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·varné taneãnice ve stfiedovûk˘ch krojích bûhem
staroãeského jarmarku pfied kostelem sv. Bartolo-
mûje (více na str. 2). foto: j‰
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Staročeský jarmark
Prostranství mezi kyjskou farou a kostelem sv. Bartolomûje oÏilo v sobotní

odpoledne 2. kvûtna staroãesk˘m jarmarkem. KdyÏ jsem se snaÏil zjistit,

jakou mají jarmarky v ãesk˘ch zemích tradici, neobjevil jsem o nich zmín-

ku ani v precizním Ottovû slovníku nauãném, kter˘ vycházel na pfielomu

19. a 20. století. Zkrátka, tímto v˘razem obecné ãe‰tiny se rozumí pofiádání

v˘roãních trhÛ jak ve mûstech, tak na venkovû, obyãejnû spojen˘ch s pouÈo-

vou zábavou ãi kulturním programem. V Kyjích mûl jarmark svoji premié-

ru loni, letos se k hlavnímu pofiadateli, jímÏ byla farnost Kyje a âern˘ Most,

pfiipojila také pfiíspûvková organizace Kviz Praha 14. Zajímav˘ program (stfie-

dovûké tance a muzikanti, historick˘ ‰erm, fakír a kaskadér Abu Jafar Fili-

pínsk˘), ukázka lidov˘ch fiemesel a trhovci pfiilákali slu‰nou náv‰tûvnost,

takÏe se dá fiíci, Ïe se do star˘ch Kyjí vrací na správném místû a ve správn˘

ãas nefal‰ovaná jarmareãní zábava. A to je jen pfiedehra pfied rozjezdem kul-

turních a spoleãensk˘ch akcí, se kter˘mi mûstská ãást poãítá po otevfiení kul-

turního centru v ulici ·imanovské, jehoÏ provozovatelem bude Kviz Praha 14.

text a foto: j‰

Zábavné odpoledne pofiádané pro dûti a mládeÏ obãansk˘m sdru-
Ïením Zajíãek na koni ve spolupráci s Mâ Praha 14 v prostorách
a blízkém okolí Galerie 14, pfiilákalo letos témûfi 90 dûtí. Akce toho-
to typu pofiádá o. s. zámûrnû ve sváteãních dnech pro dûti z rodin,
které z rÛzn˘ch dÛvodÛ nemohou trávit volno mimo Prahu. 
Odpoledne zaãalo ve 14 hodin programem pro nejmen‰í dûti: soubor

folklórních písní a tancÛ Luãinka si pfiipravil pro dûti hravé a veselé

taneãní pásmo vycházející z lidov˘ch fiíkanek a písniãek. Následovalo

divadelní pfiedstavení – pohádka O neposlu‰ném KoblíÏkovi. Pohádka

dûti nejen pobavila, ale na závûr jim pfiipravila sladké pfiekvapení: kaÏ-

d˘ mal˘ divák dostal po koblíÏku. Vstupné bylo dobrovolné, náv‰tûv-

níci mohli pfiispût na potfieby koníkÛ, ktefií dorazili po pfiedstavení na

dûtské hfii‰tû pfied

galerii. V‰echny dûti

se mohly zdarma

povozit. Odpoledne

bylo zakonãeno slav-

nostním prÛvodem

s májkou a vy‰Àofie-

n˘mi koníky Kimem

a Adélou v ãele. Celá

akce je souãástí pre-

ventivního programu

proti kriminalitû dûtí

a mládeÏe s názvem:

„Nech to koÀovi“.
text a foto: DO

Májové odpoledne v Galerii 14
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Informace z jednání
Rady MČ Praha 14

Na svém 63. jednání dne 21. 4. 
Rada mimo jiné

Souhlasila se zmûnou vyuÏití finanãních pro-

stfiedkÛ ve v˘‰i 5.500 Kã pro o. s. Zajíãek na

koni k úhradû nákladÛ spojen˘ch s pfiepravou

koní na akci âarodûjnice a 1. máj s Prahou 14

Souhlasila s vyuÏitím vefiejné sluÏby podle

§18a zákona ã. 111/2006 Sb., o pomoci v hmot-

né nouzi ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ

• Zákon o pomoci v hmotné nouzi umoÏÀuje

obcím vyuÏít institutu vefiejné sluÏby v záleÏi-

tostech, které jsou v zájmu obce, zejména pfii

zlep‰ování Ïivotního prostfiedí, udrÏování ãis-

toty ulic a jin˘ch vefiejn˘ch prostranství, pomo-

ci v oblasti kulturního rozvoje a sociální péãe.

Vefiejná sluÏba je vykonávána osobami v hmot-

né nouzi na základû písemné smlouvy uzavfie-

né s obcí.

Schválila nav˘‰ení odmûny za práci ãlenÛ OVK

pro volby do Evropského parlamentu z pro-

stfiedkÛ Mûstské ãásti Praha 14  

Schválila uzavfiení smlouvy o kontrolní ãin-

nosti mezi Mûstskou ãástí Praha 14 a âeskou

spoleãností pro jakost, o. s.  

Jmenovala PaedDr. Jaroslava Martanoviãe do

funkce fieditele Z· Bfií VenclíkÛ 1140 s úãin-

ností od 1. 8. 2009

Jmenovala Olgu ·tûpánkovou do funkce fiedi-

telky Matefiské ‰koly Korálek, Bobkova 766

s úãinností od 1. 8. 2009

Vzala na vûdomí pfiedloÏenou novou doku-

mentaci pro územní fiízení na umístûní stavby

„polyfunkãní budova“ na pozemku parc. ã. 1255

a 1256/1 v k. ú. Kyje pfii ul. K Hutím o zastavûné

plo‰e 1063 m2 o jednom podzemním podlaÏí

a dvou nadzemních podlaÏích pro prodejnu

a administrativu. Souhlasila s funkãním vyuÏi-

tím navrÏené „polyfunkãní budovy“. PoÏaduje
obnovit povrch komunikace K Hutím v pÛvod-

ním sloÏení podél celé dotãené nemovitosti.

• Ulice K Hutím je stavebnû fie‰ena jako obyt-

ná zóna a toto její zafiazení musí zÛstat zacho-

váno i ve v˘hledu, neboÈ se dá oãekávat postup-

ná obnova stávajících a dostavba nov˘ch staveb

pfii západní hranici komunikace.

Na svém 64. jednání dne 5. 5. 
Rada mimo jiné

Schválila poskytnutí finanãního pfiíspûvku for-

mou daru ve v˘‰i 40.000 Kã obãanskému sdru-

Ïení SLOVO 21 k úhradû nákladÛ spojen˘ch

s defilé dne 28. 5. 2009 v rámci Svûtového rom-

ského festivalu KHAMORO 2009

Schválila nové znûní Pravidel pro fie‰ení dopa-

dÛ deregulace nájemného

Souhlasila s omezením provozu matefisk˘ch

‰kol v mûsíci ãervenci a srpnu. Náhradní pro-
voz M· byl stanoven následovnû:

7. 7.–17. 7. M· Bobkova
20. 7.–31. 7. M· Vybíralova 968
3. 8.–14. 8. M· Gen. Janou‰ka

17. 8.–21. 8. M· Chvaletická
24. 8.–31. 8. zavfieno, pfiípravn˘ t˘den

Souhlasila se zámûrem Mâ Praha 14 získat do

svûfiené správy nemovitostí podzemní úkryt

Va‰átkova 1015 – 1018 v k. ú. âern˘ Most

Vzala na vûdomí oznámení o zahájení územ-

ního fiízení na vydání územního rozhodnutí

o umístûní stavby „Obytn˘ soubor – ROKYT-

KA-PARK“ k. ú. Vysoãany a k. ú. Hloubûtín.

Nesouhlasila s navrÏen˘m fie‰ením stavební

dopravy vedené ulicí Na Obrátce, které je zpra-

cováno v dokumentaci pfiiloÏené k Ïádosti

o vydání územního rozhodnutí. PoÏaduje dopl-

nit DÚR a upfiesnit zátûÏ, dobu a rozsah vyuÏí-

vání ulice Na Obrátce

Na svém 65. jednání dne 19. 5. 
Rada mimo jiné

Schválila smûrnici o pfiijímání, evidenci a vyfii-

zování stíÏností, oznámení a podnûtÛ.

PÛvodní smûrnice byla doplnûna o postup pfii

upozornûní obãanÛ na urgentní nedostatky, kte-

ré mohou zpÛsobit váÏné ‰kody na zdraví ãi

majetku obãanÛ. NavrÏen˘ postup usnadÀuje

komunikaci s obãany tím, Ïe tato podání je moÏ-

no ãinit na ãísle Informaãní kanceláfie Úfiadu

Mâ Praha 14, která zabezpeãí pfiedání upozor-

nûní vûcnû pfiíslu‰nému útvaru a podá zprávu

oznamovateli o pfiijat˘ch opatfieních.

Schválila v˘roãní správu a úãetní uzávûrku

obchodní spoleãnosti Správa majetku Praha 14,

a. s. za rok 2008

Schválila uzavfiení smlouvy o dílo se spol.

ARTEDIT na knihu s názvem Letci v názvech

ulic âerného Mostu.

• Jedná se o reedici mimofiádného ãísla ListÛ

Prahy 14 z roku 2005, která bude roz‰ífiena

z pÛvodních 54 stran na 80 stran (pfiibudou v ní

autentické vzpomínky rodinn˘ch pfiíslu‰níkÛ

letcÛ Irvinga a Ocelky, objeví se v ní aktuální

skuteãnosti pfiípadu manÏelÛ Bryksov˘ch a roz-

‰ífiena bude i obrazová ãást). Publikace by mûla

b˘t dokonãena na podzim leto‰ního roku.

Vzala na vûdomí pfiedloÏenou dokumentaci

pro stavební povolení na stavbu Vysoãanské radi-

ály – III. etapa. PoÏaduje, aby polní vefiejná ces-

ta v délce cca 1 000 m od ul. Za âern˘m mos-

tem pfies Vysoãanskou radiálu (biokoridorov˘m

mostem) aÏ k ul. Budovatelská byla se zpevnû-

n˘m povrchem (napfi. zakonãen˘m asfaltem)

a poslouÏila vhodn˘m prostfiedím i cyklistÛm.

Pozvánka na 
zastupitelstvo

Na úter˘ 23. ãervna svolává starosta 
ing. Miroslav Fronûk 

12. zasedání Zastupitelstva Mâ Praha 14.
Jednání bude jako obvykle probíhat od

14.15 hod. v Galerii 14, námûstí Plk.
Vlãka 686, âern˘ Most. 

Pfiipomínáme, Ïe jednání zastupitelstva
jsou pfiístupna vefiejnosti.

Datové schránky 
Modernizace vefiejné správy je vedena sna-

hou zrychlit a zjednodu‰it komunikaci fyzic-

k˘ch i právnick˘ch osob s orgány vefiejné sprá-

vy. Prostfiedkem k tomu je nabídka na vyuÏívání

elektronické komunikace v co nejvût‰í mífie,

tedy bez nutnosti nav‰tívit úfiad a potfiebné doku-

menty pfiedkládat pouze v písemné podobû. V̆ z-

namn˘m krokem na této cestû (tzv. e-Govern-

ment) je zavedení informaãního systému
datov˘ch schránek, o kterém se v poslední

dobû hovofií a pí‰e ve v‰ech médiích.

Datová schránka je elektronické úloÏi‰tû,

urãené k doruãování dokumentÛ orgánÛ vefiej-

né moci a k provádûní úkonÛ vÛãi nim. Pro-

voz datov˘ch schránek bude zahájen 1. 7. 2009

a nejpozdûji od 1. 11. 2009 by mûly b˘t v‰ech-

ny orgány vefiejné moci jiÏ zapojeny do tohoto

informaãního systému. Prostfiednictvím dato-

v˘ch stránek bude moÏné posílat a vyfiizovat

v‰echny Ïádosti (a stíÏnosti), tedy v‰echny doku-

menty, jejichÏ jedineãnost lze nahradit konver-

zí z písemné do elektronické podoby (v˘jimky

tvofií napfi. prÛkazy totoÏnosti: obãansk˘ prÛ-

kaz, cestovní doklad, fiidiãsk˘ prÛkaz). Jedná se

o obdobn˘ princip jako internetové bankovnic-

tví. Datové schránky budou zfiízeny v‰em orgá-

nÛm vefiejné moci a právnick˘m osobám, zapsa-

n˘m v obchodním rejstfiíku. Fyzick˘m osobám
je zfiídí Ministerstvo vnitra âR bezplatnû na
základû podané Ïádosti do tfií pracovních dnÛ
od jejího podání.

Na základû dotazÛ obãanÛ bych rád zdÛraz-

nil, Ïe cílem e-Governmentu je zrovnopráv-
nûní elektronick˘ch dokumentÛ s tûmi papí-
rov˘mi. To znamená, Ïe moÏnost písemného
(a osobního) kontaktu obãanÛ s vefiejnou
správou je a bude zachována. Obãané, ktefií

nepouÏívají internet nebudou nijak omezeni

v komunikaci s úfiady. 

BliÏ‰í informace k datov˘m schránkám

na webové stránce www.datoveschranky.info,

dotazy zodpoví i speciální sluÏba na lince

270 005 200.

Ing. Ludûk Lis˘, tajemník ÚMâ Praha 14
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Na 62. jednání Rady mûstské ãásti Praha 14

byl usnesením ã. 180/RMâ/2009 schválen „Pro-

gram prevence kriminality mûstské ãásti Praha 14

na léta 2009 aÏ 2012“ a „Akãní plán prevence

kriminality mûstské ãásti Praha 14 na rok 2009“.

Prioritou je komplexní fie‰ení na území mûstské

ãásti, tvorba specificky zamûfien˘ch a vnitfinû pro-

vázan˘ch programÛ, projektÛ vedoucích k infor-

maãnímu propojení a integraci sociálních a krizo-

v˘ch sluÏeb. Plnûní úkolÛ prevence kriminality je

zamûfieno na zvy‰ování bezpeãnosti a pocitu bez-

peãí obyvatel i náv‰tûvníkÛ mûstské ãásti. Ta se

podílí finanãními pfiíspûvky a vlastními návrhy

k umístûní kamer na budování Mûstského kame-

rového systému (MKS) hlavního mûsta Prahy.

Cílem preventivní politiky mûstské ãásti je: 
• sniÏování rozsahu a závaÏnosti kriminality,

minimalizace podmínek umoÏÀujících páchá-

ní kriminality

• zvy‰ování pocitu bezpeãí obãanÛ a náv‰tûvní-

kÛ mûstské ãásti

• zaãleÀování prevence kriminality do priorit dal-

‰ích oblastí fiízení a organizace mûstské ãásti

• posilování právního vûdomí obãanÛ mûstské

ãásti

Prevence kriminality zahrnuje:
• Sociální opatfiení – zab˘vají se sociálními

a ekonomick˘mi problémy, zamûfiují se na

ohroÏené jedince a jejich rodiny, na skupiny

obyvatel a rizikové lokality s cílem zmûnit

nepfiíznivé socioekonomické prostfiedí.

• Situaãní opatfiení – nasazování technick˘ch

opatfiení vãetnû opatfiení navrÏen˘ch urbanis-

tick˘mi plány z hlediska potfieb bezpeãí obãa-

nÛ. Cílem je omezování pfiíleÏitosti k páchání

trestné ãinnosti, zvy‰ování rizika dopadení

pachatele a sniÏování ziskÛ z trestné ãinnosti.

• Informování obãanÛ a jejich aktivizace – zpro-

stfiedkování informací o bezpeãnostní situaci,

o úãinn˘ch formách obrany pfied trestnou ãin-

ností. Cílem je zapojování obãanÛ do aktivní-

ho zpÛsobu zvy‰ování vlastní bezpeãnosti

i bezpeãí svého okolí.

• Budování realizaãních kapacit – posilování

systému prevence kriminality vãetnû její fi-

nanãní podpory. 

Tfii úrovnû preventivních opatfiení:
• Primární prevence – zamûfiuje se na kofieny

delikvence, na hlub‰í pfiíãiny kriminálního jed-

nání. Zahrnuje celou populaci, dospûlé i dûti.

• Sekundární prevence – se zab˘vá rizikov˘mi

jedinci a skupinami osob, u nichÏ je zv˘‰ená

pravdûpodobnost, Ïe se stanou pachateli nebo

obûÈmi trestné ãinnosti (specializovaná sociál-

ní péãe), na sociálnû patologické jevy (napfi.

drogové a alkoholové závislosti, zá‰koláctví,

gamblerství, povaleãství, vandalismus, inter-

etnické konflikty, dlouhodobá nezamûstnanost)

a pfiíãiny kriminogenních situací.

• Terciární prevence – spoãívá v resocializaci

kriminálnû naru‰en˘ch osob (pracovní uplat-

nûní vãetnû rekvalifikace, sociální a rodinné

poradenství, pomoc pfii získávání bydlení aj.).

Jejím cílem je udrÏet dosaÏené v˘sledky pfied-

chozích intervencí a rekonstrukce nefunkãního

sociálního prostfiedí.

Práce s mládeÏí
Jedná se o kontaktní sociální práci jako základ-

ní formu vztahu s dûtmi a dospívající mládeÏí, pre-

ventivní pÛsobení proti sociálnímu vylouãení,

pomoc zvládat konfliktní situace, fie‰ení obtíÏné

Ïivotní situace, aktivní pfiekonávání omezujících

Ïivotních podmínek, preventivní pÛsobení proti

sociálnû patologick˘m jevÛm, zejména proti ‰ika-

nû a uÏívání návykov˘ch látek. Nûkteré nízko-

prahové kluby jsou zároveÀ registrovány jako

poskytovatelé sociálních sluÏeb. 

Informování obãanÛ
Zahrnuje informování vefiejnosti o nejãastûj-

‰ích typech trestné ãinnosti o zpÛsobech jejich

páchání a o místech a ãasech jejich v˘skytu; zamû-

fiení zejména na kapesní krádeÏe, vykrádání a kra-

dení aut, bezpeãnost v MHD, cílenû zamûfiené

pfiedná‰ky – poskytování rad, návodÛ a doporu-

ãení ke zv˘‰ení bezpeãí majetku a osob; infor-

maãní kampanû, informaãní materiály.

Budování MKS (mûstsk˘ kamerov˘ systém)
Mûstsk˘ kamerov˘ systém je jednou z priorit

hlavního mûsta Prahy v oblasti situaãní prevence.

Dopad jeho existence na zaji‰tûní vefiejného pofiád-

ku a sníÏení, resp. objasnûní kriminality je pravi-

delnû hodnocen Policí âR – Správou hl. m. Prahy.

Na základû tohoto hodnocení lze konstatovat, Ïe:

– v˘znamn˘m pfiínosem MKS je zejména

v oblasti prevence kriminality jiÏ pouhá instalace

kamer, která se odráÏí ve sníÏení nápadu trestné

ãinnosti ve sledovan˘ch lokalitách,

– v oblasti represe umoÏÀuje MKS obsáhnout

velké území a operativnû informovat pfiíslu‰né

sloÏky Policie âR a Mûstské policie hl. m. Prahy,

které mohou bezprostfiednû reagovat,

– nezastupitelnou roli má jeho vyuÏití pro sle-

dování míst s v˘skytem drogov˘ch pfiekupníkÛ,

a tak se s jeho pfiispûním dafií distributory omam-

n˘ch a psychotropních látek vytlaãovat z problé-

mov˘ch míst. 

Hlavní problémy a návrhy fie‰ení
• majetková trestná ãinnost (napfi. krádeÏe vlou-

páním do bytÛ, rodinn˘ch domÛ a ostatních

objektÛ; krádeÏe prosté – vûcí z aut, auta

a jejich souãástky; kapesní krádeÏe, podvod;

neoprávnûné drÏení platební karty)

• násilná trestná ãinnost (loupeÏe, násilná trest-

ná ãinnost páchaná na ulici, na vefiejném pro-

stranství a spáchaná pod vlivem alkoholu

a nealkoholov˘ch drog, ‰ikana)

• trestná ãinnost smûfiující proti dûtem, rodinû

a lidské dÛstojnosti (t˘rání svûfiené osoby,

obchodování s dûtmi, ohroÏování mravní v˘cho-

vy mládeÏe, znásilnûní, pohlavní zneuÏívání)

• dal‰í: korupce; vandalismus; protiprávní jed-

nání páchané v okolí restaurací, heren, klubÛ,

diskoték a protiprávní jednání v lokalitách, kde

se soustfieìují sociálnû vylouãení obãané; pfie-

stupky v oblasti obãanského souÏití a pfiestup-

ky proti majetku.

Ze statistik Policie âR – O¤ Praha III, kam

spadá i Praha 14, je zfiejm˘ nejvût‰í nápad trest-

n˘ch ãinÛ na úsecích krádeÏe vûcí z motorov˘ch

vozidel a krádeÏe motorov˘ch vozidel.

Opatfiení:
– organizování lokálních bezpeãnostních, do-

pravnû bezpeãnostních akcí

– ãinnost oddûlení hlídkové sluÏby PâR a MP

– kontroly bazarÛ a vrakovi‰È

– budování MKS zejména v místech s vût‰ím

nápadem trestné ãinnosti

– kontinuální osvûtová ãinnost o ochranû majetku

– návrhy na opatfiení, které povedou ke ztíÏení

podmínek pro páchání této trestné ãinnosti.

Ze statistik Policie âR i Mûstské policie Pra-

ha 14 vypl˘vá, Ïe dal‰í v˘razn˘ nápad trestné ãin-

nosti je u kapesních krádeÏí, a to zejména v ob-

chodních centrech, v IKEA, CâM a v prostorách

MHD. Obûti jsou pfieváÏnû turisté, náv‰tûvníci

uveden˘ch center a osoby vyuÏívající dopravních

prostfiedkÛ MHD. Pachatelé jsou ve znaãné mífie

osoby ze sociálnû slab˘ch vrstev a ze zemí b˘va-

lého socialistického bloku. 

Opatfiení:
– zv˘‰ení informovanosti obyvatel a náv‰tûvní-

kÛ mûstské ãásti o ochranû osobního majetku

– budování MKS zejména v místech s vût‰ím

nápadem této trestné ãinnosti

– hlídková ãinnost Mûstské policie hl. m. Prahy

a Policie âR

– návrhy na opatfiení ke sníÏení nápadu trestn˘ch

ãinÛ spojen˘ch se závislostmi

– návrhy na opatfiení, která povedou ke ztíÏení

podmínek pro páchání této trestné ãinnosti 

– média a partnefii – jejich prostfiednictvím

a s jejich pomocí je nutné zabezpeãovat pravi-

deln˘ a reáln˘ tok informací o této trestné ãin-

nosti a o prevenci vÛãi ní. 

Na závûr lze konstatovat, Ïe je nutné prohlu-

bovat komplexní pfiístup k preventivním aktivi-

tám, které zasahují do oblasti ‰kolství, sociální,

drogové, zdravotní, kulturní, sportovní i napfi. pfii

v˘stavbû nov˘ch sportovních ãi obytn˘ch areálÛ.

Dále více zainteresovat vefiejnost do preventivních

aktivit a zároveÀ ji seznamovat s úspû‰n˘mi pre-

ventivními aktivitami smûfiujícími ke zv˘‰ení bez-

peãnosti a pocitu bezpeãí. Je nezbytné aktualizo-

vat informace o v˘voji bezpeãnostní situace na

území mûstské ãásti Praha 14 a sledovat trendy

v˘voje nov˘ch pfiístupÛ smûfiujících ke zvy‰ová-

ní bezpeãnosti a pocitu bezpeãí v hlavním mûstû.

Mûstská ãást Praha 14 pfiijímá prostfiednictvím

svého programu prevence kriminality taková opat-

fiení, která jsou pokraãující cestou v zapoãatém

trendu sniÏování kriminality na jejím území. 

Kompletní znûní „Programu prevence kri-
minality mûstské ãásti Praha 14“ je zvefiejnû-
no na webov˘ch stránkách ÚMâ – bezpeãnost-
prevence kriminality.

Franti‰ek ·toural
vedoucí úseku krizového fiízení ÚMâ Praha 14

Prevence kriminality

dvoustranu pfiipravil: j‰ a vok
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Co podstatného vám dalo studium a vzdû-
lání do Ïivota?

Pedagogické vzdûlání mû ãásteãnû pfiipravi-

lo na mé uãitelské povolání, dalo mi slu‰n˘

základ. Chtûla jsem b˘t dobrou uãitelkou a tak

dal‰í vzdûlávání bylo prostû nutností. Uãila jsem

se vlastnû cel˘ Ïivot a je‰tû jsem neskonãila.

Ale kromû vûdomostí a znalostí jsem získala

i spoustu pfiátel a dobr˘ch znám˘ch.

Jak se vám líbí v Hloubûtínû, kde Ïijete
od svého narození?

Narodila jsem se v Hloubûtínû, chodila zde

do ‰koly, pracovala a Ïiji zde cel˘ Ïivot, nejpr-

ve ve star‰í zástavbû, nyní v sídli‰ti. Za ta léta

se Hloubûtín velice zmûnil, od nevelké zástav-

by rodinn˘ch domkÛ na hranicích Prahy z doby

mého mládí aÏ po dne‰ní dobu se sídli‰tûm, met-

rem a vût‰í zastavûností. BohuÏel ale zmizelo

hodnû zelenû na úkor v˘stavby a pfiibylo i hod-

nû hluku, prachu a nepofiádku. Ale i pfies tyto

nedostatky zde Ïiji ráda.

âemu se nejradûji vûnujete ve volném
ãase? 

Od loÀského roku jsem v dÛchodu, tak mám

nyní více volného ãasu, kter˘ dûlím mezi své

záliby. Ráda ãtu detektivky a historické romá-

ny, chodím do divadla a na rÛzné zajímavé

v˘stavy. Také ráda chodím i do pfiírody. Láká

mû turistika, poznávání nov˘ch míst, nov˘ch

zemí, jejich zvykÛ a obyãejÛ – to v‰e nacházím

pfii cestování. Vidût na vlastní oãi zemû a mís-

ta, o kter˘ch jsem ãetla, sly‰ela nebo je vidûla

v televizi. Tak se snaÏím kaÏd˘ rok si splnit

jeden svÛj sen a cestuji za ním. 

Co povaÏujete za svÛj nejvût‰í Ïivotní
úspûch?

Za svÛj Ïivotní úspûch povaÏuji svoji práci.

Mûla a stále ji mám ráda, protoÏe práce s dûtmi

mi pfiiná‰ela mnoho radosti, ‰tûstí, sice také potí-

Ïe a starosti, ale to uÏ k Ïivotu patfií. Malé dûti

jsou jak ãist˘ list a záleÏí i na nás, co se nám na

nûj podafií napsat. KdyÏ pak dûti chodí do ‰kol-

ky rády, tû‰í se na kamarády i na „svou“ paní

uãitelku, je to pro mne velká odmûna. 

Vzpomínáte ráda na období, kdy jste
byla uãitelkou v matefiské ‰kole na âerném
Mostû? 

Já jsem zaãínala v M· na Praze 8, pak jsem

pfie‰la na Prahu 9, kde jsem uãila v rÛzn˘ch

typech M· a posledních 10 let jsem byla v M·

Korálek na âerném Mostû. Byla to velká ‰kola,

kde bylo hodnû zamûstnancÛ a hodnû dûtí, coÏ

s sebou neslo hodnû starostí, ale i hodnû poho-

dy. Byl tam dobr˘ kolektiv, mûla jsem ‰tûstí na

spolupracovnice. ProÏili jsme spolu 10 pern˘ch

let, ale i 10 ‰Èastn˘ch let. Chvíle úsmûvné i plné

napûtí, veselé i smutné, nervy drásající i hravé,

jak to pfii práci s mal˘mi dûtmi b˘vá. ProÏili jsme

spolu i ‰koly v pfiírodû, karnevaly, cestování,

sportování, v˘lety, besídky, pohádky, ale i lou-

ãení, kdyÏ dûti z M· odcházely. Ráda se tam vra-

cím, i kdyÏ nyní jen se podívat a zavzpomínat. 

Co podle vás PraÏákÛm nejvíce ztrpãu-
je Ïivot a co je naopak na Ïivotû v hlavním
mûstû nejlep‰í?

Prahu povaÏuji za velice krásné mûsto s pfiíz-

nivou polohou a spoustou nádhern˘ch historic-

k˘ch památek. Îivot zde dává lidem více moÏ-

ností a pfiíleÏitostí neÏ jinde, ale zároveÀ s sebou

pfiiná‰í i dopravní kolapsy, ucpané silnice a s tím

související zhor‰ení kvality ovzdu‰í i nedosta-

tek míst k parkování. 

Nechybí vám v zastupitelstvu svérázná
osobnost ing. Václava Hollana?

S panem ing. Hollanem, kter˘ je také jako

já obãanem Hloubûtína, jsem v zastupitelstvu

spolupracovala dvû volební období a jeho prá-

ce a zápalu pro vûc si velmi váÏím. Po pravdû

musím fiíci, Ïe mi v souãasném zastupitelstvu

chybí ãlovûk jeho charakteru a kvalit. 

Jak se vám pracuje v obou komisích,
jichÏ jste ãlenkou? 

V komisi pro v˘chovu a vzdûlávání jsem déle

a vÏdy tam byli lidé, ktefií mûli zájem o ‰kol-

ství. Tato komise více proniká do problemati-

ky, nav‰tûvuje a seznamuje se s jednotliv˘mi

‰kolami, poznává jejich specifika i problémy.

Spolupráce ãlenÛ je neformální a pfiátelská.

V komisi kultury a aktivit volného ãasu je nás

ménû a problematika kulturního dûní se fie‰í

formálnûj‰ím zpÛsobem. 

Co se podle vás v komunální politice na
Praze 14 udûlalo dobrého a co si myslíte, Ïe
se naopak nepodafiilo realizovat?

Podafiilo se zajistit ‰kolám v na‰í mûstské

ãásti dostatek finanãních prostfiedkÛ na opravy

a rekonstrukce, které jiÏ probûhly a i nadále

postupnû probíhají. Dále je potû‰ující, Ïe se zaãí-

ná vûnovat pozornost i potfiebám seniorÛ. Mys-

lím si, Ïe se v‰ak udûlalo málo pro Hloubûtín.

Nepodafiilo se sníÏit hlukovou zátûÏ obyvatel

a vzhledem k roz‰ífiení provozu kbelského leti‰-

tû tato zátûÏ je‰tû narostla. Také b˘valé námûs-

tí zÛstává i nadále neupravené a nedodûlané.

Také mû mrzí, Ïe se zatím nepodafiilo v na‰í

mûstské ãásti zajistit ãi vybudovat vût‰í kultur-

ní centrum, protoÏe GALERIE 14 je pro v‰ech-

ny kulturní aktivity nedostaãující. 

V komunální politice pÛsobíte uÏ jede-
náct let. Je dnes jiná, neÏ v dobû, kdy jste
do ní vstupovala?

Jiná je urãitû, protoÏe i doba je jiná, v‰e se

pfiece postupnû vyvíjí. Ze zaãátku mého pÛso-

bení se na projednávání záleÏitostí dívalo pou-

ze pfies „stranickou pfiíslu‰nost“. Nyní se mi zdá,

Ïe se rozhoduje jiÏ se ‰ir‰ím rozhledem ku pro-

spûchu vûcí. Pfiála bych si, aby se lidé o poli-

tické dûní více aktivnû zajímali, aby do politiky

vstupovalo více mlad˘ch lidí, neboÈ o budouc-

nosti se rozhoduje uÏ nyní.   

za ãtenáfie ListÛ se ptal
Jaroslav ·míd

âERVEN 2009 • 5

na‰i zastupitelé

V seriálu rozhovorÛ se ãleny Zastupitelstva Mâ Praha 14 pfiichází tentokrát
na fiadu Jitka Krátká (KSâM). Povoláním uãitelka, nyní v dÛchodu.
V Zastupitelstvu Mâ Praha 14 pÛsobí jiÏ tfietí volební období po sobû, v sou-

ãasné dobû je ãlenkou komise kultury a aktivit volného ãasu a komise pro v˘chovu
a vzdûlávání.

Představujeme: Jitku Krátkou

Den vítûzství si pfiipo-

mnûl Obvodní v˘bor âes-

kého svazu bojovníkÛ za

svobodu v Praze 9 slav-

nostním shromáÏdûním

obãanÛ u památníku 2. od-

boje v ulici V Novém Hlou-

bûtínû. Zástupce starosty

na‰í mûstské ãásti Bohumil

Sobotka ve svém projevu

vyjádfiil nadûji, Ïe i pfies

rÛzné snahy nûkter˘ch jedincÛ, skupin a dokonce i státÛ se jednalo o svûtovou válku poslední,

a ocenil skuteãnost, Ïe kromû fiady pamûtníkÛ pfii‰ly uctít památku padl˘ch také dûti ze Z· Hlou-

bûtínská. text a foto: vok

Pietní akt
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âERVEN

Koncert v kostele 
sv. Bartoloměje

Ve stfiedu l0. ãervna se bude konat v koste-

le sv. Bartolomûje v Kyjích koncert duchovní

hudby. Úãinkuje LYRA DA CAMERA – Jitka

Navrátilová – cembalo, Johana Rosická –

soprán, Josef Sadílek – trubka, Bledar Zajmi –

violoncello. Na programu budou skladby F. X.

Brixiho, J. A. Bendy, J. D. Zelenky a dal‰ích.

Zaãátek koncertu je v l8.30 hodin, vstupné dob-

rovolné.

Já a můj obvod
Leto‰ní 15. roãník v˘tvarné soutûÏe mûl

téma „Staré fiecké báje a povûsti“. SoutûÏe se

zúãastnily dûti ze Z· Bfií VenclíkÛ, Z· Generála

Janou‰ka, Z· Vybíralova, Z· Hloubûtínská, Z·

Chvaletická, Z· ·imanovská, Z· Tolerance

Mochovská a v˘tvarného ateliéru ARS PUERIS

z Jahodnice. V̆ stavka tûchto prací bude otev-

fiena ve stfiedu l0. 6. od 14–18 hodin a ve ãtvr-

tek 11. 6. od 8–12 hodin v Galerii 14, nám.

Plk.Vlãka 686, âern˘ Most.

Výstava automobilových
a motocyklových 

veteránů
Mûstská ãást Praha l4 a REHIV KLUB v âR

pofiádají v sobotu 27. ãervna od l0 do l7 hodin

na plo‰e parkovi‰tû A u vchodu od metra pfied

obchodním centrem CâM v˘stavu automobi-

lov˘ch a motocyklov˘ch veteránÛ. Po dobu

v˘stavy bude probíhat zábavn˘ doprovodn˘

program.

âERVENEC

Malování na chodníku
Pro dûti, které je‰tû neodjely na prázdniny,

pofiádáme jiÏ tradiãní malování na chodníku.

Malovat budeme ve stfiedu 8. ãervence od 9 do

12 hodin pfied základní ‰kolou Bfií VenclíkÛ na

âerném Mostû – stanice metra Rajská zahra-

da. Pro v‰echny úãastníky jsou pfiipraveny

barevné kfiídy a odmûny.

Poznámka: Hlavním pofiadatelem akcí je
pfiíspûvková organizace KVIZ Praha 14. Zmû-
na programu vyhrazena.

PRAHA 14

Kulturní a sportovní akce radnice

Zveme v‰echny dûti do 15 let na sobotu 13. ãerv-

na k rybníãku Aloisov v Centrálním parku na âerném

Mostû na Dûtské rybáfiské závody. Závody zaãínají

zápisem od 7.30 do 8 hodin, doba rybolovu se fiídí

poãtem úãastníkÛ – minimálnû pÛl hodiny. Úãastní-

ci soutûÏe na pfiedem urãen˘ch stanovi‰tích se budou

fiídit pokyny instruktorÛ. Vnadûní je zakázáno, pru-

ty úãastníkÛm zapÛjãí instruktofii, návnada k rybo-

lovu podle rybáfiského fiádu bude poskytnuta zdar-

ma. Do soutûÏe se zapoãítávají v‰echny úlovky, ryby

nedosahující základní délky a hájené ryby budou

vráceny vodû. 

Ve 13 hodin budou vyhlá‰eny v˘sledky a pfiedány

ceny. KaÏd˘ soutûÏící si bude moci ponechat 1 kus

ulovené ryby. Pofiadatel si vyhrazuje právo na pfií-

padné zmûny podmínek závodÛ bûhem soutûÏe vãet-

nû ãasového posunu. Do doby trvání závodÛ bude

rybníãek pro rybáfiskou vefiejnost uzavfien, k obno-

vení rybolovu dojde aÏ v pondûlí 15. ãervna. V so-

botu odpoledne po závodech si mohou zarybafiit

pouze instruktofii zaji‰Èující závody, dûti s platnou

povolenkou budou moci dále lovit i po ukonãení

závodÛ. Závody jsou pofiádány Mâ Praha 14 ve spo-

lupráci s územním svazem âeského rybáfiského sva-

zu a místní organizací âRS.

Dětské rybářské
závody
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Divadlo v pfiírodû najdete na adrese:
zahrada Z· Svépravice, SpojencÛ 1408, Pra-
ha 20 – Horní Poãernice. Do divadla v pfií-
rodû dojedete z koneãné metra B âern˘ Most
autobusy: 261, 222 do stanice Krahulãí (1
minutu od divadla); 223 do stanice Vysokov-
ská (cca 5 minut od divadla); 221, 273, 303,
304, 323, 353 do stanice Vojická (cca 15 minut
od divadla)

Jifií Kroc: PRINC A CHUëAS 
DS V˘teãníci. Pfiíbûh o chudém chlapci ze

Soho a princi Edwardovi, synovi anglického krá-

le Jindfiicha VIII. Oba si vymûní ‰aty a jsou pro-

to okolím zcela opaãnû vnímáni a dostávají se tak

do rÛzn˘ch svízeln˘ch situací.

Premiéra ât. 4. 6. ve 21 hod.
pá. 5. 6. ve 21 hod., so. 6. 6. v 17 hod.

a 21 hod., ne. 7. 6. v 17 hod.
Michael Cooney: NÁJEMNÍCI PANA
SWANA
TMA Divadlo Terezín. Brilantní komedie o jed-

nom podvodníãkovi, dÛvûfiivé manÏelce, pfiíli‰

oddané sociální pracovnici, nedÛvtipném str˘ci,

zkrachovalém pohfiebákovi, pfiísn˘ch úfiednících

a natvrdlém podnájemníkovi. Na pfiehlídce Loun-

ské divadlení 2008 získal soubor za inscenaci nej-

vy‰‰í ocenûní odborné poroty i cenu divákÛ.

Pá. 12. 6. ve 21 hod.

Jarmila âermáková: JABLKA MLÁDÍ
Hraje DS Tyl âelákovice. My sehrajem vám

pohádku tak, aby v ní nechybûl král, princezna

a drak. A jak to dopadne? Pfiijìte se podívat, bude

to zábavné!

So. 13. 6. v 17 hod.
Roald Dahl: SKOPCI NA PORÁÎKU
DS MrsÈa PrsÈa Koufiim. Îeny jsou v domác-

nosti a starají se o dûti a své muÏe, ktefií se zmo-

Ïeni prací kaÏd˘ veãer vrací nabrat sil v poklid-

ném rodinném pfiístavu... JenÏe nenechte se m˘lit.

Poklid je jen zdánliv˘. Ostatnû to mÛÏe dosvûd-

ãit Marge z povídky Skopec na poráÏku, které se

jednoho veãera obrátil Ïivot vzhÛru i s nohama

jejího toporného manÏela. 

So. 13. 6. ve 21 hod.
Irma Nohejlová na motivy lidov˘ch pohá-
dek: KTERAK HLOUPÁ KÁâA
K ROZUMU P¤I·LA
Hraje DS Teta Praha. Hlavní slovo v pekle

mají odnepamûti ãertovy babiãky Abraxanta

a Krucinuda. Ty jednoho dne vy‰lou na svût své-

ho vnuka, ãertíka Bruta, aby jim ze svûta pfiinesl

nejvût‰ího hlupáka. Tím zaãíná pfiíbûh, kter˘ se

zamotává a zamotává... .

Ne. 14. 6. v 17 hod.
John Millington Synge: HRDINA
ZÁPADU
DS Právû zaãínáme. Groteskní divoká kome-

die. Lehce hororov˘ pfiíbûh se odehraje bûhem jed-

noho dne v irské hospodû kdesi na pobfieÏí. Zdej-

‰í stojaté vody rozãefií neãekan˘ pfiíchod záhadné-

ho mladíka Christyho Mahona. Mládenec mluví

jako básník a pfiekládá hospodsk˘m zvûdavcÛm

pfiíbûh, kterému mají v‰ichni dÛvod uvûfiit.

Premiéra St. 17. 6., 
ãt. 18. 6., pá. 19. 6., so. 20. 6. a ne. 21. 6. vÏdy

ve 21 hod.
William Shakespeare: SEN NOCI
SVATOJÁNSKÉ
DS Právû zaãínáme. Atmosféra májov˘ch

oslav plodnosti, tajemna a nadpfiirozen˘ch jevÛ,

láska a usmífiení patfií neoddûlitelnû k Shakespe-

arovû pohádce Sen noci svatojánské. Samotn˘

pfiíbûh konãí sezdáním hned tfií mileneck˘ch párÛ,

na jejichÏ svatbû bude sehrán hrdinn˘ epos

v podání amatérsk˘ch umûlcÛ. 

St. 24. 6., ãt. 25. 6., pá. 26. 6., so. 27. 6.,
ne. 28. 6. vÏdy ve 21 hod.

Vstupné: dûti od 2 do 12 let 30,– Kã, v‰ich-

ni ostatní 50,– Kã.

U‰etfiit mÛÏete zakoupením permanentní
vstupenky v cenû 500,– Kã, která platí na v‰ech-

na pfiedstavení pro vefiejnost pro dvû osoby. Pofia-

datelem festivalu je Kulturní centrum Horní

Poãernice, Votuzská 379/11, 193 00 Praha 20 –

Horní Poãernice, telefon 281920326, www.diva-

dlopocernice.cz,

e-mail: divadlo@pocernice.cz 

ZMùNA PROGRAMU VYHRAZENA

co se dûje nejen v regionu
âERVEN 2009 • 7

Votuzská 379, 
pokladna: tel. 281 860 174,
www.divadlopocernice.cz.

Chvalský zámek 
v červnu

1.–12. 6. – Rande 55 – kolektivní v˘stava
Nového sdruÏení praÏsk˘ch umûlcÛ.

13.–28. 6. – V˘stava studentsk˘ch prací
V·UP Praha – Katedry uÏitého umûní. Své prá-
ce pfiedstaví studenti ateliérÛ módní tvorby,
designu a textilní tvorby.

16. 6.–2. 8. – NadûÏda Bilincová a Petr
Dolej‰í – v˘stava souãasn˘ch umûlcÛ Ïijících
v na‰em regionu

20. 6.–2. 8. – Vladimír Brunton – v˘stava
velkoformátov˘ch fotografií ti‰tûn˘ch na plát-
no

1.–10. 6. – V̆ stava prací 2. roãníku v˘tvar-
né soutûÏe pro dûti a dospûlé pofiádané Z· Sto-
liÀská – na ·pejchafie v areálu Chvalské tvrze

13. 6. – Módní pfiehlídka na zámku – své
módní návrhy pfiedstaví studenti V·UP – od
20 hod. Doprovodn˘ program: koncert skupin
Midnight Feels a Meridian Knowledge vstup
zdarma

13. 6. – IV. roãník festivalu studentsk˘ch
orchestrÛ v areálu Chvalské tvrze – 15–20 hod.
vstup zdarma

20. 6. – PraÏská muzejní noc na Chvalském
zámku – od 19 do 01 hod. vstup zdarma

Chvalsk˘ zámek, Horní Poãernice, tel.
281 860 130, www.chvalskyzamek.cz, spo-
jení z koneãné stanice metra â. Most, bus
221, 222, 223, 261, 273, 353, 303, 304, 398 –
první zastávka – Chvaly

39. ročník festivalu Divadlo v přírodě – červen

Chvalský zámek – 
Nejlepší investice roku 2008

KaÏdoroãnû vyhla‰ují Ministerstvo prÛmys-

lu a obchodu a Ministerstvo pro místní rozvoj

âR spolu se Svazem podnikatelÛ ve stavebnic-

tví v âR soutûÏ TOP INVEST o nejlep‰í inves-

tice realizované v âeské republice. Za rok 2008

byl takovou Nejlep‰í investicí vyhlá‰en právû

Chvalsk˘ zámek v sousedních Horních Poãer-

nicích. Cenu pfievzal starosta Ivan Li‰ka na slav-

nostním veãeru pfii zahájení leto‰ních Staveb-

ních veletrhÛ Brno a veletrhu URBIS INVEST

2009 21. dubna.

100 LET vysočanského
fotbalu

Mûstská ãást Praha 9, Galerie 9, Národní mu-

zeum, TJ Praga a SK Praga srdeãnû zvou na v˘sta-

vu mapující 100 let fotbalu ve Vysoãanech. Verni-

sáÏ se uskuteãní ve stfiedu 3. ãervna v 18 hodin

v Galerii 9, Vysoãanská radnice. V̆ stava potrvá do

25. ãervna. Otevfieno pondûlí–ãtvrtek

10–19 hod. Vstup voln˘.

Kryté nádvofií Chvalského zámku pfii otevfiení
v roce 2008. foto: ves
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Tato spoleãná akce Dolních Poãernic a Pra-

hy 14 se uskuteãnila pfiedposlední kvûtnovou

sobotu, tedy t˘den pfied dûtsk˘m dnem. Sv˘m

zamûfiením se dûtskému dni velmi podobá, pro-

gram a atrakce pfii Májování b˘vají zamûfieny

pfiedev‰ím na rodiny s mal˘mi dûtmi. V areálu

Hostavického zámeãku bylo odehráno nûkolik

pohádek a kdo z náv‰tûvníkÛ chtûl, mohl se

nechat pfievézt na program v Dolních Poãerni-

cích terénním vozidlem hummer. V areálu dol-

nopoãernického zámeckého parku mezi pohád-

kami vyhrávala kapela Bumerang, dûcka se

projíÏdûla na huculsk˘ch koních, v rytífiském

v˘cvikovém tábofie se stfiílelo z luku, lákavé

byly stánky s obãerstvením v‰eho druhu. Poãa-

sí bylo bez mráãku. Leto‰ní novinkou byla

poãernická lazebna ve ml˘nû, kde jste si moh-

li nechat udûlat „pedi“ a „mani“ kúru, pod-

stoupit vanovou lázeÀ, vyzkou‰et úãinky dol-

nopoãernického bahna, absolvovat pafiení,

depilaci a odv‰ivení a po oholení lazebníkem

poãernick˘m vás na závûr ãekala nefal‰ovaná

thajská masáÏ. Lazebnu nav‰tívil také starosta

Dolních Poãernic Zbynûk Richter (na snímku

dole), jenÏ si velmi pochvaloval její mimofiádn˘

ozdravn˘ úãinek. Starosta Prahy 14 Miroslav

Fronûk s rodinou stíhal program jak v Hostavi-

cích, tak v Dolních Poãernicích. 

Pfii Májování, jak patrno v˘‰e, se nemávalo

mávátky, jako kdysi v prÛvodech, ale rodinky

s dûtmi proÏívaly pohodové odpoledne, ve kte-

rém hlavní roli mûly nestárnoucí ãeské pohád-

ky, neboÈ jsme pfieci jenom národem pohádká-

fiÛ. Od nejútlej‰ího aÏ do pozdního vûku. A to je

dobfie. 

text a foto: j‰

fotoreportáÏ
8 • âERVEN 2009

Májování s pohádkami

Zazvonil zvonec a dal‰í pohádky byl konec, nic-
ménû v lazebnû i dál bylo Ïivo...
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POČIN v květnu
Jezdecké soustfiedûní a voltiÏ
Vût‰ina dûtí z jezdeckého oddílu POâIN se

bûhem prvního prodlouÏeného víkendu v kvût-

nu zúãastnila jezdeckého soustfiedûní. Bûhem

tfií dnÛ dûti absolvovaly dvû hodiny jezdeckého

v˘cviku nebo vyjíÏìky v krásné pfiírodû a pro-

‰ly základním v˘cvikem voltiÏního jeÏdûní. Na

závûr pro nû byly pfiipraveny závody ve volti-

Ïi, ty nejlep‰í byly zafiazeny do celorepubliko-

v˘ch závodÛ, které probûhly v Praze 16. kvût-

na na jízdárnû Orion v Bráníku. Pokud vás tato

jezdecká disciplína zaujala, budeme rádi, kdyÏ

nám pfií‰tû pfiijedete drÏet palce. 

Zkou‰ky základního v˘cviku jezdce
Ve stejn˘ den jsme pfiáli ‰tûstí také dal‰ím

ãlenÛm na‰eho jezdeckého krouÏku, ktefií s koÀ-

mi ·amanem a Holmsem v Mratínû skládali

zkou‰ky základního v˘cviku jezdce – ZZVJ. Ty

zahrnují zvládnutí pfiedepsané drezurní úlohy,

bezchybn˘ parkur a prokázání znalostí péãe

o konû a jejich tréninku v teoretickém testu. I zde

byly k vidûní dobré v˘kony mlad˘ch jezdcÛ.

A co nás ãeká v ãervnu? 
V‰ichni uÏ se tû‰íme na letní tábor s koÀmi,

proto si 6.–7. ãervna pojedeme na na‰e tábo-

fii‰tû postavit stany a pfiipravit seno pro konû.

V sobotu 12. ãervna mÛÏete shlédnout jezdec-

ké umûní dûtí z oddílu na oddílov˘ch parkuro-

v˘ch závodech na na‰í nové jízdárnû. Klienti

Centra PARAPLE mají 25. ãervna sportovní

den, na kter˘ si u nás naplánovali hipoterapii.

A poslední pátek v ãervnu pfievezeme koníky

na tábofii‰tû, kde budou celé léto odpoãívat po

celoroãní nároãné práci. Jen v sobotu 27. ãerv-

na se s nimi je‰tû chceme zúãastnit tamních par-

kurov˘ch závodÛ. JF

O v˘znamu nejrÛznûj‰ích ‰kolení a pfiedná‰ek na téma „poskyt-
nutí první pomoci“ mají mnozí nevaln˘ dojem. KdyÏ uÏ je absolvu-
jí, ãasto je to s úsmûvem, zájmem projeven˘m jen tak „na oko“ a po
skonãení si stejnû Ïádné vût‰í vûdomosti neodnesou. Co kdyÏ se pak
ale ocitnete v reálné situaci tváfií v tváfi tûÏce zranûnému ãlovûku
a jeho Ïivot závisí na va‰ich schopnostech poskytnout mu pomoc?
To potom jde kaÏdá legrace stranou a v hlavû ãlovûk loví sebemen‰í
informace, které by vedly k záchranû Ïivota.

âesk˘ ãerven˘ kfiíÏ, kter˘ letos slaví své 90. narozeniny (tehdy ães-

koslovensk˘) se snaÏí povûdomí o poskytování první pomoci ‰ífiit nejen

mezi dospûl˘mi, ale hlavnû uÏ mezi ‰kolními dûtmi. Na pozemku a v oko-

lí Z· Chvaletická na Lehovci probûhlo v polovinû kvûtna jiÏ po nûkoli-

káté Oblastní kolo hlídek mlad˘ch zdravotníkÛ, které pofiádala obl. poboã-

ka ââK pro Prahu 9 a 14 pro ‰koly nejen z na‰í mûstské ãásti, ale i z celé

Prahy 9, Klánovic, Úval, Újezdu n. L. a Jiren. Odbornû namaskovaná

zranûní a dokonalé simulace figurantÛ pfiipravily dûtem, soutûÏícím v jed-

notliv˘ch skupinách, autentické situace pro poskytování první pomoci.

Celkem na 10 stanovi‰tích se setkaly napfi. s poranûním oka, ãlovûkem

v bezvûdomí, vymknut˘m kotníkem, ale i otevfienou zlomeninou nohy

a potfiebou resuscitace. A jak si jednotlivé hlídky vedly? 1. místo na

II. stupni mlad˘ch zdravotníkÛ vybojovala Z· Chvaletická a 1. místo na

I. stupni Z· Jirny. Dík za pomoc pfii organizaci a sponzorství oblastního

kola patfií Z· Chvaletická, Mûstské Policii Praha 14, firmû BESIP a Whir-

pool. text a foto: ves

neziskovky a obãanská sdruÏení
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Věděli byste si rady?

Zveme vás na
tábor s koňmi!

Od 4. do 11. ãervence v Koutském zámku

na ·umavû a od 15. do 22. srpna na statku

v Buãovicích u Votic pofiádá obãanské sdruÏení

Zajíãek na koni jiÏ po nûkolikáté letní tábory

s jízdami na koních. Na programu bude kromû

jeÏdûní na koních i muzikoterapie, arteterapie,

canisterapie, pohybové hry, v˘uka angliãtiny,

v˘lety. Tábory jsou jak pro dûti s handicapy, tak

i pro dûti zdravé. V Buãovicích je moÏná úãast

i bez pfiespávání – jako pfiímûstsk˘ tábor mûsta

Votice u Bene‰ova.

Hledáme dobrovolníky pro práci s dûtmi
i s koÀmi do Buãovic a sponzory táborÛ.

DO

08-17_P14  26.5.2009  7:40  Stránka 9



neziskovky a obãanská sdruÏení
10 • âERVEN 2009

Srdeãnû zveme v‰ech-
ny ãtenáfie ListÛ do krás-
n˘ch prostor Betlémské
kaple na benefiãní kon-
cert pro Mot˘lek, kter˘
uvede Ester Janeãková ve
stfiedu 17. ãervna o pÛl osmé veãer. Na
koncertû zazní hudba ãtyfi století v podá-
ní unikátního muÏského sboru Gentlemen
Singers, oceÀovaného u nás i ve svûtû.
Vstupenky koupíte v Mot˘lku nebo v Tic-
ketPro. Pfiijìte potû‰it sebe i druhé!

1. ãervna spoleãnû oslavíme Den dûtí
na zahradû u Mot˘lku od 14.30 do 17.30.
Pro v‰echny malé úãastníky bude pfiipra-
veno odpoledne plné her, soutûÏí, zábavy
i pûkn˘ch odmûn.

âervnová nabídka Mot˘lku

23. 6. (úter˘) – Tradiãní pfiedprázdni-
nov˘ piknik dûtí a rodiãÛ – klientÛ na‰e-
ho Centra denních sluÏeb na zahradû

Mot˘lku zahájíme v 15.30. Na piknik navá-

Ïe od 17 hodin svépomocn˘ klub rodiãÛ.
Hlídání dûtí bûhem klubu prosím pfiedem

nahlaste Lucce Krísové.

24. 6. (stfieda) – Letní relaxaãní malo-
vání s Danou Zimovou, 18.30–20.30, pfii-

hlásit se mÛÏete v kanceláfii Mot˘lku.

Akce klubu Pacific

2. 6. (úter˘) – Bezpeãné chování doma
i na ulici – Preventivní program pro dûti od

6 do 12 let, od 15 hod. v Pacifiku. V pro-

gramu uvidíte video „Nechte mû bejt!“

a mÛÏete si popovídat s policisty.

4. 6. (ãtvrtek) – V˘let na Bambiriádu
na Stfieleckém a Dûtském ostrovû – sraz

ve 14 hod. pfied klubem, návrat pfiibliÏnû

v 18 hod. Na Bambiriádû si uÏijete spoustu

legrace, zábavy, soutûÏí a her, které pfiipra-

ví fiada praÏsk˘ch dûtsk˘ch organizací.

8. 6. (pondûlí) – VIII. Meziklubov˘ fot-
bálkov˘ turnaj klubÛ Pacific, DÏagoda

a Autobus. Na v‰echny hráãe i fanou‰ky se

tû‰íme od 17 do 20 hod. v klubu Pacific.

15. 6. (pondûlí) – Tradiãní hudební
odpoledne v Pacifiku, hudbu a program pfii-

pravují klienti klubu. 16–20 hod.

25. 6. (ãtvrtek) – Táborák na ukonãení
‰kolního roku a pfiivítání prázdnin

Od 15 do 17 hod. na zahradû – ãeká vás

spoleãné opékání bufitÛ a ocenûní nejaktiv-

nûj‰ích klubákÛ.

PhDr. Zuzana Jelenová

pfiedsedkynû SdruÏení na pomoc dûtem s handicapy

KC Mot˘lek, Vlãkova 1067

tel. 281 912 081, 775 964 765, 

www.motylek.org 

Komunitní centrum
MOTÝLEK

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

Animovan˘ film dûtí z âerného Mostu
Zveme dûti i rodiãe na slavnostní promí-

tání animovaného filmu, kter˘ dûti z âerného

Mostu z krouÏkÛ Studia inspirace vytvofiily

v rámci Projektu Otesánek. Premiéra filmu

bude 22. ãervna v kinû MAT, více informací

a rezervace míst na telefonu 776 046 112. 

Den otevfien˘ch dvefií Studia inspirace
– zveme rodiãe i dûti ve stfiedu 24. ãervna
k nám do Studia inspirace! Dûti ãeká hraní,

malování, rodiãe potom informace o progra-

mech, které pfiipravujeme pro dûti v létû a od

záfií 2009. A pro v‰echny také malé obãer-

stvení.

SluÏba hlídání dûtí – v hernû v ãervnu ve

stfiedu a v pátek od 9 do 12 hod., 30,– Kã hodi-

na. Ostatní krouÏky a akce pro pfied‰ko-
láãky najdete na webu nebo v˘vûsce ve
sdruÏení. 

Pfiímûstsk˘ tábor Ekoléto 2009 – na
t˘den 24.–28. srpna opût pfiipravujeme celo-
denní programy pro dûti se zajímav˘mi
v˘lety za pfiírodou. Více informací najdete
na na‰em webu, v Inspiraci nebo na telefo-
nu 774 707 744.

Bezplatná sociálnû právní poradna –
Obãanská inspirace nabízí bezplatnou sociál-

nû právní pomoc obãanÛm. MÛÏete pfiijít bez

objednání kaÏdou stfiedu a pátek 10–12 hod.

BliÏ‰í informace a objednávky do porad-

ny na tel. 776 046 112, 281 918 473. 

Dotazy do poradny mÛÏete zasílat i e-mai-

lem: info@obcanskainspirace.cz. 

Zveme v‰echny na VELKOU ZA-
HRADNÍ SLAVNOST, která se uskuteã-

ní v pátek 12. ãervna. Od 14 do 22 hod.

se mÛÏete pfiijít pobavit na zahradu za

JAHODOU (Vybíralova 969), pfiichystány

pro vás budou tvofiivé dílny, sportovní akti-

vity, divadélko pro dûti a také hudební pro-

dukce. Pfiedstavíme vám i fiadu novinek, kte-

ré chystáme v JAHODù od záfií. Pfiijìte,

tû‰íme se na vás. 

Na‰e kluby jsou pro vás otevfieny takto:
Jahůdka: v úter˘ a ve stfiedu od 9 do

11 hodin, v pátek od 9.30 do 11.30

Jahůdková školička: pondûlí a ãtvr-

tek od 8 do12 hodin. Rezervaci míst ve ‰ko-

liãce je nutné provést telefonicky u vedou-

cí ‰koliãky Katefiiny Cibulcové, telefon

721 601 333, vÏdy do 18 hod. pfiedchozího

dne.

Plavání miminek ve vanû: po domluvû

s paní Dvofiákovou, tel. 604 740 435

Jahoda: v pondûlí, úter˘ a ãtvrtek od 15

do 19 hod.

Džagoda: v pondûlí, stfiedu a pátek od

15 do 20 hod.

Terénní pracovníky Karolínu a Mar-

tina mÛÏete potkat na ulici v pondûlí a ãtvr-

tek od 15 do 20 hod.

Více informací o jednotliv˘ch klubech

a aktuálních akcích najdete na na‰ich strán-

kách www.jahodaweb.cz.

JAHODOVÉ MENU

DDM na Černém Mostě
Generála Janou‰ka 1060,

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

www.ddmpraha9.cz

Jedem do Afriky – 12. a 19. 6. od 15 do

17 hod., pro dûti 8–14 let, nechte na sebe

d˘chnout trochu africké atmosféry a vytvofi-

te si vlastní masku, náramek nebo bubínek.

Sportovní den – 15. 6. od 14 do 18 hod.,

pro dûti 8–14 let. Sportujete rádi? Na na‰í

zahradû si mÛÏete zahrát badminton, frisbee,

petangue, kroket a jiné.

Hurá prázdniny – 9. 6. od 15 do18hod,

pro dûti 6–15let. Pfiivítejme prázdniny s pfied-

stihem, na zahradû DDM budou pro úãastní-

ky pfiipraveny hry a soutûÏe – puzzle, kroket,

petanque, kuliãky a dal‰í. Formou turnajo-

vého klání se úãastníci probojují aÏ do samé-

ho finále, zvítûzit mÛÏe jen jeden, ale zahrát

si pfiijìte v‰ichni.

Dětské studio
POHÁDKA

Bobkova777
Praha 9-âern˘ Most
www.vpohadce.cz

âerven v Pohádce
1. 6. oslavíme DEN DùTÍ v pondûlní

dopolední ‰koliãce. Na dûti ãekají soutûÏe

a pfiekvapení. Nebudou chybût ani odmûny. 

·koliãka Pohádka konãí 28. 6. a pak se
budeme na dûti tû‰it aÏ v záfií. Pfiihlá‰ky
do dopolední ‰koliãky od záfií 2009 jsou
k dispozici ve ‰kolce. 

8. 6. v Pohádce probûhne vernisáÏ pra-

cí dûtí z na‰eho v˘tvarného ateliéru. V̆ stava

bude probíhat cel˘ t˘den. Pfiijìte se podívat.

11. 6. od 16 hod. divadelní pfiedstavení
dûtí z dramatického krouÏku a taneãní pfied-

stavení taneãního krouÏku. Pfiejeme v‰em

dûtem i rodiãÛm krásné prázdniny. 

Kontakt: Jitka ·indeláfiová

tel. 739 03 44 35

e-mail: jitka.sindelarova@vpohadce.cz

www.vpohadce.cz
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Benefiční akce 
pro JAHODU

Zaãátkem kvûtna se uskuteãnila v pro-

storách KC Ka‰tan na Bfievnovû BENE-

FIâNÍ AKCE PRO JAHODU. O kulturní

program pfiíjemného veãera se postara-

lo amatérské divadlo RYCHLOKVA·KY.

Pfiedstavilo se premiérovou hrou nazvanou

SESTRY. Poté následoval koncert hudební

skupiny VLOÎTE KOâKU. V‰ichni umûl-

ci vystupovali na akci bez nároku na hono-

ráfi. Díky pfiíspûvkÛm do sbírkové kasiãky,

prodejem vstupenek a originálních dárkÛ se

podafiilo získat celkem 6 881,– Kã. V̆ tûÏek

z akce zdvojnásobí NADACE DIVOKÉ

HUSY (www.divokehusy.cz). Získané pro-

stfiedky vyuÏijeme na nákup sportovních

a v˘tvarn˘ch potfieb. Pfiedev‰ím za nû kou-

píme do nízkoprahového klubu Jahoda nov˘

fotbálek, kter˘ patfií mezi nejoblíbenûj‰í vol-

noãasové aktivity na‰ich klientÛ.

DùKUJEME V·EM ZA PODPORU! 
o.s. JAHODA

Dopolední programy:
·koliãky ·ikulka a Beránek konãí svou

ãinnost programem pro dûti 23. 6. (·ikulka),
18. 6. (Beránek). Zápis na nov˘ ‰kolní rok

je moÏn˘ bûhem ãervna nebo záfií. Poãet dûtí

je omezen kapacitou prostor MC.

10. 6. Stimulaãní skupina pro dûti Hrajeme
si a uãíme se s ptákem Zlobivákem od 10.15

10. 6. semináfi pro rodiãe Harmonická
rodina – Role v rodinû 10.45–11.30

Táborák heren probûhne 17. 6. U bfiízy
(znaãení fáborky od mostu u autobusové

zastávky Generála Janou‰ka. Sraz v 9.30.

S sebou si vezmûte vufity, hudební nástroje

a dobrou náladu. Dûti ãeká Popletená pohád-
ka, soutûÏe, písniãky u oh˘nku. Vstup voln˘.

Volná herna není tento den otevfiena! Stfieda
24. 6. je v obvyklém ãase v˘jimeãnû hernou

bez programu. Poslední pfied prázdninami je

19. 6., pondûlní herny konãí 22. 6.
Odpolední programy: Cviãení s fyzio-

terapeutkou R. Trefnou pro dûti konãí jiÏ 8. 6.
Cviãení pro dospûlé Aby záda nebolela kon-

ãí program 2. 6. 
Veãerní programy:
Beranice, setkání maminek, Duchovní

veãer, Kavárniãka pro maminky, Cviãení
s prvky jógy probûhne podle domluvy úãast-

níkÛ. Zaãátek programÛ vÏdy od 20. hod.

Prázdninov˘ provoz Klubíãka je omezen.
Probíhají pouze stfiedeãní herny

9.30–11.30 pod vedením P. Pliskové, I. Bene-

diktové. Obvykl˘ pravideln˘ program MC

zaãíná zase 7. 9.

Podrobné informace o akcích získáte na

níÏe uveden˘ch tel. ãíslech nebo interneto-

v˘ch stránkách MC Klubíãko.

vedoucí: Ing. Mgr. M. Nováková 775 204 208

zástupce: Mgr. L. Pernicová 777 596 163

pernicova.lucie@seznam.cz.

Matefiské centrum 
Klubíãko YMCA Praha
E- mail:
novakpm@volny.cz
http://klubicko.bloguje.cz

Koncem dubna jsme se s MC Klubíãko –

YMCA Praha vydali na náv‰tûvu zookoutku

v Radonicích. Obava, Ïe se nevejdeme do pfií-

mûstského autobusu (se‰lo se nás opravdu hod-

nû – 19 dospûl˘ch a 26 dûtí), se na‰tûstí nepo-

tvrdila. Na místû nás pfiivítal pan Myslivec, kter˘

nás také osobnû provedl po areálu. Velmi pouta-

vû vyprávûl o Ïivotû zvífiat v jeho zookoutku i ve

volné pfiírodû. Dûti si se zájmem prohlíÏely a hla-

dily zvífiátka – velmi je zaujali králíci v‰ech moÏ-

n˘ch plemen a velikostí, li‰ky, divoãáci se selát-

ky, srnky, morãátka i neobvyklé druhy drÛbeÏe.

Pan Myslivec nám také pfiedvedl kunu v celé její

kráse a kavku, která umí ‰tûkat. Dûti pro zvífiát-

ka pfiinesly pamlsky, usu‰ené peãivo a pi‰koty,

kter˘mi nakrmily kozy, ovce, ale také poníky.

Náv‰tûva u zvífiátek se vydafiila, mnohé z dûtí

byly poprvé v kontaktu s nûkter˘mi druhy dfiíve

zcela bûÏn˘ch domácích zvífiat. Na konci náv‰tû-

vy se dûti je‰tû pohoupaly na houpaãkách a nûkte-

ré maminky si tady koupily domácí vajíãka. Vûdû-

li jste, Ïe existují vajíãka se zelenou skofiápkou?

Náv‰tûvu zookoutku velice doporuãujeme, je

moÏná po pfiedchozí telefonické dohodû.

za MC Klubíãko Lucie Pernicová

Bleší trh v Pacifiku
Doma se vÏdycky najde nûco, co uÏ nepo-

tfiebujeme, ale nûkomu jinému to je‰tû mÛÏe

slouÏit, nebo udûlat radost. Proto v nízkopra-

hovém klubu Pacifik uspofiádali ble‰í trh, kde

dûti mohly nabízet k prodeji to, co uÏ samy

nepotfiebovaly. A získané finance se urãitû kaÏ-

dému také hodily. Vidíte toho fialového hro‰í-

ka uprostfied? Tak toho jsem od malé proda-

vaãky koupila a pro ‰tûstí uÏ sedí v mém autû.   

text a foto: ves

Amatérsk˘ divadelní soubor Rychlokva‰ky
po skonãení pfiedstavení Sestry.

AMAZONSKÉ
VZPOMÍNKY

Jako správné Amazonky jsme si uspofiádaly

i Velkou kuchafiskou soutûÏ ve vafiení. Rozdûlily

jsme se do 3 skupin, nakoupily potfiebné potravi-

ny a v limitu tfií hodin jsme na venkovních ohni‰-

tích vafiily celkem 4 druhy jídel. Musím fiíci, Ïe

v‰em skupinkám se jídla velmi podafiila a tak to

ochutnávající porota nemûla vÛbec jednoduché!

Mimo to se u na‰í klubovny v Satalicích konal

Ekoden. Bûhem celého dne probíhaly rÛzné eko-

aktivitky, které byly zamûfiené na na‰e smysly

a pfiírodu. Pomocí speciálního stroje Jinostaje jsme

se pfienesly v prostoru i ãase do fií‰e své fantazie

– do paralelního vesmíru, kde pomocí sv˘ch smys-

lÛ zkoumáme ostatní svût. Poslední bezvadnou

aktivitou byla hodinová hra zvaná Tatranky, kte-

rá spoãívala v plnûní rÛzn˘ch úkolÛ na jednotli-

v˘ch stanovi‰tích a získávání razítek do evidenã-

ní Tatrankovské karty. Úãelem bylo vyplnit celou

kartu a vydûlat si tak na svou svaãinu – Tatranku.

Pfii plnûní úkolÛ jsme se dost nasmály a vyfiádily.

Konec dubna patfiil tradiãnû na‰emu âarodûjnic-

kému sletu a Volbû Miss âarodûjnice. Letos pfii-

létlo 16 kandidátek a tak to 3ãlenná porota nemû-

la vÛbec jednoduché. Tuto akci pofiádáme spoleãnû

s dívãím oddílem z Kyjí. Nechybí ani oheÀ, na

kterém se opékají bufitíky, zpívá se s kytarou

a vyhla‰ují se v˘sledky. Vítûzkami se stávají Kyj-

ská Cornélie a Satalická AldÏazíra. Obû získáva-

jí krásné korunky, ‰erpy a jiné sladké odmûny. 

vedoucí oddílu – Eli‰ka Hermannová
(více na www.skautkyamazonky.blog.cz)

Klubíčko 
mezi zvířátky
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Tradiãní kvûtnová akce sdruÏení Obãanská

inspirace mûla tentokrát heslo AÈ Ïije les. Hos-

tem ekodne na âerném Mostû byly v sobotu

23. kvûtna Lesy hl. m. Prahy. Dûti i dospûlí se

tak mohli na místû od mlad˘ch a velmi vstfiíc-

n˘ch pracovníkÛ této organizace dozvûdût mno-

ho zajímavostí o práci myslivce, o Ïivotû na‰í

lesní zvûfie s paroÏím a samozfiejmû také o pfií-

rodních lokalitách na území Prahy. Na vesel˘ch

i pouãn˘ch stanovi‰tích dostávaly dûti razítka do

své hrací karty a v cíli je pak ãekala za jejich

znalosti a dovednosti malá odmûna. Konání

ekodne podpofiila grantem Mâ Praha 14. Více

informací nejen o tomto ekodni si mÛÏete vyhle-

dat na www.obcanskainspirace.cz.

text a foto: j‰ 
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Jaro v Orionu
První víkend v dubnu se ãlenové turistické-

ho oddílu Orion vydali na uzlovací soutûÏ do

âesk˘ch Budûjovic. V posledních letech se nám

dafií, tréninky na schÛzkách se vyplácí. Z oddí-

lu se do finále probojovali 3 OrioÀáci a nakonec

Filip Hlávka obsadil 2. místo. Na Velikonoce

jsme se vypravili do Lomnice nad Popelkou,

kde se v‰em moc líbilo. Podnikli jsme jednodenní

v˘let do Jiãína za Rumcajsem, vidûli jsme jeho

‰evcovnu se zajímav˘mi interaktivními exponá-

ty. Vydali jsme se i na Zviãinu, okolo Lomnice

a na dvû rozhledny, z toho jedna z vûÏe skokan-

ského mÛstku, coÏ byl velice nev‰ední záÏitek.

Tû‰íme se na letní tábor 2.–28. ãervence na tábo-

fii‰ti Vûtrník u âeské Skalice. Letos si budeme

hrát na zlatokopy, pfiiblíÏíme si Zlatou horeãku

na Alja‰ce z roku 1892. Ke hfie nás inspirovaly

potÛãky, které protékají v blízkosti tábora. 

Pokud vás nûco zaujalo a máte zájem jet
s námi, staãí zavolat vedoucí oddílu nebo
napsat na ná‰ e-mail: oddil.orion@seznam.cz.
Tfieba tu najdete nové kamarády. JAN

Od jara do léta
Toto jaro jsme zaÏili nûkolik podafien˘ch v˘le-

tÛ, na prvních jsme se je‰tû klouzali po zbytcích

ledu, na tûch pozdûj‰ích uÏ nás vesele opékalo

neãekanû silné jarní sluníãko. Vlãata (mlad‰í klu-

ci) na jednom z v˘letÛ musela odloÏit své batÛÏ-

ky a plnit bojové úkoly jen s pomocí skrovného

obsahu sv˘ch KPZ (krabiãek poslední záchrany).

I tak ale dokázala postavit dva mosty, vyrobit si

luk a dokonce s ním ulovit záhadné stromové zví-

fie, které po dodání dal‰ího vybavení upekla na

ohni jako chutné topinky s pomazánkou. DruÏi-

ny junákÛ (star‰ích klukÛ) se vypravily na tra-

diãní „Robinsonádu“, kde putovaly krajem a plni-

ly rÛzné úkoly, neÏ se ‰Èastnû setkaly.V kvûtnu

jsme mûli sraz se spfiátelen˘mi oddíly v divoké

krajinû Ralska. Mlad‰í pfii nûm pfiedstavovali ufo-

ny a star‰í pozemské dobrodruhy. Aãkoliv ve vel-

ké bitvû ufoni odpálili vût‰inu Zemû, pfiece jí

zÛstalo dost na to, abychom se na ní je‰tû mohli

udobfiit a veãer si u ohnû spoleãnû zazpívat. Pokud

vás zajímá, jaké byly na‰e dal‰í v˘lety, neváhej-

te a nav‰tivte www.pracata.cz.

Janík (Jan Chylík)
35. skautsk˘ oddíl Práãata

BB-klub
Pofiádáme jiÏ popáté letní ENGLISH
CAMP 1.–8. srpna (14–18 let) 2.390 Kã
(+ cca 200 Kã doprava). Dopolední v˘uka

angliãtiny s rodil˘mi mluvãími z USA, pfie-

dev‰ím konverzaãní formou, odpoledne hry,

v˘lety Veãerní programy na témata z knihy

„The Tale of the Desperaux“. Penzion Muhu,

Jinfiichovice (Jizerské hory).

Více informací: Pavel Trefn˘ 775 024 742,

bbklub@centrum.cz.

Rádi bychom vás pozvali na 
LETNÍ LEDOVOU âAJOVNU PLNOU
P¤ÍBùHÒ ve stfieda 3. 6. od 19.30 v Hefi-

mánku (Vybíralova 969). Pojìte si po-

slechnout zajímavé Ïivotní pfiíbûhy a pfiijì-

te se podûlit o ten svÛj. KaÏd˘ je zván

a vítán! Pavel Trefn˘ – 775 024 742,

rajska.zahrada@centrum.cz.

Pozvánka do Kyjí na agility
Srdeãnû zveme v‰echny pfiíznivce kyno-

logie a závodÛ agility zvlá‰È, na Velkou jar-

ní cenu a mistrovství republiky v agility na

kynologickém cviãi‰ti v Kyjích. Závody

budou probíhat od 3. do 7. ãervna

Skautský jarmark
bude opět v Kyjích!
Zveme vás na dal‰í Skautsk˘ jarmark,

kter˘ probûhne dne 14. ãervna ve skautské

klubovnû u Jiráskova parku v Kyjích. Pro

dûtské náv‰tûvníky bude pfiipraveno mnoho

her a soutûÏí, s nimi i spousta odmûn. Zají-

mavostí bude tombola, stfielba z luku nebo

lanová dráha a pro dospûlé je pfiipraveno

mnoho v˘robkÛ a pochutin.

Ekoden ve znamení lesa

Dûti si vy-
zkou‰ely
v˘robu les-
ních skfiítkÛ
z plodÛ
lesa.
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Jarní mûsíce jsou v Z· Gen. Janou‰ka kaÏdoroãnû bohaté na událos-

ti. Tradiãnû probíhají aktivity spojené s úklidem ‰kolní zahrady a okolí

‰koly, exkurze, v˘lety. Letos pracovní aktivity vystfiídaly i chvíle slav-

nostní. Oslavy Dne zemû v na‰í ‰kole vyvrcholily v pátek 24. dubna.

V rámci projektu „Dûti dûtem“ si Ïáci od sedmého po devát˘ roãník pro

své mlad‰í spoluÏáky z prvního stupnû pfiipravili dopoledne plné her,

soutûÏí a pracovních aktivit. 

Cel˘ ‰kolní areál se zaplnil dûtmi. Îáci soutûÏili napfiíklad v uklíze-

ní po svém pejskovi, v tfiídûní odpadkÛ, ale také poznávali rostliny, zví-

fiata. Celé dopoledne bylo ve ‰kole sly‰et spoustu smíchu a radostn˘ch

v˘kfiikÛ. Na‰i kamarádi z prvního stupnû se zasmáli a pfiitom se pfiiuãili

i plno nov˘ch vûcí. Sváteãního dopoledne se zúãastnilo v roli pozoro-

vatelÛ i 20 pedagogÛ základních a stfiedních ‰kol ze Stfiedoãeského kra-

je a my jsme jim mohli ukázat, Ïe se i v na‰í velké sídli‰tní ‰kole doká-

Ïeme bavit a b˘t prospû‰ní. 

Krásnou teãkou za v‰emi akcemi a událostmi bylo 24. dubna odpo-

lední setkání s patronem ‰koly, jenÏ byl i pfii zakládání ‰kolní knihovny

–  Václavem Vydrou, kter˘ spoleãnû s dûtmi a jejich rodiãi zasadil na

zahradû ‰koly strom „Pohádkovník“ a potom si s nimi popovídal na bese-

dû spojené a autogramiádou v kinosále ‰koly. Na ãetné otázky pfiítomn˘ch

populární herec nestaãil odpovídat.

Veronika Plicová, Mí‰a Stádníková 9.D,
ãlenky ‰kolního Ekot˘mu

‰kolství
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stránky 9–13 pfiipravila Alena Veselá

Vyučování 
bez učebnic

Na ãtvrtek 30. 4. se tû‰ily snad v‰echny na‰e

dûti. DÛvodem jejich radosti bylo kromû oãe-

kávání prodlouÏeného víkendu i to, Ïe na tento

den nebylo potfieba Ïádn˘ch uãebnic, se‰itÛ, ba

i Ïákovsk˘ch kníÏek. Îáci mûli tentokrát za úkol

doma nashromáÏdit zajímavosti o zemích

Evropské unie, pfiiãemÏ sami mûli moÏnost

vybrat si, která zemû je jim nejbliÏ‰í a chtûjí se

jí cel˘ den vûnovat. A tak se poslední dubnov˘

den v rÛznorod˘ch skupinkách a pod vedením

pedagogÛ malovalo, modelovalo, stfiíhalo

a povídalo o jednotliv˘ch státech, pfiiãemÏ kaÏ-

dá ze skupin vytvofiila pestrou plakátovou pre-

zentaci své zemû. Chodby ‰koly vyzdobené pla-

káty a v˘robky se tak staly na zaãátku mûsíce

Máje jednou velkou uãebnicí – tou nejlep‰í jaká

mÛÏe b˘t, protoÏe si ji Ïáci sami s veselou mys-

lí vyrobili. Teì uÏ snad celá ‰kola ví, jak vy-

padá MichelangelÛv David, jaké jsou s˘ry na

Slovensku, ãi kde nejradûji hnízdí ãerní ãápi

a spoustu a spoustu dal‰ích zajímavostí.

Mgr. Jifií Erml, Z· Hloubûtínská

Jaro bylo super!

pro školní rok 2009/10
• hudební obor:
Pfiijímací talentové zkou‰ky probûhnou vÏdy

v uãebnû ã. 3 v následujících termínech:

v budovû ZU· v H. Poãernicích:

ât 11. 6. a 18. 6. od 14 do 18. hod.

Pá 19. 6. – od 14 do 17 hod.

v budovû ZU· na âerném Mostû:

ât 11. 6. a 18. 6. od 14 do 18 hod.

Pá 19. 6. – od 14 do 17 hod.

• v˘tvarn˘ obor – pfiipravuje pro v‰echny

zájemce o studium „T˘den otevfien˘ch dvefií“

kter˘ bude: v Horních Poãernicích (uãebna

v ul. Lipí 1911 – budova SO· pro adm. EU)

od 1. do 4. 6. od 15 do 18 hod. a 5. 6. od 15

do 17 hod., 

na âerném Mostû (uãebna v ul.

Gen. Janou‰ka 1060) od 1. do 4. 6. od 15 do

18 hod. a 5. 6. od 15 do 17 hod.

• literárnû-dramatick˘ obor – V‰ichni

zájemci o studium mají moÏnost nahlédnout

pfiímo do v˘uky a získat dal‰í informace kaÏ-

dou stfiedu v mûsíci ãervnu od 14.30 do 17 hod.

v sále KC Domeãek, ul. Votuzská 322, Horní

Poãernice.

BliÏ‰í informace o zkou‰kách u zástup-
kynû fieditele Iriny Likiny a na www.zus-
hp.cz, kde budou také zvefiejnûny 25. ãerv-
na seznamy pfiijat˘ch dûtí.

Jak jsme byli úspěšní
Îáci z trombónové tfiídy MgA. Petra

Peremského získali na mezinárodní inter-
pretaãní soutûÏi v Brnû tato ocenûní:Václav
Santolík – âestné uznání a Josef Ferda –
3. cena v kategorii Junior. Gratulujeme
k úspûchu!

Slavnostní pfiedávání vysvûdãení absol-
ventÛm ZU· se uskuteãní ve stfiedu 24. 6. od

17 hod. v sále Chvalského zámku.

V dubnu se ve Vysokém M˘tû konalo ústfied-

ní kolo Národní soutûÏe ÏákÛ ZU· âR ve hfie na

dechové a bicí nástroje. Na‰í ‰kolu reprezento-

valy ãtyfii studentky ze saxofonové tfiídy uãite-

le Pavla Fiedlera. Získaly tato místa: Karolína
âernovská 1. místo, Noemi Havlová 2. mís-

to, Andrea Prudilová 1. místo a Tereza Krá-
lová rovnûÏ 1. místo ve sv˘ch kategoriích. Gra-
tulujeme k úspûchu! LZ

Pozvánka na koncerty 
do Galerie 14:

Koncert ÏákÛ flétnové tfiídy Zuzany
Bandúrové – Út 9. 6. v 18 hod. 

Koncert ÏákÛ klavírní tfiídy Evy Bar-
bary Miláãkové – ât 11. 6. v 18 hod. 

Přijímací zkoušky ZUŠ H. Počernice

Junior Band
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Po desetiletém provozu J.R. Clubu Bow-

ling v Prelátské ulici v Kyjích do‰lo

k v˘razné rekonstrukci této restaurace,

ke zmûnû názvu i provozní doby, která je nyní

podstatnû roz‰ífiena. Otevírá se kaÏd˘ den

v jedenáct, provoz restaurace konãí po dvanác-

ti hodinách rovnûÏ v jedenáct, bowlingová her-

na slouÏí zájemcÛm je‰tû o hodinu déle. Od

kvûtna je navíc vefiejnosti k dispozici také

zahrádka ve dvofie, kde jsme se usadili pfii dal-

‰í zastávce na‰eho putování po gastronomic-

k˘ch zafiízeních v na‰í mûstské ãásti. Po dub-

nové náv‰tûvû ru‰ného prostfiedí Oázy Fast

foodu v Globusu na âerném Mostû je to tady

úplnû jiná oáza. Oáza aÏ neskuteãného klidu

i moÏného rozjímání pfii pohledu na kostel sv.

Bartolomûje s pfiilehlou farou, odkud na ãlovû-

ka d˘chá atmosféra 13. století. Leã na‰e cesta

sem má zcela jiné poslání, a tak nás pfiíjemná

servírka s jídelními lístky vrací rychle do rea-

lity. Aã je pravé poledne, jsme tu v polovinû

kvûtna témûfi sami. K pití si dáváme desít-

ku Gambrinus za 26, nealko Radegast za 22

a plzeÀskou dvanáctku za 32 korun, abychom

zkompletovali zdej‰í pivní nabídku. V jídelním

lístku jsou toho dne na

v˘bûr zeleninová po-

lévka a hovûzí v˘var

za 24 resp. 22 korun,

k nim ãtyfii hotová jíd-

la za 75 korun, dvakrát

menu za 95 korun

a fiada minutek. Vybí-

ráme si plnûn˘ papri-

kov˘ lusk s brambo-

rem, vegetariánsk˘

‰píz s r˘Ïí a vepfiové

medailonky s omáã-

kou z prav˘ch hfiíbkÛ

a bramboráãkovou pfií-

lohou. Pak listujeme

jídelním lístkem po-

drobnûji a objevujeme v nûm teplé i studené

pfiedkrmy a minutková jídla o váze masa 200

a 250 gramÛ. Tfieba tfii z vepfiového s námi

vybran˘mi medailonky za 197 korun, dvû kufie-

gastroprÛvodce
14 • âERVEN 2009

průvodce
Prahou 14GASTRO

Máte kliku... Posledního hosta vyprovázím domÛ!
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cí se specialitou toho dne ve formû pfiírodních

prsíãek s pepfiovou omáãkou a hranolky za 110,

tfii minutky z hovûzího masa s biftekem z pra-

vé svíãkové na li‰kách za 345, dvû telecí,

z nichÏ jedno je hfibet na tymiánu za 314 korun.

Dále je tu nabídka tfií jídel z ryb a bezmas˘ch,

stejn˘ poãet z tûstovin a závûreãná bomba

s názvem masov˘ meã sv. Bartolomûje, coÏ je

pÛlkilov˘ mix vepfiového, hovûzího a telecího

masa za 438 korun. My na ta na‰e jídla ãekáme

skoro pÛl hodiny a hned pfii servírování uÏ víme

proã. Dvû z nich inzerovaná jako hotová jsou

pfiipravená v minutkovém stylu, tfieba plnûn˘

lusk vidíme poprvé s bramborem ma‰tûn˘m

máslem a bohatou zeleninovou oblohou, ke ‰pí-

zu je mimo nabídku na talífii i ohromn˘ peãen˘

brambor a vepfiové medailonky mají „akorát-

ní“ pikantní chuÈ, prostû zdej‰í kuchafi se do

na‰eho vkusu trefil pfiesnû.

Cestou na sociální zafiízení, které je oprav-

du na hodnû vysoké úrovni a je pfiizpÛsobeno

i vozíãkáfiÛm, jen mrkneme na zmodernizova-

nou bowlingovou hernu, kterou uÏ jsme v Lis-

tech pfiedstavili v souvislosti se zdej‰ími turna-

ji o pohár starosty Prahy 14, nicménû dal‰í

interiér restauraãního zafiízení uÏ kvÛli fotodo-

kumentaci prohlíÏíme podrobnûji. Upoutá nás

dlouh˘ ãelní bar s pfiilehl˘mi schody do patra,

kde je nové zázemí zamûstnancÛ. V interiéru

restaurace se mísí moderní technologie se sta-

robyl˘mi prvky, které k tomuto místu samo-

zfiejmû neodmyslitelnû patfií. MateriálÛm domi-

nuje dfievo na podlaze i stropech s masivními

trámy, bytelné stoly i Ïidle, dfievûné jsou i dvû

Ïidliãky pro malé dûti. Osvûtlení je decentní,

pfiispívá ke komorním barevn˘m odstínÛm,

v nichÏ nám chybûlo snad jen trochu zelenû.

Ostatnû, pfiijìte se podívat, zahrádka zve k pfií-

jemnému posezení a interiér k prohlídce. red

gastroprÛvodce
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Poznámka ke Gastroprůvodci
• Za ta léta v novináfiské branÏi si uÏ ãlovûk zvykl, Ïe kaÏd˘ ãtenáfi je tím nejlep‰ím fotbalo-

v˘m trenérem nebo hokejov˘m RÛÏiãkou, Ïe na‰e Ïeny neomylnû rozumûjí módním trendÛm, Ïe

pfiíslu‰níci ãeského národa jsou experty na politiku v‰ech stupÀÛ. V posledních letech k tûmto

znalostem pfiispûl dal‰í fenomén – jídlo. Je aÏ neuvûfiitelné, kolik se momentálnû uÏiví, abychom

zÛstali u gastronomické terminologie, specializovan˘ch televizních a rozhlasov˘ch pofiadÛ i odbor-

n˘ch ãasopisÛ, v kaÏdém plátku je navíc kromû tro‰ky drbÛ, sexuální poradny a kosmetick˘ch

rad i ten zaruãenû správn˘ recept, nejlépe je‰tû nabízen˘ nûjakou tou „provafienou“ hlavou, kte-

ré se nyní tak vzne‰enû fiíká celebrita. I my uÏ tfietím rokem putujeme po gastronomick˘ch zafií-

zeních na‰í mûstské ãásti, abychom trochu zmapovali terén a bez nûjak˘ch odborn˘ch ambicí se

je ãtivou formou snaÏíme hodnotit v pûti ukazatelích s maximálním poãtem pûti bodÛ u kaÏdého

z nich a ãtyfimi procenty za kaÏd˘ bod. Na tuhle na‰i hru s chutí pfiistoupil Petr Urban, kterého jsme

pfiizvali ke spolupráci, aby sv˘mi kresbami pomohl trochu zlehãit tohle téma, které nûkdo bere aÏ

moc váÏnû. O tom ostatnû svûdãí ãasto i rádoby odborn˘ dopisov˘ ohlas, byÈ uÏ jsme za tûch

sedmadvacet pokraãování nûkolikrát zdÛraznili, Ïe tyhle ambice nemáme, Ïe spí‰ chceme pozvat

ãtenáfie k náv‰tûvû toho kterého zafiízení a vytvofiení si vlastního úsudku.

• V pûtadvacátém dílu GastroprÛvodce jsme v dubnu pfiedstavili restauraci Arter, námi hod-

nocenou jako jednu z nejlep‰ích v na‰í mûstské ãásti (86 %). Shodou okolností v témÏe mûsíci odvy-

sílala televize Prima dal‰í díl sledovaného pofiadu Ano, ‰éfe, a to právû z této restaurace. Jeho

v˘sledek jen potvrdil, Ïe u na‰í redakãní trojice skuteãnû pfievaÏuje hrav˘ a vlídn˘ pohled bez

pfiehnan˘ch odborn˘ch ambicí, v tomto pfiípadû navíc podpofien˘ certifikátem EU, kter˘ byl Arte-

ru pro leto‰ní rok udûlen. Mistr kuchafisk˘ Zdenûk Pohlreich tady totiÏ pohanil témûfi v‰echno

a na rozdíl od toho unijního on svÛj certifikát restauraci neudûlil, protoÏe pfies jeho doporuãení ke

zlep‰ení témûfi v‰eho tu pfii dal‰í náv‰tûvû televizního ‰tábu zÛstalo v‰e pfii starém. Nevíme, jak

dlouho tenhle pofiad je‰tû v televizi pobûÏí, ale my jsme zhruba ve dvou tfietinách na‰eho putování

a i nadále chceme pokraãovat v jeho dosavadní koncepci. Víme totiÏ, Ïe kaÏd˘ má svÛj zaruãenû

správn˘ recept na to které jídlo a jak nám napsal tfieba majitel jednoho z nav‰tíven˘ch podnikÛ

pan Veljanovski, „mÛÏeme hodnotit jídlo, pokud je tfieba nedovafiené nebo úplnû mimo základní

recept. Ale tfieba gulá‰ chutná v rÛzn˘ch restauracích jinak, coÏ je jedinû dobfie. Jaká by to byla

nuda, kdyby stejné jídlo chutnalo ve v‰ech restauracích úplnû stejnû. Jídla se dûlají podle stejné-

ho základu a kuchafii pfiedkládají hostÛm své variace. To bychom pak mohli fiíct, Ïe gulá‰ od na‰í

babiãky je ten jedin˘ správn˘ a v‰echny ostatní jsou ‰patné.“ TakÏe, zachovejte na‰emu Gastro-

prÛvodci i nadále pfiízeÀ, berte ho stále jako nezávaznou hru s doporuãením k náv‰tûvû uvede-

n˘ch restauraãních zafiízení, neãilte se zbyteãnû a…dobrou chuÈ! vok

PRAHA 14

Zveme vás do Centra vzdělávání a veřejného internetu
Maňákova 745, Praha 9 – Černý Most

Tento projekt Centrum vzdûlávání a vefiejného internetu Praha 14 byl
vybudován v letech 2006–2007 za finanãního pfiispûní Evropské unie

V pfiíjemném prostfiedí s nealkobarem a bezbariérov˘m

vstupem jsou k dispozici poãítaãe pfiipojené k vysokorych-

lostnímu internetu, vyuÏít lze i bezdrátové pfiipojení WiFi.

V CVVI se lze rovnûÏ pfiihlásit do kurzÛ práce s poãíta-

ãem a internetem (rovnûÏ pro seniory a handicapované oso-

by). ·kolící místnost má kapacitu 24 posluchaãÛ + lektor, je

vybavena moderními vysokokapacitními PC s pfiipojením

k i nternetu, dataprojektorem, interaktivní tabulí a 2 poãíta-

ãi pro slabozraké.

Kontakty: Marcela Hore‰ovská, 

provozní manaÏerka, tel. 222 940 933, 

horesovska@cvvi.cz, Ivana Mazurová, 

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

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

Naše hodnocení
První dojem:

Kvalita obsluhy:

Nabídka:

Gurmánsk˘ záÏitek: 

Sociální zázemí:

Celkové hodnocení 84 %
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U pfiíleÏitosti Mezinárodního dne Zemû pro-

bûhla v úter˘ 28. dubna pfied stanicí metra Raj-

ská zahrada men‰í informaãní kampaÀ, kterou

pfiipravil odbor ochrany prostfiedí Magistrátu

hl. m. Prahy. Ve dvou stáncích, které zde byly

otevfieny od 10 do 18 hodin, byly zdarma k dis-

pozici rozmanité ti‰tûné materiály, t˘kající se

celé fiady aspektÛ ochrany Ïivotního prostfiedí

a odpadového hospodáfiství. Aby akce upouta-

la pozornost také u dûtí a mládeÏe, byly pro nû

pfiipraveny suven˘ry a hry, související s obaly

a odpady. MnoÏství propagaãních materiálÛ,

které zde byly pfiíchozím nabízeny, na jednu

stranu dokládá, jaká pozornost je ze strany insti-

tucí a podnikÛ ochranû prostfiedí dnes vûnová-

na. Na druhé stranû je dÛleÏité, aby takovéto

kampanû plnily své poslání. Do jaké míry se to

na Rajské zahradû podafiilo, dá se jen tûÏko

odhadnout. Jedno je ale jisté, Ïe díky obdob-

n˘m akcím se Den Zemû, kter˘ OSN slaví od

roku 1971, stále více dostává do povûdomí na‰í

vefiejnosti. A co je nejvíc povzbudivé, Ïe si jeho

oslavu kaÏdoroãnû berou za své jak pedagogo-

vé, tak Ïáci ve vût‰inû ‰kol po celé republice.

Ostatnû, kdo by nechtûl, aby se Zemû jednou

podobala rajské zahradû… text a foto: j‰

ekologie
16 • âERVEN 2009

Den Země na Rajské zahraděDen Země na Rajské zahradě

Pokud se vydáváte na procházku z âerného

Mostu smûrem do Dolních Poãernic, urãitû jste

zaregistrovali, Ïe rybníãek MartiÀák, leÏící na

rozhraní obou mûstsk˘ch ãástí, prochází rekon-

strukcí a odbahnûním. Tato akce je investorem,

jímÏ je hl. m. Praha, plánována od kvûtna 2009

do kvûtna 2010. Podrobnosti o prÛbûhu a cíli

rekonstrukce se mÛÏete doãíst na místû z infor-

maãní tabule. Rybníãek byl vypu‰tûn, nyní pro-

bíhá jeho odbahnûní (zanesen byl cca 9 000 m3

bahna). Následnû dojde na opravu hráze (bude

novû osázena duby) a boãního pfielivu, odstra-

nûna bude také stará nefunkãní ãerpací stanice.

Projekt respektuje zachování rybníka jako

v˘znamného krajinného prvku, odbahnûní zvût-

‰í akumulaãní schopnost nádrÏe a povede ke

zlep‰ení kvality vody. Obdobné rekonstrukce

byly jiÏ dfiíve realizovány na Velkém poãer-

nickém rybníku, Kyjském rybníku a letos ãeka-

jí i dal‰í praÏské rybníky a nádrÏe – napfi. Ha-

mersk˘ rybník ãi rybník U kamenného stolu,

kter˘ je souãástí pfiírodní rezervace Vinofisk˘

park. text a foto: j‰

Rekonstrukce nádrže Martiňák

Paní uãitelky spoleãnû s dûtmi z M· Vybíralova 967 se 22. dubna zapojily do oslav Dne Zemû: na
‰kolní zahradû zasadily stromek – vrbiãku, o kterou se budou spoleãnû starat. Bûhem zahradniãení
si povídaly o v˘znamu ekologie a o pomoci na‰í planetû. SvÛj vztah k pfiírodû vyjádfiily kreslením
na chodník na ‰kolní zahradû. Dûti jsou v M· vedeny k tfiídûní odpadu podle druhÛ a pfiíslu‰n˘ch
barev. Znalosti dûtí byly pfiekvapující, zvlá‰tû jejich rady, jak Zemi pomoci.
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Po bfieznovém festivalu taneãních smûrÛ

v Z· Chvaletická, jemuÏ dominovala jak taneã-

ní, tak stepafiská vystoupení (Listy ã. 5), se usku-

teãnil v sobotu 25. dubna v hotelu Svornost

v Dolních Poãernicích jiÏ sedm˘ roãník stepafi-

ské pfiehlídky a exhibice v moderní gymnasti-

ce „PraÏská ãtrnáctka“. Co spojuje tyto dvû

akce, je kromû stepu pfiedev‰ím klub Hanny

Dance pfii Z· Chvaletická,

kter˘ zaloÏila a vede Hana

Hanu‰ová (na horním sním-

ku vpravo). Pfiedev‰ím díky

této v˘borné stepafice, nápa-

dité choreografce a vÏdy

elegantní dámû, která se ni-

kdy nesnaÏí b˘t stfiedem po-

zornosti, máme moÏnost rok

co rok sledovat perfektnû

pfiipravené stepafiské pfie-

hlídky a taneãní festivaly.

Hana Hanu‰ová se vûnuje

v˘chovû stepafiek od tûch

nejmen‰ích aÏ po dámy

v seniorském vûku. Nikdy

není pozdû se stepováním zaãít. A tak i na té

leto‰ní pfiehlídce vystupovali jak ti nejmen‰í,

tak dûvãata, juniorky a Ïeny a závûr patfiil vel-

ké formaci seniorÛ. Na skvûlé podívané se ten-

tokrát podílely vedle klubu Hanny Dance také

Andrea Studio, ZU· Velké Popovice a Top Step

Studio. Îe se stepu nevûnují jenom Ïeny, byÈ

samozfiejmû drtivû pfievaÏují, potvrdilo hostu-

jící MuÏské trio. Nechybûlo tradiãní vyhlá‰ení

miss úsmûv, ‰tíhl˘ pas a sympatie, moderová-

ní se zhostila na jedniãku pÛvabná a pohotová

hereãka Dana Morávková. text a foto: j‰

informace
âERVEN 2009 • 17

Z 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.

Krátká pamûÈ pana rady (Paasilinna),

229,– Kã, vydalo nakl. Hejkal. Úsmûvn˘

a mil˘ pfiíbûh b˘valého pana rady pozem-

kového úfiadu, kter˘ se seznámí se sympa-

tick˘m taxikáfiem a podniknou spolu neuvû-

fiitelnou a ztfie‰tûnou jízdu po celém Finsku.

·koda lásky (·abach), 199,– Kã, vydala

Paseka. Nová kníÏka oblíbeného ãeského

autora opût nezklame, tentokrát je to sbírka

povídek se ‰ir‰ím ãasov˘m zábûrem od

sedmdesát˘ch let aÏ takfika po souãasnost.

Taneãnice Manon, Letec a jiné texty (Exu-

péry), 448,– Kã, vydal Vy‰ehrad. Soubor

dosud nevydan˘ch Exupéryho prací, zahr-

nuje autorovu prvotinu, vzpomínky na dût-

ství a létání, dopisy a fragmenty k románÛm.

Du‰emrdi (Natascha), 199,– Kã, vydal Vol-

vox globator. Autentická, ‰okujicí, místy aÏ

otfiesná zpovûì sedmnáctileté nûmecké nar-

komanky a prostitutky, drsn˘ obraz ãásti

dne‰ní spoleãnosti.

Ekonomie dobra a zla (Sedláãek), 299,–

Kã, vydalo nakl. 65. Pole. Neotfielá kniha

ekonoma Sedláãka je zábavnou exkurzí

do svûta filosofie, historie a ekonomie, uka-

zuje jak barvitû umûli o majetku, vlastním

uÏitku a spoleãenském blahu pfiem˘‰let na‰i

pfiedkové.

Hvûzdná hodina vrahÛ (Kohout), 350,– Kã,

vydala Academia. Rok 1945, konec Protek-

torátu a války se blíÏí, v Praze je noÏem bru-

tálnû zavraÏdûno nûkolik Ïen, komisafi Beran

se sv˘m pomocníkem se pod dohledem fií‰-

ské policie snaÏí dopadnou vraha.

Na vûky vûkÛ (Follett), 499,– Kã, vydal

KniÏní klub. Barvit˘, mnohovrstevn˘ histo-

rick˘ román z Anglie 12.století, volnû nava-

zuje na knihu Pilífie zemû.

NûÏná tygfiice (Emingerová), 219,– Kã,

vydala Mladá fronta. Autorãiny pfiíbûhy jsou

obyãejné pfiíbûhy z obyãejného Ïivota, jen-

Ïe ona je vypráví jako zcela neobyãejné pfií-

bûhy ze zcela neobyãejného Ïivota.

Královnin nápadník (Whitton), 229,– Kã,

vydal Alpress. Historick˘ román z doby

panenské královny AlÏbûty, politická moc,

intriky, láska – Anglie 16. století oÏívá ve

vyprávûní ãechoanglické autorky.

Milujte se s otevfien˘ma oãima (Bucay,

Salinasová), 249,– Kã, vydal Albatros. Omy-

lem zaslan˘ e-mail vytrhne Roberta, svo-

bodného záletníka, z jeho klidného Ïivota,

zatoulané e-maily dvou psychoterapeutÛ

o lásce a partnerství ho zasáhnou, je postup-

nû pohlcován jejich pfiíbûhem,a Ï se stane

jeho souãástí.

Stepařská posedmé

Zveme opût na LETNÍ
P¤ÍMùSTSK¯ TÁBOR
S HOLANëANY ve

dnech 20.–24. 7. (pondûlí

aÏ pátek), vÏdy od 13 do

18.30 hodin. Hrav˘ program pro

mlad‰í i star‰í ‰kolní dûti, pitn˘ reÏim, zdar-

ma.

Více informací o ãinnosti Hefimánku

a o v‰ech chystan˘ch novinkách v no-

vém ‰kolním roce 2009/2010 najdete na

www.prorodinu.cz,

kcr.hermanek@seznam.cz, tel. 776 305 228,

724 761 196, Vybíralova 969, Praha 9 âer-

n˘ Most.
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Ve tfiicát˘ch letech minulého století bylo

objeveno v jednom z hrobÛ starovûkého Egyp-

ta nûkolik relikvií, u kter˘ch se pfiedpokládá, Ïe

byly vyuÏívány ke hfie, kterou lze oznaãit jako

pfiedchÛdce kuÏelek a bowlingu. Pokud je tato

hypotéza pravdivá, pak kofieny bowlingu saha-

jí aÏ do období zhruba 3 200 let pfied na‰ím leto-

poãtem. 

O ãtyfii a pÛl tisíce let pozdûji byl v Kyjích

vystavûn kostel sv. Bartolomûje, z jehoÏ far-

sk˘ch objektÛ zbyly na konci minulého tisíci-

letí ruiny (na snímku), jako zázrakem pfiesta-

vûné na bowlingovou hernu. Dnes je na zdej‰í

ãtyfidráze nov˘ povrch a supermoderní zafiíze-

ní americké firmy Brunswick, které si vyzkou-

‰ely dva tucty soutûÏících pfii dal‰ím turnaji

o pohár starosty. 

Prvenství obhájila Dagmar Boãková, která

si proti únoru polep‰ila o ‰est bodÛ na celkov˘

poãet 807, druhá skonãila Irena ·vejkovská

(770) a tfietí Helena Berousková (751 bodÛ).

Mezi muÏi do‰lo k jevu nevídanému, kdyÏ na

pomysln˘ch stupních vítûzÛ stanuli pouze Bru-

novi. Osmdesátilet˘ Vladimír byl tfietí (708),

jeho sedmnáctilet˘ vnuk Daniel obsadil druhé

místo (788) a vítûzem se stal ‰estapadesátilet˘

syn a str˘c Vladimír, kter˘ nakoulel celkem 835

bodÛ. Navíc jeho bratr Dan, otec Daniela jun.

obsadil páté místo a jeho pfiítelkynû Mí‰a skon-

ãila s bramborovou medailí tûsnû pod stupni

vítûzÛ, ãímÏ doplnila neskuteãnou bilanci toho-

to rodinného klanu. Ten by si jednou po vzoru

star˘ch EgypÈanÛ mohl do rodinné hrobky vzít

i pár bowlingov˘ch koulí, aÈ mají za nûjaké to

tisíciletí budoucí archeologové zase nad ãím

bádat.

sport
18 • âERVEN 2009

Rarita na bowlingu

Taekwondisté z âerného Mostu absolvovali jarní mezinárodní sou-

tûÏ Czech Open v Nymburce, kam se sjelo pfies 280 soutûÏících z 11

zemí. SoutûÏilo se v tradiãních ãtyfiech disciplínách (sestavy, sportovní

boj, speciální techniky a silové pfieráÏení) a sonkaláci si vedli v silné mezi-

národní konkurenci velmi slu‰nû. V celkovém hodnocení oddílÛ obsadi-

li druhou pfiíãku, kdyÏ je od prvenství dûlilo pouze jediné stfiíbro. Hned

tfiemi medailemi pomohli t˘mu Monika Junová, Krist˘na ·tûpánková

a Michal Zacharuk (na

snímku pfii silovém

pfieráÏení), svou první

zlatou medailí pfiispûl

zdaleka nejmlad‰í zá-

vodník Filip Morkov-

ca (na snímku dostá-

vá zlatou medaili od

Mistra Hwanga).

Kompletní v˘ãet

medailí a fiadu foto-

grafií z mûsta na Labi

najdete na www.sonkal.cz, kde jsou i v˘sledky z dubnové mistrovství

âech, na kterém sonkaláci s pfiehledem získali pohár pro nejúspû‰nûj‰í

oddíl ‰ampionátu.

Pfied Brunov˘mi zleva Helena Berousková, Dag-
mar Boãková a Irena ·vejkovská

Další medaile Sonkalu

dvoustranu pfiipravil Pavel Vokurka, foto: autor (12), 
Pavel Rycl (2) a archiv
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V pofiadí uÏ 9. roãník âeského poháru

ve streetballu uspofiádá na parkovi‰ti u CâM

první ãervnov˘ víkend agentura Bayer.cz a âes-

ká streetballová federace. Bohatému programu

v jejich projektu Streetball-mania bude vévo-

dit sobotní kvalifikace a nedûlní finále tfiídíl-

ného seriálu pohárového klání, ov‰em v boha-

tém doprovodném programu by si na své mûli

pfiijít v‰ichni náv‰tûvníci od tûch v koãárku aÏ

po kmety narozené v meziváleãném období

minulého století. Pozvánkou k náv‰tûvû a odde-

chu od volební masáÏe budiÏ nûkolik fotogra-

fií z minul˘ch roãníkÛ.

sport
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Streetball na Černém Mostě

Do Horních Poãernic pfiijely na 9. roãník

populárního závodu t˘my z Ostravy, Litvíno-

va, âesk˘ch Budûjovic, Jablonce n. N. a dal‰ích

mûst a obcí. Krásné poãasí a dobré organizaã-

ní zázemí pofiádajícího oddílu TRI SKI Horní

Poãernice byly pfiedpokladem úspûchu závo-

du a spokojenosti v‰ech úãastníkÛ. V katego-

riích od benjamínkÛ aÏ po veterány se na tratû

v okolí Horních a Dolních Poãernic postupnû

vydalo 121 závodníkÛ. Nûktefií závod vzali jako

kontrolu své pfiipravenosti na triatlonovou

sezónu, pro jiné byl naopak premiérou v tom-

to sportu. Dal‰í zajímavosti ze 17. kvûtna

nám ochotnû poskytl fieditel závodu, trenér

a hlavní postava poãernického oddílu Vladi-

mír Andr‰.

„Na‰i závodníci se ve startovním poli neztra-

tili. Jakub Josef s jistotou vyhrál kategorii star-

‰ích ÏákÛ. Bára Vidimová s pfiehledem zvládla

premiéru v závodû mlad‰ího Ïactva, v katego-

rii dospûl˘ch byli v popfiedí hned tfii na‰i závod-

níci. Mezi muÏi zvládl nejrychlej‰í závodník

Michal Francke z TJ BiÏuterie Jablonec traÈ 5

km bûh, 20 km kolo a 2,5 km bûh za hodinu

a dvû minuty, nejrychlej‰í Ïenou byla Lenka

Fanturová z VSK FTVS Praha. Nejlep‰í závod-

ník v kategorii star‰ích ÏákÛ Jakub Josef si pora-

dil s tratí 3 km bûh, 12 km kolo a 1,5 km bûh za

39,48 min., vítûzkou v této kategorii dívek se

stala AneÏka Drahotová z TSK Praha.

Poãernick˘ duatlon je jako jiÏ tradiãnû spon-

zorován firmami PPL, Eberspächer, LogoTrans,

Cyklo Poãernice a Pekafiství Moravec z Hor-

ních Poãernic, jehoÏ koblihy byly první slad-

kou odmûnou pro v‰echny úãastníky, ktefií

nároãné tratû duatlonu zvládli. Podûkování

patfií i dal‰ím drobn˘m sponzorÛ a mûstsk˘m

ãástem Praha 20-Horní Poãernice a Praha 14

za umoÏnûní tohoto jiÏ tradiãního a mnoha

závodníky opakovanû nav‰tûvovaného závodu.

BliÏ‰í informace o nûm, v˘sledky i fotografie

jsou umístûny na webu na‰eho oddílu TRI

SKI Horní Poãernice a www.triskihp.tym.cz

a www.sportis.cz.“ 

Oddíl pÛsobící i na âerném Mostû nyní uÏ

pilnû pfiipravuje triatlon na nedûli 28. ãervna

v Dolních Poãernicích, kam zve v‰echny spor-

tovce vãetnû dûtí a mládeÏe. Závod bude mít

také náborov˘ charakter, takÏe pokud se jiÏ nyní

rozhodujete, jaké sportovní odvûtví by va‰im

dûtem nejlépe vyhovovalo, mÛÏete nezávaznû

vyzkou‰et právû tenhle sport, ve kterém se bûhá,

plave i jezdí na kole.

Počernický
duatlon
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na‰i seniofii, ‰kolství
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Výlet na Litoměřicko
Na konci dubna si vyjelo 42 seniorÛ z klubu na v˘let. První zastávka byla v Dok-

sanech, kde mají krásnou faru v barokním slohu, klá‰ter premonstrátÛ, krásn˘ troj-
lodní kostel s nejvût‰í kryptou v románském slohu. Z Doksan na‰e cesta vedla do
Ploskovic. Zdej‰í zámek má bohatou historii, je zrekonstruován, patfií státu a je tady
skuteãnû na co se dívat. Z Ploskovic uÏ jsme zamífiili do Litomûûfiic, kde nás v res-
tauraci Koliba uÏ ãekal obûd, po kterém jsme si prohlédli mûsto. Pro‰li jsme Míro-
v˘m námûstím, které rozlohou 1,8 ha patfií k nejvût‰ím v âechách, kde je morov˘ sloup
z roku 1680 i ka‰na. Krásn˘ je i b˘val˘ královsk˘ hrad a litomûfiické historické budo-
vy a kostely. Ani zdaleka není moÏné vyjmenovat a popsat v‰e, co jsme ten den vidû-
li a zaÏili. Tím spí‰ dûkujeme v‰em, ktefií nám tento zájezd umoÏnili, hlavnû na‰emu
sponzorovi Dr. Otakarovi Horkému.

UpozorÀuji je‰tû také na t˘denní relaxaãní pobyt v Jilemnici od 18. do 25.
záfií, kam se mohou seniofii z Prahy 14 je‰tû hlásit. V pfiípadû zájmu kontaktujte
vedoucí Klubu seniorÛ BoÏenku Merclovou – tel. 733 508 531.

Jaroslava Makalová, seniorská zpravodajka, foto: B. Málek

Prvním na‰ím cílem v Holandsku byl s˘ro-

v˘ trh v Alkmaaru. Probíhá kaÏd˘ pátek a pat-

fií k vyhledávané turistické atrakci. Obcházeli

jsme jednotlivé stánky, ve kter˘ch se krájelo,

váÏilo a také se ochutnávalo. Na‰e dal‰í cesta

vedla k nedaleké dlouhé hrázi, oddûlující Sever-

ní mofie od umûle vytvofieného a odslanûného

jezera. ProtoÏe Holandsko patfií k zemím, ohro-

Ïen˘m zvy‰ováním hladiny mofie v souvislosti

s oteplováním planety, realizují Holanìané opat-

fiení, kter˘mi by chtûli svou zem chránit pfied

zatopením. Následovala náv‰tûva vûtrn˘ch ml˘-

nÛ, chlouby Nizozemí, které leÏely v historic-

kém skanzenu v tûsné blízkosti u sebe. Do jed-

noho z tûchto ml˘nu jsme se podívali a prohlédli

ho odzdola nahoru. Vidûli jsme na vlastní oãi,

jak tady vzniká z obilí mouka. Po celodenním

putování mífiíme smûrem na Amsterodam. Dru-

h˘ den po snídani vyráÏíme do Keukenhofu.

Tento kvûtinov˘ park patfií k nejnav‰tûvova-

nûj‰ím místÛm v Holandsku. Vzhledem k tomu,

Ïe je pro náv‰tûvníky otevfien˘ jen tfii mûsíce

v roce, turistÛ je tu opravdu hodnû. Jeho nádhe-

ra oslovila opravdu v‰echny z nás. Letos navíc

slaví 60. v˘roãí od svého otevfiení. KdyÏ k tomu

pfiipoãteme nádherné poãasí, byl úspûch jist˘.

A uÏ jsme zase zpátky v Amsterodamu. Nase-

dáme na vyhlídkovou loì, která nás povozí po

místních kanálech. Díky nim se tomuto mûstu

také fiíká Benátky severu. Po skonãení projíÏì-

ky dostáváme hodinov˘ rozchod na koupi su-

ven˘rÛ. Následující den byl opût nároãn˘ – po

rozlouãení s Amsterodamem razíme smûrem

k Severnímu mofii do mûsteãka Scheweningen.

Vydali jsme se na místní pláÏ s jemn˘m pískem.

Nûktefií nedÛvûfiiví dokonce na vlastní kÛÏi

vyzkou‰eli, Ïe voda Severního mofie je opravdu

dostateãnû studená. Pfii krátkém rozchodu se nej-

hladovûj‰í z nás obãerstvili a jiní se projeli míst-

ními tramvajemi, které jsou o mnoho ãist‰í neÏ

na‰e. A hurá do Delftu! Toto mûsto patfií k nej-

zajímavûj‰ím historick˘m skvostÛm a to také

díky sv˘m symetrick˘m uliãkám a obrovskému

chrámu v centru mûsta. Jako poslední nás ãeká

mûsto proslavené fotbalem a nejvy‰‰í stavbou

v Nizozemí. ANO! Jedeme do Rotterdamu. Celé

mûsto jsme vidûli ze 180 metrÛ vysoké unikátní

rozhledny. Domy, pfiístav, lodû, zahrady... Lou-

ãíme se s Nizozemskem a ãeká nás noãní cesta

domÛ.Vracíme se trochu unaveni, ale nad‰eni

z toho, kolik vûcí jsme vidûli a zaÏili.

za v‰echny úãastníky dûkují a sepsali
kluci z 9. tfiíd Z· Chvaletická  

Navštívili jsme Holandsko

Nedûle 7. ãervna ZÁMEK JINONICE A VIDOULE
Sraz ve 14 hod. na nástupi‰ti stanice Nové Butovice – trasy metra B

Sobota 13. ãervna PO STOPÁCH DùTSTVÍ A MLÁDÍ ARCH. JANA
KAPLICKÉHO

Sraz ve 14 hod. na stanici tram. ã. 1 a 18 Ofiechovka.

Nedûle 14. ãervna PROKOPSK¯M ÚDOLÍM DO HLUBOâEP
Sraz ve 14 hod. na nástupi‰ti stanice Jinonice – trasy metra B

Sobota 20. ãervna Z KRÁLOVSK¯CH VINOHRAD NA ÎIÎKOV
DO RAJSKÉHO DVORA

Sraz na stanici tram. ã. 11 u Vinohradské trÏnice ve 14 hod.

Sobota 27. ãervna ZÁMEK CTùNICE A HISTORIE VINO¤E
Sraz ve 14 hod. na nástupi‰ti stanice âeskomoravská – trasy metra B

***

ZÁJEZD „JÍŽNÍ ČECHY“ VE DNECH 19. 6–21. 6.
19. ãervna Praha Hl. nádraÏí – odjezd v 7.14 hod. – Hluboká n. Vl.

Pfiíjezd 10.29 hod. Hluboká n. Vl. – prohlídka zámku a Al‰ovy gale-
rie, zámek Ohrada – Lesnictví a Myslivost. âeské Budûjovice – Pfií-
jezd v 18.43 hod. – ubytování. 20. ãervna âeské Budûjovice – odjezd
v 7.41 hod. âesk˘ Krumlov – Pfiíjezd v 8.39 hod., prohlídka hradu
a zámku – âesk˘ Krumlov – Odjezd v 17.50 hod. – âeské Budûjovi-
ce – Pfiíjezd 18.43 hod. – ubytování. 21. ãervna âeské Budûjovice –
RoÏmberk n. Vl. – prohlídka hradu, Vy‰‰í Brod – Prohlídka klá‰te-
ra, âeské Budûjovice. Pfiíjezd Praha Hl. nádraÏí ve 20.41 hod.

Cena zájezdu: 460,– Kã – 2x ubytování a prÛvodcovské sluÏby.
Snídanû, obûdy a veãefie si kaÏd˘ úãastník zaji‰Èuje individuálnû.
Doprava je zaji‰tûna pravideln˘mi vlaky âD. âástku ve v˘‰i 
460,– Kã pfiijímá p. ·lechta (vedoucí zájezdu, tel.: 220 802 267) do
6. 6. 2009. Pofiádá DÛm seniorÛ PORTUS, K. Svûtlé 18, Praha 1.

VLASTIVĚDNÉ VYCHÁZKY pro seniory

Osobní alarm pro každého seniora
K zaji‰tûní vût‰í bezpeãnosti seniorÛ na‰í mûstské ãásti a v soula-

du s „Programem prevence kriminality Mâ Praha 14“ budou aÏ do

22. ãervence vydávány na úseku krizového fiízení ÚMâ Praha 14

osobní alarmy. Seniofii si je mohou zdarma vyzvednout v pondûlí

a ve stfiedu od osmi do dvanácti hodin na pracovi‰ti úseku krizové-

ho fiízení (Bfií VenclíkÛ 1072, 5. patro).                                        F·

Popelka v knihovně
Na spoleãné oslavû Svátku matek se se‰li v hloubûtínské

poboãce MKP seniofii, klienti Dûtského centra Paprsek a dûti

ze Z· Chvaletická. Dûti z dramatického krouÏku zahrály pohád-

ku Popelka, doplnûnou hezk˘mi písniãkami. Paní uãitelky

doprovázely na kytaru, na flétnu hrály dvû dûti a v‰ichni úãin-

kující byli ocenûni mohutn˘m potleskem.

Jana Hradilíková
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Harmonogram mobilního sběru 
NEBEZPEČNÉHO ODPADU

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

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, zásady, fotochemi-

kálie, pesticidy, záfiivky a jin˘ odpad obsahující rtuÈ, oleje a tuk (kro-

mû jedlého), barvy, tiskafiské barvy, lepidla, pryskyfiice, detergenty

a odma‰Èovací pfiípravky, nepouÏitelná cytostatika a léky, baterie a aku-

mulátory.

V uveden˘ch dnech je obsluhována celá sbûrová trasa se v‰emi zastáv-

kami. Nebezpeãné odpady odevzdávejte v˘hradnû obsluze sbûro-
vého vozidla! OÎP ÚMâ Praha 14

Ze systému 
hl. m. Prahy

V Humenci x Sadská 3.6.

Mochovská x Zeleneãská

Pofiíãanská x Klánovická

Hloubûtínská x V Chaloupkách

Chvaletická x Vizírská (chodník)

Svépravická x ·estajovická 4.6.

Konzumní x Na Obrátce

Nehvizdská x Zeleneãská 

Hejtmanská x Vranovská

Cidlinská x Mar‰ovská 

·estajovická x V Chaloupkách 10.6.

VaÀkova x V Chaloupkách

Îelivská x Metujská 

Tálínská u ã.p. 15

·imanovská x Za ‰kolou

Zámeãnická x Mochovská 11.6.

Vírská x Branská

Jordánská x Svárovská

Borská x Rotenská

Karda‰ovská u obch. stfiediska

Cvrãkova x Burdova 17.6.

Svûtská x Lipnická

Stropnická x Za âern˘m Mostem 

Koclífiova x VodÀanská 

Kukelská x Chvaletická 

Splavná x Svárovská 18.6.

Babylonská x Jordánská

VodÀanská x Skorkovská

Nedvûdická x ÎehuÀská 

Lásenická x Lipnická

Horusická x Osická 24.6.

Zvíkovská x Dáfiská

Dfiítenská x Velkoborská

Herdovská x Bo‰ilecká

Jednostranná       

Spolská x Milovská 25.6.

Hamerská x Církviãná

RoÏmberská x Podli‰ovská

Vlkovická x Dvofii‰Èská

Velkoobjemové kontejnery jsou pfiistavo-
vány do 14 hodin dne dle rozpisu.

Ze systému 
MČ Praha 14

NeÏárská x Jansova 8.6.

Hodûjovická x Za Rokytkou

Lomnická x StaÀkovská 9.6.

ManÏ. Dostálov˘ch ã. p. 1303

Doubecká x Ba‰t˘fiská 10.6.

Novozámecká x Vidlák 11.6.

Bfií VenclíkÛ x Vlãkova 15.6.

·romova x Generála Janou‰ka

Va‰átkova x DoleÏalova 16.6.

Bryksova x Kpt. Stránského

Bobkova proti ã. p. 747 17.6.

DoleÏalova chodník proti 1051 18.6.

Trytova x Paculova 22.6.

Anderleho x Generála Janou‰ka 23.6.

Dygr˘nova x Breitcetlova 24.6.

Bryksova u zad. traktu ã. p. 762 25.6. 

Velkoobjemové kontejnery jsou pfiistavo-
vány do 11 hodin dne dle rozpisu a odváÏe-

ny následující den.

Upozornûní: 
velkoobjemové kontejnery jsou urãeny na
odpad z provozu domácností, kter˘ není

moÏné pro jeho objem odloÏit do nádob na

smûsn˘ komunální odpad (popelnic). Jedná

se pfiedev‰ím o ãásti nábytku a podlaho-
v˘ch krytin (lina, koberce). Kontejnery
nejsou urãeny na stavební suÈ, v˘kopovou
zeminu, rostlinn˘ a Ïivoãi‰n˘ odpad,
nebezpeãné sloÏky komunálního odpadu
a odpad z podnikatelské ãinnosti.

NedodrÏení v˘‰e uvedeného ustanovení je
kvalifikováno jako pfiestupek, kter˘ je ná-
slednû fie‰en ve správním fiízení, v nûmÏ
lze uloÏit pokutu do v˘‰e 200 000,– Kã. 

OÎP ÚMâ Praha 14

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY na ČERVEN
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• Úãetní a poradenská firma RADIUS ¤íãany
s.r.o. nabízí, v rámci volné kapacity svého stfie-

diska v Praze 9, komerãní zpracování úãetnictví

vãetnû poskytování ekonomického a daÀového

poradenství. Nejlépe v této nebo blízké lokalitû

v Praze, popfi. v okolí Prahy. Firma pÛsobí v obo-

ru od r. 1995. V souãasné dobû má více neÏ 100

klientÛ, od drobn˘ch podnikatelÛ aÏ po vût‰í fir-

my s roãním obratem pfiesahujícím 100 mil. Kã.

Odbornost, kvalita práce a zastupitelnost na‰ich

zamûstnancÛ zaji‰tûna. Kontaktní osoby Ing. Jifií

·míd, Ing. Zdenûk T˘ce. Tel.: 603 832 163, 

603 288 082, 323 603 775. E-mail: smid.radi-

us@seznam.cz, tyce.radius@seznam.cz. 6/02

Masáže, depilace, zeštíhlující zábaly.
Jitka Foučková Hloubětín

Tel.: 775 393 564

• Hledáme men‰í byt k pronájmu v Praze

a okolí pro 2 osoby – nekufiáky bez zvífiat, zafií-

zení na dohodû, ihned moÏno k nastûhování. T.

220 806 245, 605 845 088. 6/10

• Levné sklady na JV okraji Prahy. Nedaleko

Úval nabízíme pronájem 300–1 200 m2 nezatep-

len˘ch sklad. prostor + cca 1 500 m2 odst. ploch.

Cena dohodou. Tel.: 777 114 704. 6/12

NEHTOVÉ STUDIO – Petra Vilímová
nákupní stfiedisko Hloubûtín

Podûbradská 489, tel. 737 633 699
Pfiijmu manikérku na ÎL

Dezinsekce, 
dezinfekce, deratizace

âi‰tûní kobercÛ a ãalounûného nábytku

Tel.: +420 605 188 700
www.pohodovydÛm.cz 
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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 4 DŮM-BYT, Na Pankráci 57
tel.: 602 172 232

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

Brandýs-Stará Boleslav (OD LABE)
Masarykovo nám. 1778
tel.: 606 376 728, tel./fax: 326 903 081
e-mail: I.spilka@volny.cz

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. 
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ZNALECKÉ OCENùNÍ 
NEMOVITOSTÍ, POZEMKÒ, 
BYTÒ A STAVEB PROVEDE

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

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

po–pá: 10–18 hod.

Sleva 30–50%
na kolekci plavek 2008!

Koňský hnůj v jakémkoliv množství 
dovezu za symbolickou cenu. 

Telefon 602 371 605.

VETERINÁRNÍ KLINIKA PARNÍK
Ordinační hodiny denně 

PO – PÁ 9.00 – 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, 736 481 098
www.veterina-parnik.cz

PLACENÁ ¤ÁDKOVÁ INZERCE

• Koupím byt nebo rodinn˘ dÛm jakékoli veli-

kosti, kategorie a vlastnictví, kdekoli v Praze.

Nabídnûte cokoli, moÏno i dekret – nájemní smlou-

vu, i v domû s majitelem, podnikov˘ apod. I 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. 1/02

• Hledám v lokalitû Prahy 14 pûkn˘ byt nebo

men‰í dÛm. Dûkuji za nabídku. Tel. 725 022 055.

1/06

• Fa J. Macháã – Rekonstrukce umakartov˘ch
koupelen obkladov˘mi panely – levnû od 30.000,

rychle 3 aÏ 5 dní, bez bourání a nepofiádku. V̆ mû-

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

sprch. koutÛ, dlaÏby, malování, lepení podhledÛ,

drobné zednické a jiné práce na zvelebení va‰eho

bytu, úklid + mytí oken. Tel: 777 325 466. 2/03

• Malífiské i lak˘rnické práce tel. 606 227 390.

2/09

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

603 973 500. 2/19

• Práce na PC – www.pracezdomu.com 4/04

• Min. 3500,–/ks zaplatíme za nepo‰kozené

zlaté Svatováclavské dukáty, dále i jiné zlaté min-

ce, ruské, rakouské atd. INTERANTIK Praha 9,

Pod pekárnami ã. 3, – st. Metra Vysoãanská.

T. 283 893 334, 605 829 440 4/07

• 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

. 4/10

• Arch. ateliér nabízí: projekty rodinn˘ch

domÛ, rekonstrukce, pfiestavby, pfiístavby aj. telefon

731 759 496. 4/11

• Prodám zahrádku s chatou Smetanka P9 tel

732 328 084 4/05

• Pronajmu zahradu s domkem poblíÏ Lidlu-

H. Poãernice, cena 3.600 Kã/mûsíc – pouze pro

rekreaci, tel. 777 263 261 5/06

• Dûtsk˘ sekáã – kraÈasy a tílka 20 Kã, znaãko-

vé tepláky,trika a mikiny pro velké i malé dûti, atd.

Po, St, Pá 12–17 h, Út, ât 10–17 h, Hloubûtín,

Klánovická 34, t. 777 261 944. 5/07

• Mandl, prádelna – svoz i odvoz prádla, Klá-

novická 34, P 9, t. 777 261 944, 281 864 211 

5/08

• Sbûrna kovového odpadu a druhotn˘ch
surovin v Praze 9-Satalicích, Budovatelská 427

(naproti âeskému plynu), otevfieno dennû: Po–Pá

8.30–16.30, So–Ne 8.30–15.00. Nejlep‰í ceny
na trhu! Je moÏné si objednat odvoz va‰eho ‰ro-

tu (i papíru) na‰ím autem. Tel.: 606 275 917.

6/01

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

Pfiistavení – odvoz – kontejnery 2 m3 – 9 m3

na suÈ, stavební a domovní odpad.
Pfiistavení kontejneru zdarma.

Telefon: 602 371 605

Nová kolekce plavek 2009 
a spodního prádla

+ nové modely plavek
A. ·eredové!

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

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

tel. 606 903 561, 606 318 139

UZÁVùRKA
inzerce a pfiíspûvkÛ

telefon: 281 005 581

do ã. 7–8/2009 je 12. 6. 2009
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Junior Aerobic Master Classe
UÏ 14. roãník sportovního podniku s názvem v titulku byl k vidûní

v tûlocviãnû Z· Vybíralova, kde má svou základnu aerobiku pofiada-

tel akce – Fit studio D. Nejdfiíve se pfiedstavily ty nejmen‰í nadûje na

pfielomu matefiské a základní ‰koly, pak soutûÏily závodnice I. a II.

kategorie (8–10 resp. 11–13 let), juniorky (13–17), po nich následo-

val step aerobik a super aerobik bez omezení vûku. To v‰e s vdûãnou

diváckou kulisou, pfied kterou se odehrálo i nûkolik exhibiãních vystou-

pení. Tfieba pro trio kadetek (na snímku) to byla generálka pfied repub-

likov˘mi pfiebory v Mladé Boleslavi, nemen‰í aplaus ãekal i na Ïáky-

nû se skladbou Koãky a dal‰í úãinkující. Po témûfi ‰estihodinovém

programu byla asi nejspokojenûj‰í fieditelka závodu Dá‰a Zitová z pofiá-

dající oddílu (na snímku). text a foto: vok
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Filipojakubská noc spoje-

ná s pálením ãarodûjnic má

svÛj pÛvod uÏ u pfiedkfies-

Èansk˘ch pasteveck˘ch

spoleãností, kdy lidé zaãa-

li dûlit rok na dvû teplotní

období a konec dubna byl

jedním pfiedûlem. Název je

podle dfiívûj‰ího kalendáfie,

kdy byl 30. duben svátkem

svatého Filipa a Jakuba.

Dnes bychom tedy mohli

mluvit o Blahoslavovi

a je‰tû to v na‰í mûstské

ãásti nûjak propojit s Eri-

kou, protoÏe program spo-

jen˘ s tradiãním pálením

ãarodûjnic se konal v kyj-

ské restauraci U Eriky

a pfiilehlém okolí. Na dûti

tu ãekala spousta her, divadlo, zajímavé soutûÏe, opékání bufi-

tÛ, zmrzlina i opravdové ãarodûjnice a ony se nenechaly

zahanbit. V‰ak se jich v maskách pfiedstavilo kolem stovky,

z nich se po nároãném v˘bûru stala Miss ãarodûjnice Prahy

14 Maru‰ka Uhlífiová (na snímku s py‰n˘m otcem).

Čarodějnice u ErikyČarodějnice u Eriky

Dûtsk˘ odpolední táboráãek doplnila veãer oprav-

dová vatra, pivo i nûco ostfiej‰ího, speciality na grilu

a trio vytrval˘ch muzikantÛ. Dobrou náladu a zájem

o pálení ãarodûjnic nemohla ohrozit ani neplánovaná

pfieháÀka s vûtrn˘m poryvem, kter˘ dost vych˘lil rov-

né plameny obou ohÀÛ. text a foto: vok
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