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Kulturní dÛm v ·imanovské má za sebou druh˘ mûsíc provozu. Bylo by je‰tû pfiedãasné se pou-

‰tût do nûjakého hodnocení, dopfiejme mu onûch sto dní hájení, jak b˘vá zvykem v masmédiích.

Ale uÏ nyní je patrna zvûdavost a probouzející se zájem vefiejnosti o nabízené programy. Nejak-

tivnûji si zatím poãínají jak ti nejmlad‰í – tedy ‰koly se sv˘mi Ïáky, tak ti nejstar‰í – na‰i seniofii,

ktefií povaÏují kulturák v rámci sv˘ch pravideln˘ch setkání za svÛj druh˘ domov. Tím, Ïe jsme se

jako redakce do kulturního domu pfiestûhovali, nejen Ïe si tu zvykáme na nové prostfiedí, ale jsme

bezprostfiednû u v‰eho, co se zde dûje. A tak máme z ãeho vybírat na tuto pravidelnou dvoustra-

nu obrazov˘ch aktualit.                                                                                                           j‰

aktuality

2

Únor v KD Kyje

Masky v kulturáku
S koncem ledna konãilo i pololetí ve ‰kolách, coÏ bylo

v Z· ·imanovská jiÏ tradiãnû pfiíleÏitostí k uspofiádá-

ní ‰kolního karnevalu. Zcela netradiãnû se ten leto‰-

ní konal v novû otevfieném KD Kyje, kter˘ má ‰kola

na dohled, a proto jej ráda vyuÏívá ke ‰kolním akcím.

Pfiedávání pololetního vysvûdãení tak pfiedcházely tfii

dopolední hodiny ma‰karního plesu s pfiehlídkou

masek, diskotékou, soutûÏemi a v‰eobecn˘m veselím

– které doufám dûtem vydrÏelo i po zji‰tûní známko-

vého skóre…

Maskami se kulturák v únoru naplnil je‰tû jednou –

viz strana 22.                                      text a foto: ves
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PEStr˘ Valent˘n
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Rekreaãní sportovci zvaní „Pohodáfii“ z TJ Kyje uvítali znovuotevfiení kulturního domu

v Kyjích. V pátek 29. ledna se roztanãili na parketu v country stylu kapely Buffalo Bill

a skvûle se bavili. V‰echny mile pfiekvapil nekufiáck˘ sál a pfiíjemné prostfiedí. Po letech

se opût vrátil kulturní Ïivot do na‰í obce, v novém duchu a podle star˘ch tradic.To se

nám líbí a dal‰í akce podpofiíme tak, jak to „Pohodáfii“ umí. JK, foto: j‰

Na titulní stranû: Taneãní v KD Kyje probíhají
do kvûtna pod vedením uãitelky tance Hany
Dluho‰ové s partnerem. Zájemci o taneãní
v podzimním kurzu se jiÏ nyní mohou hlásit na
kontaktním telefonu 284 826 566. Více informa-
cí najdete na www.astra-praha.cz. foto: ves

Vydafiil se i valent˘nsk˘ veãer v pátek 12. února, na kterém vystoupil zpûvák Hynek

Tomm z âerného Mostu se sv˘mi pfiáteli – pianistou Lubo‰em Pfiibylem, Jifiím Kry-

tináfiem (na snímku), hereãkou Miriam Kantorkovou, zpûvaãkou Leonou âernou

a zaãínajícím imitátorem Tomem JankÛ. Jedním z vrcholÛ pohodového veãera byly

dokonce dvû módní pfiehlídky. foto: ves



Na svém 81. jednání dne 26. ledna 
Rada mimo jiné

Vzala na vûdomí oznámení zji‰Èovacího

fiízení dle § 7 zákona ã.100/2001 Sb.,

o posuzování vlivÛ na Ïivotní prostfiedí

a o zmûnû nûkter˘ch souvisejících zákonÛ

k zámûru „Roz‰ífiení stávajícího objektu

IKEA âern˘ Most“ 

PoÏaduje
1. fie‰it cel˘ tah po Chlumecké jako svû-

telnû fiízené kfiiÏovatky ve vzájemné koor-

dinaci na základû doporuãení zpracovatele

dopravní studie TSK hl. m. Prahy – ÚDI

2. parkovací dÛm, pfiistaven˘ na jiÏní stra-

nu objektu, fie‰it ve smûru k obytné zástav-

bû uzavfiením parkovacího prostoru v jed-

notliv˘ch podlaÏích

3. v pfiípadû parkování na stfie‰e parkova-

cího domu a nad roz‰ífiením prodejních

prostor ve 4.NP zv˘‰it atiku alespoÀ do

v˘‰e 2,5 m plnou stûnou po celém obvodu 

4. v dal‰ím stupni dokumentace zachovat

a scelit pû‰í cesty od ul. Bryksova 

5. nahradit odstraÀovanou zeleÀ s 50%

nav˘‰ením a vhodn˘m druhov˘m zastou-

pením z dÛvodu sukcese na pfiilehlém valu

6. koodinovat pû‰í propojení areálu IKEA

s pfiipravovan˘m podjezdem pod praÏ-

sk˘m okruhem R1

7. splnit v‰echna doporuãená opatfiení

dokumentace ãást D.III.- Charakteristika

opatfiení k prevenci, vylouãení, sníÏení,

popfiípadû kompenzaci nepfiízniv˘ch vli-

vÛ na Ïivotní prostfiedí

8. pfiedloÏit Mâ Praha 14 dokumentaci

stavby (DÚR) pfied podáním Ïádosti o vy-

dání rozhodnutí o umístûní stavby se za-

pracovan˘mi v˘‰e uveden˘mi poÏadavky

Schválila spolufinancování projektÛ z roz-

poãtu Mâ Praha 14: Z· Bfií VenclíkÛ –

energetické úspory Mâ Praha 14, Z·

Chvaletická – energetické úspory Mâ Pra-

ha 14 a Z· Gen. Janou‰ka – energetické

úspory Mâ Praha 14, které nepfiekroãí

u jednotlivého projektu 65 % celkov˘ch

nákladÛ

Odvolala z funkce ãlena komise pro v˘cho-

vu a vzdûlávání Eduarda Rabana 

Jmenovala Jaroslavu ·ebkovou do funkce

ãlena komise pro v˘chovu a vzdûlávání

a Tomá‰e Velíka do funkce ãlena komise

kultury a aktivit volného ãasu 

Vzala na vûdomí ukonãení ãlenství Mgr.

·vihela Václava v komisi bezpeãnostní

a protidrogové dnem 16. 12. 2009 

Jmenovala npor. Bambouska Jana, DiS.

ãlenem komise bezpeãnostní a protidro-

gové s úãinností ode dne 1. 2. 2010

Doporuãila volbu Hany KUCHOVÉ –

BREBURDOVÉ pfiísedící Obvodního

soudu pro Prahu 9 pro funkãní období od

roku 2010 do roku 2014

Souhlasila s bezúplatn˘m pfievodem ma-

jetku, vybavení nábytkem ãásti objektu

ã. p. 47, ul. ·imanovská, pfiíspûvkové orga-

nizaci KVIZ Praha 14, tento majetek po-

vede pfiíspûvková organizace nadále ve

svém úãetnictví

Schválila organizaãní fiád pfiíspûvkové orga-

nizace KVIZ Praha 14 s úãinností od

27. 1. 2010

Schválila realizaci akce konané pfii pfiíleÏi-

tosti 65. v˘roãí osvobození âSR pod

názvem „Na kfiídlech svobody“ a uzavfiení

smlouvy na realizaci projektu mezi Mâ

Praha 14 a Ivetou Irvingovou

Schválila v˘roãní zprávu o poskytnut˘ch

informacích dle zákona ã. 106/1999 Sb.,

o svobodném pfiístupu k informacím na

Úfiadu mûstské ãásti Praha 14 za rok 2009

Souhlasila s podáním Ïádosti o dotaci

z rozpoãtu hl. m. Prahy na poskytování

sociálních sluÏeb na území jednotliv˘ch

mûstsk˘ch ãástí Praha 1–22 v roce 2010 

Na svém 82. jednání dne 9. 2. 
Rada mimo jiné 

Pfiijala rezignaci Milana TÛmy na funkci

fieditele pfiíspûvkové organizace KVIZ Pra-

ha 14 ke dni 9. 2. 2010. Povûfiila Bohu-

mila Sobotku, zástupce starosty pfievzetím

pravomocí fieditele pfiíspûvkové organizace

do doby jmenování nového. Bylo vyhlá‰e-

no v˘bûrové fiízení na funkci fieditele pfiís-

pûvkové organizace KVIZ Praha 14 –ozná-

mení uvefiejnûno na www.praha14.cz

Souhlasila s v˘jimeãnû pfiípustn˘m umís-

tûním parkovi‰tû na pozemku parc. ã.

1248/7, k. ú. Hloubûtín, ve funkãní plo‰e

IZ (izolaãní zeleÀ), v souvislosti se staveb-

ními úpravami prÛmyslového areálu Kol-

benova ã. p. 568

Souhlasila s pfiijetím penûÏitého daru úãe-

lovû urãeného ve v˘‰i 4.000 Kã a 18.210

Kã od SdruÏení rodiãÛ pfii matefiské ‰kole

„Obláãek“ na hraãky a pomÛcky pro dûti 
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Informace z jednání Rady Mâ Praha 14

Îhav˘m tématem byla i v únoru na disku-

sním fóru radnice problematika dopravy

v souvislosti s návrhy na omezení MHD

v Praze, o kter˘ch referovala vût‰ina sdûlo-

vacích prostfiedkÛ. Koneãnou teãku do spe-

kulací udûlal primátor hl. m. Prahy Pavel

Bém, jenÏ kategoricky odmítl jakoukoli

moÏnost omezení provozu metra v leto‰ním

roce a zhor‰ení kvality vefiejné hromadné

dopravy v Praze jako celku. Citujeme z jeho

tiskového prohlá‰en z 8. února: „Pro hlav-

ní mûsto Prahu je naprosto nepfiijatelné

jakékoli sniÏování rozsahu a kvality mûstské

hromadné dopravy. Nepfiípustn˘ je pro nás

zásah do provozní doby metra i jakékoli

omezení intervalÛ. Metro je nejkvalitnûj‰í

a nejoblíbenûj‰í souãástí MHD v Praze, na

pozdních a noãních spojích závisí doprava

lidí ze zamûstnání. Nepfiipustíme omezení

ani metra, ani návazné dopravy.“ 

Z diskusního fóra Praha 14 ãlenem Národní
sítû Zdrav˘ch mûst
Na konci roku 2009 se Mâ Praha 14 stala ãle-
nem Národní sítû Zdrav˘ch mûst âR. Tato orga-
nizace sdruÏuje mûsta a obce republiky, která
se zavázala uplatÀovat na svém území principy
UdrÏitelného rozvoje, tedy vytváfiení prosperující
obce za respektování potfieby zachování kvalit-
ního prostfiedí pro Ïivot a sociální a lidské sou-
náleÏitosti. Na‰e mûstská ãást se zavázala, Ïe
bude se sv˘mi obãany aktivnû komunikovat,
srozumitelnû je informovat a zejména reagovat
na jejich pfiání a potfieby. Mûstská ãást tak vyu-
Ïije celou fiadu komunikaãních prostfiedkÛ,
zejména pak v pfiímé interakci prostfiednictvím
osvûtov˘ch kampaní a pfiímém zapojení obãanÛ
do rozhodování mûstské ãásti, a to jak pfii stra-
tegickém rozvoji mûstské ãásti, tak pfii rozhodo-
vání o podobû konkrétních dílãích akcí a projek-
tÛ, které budou následnû dle vytvofiené shody
realizovány. V dal‰ím rozvoji projektu Zdravá
mûstská ãást bude kladen dÛraz na rozvinutí
metod kvality fiízení pfii strategickém rozvoji Pra-
hy 14 tak, aby mohla b˘t s vefiejností dohodnu-
tá opatfiení realizována efektivnû a kvalitnû. 

Anketa spokojenosti

zákazníkÛ 

Mâ Praha 14
Stejnû jako v roce 2009 se rozhodla
Mâ Praha 14 uspofiádat v mûsíci dub-
nu 2010 Anketu spokojenosti zákaz-
níkÛ s jejími sluÏbami. Anketa se
bude konat hlavnû z dÛvodu získání
informací pro zkvalitÀování sluÏeb
mûstské ãásti a moÏností jejich vylep-
‰ení. Ve vstupním prostoru obou
dvou budov radnice budou pfiiprave-
ny anketní lístky, které zákazníci vypl-
ní a po skonãení své náv‰tûvy úfia-
du vloÏí do schránky. V‰em, ktefií se
aktivnû zúãastní této ankety, pfiedem
dûkujeme.
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Rozpoãet Mâ Praha 14 na rok 2010

Mâ P14 pro rok 2010 sestavila rozpoãet,

kter˘ je dle metodiky o sestavování rozpo-

ãtu schodkov˘. Schodek je kryt zapojením

Fondu rezerv a rozvoje. Takto sestaven˘

rozpoãet zaji‰Èuje základní finanãní rámec

potfiebn˘ k tomu, aby Mâ Praha 14 plni-

la ve‰keré své závazky a povinnosti. 

Obsahem finanãního vztahu státního roz-

poãtu k rozpoãtu Mâ P14 v roce 2010 je

pfiíspûvek na ‰kolství a pfiíspûvek na v˘kon

státní správy, kterou mûstská ãást vykoná-

vá v postavení obce. 

V˘‰e pfiíjmÛ pro rok 2010 je rozpoãtována

ve v˘‰i cca 260 mil. Kã. V˘daje bûÏné jsou

rozpoãtovány ve v˘‰i 233 mil. Kã a kapi-

tálové v˘daje ve v˘‰i 62 mil. Kã. Rozdíl

mezi v˘daji a pfiíjmy (tzv. financování)

zahrnuje splátku pÛjãky od hl. m. Prahy,

krytí v˘dajÛ Zamûstnaneck˘m fondem

a zapojení Fondu rezerv a rozvoje. 

P¤ÍJMY
Dotace pfiedstavují nejvy‰‰í pfiíjmovou

poloÏku v rozpoãtu na‰í mûstské ãásti. Dûlí

se na dotace ze státního rozpoãtu (pro rok

2010 ve v˘‰i cca 37 mil. Kã) a dotace hlav-

ního mûsta Prahy (111 mil. Kã). Dal‰í

dÛleÏitou poloÏkou v rozpoãtu je pfievod ze

zdaÀované ãinnosti ve v˘‰i 66 mil. Kã, tyto

finanãní prostfiedky byly v rozpoãtu vyuÏi-

ty hlavnû na pokrytí plánovan˘ch kapi-

tálov˘ch v˘dajÛ. DaÀové pfiíjmy jsou rela-

tivnû stabilní ve v˘‰i cca 44 mil. Kã,

nedaÀové pfiíjmy jsou oãekávány ve v˘‰i

2,5 mil. Kã. U daÀov˘ch pfiíjmÛ se jedná

o správní poplatky, místní poplatky a daÀ

z nemovitosti (v roce 2010 dojde k nav˘-

‰ení pfiíjmÛ Mâ z danû z nemovitosti;

zmûnou zákona do‰lo ke zdvojnásobení

koeficientu pro v˘poãet této danû). Ne-

daÀové pfiíjmy zahrnují sankãní platby,

pfiíjmy z úrokÛ a dal‰í drobné nedaÀové

pfiíjmy.

V¯DAJE 
V˘daje jsou ãlenûny na základû platné roz-

poãtové skladby (Vyhl. ã. 323/2000

Ministerstva financí) dle jejich úãelu ãer-

pání, tj. na v˘daje bûÏné (neinvestiãní)

a kapitálové (investiãní).

BùÎNÉ V¯DAJE:
1. správa majetku – rozpoãtované finanã-

ní prostfiedky ve v˘‰i 810 tis. Kã jsou urãe-

ny na konzultaãní a poradenskou ãinnost,

nájemné z pozemkÛ a na platbu poplatkÛ

za poskytování údajÛ z informaãního

systému, a to i zpÛsobem umoÏÀující dál-

kov˘ pfiístup 

2. ochrana Ïivotního prostfiedí – rozpo-

ãtované finanãní prostfiedky ve v˘‰i 23 mil.

Kã jsou urãeny na údrÏbu dûtsk˘ch hfii‰È,

zlep‰ení vzhledu území Mâ P14 (v˘sadba

nov˘ch rostlinn˘ch kultur, sbûr psích

exkrementÛ, sekání trávy atd.) a odvoz

komunálního odpadu 

3. doprava a v˘stavba – ãástka 7 mil. Kã

je urãena na opravy a úklid komunikací

(novû pfiibyla údrÏba ve‰ker˘ch chodníkÛ

na pozemcích Mâ)

4. ‰kolství – je v rozpoãtu zaji‰tûno ãást-

kou 62 mil. Kã, z toho tvofií v˘daje na pfiís-

pûvky do základních a matefisk˘ch ‰kol cca

57,5 mil. Kã. Finanãní prostfiedky ve v˘‰i

2,4 mil. Kã jsou zde urãeny na vybavení 2

nov˘ch tfiíd a novû vznikl˘ch nákladÛ na

energii pro M· Zeleneãská – odlouãené

pracovi‰tû Sadská.

5. zdravotnictví a sociální vûci – rozpoãet

v této oblasti je fie‰en v rámci sociálních

dávek, které jsou na‰í mûstské ãásti pfiidû-

lovány úãelovû bûhem roku, na základû

ãehoÏ dochází k nav˘‰ení rozpoãtu. Schvá-

len˘ rozpoãet ãiní cca 5 mil. Kã z toho 2,6

mil. Kã je urãeno na zaji‰tûní peãovatel-

ské sluÏby. Finanãní prostfiedky ve v˘‰i 650

tis. Kã jsou urãeny na protidrogovou pre-

venci. 

6. zastupitelstvo a místní správa – zde

jsou soustfiedûny odmûny ãlenÛm zastu-

pitelstva, mzdové v˘daje a odvody sociál-

ního a zdravotního poji‰tûní za zamûst-

nance úfiadu a rovnûÏ jsou zde zahrnuty

finanãní prostfiedky na vzdûlávání zamûst-

nancÛ úfiadu. Dále je zde rozpoãtována

ãástka cca 27 mil. Kã na zaji‰tûní fiádného

chodu a provozu úfiadu Mâ P14 a je

Sestavování rozpoãtu se fiídí zákonem ã. 131/2000 Sb., o hlavním mûstû
Praze ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ a dále zákonem ã. 250/2000 Sb.,
o rozpoãtov˘ch pravidlech územních rozpoãtÛ ve znûní pozdûj‰ích
pfiedpisÛ. Oddûlení rozpoãtu odboru ekonomiky Úfiadu Mâ Praha 14
zaãalo pracovat na pfiípravû sestavení rozpoãtu pro rok 2010 jiÏ
v polovinû roku 2009. Jednotlivé odbory byly vyzvány k pfiedloÏení sv˘ch
poÏadavkÛ a byly predikovány pfiíjmové moÏnosti Mâ P14.

PŘEHLED PŘÍJMŮ 2005–2010 v tis. Kč

Státní dotace

Dotace HMP

Dotace celkem

Vlastní pfiíjmy

PŘEHLED VÝDAJŮ 2005–2010 v tis. Kč

RÛzné v˘daje

Kapitálové v˘daje
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vytvofiena rezerva ve v˘‰i 500 tis. Kã, ze

které budou v prÛbûhu roku 2010 hraze-

ny neoãekávané v˘daje. Na rozvoj infor-

matiky je v rozpoãtu poãítáno s ãástkou

5 mil. Kã. 

7. ekonomika, granty – v roce 2010 po-

ãítá Mâ P14 s v˘daji na granty na vefiejnû

prospû‰né úãely ve v˘‰i 3,1 mil. Kã (2 mil.

Kã pro oblast sociální péãe, zdravotnictví,

protidrogové prevence a prevence kri-

minality; 800 tis. Kã pro oblast sportu,

tûlov˘chovy, kultury a volného ãasu dûtí

a mládeÏe; 300 tis. Kã na pfiíspûvky na

zaji‰tûní sluÏby). Tyto prostfiedky jsou kry-

ty z pfiíjmÛ z v˘herních hracích auto-

matÛ.

8. kultura – rozpoãet ãiní cca 7 mil. Kã.

Je prozatím nastaven pouze na polovinu

roku. Prostfiedky jsou urãeny na zaji‰tûní

ãinnosti redakce ListÛ Prahy 14, Centra

vzdûlávání a vefiejného internetu, Kultur-

ního domu Kyje a dále na pokrytí provo-

zu pfiíspûvkové organizace KVIZ Praha 14

a na mzdové a ostatní osobní náklady

jejích zamûstnancÛ. 

KAPITÁLOVÉ V¯DAJE:
Finanãní prostfiedky jsou rozpoãtovány na

akce:

• „Objekt Sadská ãp. 530 – pfiestavba na

M· a ubytovnu“ ve v˘‰i 15 mil. Kã

• „Komunitní centrum Hloubûtínská

ãp.55“ ve v˘‰i 10 mil. Kã

• „Parkovi‰tû Lednická“ ve v˘‰i 2 mil. Kã

• „V˘kup pozemkÛ“ ve v˘‰i 5 mil. Kã

• „Rekonstrukce v˘tahÛ Bfií VenclíkÛ ãp.

1070, 1071“ ve v˘‰i 2 mil. Kã

• „Rekonstrukce v˘tahÛ Karda‰ovská ãp.

753, 754“ ve v˘‰i 1,8 mil. Kã

• „Rekonstrukce stfiech Slévaãská ãp. 496,

497“ ve v˘‰i 2,6 mil. Kã

• „Technické vybavení ãásti objektu ·ima-

novská ãp. 47“ ve v˘‰i 1,3 mil. Kã

• „V˘mûna oken Karda‰ovská ãp. 755,

756“ – ve v˘‰i 5,5 mil. Kã

• „Hfii‰tû Pilská – rekonstrukce a roz‰ífie-

ní hfii‰tû“ – ve v˘‰i 4 mil. Kã

V rámci ‰kolství jsou rozpoãtovány tyto

akce:

„Z· Hloubûtínská ãp. 700 – vybudování

sociálního zafiízení pro Ïáky“ ve v˘‰i

3 mil. Kã

• „Z· Bfií VenclíkÛ ãp. 1140 – pofiízení

sestavy interaktivní tabule“ ve v˘‰i 100

tis. Kã

• „Z· Chvaletická ãp. 918 – rekonstruk-

ce elektroinstalace“ ve v˘‰i 5 mil. Kã

• „M· Vybíralova ãp. 967 – v˘mûna

oken“ – ve v˘‰i 1,8 mil. Kã

• „M· Vybíralova ãp. 968 – v˘mûna

oken“ – ve v˘‰i 1,6 mil. Kã

• „M· ·estajovická – v˘mûna oken“ ve

v˘‰i 1 mil. Kã

Zpracování projektov˘ch dokumentací –

je zde rozpoãtována ãástka 700 tis. Kã

Mûstská ãást se rovnûÏ bude snaÏit stejnû

jako v minul˘ch letech získat bûhem

roku úãelové investiãní dotace z pro-

stfiedkÛ MHMP, ze státního rozpoãtu

a pfiíp. z evropsk˘ch fondÛ.

Rozpoãet na rok 2010 byl projednán

Radou Mâ P14 a schválen Zastupitel-

stvem Mâ P14 dne 17. 12. 2009. 

Péãe o svûfien˘ bytov˘ fond je zaji‰Èová-

na prostfiednictvím správní firmy

SMP14, a. s. v rámci tzv. zdaÀované ãin-

nosti Mâ P14. Finanãní plán zdaÀova-

né ãinnosti pro rok 2010 poãítá s ãástkou

témûfi 57 mil. Kã, která je urãena na

opravy, údrÏbu, revize a správu bytové-

ho a nebytového fondu.

■
Závûrem lze konstatovat, Ïe schválen˘

rozpoãet je sestaven vyváÏenû a umoÏÀu-

je zajistit nejdÛleÏitûj‰í potfieby Mâ P14

v leto‰ním roce.

zástupce starosty Mgr. Daniel Rovan

vedoucí odboru ekonomiky ÚMâ P14

Ing. Katefiina Abou Chahine

B¤EZEN
Ilustrace Miloslava Havlíãka 
Ve stfiedu 3. bfiezna zveme do
Galerie14, nám. Plk. Vlãka 686,
âern˘ Most na vernisáÏ ilustrací
Miloslava Havlíãka. BlíÏe o v˘sta-
vû, na níÏ budete moci obdivovat
i vynikající kresby letadel a bitev-
ních lodí, pí‰eme v medailonku
autora na str. 21–22. V˘stava, jeÏ

se koná pod zá‰titou starosty Pra-
hy 14, potrvá do 25. bfiezna
a bude otevfiena vÏdy v úter˘, stfie-
du a ãtvrtek 14.00–18.00 hodin
a v nedûli 14.00–17.00 hodin.
Vstup voln˘.

IUVENTA DUO
Ve stfiedu 17. bfiezna se uskuteãní
v Galerii 14 koncert komorní hud-
by. Vystoupí IUVENTA DUO: Milan
Wichterle – fagot a Luká‰ Klánsk˘
– klavír. Na programu budou
skladby W. A. Mozarta, B. Marcel-
la, K. M. Webera a dal‰ích. Zaãátek
koncertu je v 18.30 hodin, vstup
voln˘.

Dûtsk˘ ‰ipkov˘ turnaj
·ipkové t˘my PlzeÀka A a B
s panem Jaroslavem Dragounem za
podpory Mâ Praha 14 pofiádají
v sobotu 20. bfiezna dûtsk˘ ‰ipko-
v˘ turnaj. Prezence od 14 hodin,
zaãátek hry ve 14.30 hodin. Star-
tovné ãiní 50 Kã. Turnaj se usku-
teãní v restauraci Za Horou na âes-
kobrodské ulici ã. 1 (u stanice
autobusÛ 208, 109 a 181).

Turnaj ve stolním tenisu
V sobotu 20. bfiezna se uskuteãní
ve sportovní hale plaveckého
areálu Hloubûtín, Hloubûtínská 80,
turnaj ve stolním tenisu pro nere-
gistrované hráãe od 15 let. Prezen-
ce 8.30–8.50 hod., zaãátek turnaje
v 9 hodin. Startovné 50,– Kã na
osobu. Vstup pouze v sálové obuvi.

Velikonoãní trh neziskov˘ch 
organizací
V pondûlí 29. bfiezna se na pro-
stranství u ka‰ny na koneãné
stanici metra âern˘ Most bude
konat opût Velikonoãní trh. 
Od l3 do l7 hodin zde budou
neziskové organizace z Prahy l4
vystavovat a prodávat své v˘robky
a drobné dárkové pfiedmûty.
Pfiijìte si vybrat hezké velikonoãní
dárky pro své blízké.

DUBEN
VernisáÏ fotografií
Ve stfiedu 7. dubna v 17 hodin
bude v Galerii 14 zahájena v˘stava
fotografií Richarda Brejníka. 

BliÏ‰í informace o v˘stavû a auto-
rovi se dozvíte v pfií‰tích Listech.

Koncert komorní hudby
Dne 14. dubna od 18.30 hodin se
uskuteãní v Galerii 14 koncert
smyãcového kvarteta PARNAS
QUARTET PRAGUE. Program bude
upfiesnûn v pfií‰tím vydání ListÛ
Prahy 14. Vstup voln˘.

Svatojifiská pouÈ
V sobotu 24. dubna se koná tra-
diãní Svatojifiská pouÈ v Hloubûtí-
nû na prostranství pfied Penny
Marketem. Náv‰tûvníci, hlavnû dûti 
se mohou tû‰it na pouÈové atrakce
– fietízkov˘ kolotoã, houpaãky,
autodráhu, stfielnici, na nafukovací
hrad ãi Ïirafu a divadélko. 
Chybût nebudou ani stánky
s obãerstvením a sladkostmi. 
Souãástí pouÈové zábavy budou
rovnûÏ tradiãní vepfiové hody 
na Staré hospodû. Podrobn˘ pro-
gram pouti zvefiejníme v pfií‰tích
Listech.
Poznámka: Zmûna programu
vyhrazena.

Kulturní a sportovní akce radnice
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Programová nabídka KD Kyje pro vefiejnost – bfiezen

V˘stava fotografií Milana ·áry (in memoriam): do konce bfiezna, v‰ední dny kromû pátku od 10–16 hod.

Klub seniorÛ âM: 3., 10., 17., 24. a 31. bfiezna, vÏdy od 13 do 16 hod., 5. 3. v 11–12 hod. 

Jazykové kurzy pro dûti a dospûlé: angliãtina a nûmãina (pfiihlá‰ky a více info u lektorky Petry Novotné 
na tel. 777 180 240) 

Kfieslo pro hosta: Kvûta Fialová a její hosté: 5. 3. od 19 hod., vstupné 110 Kã, seniofii 55 Kã

Country veãer – Kolegové: 12. 3. od 19 hod., vstupné 90 Kã, seniofii 45 Kã

Taneãní kurzy: pfiihlá‰ky na telefonu 284 826 566. Více informací na www.astra-praha.cz

Ples Z· ·imanovská: 26. 3. od 18 hod.

První obãansk˘ ples: 27. 3. od 18 hod.

Pohádková nedûle: 28. 3. v 15–16 hod., vstupné 50 Kã, dûti 25 Kã

Zmûna programu vyhrazena. Dotazy k programu na tel.

724 099 889 (Carlos Îák). Kromû v˘‰e uveden˘ch akcí pro

vefiejnost probíhají v KD Kyje rovnûÏ uzavfiené akce pro

Z· a M· (napfi. Miss Madlenka a Mr. Paleãek), v bfieznu se

zde dále uskuteãní mj. shromáÏdûní hasiãÛ hl. m. Prahy ãi

Mental Power Prague film festival – natáãení filmu.

Velk˘ sál KD Kyje je vhodn˘ pro pofiádání nejrÛznûj‰ích

kulturních, vzdûlávacích ale i sportovních akcí (stolní tenis,

‰ipky) jak pro vefiejnost, tak i pro uzavfienou spoleãnost

(napfi. firemní akce, veãírky apod.). Pro náv‰tûvníky KD

Kyje je také k dispozici novû otevfiená restaurace ·imanda

a pfiipravuje se téÏ otevfiení penzionu.

Do konce bfiezna bude probíhat v sále KD Kyje komorní v˘stava jako vzpomínka na foto-

grafa z Prahy 14 Milana ·áru (1937–2009). Fotografování se Milan ·ára vûnoval v podsta-

tû jiÏ od mládí. Nejvíce fotografick˘ch zku‰eností mu pfiedal profesor Famu Zdenûk Virt,

akademick˘ malífi. Profesionálním fotografem se stal ve sv˘ch tfiiceti letech a o dvû desetile-

tí pozdûji (80. aÏ 90. léta minulého stoleté) patfiil mezi nejproduktivnûj‰í komerãní fotografy

v tehdej‰ím âeskoslovensku. Pracoval zejména pro spoleãnosti zahraniãního obchodu. Jeho

fotografie zdobily v˘klady prodejen, objevovaly se v katalozích a ãasopisech, slouÏily k pre-

zentaci na‰ich v˘robkÛ v zahraniãí, zejména ve Velké Británii a Francii. Bylo vydáno více neÏ

1 000 titulÛ kalendáfiÛ s jeho fotografiemi, mj. se prezentoval v prestiÏním módním ãasopi-

su Vogle. Z fotomodelek pracoval s kráskami, jako byla napfi. Ivana Trumpová ãi Katefiina

BroÏová. Milan ·ára obdivoval práci fotografa Richarda Avedona a Josefa Sudka. Ve své

volné tvorbû se vûnoval hlavnû ãernobílé fotografii Ïenského aktu a nevyh˘bal se ani ãernobílému záti‰í. Své fotogra-

fie si i sám zvût‰oval a vyvolával, rád experimentoval, napfi. v posledních patnácti letech pracoval témûfi v˘hradnû s jedi-

nou modelkou – svou Ïenou Ivanou. VÏdy se snaÏil hledat vlastní cestu a svÛj fotografick˘ styl. Tvrdil, Ïe fotografuje

a tvofií pro sebe a své potû‰ení a z toho nikdy neslevil.
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Votuzská 379, Praha 9,
spojení autobusy z ter-
minálu âern˘ Most do
zastávky Votuzská,
bliÏ‰í informace na:
www.divadlopocernice.cz

Pfiedprodej na bfiezen 2010 v pokladnû

divadla od úter˘ 9. února, od následující-

ho dne jsou moÏné internetové rezervace

nebo zakoupení vstupenek v pokladnû

Chvalského zámku.

Pokladna v divadle je otevfiena po–ãt

16–18 hod. a hodinu pfied kaÏd˘m pfied-

stavením.

Pokladna ve Chvalském zámku je otevfie-

na dennû 10–16 hod.

Úter˘ 2. bfiezna v 11 hod. (vefiejná generál-

ka), stfieda 3. bfiezna v 19.30 hod. (premié-

ra), dal‰í pfiedstavení ãtvrtek 25. bfiezna.

v 19.30 hod.

Petr Strnad / JAK UVA¤IT ÎÁBU
Premiéra, pfiíbûh o lásce aÏ na vûãnost

v autorské reÏii Petra Strnada. Tragikome-

die napsaná pro Vilmu Cibulkovou a Mi-

roslava Etzlera.

Pátek 5. bfiezna – nedûle 7. bfiezna
POPAD 
PraÏská oblastní pfiehlídka amatérsk˘ch

divadel. Program najdete na webov˘ch

stránkách divadla. Vstupné na v‰echna

soutûÏní pfiedstavení je dobrovolné.

Sobota 13. bfiezna v 15 hod.
PRINCEZNA LEONT¯NKA
Lidu‰ãino divadlo. Velká roztomilá klasic-

ká pohádka s písniãkami.

Pondûlí 15. bfiezna v 19.30 hod.
Richard Baer / SMÍ·ENÉ (PO)CITY
Produkce UA Jaroslava Svobodová, reÏie:

Ludûk Munzar. Komedie plná ozdravují-

cího laskavého humoru, lásky a sexu lidí

star‰ích ‰edesáti let, jiskrného dialogu,

jímavého a hlubokého citu. Hrají: Jana

Hlaváãová, Petr Kostka, Jaroslav Satoran-

sk˘, Ladislav Hampl/Josef Zyka.

âtvrtek 18. bfiezna v 19.30 hod.
Antonín Procházka / VùRNÍ ABONENTI
Produkce UA Harlek˘n. Komedie o tom,

co se stane, kdyÏ si manÏelé sednou v hle-

di‰ti kaÏd˘ jinam a on dostane mladou

pÛvabnou sousedku. Hrají: Václav Vydra,

Jana Bou‰ková a dal‰í.

Sobota 20. bfiezna v 19.30 hod.
SEX, DRUGS, ROCK AND ROLL
Divadlo Bolka Polívky a Divadelní spolek

Frída. Tragikomedie o zbabraném Ïivo-

tû absolventa herecké ‰koly, o drogách,

AIDS, osudové lásce a okraji spoleãnosti.

Hrají: Martin Trnavsk˘, Radim Novák

a Bára Munzarová.

Nedûle 21. bfiezna v 15 hod.
O âERVENÉ KARKULCE
Divadlo Z Praku. Tradiãní klasická pohád-

ka trochu netradiãnû.

Úter˘ 23. bfiezna v 19.30 hod.
KOUZELN¯ SVùT OPERETY A MUZIKÁLÒ 
Vydavatelská a umûlecká agentura Delfa

(pofiadatel akce). Operetnû muzikálové

hity v podání sopranistky Ivety Dufkové za

klavírního doprovodu prof. Jifiího Pazoura

– celoveãerní recitál. 

Sobota 27. bfiezna v 19.30 hod.
Michael Frayn / BEZ ROUCHA aneb 
JE·Tù JEDNOU ZEZADU
Divadelní soubor Právû zaãínáme. Kome-

die svûtoznámého dramatika o tom, jak

tûÏk˘ je hereck˘ chlebíãek. 

Nedûle 28. bfiezna v 15 hod.
JAK ZKROTIT PRINCEZNU
Divadelní agentura Praha. V˘pravná po-

hádka o rozmazlené princeznû.

Stfieda 31. bfiezna v 19.30 hod.
Lumír Ol‰ovsk˘ / DEN NA ZKOU·KU
Divadelní spolek Háta. Hudební kome-

die.Ve virtuálním svûtû internetu spolu

Pavel a Veronika proÏili vá‰niv˘ vztah

ov‰em v reálném svûtû je v‰e tro‰ku jinak.

Hrají: Monika Absolonová, Radek Valen-

ta, Laìka Nûrge‰ová, Jan Maxián

*
V˘stava ve foyeru divadla (bfiezen – du-

ben): TOULKY CESTOU NECESTOU – scené-

rie krajin na fotografiích Arno‰ta Vrány.

ZMùNA PROGRAMU VYHRAZENA. 

Divadlo v Horních Poãernicích (program na bfiezen)

Na podzim loÀského roku byla v areálu

b˘valé „alvajsky“ v Hloubûtínû otevfiena

matefiská ‰kolka For Junior, v níÏ je je‰tû

pár voln˘ch míst. Ale hlavnû tady nabízejí

pro v‰echny dûti pfied‰kolního vûku z oko-

lí nûkolik krouÏkÛ veden˘ch vskutku kva-

lifikovan˘mi pedagogy. KaÏdou stfiedu

stráví dûti ze ‰kolky cel˘ den s rodilou

mluvãí v anglickém jazyku, pro pfiíchozí

dûti je v˘uka angliãtiny tent˘Ï den dopo-

ledne i odpoledne v délce klasické ‰kolní

hodiny. Jednou za 14 dní ve ãtvrtek a pá-

tek tady absolventka DAMU vede dvou-

hodinov˘ dramatick˘ krouÏek, v nûmÏ

seznamuje dûti s divadelními kost˘my

nebo loutkami a uãí je hrát divadélko, kte-

ré jim samozfiejmû sama pfiedvádí. Úterní

v˘tvarn˘ krouÏek v soukromé ‰kolce v Na-

demlejnské ulici je v reÏii uãitelky s praxí

v ZU·. Absolventka bakaláfiského studia

na FTVS zase vede v pondûlních dopoled-

ních i odpoledních hodinách krouÏek

sportovních her, kter˘ je zamûfien na cel-

kové procviãení a protaÏení tûlíãek hlavnû

venku. Ideální je zejména pro hyperaktiv-

ní dûti a dûti s poruchami pozornosti.

S nástupem jara tady poãítají s je‰tû vût‰ím

vyuÏitím pfiilehlé cyklistické stezky, která

vede k Hofiej‰ímu rybníku. 

V‰echny uvedené krouÏky jsou pro dûti od

dvou do ‰esti let. Rodiãe si bûhem nich

mohou zafiídit nezbytné záleÏitosti, pro

Nabídka 
krouÏkÛ

Rehabilitaãní program
sdruÏení Cerebrum
Od dubna zahajuje sdruÏení Cerebrum

dal‰í rekondiãnû rehabilitaãní program

pro osoby po po‰kození mozku a jejich

rodinné pfiíslu‰níky. Zafiazení do progra-

mu pfiedchází setkání s psycholoÏkou

a krátká diagnostika. V pfiípadû dotazÛ

ãi zájmu o úãast v programu kontaktuj-

te Terezu Îílovou na tel. 773 540 589

nebo emailu cerebrum@cerebrum2007.cz.

Více informací se dozvíte na www.cereb-

rum2007.cz

hlídací babiãky a dûdy je zase ideální sou-

sedství restaurace U dvou smrkÛ, kde si

mohou od vnouãat na chvíli odpoãinout

a naãerpat tak síly na dal‰í hlídání. Více

informací o matefiské ‰kolce a nabízen˘ch

krouÏcích získáte na mobilu 725 738 151

nebo na forjunior@email.cz. vok



Jak se vám Ïije na âerném Mostû?
Na âern˘ Most jsem se s rodiãi pfiestûho-

val v roce 1975. V té dobû zde teprve

v˘stavba sídli‰tû zaãínala. Nebylo zde Ïád-

né metro, nákupní stfiediska, ‰koly, ‰kolky

atd. Z mého pohledu dne‰ní sídli‰tû âer-

n˘ Most nabízí obyvatelÛm pohodlné byd-

lení, dostupné nákupní moÏnosti, pohodl-

né cestování MHD, moÏnosti v˘bûru

matefiské ‰kolky ãi základní ‰koly v místû

bydli‰tû. Je patrná snaha dále roz‰ifiovat

úroveÀ sluÏeb pro zdej‰í obyvatele. Já Ïiji

v této ãásti Prahy rád.

Jste otcem jednoho dítûte. Jaké v˘chovû
dáváte pfiednost – pfiísné nebo spí‰e libe-
rální?
Mám dceru Terezu a z mého pohledu

vÛbec nejde o to, jestli zastávám pfiísnou ãi

liberální v˘chovu, ale spí‰e jde o snahu,

aby z mé dcery vyrostl slu‰n˘ ãlovûk, kte-

r˘ uznává urãité morální hodnoty v Ïivotû. 

Od roku 2000 podnikáte. Jak pociÈujete
jako podnikatel dopad hospodáfiské krize?
V roce 2000 jsem zaloÏil bezpeãnostní

agenturu. Na‰e sluÏby jsou zaloÏené na

fyzické ostraze, propojené s bezpeãnostní-

mi technologiemi a díky spojení moderní

techniky a lidského faktoru lze dosáhnout

vysoké kvality zabezpeãení objektÛ a ro-

zumn˘ch finanãních nákladÛ, coÏ zname-

ná spokojenost zákazníka. Samozfiejmû

i mû jako podnikatele se hospodáfiská kri-

ze dotkla, i kdyÏ ne v mûfiítku firem, které

jsou zamûfiené na v˘robu. Z druhé strany

s úbytkem pracovních pfiíleÏitostí se zlep-

‰ila úroveÀ uchazeãÛ o práci a tím pádem

spokojenost klientÛ. V‰echno má své pro

a proti, ale pevnû doufám, Ïe hospodáfiská

krize brzy skonãí.

Jak se vám pracuje v ãele kontrolního
v˘boru. Va‰ím pfiedchÛdcem, jestli se
nem˘lím, byl v této funkci ing. Václav
Hollan, toho ãasu v dÛchodu. Podûlil se
s vámi o nûkteré ze sv˘ch zku‰eností?
V ãele kontrolního v˘boru jsem tfii roky,

bûhem nichÏ jsme provedli mnoho kontrol

v rámci mûstské ãásti bez zji‰tûní závaÏnûj-

‰ích nedostatkÛ. S t˘mem v kontrolním

v˘boru se mi spolupracuje velmi dobfie,

zvlá‰tû s paní tajemnicí Smejkalovou, na

kterou se mÛÏu ve v‰em spolehnout.Pan

Ing. Hollan mi pfiedal mnoho cenn˘ch

zku‰eností, které jsem potom mohl v pra-

xi uplatnit, a jsem tomu rád.

Jak se âSSD dafií v zastupitelstvu prosazo-
vat svoje návrhy a pfiipomínky?
Vzhledem k tomu, Ïe jsme v tomto voleb-

ním období jako strana âSSD v opozici, je

velmi tûÏké prosadit na‰e návrhy, nebo pfii-

pomínky. Pevnû vûfiím, Ïe s nadcházejícím

volebním obdobím se tato situace zmûní.

Pro pfiíklad: já osobnû a bohuÏel bez odez-

vy jsem prosazoval na zastupitelstvu vyfie-

‰ení parkování vozidel v Rajské zahradû,

a to z dÛvodu blíÏící se zimy, aby mohly

vozy TSK a PraÏsk˘ch SluÏeb bez problé-

mÛ uklízet vozovky a chodníky od snûhu. 

Jaké vidíte plusy a jaké mínusy rozvoje
Prahy 14 v posledních letech?
Bezpochyby mezi pozitiva patfií vybudo-

váni Obchodního a Zábavního Centra

âern˘ Most, otevfiení gymnázia v ulici

Vybíralova, pfiipravuje se projekt na

v˘stavbu parku, dokonãuje se propojení

D8 a R10, coÏ zásadnû zlep‰í provoz v uli-

ci Kolbenova. Mezi vûci, které já hodno-

tím jako nezdafiené, je neodsouhlasení

prodeje pozemkÛ v Broumarské ulici, kde

mohlo dle projektu vyrÛst krásné bydlení

jak pro vefiejnost, tak pro seniory. Osobnû

mû mrzí, Ïe se tento projekt zatím neu-

skuteãní.

Co se vám na dne‰ní dobû líbí a co nao-
pak vás dokáÏe „vytoãit“?
Pfii pohledu na lidi a jejich chování si uvû-

domím, jak je dne‰ní doba uspûchaná. Jen

velmi málo z nás vnímá ostatní kolem sebe,

natoÏ pfiírodu. Pro vût‰inu lidí je dÛleÏitûj-

‰í vzhled neÏ charakter ãlovûka. Mladí lidé

ocení více znaãkové boty, neÏ v˘let na hrad,

táborák s pfiáteli. Na druhou stranu jsem

ohromen˘ znalostmi lékafiÛ, ktefií mohou

léãit nemoci, na které se je‰tû donedávna

umíralo, bûÏnou samozfiejmostí je pouÏívá-

ní moderní techniky v domácnosti, která

vám u‰etfií spoustu ãasu, a ten pak mÛÏeme

vyuÏít pro své dûti KaÏdá doba má svá pro

a proti, pfiál bych si jen, aby lidé neznali jen

cestu do práce a z práce, ale na‰li si ãas pro

sebe a rodinu.

âemu se nejradûji vûnujete ve volném
ãase?
BohuÏel nejsem v dne‰ní dobû Ïádnou

v˘jimkou a volného ãasu mám málo. Pro-

to se snaÏím v‰echen tento voln˘ ãas trá-

vit s rodinou nebo s pfiáteli. Máme rádi

pfiírodu, tak chodíme ãasto po rÛzn˘ch

v˘letech, lyÏujeme, v létû pravidelnû sjíÏ-

díme fieku Vltavu. SnaÏíme se hlavnû o to,

b˘t co nejvíce jako rodina pohromadû

a tomu pfiizpÛsobujeme i zábavu.

Jak˘ máte v rodinû vztah k zimû a zimním
„radovánkám“?
Jak uÏ jsem fiíkal, celá rodina ráda lyÏuje

a to znamená, Ïe pokud máme volno, vyrá-

Ïíme v sobotu na otoãku lyÏovat do Krko-

no‰ a v dobû jarních prázdnin vût‰inou

v‰ichni jedeme na t˘denní dovolenou.

Navíc chodíme kaÏdou nedûli veãer s par-

tou pfiátel si zahrát hokej. Upfiímnû si ale

myslím, jak krásná umí b˘t zima na

horách, tak obtíÏná a dlouhá je ve mûstû.

Pfiedstavte si, Ïe vám zlatá rybka vylove-
ná v Kyjském rybníce splní tfii pfiání. Jaká
by to byla?
JelikoÏ v‰ichni známe pohádku o rybáfii

a zlaté rybce, tak víme, Ïe i dobfie my‰lené

pfiání nemusí b˘t vÏdy dobfie pochopeno

a splnûno, tak bych více neÏ nûco si pfiát,

chtûl popfiát v‰em lidem hodnû zdraví

a spokojenosti.

Jaké Ïivotní krédo vyznáváte?
SnaÏím se fiídit heslem ,,pfiej a bude ti pfiá-

no, dej a bude ti dáno“. ■

za ãtenáfie ListÛ se ptal

Jaroslav ·míd

bfiezen 2010 na‰i zastupitelé
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V seriálu rozhovorÛ se ãleny Zastupitelstva Mâ Praha 14 pfiichází na fiadu
Petr Kovanda (âSSD). Vyuãil se strojním mechanikem, byl zamûstnán
v závodû Praga, od roku 1992 pÛsobil jako personální fieditel
v bezpeãnostní agentufie. Od roku 2000 podniká. V Zastupitelstvu
Mâ Praha 14 pÛsobí druhé volební období, v souãasnosti je pfiedsedou
kontrolního v˘boru.

Pfiedstavujeme: Petra Kovandu



Maturitní a zároveÀ imatrikulaãní ples na-

‰eho gymnázia Chodovická v Horních

Poãernicích (které má jiÏ druh˘m rokem

svou poboãku u nás na âerném Mostû –

pozn.red.) se konal 4. února v Kongreso-

vém centru na Vy‰ehradû. Prostorn˘ Spole-

ãensk˘ sál poskytoval dostatek místa pro

ve‰keré ãleny rodin i na‰e pfiátele. V‰ichni

hosté byli v centru dûní a ze v‰ech míst bylo

skvûle vidût. V prostorném pfiedsálí na‰li

útoãi‰tû ti, co si chtûli v klidu popovídat

a neb˘t ru‰eni orchestrem. Oficiální pro-

gram odstartoval v 18 hodin a prvním bo-

dem na‰eho programu byl nástup a stuÏko-

vání primánkÛ a prvákÛ. I.C nastoupila

velice originálnû – po tmû se svíãkami za

tónÛ skladby Requiem For a Dream. Také

primy si nacviãily pûkn˘ nástup, navíc po

stuÏkování vystoupily s pfiekvapením –

1.A zpívala známou píseÀ z âesko Sloven-

ské SuperStar Pfiíbûh nekonãí a 1.B pfied-

vedla skvûlé taneãní pfiedstavení. V pÛl

deváté uÏ pfii‰la fiada na nás, oktavány. Po

oficiálním ‰erpování a pfiípitku si chlapci

zatanãili sólo s tfiídními profesorkami a poté

pfii‰el na fiadu tanec s profesory a rodiãi.

Vrcholem veãera bylo pfiekvapení maturan-

tÛ. Pfiedvedli jsme choreografii v duchu

africk˘ch tancÛ a diváci byli nad‰ení. Sv˘m

boufiliv˘m potleskem si dokonce vyÏádali

pfiídavek, coÏ nám udûlalo velkou radost.

Pfiejeme v‰em na‰im mlad‰ím spoluÏákÛm,

aby si svÛj velk˘ veãer uÏili tak jako my.

Lucka ·lemrová, oktáva B

stránku pfiipravila: Alena Veselá‰kolství
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Maturitní ples 

V rámci akce Den pln˘ her probûhlo na

Z· Gen. Janou‰ka zaãátkem února oficiál-

ní testování IQ, organizované MENSOU

âR. Testování se mohli zúãastnit v‰ichni

Ïáci ‰koly, podmínkou bylo vyplnûní pfii-

hlá‰ky zákonn˘mi zástupci. Zájem o tes-

tování byl opravdu velik˘. Pro Ïáky star‰í

13 let MENSA nabídla moÏnost vyplnû-

ní dotazníku k volbû povolání.

Îáci, ktefií nebyli testováni, si mohli spo-

leãnû se spoluÏáky z vy‰‰ích roãníkÛ vy-

zkou‰et nové, ménû známé deskové hry

nebo jiné, které si donesli z domova. Celá

akce se vydafiila a dûtem se moc líbila.

ZS

¤editelé matefisk˘ch ‰kol po dohodû se zfiizovatelem Mâ Praha 14 stanoví dle zákona

561/2004 Sb., v platném znûní, zápis do matefisk˘ch ‰kol na rok 2010/11 takto:

Vydání pfiihlá‰ek: Formuláfi Ïádosti o pfiijetí dítûte je moÏné si vyzvednout v matefi-

sk˘ch ‰kolách od 23. 3. do 24. 3. 2010
Pfiíjem pfiihlá‰ek: Vyplnûné pfiihlá‰ky zákonní zástupci odevzdají v pfiíslu‰né matefiské

‰kole 7. 4. 2010. Pfii podání pfiihlá‰ky zákonní zástupci pfiedloÏí svÛj obãansk˘ prÛkaz,

rodn˘ list dítûte, pfiípadnû doklad prokazující bydli‰tû (nájemní/kupní smlouva).

Rozhodnutí se budou vydávat 5. 5. 2010 
V pfiípadû nevyhovûní Ïádosti, mÛÏe b˘t zákonnému zástupci dítûte nabídnuta M· na

území Mâ Praha 14 s volnou kapacitou. 

Zápis do dvou tfiíd M· Zeleneãská (odlouãené pracovi‰tû v objektu Sadská) bude fie‰en

individuálnû dle harmonogramu v˘stavby. Pfiedpokládan˘ termín zahájení provozu je

k 1. 1. 2011. Kritéria pro pfiijímání dûtí do matefisk˘ch ‰kol Mâ Praha 14 pro ‰kolní

rok 2010/11 budou k nahlédnutí ve v‰ech matefisk˘ch ‰kolách. Kontakty na 10 matefi-

sk˘ch ‰kol, zfiizovan˘ch Mâ Praha 14 naleznete na www.praha14.cz

Zápisy dûtí do matefisk˘ch ‰kol

Testování IQ

ZU· zve na v˘stavu 
a koncerty
Ve ·pejcharu Chvalské tvrze v Horních

Poãernicích bude 2. bfiezna v 17 hodin

zahájena v˘stava prací ÏákÛ a studentÛ

v˘tvarného oboru ZU·, kterou nav‰tû-

vují v uãebnách deta‰ovaného pracovi‰-

tû na âerném Mostû i dûti z Prahy 14.

V˘stava s názvem „Biodiversita, neboli

rozmanitost Ïivé pfiírody“, potrvá do

7. bfiezna. Nejlep‰í práce budou repre-

zentovat na‰i ‰kolu na 38. roãníku

mezinárodní dûtské v˘tvarné soutûÏe

v Lidicích.

Pozvánka do sálu ZU·, Ratibofiická:

„Hudební veãer“, koncert ÏákÛ a stu-

dentÛ ZU· v pondûlí 22. 3. v 18 hod.

Koncert ÏákÛ klarinetové tfiídy R. Kud-

ly ve ãtvrtek 25. 3. v 18 hod. LZ

Îáci 
ze Z· ·imanovská
se dobrovolnû jak s uãiteli, tak se sv˘mi

rodiãi zapojili do Velikonoãní sbírky,

která je jednou z nejv˘znamnûj‰ích akcí

ADRY v leto‰ním roce. Její v˘tûÏek jde

na humanitární úãely, tentokrát na

pomoc HAITI, jejíÏ hlavní mûsto bylo

zasaÏeno niãiv˘m zemûtfiesením.
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První lednovou sobotu jsme opût – po roã-

ní odmlce – vyrazily na orientaãnû ‰ifrova-

cí závod „Prahou plnou stra‰idel“. Stra‰id-

ly se to po Starém Mûstû a na Kampû jen

hemÏilo! UÏ od pátku zaãalo vytrvale snû-

Ïit a napadlo plno snûhu po celé âR a ani

Praha nebyla v˘jimkou. My jsme se ale pfii

dvouhodinovém bûhání zahfiály víc neÏ

dost. Na konci ledna jsme vyrazily do kina

na âerném Mostû na vytouÏen˘ film Ava-

tar. Zaplatily jsme hfií‰né peníze za vstup-

né, je‰tû hfií‰nûj‰í za popcorn a sledovaly

2,5 hodinov˘ film. Dûj byl moc hezk˘,

napínav˘ aÏ do konce a v‰em se nám moc

líbil. Po obûdû jsme vyrazily sáÀkovat na

kopec na âihadlech. Vydatnû nám k tomu

zaãalo snûÏit, coÏ odradilo ostatní sáÀku-

jící, a tak jsme mûly kopec jen pro sebe.

Uspofiádaly jsme rÛzné jezdící disciplíny,

pfii kter˘ch jsme si uÏily spousty zábavy

i legrace. Rusalka

Turistick˘ oddíl Orion – 93. PS âern˘

Most pfies zimu nespí ani nezapadl snû-

hem. První vícedenní akce v zimním

období se konala jiÏ o vánoãních prázdni-

nách, kdy se oddíl vypravil do Nové Paky

v Podkrkono‰í. Na blízkou Jilemnici

máme i sladkou vzpomínku – byla tam

v˘stava v˘robkÛ z ãokolády, nad jejímiÏ

exponáty se v‰em sbíhaly sliny. Na Nov˘

rok jsme si vy‰lápli na vrch Tábor u Lom-

nice nad Popelkou, dle rãení „Jak na Nov˘

rok, tak po cel˘ rok“, abychom bûhem

roku nebyli moc líní a pohodlní. Dal‰í

vícedenní akcí byly pololetní prázdniny.

Tentokrát se oddíl vypravil do âeské Lípy.

Prvním cílem mûla b˘t rozhledna ·piãák

u mûsta, ale bohuÏel je nepfiístupná, a tak

malí turisté zamífiili do Mûstsk˘ch sadÛ,

kde je vyhlá‰ené místo pro sáÀkování

a bobování. A protoÏe v zimním období

oblíbené „lopaty“ kluzáky vozí dûti v‰ude

s sebou, musely zdej‰í dráhy patfiiãnû vy-

zkou‰et. Jezdilo to skvûle, jednotlivû i vláã-

ky, takÏe se na kopci vyfiádili v‰ichni – ti

mlad‰í i ti star‰í. Dal‰í den dopoledne jsme

se za‰li podívat na v˘stavu akvarijních

rybek, kde bylo moÏné spatfiit vzácné ryb-

ky z JiÏní Ameriky a také známé piranû.

Nyní Orion ãekají jarní prázdniny, kdy

se za snûhem vypraví do Orlick˘ch hor, do

vesniãky SedloÀov. Nûkdo bude lyÏovat,

a kdo si na lyÏe je‰tû netroufá, mÛÏe sáÀ-

kovat, bobovat. Sjezdovka je od chaty

vzdálena asi 250 metrÛ, je na ní vidût. Tak-

Ïe kdyby mûl nûkdo zájem jet s námi, sta-

ãí se ozvat. Volné místo se vÏdycky najde.

A protoÏe nás zaãátkem dubna ãekají

republikové závody v uzlování, tak uÏ se na

schÛzkách zaãínáme na tuto velkou akci

pfiipravovat. Pokud vás nûco zaujalo a máte

zájem jet s námi, staãí zavolat vedoucí od-

dílu (281 862 762 veãer) nebo napsat na

ná‰ e-mail: oddil.orion@seznam.cz. Tfieba

tu najdete nové kamarády. Informace

o oddíle najdete i na webov˘ch stránkách:

www.93-oddilorion.wbs.cz JAN

BB KLUB
www.cb.cz/rajska.zahrada 
Mgr. Pavel Trefn˘ 775 024 742, 
pavel.trefny@cb.cz 

LYÎA¤SK¯ KURZ – JAR≈ÁKY
(14–19 let) 6.–13. 3. Krkono‰e 1990 Kã.
ANGLICK¯ KLUB (12–18 let) Konver-
zaãní angliãtina s rodil˘mi mluvãími
z USA. KaÏdou stfiedu 16.30–18.30 (Hefi-
mánek, Vybíralova 969)
Dûtsk˘ klub HRAD (6–11 let) Hry, ang-
liãtina-písniãky, divadlo. KaÏd˘ ãtvrtek
15.30–17 hod. v Hefimánku.
Církev bratrská pofiádá: 
âAJOVNA P¤ÍBùHÒ PLNÁ: 
Jaké to je vyrÛstat v dÏungli mezi domo-
rodci na Papue-Nové Guinei? Stfieda 3. 3.
od 19.15 v KC OÁZA (MaÀákova 754/22)
Tématická NEDùLE 7. 3. SVOBODA
a ¤ÁD v Ïivotû? Od 10 hod. v HE¤-
MÁNKU (Vybíralova 969). 

Amazonkám
sníh nevadí

Orion v zimû

B˘valí ãlenové ORIONu, 
ozvûte se! 
V leto‰ním roce turistick˘ oddíl Orion osla-
vuje 30 let nepfietrÏité ãinnosti od roku
1980. Za tu dobu pro‰lo oddílem asi 400
ãlenÛ, ktefií proÏili s oddílem tfii a více let.
K tomuto v˘roãí pfiipravujeme velké setká-
ní b˘val˘ch ãlenÛ v kvûtnu. 

Obracíme se touto cestou na v‰echny
b˘valé ãleny, zejména na ty, na které
nemáme kontakty, aby se nám ozvali. 
Pfiípadnû, víte-li o nûkom, kdo byl ãlenem
oddílu, poskytnûte nám na nûj kontakt.
Na‰im pfiáním je, aby se nás se‰lo co nej-
více. Dûkujeme.

Kontakt: Jana Jandová 281 862 762
veãer, nebo vydricka@gmail.com



Zajíãek na koni
DoleÏalova 1045, 
âern˘ Most
www.zajiceknakoni.cz

Celoroãnû nabízíme na statku v Buãovicích

u Votic jízdy na koních – pro handicapova-

né dûti zdarma, ostatním za mal˘ pfiíspûvek

na konû.

Individuální jízdy: vození na koních, pro-

jíÏìky, mazlící terapie – dle individuálních

potfieb klienta. Pfiihlá‰ení a info: Veronika

Námûstková: 732 978 271

Skupinové jízdy: v˘chovnû vzdûlávací „Eko-

projekt“ pro M·, Z·, Z· speciální a praktic-

ké, DD aj., spojen˘ s jeÏdûním na koních.

Po dohodû mÛÏeme s cel˘m programem

i s koníky pfiijet za vámi. Pfiihlá‰ení a info:

Mgr. Bohuslava Námûstková: 732 978 271

Víkendy v sedle: 23.–25. duben, 7.–9. kvû-

ten, 11.–13. ãerven. VÏdy pátek – nedûle:

jízdy na koních (3x za víkend) a dal‰í dopro-

vodn˘ program: ekologie, arteterapie, spor-

tovní hry, muzikoterapie, veãerní táborák.

Ubytování ve stanech (k dispozici zdarma),

strava vlastní. Rodiny s dûtmi s handicapy

zdarma, rodiny se zdrav˘mi dûtmi: 500,–

/osoba/cel˘ víkend. Pfiihlá‰ení a info: Mar-

kéta ·ulcová: 731 009 645 

Nedûle: nedûlní jízdy + doprovodn˘ pro-

gram. Pfiihlá‰ení a info: Ivana Hoffmannová:

739 466 232

o.s. Zajíãek na koni nabízí:

Letní integraãní tábory s jízdami na koních
Tentokrát zamûfiené na téma: jak Ïijí ti

nejmen‰í mezi námi.

I. turnus: PoslÛv Ml˘n – Doksy 31. 7.–8. 8.

Bezbezbariérové ubytování, speciálnû upra-

ven˘ areál. Dennû jízdy na koních. Cena od

1500 Kã/ osoba/ t˘den – (ubytování, plná

penze, program)

II. turnus: Buãovice u Votic 14.–21. 8. uby-

tování táborového typu ve stanech, jízda na

koních dvakrát dennû. Cena: od 1000,–/oso-

ba/t˘den – (ubytování, plná penze, program)

KaÏd˘m turnusem nás provede nûkolik zná-

m˘ch postaviãek na‰ich nejmen‰ích kamará-

dÛ: jako napfi. Vãelka Mája. Krásné, ale také

speciálnû vybavené prostfiedí Poslova Ml˘na

a malebné prostfiedí Buãovic umoÏní neza-

pomenuteln˘ pobyt dûtem zdrav˘m, ale pfie-

dev‰ím dûtem s handicapy a jejich rodinám,

dûtem z uprchlick˘ch táborÛ a dûtem z dût-

sk˘ch domovÛ.

KaÏd˘ den, kdyÏ svítí sluníãko, jezdíme na

koních. KaÏd˘ den máme mnoho krásné

práce, nikdo se nikdy nenudí. Na tûÏce han-

dicapované dûti ãekají mj. masáÏe a dal‰í

doprovodn˘ program. Rodiny se zdrav˘mi

dûtmi jsou vfiele vítány! Program je sestaven

tak, Ïe zabaví kaÏdého.

Info a pfiihlá‰ky: Markéta ·ulcová, tel:

731 009 645, m.sulcova@zajiceknakoni.cz 

Hledáme dobrovolníky k dûtem a ke koním.

Hledáme sponzory táborÛ.

stránky 11–13 pfiipravila: Alena Veseláneziskovky a obãanská sdruÏení
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DDM na âerném Mostû

Generála Janou‰ka 1060,
tel. fax.: 286 889 428
info-cm@ddmpraha9.cz
www.ddmpraha9.cz

LYÎA¤SK¯ TÁBOR – ·UMAVA/ RA-

KOUSKO 6.–13. bfiezna BliÏná, ·uma-

va/Rakousko. Jarní prázdniny v âechách

s lyÏováním na rakousk˘ch sjezdovkách.

Vûk: 12–18 let. Cena: 4300 Kã.

JARNÍ P¤ÍMùSTSK¯ TÁBOR: PUTO-

VÁNÍ VESMÍREM 8.–12. bfiezna, dennû

8–16 hod., 100Kã/den. Bohat˘ program

zamûfien˘ na Ïivot ve vesmíru. 

Ka‰írování: 24. a 31. bfiezna 15–17 hod.

Jednoduchá metoda na v˘robu rÛzn˘ch

nejen dekoraãních pfiedmûtÛ. Nutná

rezervace v informaãní kanceláfii DDM.

Vûk: 7–14 let.

VELIKONOCE – CESTA KOLEM

SVùTA 1.–5. dubna, 700 Kã. Cesta kolem

svûta za 5 dní ve stylu slavného Willy Foga.

Pojedeme vlakem, poplujeme lodí, po-

letíme balonem. Nutná rezervace. Vûk:

9–16 let.

Pfiipravujeme nov˘ krouÏek KUNGFU

PùTI ZVÍ¤AT– pro dûti od 9 do 12 let.

Zájemci rezervujte si místa v DDM.

ROCK’N’ROLL CLUB ALPHA –

DDM PRAHA 9 zve srdeãnû v‰echny

zájemce ve vûku od 4 do 10 let na

Rock’n’rollovou sobotu 13. bfiezna

10.30–14 hod. v prostorách DDM na

âerném Mostû, kde se mÛÏete nejen

podívat jak vypadá taneãní a akrobatick˘

Rock’n’Roll, ale také si jej vyzkou‰et.

Pokud by se vám tento zajímav˘ sport

zalíbil, rádi vás pfiivítáme ve sv˘ch fiadách

a nabídneme kreativní sport pro volné

chvíle a zábavu, ale také moÏnost postupu

do soutûÏního oddílu. 

CENTRUM PRO P¤ED·KOLNÍ

DùTI v novém. Otevfieno Po–pá,

8–13 hod., 100 Kã dopoledne, 850 Kã

mûsíc (5x t˘dnû). Pro dûti od 3 do 6 let.

Dûtské studio Pohádka
Bobkova 777, Praha 9-âern˘ Most
www.vpohadce.cz

Jitka ·indeláfiová, tel. 739 03 44 35
e-mail: jitka.sindelarova@vpohadce.cz

Bfiezen v Pohádce
Dopolední ‰koliãka Pohádka Po–Pá: 8–12

hod. Pro dûti od 3 do 6 let, které si potfie-

bují zvyknout na kolektiv vrstevníkÛ. Cena

za dopoledne: 140–180 Kã podle poãtu nav-

‰tûvovan˘ch dnÛ t˘dnû. Cel˘ bfiezen se bude

‰koliãka vûnovat kníÏkám. 

Po – hrajeme si s angliãtinou

ât – zpíváme, hrajeme si divadlo

Pá – cviãíme, tancujeme, fiádíme

Odpolední aktivity pro dûti pfied‰kolního

i ‰kolního vûku: 

Volná místa v krouÏcích: Taneãní v˘chova

pro holãiãky 3–4 roky, po 16 hod., V˘tvarné

hrátky pro pfied‰kolní dûti, st 16.30 hod.,

DramaÈáãek pro pfied‰kolní dûti, ãt 17 hod.,

Jóga, út 16 hod.

Veãerní aktivity pro Ïeny: !ZMùNA! Rela-

xaãní cviãení: Út 20 hod. – cena lekce: 60 Kã

Vyná‰ení Morany – Pá 26. 3. v 16 hod. –

PfiiblíÏíme si velikonoãní zvyklosti a obyãeje. 

Po 29. bfiezna. 13–17 hod. – Srdeãnû vás

zveme do tradiãního prodejního stanu

neziskov˘ch organizací na koneãné metra

âern˘ Most. 

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

Nov˘ program krouÏkÛ, kurzÛ 
a rodinn˘ch aktivit ve Studiu Inspirace 
Od února byly zahájeny nové aktivity. Ve‰-

keré informace najdete na www.obcanska-

inspirace.cz  nebo na v˘vûsce ve sdruÏení. 

Pfied pfiíchodem Velikonoc chystáme tra-

diãní dílnu tvofiení s T˘nkou – v pátek

26. bfiezna od 15 do 16.30 hod. Spoleã-

nû budeme vyrábût velikonoãní dekorace

z proutí a nauãíte se novou, zajímavou tech-

niku zdobení. KaÏd˘ úãastník si odnese

domÛ originální velikonoãní dekoraci. Cena

jedné dílny je 150 Kã, ve‰keré materiály

budou k dispozici. 

Pro ‰kolní dûti pfiipravujeme Velikonoãní

dílniãku na ãtvrtek 25. bfiezna 16.30–18

hod. Hlaste se emailem nebo na telefonu

281 918 473. 

Klub Inspirace
Zveme dûti, které nemají na stfiedy odpoled-

ne program – pfiijìte k nám do klubu Inspi-

race! KaÏd˘ ‰kolní t˘den od 16.30 do 18

hod. pro dûti 7–13 let pfiipravujeme program

ekov˘chovn˘ch her, zajímav˘ch aktivit

a povídání. 

Bezplatné sociálnû právní poradenství 
V Obãanské inspiraci poskytujeme registro-

vané sociálnû právní poradenství zdarma

díky podpofie MPSV a MHMP. U nás v kan-

celáfii právní poradny, Kuãerova 14 je vám

k dispozici Mgr. ¤epíková, a to bez objed-

nání ve stfiedu a v pátek dopoledne. Pokud

nechcete ãekat, radûji se objednejte, také

v podveãerní a veãerní hodiny (kaÏdé úter˘,

externí právníci) jsou na objednání (mobil

774 707 744). Dotazy mÛÏete zasílat i e-mai-

lem nebo po‰tou. Dal‰í poradenské dny

zaji‰Èujeme na pracovi‰ti v Bfievnovû. Porad-

nu provozujeme díky grantové podpofie

MPSV, Mâ Praha 14. 



KCR Hefimánek
Centrum Welcome
Vybíralova 969
âern˘ Most

Konverzace v anglickém jazyce s rodilou

mluvãí pro dûti i dospûlé! Vyuãujeme dûti od

4 let 30 minut v˘uky, ‰kolní dûti – rozvoj

konverzaãních schopností. Dospûlí – rozvoj

konverzace. (Na âerném Mostû moÏnost

hlídání dûtí cena 140,– za hodinu).

Satalice: kaÏdé pondûlí od 15 do 18 a ãtvr-

tek od 13 do 17 hod. 

âern˘ Most – Hefimánek: úter˘ 12–14.30

a stfieda 14–16 hod. Hodina konverzace

200 Kã

MoÏnost pfiihlá‰ení: skolka.hermanek-pro-

rodinu@seznam.cz, nebo na telefonu:

773 617 277

Cviãení pro maminky s dûtmi kaÏdou stfie-

du 9.30–12.30 hod.

Baby cviãení 7–12 mûsícÛ, cviãení batolat

12–18 mûsícÛ, baby masáÏe 3–7 mûsícÛ 

Pozor! Od záfií otvíráme ve ‰kolce Hefimá-

nek novou tfiídu pro dûti ve vûku od 3 let.

MoÏnost pfiihlásit va‰e dítû jiÏ nyní na

www.skolkapraha.cz

Mimofiádné akce: 13. 3. Keramická dílna

pro dospûláky 10–12.30 hod. + odpolední

karnevalové fiádûní nejen pro dûti. 27. 3. Jar-

ní den tvofiivosti pro ‰irokou vefiejnost: veli-

konoãní v˘zdoba, kraslice, pletení ko‰íkÛ,

pomlázek atd.

Akãní nabídky klubÛ KCR Hefimánek:

REHABILITAâNÍ A RELAXAâNÍ CVI-

âENÍ – kaÏdé úter˘ a stfiedu od 18 do 19.15

IRSKÉ TANCE PRO V·ECHNY Vù-

KOVÉ KATEGORIE – kaÏdou stfiedu od

17.30 v taneãním sále KCR Hefimánek.

LITERÁRNù-DRAMATICK¯ KLUB

PRO P¤ED·KOLNÍ I ·KOLNÍ DùTI –

kaÏdé úter˘ od 15.30 v divadelním sále KCR

Hefimánek. 

Matefiské centrum
Klubíãko YMCA Praha

Vlãkova 1067 – pfiízemí
http://klubicko.bloguje.cz
Mgr. Lucie Pernicová 777 596 163, 
e-mail: klubicko.ymca@seznam.cz

Pravideln˘ program – jarní prázdniny: 
Herny pro dûti s rodiãi (kaÏdé po, st, pá

9.30–11.30, st 15.30–17.30) budou probí-

hat i v termínu jarních prázdnin (8.–12. 3.).

Pfiijìte si k nám pohrát. Vstup bez pfiihlá‰ení.

8. 3. odpadá Cviãení pro pfied‰koláky, 11.3.

odpadá Beránek

Dopolední programy:

17. 3. Sociálnû stimulaãní skupina pro dûti

s rodiãi Tvofiivé hry s ptákem Zlobivákem

24. 3. Semináfi pro rodiãe: Vliv rodiãovské

bfiezen 2010 neziskovky a obãanská sdruÏení
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role na sebehodnocení od 10.15, herna

otevfiena

Odpolední programy:

Na sobotu 27. 3. mezi 13. a 17. hod. jsme

pro dospûlé a dûti od 8 let (i pro zaãáteãní-

ky) pfiipravili OTEV¤ENOU TEXTILNÍ

DÍLNU – MALBU NA HEDVÁBÍ. Pfiijìte

si namalovat obrázek. Vstupné 20 Kã + cena

podle spotfiebovaného materiálu. Prosíme

o pfiihlá‰ení.

23. 3. od 15 do 17 hod. probûhne JARNÍ

BURZA OBLEâENÍ A HRAâEK. Vstup

10 Kã. 

29. 3. nav‰tivte ná‰ stánek na Velikonoãních

trzích Mâ Praha 14 (od 13 hod.) 

30. 3. od 15 do 17 hod. vás zveme na

VELIKONOâNÍ TVO¤ENÍ PRO DùTI

S RODIâI. Vstup 40 Kã/dítû+rodiã. Prosí-

me o pfiihlá‰ení do 25. 3.

Veãerní programy:

Cviãení pro dospûlé Aby záda nebolela pro-

bûhne 2. 3. a 16. 3. od 19.30 do 20.30 hod.

Podrobné informace o programech na webo-

v˘ch stránkách MC Klubíãko.

Komunitní 
centrum 
Mot˘lek
www.motylek.org
PhDr. Zuzana Jelenová
pfiedsedkynû SdruÏení na pomoc dûtem
s handicapy

Dûkujeme spoleãnosti SBD Praha za finanã-

ní podporu! Mot˘lek získal v˘tûÏek z tom-

boly ve v˘‰i 35 000,– Kã, pofiádané v rámci

reprezentaãního plesu. Velmi si na‰í dlouho-

dobé spolupráce váÏíme.

Akce matefiského centra a CDS na bfiezen:
29. bfiezna 13–17 hod. – V˘roba velikonoã-

ní dekorace na akci Velikonoce ve stanu na

prostranství pfied stanicí metra âern˘ Most.

30. bfiezna 17–19 hod. pfiedná‰ka na téma

ZpÛsobilost k právním úkonÛm lidí s men-

tálním postiÏením. Seznamte se s moÏnost-

mi, které na‰e legislativa nabízí a zku‰enost-

mi z praxe. Pfiedná‰et bude JUDr. Dana

Kofiínková, která má s touto problematikou

velké zku‰enosti. Cena pfiedná‰ky je 100,–

korun. Na pfiedná‰ku je tfieba se pfiedem pfii-

hlásit na telefonu 281 912 081, 775 964 765

nebo e-mailem motylek@motylek.org. Hlí-

dání dûtí je zaji‰tûno (100,– Kã za dítû).

Zájem o hlídání je také nutné pfiedem nahlá-

sit. Informace: Lucie Krísová 281 912 081,

775 964 765.

Akce nízkoprahového klubu Pacific na bfiezen:

Odpoledne stolních her: ãtvrtek 4. 3. od

14 hod. v Pacificu

Filmov˘ klub: pátek 5. 3. od 15 hod. v Paci-

ficu

X. Fotbálkov˘ turnaj v Jahodû: pondûlí

15. 3. – dal‰í meziklubov˘ turnaj klubÛ Paci-

fic, DÏagoda a Autobus, od 17 hod. v klubu

DÏagoda. Kdo bude dal‰ím majitelem pohá-

ru vítûzÛ?

Velikonoãní peãení: pondûlí 22. 3. od

16 hod. v Pacificu

Febiofest – kino: sobota 27. 3. – opût nav-

‰tívíme znám˘ festival Febiofest, kde shléd-

neme premiéru nového filmu. Dal‰í infor-

mace v Pacificu.

Velikonoãní tvofiení: úter˘ 30. 3 od 14 hod.

v Pacificu – pfiijìte si vyrobit originální veli-

konoãní v˘zdobu a povídat si s námi o svát-

ku jara. Informace u Mgr. Pavlíny Stankay-

ové na tel. 777 964 754.

Více informací na www.jahodaweb.cz. 
Vybíralova 969, Praha 14-âern˘ Most

Nízkoprahov˘ klub Jahoda: pondûlí

a ãtvrtek 15–19 hod., v úter˘ pouze kon-

zultace po domluvû s pracovníky klubu. 

Nízkoprahov˘ klub DÏagoda: pondûlí

a ãtvrtek 15–20 hod., v úter˘ pouze kon-

zultace po domluvû s pracovníky klubu. 

Terénní práce: kontaktní pracovníky

Karolínu a Martina mÛÏete potkat na uli-

ci v pondûlí a stfiedu od 15 do 20 hod. 

Rodinné centrum JahÛdka:
·koliãka: pondûlí, úter˘ a ãtvrtek 8–12

hod. ·kolné: 250 Kã za jedno dopoledne

pro jedno dítû, 350 Kã sourozenecká sle-

va. MoÏnost nákupu zv˘hodnûn˘ch per-

manentek. Informace a rezervace u Kate-

fiiny Cibulcové na ãísle 721 601 333. 

Klub – herna s programem: stfieda a pá-

tek 9–11 hod. 

Volná herna: stfieda 15–18 hod. Za jednu

náv‰tûvu zaplatí rodiãe 40 Kã. 

Semináfi pro rodiãe POHYB JE RA-

DOST: ãtvrtek 11. 3. 15–16.30 hod.

Speciální pedagoÏka Mgr. Berta Burko-

Àová vám prozradí víc o v˘voji jemné

i hrubé motoriky, dá vám praktické tipy,

jak je rozvíjet, ukáÏe vhodné hraãky a ráda

zodpoví va‰e dotazy. Na semináfi mÛÏete

vzít i své dûti, aby si mohly v‰e vyzkou‰et!

Cena: 180 Kã. Pfiihlá‰ky a dotazy na tel.

736 279 162 nebo e-mail berta@bur-

kon.cz. Dále pfiipravujeme: Rozvoj fieãi

a my‰lení (duben).

TátaHerna: sobota 13. 3. 10–13 hod.

Program pfiedev‰ím pro táty a jejich dûti,

cena 50 Kã. Dvojãata v JahÛdce: ãtvrtek

18. 3. 15.30–18.30 hod. – setkání rodin

se dvûma a více dûtmi. Jahodárna – stfie-

deãní akce pro vefiejnost od 18 do 20 hod.

u nás v JAHODù. 



Klub seniorÛ z âerného Mostu získal novû své záze-

mí v KD Kyje, ·imanovská 47, kde se na sv˘ch stfie-

deãních schÛzkách nyní jeho ãlenové pravidelnû schá-

zejí. Na snímku vidíte skupinku zájemcÛ o Tai-Chi,

ktefií se pod vedením cviãitelky Heleny Málkové sna-

Ïí na pódiu kulturního domu proniknout do tohoto

nûkolik set let starého bojového umûní, které kom-

binuje pfiesné pohyby tûla s hlubok˘m d˘cháním.

Kromû toho se seniofii pravidelnû na sv˘ch setkáních

vûnují je‰tû cviãení na Ïidli a zdravotnímu cviãení.

text a foto: ves

Pokud máte zájem chodit na zajímavá setkání a je‰-

tû zajímavûj‰í v˘lety a akce seniorÛ, volejte pfiedsed-

kyni Klubu BoÏenku Merclovou na tel. 733 508 351

stránku pfiipravila: Alena Veselána‰i seniofii
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Pozvánka na 10. 3.
Srdeãnû zveme ãleny Klubu seniorÛ, ale
i v‰echny ostatní seniory z Prahy 14, do
Kulturního domu Kyje – ·imanovská 47
na taneãní odpoledne, pofiádané u pfiíleÏi-
tosti Mezinárodního dne Ïen ve stfiedu
10. bfiezna od 14 do 17 hodin. Jste srdeã-
nû zváni!

Senior telefon – 24 hodin zdarma
Pfiipomínáme na‰im seniorÛm moÏnost vyuÏívat kdykoliv bûhem dne i noci zdarma
telefonní linku pro seniory na ã. 800 157 157. Jde o jedinou bezplatnou linku 
krizové pomoci a poradenství v âR, cílenû zamûfienou na seniory. Na senior-telefon
mÛÏete volat s nejrÛznûj‰ími osobními problémy a starostmi, které nedokáÏete sami
vyfie‰it, jako jsou napfi.: mezigeneraãní vztahy, samota, obavy, smutek, zdravotní stav,
ztráta blízké osoby, t˘rání, zneuÏívání, domácí násilí, sebevraÏedné tendence, ale i pro
rady a informace v sociální a právní problematice.

Seniofii poprvé
v KD Kyje

Pfiíjemné chvíle v klubu
Na pravideln˘ch schÛzkách Klubu seniorÛ, které teì
probíhají kaÏdou stfiedu v Kulturním domû Kyje,
mají kromû pevného programu své místo i pfiíjemné
chvilky, jak˘mi jsou tfieba oslavy narozenin, obãer-
stvení ãi vítání nov˘ch ãlenÛ. Pfii schÛzce 10. února
v‰ichni poblahopfiáli k 65. narozeninám Marii Wiatz-
kové (na snímku vpravo) a pfiedstavily se také dvû
novû pfiíchozí ãlenky – Marie Slaveová a BoÏena Sla-
vûtínská. Je vidût, Ïe pfiátelská atmosféra a hezké
mezilidské vztahy v klubu pfiivádûjí do jeho fiad stále
nové lidi.                                          text a foto: ves

Mochovská 38, Hloubûtín, 
pavilon Havana – u stanice metra, 
tel. 281 866 125, 777/906 295. 

Otevírací doba: 
pondûlí aÏ pátek 8–18 hod.

Hra za hrou (Hansen), vydal Zoner Press,
329,– Kã. Koneãnû kniha o pokeru od
profesionálního hráãe, pfiezdívaného ·íle-
nec.

Smutkem neobtûÏuji (Klausová, Pecháã-
ková), vydalo NLN, 229,– Kã. Pozoru-
hodná kniha rozhovorÛ s Livií Klausovou,
která vznikala takfika 10 let.

Konec star˘ch ãasÛ (Îák), vydal Albatros,
269,– Kã. Tento román známého humo-
risty, autora slan˘ch ·tudákÛ a kantorÛ,
zÛstal v rukopise aÏ do roku 1989.

Tajné Ïivoty slavn˘ch spisovatelÛ (Schna-
kenberg), vydal KniÏní klub, 349,– Kã.
Slavní spisovatelé ve skandálních a hu-
morn˘ch medailonech, ve kter˘ch jsou
zachyceny jejich slabosti, libÛstky i úchyl-
ky: nudista Kafka, násilník Hemingway,
Byron dûvkafi.... to se ve ‰kole urãitû ne-
uãilo ani neuãí

Z knihkupectví
Havana
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Ze systému hlavního mûsta Prahy 

V Humenci x Sadská 3. 3.
·estajovická x V Chaloupkách
Liblická x Klánovická
Konzumní x Na Obrátce

Mochovská x Zeleneãská 4. 3.
Svépravická x ·estajovická
VaÀkova x V Chaloupkách
Nehvizdská x Zeleneãská

Hejtmanská x Vranovská 10. 3.
Îelivská x Metujská
Tálinská u ãp. 15
Chvaletická x Vizírská (chodník)
Cidlinská x Mar‰ovská

Hamerská x Církviãná 11. 3.
Zvíkovská x Dáfiská
Dfiítenská x Velkoborská
Kukelská x Chvaletická
Karda‰ovská u obch. stfiediska

Vírská x Branská 17. 3.
Jordánská x Svárovská

Svûtská x Lipnická
Koclífiova x Kaãínská

Babylonská x Jordánská 18. 3.
Stropnická x Za âern˘m Mostem
VodÀanská x Skorkovská
·imanovská x Za ·kolou
Lásenická x Lipnická

RoÏmberská x Podli‰ovská 24. 3.
Vlkovická x Dvofii‰Èská
NeÏárská x Jansova
Hodûjovická x Za Rokytkou

Spolská x Mílovská 25. 3.
Jezdovická x Froncova
Novozámecká x Vidlák
Lipenské námûstí

Velkoobjemové kontejnery jsou pfiistavová-
ny do 14 hodin dne dle rozpisu.

Ze systému Mâ Praha 14 

9. kvûtna x Písãitá 8. 3.
ManÏ. Dostálov˘ch ã.p. 1303

Doubecká x Ba‰t˘fiská 9. 3.
Bfií VenclíkÛ x Vlãkova

Trytova x Paculova 10. 3.
Smikova x Gen. Janou‰ka

Dygr˘nova x Breicetlova 11. 3.
Bryksova x Fejfarova

Himrova x Gen. Janou‰ka 15. 3.

Va‰átkova x DoleÏalova 16. 3.

Bryksova x Kpt. Stránského 17. 3.

Mansfeldova x Kuãerova 18. 3.

Kpt. Stránského x Vybíralova 22. 3.

Bobkova proti ã.p. 747 23. 3.

Hlaìova proti ã.p. 671 24. 3.

Velkoobjemové kontejnery jsou pfiistavová-
ny do 11 hodin dne dle rozpisu a odváÏe-
ny následující den.

Mateřská školka

☺Výuka angličtiny

☺ Sport – Výtvarná výchova – Kroužky

☺ Flexibilní docházkový režim

☺ Odborný pedagogický personál 

☺ Přijímáme dětí od 2,5 let

Zápis na rok 2010/2011
až do vyčerpání kapacity 

možný kdykoliv.

www.figroland.cz
mail: info@figroland.cz

tel.: 725 044 020, tel.: 774 333 737

Josefská veselice
I. Obãanské sdruÏení Hloubûtín zve na

Josefskou veselici, která probûhne v pátek

19. bfiezna od 18 hod. v âínské restauraci

(Havana) v Hloubûtínû. Pfiijìte se pobavit,

pfiijìte si zazpívat. Hrát budou pfiátelé.

Dobrovoln˘ pfiíspûvek na reÏii a na tom-

bolu (do tomboly) vítán.

Velikonoãní koncert
V sobotu 27. bfiezna v 18 hod. vystoupí

v kostele sv. Bartolomûje v Kyjích hudeb-

ní skupina C&K Vocal s pofiadem Písnû

pa‰ijové. Legendární soubor, kter˘ v loÀ-

ském roce oslavil 40 let své existence, pfied-

staví písnû komponované na biblické tex-

ty a texty ãesk˘ch básníkÛ. 

inzerce

Velkoobjemové kontejnery na bfiezen

kr
es

b
a:

 P
et

r 
D

rá
b

ek

Upozornûní: velkoobjemové kontej-
nery 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˘kopo-
vou zeminu, rostlinn˘ a Ïivoãi‰n˘ odpad,
nebezpeãné sloÏky komunálního odpadu
a odpad z podnikatelské ãinnosti.

■ Poru‰ení v˘‰e uveden˘ch
zásad je pod pokutou dle 
platn˘ch pfiedpisÛ.

OÎP ÚMâ Praha 14
Rozpis pfiistavení VOK na internetov˘ch
stránkách úfiadu www.praha14.cz (infor-
mace, Ïivotní prostfiedí, odpady, rozpis
sbûru). Nebezpeãn˘ odpad a bioodpad
(dle klimatick˘ch podmínek) bude zve-
fiejnûn po obdrÏení pfiíslu‰n˘ch podkla-
dÛ od Magistrátu hlavního mûsta. 

!

Houslistka u ·vejka
V sobotu 13. bfiezna od 20 hod. se ná-

v‰tûvníci ·vejk restaurantu „Na Mostû“ ve

Va‰átkovû ul. na âerném Mostû mohou

tû‰it na vystoupení houslistky a zpûvaãky

Ilony Stryové.



„O turnaji jsem se dozvûdûl z ListÛ Pra-

hy 14, které pravidelnû ãteme s pfiítelkyní

Ivou, protoÏe bydlí na âerném Mostû.

A jelikoÏ ve stratovské hospodû hrajeme

hlavnû ‰ipky, ‰achy a mariá‰, chtûl jsem si

vyzkou‰et také tenhle sport, kdyby tfieba

jednou u nás nûkdo hernu postavil. Tahle

kyjská je opravdu nádherná, jako ãlovûk

z venkova si dovedu Ïivû pfiedstavit, jak to

tady pfied lety asi vypadalo, kdyÏ to bylo

komunisty zpusto‰ené hospodáfiské zázemí

zdej‰í fary… Jinak já hrál kuÏelky uÏ pfied

více neÏ pÛl stoletím na nerovné dfievûné

dráze v Lysé nad Labem, kde jsem je pár-

krát i stavûl. Pak jsem mûl del‰í pauzu

a s tímto sportem pokraãoval aÏ pfii stu-

diu Vysoké zahradnické ‰koly ve Zlínû. To

byly pofiád je‰tû kuÏelky, v té dobû jsem

samozfiejmû netu‰il, Ïe Ameriãané jednou

pfiidají o kuÏelku víc, jinak je postaví, do

koule udûlají tfii díry a na svûtû bude nov˘

sport. No a teì jsem podlehl vábení sv˘ch

pfiátel a mám tak vlastnû bowlingovou pre-

miéru. Opravdu moc se mi tady líbí,

moderní zafiízení, spád turnaje, obãerstve-

ní, pfiíjemná atmosféra i pestrá spoleãnost

s tak rÛzn˘mi styly a rozdílnou v˘konnos-

tí. Navíc jsme ve skupinû na druhé dráze,

kde podle prÛbûÏn˘ch v˘sledkÛ koulejí asi

budoucí vítûzové a na‰i pfiátelé TáÀa Jersá-

ková a Pepa Vokurka, takÏe se mÛÏeme

i dost pfiiuãit. Jako ãlovûk z Polabí se mu-

sím pochlubit svou veslafiskou minulostí,

teì kromû uveden˘ch hospodsk˘ch spor-

tÛ se vûnuji také plavání, s Ivou pak je‰tû

obãas kolu a bûÏkám. Ale na polích i zahra-

dû mám pohybu tolik, Ïe nemám moc

ãasu a po pravdû fieãeno ani potfiebu se

je‰tû h˘bat pfii sportu.“

V této chvíli se nabízí pfieru‰it na chvíli

vyprávûní Petra Tuzara a poukázat na nû-

které hlá‰ky, které u stolu zaznûly v naráÏ-

ce na jeho profesi a v˘kony s koulí: „Bere

to do ruky jako zelí… Le‰tí koule jako raj-

ãata… InÏen˘r má moÏná rovné brázdy,

ale tady to hází do ÏlábkÛ…âím blbûj‰í

sedlák, tím vût‰í brambory… Petfie, pra‰È

do toho, to nejsou kytiãky… Zahradní-

ku, zavaÏ si botu!“

„Tohle je ta správná atmosféra, kdy by se

mûl ãlovûk naprosto uvolnit a zapomenout

na trable osobního i spoleãenského Ïivo-

ta. Hodnû mi to pfiipomíná stratovskou

hospodu, a to vãetnû toho správného he-

cování sparÈanÛ s námi slávisty jako tady.

U nás je tûch rud˘ch vidlákÛ dost, tady

jsou lidé rozumnûj‰í a vûdí, Ïe Sparta je sice

momentálnû lep‰í ve fotbalu i hokeji, ale

se‰ívaní muÏi nebo Ïeny zase hrají prim

v pozemním hokeji, házené, ragby, vo-

lejbalu, plavání nebo lukostfielbû a teì

díky obûma vítûzÛm, ktefií jsou vá‰niv˘mi

pfiíznivci Slavie, také v bowlingu, alespoÀ

v Praze 14. Moc jsem se tady pobavil,

skonãil jsem sice mezi muÏi poslední, ale

v souãtu bodÛ na‰í ‰estky jsme byli ze ãtyfi

drah jasnû první. Díky Tánû, Libu‰i, Ivû,

Pepovi, Pavlovi a mnû jsme nakouleli cel-

kem 3 450, coÏ je prÛmûr 115 bodÛ na

osobu a jednu hru. To budou doma kou-

kat, jak jsem se pfii bowlingu neztratil

a Stratov perfektnû reprezentoval.“

Setkání se sympatick˘m inÏen˘rem –

zahradníkem doplÀme je‰tû dal‰ím po-

fiadím na jím vytvofiené soutûÏi druÏstev,

kde skonãila druhá dráha ãíslo tfii (3 288

bodÛ), tfietí pak ãtyfika (3 204) a ãtvrtá

dráha ãíslo jedna s 3 042 body. A pro pofiá-

dek je‰tû pofiadí tûch nejlep‰ích (na sním-

ku). Mezi muÏi byl tfietí Petr Farka s 669

body, druh˘ skonãil Robert Vyhnánek

(677) a z vítûzství se radoval Josef Vokurka

(750 bodÛ), v Ïenách obsadila tfietí místo

Hana Rejmanová (578), druhé Libu‰e Rej-

manová (629) a první TáÀa Jersáková, kte-

rá s 804 body jasnû porazila i nejlep‰í

muÏe. ■

dvoustranu pfiipravil: Pavel Vokurka, foto: autor a archivsport
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Se zahradníkem na bowlingu
Hned první únorov˘ den se uskuteãnil v hernû restaurantu U sv. Bar-
tolomûje v Kyjích dal‰í turnaj v bowlingu o pohár starosty Prahy 14.
Z bleskové ankety vyplynulo, Ïe se na nûj kromû reprezentantÛ na‰í
mûstské ãásti sjeli zájemci z Horních Poãernic, ÎiÏkova, Hole‰ovic, Krãe,
Veleslavína a jeden dorazil aÏ ze Stratova u Lysé nad Labem. A tak jsme
s Petrem Tuzarem strávili vût‰inu ãasu z vydafieného veãera.



e squashcentru PRO–6 se uÏ dáv-

no nesetkávají jenom hráãi squas-

he a ricochetu, ale díky nabídce

dal‰ích pohybov˘ch aktivit také

vyznavaãi spinningu a nové sportovní akti-

vity s názvem K2 HIKING, o níÏ jsme loni

informovali v záfiijov˘ch Listech Prahy 14.

A tak jsme se v rozhovoru s majitelem cent-

ra v ulici Za âern˘m mostem Janem Ve-

sel˘m vûnovali zejména ohlédnutí za pÛl-

roãní zku‰eností s vyuÏíváním tohoto

aerobního cviãení.

„K2 HIKING je nová Indoore aktivita.

HIKING ve volném pfiekladu z angliãtiny

znamená vysokohorskou turistiku a Indoo-

re Walking chÛzi uvnitfi. Tahle aktivita

opravdu v˘raznû oslovila zejména Ïeny,

vÛbec jsme netu‰ili, jak velkému zájmu se

bude tû‰it. Bûhem tûch pár mûsícÛ se nám

vyprofilovaly dvû speciálnû zamûfiené formy

cviãení. K2 Body Form zahrnuje kromû

chÛze v pfiimûfieném tempu také jednodu-

ché posilovací cviky vahou vlastního tûla. 

Pro hubnutí je nutné udrÏet intenzitu

pohybu v aerobní zónû, to znamená mezi

65 aÏ 85 procenty maximální tepové frek-

vence. Tu získáte, kdyÏ od ãísla 220 ode-

ãtete svÛj vûk. Právû tento základní princip

zbavování se tuku je uplatÀován ve cviãení

K2 Redukce. V‰echna cviãení jsou samo-

zfiejmû pod vedením kvalifikovan˘ch

instruktorÛ, ktefií mají v‰e pod kontrolou

a dovedou kaÏdému i poradit a pomoci.

Instruktor MR.WATT programu a souãas-

nû i K2 Hikingu – Petr Lochmann, vítûz

Nestlé life in line tour 2009, je souãasnû

i v˘Ïivov˘ poradce. Na‰e Ïeny opatruje

opravdu odborník. Ov‰em nejen Ïeny…Asi

pûtinu klientÛ tvofií muÏi, zaznamenali

jsme jiÏ i pfiípad muÏe, kter˘ za tfii mûsíce

dokázal shodit 8 kilo pfii jinak nemûnném

zpÛsobu Ïivota. Setkal jsem se i s otázkou,

zda jsou pásy vhodné pro star‰í lidi vy‰‰í

hmotností, kolem 120 kilo. Ano, nosnost

pásÛ to umoÏÀuje, tempo i vzdálenost si

mÛÏe ãlovûk zvolit podle sv˘ch moÏností

a opíráním o madla si ulehãuje cviãení.“

Dal‰í v˘hodou je to, Ïe plo‰inu lze podle

potfieby naklánût, coÏ pak opravdu vypadá

na dokonalou vysokohorskou turistiku.

A Ïe na rozdíl od hor ãlovûk na displeji vidí

svou srdeãní tepovou frekvenci, dále celko-

vou u‰lou vzdálenost, rychlost a aktuální

ãas chÛze i poãet spálen˘ch kalorií. Navíc si

doplÀující posilovací cviky mÛÏe kdykoliv

zopakovat také doma.

„Vy‰li jsme vstfiíc i maminkám, pro které je

teì novû v úter˘, ãtvrtek a pátek hodina

spojena s hlídáním dûtí. Maminka si vylep-

‰uje postavu a o dítû se jí postará na‰e

squashová hráãka Eva Fefiteková, studentka

V·E, ãtvrtá hráãka v republikovém Ïebfiíã-

ku a také trenérka squashe. Dal‰í novinkou

je ON-LINE rezervaãní systém vãetnû

náhradníkÛ pro danou hodinu, protoÏe

zájem je opravdu znaãn˘. Bûhem ledna

a února bylo 10 na‰ich strojÛ témûfi stále

obsazeno pfii v‰ech dvaceti hodinách v t˘d-

nu, takÏe zaãínáme uvaÏovat o jejich roz‰í-

fiení.“

K2 HIKING opravdu táhne, i kdyÏ se jed-

ná o dost nároãné cviãení. Ale je pro kaÏ-

dého. Pfiijít klidnû mÛÏe i stopadesátikilov˘

chlap, stejnû ‰irok˘ je také vûkov˘ rozptyl

od mlad˘ch dûvãat po ‰edesátnice. Nikdo

se nemusí bát, kaÏd˘ si to mÛÏe zkusit, pro-

toÏe K2 HIKING je postaven na pfiiroze-

ném lidském pohybu – chÛzi. Vyzkou‰íte

si také simulovan˘ v˘stup na druhou nej-

vy‰‰í horu svûta K2? Nebo se zatím jen

podíváte na podrobnûj‰í informace na

www.pro-6.cz? ■

bfiezen 2010 sport
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Jahodnické aktivity
TJ Sokol Jahodnice pokraãuje ve sv˘ch sportovních akti-

vitách i v novém roce 2010, na kter˘ jsme si hned pfii prv-

ním cviãení symbolicky pfiipily. V lednu se pak uÏ napl-

no rozbûhly v‰echny pravidelné lekce pro dûti a mládeÏ

– aerobik/rytmika, sportovní hry, florbal a okinawské

karate. Pro dospûlé stolní tenis, aerobik, cviãení na ste-

pech a fitbalech, power-joga, karate a také jiÏ tradiãní cvi-

ãící soboty. I ty zatím dva leto‰ní mûsíce prokázaly zájem

cviãencÛ o nové trendy, napfiíklad latinsko – americké

tance, zumbu ãi cviãení na trampolínách, tzv. jumping,

kter˘ je velice úãinn˘ pro formování celé postavy a mají

ho rádi dûti i dospûlí. Navíc jsou tyto soboty také vítan˘m

mezigeneraãním setkáním cviãencÛ. V‰ichni dal‰í zájem-

ci z fiad seniorÛ jsou mezi námi kdykoli vítáni. Tfieba jiÏ

v sobotu 13. bfiezna, kdy cviãení povede zku‰en˘ hostu-

jící lektor Jarda Vobr. Dal‰í aktuální informace o na‰í ãin-

nosti se dozvíte na webov˘ch stránkách www.tjsokolja-

hodnice.cz nebo na mobilu M. Kuãerové (605 277 979).

MK

Novinky v Pro–6

V



gastroprÛvodce Prahou 14
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ro hodnocení do bfieznov˘ch Lis-

tÛ jsme si vybrali zajímavou „dvoj-

restauraci“ na sídli‰ti âern˘

Most II v Bobkovû ulici – LUSI.

Dvojrestauraci proto, Ïe pod jedním záhla-

vím se nacházejí dva vchody, vzdálené od

sebe zhruba 15 metrÛ a kaÏd˘ z nich vede

do samostatného lokálu: do nekufiácké res-

taurace a do formanky. Zatímco nekufiác-

ká restaurace (foto dole) je vyhrazena pfie-

váÏnû stolování, pfiípadnû posezení pro

nekufiáky, formanka, aã nabízí jídla ze stej-

ného menu, je rájem pivafiÛ a kufiákÛ. KaÏ-

dá místnost je jinak zafiízena a dá se fiíct, Ïe

obû v tom správném stylu vzhledem ke

svému poslání. My jsme – jak jinak –

zakotvili v nekufiácké restauraci a vybírali

z poledního menu, které nabízí 2 polévky

á 25 Kã, 4 hotová jídla od 65 do 71 Kã

a jednu specialitu. Pokud si objednáte

kompletní menu, tedy polévku a hlavní

jídlo, dostanete navíc mouãník, a to v‰e

za 75 Kã. Na‰e pánská volba padla jednak

na bûlehradsk˘ kufiecí fiízek se zeleninou

a sázen˘m vejcem + ‰Èouchané brambory

s cibulkou a v˘var s noãky a zeleninou (jak

polévka, tak hlavní chod byly chuÈovû v˘-

borné a dostateãnû syté), a na v˘bornou

frankfurtskou polévku, která mûla tu sprá-

vnou horkost, a pikantní vepfiovou smûs

s fazolkami a bramboráãky, coÏ byla zají-

mavá a velmi chutná kombinace. K obûma

jídlÛm je‰tû patfiil meruÀkov˘ fiez. Do tfie-

tice, jak uÏ b˘vá zvykem u na‰í kolegynû,

objednala si jídlo vegetariánské, coÏ byla

tentokrát selská omeleta a míchan˘ salát.

Toto jídlo pÛvodnû úplnû bez masa neby-

lo (mûlo obsahovat ‰unku, kterou kuchafi

na pfiání vynechal). I tak byla omeleta sytá

natolik, Ïe jsme ãást porce vraceli. Pfiesto,

Ïe toto jídlo bylo nejlevnûj‰í (i s nealko

pivem obûd celkem za 86 Kã) splnilo nad

oãekávání poÏadavky kvalitativní i kvanti-

tativní. K pití jsme si objednali vedle neal-

ko Birell Radegast je‰tû Gambrinus 10°,

kterého tu mají pÛllitr za 22 Kã. V nabíd-

ce je je‰tû PlzeÀ 12° za 29 Kã a lahvov˘ ãer-

n˘ Kozel. Pokud pfiijdete po 15. hodinû,

mÛÏete vybírat ze stálého jídelního lístku,

kde jsou jednak jídla na objednávku ve

vy‰‰ích cenov˘ch relacích, ale i dobroty

z babiããiny plotny v cenách od 82 do

105 Kã, masové speciality, ryby, jídla na

grilu, teplé mouãníky a pokrmy ze s˘rÛ

a zeleniny. Vzhledem k tomu, Ïe poslednû

jmenované jsou jediné vegetariánské, dá-

váme kuchafii na zváÏení, zda by ne‰lo

LUSI – formanka a nekufiácká restaurace

P



napfi. do dobrot z babiããiny plotny zahr-

nout také nûkolik star˘ch ãesk˘ch bezma-

s˘ch jídel na‰ich babiãek, která jsou mimo-

chodem velice oblíbená a vût‰inou jako

první mizí z jídelních lístkÛ, protoÏe jsou

hned vyprodaná. S jídly z babiããiny plotny

koresponduje i v˘zdoba stûn v nekufiácké

restauraci, kde najdete skvosty z kovu

i kameniny, které pouÏívaly pfii vafiení na‰e

– spí‰e uÏ pra- a praprababiãky. Stûny ved-

lej‰í formanky jsou zase ozvlá‰tnûny obfií-

mi malbami s pivními motivy pfiímo na

zdi a velkou plazmovou TV, na níÏ mÛÏe-

te sledovat sportovní programy. Restaura-

ce LUSI nabízí sv˘m hostÛm i moÏnost

rezervace pro rodinné ãi firemní oslavy

a jiné pfiíleÏitosti, oba lokály mají bezbari-

érov˘ pfiístup, v létû je zde venkovní

zahrádka, platit se dá stravenkami i pla-

tebními kartami. Otevfieno mají kaÏd˘ den

od 11 do 22 hodin a kdo se nechce pfiijít

najíst sem, mÛÏe vyuÏít sluÏbu rozná‰ky

jídel nebo si pokrm odnést s sebou. ■

Provozovatel LUSI si otevfiel dal‰í restau-

raci v Praze 14, nazvanou ·imanda 2010,

a to v novém KD Kyje, kam vás zavede-

me v na‰em dubnovém gastroprÛvodci.

red

bfiezen 2010 gastroprÛvodce Prahou 14
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Na‰e hodnocení
První dojem:

Kvalita obsluhy:

Nabídka:

Gurmánsk˘ záÏitek:

Sociální zázemí:

Celkové hodnocení 82 %

Sníh odklízeli 
také stráÏníci
Zima hlavní mûsto letos potrápila pofiád-
nou snûhovou kalamitou, situaci se poda-
fiilo nakonec zvládnout i díky mûstské
policii. Do odklízení snûhu se podle ob-
vodní fieditelky Mûstské policie v Praze 14
pustilo dokonce ‰est lidí, ktefií nebyli
zafiazeni do hlídek. „StráÏníci v pfiímém
v˘konu sluÏby pomáhali s odstranûním
nebezpeãn˘ch snûhov˘ch pfievisÛ ze
stfiech nebo padajících rampouchÛ. Místo
uzavfieli za pomoci pásky a dohlíÏeli na
nûj, dokud nebyl problém odstranûn,“
uvedla Hetzlová. Doplnila, Ïe fieditelství
v dobû kalamity úzce spolupracovalo
s úfiadem mûstské ãásti, hasiãi a správci
jednotliv˘ch objektÛ. „Vyplatilo se to
v pfiípadech, kdy napfiíklad obyvatelé
hlídku poÏádali o pomoc pfii vyjetí snû-
hem uvûznûn˘ch, zaparkovan˘ch vozi-
del,“ uvedla Hetzlová. StráÏníci v dobû
kalamity zaregistrovali nûkolikanásobnû
vy‰‰í poãet telefonátÛ obãanÛ, ktefií upo-
zorÀovali na nebezpeãné a neuklizené
chodníky a komunikace ãi snûhové pfievi-
sy. „Mûst‰tí policisté byli rádi, Ïe mohou
prokázat svou prospû‰nost obãanÛm
i mimo jejich bûÏné úkoly. Do akce se po
celé metropoli zapojily stovky na‰ich
lidí.“ konstatoval námûstek praÏského
primátora Rudolf BlaÏek, do jehoÏ kom-
petence bezpeãnost v hlavním mûstû spa-
dá. Teg

Pozvánka na cviãák
Na kynologickém cviãi‰ti v Kyjích bude
23. bfiezna v 17 hodin zahájen v˘cvikov˘
kurz v ovladatelnosti, v˘chovû a chovu
psa pro zaãáteãníky a ‰tûÀata v‰ech ple-
men a velikostí. Pokud máte zájem, více
informací a pfiihlá‰ení je na vaclav.skle-
nar@senior.cz nebo na tel. 602 441 932.
Pfiihlásit se mÛÏete i v den kurzu pfied
jeho zahájením.

P¤IJëTE S NÁMI
P¤IVÍTAT JARO
V nedûli 21. bfiezna se v Dolních Poãerni-
cích rozlouãíme se zimou. Ve 13 hodin
vyjde od zámeckého amfiteátru prÛvod
s Moranou, kterou vyprovodí dûti básniã-
kami o blíÏícím se jaru a jako kaÏd˘ rok
i konû z jezdeckého klubu POâIN. PrÛvod
je souãástí bohatého programu víkendo-
vé v˘stavy Velikonoãní inspirace v areálu
zámeckého parku.

... na hanbû to máte u Lusi o korunu levnûj‰í! 



„K tomuhle koníãku mû pfiivedl pfied ãty-

fiiceti lety v Nemocnici Milosrdn˘ch sester

sv. Karla Boromejského pod Petfiínem scé-

nárista filmu Vítûzná kfiídla Vladimír

âech, se kter˘m jsem tam leÏel. Jeho pro-

mítání i vyprávûní mû natolik zaujalo, Ïe

jsem se hned zaãal zajímat o pfiíslu‰nou

literaturu a v tehdej‰ím Tuzexu nebo Pra-

goimpu shánût modely. Je zajímavé, Ïe na

zaãátku jsem se vûnoval i bitevním lodím,

ale jelikoÏ zabíraly moc místa, tak jsem své

v˘tvory rozdal znám˘m a soustfiedil se

v˘hradnû na letadla. Postupnû jsem se stá-

val zruãnûj‰ím i trpûlivûj‰ím, coÏ mi pak

pomáhalo také pfii dal‰í ãinnosti pro své

potû‰ení, pfii rybafiení. Mám chatu v Kazí-

nû a tam u Berounky jsem rovnûÏ nûkteré

modely tvofiil. Do dne‰ního dne jich mám

pfiesnû 315, kaÏd˘ z nich se rodil v rÛzn˘ch

ãasov˘ch úsecích, ke kaÏdému mám urãit˘

osobní i dobov˘ vztah. Nejradûji z té pest-

ré plejády mám asi tûÏké bombardéry. A ve

skfiíních ãeká dal‰ích asi pût stovek je‰tû

nerozbalen˘ch krabic. Je mi 67, takÏe

mám co dûlat, abych je v‰echny sestavil.

Navíc bych se je‰tû rád vrátil ke sv˘m

zaãátkÛm a zkompletoval nejvût‰í bitevní

lodû Nûmecka a Japonska z II. svûtové vál-

ky Bismarck a Jamato. Tím by se má mo-

deláfiská tvorba pûknû uzavfiela.“

Vlastimil Seidl se nenudí ani v osobním

Ïivotû. Má tfii dûti, stejn˘ poãet vnouãat,

k dÛchodu si chodí je‰tû pfiivydûlávat do

haly TJ Ruzynû. Nav‰tûvuje modeláfiské

burzy, zúãastÀuje se setkání podobn˘ch

nad‰encÛ, studuje stále nové a nové po-

znatky z leteck˘ch bitev II. svûtové války.

Jedním z jeho nejvût‰ích Ïivotních záÏitkÛ

bylo osobní setkání s generálem Franti‰-

kem Faitlem. Baví ho také poznávání ulic

se jmény letcÛ na âerném Mostû, kde byd-

lí jeho dcera. A tû‰í se na dal‰í zajímavé

chvíle spojené s leteckou historií II. svûto-

vé války a samozfiejmû i na spoustu mode-

láfiské práce s letadly v mûfiítcích 1:48

a 1:72. ■

stránku pfiipravil vok, foto: vesletci v názvech ulic
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Modeláfiství jako koníãek
Pro dal‰í ukázku z knihy Letci v názvech ulic âerného Mostu jsme vybrali
pfiedstavení modeláfie Vlastimila Seidla, kter˘ ve svém bytû Ïije
s manÏelkou, britsk˘m kocourem a více neÏ tfiemi stovkami modelÛ
letadel, pfiehlednû sefiazen˘mi ve vitrínách podle v˘roby v zemích,
válãících ve II. svûtové válce. Tedy modely britské, americké, nûmecké,
italské i japonské.



letectva RAF ve druhé svûtové válce,

nebo ilustrace nûkter˘ch bojov˘ch akcí.

Nejde o náhodu ãi o pokus tzv. zviditel-

nûní populárním námûtem, n˘brÏ o ãin

zcela zámûrn˘: Miloslav Havlíãek chce

tímto zpÛsobem pfiipomenout leto‰ní

70. v˘roãí úãasti na‰ich letcÛ v bitvû

o Francii na jafie 1940, v níÏ získali fiadu

cenn˘ch vítûzství a uznání (stíhaãi Va‰át-

ko, Pefiina, Stehlík a Chábera), a v Bitvû

o Británii, probíhající o nûco pozdûji

v témÏe roce. 

pokraãování na str. 22

MILOSLAV HAVLÍâEK (1933), grafik

a ilustrátor z Hloubûtína pfiiná‰í ve své

nové v˘stavû v Galerii 14 na âerném

Mostû, kde vystavoval poprvé a zatím

naposledy v roce 2003, obsáhl˘ soubor

sv˘ch kreseb, jeÏ pfiedstavují reprezenta-

tivní prÛfiez jeho tvorbou za nûkolik

posledních desetiletí. Do ãela v˘stavy

vetkl vynikající kresby vûnované boji

na‰ich váleãn˘ch letcÛ, aÈ uÏ jsou to

zábûry nejúspû‰nûj‰ího a nejoblíbenûj‰í-

ho typu stíhaãky Spitfire, s níÏ bojovaly

ãs. perutû v rámci britského královského

bfiezen 2010 akce radnice
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Na kfiídlech za svobodou
Pod tímto názvem se na âerném Mostû usku-
teãní v kvûtnu pfii pfiíleÏitosti ukonãení druhé
svûtové války v˘znamná kulturnû – historická
akce, jejímÏ hlavním pofiadatelem je Mûstská
ãást Praha 14. Bohat˘ program na rozsáhlém
pozemku jiÏnû od ulice Arno‰ta Valenty bude
sestaven tak, aby formou „Ïivé historie“
mûla zejména mladá generace moÏnost pou-
tavou formou poznat urãitá fakta z druhé
svûtové války, a to prostfiednictvím bojov˘ch
ukázek klubÛ vojenské historie z celé âeské
republiky. K vidûní budou rovnûÏ mimofiádná
letecká vystoupení – prÛlety a ukázky letec-
kého umûní, jimiÏ piloti vzdají hold sv˘m
pfiedchÛdcÛm, ktefií bojovali a umírali na
v‰ech frontách v dobû druhé svûtové války.
V doprovodném programu se pfiedstaví mili-
tary, rock a country skupina Taxmeni, count-
ry skupina Greenhorns a taneãní orchestr
Miroslava Novotného z Plznû. Celodenní
pestrou podívanou zakonãí mohutn˘ ohÀo-
stroj koncipovan˘ jako symbolick˘ ãasov˘
pfiedûl od zaãátku druhé svûtové války aÏ ke
koneãnému vítûzství.

Publikaci Letci v názvech ulic âerného Mostu si
je‰tû stále mÛÏete zakoupit v informaãní kance-
láfii ÚMâ Praha 14 za rovn˘ch sto korun.

Letadla a bitevní 
lodû v Galerii 14



Na tyto práce navazuje v˘bûr z jeho tvor-

by grafické a ilustraãní, zamûfiené pfiede-

v‰ím na dobrodruÏn˘ Ïánr v produkci

ãasopisecké (po desetiletí spolupracoval

napfi. s magazínem Zápisník, u jehoÏ zro-

du stál) i kniÏní. V jistém ohledu, pfiesnû-

ji fieãeno v realistickém pojetí ztvárÀova-

ného tématu pokraãuje ve skvûlé tradici

zapoãaté ZdeÀkem Burianem a Bohumi-

lem Koneãn˘m, pfiiãemÏ se propracoval na

pfiední pozici ilustrátora v oblasti vûdecko

fantastické literatury tzv. „ãerné romanti-

ky“, to znamená pfiíbûhÛ se ‰pionáÏní

a kriminální tématikou, v nichÏ s vynika-

jícím citem pouÏíval ãernobílé kresby. Spo-

leãn˘m znakem jeho kreseb a ilustrací je

vÏdy nápaditost, akce, skryté napûtí, v˘-

tvarn˘ cit a vytfiíbená elegance. 

Václav Tikovsk˘,

foto z originálÛ: j‰

V˘stava v Galerii 14, námûstí Plk. Vlã-

ka 686, âern˘ Most bude otevfiena od

3. do 25. bfiezna, vÏdy v úter˘, stfiedu,

ãtvrtek od 14 do 18 hod. a v nedûli od 14

do 17 hod. Vstup voln˘. ■

akce radnice
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Karnevalové

veselení
Po dvouleté nucené pfiestávce, zpÛso-

bené rekonstrukcí Kulturního domu

Kyje v ·imanovské ulici, mohl b˘t

letos opût – tentokrát v jeho krásn˘ch

nov˘ch prostorách, uspofiádán tradiã-

ní únorov˘ karneval pro dûti. Snad

kvÛli té dlouhé pauze, ãi ze zvûdavos-

ti jak teì kulturák vypadá, se‰lo se

tady tolik dûtí a dospûl˘ch, Ïe byl sál

zaplnûn˘ do posledního místa. Pro-

gramem fundovanû provázel moderá-

tor Lubo‰ Votroubek a dûti s nad‰e-

ním tancovaly, soutûÏily, závodily

a hlavnû pfiedvádûly své nádherné

masky. Pofiadatelem akce byla Mûst-

ská ãást Praha 14.

text a foto: ves 



bfiezen 2010 inzerce

23



inzerce

24

PRAHA 14

Tento projekt Centrum vzdûlávání a vefiejného internetu
Praha 14 byl vybudován v letech 2006–2007 

za finanãního pfiispûní Evropské unie

Pfiipravujeme pro vás poãítaãové kurzy v tûchto oblastech:

Adobe Photoshop nebo Jasc Paint Shop Pro jsou sice velmi v˘konné nástroje s velk˘mi moÏnostmi, ale mají podstatnou vadu – pro

bûÏného uÏivatele jsou finanãnû nedostupné. Pokud tedy máte hluboko do kapsy a chcete vyuÏívat pokroãil˘ch moÏností pfii úpra-

vách fotografií, zkuste Gumo, nástroj pro úpravu fotografií a rastrové grafiky. Kvalitní alternativou k profesionálnímu, a bohuÏel také velmi drahému softwaru pro zpra-

cování grafiky, je program, kter˘ vznikl v linuxovém prostfiedí. Jednou z pfiedností Gimpu je jeho volná dostupnost pro nejrÛznûj‰í platformy a operaãní systémy. 

Programy Word, Excel a PowerPoint budou dále dûleny na zaãáteãníky a pokroãilé, kaÏd˘ program se vyuãuje samostatnû.

Kurz je rozloÏen do 7mi lekcí za cenu 400,– Kã, pro seniory od 65 let a dûti do 18 let za cenu 200,– Kã.

Kurzy budou zaãínat bûhem druhé poloviny mûsíce ledna jedenkrát t˘dnû, ãas a doba konání bude upfiesnûn dle zájmu a naplnûní jednotliv˘ch kurzÛ.

Zájemci prosím hlaste se pfiímo v Centru vzdûlávání a vefiejného internetu nebo na telefonních ãíslech: 222 940 933, 222 940 932 nebo 602 161 731 

ãi e-mailem: horesovska@cvvi.cz, mazurova@cvvi.cz 

� První kroky s Internetem
�Základy práce na PC – poprvé u poãítaãe
�Word 
� Excel 
� PowerPoint
�MovieMaker (úpravy a stfiih videa)

�Základy tvorby www stránek pomocí 
zdrojového kodu HTML

� Psaní v‰emi deseti (All Ten Fingers)

Jako úplnou novinku zařazujeme

�GIMP (úprava digitálních fotografií) 

Zveme vás do Centra vzdûlávání a vefiejného internetu
MaÀákova 745, âern˘ Most

ZNALECKÉ OCENùNÍ 
NEMOVITOSTÍ, POZEMKÒ, 
BYTÒ A STAVEB PROVEDE

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

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

Koňský hnůj dovezu zdarma, 
doprava za symbolickou cenu. 

Tel.: 602 371 605, 602 207 116.

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

REKONSTRUKCE ÚâETNICTVÍ,
ZASTUPOVÁNÍ NA Ú¤ADECH

DAL·Í ÚâETNÍ PRÁCE DOHODOU

603 502 706, 281 932 886
hakata@seznam.cz

• Min. 3500,– zapl. za zlaté Svatov. dukáty,
zapl. i ruské, rak. zl. mince. Koup. st. obrazy
mofie, lodû, od Jos. Svobody, obr. lokomotivy
od Ronka Kreibicha a krajiny od Kavána, Kal-
vody, BlaÏíãka, Panu‰ky, Gruse atd. Dále zl.
pánské hod., mosazné a bronz. so‰ky a deko-
raãní pfiedmûty, Mí‰eÀ. porc. figurky, st. stfiíbr-
né pfiedmûty, st. zbranû. Koup. st. ‰perky s bri-
lianty i bez nich. Jednotlivû i celé pozÛstalosti!
INTERANTIK Praha 9, Praha 9, Pod pekár-
nami 3, metro Vysoãanská. T.: 283 893 334,
605 829 440, 604 477 771. 02/23

• novostavby 
rodinn˘ch domÛ

• rekonstrukce objektÛ

• rekonstrukce bytÛ 
a kanceláfií

• zateplování fasád

• stavební dozor

• autorizace k programu „Zelená úsporám“

Stavební firma

Ing. Martin Jefiábek

Hejtmanská 634/31

Praha 9-Kyje

Tel.: 603 542 871

281 869 212

e-mail: 

jerabek.inrepo@seznam.cz

www.inrepo.cz

Odvozu sutû, dom. odpadu kontejnery 2 m3–9 m3. 
Dovoz pískÛ, ‰tûrku, zeminy atd., 

tel.: 602 371 605, 602 207 116
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Veterinární klinika pro malá zvífiata
MVDr. Jan Mecera

Kpt. Stránského 999, âern˘ Most

Tel.: 281 910 491, po–pá 9–12, 14–19 hod.

Veterinární klinika
Ha‰kova 16, 250 88 âelákovice-ZáluÏí

Tel.: 326 991 099, 

po–so 9–12, 14–20 hod.

ne 15–19 hod.

www.veterinainfo.cz

PLACENÁ ¤ÁDKOVÁ INZERCE

• Nonstop elektro + otevírání dvefií, tel.:
602 486 384. 12/04

• Malífiské a lak˘rnické práce, nátûry oken,
dvefií, topení, podlahy, zábradlí atd. vãetnû hru-
bého úklidu, tel.: 603 221 653. 01/03

• DaÀová pfiiznání 2009 pro právnické a fy-
zické osoby Vám zajistí MVM úãetní servis,
www.mvm-servis.cz, J. Macáková, Zeleneã-
ská 55, Hloubûtín, tel.: 777 014 820, B. Vitás-
ková, Podnikatelská 565, Bûchovice, telefon
281 864 667, e-mail: macakova@mvmservis.cz

01/07

• Od 2. listopadu je otevfien nov˘ kadefinick˘
salon bez objednání (dámské, pánské, dûtské)
ve Squash Centru v Kyjích na Hrádku, ulice Za
âern˘m mostem 1425. Máme levné ceny
a otevírací slevu: stfiíhání maminek + 1 dítû
zdarma. Otevírací doba: 8.00–20.00, tel.:
608 159 889. Tû‰íme se na vás. 01/11

• Koupím byt v Praze (druÏstvo, OV), stav
nerozhoduje, vyplatím dluhy, zástavy, zaplatím
privatizaci, zajistím náhradní bydlení. Nespû-
chá, platba hotovû. Tel.: 608 645 536. 03/01

• Stûhování – vyklízení, ãe‰tí pracovníci, spe-
cialisté na stûhování bytÛ, so-ne stejné ceny,
pfiistavení, odstavení + km po Praze zdarma.
Tel.: 723 809 137, www.stehovanibytu.cz.

03/03

• Nabízím v˘uku a douãování francouz‰tiny
a ãe‰tiny a v˘uku ãe‰tiny pro cizince. Telefon
737 382 769. 03/04

• Vlastníte nevyuÏívanou zahradu v klidné
ãásti Prahy? Máte u domu velk˘ pozemek,
jehoÏ ãást nepotfiebujete? Jsou vhodné ke
stavbû domu? Nabídnûte nám je. E-mail:
info@topmax.cz, tel.: 777 286 044. 03/05

• Hledáme men‰í byt k pronájmu v Praze 9
a okolí pro dvû osoby, nekufiáci bez zvífiat, zafií-
zení na dohodû, garsonka 2+1 do 12 000 Kã
vãetnû poplatkÛ. Telefon: 605 845 088,
220 806 245. 03/09

• Hledám v lokalitû Prahy 14 pûkn˘ byt nebo
men‰í dÛm. Dûkuji za nabídku. Telefon
725 022 055. 02/14

• Pronajmeme dva byty na Praze 9, 1+kk za
9000 Kã vãetnû popl. a 2+kk za 11000 Kã
vã. popl. Zafiízení na dohodû. Ihned k nastû-
hování. T.: 777 020 180, 220 876 874. 03/10

• âistíme koberce a ãalounûn˘ nábytek
mokrou metodou profi strojem karcher, levnû-
bez pau‰álu, od 15 Kã/m2, doprava po Praze 9
zdarma. Tel.: 777 717 818. 03/11

Uzávûrka
inzerce a pfiíspûvkÛ 

pro ã. 4/2010 je 10. 3. 2010

Truhlářství – Podlahářství
Vestavěné skříně, plovoucí podlahy
(dřevěné, laminátové), parapety, prahy,
lišty, dveře a zárubně...

Tel.: 608 103 350 / 774 126 302
Michal Loš

e-mail: michallos@centrum.cz
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Masopust
Chvalsk˘ zámek – bfiezen
3. 3.–2. 5. V˘stava ãeské kniÏní kultury,

kniÏní vazby Jifiího Fogla – ëáblova bible

3. 3.–4. 4. V˘stava studentsk˘ch prací

ateliéru konzervátorství a restaurátorství

VO· grafická a SP· grafická Helichova

23. 2.–28. 3. Luká‰ Trnka – obrazy, gra-

fika 

30. 3.–25. 4. V˘stava fotografií, foto-

grafická soutûÏ ãtrnáctideníku Ná‰

REGION 

Dal‰í doprovodné akce – pfiedná‰ky
9. 3. 16–17.15 hod. O promûnách roz-

hlasového vysílání anebo od Radiojour-

nalu k Impulsu (pfiedná‰ka Univertzity

3.vûku) 

10. 3. 17 hod. Staré tisky v rukou res-

taurátorÛ – M. Vani‰ová, pfiedná‰ka

16. 3. 16 hod. Kramáfiské tisky v kni-

hovnû Muzea Jindfiichohradecka –

·. Bûhalová, M. Vani‰ová 

17. 3. 16 hod. Bible Gigas – Jifií Fogl,

pfiedná‰ka k v˘stavû

25. 3. 17 hod. Písmo rukopisn˘ch knih

– PhDr. Jana PrÛ‰ová 

27. 3. 10–16 hod. Velikonoãní trhy na

Chvalské tvrzi 

Chvalsk˘ zámek, Chvalská tvrz 857, 
Horní Poãernice, tel. 281 860 130, 
email: infocentrum@pocernice.cz

informace

Akvabely i akvabelky v akci
UÏ potfiinácté se v hloubûtínském bazé-

nu uskuteãní Memoriál Hany Cinkové

v synchronizovaném plavání. A potfietí

bude jeho souãástí také soutûÏ v‰estran-

nosti PraÏská akvabelka, kde se pfiedsta-

ví dûvãata ve vûku 7–10 let v plavání,

ãtyfiech prvcích ze synchronizovaného

plavání a na pfiekáÏkové dráze v soused-

ní hale. Pfiijìte se 27. bfiezna podívat

na ty nejmen‰í nadûje z celé âeské

republiky, obdivovat v˘kony závodnic

v kategoriích mlad‰ích i star‰ích ÏákyÀ

a povzbudit dûvãata z domácího oddílu

SK Neptun. Poslední bfieznová sobota

slibuje opravdu zajímavou podívanou.

vok



jako za star˘ch ãasÛ
aktuality

První únorová sobota byla u na‰ich sousedÛ

v Horních Poãernicích ve znamení masopustu.

PrÛvod desítky masek s je‰tû vût‰ím mnoÏstvím

jejich doprovodu vyrazil od Z· Ratibofiická, kde

starosta pfiesnû podle tradice, ale aÏ po vtipném

naléhání kastelánky Chvalského zámku Jaroslavy

Schmidtové tentokrát v roli pronóbuse, povolil

ve svém rajónu masopustní veselí. A hned rozdal

dûtem bonbóny, aby mûly na cestu dostatek ener-

gie. Dospûlí si ji zase v kapalném provedení dopl-

nili po pár minutách chÛze pfied budovou ÚMâ.

Pak uÏ se ‰lo bez zastávky aÏ k Chvalskému zám-

ku, cestou se pfiidávali dal‰í zvûdavci a na konci byl

asi tfiistaãlenn˘ prÛvod uÏ dlouh˘ jako povûstné

Lovosice. A bylo v nûm také dost znám˘ch tváfií

z Prahy 14. V zámeck˘ch prostorách pak podle

tradice ãekaly na v‰echny plné stoly se zabíjaã-

kov˘mi pochoutkami a poãernick˘mi vdolky.

V meziãase si masky na nádvofií zatancovaly pfii

tónech tahací harmoniky. Masopustnímu veselí

jako za star˘ch ãasÛ navíc odpovídalo i poãasí se

snûhem a teplotou pod bodem mrazu.

vok, foto: autor a ves

O deset dní pozdûji se masopustní veselí pfiesunulo z Horních do Dolních

Poãernic. Zde se stal nejvût‰ím pfiekvapením a ‰lágrem pfiíjezd koãáru

taÏeného párem bûlou‰Û. S patfiiãnou pompou pfiivezl mimofiádnû vzác-

nou náv‰tûvu – paní hrabûnku a pana hrabûte, ktefií tráví podzim svého

Ïivota na slunné Floridû. Po dlouh˘ch letech odlouãení od domova koneã-

nû zavítali na b˘valé panství svého rodu – baronÛ z Dercsényi se zámkem

v Dolních Poãernicích. Dav pfiihlíÏejících jásal, paní hrabûnka dojetím

slzela a noblesnû kynula ruãkou…
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Svátek sv. Valent˘na se rozhodla PEStrá spoleãnost o.p.s., která se zab˘vá v˘cvikem psÛ pro han-

dicapované, oslavit se ‰irokou vefiejností v Galerii 14. V nedûli 14. února si tak mohli náv‰tûvní-

ci poslechnout známé muzikálové písniãky v podání absolventÛ konzervatofie Jana Deyla pro nevi-

domé – Aleny Schutové a Radka Îaluda, obdivovat ‰ikovnost asistenãních psÛ, ktefií tady v praxi

pfiedvádûli, co v‰echno dokáÏou pro svého pána udûlat a kdo chtûl, mohl si vyrobit i valent˘nské

pfiáníãko. Do kasiãky u vchodu pfiispûl kaÏd˘, kdo si uvûdomil, Ïe nároãn˘ v˘cvik asistenãních psÛ

není – na rozdíl od vodících psÛ pro nevidomé – nik˘m hrazen.                          text a foto: ves

PEStr˘ Valent˘n

Jako na zámku
Doby, kdy u nás na hradech a zámcích Ïili
princové a princezny sice uÏ nikdo z nás
nepamatuje, ale v Domû dûtí a mládeÏe na
âerném Mostû si kaÏdoroãnû v únoru
osvûÏují pamûÈ plesem princÛ a princezen.
Plesu se tradiãnû úãastnili vzne‰ené prin-
cezny a princové do 10 let a jako nejkrás-
nûj‰í byla vybrána princezna Maru‰ka, kte-
ré budou za ãtvrt roku teprve dva! No
a co, únor je pfiece mûsíc masopustÛ, kar-
nevalÛ a legrace a tu si uÏívají velcí i malí!

text a foto: ves


