘fiská 9.9.

Bfií VenclíkÛ x Vlãkova 10.9.

Rone‰ova x Volkova 11.9.

Himrova x Gen. Janou‰ka 15.9.

DoleÏalova – chodník 

proti 1051 16.9.

Bryksova proti 949 17.9.

Mansfeldova x Kuãerova 18.9.

Va‰átkova x DoleÏalova 22.9.

Bryksova x Kpt. Stránského 23.9.

Hlaìova proti ã.p. 671 24.9.

Dygr˘nova x Breitcetlova 25.9.

Trytova x Paculova 29.9.

Travná x Kostlivého 30.9. 

Velkoobjemové kontejnery jsou
pfiistavovány do 11 hodin dne dle
rozpisu 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 (po-

pelnic). Jedná se pfiedev‰ím o ãás-

ti nábytku a podlahov˘ch krytin
(lina, koberce). Kontejnery nejsou
urãeny na stavební suÈ, v˘ko-
povou zeminu, rostlinn˘ a Ïivo-
ãi‰n˘ odpad, nebezpeãné sloÏky
komunálního odpadu a odpad
z podnikatelské ãinnosti.

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY na ZÁŘÍ

Harmonogram mobilního sběru 
NEBEZPEČNÉHO ODPADU

Zastávky na sbûrové trase „A“ ve ãtvrtek 18. záfií

Zámeãnická x Mochovská 15.00 – 15.20 

Sadská x V Novém Hloubûtínû 15.30 – 15.50

Klánovická x Liblická 16.00 – 16.20

·estajovická x V Chaloupkách 16.30 – 16.50

·estajovická x Svépravická 17.00 – 17.20 

Cidlinská x Mar‰ovská 17.30 – 17.50

Kukelská x Chvaletická x Îárská 18.00 – 18.20

Karda‰ovská (u nákupního 

stfiediska) 18.30 – 18.50

Odpady, které sbíráme: rozpou‰tûdla, kyseliny, zása-

dy, fotochemikálie, pesticidy, záfiivky a jin˘ odpad obsa-

hující rtuÈ, oleje a tuk (kromû jedlého), barvy, tiskafiské

barvy, lepidla, pryskyfiice, detergenty a odma‰Èovací pfií-

pravky, nepouÏitelná cytostatika a léky, baterie a aku-

mulátory. 

V uveden˘ch dnech je obsluhována celá sbûrová trasa

se v‰emi zastávkami.

Nebezpeãné odpady odevzdávejte v˘hradnû obsluze
sbûrového vozidla! OÎP ÚMâ Praha 14

Z· Vybíralova
âern˘ Most

Podzimní
nábor
právû probíhá
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S napûtím jsme v redakci sledovali, jak

dopadne anketa o top obálku dosavadních 14

roãníkÛ ListÛ Prahy 14, kterou jsme vyhlásili

v ãervnov˘ch Listech na prostfiední dvoustra-

nû. Sami jsme mûli nûkolik tipÛ, které se nako-

nec témûfi shodovali s tím, jak hlasovali na‰i

ãtenáfii. Potû‰ilo nás, Ïe anketa mûla pomûrnû

slu‰n˘ ohlas, obdrÏeli jsme i nûkolik obsáhlej-

‰ích odpovûdí, z nichÏ si dovolíme otisknout

alespoÀ tuto: 

VáÏená redakce, trávím prázdniny s vnukem

na chalupû a ráda bych se zapojila do ankety

o nejlep‰í obálku ListÛ Prahy 14. Nemám zde po

ruce soutûÏní top obálky z prostfiední dvoustra-

ny ListÛ ã. 6. Jak si je pamatuji, tak podle mého

názoru je nejkrásnûj‰í obálka, kde je panorama

Hradãan jako symbol hl. m. Prahy a ve v˘fiezu

kostel sv. Bartolomûje, kter˘ je zase symbolem

na‰í Prahy 14. Ráda bych rovnûÏ vyjádfiila uzná-

ní za práci redakci a za vynikající úroveÀ i kva-

litu ListÛ Prahy 14. Mgr. L. Matou‰ková

Informace
21ZÁ¤Í 2008

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.

Alice Garrigue Masaryková / Ïivot ve stí-
nu slavného otce (Lovãí), cena 420,– Kã,

vydala Filosof. fakulta UK Praha. Nejstar‰í

dcera na‰eho prvního prezidenta je pro mno-

hé z nás osobou neznámou, Jak˘ byl její

Ïivot a na mnohé dal‰í otázky naleznete

odpovûì v této publikaci.

Sladkosti zcela bez cukru (Murtingerová),

cena 295,– Kã, vydal Barrister & Principál.

V knize je 690 receptÛ, jeÏ jsou vhodné jak

pro diabetiky, tak pro osoby, které chtûjí hfie-

‰it zdravûji ...

Carabanchel (Chance), cena 199,– Kã,

vydal Volvox Globator. Autor knihy, b˘val˘

voják a uãitel bojov˘ch umûní, se zapletl

s pa‰eráky drog a ocitnul se za mfiíÏemi v jed-

né z nejdûsivûj‰ích vûznic v Evropû.

Krkono‰e z letadla (Toman), cena 550,– Kã,

vydala Tomanová. Fotografická kniha pro

v‰echny milovníky Krkono‰.

Záhada zamãeného pokoje (rÛzní autofii),

cena 299,– Kã, vydalo Domino. Soubor dva-

ceti detektivních povídek od znám˘ch ang-

loamerick˘ch autorÛ (Carr, Block,Tremay-

ne, Marston, Lovesey aj.)

50 slavn˘ch SparÈanÛ (Hou‰ka), cena

249,– Kã, vydal âesk˘ klub. Autor mûl moÏ-

nost hovofiit s vût‰inou tûch, ktefií vytváfieli

vûhlas Sparty: Káìa, Pe‰ek, Pilát, Kva‰Àák,

Ma‰ek, Pospíchal, JeÏek, Midas, Chovanec,

Berger, Ha‰ek, Siegl, Kouba, Nedvûd, âech,

Rosick˘ aj.

Obûti a jejich vrazi (Motl), cena 349,– Kã,

vydal Rybka. O tom, jak âeská republika

pomáhala unikat váleãn˘m zloãincÛm. Sta-

nislav Motl si klade otázku, kdo a proã tyto

váleãné zloãince po válce kryl?

Malá cyklov˘letní kniha âeská republi-
ka, cena 499,– Kã, vydalo nakl. Marco Polo.

Po úspûchu Velké v˘letní knihy âR pro turis-

ty se nakladatel rozhodl vydat obdobnû ladû-

nou knihu pro cyklisty, ktefií v knize najdou

tipy na 72 v˘letÛ ve 12 rÛzn˘ch oblastech

celé na‰í vlasti. Publikace je rozdûlena na

2 ãásti – velkou vázanou a na malou bro-

Ïurku, kterou lze vzít s sebou na cyklov˘let.

Katedrála mofie (Falcones), cena 378,– Kã,

vydalo Argo. Vynikající historick˘ román ze

·panûlska 14. století, kdy Evropa ãelila

morové epidemii, inkvizici a pogromÛm na

Îidy…

Síla vûcnosti Olga Havlová, cena 300,– Kã,

vydal Respekt. Vzpomínková kniha k nedo-

Ïit˘m 75. narozeninám první manÏelky Vác-

lava Havla.

TOP obálka Listů Prahy 14

A nyní už můžeme vyhlásit pořadí na prvních třech místech:
Na tfietím místû se shodn˘m poãtem hlasÛ se umístily obálka ListÛ ã. 1/2004 (v˘chod slunce

nad tubusem metra, foto Petr Mazanec) a obálka ListÛ ã. 12/2006 (panorama Hradãan a kostel

sv. Bartolomûje, foto Alena Veselá a Jana Kanûrová). Druhé místo pfiíslu‰í obálce ListÛ ã. 1/2008

(zimní pohled na kostel sv. Bartolomûje a PF s konûm, foto Jana Jahodová a Alena Veselá).

Vítûznou Top obálkou se stal titul ListÛ ã. 5/2007 (jabloÀov˘ kvût a Sva-
tojifiská pouÈ, foto Alena Veselá a Pavel Vokurka).

Z do‰l˘ch anketních odpovûdí jsme vylosovali tûchto 14 v˘hercÛ, ktefií si v redakci budou

moci vyzvednout obrazovou publikaci Praha 14 ve fotografii a upomínkov˘ pfiedmût s logem

Prahy 14: RÛÏenu Hubáãkovou, Helenu Souãkovou, Alenu Buriánovou, Danu Chmelovou,

Emilii Jelínkovou, Lenku ·mídovou, Janu Hlaváãkovou, Lenku Vargovou, Janu Fuksovou,

Martina Jaro‰e, Jana Bûhounka, Pavla Trefného, Tomá‰e Mládka, Homolovi.

Padesát let spoleãné cesty Ïivotem si v ãer-

vnu pfiipomnûli v Galerii 14 manÏelé Vejvodo-

vi z Hloubûtína. Vychovali spolu syna a dceru

a spoleãnû s nimi si dopfiávají radosti z vnouãat

Petra, Tomá‰e a Jakuba. Jménem Mâ Praha 14

jim podûkovala za nev‰ední pfiíklad krásného

rodinného souÏití a manÏelského vztahu Jitka

Îáková, zástupkynû starosty, spoleãnû s matri-

káfikami Danou Haisovou a Alenu Buriánovou.

foto: j‰

Zlatá svatba
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Parkování na âerném Mostû

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

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

952,– Kã/mûs vã. DPH

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

BliÏ‰í informace na:

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

Tel: 281 021 463 
Fax: 281 864 930 

e-mail: k.nyvlt@spravamaj14.cz

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

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

VáÏení spoluobãané Prahy 14,
obracíme se na Vás s informací o váÏném problému, kter˘m se stal projekt rekon-

strukce Kulturního domu (KD) v Kyjích v ·imanovské ulici.

PÛvodním a rozumn˘m zámûrem bylo opravit chátrající KD tak, aby Praha 14

mûla multifunkãní sál, prostory pro volnoãasové aktivity a blízká ‰kola tûlocviãnu.

Projekt v dne‰ní podobû zvy‰uje (jiÏ dnes masivní) budovu o jedno patro a podstatná

ãást je urãená ubytovnû a restauraci (tj. komerãní úãely), zatímco tûlocviãna ne-

bude plnohodnotná. Jediná, 4 m ‰iroká, pfiíjezdní komunikace není schopná absor-

bovat vyvolan˘ nárÛst dopravy. Podle hrub˘ch odhadÛ bude projekt stát cca 50 mil

Kã, zatímco oprava v pÛvodním rozsahu ménû neÏ 20 mil Kã. ZpÛsob pfiípravy

a prosazování tohoto projektu je zvlá‰tní: obcházení vyhlá‰ky o nutném poãtu par-

kovacích míst (za obvykl˘ch podmínek by projekt vÛbec nemohl získat stavební

povolení), pouze 2t˘denní lhÛta na zpracování nabídek na komplexní projekt (poskyt-

nutí v˘hody dopfiedu vybran˘m dodavatelÛm?), zpracování pouze preferované va-

rianty (aby ji nebylo moÏné srovnat s jakoukoliv rozumnûj‰í?), absence byÈ jen

základní ekonomické kalkulace pro tak rozsáhlou investici a zadrÏování informa-

cí smûrem k úãastníkÛm schvalovacího fiízení a k vefiejnosti.

Souhrnnû: kromû negativního dopadu na prostfiedí star˘ch Kyjí, hrozí tedy i rizi-

ko zbyteãného vydání aÏ 30 mil z rozpoãtu Prahy 14, cíle projektu nejsou naplnû-

né a to v‰e za pouÏití „nestandardních“ postupÛ. Tím projekt pfierÛstá rozmûr míst-

ního kyjského problému a stává se testem toho, co jsme schopní jako obãané

Prahy 14 tolerovat. Po vyãerpání ostatních moÏností – petice podepsaná více neÏ

100 místními obyvateli, bezv˘sledné jednáním s radním p.Sobotkou a odvolání pfii

územním fiízení – se obracíme na Vás, abyste se pfiipojili k na‰í petici nebo vyjád-

fiili svÛj názor pfiímo sv˘m zastupitelÛm. Petici i podrobnûj‰í informace najdete na

www.praha14jinak.cz za petiãní v˘bor Radek Vondra a Petr ·tulc

Poznámka fieditele pfiíspûvkové organizace KVIZ Praha 14:
VáÏení spoluobãané, je mou povinností reagovat na informace, jeÏ jsou uve-

deny v tomto inzerátu. Mnohé z nich hrubû zkreslují problematiku rekonstruk-
ce Kulturního domu ·imanovská v Kyjích, o níÏ jsem vás podrobnû informoval
v ãlánku uvefiejnûném v Listech ã. 5/2008 na str. 16. Îádné skuteãnosti souvi-
sející s rekonstrukcí kulturního domu nejsou pfied vefiejností skr˘vány, naopak,
kdykoli jsem pfiipraven zodpovûdût jak˘koli dotaz pfii va‰í osobní náv‰tûvû nebo
prostfiednictvím své mailové adresy: tumam@kvizpraha14.cz Milan TÛma 
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78 druhů imitace dřeva

8 druhů dýhy

zrcadlové dveře v pěti barvách

ratanové dveře, žaluziové dveře

Praha 9 Breitcetlova 771 (Černý Most)
tel.: 603 242 133

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 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 026Praha 8 Sokolovská 377/141 (Palmovka)
 tel.: 731 106 521, tel./fax: 266 310 739
Praha 9 Breitcetlova 771, (Černý Most) tel.: 603 242 133Praha 10 Měcholupy, Kutnohorská 425 tel.: 603 242 133, 271 960 649Praha 10 Nad Vršovskou horou 4 (OKAY)

 tel.: 267 107 307, fax: 281 914 758
Brandýs-Stará Boleslav (OD LABE) Masarykovo nám. 1778, tel.: 606 376 728, tel./fax: 326 903 081, e-mail: l.spilka@volny.cz

Předváděcí střediska:

Firma Úprava interiérÛ Spilka zaujímá na na‰em trhu jiÏ 14 let jednu z pfiedních pozic. Za tuto
dobu vybudovala po Praze síÈ prodejen, kde si kaÏd˘ mÛÏe vybrat fie‰ení u‰ité pfiímo na míru.
V˘robu a montáÏ pro vás zaji‰Èují profesionální truhláfii s dlouholetou praxí. K v˘robû ‰atních skfií-
ní pouÏíváme nejnovûj‰í materiály v prvotfiídní kvalitû. Díky této kvalitû poskytujeme na na‰e
systémy posuvn˘ch dvefií záruku 5 let. 
Centrální v˘robnu máme v Praze-Mûcholupech a odtud provádíme distribuci po celé âeské repub-
lice. Na‰ím prvofiad˘m cílem je uspokojit zákazníka nejvy‰‰í kvalitou a spolehlivostí, zároveÀ se
snaÏíme, aby na‰e v˘robky byly cenovû dostupné v‰em. Také proto jsme v poslední dobû uza-
vfieli partnerství s firmou Essox, která zákazníkÛm umoÏÀuje nákup na‰ich v˘robkÛ na splátky.
ProtoÏe se na‰e firma specializuje jiÏ fiadu let na vybavení a úpravu interiéru, tak na‰e sluÏby nachá-
zejí uplatnûní v‰ude tam, kde je kladen dÛraz na vyuÏití úloÏného prostoru a moderní design. 

Praha 2 Bělehradská 36, tel.: 222 563 026Praha 8 Sokolovská 377/141 (Palmovka)
 tel.: 731 106 521, tel./fax: 266 310 739
Praha 9 Breitcetlova 771, (Černý Most) tel.: 603 242 133Praha 10 Měcholupy, Kutnohorská 425 tel.: 603 242 133, 271 960 649Praha 10 Nad Vršovskou horou 4 (OKAY)

 tel.: 267 107 307, fax: 281 914 758
Brandýs-Stará Boleslav (OD LABE) Masarykovo nám. 1778, tel.: 606 376 728, tel./fax: 326 903 081, e-mail: l.spilka@volny.cz

Předváděcí střediska:
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Jazyková ‰kola Rybiãka
nabízí na ‰kolní rok 2008–2009 
v˘uku angliãtiny, ‰panûl‰tiny
a francouz‰tiny
pro dûti od 4 do 16 let:
Na‰í pfiedností jsou:
– malé skupinky po 4–6 Ïácích
– kvalifikovaní a zku‰ení lektofii
– spec. vybavené uãebny, velmi kvalitní uãebnice 

a v˘ukové materiály
V˘uka probíhá 1x t˘dnû 110 minut.
Cena: 4 350,– Kã vãetnû uãebnic /1 pololetí
V˘uka dospûl˘ch: AJ, ·pJ, FJ
– skupinky 4–6 posluchaãÛ
– dÛraz kladen na Ïivou komunikaci v cizím jazyce
– velmi kvalitní uãebnice a v˘ukové materiály
Cena: 4 500,– Kã pfii v˘uce 1x t˘dnû 90 minut.
Uãebny: Metro Rajská zahrada-Praha 9, Chlumecká 1539/7

– v budovû prodejny nábytku ASTO, vstup zadním
vchodem

Zveme vás na Dny otevfien˘ch dvefií od 1.9.–18.9. vÏdy
v úter˘ a ve ãtvrtek od 14.00–17.30 hod.
Více informací: tel: 604 215 036, 241 44 31 29, www.skolarybicka.cz

ZUŠ pro talentované děti
Základní umûlecká ‰kola Praha 9 Prosek, U Prosecké ‰koly 92 pfiijímá

pfied‰koláky, ‰koláky a studenty do umûleck˘ch oborÛ pro ‰kolní rok 2008/9.

Zájemci o studium mohou pfiijít do ‰koly kdykoliv bûhem záfií vÏdy v dobû
od 14 do 16 hodin. Nabízíme tyto studijní obory:

l. Hudební obor – klavír, housle, kytara klasická, elektrická a baskyta-

ra, akordeon, elektrické klávesy, pfiíãná a zobcová flétna, klarinet, saxofon,

trubka, pozoun, violoncello, zpûv sborov˘ a sólov˘ (klasick˘, populární) bicí

nástroje, pfiíprava na hudební konzervatofie.

2. V˘tvarn˘ obor – rozvoj v˘tvarného cítûní a my‰lení ÏákÛ, pfiíprava ke

studiu na stfiedních a vysok˘ch umûleck˘ch ‰kolách. Novû otevfien obor

„Digitální fotografie a nová média“ zamûfien˘ na moderní fotografii.

3. Literárnû-dramatick˘ obor – dûtské divadlo, kultura jazykového

a pohybového projevu, pfiíprava na umûlecké ‰koly.

4. Taneãní obor – klasick˘, lidová a moderní tanec, pfiíprava na taneãní

konzervatofie, irské tance a step.

Více najdete na www.zuspraha9.cz, info na tel. 286 886 138

UZÁVùRKA
inzerce a pfiíspûvkÛ

do ã. 10/2008 je 10. 9. 2008

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

Studio Oriflame âern˘ Most
Bryksova 772, Praha 9

Út 16–19
St 10–12 15–19
ât 10–12 15–19

Objednávky, vzorky, katalog, ãlenství

tel. 732 77 99 59    kborkova.wz.cz

DDnnyy  TTvvoofifiiivvoossttii  
1111..  aa 1122..  1100.

Otevíráme Dûtskou Divadelní scénu âern˘ Most

11.10. v 10 a 16 h
www.prorodinu.cz

Vybíralova 969 – Hefimánek

• Dûtsk˘ second hand: pro malé i velké nabízí

velk˘ v˘bûr – body15,– 30,– tílka-topy 30,– 50,–

triãka kr. dl. ruk. 30,– 60,– overaly 30,– 60,– miky-

ny 40,– 60,– ‰aty 40,– 60,– kraÈasy 30,– 50,– kal-

hoty 40,– 90,– Ïupánky, kabelky, batÛÏky, masky.

Tû‰íme se na vás u Kyjského rybníka Tálinská 1038

PO–PÁ 13.30–17.30. 9/06

• Stravovací provoz v Praze 9 – Horních Poãer-

nicích pfiijme pomocnou kuchafiku na HPP, po

– pá 5.30 – 14.00. Plat Kã 11.000,–. Info pí. Kabat-

niková 281 927 191 a p. Jaro‰ 604 122 618. 9/17

• Do zavedeného kadefinictví na âerném Mos-

tû hledáme kosmetiãku, nejlépe na ÎL, nástup

moÏn˘ ihned. Tel.: 777 732 226. 9/14

22-26_inz_P14  26.8.2008  10:02  Stránka 25



Inzerce
26 ZÁ¤Í 2008

ZNALECKÉ OCENùNÍ 
NEMOVITOSTÍ, POZEMKÒ, 
BYTÒ A STAVEB PROVEDE

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

VETERINÁRNÍ KLINIKA PARNÍK
nově dvě ordinace a dva operační sály

Ordinační hodiny denně

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

Gen. Janouška 902
Praha 9 – Černý Most II

Tel. 281 918 862
www.veterina-parnik.cz

• Koupím byt nebo rodinn˘ dÛm jakékoli veli-

kosti, kategorie a vlastnictví, kdekoli v Praze.

Nabídnûte cokoli, moÏno i dekret – nájemní smlou-

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

vastovan˘, IV. kateg., v soudní Ïalobû, neoprávnûnû

obsazen˘, s neÏádoucím nájemníkem, ãi s jakou-

koli právní vadou. Ve‰keré formality zajistím,

zaplatím stûhování i pfiípadné dluhy na nájemném,

privatizaci apod. Mohu sehnat a zaplatit i náhrad-

ní byt, domeãek mimo Prahu apod. a dát ãas na

vystûhování. Seriózní jednání, platba ihned

a v hotovosti, tel.: 222 941 032. 1/04

• Chcete prodat byt? Máte hrÛzu z realitky?

ObraÈte se na poradnu. www.realitniporadna.cz,

tel. 284 693 533. 1/09

• Hledám byt v Praze 14 nebo blízkém okolí.

Dûkuji za nabídku. Tel. 776 650 155. 1/24

• âi‰tûní kobercÛ, ãalounûní, mytí oken. 

603 973 500 2/14

• 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: kontrola, dezin-

fekce, plnûní autoklimatizací, opravy 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

• Arch. ateliér nabízí: projekty rodinn˘ch do-

mÛ, rekonstrukce, pfiestavby, pfiístavby aj. telefon

731 759 496, 281 867 529. 4/08

• Cukrárna – obãerstvení MM Praha 9 Kyje,

Hodûjovská 11. Na objednávku vyrobíme pro

v‰echny pfiíleÏitosti: dorty nízké i patrové, mini-

zákusky atd. – klasická v˘roba. Tel.: 731 759 496,

281 867 529. 4/09

• Matematiku perfektnû douãí stfiedo‰kolsk˘

profesor, tel. 281 914 562, 603 909 327. 4/13

• Pfiijmeme od záfií 2008 do M· ·estajovická

paní na odpolední úklid (poloviãní úvazek). Více

informací na tel.: 281 862 911 7–8/04

• Hledám spolehlivou paní na úklid rodinného

domku 1x t˘dnû na Jahodnici, Praha 14, telefon:

602 201 759. 9/01

• Zdrav.sestra ãerstvû v dÛch. nabízí své sluÏ-
by. Obãasné ãi pravidelné – v‰e je o dohodû. Inf.

na tel. 605 907 609 v úter˘ a stfiedu 9–17h. 9/02

• Vedení úãetnictví, daÀové evidence, zprac.
mezd, zastupování na úfiadech. DPH, silniãní daÀ,

vnitroorg. smûrnice. Tel. 737 650 343, moje-ucet-

ni@seznam.cz. 9/03

• Poskytujeme pÛjãky – rychle, spolehlivû,

jakoukoliv ãástku. ObraÈte se na SMART

CAPITAL a.s., tel. 212 283 176 nebo 605 042 601.

9/05

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

zárukou i v domácnostech a prodej náhradních

dílÛ. Telefon: 281 960 146, mobil: 602 251 828.

2/03

PLACENÁ ¤ÁDKOVÁ INZERCE

Koňský hnůj v jakémkoliv množství 
dovezu za symbolickou cenu. 

Telefon 602 371 605.

V˘cvik psÛ v‰ech plemen, 
moÏnost dojíÏdûní, 

více na www.vycvikpsu-jaros.ic.cz
nebo na tel.: 607 536 316

AUTODOPRAVA – ZEMNÍ PRÁCE 
MILAN PETRUÎÁLEK

• Kontejnery, sklápûã, valník Tel.: 281 931 419
• Sutû, odpad, zemina Mobil: 603 242 142
• Písky, drtû, kaãírek Fax: 281 931 512
• Demolice – hydraul. kladivo www.sute-pisky.cz
• Deponie Praha 9

Novozámecká 520, Praha 9, Dolní Poãernice 190 12

• Hledáme byt k pronájmu v Praze a okolí.

Gars. – 1+1 do 10.000 Kã nebo 2+kk – 3+1 do

13.500 vã. popl. Zafiízení na dohodû. Telefon

220 806 245, 605 845 088. 4/18

• Zahradu s domkem pronajmu – H. Poãernice

u Lidlu, 3600,– Kã/mûs. Tel. 777 263 261. 6/07

• Dûtsk˘ sekáã – znaãkové super bundy a kabát-

ky jiÏ v prodeji. Velk˘ v˘bûr teplákÛ! Klánovic-

ká 34, Hloubûtín, tel. 777 261 944. 9/07

• Mandl Hloubûtín tel. 28 18 64 211, 777 261 944.

9/08

• Dfievûné brikety pfiímo od v˘robce 20 kg za

60 Kã, 10 kg 35 Kã, Klánovická 34, Hloubûtín,

777 261 944. 9/09

• Postarám se o Va‰i zahradu. Odbornû a kva-

litnû. Tel. 736 604 804. 9/11

• Pronajmu garáÏ na Lehovci, délka i platba dle

dohody, tel. 603 422 905. 9/12

• Prodám dvougen. RD 4+2/B/G, po rek. v cent-

ru H. Poãernic za 7,450.000,– Kã, ul. Mezilesí,

klid, vhod. k bydl. i k podnik. V˘borná dopr.

dostup. parc. 455m2, uÏit. plocha 174m2. MoÏn.

dal‰í pÛd. vestavby, ãást. hypo moÏná, RK ne!

Tel. 777 884 183. 9/13
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Koncem ãervna jsme na parkovi‰ti pfied Centrem âern˘ Most mohli po

roce opût obdivovat nûkolik desítek automobilov˘ch a motocyklov˘ch

veteránÛ z REHIV KLUBU. Nejvíce byly na jednodenní v˘stavû zastou-

peny vozy z 60. a 70. let, nejstar‰í vystaven˘ veterán byl z roku 1904

(Darak, 85 km/hod.), nejmlad‰í FIAT Spider, ãern˘ kabriolet z roku 1985.

Obdobné v˘stavy, srazy a spanilé jízdy veteránÛ se konají po celé repub-

lice. V na‰em regionu se veteráni sjeli do Horních Poãernicích a napfi.

v Obchodním centru LetÀany probíhá od 24. 6. aÏ do 4. 9. v˘stava luxus-

ních historick˘ch vozidel z let 1909 aÏ 1983. text a foto: j‰

Magické datum 8. 8. 2008 patfiilo po
celé republice k nejvytíÏenûj‰ímu dni
leto‰ního roku co do poãtu uzavfien˘ch
sÀatkÛ. Ne jinak tomu bylo v Praze 14.
V uveden˘ den jsme pfiímo pod oknem
redakce zachytili pfiíjezd a odjezd sva-
tební kolony, tvofiené nûkolika veterá-
ny, smûfiující na svatební obfiad do
Dolních Poãernic, kde svatby pfiipra-
vují matrikáfiky z na‰í radnice.

foto: ves

Veteráni věrni CČM

Skatepark na âerném Mostû byl 12. ãervna

dûji‰tûm prvního závodu nesponzorovan˘ch

jezdcÛ (skaters) v rámci Skate Tour 2008, jehoÏ

kaÏdoroãním pofiadatelem je Rajãárna Promo-

tion ve spolupráci s Mâ Praha 14 pod zá‰titou

starosty. Závodilo se ve dvou kategoriích: do 14

let a star‰í borci. Na startu se tentokrát se‰lo 70

jezdcÛ ze Zruãe nad Sázavou, Hradce Králové,

Kolína, Jablonce, Fr˘dku Místku, Kozí hory,

Podûbrad, Lysé nad Labem a Prahy. Nejstar‰í-

mu borci bylo 26 let, nejmlad‰ímu deset. Jezd-

ci pfiedvádûli vût‰inou jednoduché „tr˘ãky“

bûhem soutûÏních jízd v trvání jedné minuty

a pfii tfiíminutovém „dÏemování“, coÏ jest nûco

jako volná jízda nûkolika borcÛ najednou.

K vidûní bylo hodnû za‰kobrtnutí a nezvlád-

nut˘ch „tr˘ãkÛ“, jen nûkolik jezdcÛ pfiedvedlo

jízdy, jeÏ snesly pfiísnûj‰í hodnocení. Pofiádnou

dávku skateboardového adrenalinu a akro-

batické figury, pfii nichÏ se na u-rampû aÏ

tají dech, mÛÏete zaÏít teprve pfii exhibicích

opravdov˘ch profíkÛ. Obãerstvení závodníkÛ

a divákÛ bylo letos prvnû zaji‰tûno v caterin-

govém stanu, ceny pro skaters poskytl TOTAL

BOARD SHOP v Hloubûtínû. Skate Tour 2008

pokraãoval závody v Ústí nad Labem, ve Zru-

ãi nad Sázavou a zakonãen byl v Kolínû.

text a foto: j‰ 

Skaters na Černém Mostě
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Po deseti dnech na záchrann˘ch ãlunech se skupinka 40 troseãníkÛ

dostala koneãnû na pevninu. Byl to v‰ak jen ostrov, je‰tû k tomu obyd-

len˘ lidoÏrouty. Stavba ch˘‰í, v nichÏ budou bydlet na ostrovû, noãní

bojové hry, tanec domorodcÛ nad obûtí a mnoho dal‰ích aktivit a zába-

vy si uÏilo 40 dûtí z Prahy 14, které odjely s DDM âern˘ Most na dva

t˘dny na tábor do Podhradí u Ledãe nad Sázavou. Tábor, jenÏ je zafií-

zením Domu dûtí a mládeÏe hl. m. Prahy leÏí v pfiekrásné pfiírodû na

Vysoãinû a podél nûj teãe je‰tû zatím uzounká fieka Sázava. Dûti byd-

lely ve zdûn˘ch domcích, mûly k dispozici hfii‰tû na míãové hry, roz-

lehlé upravené trávníky, altánek a dokonce i kryt˘ bazén. VymoÏe-

nosti civilizace sice s námûtem celotáborové hry, coÏ byl tentokrát

TROSEâNÍK, pfiíli‰ neladí, ale dûti vypadaly spokojené a urãitû se

z rolí troseãníkÛ rády vracely zase do reálu – pfiedev‰ím kdyÏ ‰lo o jíd-

lo! KoneckoncÛ v závûru tábora se v‰em podafiilo postavit vory

a doplout k vytouÏené pevninû. Bûhem na‰í náv‰tûvy u troseãníkÛ jsme

zavítali i do nedalek˘ch Vilémovic, kde roste nejstar‰í tis ãerven˘ nejen

v âR, ale dokonce v celé Evropû. Jeho vûk odhadují odborníci na 1800

aÏ 2000 let! (Ná‰ kostel sv. Bartolomûje je proti nûmu mladík.) A co

má spoleãného s Prahou 14? Pfiece jen nûco – mûfií totiÏ na v˘‰ku

právû 14 m. text a foto: ves 

Trosečníci zachráněni!Trosečníci zachráněni!
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