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obrazové ohlédnutí

Paprsek
se rozrůstá
Dětské centrum Paprsek v Hloubětíně je 
zařízení komplexní péče o děti a mládež se 
závažnými a kombinovanými postiženími, 
zřízené Magistrátem hlavního města Prahy. 
V roce 2005 byl nově otevřen zrekonstru-
ovaný přízemní objekt v areálu Paprsku, 
který začali využívat mladí dospělí se závaž-
ným a kombinovaným postižením, kteří již 
z dětského centra „odrostli“, ovšem pro 
svůj handicap nebyli schopni začlenit se do 
běžného života. Další významný krok na 
této bohulibé cestě pomáhání postiženým 
byl učiněn na samém závěru loňského 
roku. Přístavbou patra na stávající přízem-
ní budovu vzniklo za necelý rok „Centrum 
pro rodinu prof. Zdeňka Matějčka“, které 
slouží jako zázemí pro žadatele o náhradní 
rodinnou péči. Centrum svým klientům 
nabízí opravdu širokou strukturu možností 
využití, je tu např. poradenství pro rodiny 
s dětmi v oblasti psychologie, logopedie, 
fyzioterapie, terapie podle M. Montessori, 
arteterapie a keramika, canisterapie, muzi-
koterapie, psychomotorická cvičení a mno-
ho dalších. Poradenství v Centru je jednak 
pro rodiny s dětmi, které se v nich narodi-
ly, ale i pro rodiny s dětmi osvojenými 
nebo v pěstounské péči. Při otvírání tohoto 
denního stacionáře ocenil ředitel DC Papr-
sek PhDr. Jaroslav Šturma pomoc všech, 
kteří se o jeho výstavbu, vybavení a provoz 
zasloužili. Zvlášť poděkoval všem sponzo-
rům, mezi nimiž vyzdvihl Konto Bariéry. 

text a foto: ves a archiv Paprsku 

Zatmění slunce 
z Prahy 14 
V naší MČ bylo zatmění slunce 4. ledna 
dobře viditelné, protože se mraky pod oje-
dinělým úkazem často rozestoupily. Šlo 
o největší částečné zatmění v ČR po 8 le -
tech a nejvýraznější svého druhu až do roku 
2026. Ve své největší fázi mělo zatmění 
kolem 79 %. Takhle jsme ho z okna kul-
turního domu zachytili přes kotouč z vnitř-
ku diskety přesně v 10.38 hod. foto: ves 
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obsah

Editorial
Vážení a milí čtenáři, 

v jedné populární písni se zpívá 
„čas letí jako bláznivý……“. 
Musím se vám přiznat, že podobný 
pocit mám v poslední době i já. 
Nevím, jak to cítíte vy, ale mně při -
padá jako včera, když jsem z okna 
své kanceláře sledovala zatmění 
slunce. To bylo první úterý nového 
roku. Pak se najednou přehoupla 
polovina ledna a ejhle, ještě jsem 
nestačila ani mrknout a už tu 
máme únor. Nové dny, nové sta-
rosti a radosti, nové zážitky. Pro 
náš tým z projektu Zdravá městská 
část (bližší informace se dočtete 
uvnitř čísla) je pocit zrychleného 
plynutí času o to silnější, že již od 
počátku roku pro vás připravujeme 
akce, z nichž některé se třeba usku-
teční až v květnu. Ale to již předbí-
hám. První z nich je totiž připrave-
na právě pro únor a pozvánku na ni najdete na str. 12 

Do dalších týdnů přeji proto všem, aby bylo stále méně času potřeba na vyřešení 
základních existenčních otázek a o to více času i energie zbývalo na kulturní, spor-
tovní a další odpočinkové aktivity. Rozhodování vám v této oblasti může usnadnit 
i naše nabídka na následujících stránkách. Také věřím, že se při tom všem dokážete 
pozorně okolo sebe rozhlížet a případně se s námi zapojíte v rámci projektu Zdravá 
městská část do hledání nejlepšího možného řešení problémů čtrnáctky tak, aby se 
kvalita našeho života skutečně zlepšovala. A právě zdraví je její nedílnou součástí. My 
budeme v rámci projektu vyvíjet maximální úsilí, ale bez vašeho zájmu a spoluúčasti 
by tento projekt ztratil smysl. 

Přeji vám všem ve zdraví prožité únorové dny a těším se na společná setkávání 

Ing. Ilona Picková, předsedkyně výboru pro výchovu 
a vzdělávání a místní Agendu 21 

pickova@p14.mepnet.cz 
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krátce z radnice a MČ Praha 14

Informace z jednání
Rady MČ Praha 14 
Na svém 4. a 5. lednovém 
jednání Rada mimo jiné: 
Vzala na vědomí výsledky kontroly výkonu 
přenesené působnosti na úseku živnosten-
ského podnikání, během něhož nebyly 
zjištěny nedostatky 
Vzala na vědomí informaci o průběhu veřej -
né zakázky malého rozsahu „Vytvoření 
systému pro komunikaci a zapojování 
veřejnosti“ 
Vzala na vědomí Cíle kvality 2011–2015 
(Rada schválila koncepci kvality, která 
vytýčila základní směry v péči o všestran-
ný rozvoj svého území a o potřeby svých 
občanů. Tyto stanovené cíle budou roz-
pracovány jednotlivými odbory ÚMČ P14 
s již konkrétním naplněním a s uvedením 
potřebných finančních prostředků) 
Schválila podání dvou výpovědí z nájmu 
bytu z důvodu hrubého porušování povin-
nosti nájemců bytu 
Vzala na vědomí Informační koncepci 
městské části Praha 14 na rok 2011 
Schválila Výroční zprávu o poskytnutých 
informacích za rok 2010 dle zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím na Úřadu MČ Praha 14 
(za rok 2010 bylo podáno 132 písemných 
žádostí o poskytnutí informace, týkající se 
především MČ Praha 14, činnosti úřadu, 
jiných městských částí či Magistrátu hl. m. 
Prahy, nejvíce žádostí bylo směřováno na 

informační kancelář ÚMČ – 55, na odbor 
výstavby a dopravy – 16 a odbor životního 
prostředí – 16 a na kancelář starosty – 14, 
ústní a telefonické informace jsou podává-
ny nepřetržitě denně) 
Jmenovala členy a předsedy komisí Rady 
MČ Praha 14 
Schválila Jednací řád Rady MČ Praha 14 
Vzala na vědomí informaci o plnění úkolů 
Rady a Zastupitelstva MČ Praha 14 ke dni 
13. 1. 2011
Schválila poskytnutí bezúročné půjčky 
Farní charitě Praha 14 – Černý Most, Kyje 
na projekt podporovaný MVČR ve výši 
130.000 Kč splatnou do 30. 4. 2011 
Souhlasila se stanovením ceny uložení 
inženýrských sítí do pozemků ve svěřené 
správě MČ Praha 14 (na základě znalecké-
ho posudku byla pro MČ sestavena nová 
tabulka, stanovující ceny za běžný metr 
pokládky inženýrských sítí do komunikace 
z živice nebo zámkové dlažby – 1 250 
Kč/bm, do chodníku – 220 Kč/bm, do 
pozemku mimo zpevněnou část komuni-
kace – 120 Kč/bm a do pozemku mimo 
komunikaci – 650 Kč/bm) 

Z Hloubětína
Schválila zveřejnění výzvy na pronájem 
čtyř bytů v Kardašovské ulici v Hloubětíně 
Vzala na vědomí výsledky veřejné soutěže 
formou licitace na pronájem několika bytů 

a přechody nájmu dvou bytů na nové ná -
jemce, vše v Kardašovské ulici, a přechod 
nájmu bytu v ul. Rochovská 
Seznámila se s hlavními parametry navr-
hované stavby č. 40297, technická vybave-
nost Hloubětín, podle dokumentace 
k územnímu rozhodnutí zpracované spo-
lečností INPAR, s. r. o. (jedná se o pokra-
čování kompletní rekonstrukce komunu-
kací a technické vybavenosti, kterou v dané 
oblasti Hloubětína realizuje hl. m. Praha 
prostřednictvím odboru městského inves-
tora Magistrátu). Rada požaduje koordina-
ci navrhované stavby s připravovanými 
rekonstrukcemi dalších inženýrských sítí 
(splašková kanalizace, plynovod, veřejné 
osvětlení) a doporučuje v další dokumen-
taci zvážit navržené jednotlivé dílčí plochy 
zeleně v parkovacích stáních (zcelit malé 
plochy zeleně do větších a velmi malé plo-
chy zeleně zahrnout mezi zpevněné). 

Z Černého Mostu
Schválila obnovu nájmu v několika bytech 
v ul. Vlčkova, Kučerova a nám. Plk Vlčka 
na Černém Mostě 

Z Kyjí
Souhlasila s realizací záměru zřízení parko-
vacích stání při severní straně ulice Lednic-
ké v Kyjích (parkoviště má mít kapacitu 
107 stání, podélná v počtu 5 je možno 
využít pro 2 autobusy, záměr vyžaduje 
pokácení 9 vzrostlých stromů a 98 m2 

keřů. Rozhodnutí odboru životního pro-
středí ukládá náhradní výsadbu 16 javorů, 
parkovací pruh pro kolmá stání v délce cca 
250 m je členěn ostrůvky zeleně s vysaze-
nými stromy) 

Kulturnímu domu v Kyjích je rok
Za účasti starosty MČ Praha 14 Radka Vondry pro-
běhla 14. ledna v kulturním domě v Kyjích oslava 
1. výročí existence tohoto kulturního stánku. Sta-
rosta Radek Vondra zhodnotil zatím relativně krát-
ké období života kulturního domu pod vedením 
ředitele KVIZ Praha 14 Jaroslava Hodyce jako velký 
pokrok, neboť se stal trvalým místem pro kvalitní 
kulturní, společenské a vzdělávací akce občanů Pra-
hy 14. Příjemnou součástí oslavy se stalo vystoupení
Junior Bandu a zpěváků ze ZUŠ v Horních Počer-
nicích a mile překvapil Edward Walczyk, farář řím-
skokatolické farnosti u kostela sv. Bartoloměje, který 
kulturnímu domu požehnal a kladně zhodnotil 
dosavadní spolupráci s organizací KVIZ Praha 14 
i celou městskou částí.                                             HD 
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Pochvala knihovně
Vážená redakce, ráda bych tímto způso-
bem poděkovala pobočce Městské knihov-
ny v Hloubětíně za tradiční adventní pose-
zení pro seniory a přátele této knihovny. 
Vystoupil zde pěvecký sbor žáků a žákyň ze
ZŠ Chvaletická ve skvělé orchestrální ukáz-
něnosti pod vedením svých pedagogů. Set-
kalo se mládí s občany již mnohdy vyso -
kého věku. Vyvolalo procítěný vstup do 
adventního období, pohodu a radost v mys -
lích. Hodnotím velmi výchovnou spolu-
práci knihovny v Hloubětíně a pedagogů
ZŠ Chvaletická pro humanitní cítění žáků 
– mladých lidí a budoucnost českého náro-
da. Ludmila Burdová, Klánovická ul. 

Na téma SPREJEŘI
Je vůbec těžko pochopitelné, jak neschop-
ně se k tomuto, slušně řečeno NEŠVARU, 
staví naši vedoucí činitelé. Pokud budou 
postihy za tuto „činnost“ takové, jako 
dosud, tak se nic nespraví. Nevím, proč 
např. Magistrát HMP nevydal v tomto 
směru aspoň závaznou vyhlášku, která by 
se tím zabývala a kde by také byly náležité 
postihy uvedeny. Chápu sice, že chytit 
sprejery při „práci“, není jednoduché, ale 
přesto se podaří. Odstranění „čmáranic“ 
a uvedení podkladu do původního stavu 
spolu s důkladnou pokutou by určitě vedlo 
aspoň k určité obavě pokračovat v tomto 
směru. Dále je možno kontrolovat, kde 
sprejeři vzali své spreje, protože jsou drahé 
a tudíž kradené – zas další možnost posti-
hu. A kromě toho: proč se orgány nepoučí, 
jak se toto trestá v cizině a nezařídí se podle 
toho? Znovu opakuji, že tento dosavadní
LAXNÍ přístup toho moc nevyřeší a je tře-
ba projevit větší přísnost v postihu. 

Jiří Jandák, Kučerova ul. 

Zimní údržba 
chodníků 
Reaguji na váš článek v č. 1/2011 o zimní 
údržbě chodníků. V loňské zimě 
2009/2010 při sněhové kalamitě byla 
ihned perfektně uklizena pěší komunikace 
od křižovatky Poděbradská – Kbelská 
podél průmyslového polokruhu po lávku 
přes polokruh až do lesa včetně schodů 
v celé šíři (cca 3 m) a to až na přírodní 
terén (při 20 cm sněhu). Po zrušení provo-
zu autobusu 183 není tento úsek vůbec 
využíván, max. rekreačně – zcela bez 
zástavby. Totéž se opakovalo i po dalším 
sněžení – všude jinde, u škol, školek, zdra-

votních zařízeních obchodů chodníky zcela 
neprůchodné. Napsala jsem stížnost na
nesmyslnost údržby tohoto úseku na MÚ 
14, odkud byla zaslána majiteli – Magist-
rátu hl. m. Prahy. Do dnešního dne jsem 
nedostala odpověď, ovšem situace se přesně 
opakovala v prosinci 2010. Všude naprostý 
nepořádek, chodníky neschůdné, ale tento 
úsek opět ihned perfektně upraven. Chá-
pu, že se údržba dobře provádí v liduprázd-
ném, nezastavěném prostoru, ale vzhledem 
ke stavu frekventovaných komunikací 
působí jako výsměch, nehledě na vyhozené 
finanční prostředky. Někdo snad již musí 
zjednat pořádek a proto navrhuji při příš-
tím sněžení provést kontrolu tohoto úseku 
z opačného hlediska – zabránit úklidu, 
dokud nebudou ve schůdném stavu chod-
níky potřebné pro běžný život obyvatel 
P14. Blanka Volejníková, Kyjská ul. 

■ Vážená paní Volejníková, nezbývá mi nic 
jiného než potvrdit, že máte naprostou prav-
du. Bohužel, přes mnoho urgencí a žádostí se 
nám zatím nepodařilo stav, který popisujete, 
změnit. Pouze bych oponovala s úklidem škol, 
školek a zdravotnických zařízení, zde jsme se 
úklidy chodníků za TSK, potažmo město Pra-
hu, snažili alespoň částečně suplovat. Podařilo 
se nám domluvit změny v úklidu některých 
chodníků, ale ty začnou platit pravděpodobně 
až od příští zimní sezóny. Dále však jednáme 
s městem a s TSK o rozšíření jejich úklidů, 
případně budeme žádat o svěření chodníků 
a vozovek do naší péče. To je však běh na delší 
trať, ale věřím, že se zdaří. 

Soňa Tománková, zástupkyně starosty 

Posílám vám fotografii přístupového 
chodníku k autobusové zastávce a přecho-
du před železničním viaduktem na Jahod-
nici. To není chodník, ale kus bahnitého, 
rozoraného pole. Otřes. Zajímá vůbec ně -
koho stav chodníků v Praze 14? Asi před 
čtrnácti dny jsem na zamrzlém chodníku 
cestou do práce u Parku legionářů uklouz-
la a upadla na záda. Naštěstí jsem si nic 
nezlomila, ale dodnes mne bolí hlava 
a záda. Dana Horká, Jahodnice 

napsali jste nám
Z knihkupectví 
Dobrý den, pane Šmíde, mrzí mě, že kon-
číte v Listech. Děkuji vám za dlouholetou 
podporu knihkupectví a přeji vám hodně 
zdaru ve vašem dalším životě. 

Martin Tomek, knihkupectví Havana 

■ Sdělení pana knihkupce mne dojalo. Jako 
končící šéfredaktor a zároveň nadšený čtenář 
mu rovněž děkuji, mimo jiné za knížky, jež 
jsme díky němu mohli využít jako výhry 
v našich čtenářských soutěžích. A držíme 
panu Tomkovi palce, aby se udržel se svými 
knížkami v Hloubětíně co možná nejdéle. 
Určitě se najde způsob, jak by se jeho knih-
kupectví mohlo v Listech dál prezentovat. 
. jš 

Kvíčaly
na Černém Mostě 
Chtěla bych se podělit s čtenáři Listů Pra-
hy 14 o raritu, jíž jsme byli nedávno svěd-
ky. Kvíčaly jsou ptáci, které v naší městské 
části běžně nevidíme, ale od prosince 2010 
jsou k vidění v blízkosti sídliště Černý 
Most. Kvíčala je pták blízce příbuzný droz-
dovi (celý český název je drozd kvíčala), je 
však větší a robustnější. Má šedou hlavu 
i záda, tmavá křídla a ocas, na spodní stra-
ně těla je bělavý, na hrudi hnědě kropena-
tý na světle rezavém podkladu. Objevili 
jsme hejno asi 40–50 ptáků kolem potoka 
Chvalka, rybníku Martiňák a rezervace 
V Pískovně. Živí se různými bobulemi, při -
živují se i u krmítka pro zvěř za rezervací 
V Pískovně. Menší skupinky nebo jedno-
tliví ptáci zalétají i do sídliště, byli viděni 
např. v okolí obchodního domu IKEA 
nebo na stromech při cestě vedoucí k za -
stávce autobusu Kpt. Stránského. Kvíčaly 
u nás někdy i hnízdí, v zimě sem však pří-
létají ptáci ze severních oblastí. 

Zdenka Hroudová, foto: P. Zákravský 

Poznámka redakce: Takovou žeň dopisů 
od čtenářů jsme v Listech opravdu už 
dlouho neměli. Děkujeme a pište dál. 
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co se děje

Kalendárium akcí na únor 
(pořadatelé: KVIZ Praha 14 a radnice MČ)
2. 2. (středa) FILMOVÝ KLUB KYJE: Kdyby tisíc klarinetů V souvislosti s koncertem kapely 
Walda Matuška revival band (4. 2.) a vzpomínkou na Waldemara Matušku zařazujeme do Filmového klubu 
Kyje známý film „Kdyby tisíc klarinetů“ (1964), režie: Ján Roháč, Vladimír Svitáček. Dnes již legendární 
český filmový muzikál je postaven na groteskní možnosti přeměny zbraní v hudební nástroje a vojáci, jak se 
zdá, v těchto „zbraních“ nacházejí velké zalíbení. 18–19.30 hod. 
2. 2. (středa) VERNISÁŽ V Galerii 14, nám. Plk. Vlčka 686, Černý Most, bude zahájena výstava Kon-
stelace inspirací Františka Kalenského provázena poezií Kamila Prince. Výstava potrvá do 24. února a bude 
otevřena vždy v úterý, středu a čtvrtek 14–18 hod. a v neděli 14–17 hod. Vernisáž začne v 17 hod. 
4. 2. (pátek) WALDA MATUŠKA REVIVAL BAND Kapela Walda Matuška revival band je 
zvýrazněna zpěvákovou téměř neuvěřitelnou fyzickou podobou s legendou české hudební scény Waldemarem 
Matuškou. Písně Jó třešně zrály, Růže z Texasu, Tereza, Sbohem lásko, Slavíci z Madridu a další budou 
v kulturním domě interpretované za doprovodu kapely JAM BAND. 19–20.30 hod. 
6. 2. (neděle) POHÁDKOVÁ NEDĚLE: Loutkové divadlo Tentokrát rodičům s dětmi před-
staví své loutkové divadlo principál Watzl. Pohádka „Vo hloupym Honzoj, hubatej Marjáně, která skrze 
peklo k napravení přinde.“ Stará lidová pohádka, úspěšná inscenace oceněná dvěmi cenami za přínosnou 
dramatizaci lidové tvorby.Celá pohádka je doplněna písničkami, které se děti učí zpívat v průběhu předsta-
vení. 15–16 hod. 
12. 2. (sobota) LADIES NIGHT V tento sobotní večer pro dámy promítneme romantický film „Hud-
bu složil, slova napsal“ (2007), režie: Marc Lawrence. Kromě uvítacího teplého nápoje dle chuti budou na 
slečny a paní čekat profesionální poradkyně s kosmetikou Oriflame. Nebude chybět ani tombola. 18–20 hod. 
13. 2. (neděle) POHÁDKOVÁ NEDĚLE: Duhové bubliny Zveme všechny děti a jejich rodiče 
na nevšední klauniádu známého bublináře Václava Strassera. Bubliny velké jako dospělý člověk, plněné 
dýmem, bublina v bublině a jiné kousky. Kdo neviděl, neuvěří, jak může být dělání bublin krásné, napínavé 
i legrační. 15–16 hod. 
14. 2. (pondělí) CESTOVATELSKÁ PŘEDNÁŠKA: Nepál Cestovatelská a horolezecká dvojice 
z Prahy 14 , která se zaměřuje na zdolávání vysokých a nedostupných horských vrcholů. Současně vždy poznávají 
a podrobně dokumentují cizí kulturu. Tentokrát se můžete těšit na přednášku o Nepálu. 18.30–20 hod. 
16. 2. (středa) KONCERT V Galerii 14 se uskuteční koncert Mistři německého baroka. Vystoupí 
LYRA DA CAMERA. Začátek v 18.30 hod. 
19. 2. (sobota) POVÍDÁNÍ S YVONNE  Pro velký úspěch zařazujeme znovu komponovaný pořad 
s Yvonne Přenosilovou. Při povídání s Yvonne bude tentokrát hostovat známá česká zpěvačka, herečka 
a moderátorka Pavlína Filipovská. 19–20.30 hod. 
21. 2. (pondělí) BEZ ROUCHA ANEB JEŠTĚ JEDNOU ZEZADU Humorné činoherní 
představení v podání hornopočernického divadelního souboru ochotníků „Právě začínáme“ doporučujeme 
divadelním fanouškům všech věkových kategorií. Komedie o hercích a jejich představení „Sardinky, sardin-
ky“. Premiéra dopadne dobře, ale o to horší je pozdější repríza, kterou diváci sledují v druhé půlce představení 
ze zákulisí – čili zezadu. 19.30–21 hod. 
23. 2. (středa) REGGAE V KYJÍCH  Pro fanoušky reggae scény jsme u nás v kulturním domě při-
pravili společný koncert kapel TRIBETOWN a NEBIBA. Pozvěte všechny své kamarády a přijďte si poslech-
nout a zatancovat na reggae, soul, r’n’b a hip-hopové rytmy. 18.30–21 hod. 
25. 2. (pátek) SHIRAH Přijďte se zaposlouchat do takzvané World Music. Kapela SHIRAH zahraje 
sefardské a hebrejské písně. Kromě zbožné melancholie dokáže být židovská hudba i veselá, taneční a vášnivá. 
Během večera uslyšíte také hru na saz – tradiční strunný nástroj turecké, kurdské, ázerbájdžánské a perské 
lidové hudby. 19–20.30 hod. 
26. 2. (sobota) DĚTSKÝ KARNEVAL Srdečně zveme všechny děti v karnevalovém oblečení a mas-
kách na dětský karneval v kulturním domě v Kyjích. Čeká je zábavný program- žonglérská exhibice, balón-
ková show a kouzla klauna Roberta. Průvodcem programu bude známý moderátor Luboš Votroubek. Vstu-
penky budou k zakoupení pouze na místě do naplnění kapacity sálu. Start ve 14 hod. 
27. 2. (neděle) POHÁDKOVÁ NEDĚLE: Ferda Mravenec a Brouk Pytlík  Dětský muzikál 
na motivy známých pohádkových postaviček. Pytlík poplete na co přijde a jeho kamarád Ferda se jej pokouší 
zachraňovat. Děti jsou aktivně zapojeny do příběhu a řeší problémy spolu se svými kamarády. 15–16 hod. 

Pokud není uvedeno jinak, konají se akce v kulturním domě Kyje. 
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PRAHA 14 

Vážení čtenáři 
a milí návštěvníci 
našich kulturních a společenských akcí, 
minulý měsíc uply nul již jeden rok od 
zahájení provozu v nově zrekonstruova-
ném kulturním domě v Kyjích. Tuto 
událost jsme si (symbolicky, dne 14. 
ledna), připomněli malou „oslavou“, 
která spíše měla za účel ukázat vám, 
návštěvníkům a obyvatelům Prahy 14, 
co se zde za jeden rok intenzivní a cíle-
vědomé práce dokázalo udělat. 
Máme zde pravidelné taneční kurzy, 
nedělní odpoledne pro děti, koncerty 
a recitály známých umělců, Klub senio -
rů. Cestu k nám našly i školy, které zde 
pořádají své akademie a přehlídky nebo 
přednášky pro děti. Je toho hodně – ale 
chceme v tomto trendu pokračovat 
i nadále. 
V únoru jsme připravili kurzy grafolo-
gie, zahajujeme nový projekt FKK (Fil-
mový klub Kyje), který bude pro tuto 
sezonu zaměřen na filmy s hudební te -
matikou. V návaznosti na filmový klub 
potom budeme pokračovat i koncertem 
známého umělce. 
Snažíme se orientovat i na mladou 
generaci, a proto v kyjském kulturním 
domě budou znít nejenom tóny reg-
gae, ale i hebrejských a sefardských pís-
ní. 
Je to jen malý výčet našich připravova-
ných aktivit pro další období. 
Současně se zvyšujícím se počtem 
návštěvníků však intenzivně řešíme pro-
blematiku omezených parkovacích 
kapacit v okolí kulturního domu. Ape-
luji proto na všechny návštěvníky, aby 
při příští návštěvě raději nechali svůj 
automobil doma, anebo dbali doprav-
ního značení a příkazů obsluhujícího 
personálu, včetně příslušníků městské 
policie, která je při větších akcích pří-
tomna. 
Pohodlněji se k nám dostanete stávající 
MHD (stanice Kyje, u kostela sv. Bar-
toloměje), anebo novou autobusovou 
linkou 296, kterou MČ Praha 14 ne -
chala zřídit, a která se u občanů setkala 
s velice příznivým ohlasem. 

Jaroslav Hodyc, 
ředitel KVIZ Praha 14 

KURZ GRAFOLOGIE
PRO ZAČÁTEČNÍKY 
V říjnu 2010 proběhla přednáška o gra -
fologii, která se setkala u posluchačů s vel-
kým úspěchem. Na tuto přednášku bude 
od února 2011 navazovat kurz Grafologie
pro začátečníky. Účastníci kurzu se na -
učí poznávat z rukopisu povahu a zdravot-
ní stav pisatele, jeho nadání, schopnos -
ti a optimální povolání. Součástí studia 
je proces sebepoznání, osobního růstu 
a porozumění vztahům s druhými lidmi. 
Místem konání zůstává příjemné prostředí 
kulturního domu v Kyjích. Kurz bude 
probíhat každých 14 dní v sobotu od 
9 hod. do 12.15 hod od 5. 2. do 25. 6. 
2011. Více informací a přihlášku nalez -
nete na www.grafologisis.cz. Dne 17. 1. 
pro běh la v našem kulturním domě v Ky -
jích beseda s PhDr. Jaroslavem Šturmou. 
Zájemci o další setkání s tímto vzácným 
člověkem, ozvěte se nám na email 
gauri@kvizpraha14.cz. Budeme vás s před -
stihem informovat. 

Výstavy ve 
Chvalském zámku 
Ve výstavních prostorách Chvalského 
zámku v Horních Počernicích si můžete 
i se svými dětmi přijít prohlédnout až do 
27. února výstavu „PaT a MaT“ – popu-
lární postavičky ze stejnojmenného večer-
níčku. Světoznámý fotograf českého půvo-
du Tomáš Míček zde současně představuje 
obdivuhodné fotografie na výstavě „Stro-
my světa“, která potrvá až do 27. března. 

DĚTSKÝ KOUTEK 

DRAMAŤÁČEK – středa 16–17h., děti 5–10 let; cca 35Kč/hod (dle počtu dětí) 

ODPOLEDNÍ HERNA – středa 16–18.30 hod. – přijďte se podívat! 

– pro předškoláky s rodiči, pondělí 16.30–17.30 

tel.: 607 728 279, 

email: michala.travnickova@email.cz 

Aktivity pro cizince z třetích zemí; za podpory Ministerstva vnitra a EU 

Český jazyk – 2x týdně, začátečníci, pokročilí, 35Kč/lekci (2 vyučovací 

Skupinka 1: Po 17.40–19.10 a St 17–18.30; 

skup. 2: Po 19.15–20.45 a St: 18.40–20.10; 

skup. 3: Út a Čt: 8.30–10 hod; 

skup. 4: Út a Pá 17–18.30 hod 

Job poradna – Pondělí 17.40–19.40, zdarma 

Počítačové kurzy (od dubna) a další aktivity – info. na kontaktech níže! 

Zájemci především o český jazyk hlaste se na tel.: 739 203 254 (i sms), 
nebo na mailu: charita-kyje-cm@centrum.cz 

Nebojte se nám napsat také vaše tipy a připomínky! 

Maňákova 754, P-14, 

– pondělí 9–12h. – dopolední „školička“ – 130Kč/3h. 

„ŠKOLY SE NEBOJÍME“ 

hod. – 1/14dní. Info. a přihlášky na: www.jiratova.cz/ESS, 

hodiny) – pro děti, dospělé, maminky s dětmi – možnost zajistit hlídání dětí 

IČ: 73634531; Č. účtu: 112789309/0800 
www.charita-kyje-cm.wz.cz 
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neziskovky a občanská sdružení

Programy na únor

Vybíralova 969, Praha 14-Černý Most 
www.jahodaweb.cz 
Stále probíhá zápis do nových kurzů 
a kroužků. Více informací najdete na 
našich stránkách. 
Nízkoprahový klub Jahoda má otevřeno 
v pondělí, úterý a čtvrtek 15–19 hod. 
Nízkoprahový klub Džagoda má otevřeno 
v pondělí, úterý a čtvrtek 15–20 hod. 
Terénní práce: kontaktní pracovníky 
Karolínu a Martina můžete potkat na ulici 
v pondělí a středu od 15 do 20 hod. 
Rodinné centrum Jahůdka: školička pro 
děti od 1 roku do 6 let má otevřeno 
v pondělí, úterý a čtvrtek 8–12 hod. Škol-
né: 250 Kč za jedno dopoledne pro jedno 
dítě, 350 Kč sourozenecká sleva. Možnost 
nákupu zvýhodněných permanentek. 
Informace a rezervace u Kateřiny Cibulco-
vé na č. 721 601 333. 
Klub – herna s programem je otevřen 
v pátek 9–11 hod. Za jednu návštěvu 
40 Kč. 
Klub – volná herna je otevřen ve středu 
9–11 hod. a v úterý od 15 hod. 
S Jahůdkou do knihovny – středa 9. úno-
ra 9–10.30 hod. Setkání Klubu Jahůdka 
v Městské knihovně Gen. Janouška 
2/1060 s programem. 
Pyžámková noc – pátek 25. února – sobo-
ta 26. února 18–10 hod. Vždy poslední 
víkend v měsíci nabízíme hlídání dětí od 
1 roku přes noc! Nabalíte jim jen pyžám-
ko, přezůvky a hygienické potřeby a o zby-
tek se postaráme my. Cena za jedno dítě je 
400 Kč, za dva sourozence 600 Kč. Rezer-
vaci je nutné provést telefonicky u Kateři-
ny Cibulcové na č. 721 601 333 nejpoz -
ději do středy 23. 2. Více informací 
o aktuálním dění v JAHODĚ najdete na 
našich stránkách www.jahodaweb.cz. 

Dětské studio 
Pohádka 
Bobkova 777, 
Praha 9-Černý Most 
www.pohadka-praha14.cz 
Jitka Šindelářová, tel. 739 03 44 35 
e-mail: jitka.sindelarova@vpohadce.cz 

Školička Pohádka 
PO–PÁ 8–12 hod. Pro děti 3–6 let, které si 
potřebují zvyknout na kolektiv vrstevníků. 

Máme VOLNÉ MÍSTO v pondělním 
kroužku „Hrajeme si s angličtinou“ a ve 
čtvrtečním „Hrajeme divadlo“. Cena za 
jedno dopoledne 140–180 Kč. 
VOLNÁ MÍSTA V ODPOLEDNÍCH 
KROUŽCÍCH: 
Jóga pro děti 4–6 a let 6–10 let, první 
ukázková hodina ZDARMA kdykoliv po 
dohodě s lektorkou. Výtvarné hrátky 3–4 
roky a 5–7 let.
TANEČNÍ A POHYBOVÉ 
STUDIO ČM 
Přijmeme od druhého pololetí nové děti 
ve věku 3–4 roky, 5–6 let, 7–10 let se 
zájmem o tanec, hudbu a pohyb. Děti 
budou mít možnost vystoupit na celopraž-
ské přehlídce scénického tance. První 
ukázková hodina ZDARMA. 
VEČERNÍ AKTIVITY PRO ŽENY 
Relaxační cvičení: úterý ve 20 hod. (prvky 
Jógy, Pilates, relaxační techniky, masáže)
DĚTSKÝ KARNEVAL 
25. 2. v 17 hod. bude v Pohádce již tradič-
ní maškarní karneval. Těšíme se na všech-
ny krásné masky. Prosíme o přihlášení. 
Poděkování 
V kulturním domě Kyje proběhlo 15. 12. 
vánoční představení Dětského studia Po -
hádka. Našim dětem se vystoupení vyda-
řilo, a tak jim i jejich rodičům touto cestou 
děkujeme za spolupráci při jeho přípravě. 
Odměnou nám všem byl společně stráve-
ný příjemný podvečer. 

DDM na Černém Mostě 
Generála Janouška 1060, 
tel. fax.: 286 889 428 
info-cm@ddmpraha9.cz 
www.ddmpraha9.cz 

Ples princů a princezen 
18. února 16–18 hod. Cena: 30,– Kč
(dítě), 68,– Kč (dospělý) 
Rok se s rokem sešel a my opět zveme 
všechny spanilé princezny a urozené prin-
ce v těch nejkrásnějších plesových šatech 
na každoroční královský taneční a hravý 
bál. Prince čeká souboj s drakem a pro 
princezny jsou připraveny ryze královské 
disciplíny. 
Odléváme ze všech sil 
23. února 15–17 hod. Cena: 20,– Kč
Ze sádry si vytvoříme 3D trpaslíky a jiné 
tvory, které pak pomalujeme temperami. 
Cena zahrnuje vše, co je potřeba: sádru, 
misky, tempery, štětce, formy. Vstupenky 
si nezapomeňte včas rezervovat v DDM. 

Noc pirátů 
25.–26. února 17–10 hod. ráno. Cena: 
100,– Kč 
Zveme všechny mořské vlky, lodní důstojní-
ky, kapitány všech lodí na rozbouřeném 
moři na velkolepý pirátský turnaj. Pirátské 
klání v sedmi disciplínách se chystá, aby vítěz 
jeden jediný vzešel a převzal Zlatou trofej. 
Dále bychom vás rádi upozornili na 
nabídku našich táborů v roce 2011, které 
naleznete na webu www.ddmpraha9.cz. 

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

Nevíte, kam s dětmi ve volném čase? 
Občanská inspirace již 10 let připravuje na 
Černém Mostě volnočasové aktivity pro 
děti od 2 let a školáky. 
Maminkám nabízíme aktivity pro jejich 
mrňousky, takže si mohou vyřídit potřeb-
né věci a nákupy v klidu. Pro děti od 2 let 
nabízíme celodopolední Školičku v pon-
dělí a čtvrtek 8–12 hod. Program her roz-
víjejících řeč, dovednosti a obratnost dětí, 
nácvik na kolektiv. Cena za dopoledne je 
190,– Kč, bohatý program a vycházky dle 
počasí. Pro děti od 4 let otevíráme nový 
kroužek hry na flétnu pro začátečníky 
a pro děti od 8 let výuku na keyboard. 
Doplňujeme i kroužky pro pokročilejší 
děti. Pro předškolní i školní děti nabízíme 
kroužky Pastelka – kreslení, ale hlavně 
tvoření v dobrém kolektivu dětí, kroužek 
šachu pro školní děti se šachovým vel-
mistrem Ing. Březovským. Pro školní 
děti, které rodiče nechtějí nechat se toulat 
po ulicích, nabízíme středeční Klub Inspi-
race – hry, vycházky poznávání zajíma-
vých věcí. Jen 50,– Kč jeden program. 
Dále nabízíme pro děti ze 3.–5. třídy, kte-
ré ve škole nestíhají angličtinu, kroužek 
doučování. 
Logopedická cvičení jsou určena dětem od 
tří let, které se potřebují pod vedením 
logopedky „rozmluvit“, či naučit správné 
výslovnosti. Individuální práce s dítětem, 
konzultace po lekci s rodiči, vstřícné a přá-
telské prostředí. 
Pro děti, ale i jejich rodiče připravujeme 
i řadu jednorázových akcí (EKODEN, 
velikonoční dílna, burza atd.), které vždy 
předem inzerujeme ve výlohách a na na -
šich internetových stránkách (www.obcan-
skainspirace.cz). 
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Podrobný rozvrh vám řekneme i po te -
lefonu, zašleme e-mailem nebo jej najdete 
na našem webu. 
Věříme, že si z naší nabídky kroužků 
a kurzů vyberete a budete spokojeni. 
Potřebujete se přesvědčit? Přijďte se 
k nám podívat KDYKOLI OD PONDĚ-
LÍ DO ČTVRTKA 15–17 HOD. Může-
te si prohlédnout naše prostory, dozvědět 
se informace o kroužcích a promluvit si 
s lektory. 
Bezplatné sociálně právní poradenství 
V Občanské inspiraci poskytujeme re -
gistrované sociálně právní poradenství 
zdarma díky grantové podpoře MPSV, 
MHMP a MČ Praha 14. 
U nás v kanceláři právní poradny, Kučero-
va 14, Černý Most je vám čtyři dny v týd-
nu k dispozici pracovnice poradny. Objed-
nat se můžete i k našim spolupracovníkům 
– právníkům – specialistům na rodinné
a občanské právo. Od března 2011 připra-
vujeme dluhové poradenství. Telefonické 
dotazy a objednání na: 774 707 744. 
Dotazy můžete zasílat i e-mailem: porad-
na@obcanskainspirace.cz nebo poštou. 
Další poradenské dny zajišťujeme na pra-
covišti v Břevnově. 

KOMUNITNÍ 
CENTRUM 
MOTÝLEK 
www.motylek.org 
PhDr. Zuzana Jelenová 
předsedkyně Sdružení na pomoc dětem 
s handicapy 

V úterý 22. února 18–20 hod. vás srdečně 
zveme na další přednášku z cyklu Partner-
ské dovednosti – klíč spokojeného života 
na téma Kdo jsem a co přináším do vzta-
hu (aneb Jak minulost využít pro svůj pro-
spěch a spokojený manželský život.) Na -
kolik naše výchova ovlivňuje naše vztahy?
Jak se oprostit od minulosti? Úskalími 
zátěže osobní minulosti vás provede opět 
manželský poradce Lucian Kantor, life 
coach a odborný poradce vzdělávacích 
pořadů ČT. Pomůže vám pochopit mno-
ho zažívaných nedorozumění a získat 
nástroje, jak efektivněji řešit přítomnost 
a radostněji konstruovat společnou bu -
doucnost. 
CENA: 250,– Kč/jednotlivec, 400,– 
Kč/pár 
Přihlášky na tel. 775 964 765, 281 912 081 
nebo krisova@motylek.org 
V úterý 22. února 18–20 hod. proběhne 
další setkání z cyklu relaxačního malování 
na téma Cesta kolem světa. 

V době jarních prázdnin bude omezený 
provoz aktivit centra denních služeb pro 
děti se zdravotním postižením. Skupinové 
aktivity budou zrušeny a individuální pro-
běhnou po předchozí domluvě. 
Aktivity mateřského centra budou probí-
hat jako obvykle. 
Herna: pondělí a čtvrtek 14–17 hod., 
pátek 8.30–11.30 a 13–15 hod. 
Herna s programem: pondělí, úterý a čtvr-
tek: 8.30–11.30 
Školička Motýlek: středa 8.30–12 hod. 
Únorové akce klubu Pacific 
při Komunitním centru Motýlek 
Jsme tady pro všechny, kdo nechtějí svůj 
volný čas trávit na ulici, chtějí si najít nové 
kamarády, užít si zábavu a dozvědět se 
spoustu zajímavých věcí 
Valentýn – čtvrtek 10. 2. od 14 do17.30 
hod. Přijďte s klubem Pacific oslavit Den 
zamilovaných. Odpoledne stolních her – 
čtvrtek 17. 2. od 14 do 17.30 hod. Všech-
ny účastníky čekají pěkné odměny 
Filmový klub – čtvrtek 24. 2. od 15 do 
17.30 hod.
Vaření – pátek 25. 2. od 14 do 17.30 hod.
Pronikněte s námi do tajů klubové kuchyně!
Všechny akce se konají v klubu Pacific, ul. 
Vlčkova 1067, asi 80 metrů od stanice 
metra Rajská zahrada. Další informace na 
tel. 777 964 754 

Mateřské centrum 
Klubíčko YMCA Praha 
Vlčkova 1067 – přízemí 
http://klubicko.bloguje.cz 
Mgr. Lucie Pernicová 777 596 163, 
e-mail: klubicko.ymca@seznam.cz 

Novinky v programech:
TANEČNÍ A DRAMATICKÝ KROU-
ŽEK pro kluky a holčičky od 3 let bez 
rodičů – středa 16–16.45 hod. Přihlášení 
nutné. 
RODINNÁ TVŮRČÍ DÍLNA – Obrá-
zek z lékařských špachtlí – pondělí 
14. února 16–18 hod. Vstup 80 Kč za 
účastníka. 
Nabízíme možnost objednat se na KLA-
SICKOU OLEJOVOU MASÁŽ – J. Pur-
kyt, tel. 777 006 942. 
Odborné programy: 
9. února 10.15 hod. Sociálně stimulační
skupina pro děti s rodiči Hrátky s ptákem
Zlobivákem. 
23. února Seminář pro rodiče na téma
Potřeby dítěte versus potřeby rodiče od
10.15 hod.
Poradenství plánovaného a zodpovědné-
ho rodičovství (i partnerských kompeten-

cí) navazuje na stimulační skupinu a semi-
nář pro rodiče. Nutno objednat: Marie
Nováková 775 204 208. 
Jednorázové akce: 
KARNEVAL již tradičně se soutěžemi –
středa 16. února 9–12 hod. Vstup 40
Kč/rodina
PONOŽKOVÍ PSI – sobota 26. února
od 14 hod. Přijďte dětem ušít plyšáka z po -
nožek, děti vezměte s sebou. Vstup 90
Kč/rodinu (1 výrobek). S sebou: pár froté
ponožek (dětské velikosti), jehla, nit v bar-
vě ponožek. Prosíme o přihlášení.
Večerní programy:
Cvičení pro dospělé Aby záda nebolela
proběhne 1. a 15. února od 19 do 20 hod.
Podrobné informace o programech na
webových stránkách MC Klubíčko. 

KCR Heřmánek 
Centrum Welcome 
Vybíralova 969 
Černý Mos 

Mateřské centrum – pondělí 10–16 hod.,
středa 10–13 hod.
Stále probíhá Poradenství v bytové politi-
ce, individuálně (tel. 724 761 196)
ZÁPIS DO 1. a 2. TŘÍDY v KCR Heř-
mánek na Černém Mostě – 9. února od 14
hod., více na www.prorodinu.cz/skola
Dále nabízíme volnočasové aktivity 
Kurzy angličtiny pro dospělé – kurz ang-
ličtiny pro začátečníky a pro mírně pokro-
čilé – v pondělí od 16, resp. 17 hod. Počet 
účastníků v jednom kurzu 5–10 lidí. 
Cena: 1 200 Kč/ 3 měsíce (tj. 12 setkání). 
Zajištěno hlídání dětí od 2 let zvyklých na 
kolektiv. 
Malujeme s angličtinou pro děti 3–5 let 
(úterý 15.30–16.30) 
Balet pro děti od 3 a od 5 let (středa 
15.30–16.15, resp. od 16.15–17 hod.) 
Irské tance pro děti od 7 let (středa 18–19 
hod.) 
Dramatická výchova pro mladší a starší 
děti (čtvrtek 15.40–16.25, resp. 16.30–18 
hod.) 
Cvičení na míčích (pondělí 18–19 hod., 
středa 19–20 hod.) 
Více informací na www.prorodinu.cz 
nebo na mailu info@prorodinu.cz. 
Školka Heřmánek Pozor! Poslední 3 volná 
místa do MŠ Heřmánek ve věku od 3 let 
do 6 let. Více informací na www.prorodi -
nu.cz/skolka, nebo na mailu kristyna.hejl -
kova@seznam.cz. 
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zaostřeno na téma: zdravá městská část

Máme Zdravou městskou část?

Na takto položenou otázku by jistě každý z nás odpověděl jinak. 
My bychom vám ale dnes odpověděli tím, že vám v následujících 
řádcích představíme program, který název Zdravá městská část nese 
a zaměřuje se, jak jinak, než na tuto problematiku. 

Jedním z jeho prvních kroků je zavádě-
ní místní Agendy 21 (MA21) pro zvý-
šení kvality života na území MČ Pra-
ha 14, které jsme zahájili v prosinci 

loňského roku odstartováním projektu 
podpořeného z velké části (86%) z granto-
vých prostředků Revolvingového fondu 
Ministerstva životního prostředí ČR. Cel-
kové náklady na jeho realizaci byly vyčís-
leny na 936.800,-Kč potřebných na dva 
roky trvání projektu. 
Hlavním cílem projektu je vytvoření jas-
ných pravidel, podle kterých bude MČ 
komunikovat s veřejností a zapojovat ji do 
spolurozhodování na řešení problémů 
MČ, které jsou také právě s pomocí veřej-
nosti definovány. Tato spolupráce s obča-
ny je velmi důležitá, dá se říci dokonce 
stěžejní, neboť participace občanů na ve -
řejném dění a rozhodování je jedním 
z hlavních nástrojů při dosahování cíle 
agendy MA21, jímž je „podpora kvality 
života a zdraví obyvatel při uplatňování 
udržitelného rozvoje“. O tom, co je to 
vlastně ten „udržitelný rozvoj“ se můžete 
dočíst v barevném rámečku. Zároveň jste 

srdečně zváni na seminář věnující se tomu-
to tématu (viz pozvánka na str. 12). 

Nyní zpět k místní Agendě 21. Jak již 
bylo výše uvedeno, komunikace s občany 
je jedním z hlavních nástrojů naplňování 
principů projektu „Zdravá města a místní 
Agenda 21“. Dalšími nástroji jsou různé 
akce a osvětové kampaně, které na místní 
úrovni podporují plnění cílů „Strategické-
ho rámce udržitelného rozvoje“, doku-
mentu vytvořeného Radou vlády pro udr-
žitelný rozvoj a z něhož v podstatě všechny 
regionální a místní projekty vycházejí. 

V letošním roce již budou tedy na naší 
městské části výše zmíněná pravidla komu-
nikace plně využívána a také bude realizo-
váno několik akcí, jejichž účelem bude ve 
spolupráci s veřejností definovat zásadní 
problémy a překážky bránící naplňování 
cílů Projektu zdravá města a Agenda 21 
a nalézt prostředky k jejich řešení. Usku-
teční se tedy opět „Fórum Zdravé MČ“, 
které se bude, tak jako loni, konat v květ-
nu, přesněji 11. května a po němž bude 

následovat „Ověřovací anketa“ k deseti 
nejzásadnějším problémům MČ P14 vze-
šlých z Fóra. Výstupy z výše uvedených 
činností budou vyhodnoceny a budou 
zapracovány do Komunitního plánu Zdra-
vé MČ Praha 14 na rok 2012. Tento do -
kument říká, jakým způsobem MČ bude 
řešit občany definované problémy, a kaž-
dému občanovi umožní sledovat, zda MČ 
opravdu uvedené problémy odstra ňuje. 
Dále se v rámci Projektu uskuteční i násle-
dující kampaně a osvětové akce: 
■ Seminář Udržitelného rozvoje – 24. 2. 
■ Mezinárodní Den Romů – 8. 4. 
■ Oslavy Dne Země – 27. 4. 
■ Dny Zdraví – září, říjen 

O dalších aktivitách projektu zavádění 
místní Agendy 21 budeme občany pravi-
delně informovat zde v Listech, na webo-
vých stránkách úřadu www.praha14. cz 
i prostřednictvím dalších komunikačních 
kanálů. 
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Co je udržitelný rozvoj?
„Udržitelný rozvoj je takový způsob rozvoje, který 
uspokojuje potřeby přítomnosti, aniž by oslaboval možnosti 
budoucích generací“, tak definovala tento pojem Gro Harlem 
Brundtlandová, bývalá norská ministryně životního 
prostředí, premiérka, předsedkyně Světové komise životního 
prostředí a rozvoje a bývalá předsedkyně Světové 
zdravotnické organizace (WHO). 

Co si však pod takovou definicí představit? 1. Společnost, člověk a zdraví – zlepšování 
Rada vlády pro udržitelný rozvoj ve spolu- podmínek pro zdravý život, zlepšování 
práci s Ministerstvem životního prostře- životního stylu a zdravotního stavu po -
dí ČR vypracovala rozsáhlý „Strategický pulace, přizpůsobení politiky a služeb 
rámec udržitelného rozvoje“, v němž urči- demografickému vývoji a podpora me -
lo celkem pět „prioritních os“, které repre- zigenerační a rodinné soudržnosti 
zentují tzv. klíčové oblasti, přičemž každá 2. Ekonomika a inovace – podpora dyna-
prioritní osa obsahuje popis hlavních pro- miky národní ekonomiky a posilování 
blémů v dané oblasti a především určuje konkurenceschopnosti 
priority a cíle. A jaké jsou tyto „prioritní 3. Rozvoj území – upevňování územní 
osy“? soudržnosti, zvyšování kvality života 

obyvatel území, účinnější prosazování 
strategického a územního plánování 

4. Krajina, ekosystémy a biodiverzita – 
ochrana krajiny jako předpoklad pro 
ochranu druhové diverzity, odpovědné 
hospodaření v zemědělství a lesnictví, 
adaptace na změny klimatu 

5. Stabilní a bezpečná společnost – posi -
lování sociální stability a soudržnosti, 
efektivní stát, kvalitní veřejná správa 
a rozvoj občanského sektoru, připrave-
nost ke zvládání globálních a bezpeč-
nostních hrozeb 

Tyto základní prioritní osy jsou dále ještě 
specifikovány, avšak prostor nám nedovo-
luje se tomu již více podrobně věnovat. 
Celý dokument je k dispozici na webových 
stránkách Ministerstva životního prostředí 
– http://mzp.cz/cz/strategie_udrzitelne-
ho_rozvoje.cz, případně můžete využít 
odkazu na webových stránkách úřadu 
v sekci „Zdravá městská část – místní 
Agenda 21“. 
Pro nás je v tuto chvíli především důležité 
to, že z tohoto dokumentu, který je posta-
ven na tzv. národní úroveň, vycházejí 
v podstatě ostatní regionální a místní akti-
vity, jejichž cílem je aplikovat tyto princi-
py na své úrovni. A tak je tomu i u nás, na 
městské části Praha 14. 
Staly jsme se členy sítě Zdravých měst 
a hlásíme se k naplňování cílů definova-
ných v dokumentu RVUR. 

Pro Prahu 14 jsou pro tuto chvíli nejdůle-
žitější tato témata a oblasti: 
■ zlepšení kvality řízení 
■ podpora zdraví obyvatel a zdravého 

životního stylu 
■ zlepšení kvality životního prostředí 
■ občanská sounáležitost, život v komuni-

tě, posilování sociální stability 

Tato podtémata udržitelného rozvoje jsou 
implementována do projektu „Zdravá 
městská část a místní Agenda 21“ a společ-
ně s ostatními oblastmi tvoří jeden celek. 

Dovětek: V článku bylo čerpáno z doku-
mentu „Strategický rámec udržitelného 
rozvoje České republiky“ vytvořeného 
Radou vlády pro udržitelný rozvoj. 
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Od Ing. Ilony Pickové

Naše Praha 14 se jako jedna z prvních
sedmi městských částí Prahy (z celkového
počtu 57) přihlásila k naplňování zásad
místní Agendy 21.Významu tohoto kro-
ku si jsou vědomi stávající zastupitelé
a proto si Zastupitelstvo naší městské části
vzhledem k rozsáhlosti a složitosti dané
problematiky většinou svých hlasů zřídilo
v listopadu loňského roku Výbor pro
výchovu, vzdělávání a místní Agendu 21
jako svůj poradní orgán. Tímto rozhodnu-
tím jasně deklarovalo oblasti svého zvýše-
ného zájmu. 
Jedním z hlavních úkolů výboru tedy je
nastavení způsobu realizace projektu Zdra-
vá městská část – místní Agenda 21 a prů-
běžná kontrola jejího průběhu. K tomu

patří vedle přípravy a koordinace veřej-
ných akcí jak plánovacích, tak vzděláva-
cích, také realizace Komunitního plánu
zdravé městské části. S tím souvisí kromě
celé řady nezbytných kroků také zpracová-
ní, projednání a následné schválení důleži-
tých strategických dokumentů, jako jsou
např. Plán zlepšování, zmíněný Komunit-
ní plán Zdravé městské části a řada dalších.
Vzhledem ke svému zaměření má výbor na
starosti také přípravu analýzy školní i před-
školní výchovy Prahy 14 a posouzení jejich
koncepce. Navrhuje také opatření na zkva-
litnění péče poskytované školami, které
městská část zřizuje, projednává zprávy
o výsledcích jejich činnosti, vydává své sta-
novisko na poskytování dotací v oblasti
mládeže, tělovýchovy a sportu a řeší další
úkoly uložené Zastupitelstvem. 

Pro správné fungování výboru a plnění
všech úkolů je důležité jeho složení. Své
místo v něm mají nejenom zástupci jedno-
tlivých politických stran, ale také zástupci
veřejnosti z širokého spektra oblastí života
na čtrnáctce od neziskových organizací
přes školství, sociální oblast až třeba po
podnikatelskou sféru.
Těší mne, že se na nás již nyní s prosbami
o sdílení zkušeností začali obracet zástupci
některých městských částí, které o zavede-
ní místní Agendy 21 teprve uvažují. Rádi
se s nimi o své zkušenosti podělíme, stejně
tak uvítáme podněty od těch měst, která
jsou v realizaci procesu místní Agendy 21
dále než my. Z nejbližšího okolí mohou
být pro nás takovým příkladem “dobré
praxe“ třeba Dolní Počernice, kde na prin-
cipu místní Agendy 21 zrealizovali celou
řadu projektů, počínaje revitalizací zámec-
kého parku přes rekonstrukci komunikací
včetně instalace bezpečnostních prvků až
třeba po rozšíření místního hřbitova.
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Slovo k tématu…

Motto: Praha 14 – místo, kde se Vám bude
trvale dobře žít!
(Vy máte potřeby, my máme Agendu 21. Přijďte si poslech-
nout, v čem bychom si měli pomoci.)

Rámcový program semináře (rozsah akce je cca 3 hodiny):

Úvod – představení lektora Ing. Petra Švece, ředitele kance-
láře Národní sítě Zdravých měst Udržitelný rozvoj a místní
Agenda 21 
(Důraz na lokální a regionální souvislosti) Diskuse, dotazy
Místní Agenda 21 jako metoda kvality veřejné správy 
(Kritéria MA21, Databáze MA21) Přestávka, občerstvení Stra-
tegické plánování a řízení 
(Význam strategického plánování a řízení pro udržitelný roz-
voj regionu a kvalitní veřejnou správu, příklady Dobré praxe)
Diskuse, závěr Program je koncipován jako „úvod“ do proble-
matiky udržitelného rozvoje, kvality veřejné správy a strate-
gického plánování a řízení, zejména s důrazem na problema-
tiku místní Agendy 21 jako metody kvality veřejné správy.

Jedná se o akreditovaný vzdělávací program NSZM, po jehož
absolvování obdrží účastníci diplom. Dovolujeme si tedy,
z technicko-organizačních důvodů požádat zájemce o účast
na tomto semináři o jejich registraci na e-mailové adrese:
vavrovak@p14.mepnet.cz, kam zasílejte jméno, popřípadě
jména osob, které se chtějí zúčastnit.
Případné dotazy k Semináři volejte ne tel. č. 225 295 493.

Tato akce se koná v rámci realizace projektu zavádění Místní
Agendy 21, který je financován z Revolvingového fondu
Ministerstva životního prostředí ČR.

Pozvánka na Seminář 
Udržitelného rozvoje

24. 2. 2011 od 15 hod. v Galerii 14



Hlavně v

po 

informace
Jahodnické 
světlušky...
Tato slavnost uprostřed prosince je pořádá-
na již po několikáté a od loňského roku jako 
svátek sv. Lucie. Většina účastníků přišla 
s vlastními, rozzářenými lampiony a světýl-
ky, které jsou nedílnou součástí cesty ke sv. 
Lucii a tvoří tradiční kolorit průvodu. Na 
konci cesty čekaly dvě sv. Lucie, které rozzá-
řily mnoho světel, jenž si účastníci mohli 
poslat po Hostavickém potoce. Bohužel 
letos byla vyšší hladina potoka a silný vítr, 
který znemožňoval klasickou cestu světla po 
vodě kam až oko dohlédne. Zklamání dětí 
nad krátkým životem světel plujících po 
potoce naštěstí zažehnal jeden z rodičů, kte-
rý přinesl thajské „lampióny štěstí“. Ty se 
zapálením a vypuštěním prvního z nich 
rázem staly symbolickým vyvrcholením 

akce, kterou si pochvalovala i místostarostka 
MČ Prahy 14 Lucie Svobodová, která se 
celé akce zúčastnila. Všichni byli potěšeni 
narůstajícím počtem účastníku této slavnosti 
a již nyní se těší na další setkání. 

...a bruslení 
Díky iniciativě členů TJ Sokol Jahodnice, 
kteří obětovali svůj volný čas a několik dní 
i nocí připravovali kluziště na ploše míst-
ních tenisových kurtů, bylo možno 30. 
prosince loňského roku slavnostně obnovit 
tradici zimního bruslení na Jahodnici. Par-
tě kolem Filipa Junka a pod aktivní patro-
nací předsedy organizace TJ Sokol Jahod-
nice Vladimíra Vítka se podařilo připravit 
více než 1000 m2 ledové plochy ve dvou 
kluzištích. Děti, mládež i dospělí (členové 
TJ i veřejnost) tak mají další možnost vyu-
žití volného času k aktivnímu pohybu. 

Bruslíme dle počasí a stavu ledové plochy 
denně (pondělí – pátek 15–22 hod., 
o víkendech 10–22 hod.). Informace o sta-
vu kluziště, pravidlech bruslení a také 
o pravidelných aktivitách a aktuálním dění 
v TJ Sokol Jahodnice naleznete na 
www.tjsokoljahodnice.cz. 

TJ Sokol Jahodnice 

Odcházení... 

Na každého to čeká dříve nebo 
později, takové už je teatrum 
mundi, o tom je i poslední hra 

exprezidenta Václava Havla Odcházení. 
Důležité je, aby se dotyčný odchodu nebál 
a odcházel důstojně se vztyčenou hlavou 
a pokud možno i s čis tým svědomím. 
Není pro mne jednoduché psát tyto řádky. 
Po šestnácti letech služby obci opouštím 

pomyslný kapitánský můstek v redakci 
zdejšího radničního zpravodaje – Listů 
Prahy 14. Díky této práci, která mi za ta 
léta šéfredaktorování přirostla k srdci, jsem 
měl jedinečnou možnost poznat celou Pra-
hu 14 doslova skrz naskrz včetně jejího 
unikátního podzemí a také báječných Dol-
ních Počernic. Ale hlavně to byla práce pro 

lidi – čtenáře, a o lidech, kteří zde žijí. 
Mnozí byli skvělí – na ty budu hrozně rád 
vzpomínat. A jak už to v životě chodí, ně -
kteří z těch, co jsem zblízka po znal, nás 
během těch dlouhých šestnácti let opustili 
navždy: zastupitelé Karel Soukeník a Oto 
Roth, z úřadu Antonín Vaněk, Aleš Dvo-
řák a Eva Stelčovská, manželé Karausovi, 
Jiří Slavětínský ze Svazu letců ČR, výtvar-
nice Vlasta Svobodová, skladatel Miroslav 
Hlaváč a šéfredaktor Dolnopočernického 
zpravodaje Stanislav Kšáda. To jsou ta 

Hloubětínem 

lo to jen o Listech Pra-
hy 14, ale i o knížkách, které jsme pro vás 
s nesmírným zaujetím připravili: Praha 14 
v zrcadle času, Praha 14 ve fotografii a dvě 
vydání Letců v názvech ulic Černého Mos-
tu. A v nakl. Petrklíč jsem měl možnost 
vydat dnes už rozebrané Hovory s Anti -
Klausem – supertajným kandidátem na 
prezidenta. Rovněž děkuji bezva lidem jak 

v grafickém studiu Artedit v Praze, kde 
jsme s grafičkou Marií Sýkorovou nedávno 
rozpracovali novou podobu Listů, tak 
v Moraviapressu až ve vzdálené Břeclavi, 
kde se Listy pro vás tisknou. 
Během té plavby jsem ale nepřestával dou-
fat, že se dočkám okamžiku, kdy nebude 
v Listech problém otisknout jakýkoliv kri-
tický názor v duchu slavného Voltairova 
bonmotu: Nesouhlasím s vámi, ale nikdy 
nepřestanu hájit vaše právo to říkat. Ve 
chvíli, kdy jsem po převratných změnách 
ve zdejší komunální politice přestal mít 
podvědomý strach a nebál jsem se napsat 
a říkat, co si doopravdy myslím, třeba by 
to bylo i na ostří žiletky, tak odcházím 
k 31. lednu z příspěvkové organizace Kviz, 
pod níž redakce Listů spadá. 
Nic zásadního se nezměnilo, moloch byro-
kracie dál nahlodává společnost, ze které se 
vytrácí lidskost a slušnost. Také odcháze-
jí... 
Čtenářům přeji co nejlepší počtení i v dal-
ších měsících a letech, co budou Listy 
vycházet, možná vedené renomovanou 
novinářskou hvězdou. 
Ani ve svých 58 letech nezapřu v sobě 
„vzpurného“ novináře – a už se těším 
a mám svou vizi, o čem a pro koho budu 
psát. Témata se přímo nabízejí… Případné 
honoráře s vědomím dobrého skutku 
budu rád poukazovat na charitu, neboť 
nezaměstnaní si už nemohou od letošního 
roku přivydělat k přiznané státní podpoře 

■ani „desetník“ navíc. 
Mgr. Jaroslav Šmíd 

nejsmutnější odcházení. 

zdvihnout novinářskou práci svojí 
sádky, když už jsem použil 
tohoto námořnického přímě-

ru, bez níž by naše redakční 
čtyřveslice ve složení Alena, 

ných vodách naši městskou 

tuálního ztroskotání po 

tavicemi, 

tom dobrém bych chtěl vy -

Renata, Jarda a Pavel ne -
mohla brázdit v poklid-

část tak dlouho a bez even-

trase mezi Kyjemi, Hos -

a Černým Mos tem. Neby-
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školství

Z gymnázia na Černém Mostě
na studia do Philadelphie 
Matěj Šenkárčin, oktaván z gymnázia Chodovická, už nemusí řešit 
otázku, kam dál. Místo na univerzitě už má jisté – byl přijat jako jeden 
z 50 dalších studentů na světě na University of Pennsylvania ve 
Philadelphii v USA. Náš rozhovor je o tom, jak toho docílil, jestli se těší 
a co vlastně bude studovat. 

Letos tě čeká maturita, ty už ale teď víš, 
kam půjdeš dál… 
Naštěstí už starosti s přijímacími zkouška-
mi na vysokou školu nemusím řešit – 
mám je za sebou od listopadu. Byl jsem 
přijat na školu, kam jsem podával prefe-
renční přihlášku, takže mám jasno. Chys -
tám se na University of Pennsylvania do 
Philadelphie v USA. 
Co je preferenční přihláška? 
Jsou dva termíny podávání přihlášek – na 
jednu školu si můžeš podat přihlášku už 
na konci října (to jsem udělal s UPenn), 
pokud tě přijmou, tak tam musíš jít. Stan-
dardní termín je na konci prosince – měl 
jsem připravených ještě dalších 8 přihlášek 
na jiné školy (Princeton, Georgetown, 
Brown aj.), které jsem už ale nemusel posí-
lat, protože jsem v půlce prosince mohl 
slavit. 
Co jsi pro úspěšné přijetí musel udělat? 
Přímo přijímacím procesem jsem se zabý-
val od května do listopadu minulého ro -
ku. Složil jsem několik standardizovaných 
zkoušek, napsal spoustu esejí, nechal si od 
profesorů napsat referenční dopisy, nechá-
val jsem si dokonce překládat vysvědče-
ní… Byla kolem toho spousta práce, ale 
evidentně se vyplatila. 
Jak ses o této možnosti dozvěděl? 
Pohrával jsem si s myšlenkou studia v za -
hraničí už delší dobu, ale blíže mě k němu 
posunulo asi až krajské kolo olympiády 
v AJ, kde jsem potkal studenta, jehož bratr 
studoval na Harvardu. Vyptával jsem se, 
přišlo mi, že to není nedosažitelný cíl, a že 
mám docela slušné předpoklady – jediný 
zádrhel byla časová tíseň. Doma jsem si 
našel na internetu nějaké informace a celé 
se to rozjelo. Pak už to šlo rychlým spá-
dem. 
Jaké informace sis například musel zjistit? 
Především informace o přijímacím řízení, 
všech součástech přihlášky, ale i o financo-
vání studia. Školné na amerických univer-
zitách není žádná levná záležitost. Naštěstí 
jsem objevil Nadaci Zdeňka Bakaly, která 

formou stipendií podporuje české studen-
ty na univerzitách v zahraničí. Prošel jsem 
dvoukolovým „výběrovým řízením“ a zís-
kal podporu Nadace na celou dobu studií. 
Kolik lidí se na univerzitu celkově hlásilo 
a kolik jich nakonec přijali? 
UPenn má celkem čtyři školy (jako naše 
fakulty), průměrně berou na celou univer-
zitu asi 15% uchazečů, zahraničních stu-
dentů je přijato jen okolo 10%. Já jsem se 
ale hlásil do speciálního „dvojstudia“ busi-
ness + mezinárodní studia, které přijímá 
méně než 9% uchazečů z celého světa. Tří-
du v tomto programu tvoří kolem 50 lidí, 
asi půlka z nich je Američanů a zbytek 
z celého světa. 
Proč ses rozhodl studovat právě tento 
obor? 
Business, konkrétně finance a kapitálové 
trhy, mě zajímá už asi dva a půl roku. 
Zeměpis mě bavil ve škole vždycky; mezi-
národní studia jsou proto takový bonus. 
Zároveň má program zaměření i na cizí 
jazyk, v mém případě němčinu, takže bych 
se měl podstatně zlepšit v mém „druhém“ 
cizím jazyce a snad bych mohl přibrat i tře-
tí. Ale uvidíme, jak budu celé studium 
zvládat. Navíc mám možnost studovat 
jeden rok v Německu na univerzitě v Ber-
líně, Frankfurtu nebo Mnichově. 
Myslíš si, že využiješ to, co ses naučil na 
našem gymnáziu? 
Samozřejmě! Ačkoliv se to nezdá, gymná-
zia jsou v celosvětovém měřítku hodně 
náročné střední školy, třeba učivo z mate-
matiky probíráme mnohem víc do hloub-
ky než na amerických highschools. Jinak se 
mi bude hodit všechno, co jsem se naučil, 
ať už ve škole nebo doma, protože na uni-
verzitách v USA je kladen docela veliký 
důraz na všestrannost (alespoň v bakalář-
ském studiu). Základy němčiny mě naučili 
dobře ve škole, tak na to snad budu scho-
pen navázat. Budu se ale určitě muset učit 
i spoustu nových věci, hlavně ve slohu se 
od USA diametrálně lišíme. Celé jejich 
hodiny slohu směřují k vypilování umění 

psaní esejí, které, zdá se mi, jsou u nás 
neprávem zanedbávány. 
Těšíš se? 
Těším se moc. Zároveň mám ale obavy 
z té obrovské změny. Ta pro mě bude 
hned trojitá: z českého do amerického pro-
středí, ze střední školy na univerzitu a z do -
mova na kolej. Samozřejmě ale zvědavost 
a nadšení překonává všechny pochybnosti, 
které se občas objeví. 
Bude se ti stýskat? 
Kdo by řekl, že ne, tak by asi neměl srdce 
nebo svědomí. 
Kdy odlétáš? 
Školní rok začíná na začátku září, do Phi-
ladelphie odletím nejspíš v polovině srpna. 
Jak dlouho budeš studovat? 
V rámci Huntsmanova programu bych 
měl získat dva bakalářské tituly během čtyř 
let, záleží ale na tom, jak mi studium 
půjde. A na to bych rád navázal graduál-
ním studiem. Ale to je zatím docela dale-
ko. Čekají mě teď najisto čtyři roky, z toho 
jeden v Německu. 
Budeš se ještě vůbec stresovat maturitou? 
Maturitu musím složit, nejraději na samé 
jedničky. Pořád je totiž možnost, že uni-
verzita vezme své rozhodnutí zpět, pokud 
se mi rapidně zhorší prospěch. Stresovat se 
nebudu, ale dám si na ní záležet. ■
Děkuji za rozhovor 

Kristýna Hodanová, 
studentka 3. ročníku 

gymnázium Chodovická 
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Chcete studovat na gymnáziu?
Gymnázium Praha 9 Chodovická přijímá dium obdrží dopis s podrobnými instruk-
pro příští školní rok studenty do dvou cemi k přijímacímu řízení. Přijímací zkouš -
prim osmiletého studijního cyklu. Jedna ky, které žáky 5. ročníku ZŠ na našem 
z prim bude umístěna na detašovaném gymnáziu čekají 27. 4. a 28. 4. 2011, pro-
pracovišti gymnázia na Černém Mostě. běhnou formou písemných testů z českého 
Druhá třída primy bude trvale umístěna jazyka, matematiky a obecných studijních 
v původní budově gymnázia v Horních předpokladů. 
Počernicích. O rozmístění dětí do Hor- Podrobnější informace o gymnáziu lze zís-
ních Počernic nebo na Černý Most rozho- kat na www.gymnchod.cz 
duje vedení gymnázia, přičemž se bude Těšíme se na naše budoucí studenty a všem 

■přihlížet k místu bydliště. držíme palce!
Přihlášky ke studiu je nutno doručit do Mgr. Z. Suchomelová, 
15. března 2011 na adresu Gymnázia Pra- zástupkyně ředitele gymnázia 
ha 9, Chodovická 2250. Zájemci o stu -

Novinka pro budoucí prvňáčky
Předškoláčci z mateřské školky Štolmířská a jejího odloučeného pracoviště v Šestajovické 
ulici mají od začátku letošního školního roku speciální možnost chodit na návštěvy
k prvňáčkům do ZŠ Hloubětínská. Je to pro ně velký zážitek – každý měsíc být alespoň 
chvilku ve skutečné škole. Byli např. při předávání slabikářů prvňáčkům, zúčastnili se 
pohybových her a na oplátku pozvali školní děti na návštěvu k sobě do školky. V novém 
roce už proběhla v mateřské škole beseda  ředitelky ZŠ Hloubětínská Evy Hradské 
s rodiči budoucích školáků a ti se zase přišli podívat do školy u příležitosti Dne otevře-
ných dveří, aby si vyzkoušeli práci v lavicích. Na březen už mají žáci z prvních ročníků 
pro své mladší kamarády přichystán orientační běh v lese s plněním úkolů a od dubna 
se budeme těšit na návštěvu předškoláků a jejich práci v předškolních dílnách. Až sem 
děti nastoupí 1. září do školy, budou tu mít už spoustu kamarádů a budou se tady cítit 
jako doma. učitelky 1. ročníků ZŠ Hloubětínská 

Kostel patřil dětem
Pěvecký kroužek ze ZŠ Gen. Janouška připravil v kostele sv. Bartoloměje na sklonku 
roku 2010 pro své spolužáky ze školy malý koncert. Kromě dětí tu zazpíval také Hynek 
Tomm a světoznámá operní pěvkyně Edita Randová. foto: ves 

Pozvánky 
Na maturitní ples – Gymnázium Pra-
ha 9 Chodovická z Horních Počernic, 
které má detašované pracoviště u nás 
na Černém Mostě, zve 23. února od 
19 hod. všechny své příznivce na matu-
ritní ples do Národního domu na Vino-
hradech. Těšíme se na vás. 

Na koncert ZUŠ – zveme vás na Večer 
cikánské hudby – koncert žáků a uči -
telů smyčcového oddělení ZUŠ – do 
KC Domeček v Horních Počernicích 
v pondělí 28. února od 18 hodin. 

Reprezentovaly 
celou Prahu 
Na 5. celostátní Žákovské 
ekologické konferenci, konané 
na půdě Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy byly 
představeny výsledky nejlepších 
školních ekologických projektů. 

Mezi 11 školami z celé ČR byly i žákyně 
8. ročníku ZŠ Gen. Janouška z Černého 
Mostu Natálie Žídková, Izabela Chalup-
níková, Ivana Soukupová a Kristýna Avra-
movičová. Děvčata zastupovala nejen svou 
základní školu a Prahu 14, ale i celou Pra-
hu. Ze všech pražských škol byla totiž naše 
škola na konferenci jediná.
Žákyně prezentovaly výsledky školního 
projektu „Místo, kde žiji, je sídliště Čer-
ný Most“, ve kterém se zaměřily na prob -
lémy životního prostředí této lokality.
Účastníkům konference sídliště představi-
ly a se známily je s výsledky ankety, ve kte-
ré zjišťovaly, co nejvíce vadí obyvatelům 
v ulicích, kde žijí. 
Mezi problémy, které trápí obyvatele síd-
liště, patří také nezodpovědné chování 
značné části majitelů psů. Ve svém projek-
tu ukázaly, že JE MOŽNÉ a hlavně snad-
né udržovat ulice čisté a bezpečné pro 
všechny jeho obyvatele. 
Na konferenci bylo představeno celkem 14 
projektů věnovaných otázkám životního 
prostředí. V celostátní konkurenci obstály 
naše žákyně se ctí, jejich vystoupení vzbu-
dilo pozitivní ohlas a reakce nejen odborné 
poroty a hostů, ale i od ostatních účastní-
ků konference. Eva Jiříková 
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zajímavosti z neziskovek

Představujeme se:
MATEŘSKÉ CENTRUM PASTELKA
Sadská ul. 530, Hloubětín zíme babymasáže, znakovou řeč, angličti-

nedaleko stanice metra Hloubětín nu a pohybové hrátky s batolátky, pro 

Tel : 723 118 104 děti od 2 let výtvarné činnosti, Montesso-

E-mail: info@mcpastelka.cz ri dílničky, pro předškoláky od 3 let ang-

www.mcpastelka.cz ličtinu, výtvarnou dílnu, Montessori pra-
covny, pohybové hry. Dále organizujeme 

Zveme vás do nově otevřeného mateřské- zajímavé přednášky a kurzy pro rodiče 
ho centra PASTELKA, které je ve sluníč- (seminář Rozvoj emoční inteligence u dětí 
kovém domě v Sadské ulici (vstup z levé 0–3 roky 16. 2. od 17.30 hod., Respektovat 
strany, z ulice Nehvizdská). Uvítáme vás a být respektován – březen 2011 a další). 
v přátelském prostředí naší herny, máme Ještě nás čeká spousta legrace při maso-
také pracovnu pro výtvarné aktivity a práci pustním karnevalu, vítání jara, velikonoč-
s Montessori pomůckami. Kromě otevřené ních oslavách, pyžamové party a dalších, 
volné herny tu provozujeme 3x týdně většinou tématicky zaměřených akcích, 
dopolední školičku Pastelku (út, čt, pá), které budou pravidelně jednou měsíčně 
kde se setkávají, pracují a hrají si děti ve v Pastelce pořádány. Naše mateřské cent-
věku 2–6 let. Každý pátek navštěvují ško- rum Pastelka je členem Sítě mateřských 
ličku s dětmi i jejich maminky, což je center. 
vhodné především ze začátku při adaptaci Otevřeno máme: po, út 8.30–11.30 
dětí na prostředí školičky a pak se také a 14.30–16.30; stř, čt, pá 8.30–11.30 
maminky, které mají zájem, naučí praco- a 14.30–17 hod. 
vat se svými dětmi na základě principů Blíže o rozvrhu na info@mcpastelka.cz 
Montessori. Kromě toho nabízíme odpo- a tel. 723 118 104 
lední zájmové kroužky pro všechny děti Zápisy na volná místa v kroužcích probí-
od předškolního období dětí, tedy od 0–6 hají po celý únor, zájemci o školičku, 
let. Pro miminka a batolata do 3 let nabí- ozvěte se kdykoliv! 

Pestrá společnost, o.p.s., která sídlí na Čer-Koncert pro Jeffa ném Mostě a zabývá se výcvikem asistenčních 
a vodících psů, uspořádala již 2. ročník benefičního koncertu v divadle Na Zábradlí, ten-
tokrát na podporu výcviku asistenčního psa Jeffa pro vozíčkáře Michala. Záštitu nad kon-
certem převzal Michal Horáček, který návštěvníky provedl večerem. K této příležitosti 
pestré společnosti složil speciální villonskou baladu o psu. Vrcholem večera bylo slavnost-
ní předání asistenčního psa Jeffa, který všem v sále svou práci předvedl. Partnerem bene-
fičního koncertu byla nadace Divoké Husy, která zdvojnásobila výtěžek z prodaných vstu-
penek a firma SVS, spol s.r.o., která svým finančním darem pokryla náklady na koncert. 

Alena Schutová, foto archiv Pestré společnosti 

Zajíček zve 
Zajíček na koni o.s. vás 
zve na výstavu DVA 
POHLEDY, která je 
přístupná do 15. února 

novážné nám. 20, Praha 1 (vchod je ve 
dvoře). Naše první putovní výstava chce 

představí nekonečné množství pohledů 
na jednu věc: jak kůň pomáhá dítěti 

pomáhá nám ostatním. Fotografie jsou 

na www.zajiceknakoni.cz 

v kavárně NA SKOK, Se -

seznámit diváka s prostředím, kde pra-
cujeme a s těmi, s nimiž pracujeme. 
Tedy s dětmi a koníky. Aneta Hnyková 
a Petr Vopelák nám svými objektivy 

s handicapem a jak dítě s handicapem 

na prodej. Více o o.s. Zajíček na koni 

BB KLUB 
pavel.trefny@cb.cz, 775 024 742, 
281 021 311, www.cb.cz/rajska.zahrada 

English club (12–18 let) středa 16.30– 
18.30 (Heřmánek, Vybíralova 969) Hry,
videoklipy a konverzace s Američany. 
Čajový večer osobních příběhů plný stře-
da 16. února 19.15 (OÁZA, Maňákova 
754). Při příjemném povídání ještě čaj 
a něco dobrého k za kousnutí. 
Jarňáky 5.–12. 2. a 12.–19. 3. Pro 13–19 
leté. Rokytnice n.Jizerou. Cena 2.790 Kč 
plus doprava. 

Zlatá svatba
Dne 17. února oslaví manželé Vostřelovi 
ze sídliště v Novém Hloubětíně zlatou 
svatbu. Eva Vostřelová přišla z Nových 
Vysočan a pracovala celý svůj aktivní ži -
vot jako redaktorka ČTK Praha. Manžel 
Ing. Josef Vostřel se přistěhoval také v roce 
1961 a celý svůj život projektoval moderní 
mobilní sila. Vše nejlepší přejí vnučky 
Liduška a Anička a celá širší rodina. 
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žijí mezi námi

Chodící encyklopedie

Hloubětíně, jsem řadu 
desetiletí potkával pana Břinka 

rameno. Když se objevil na 

lových utkání, hned šel 

horu, co kdyby si pak 
náhodou naši fotku 
vybral do některé 

byli dost aktivní? 
„Fotbal jsem fotil 

chtělo před zápasem 
fotit, že prý přináším 

smůlu. Ale ještě raději 

Jako člověk, který se rovněž na -

výhradně s fotoaparátem přes 

některém z našich fotba-

náš výkon trochu na -

z fotbalových vitrín 
a my jsme na ní ne -

dost rád, i když ně -
kdy se mužstvo ne -

představování významných osob-
ností naší městské části se ten tokrát 
obdivný a určitě nepřehánějící 

titulek vztahuje k osobě hloubětínského 
pamětníka Jana Břinka, který toho o svém 
rodišti i celoživotním bydlišti ví tolik, že 
by to vydalo na hodně obsáhlou publikaci. 
A tak jsme vybrali jen ty nejzajímavější 
pasáže z našeho několikahodinového poví-
dání, k němuž došlo v domě v bývalém čís-
le 23 (dnes 58) v ulici V Chaloupkách, kde 

na člověka dýchne syrová atmosféra hodně 
starého obydlí. 
„V roce 1770 bylo očíslováno prvních 22 
domů v Hloubětíně, takže náš dům byl 
postaven vzápětí. Patří tedy k nejstarším, 
ovšem z těch původních už jich v Hloubě-
tíně bohužel zbylo jen pár. Mám to štěstí, 
že tady žiji nepřetržitě od narození, což 
bude 7. srpna už 78 let. Po základní škole 
jsem nastoupil do učení v továrně Aero ve 
Vysočanech, kde se v té době vyráběly 
letouny Me 109, které se na podnikovém 
letišti ve Kbelích kompletovaly, testovaly 
a zalétávaly. Několikrát jsem zde byl jako 
učeň na praxi. V roce 1950 se učňovská 
škola přestěhovala do továrny Avia v Let-
ňanech, kde byl hlavní výrobou lidový 
automobil Minor a také výroba větroňů.“ 
Je zajímavé, že dvakrát týdně měl učeň Jan 
Břinek odbornou školu stejně jako základ-
ní ve staré budově č. 78 na rohu Hloubě-
tínské a Šestajovické ulice, takže to znovu 
neměl daleko. A po vyučení se vrátil do 
továrny Aero, kde se začínaly montovat 
stíhačky Mig 15. 

„Když tady v šedesátých letech končila 
letecká výroba, tak jsem přešel na silno-
proudou výrobu, konkrétně odpojovačů 
už pod hlavičkou Středočeských strojíren. 
A abych tenhle stručný životopis uzavřel, 
tak jsem ještě do roku 1968 pracoval 
v učňovském závodu ČKD na Harfě, od -
kud jsem přešel na Úřad předsednictva vlá-
dy. V technické správě budovy jsem půso-
bil plné čtvrtstoletí až do odchodu do 
důchodu v roce 1993.“ 

jsem chodil s fotoaparátem mezi děti nebo 
hledal záběry v přírodě při častých vycház-
kách s manželkou. S fotografováním jsem 
začal hned po válce, můj první fotoaparát 
byl bakelitový IKAFLEX, i po těch pětaše-
desáti letech ho vidím jako na dlani. Obra-
zové i textové dokumentaci Hloubětína 
jsem se začal cíleně věnovat začátkem šede-
sátých let, když jsem viděl bourání domů 
v Poděbradské ulici kvůli výstavbě sídliště. 
Mapoval jsem všechny domy kolem této 
hloubětínské tepny, která byla spolu 
s náměstím pod kostelem sv. Jiří centrem 
tehdejšího společenského života. A postup-
ně jsem podle popisných čísel přidával 
i všechny domy v Hloubětíně.“ 
V této části našeho dosud spíš vážného 
rozhovoru by mělo přijít na řadu něco 
veselejšího, a tak se dost dlouho věnujeme 
restauraci V Chaloupkách ve stejnojmenné 
ulici, v jejímž těsném sousedství Jan Bři-
nek žije. 
„Dům, ve kterém je hostinec, má číslo 

popisné 24, byl tedy postaven po roce 
1770, ale hostinec jako takový byl posta-

ven až někdy kolem roku 1864 Františkem 
Felixem z Hloubětína. Jako mrňavý kluk 
jsem se těšil na koně přivážející led, později 
jsem jezdil s kamarády po plechu na spou-
štění sudů do sklepa. Viděl jsem tady 
poprvé loutkové divadlo a na filmovém 
plátně Chaplina nebo Micky Mouse, pořá-
daly se tu taneční zábavy, setkání baráční-
ků, zahrádkářů, myslivců, sportovců, hasi-
čů i politických stran, prostě tu panoval 
čilý spolkový život. Vybavuji si rovněž 
všechny zdejší hostinské od doby, kdy 
jsem sem chodil tátovi pro pivo. Třeba 
Rabasovi měli ložnici v dnešním nekuřác-
kém salonku a když jsme zábavu trošku 
přetáhli, přišla „Rabaska“ s papírovými na -
táčkami ve vlasech a my hned věděli, že se 
zavírá. Hostinec měl opravdu vesnický ráz, 
všichni se navzájem znali, a tak se v hovo-
rech probíralo všechno jako dnes. Třeba…“ 
„Tak pánové, už byste zase mohli změnit 
téma“, vstupuje do naší debaty s úsměvem 
na tváři paní Jarmila Břinková a navrhuje 
vrátit se ve vzpomínkách opět o hodně 
desítek let zpátky a sama slova svého man-
žela občas glosuje, takže už ani přesně 
nevím, kdo co řekl. 
„Život byl tehdy úplně jiný, lidé k sobě 
měli strašně blízko, Hloubětín byl taková 
větší vesnice, kde se téměř všichni znali, 
viděli si do talíře, spolkový život tyhle vzta-
hy jen umocňoval. Byl tady jeden obchod 
vedle druhého, jen v Poděbradské ulici 
jsme jich napočítali přes 40, i tady na Cha-
loupkách jich byla celá řada. Kromě již 
uvedených společenských organizací a spol -
ků tady byl divadelní sbor Beseda J. 
K. Tyl, ochotnický spolek Mošna, vzdělá-
vací beseda, pěvecký sbor Lumír, kroužek 
mládenců, lidé se potkávali na různých 
společenských akcích, v přírodním divadle 
pod hradem u Rokytky, kde se i boxovalo. 
Scházeli se na poutích, kdy se krámky 
i pouťové atrakce táhly od náměstí po 
obou stranách Poděbradské ulice až ke 
konečné tramvají. Bavili se při karneva-
lech, případně v přírodním divadle pod 
hradem s původním názvem J. Mahena. 
V roce 1951 vzniká na hradě Vesnické 
divadlo, kde začínal svou pražskou kariéru 
třeba Vladimír Menšík, hráli tu i František 
Filipovský, Jaroslav Vojta nebo Jindřich 
Plachta... S dnešní dobou, kdy se lidé ze 
sídliště ani pořádně neznají, se to prostě 
nedá srovnávat. Ale život je prostě jiný, 
z našeho pohledu je to hrůza. Teď třeba 
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tady ležel pomalu šest týdnů sníh a my 
jsme neviděli skoro žádné děti sáňkovat. 
Za našeho dětství jsme byli všichni venku 
od rána do večera a jezdili na saních nebo 
bobech z Malé Skalky, Vencláku a ti nej-
odvážnější z Pruťáku (názvy kopců Leho-
veckého lesa – pozn. aut.) až ke škole, pro 
sáňkování byla třeba vyhrazena i celá Čer-
touzská ulice pod námi. Dnes je sice také 
hodně dětí, ale sedí u počítačů nebo u tele-
vize, případně si hrají doma s mobily.“ 
Pojďme tedy raději zpět ke vzpomínkám 
a připomeňme si, čím byl tehdy před šede-
sáti lety Hloubětín znám všem Pražákům. 
Novou vozovnou, mototechnou U Maš-
kové, podnikem Tesla, hradem a kamen-
ným lomem, který byl jen pár desítek met-
rů od domu Břinků. 
„A ještě blíž to tam měli od Charvátů, což 
byla manželčina rodina, která tam také 
skoro celá pracovala. Do tohoto prvore-
publikového lomu se vozilo střelivo koň-
skými povozy, pro nás kluky to byla vždyc-
ky velká atrakce, pro zaměstnance tvrdá 
práce. Lom měl v nájmu pan Sládek 
z Hloubětína, můj tchán tam dělal střel-
mistra. Kousek nad lomem, v místě dneš-
ního dětského koutku a areálu zdraví, byl 
překrásný výhled na Kyje, tam se chodilo 
s dekami a svačinou odpočívat, poslouchat 
ptáky a nasávat nezaměnitelnou vůni aká-
tových květů. Tehdy se tomu ještě neříkalo 
piknik v trávě, dnes kvůli vandalům a psím 
výkalům si podobnou idylku na témže 
místě nedovedeme vůbec představit.“ 
Listujeme společně deseti šanony a patnác-
ti alby s fotoarchivem, v nichž je přehledně 
seřazena celá historie Hloubětína. Z boha-
tého textového materiálu, množství novi-
nových výstřižků, fotografií i maleb se sna-
žíme vybrat nějaké zásadní údaje případně 
kuriozity. Tady jsou. První zmínky o Hlou -
bětínu a Humenci pocházejí z roku 1207, 
v roce 1226 se jeho součástí stala i osada 
Hnidošice, která zanikla během válek se 
Švédy. Je zajímavé, že v roce 2007 si 
v Hloubětíně připomínali hned tři kulatá 
jubilea, a to 800 let od první písemné 
zmínky o něm v listině vydané papežem 
Inocencem III., 750 let od souhlasu praž-
ského biskupa Mikuláše s předáním správy 
kostela křižovníkům s červenou hvězdou 
a konečně 100 let od oficiálního přejme-
nování Hloupětína na Hloubětín. V roce 
1711 byla postavena Stará hospoda, která 
ovšem není nejstarší, protože podle tehdej-
šího velmistra křižovníků Pospíchala jí 
předcházela krčma v domě číslo 18 v ny -
nější ulici U Mototechny. V roce 1922 byl 
do Hloubětína zaveden elektrický proud 
a vodovod. V roce 1941 poráží Slavoj IX. 

Zbourané domy proti Staré hospodě 

a inspirovala ho vlastně velká náhoda. Na
Úřadu předsednictva vlády totiž našel vy -
hozené poškozené ovečky a kravičky, stará 
zvířátka oprášil, postupně k nim přidal 
další figurky, kulisu Hloubětína (na sním-
ku dole) a dnes už má na svém kontě dva-
cet betlémů. Stal se dokonce členem Čes-
kého svazu betlemářů, který sdružuje 130 
vyznavačů tohoto bohulibého koníčka. 
Ostatně šikovné ruce v modelařině, byť 
v jiné podobě, provázely hloubětínského 
starousedlíka dlouhá desetiletí. 
„Leteckému modelářství jsem propadl už 
jako učeň, protože jsme na škole měli pří-
stup k těžko dosažitelným materiálům, tře-
ba lipovému dřevu nebo speciálnímu laku 
na dřevo. Jezdil jsem dokonce i po mode-
lářských závodech, při jedněch mi z Čiha-
del ulétl model až do Klánovického lesa, 
jindy mně ho zase schovali až v Nehviz-
dech, byli rádi, že jsem konečně dorazil, 
protože jim s rozpětím přes metr dvacet 
dost překážel. A ještě víc se divili, když 
jsem křídla lehce sklopil. Jednou jsem to 
při závodech v Berouně dotáhl až na čtvrté 

v divizi SK Libeň 4:3 a utkání na hřišti 
u Koruny přihlíží přes 5 000 diváků. Další 
zajímavostí je, že kopec mezi Hloubětínem 
a Kyjemi s Lehoveckým hájem nebyl 
Lehovec ale Hlohovec. Díry v něm sloužily 
jako úkryty pro zaměstnance hloubětín-
ských fabrik při náletech na konci druhé 
světové války. 
„Velkým obohacením při mém bádání 
o historii Hloubětína je kniha Dějiny 
Řádu Křižovníků s červenou hvězdou, kte-
rou mi při osobním setkání v roce 2008 
věnoval a podepsal velmistr tohoto řádu 
Jiří Kopejsko. Ten mě ještě ve svém sídle 
v Křižovnické ulici obdaroval památnou 
publikací k 700 letům založení Řádu Kři-
žovníků, která vyšla nákladem pouhých 
400 výtisků. Bylo to pro mě velice milé 
setkání, navíc mě moc potěšila velmistrova 
slova obdivu mého hloubětínského betlé-
mu, který tehdy byl v muzeu křižovníků 
na výstavě.“ 
Tím se dostáváme k další záslužné činnosti 
Jana Břinka, kterou je tvorba betlémů. 
Začal s ní až před odchodem do důchodu 
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místo, byl jsem dokonce až na Slovensku 
na někdejším mistrovství republiky.“ 
Vida, kam až to hloubětínský pamětník 
dotáhl. To v dalším sportu, kterému se 
intenzivně věnoval, zůstal jen na pražské 
úrovni. Řeč je o šachách, které hrál tři roky 
za oddíl Aero, ostatně jak jinak. A ve výčtu 
pohybových aktivit nesmíme zapomenout 
na turistiku, které se manželé Břinkovi 
věnují už od mládí. 
„Každoročně začínáme zjara cestou na 
Karlštejn, tamější muzeum betlémů v pod-
hradí doporučuji navštívit opravdu každé-
mu. Za ta léta jsme nachodili hodně tisíc 
kilometrů, raritou určitě je cesta do Jičína, 
kterou jsme šli na čtyřikrát, do Čelákovic, 
zpátky vlakem, za týden pak vlakem do 
Čelákovic, pěšky do Lysé nad Labem, další 
zastávkou pak byly Rožďalovice a za čas 
pak odtud do Jičína. Nebo jsme šli proti
proudu Sázavy až do Českého Šternberka. 
V plánu cesty kolem velké Prahy nám ještě 
něco chybí. Začali jsme kdysi v Úvalech 
směr Vinoř, pak Brázdim, Suchdol, Okoř, 
Ořech a Radotín, opačným směrem pak 
z Úval na Říčany, dále Mnichovice, Jílové, 
Davle.“ 
„A odtud do Radotína už to asi nezvládne-
me“, dodává trochu smutně paní Břinko-
vá, ale to asi jenom proto, že za okny při 
naší návštěvě v polovině ledna panuje 
mlhavé, deštivé, větrné a vůbec takové 
k pesimismu svádějící počasí. S příchodem 
tepla to snad bude všechno jinak. 
Ovšem ani s dalším rozšiřováním knihy 
o Hloubětíně, která má už úctyhodných 
1 150 stran, Jan Břinek nepočítá. 
„V současnosti se už v Hloubětíně vlastně 
nic tak zásadního a zaznamenání hodného 
neděje. Poslední významnou akcí bylo set-
kání tzv. dětí ze zkumavek v Gyncentru, to 

tady byl frmol jako při spartakiádách. 
Zmodernizovala se tramvajová trať na 
Lehovec, teď se vylepšují komunikace na 
sever od Poděbradské, budovat se má kul-
turní centrum v Hloubětínské ulici. Ale 
já jsem připraven ukončit svou publikaci 
rokem 2010, a proto bych rád požádal čte-
náře Listů Prahy 14, aby zděděné rodinné 
materiály historického charakteru šmahem 
nelikvidovali. Na pozadí dobových rodin-
ných fotografií jsou třeba mně neznámé 
záběry Hloubětína, cenné jsou i písemné 
materiály nebo úřední doklady. Využít se 
dají rovněž v práci letopisecké komise MČ 
Praha 14, jejímž jsem od roku 2004 čle-
nem, a která shromažďuje a vybírá mate -
riály pro kroniku naší městské části. Pro 
čtenáře zdánlivě bezcenné písemnosti mají 
někdy výraznou historickou hodnotu. Ne -
chci pro někoho zase vzácnými fotografie-
mi nebo písemnostmi být obdarován, stačí 
mi jejich zapůjčení třeba na pár minut.“ 
Při těchto slovech se Janu Břinkovi rozzáří 
oči jen radost pohledět. Určitě rád doma 
přivítá každého, eventuální kontakt s ním 
redakce ráda zprostředkuje. A když jej 
v této souvislosti nazveme chodící encyk-
lopedií Hloubětína, rozesmějí se oba man-
želé naplno. Může si člověk přát opti -
mističtější vyznění několikahodinového 
povídání? Asi ne, i když se to na úplný 
závěr povedlo Jarmile Břinková, která má 
na díle svého manžela výrazný podíl. 
„Letos už budeme mít 56 let od svatby, ale 
známe se vlastně od dětství. Byly to krásné 
roky, člověk sice občas brblal, ale život 

■s ním je opravdu nádherný.“ 
Pavel Vokurka 

V klubu se nenudíme
Středeční schůzkou 5. ledna zahájil náš 
početný Klub seniorů letošní rok. Napo-
prvé se nás letos sešlo 60! Perlou první 
schůzky byla vzpomínka na oblíbenou 
herečku Helenu Růžičkovou. Leden jsme 
obecně věnovali z velké části kultuře: diva-
delní představení, návštěva výstavy Josefa 
Lady, koncert vojenské dechové hudby 
a v neposlední řadě musím jmenovat osla-
vu 85. narozenin jedné z nás – Jarmily 
Shonové. Na únor máme naplánovaný 
výlet do Kutné Hory, návštěvu natáčení 
rozhlasového pořadu Tobogán, vysílaného 
vždy v sobotu dopoledne a divadla Ilusion, 
které pořádá představení pro seniory. 
Určitě si také zase promítneme nějaký film 
a možná mezi nás zavítá i nějaká známá 
osobnost. Naše setkání jsou pro nás jak 
zábavou a příjemně stráveným časem, tak 
i poučením. Jaroslava Makalová 

Vlastivědné vycházky 
Čtvrtek 3. února Historie Pražského 
výstaviště s návštěvou lapidária Národního 
muzea (první čtvrtek v měsíci je vstup 
zdarma). Sraz ve 14 hod. před bránou 
Výstaviště (tramvaj č. 5, 12,14,17).
Neděle 6. února Ostrov Štvanice – zimní 
stadion a další stavby. Sraz ve 14 hod. na 
nástupišti stanice metra C – Vltavská. 
Neděle 13. února Výtoň – významné vi -
ly – Marie Rosůlková. Sraz ve 14 hod. na 
nástupišti stanice metra B – Karlovo 
náměstí. 
Středa 16. února Kostel sv. Voršily na Ná -
rodní třídě. Sraz ve 14 hod. před kostelem. 
Neděle 20. února Od bývalé Zderazské 
brány uličkami Starého Města do Zlaté 
i Stříbrné až na Anenské náměstí za historií 
i zajímavostmi. Sraz ve 14 hod. u budovy bý -
valého nakladatelství Albatros na Perštýně. 
Neděle 27. února Historie usedlostí Skle-
nářka, Hrachovka, Pazderka. Sraz ve 14 
hod. na nástupišti stanice metra C – Nád-
raží Holešovice. 

*** 
Sobota 19. února VYCHÁZKA „Nordic 
Walking“ na Cukrák. Bus č. 129, odjezd 
v 10.14 od Smíchovského nádraží /10.34 
– Baně/. V případě sněhu i pro B Ě Ž -
K A Ř E ! Délku trasy možno volit podle 
svých sil a chuti. S sebou: pohodlné boty – 
s měkkou, ohebnou podrážkou (běžky, 
vosky), batoh na záda! Kontakt: 
jarkari@se znam.cz, 777 046 769 
(Pořádá Dům seniorů Portus) 
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inzerce 

KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE 
BYTOVÝCH JADER, 

KOUPELEN A INTERIÉRŮ 
„NA KLÍČ“ 

Z D A R M A  

AKCE LEDEN-ÚNOR 
272 942 727 

mobil: 606 620 945 

REKO-INTER

ZÁRUKA 
NA PROVEDENÉ 

PRÁCE 
48 MĚSÍCŮ 

• novostavby 
rodinných domů 

• rekonstrukce objektů 

• rekonstrukce bytů 

• zateplování fasád 

• stavební dozor 

• „Zelená úsporám“ 

Stavební firma 

Ing. Martin Jeřábek 
Hejtmanská 31 
Praha 9-Kyje 
Tel.: 603 542 871 
jerabek.inrepo@seznam.cz 
www.inrepo.cz 

VETERINÁRNÍ KLINIKA PARNÍK 

Ordinační hodiny denně 
pondělí až pátek  9.00–20.00 

9.00–13.00 
neděle  15.00–19.00 

Gen. Janouška 902 
Praha 9-Černý Most II. 

Tel.: 281 918 862, 
mobil: 736 481 098 

www.veterina-parnik.cz 

KOMPLETNÍ PRÁCE 
ELEKTRIKÁŘSKÉ A STAVEBNÍ 

REKONSTRUKC , BYTOVÝCH JADER A KUCHYNÍ 

Elektroinstalační, zednické, obkladačské, podlahářské, 

malířské, instalat  ostatní líč 

dl ožadavků kuchyňských studií a zákazníků 

283 931 344, 603 801 377, 604 203 243 

Haškova 16, 250 88 Čelákovice-Záluží 

po–so 9–12, 14–20 hod. 

ÚČETNICTVÍ 

REKONSTRUKCE ÚČETNICTVÍ, 

DALŠÍ ÚČETNÍ PRÁCE DOHODOU 

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

AUTODOPRAVA – ZEMNÍ PRÁCE 
MILAN PETRUŽÁLEK 

• Kontejnery, sklápěč, valník Tel.: 281 931 419 
• Sutě, odpad, zemina Fax: 281 931 512 
• Písky, drtě, kačírek www.sute-pisky.cz 
• Recyklát a tříděná zemina 
• Demolice – hydraul. kladivo 
• Deponie Praha 9 

Mobil: 603 242 142 

3 3. 
Dovoz písků, štěrku, zeminy atd., 

tel.: 602 371 605, 602 207 116 

, 

ZNALECKÉ OCENĚNÍ 

Praha 9 – Kyje, Oborská 1468 

• Převody bytů do osobního vlastnictví. Tel.: 
724/304 603. 12/02 

• 
s Magdalénou Polanskou, možné v 
hodlí Vašeho domova, tel.: 724 322 378, 
www.dotknise.cz, www.amrita.cz. 12/07 

• Solidně zaplatíme obrazy čs. malířů: J. Svobo-
da, Blažíček, Panuška, Macoun, Kalvoda, Kavan, 
Engelmuller, V. Beneš, L. Kuba, Braunerová, 

Dále platíme hotově zl. Svatovácl. dukáty aj. zlaté 
mince – zl. ruble, rak. kor. atd, porcelánové fig. 
Míšeň, st. šavle atd. Starožitnosti Interantik, Pra-
ha 9, Pod Pekárnami 3, naproti st. metra B – 
Vysočanská. Tel.: 283 893 334, 605 829 440 po 
10 hod. 01/01 

• Fa J. Macháč – Rekonstrukce umakartových 
koupelen obkladovými panely – levně od 30.000, 

Výměny van, klozetů, baterií, kuch. desek, insta-
lace sprch. koutů, dlažby, malování, lepení pod-

02/08 

Renovace a výroba 
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• Nová služba – manikúra, pedikúra, nehtová 
modeláž – 

více na www.lmbeauty.cz. 02/03 

• 
xí nabízí individuální výuku (AJ, FJ, RJ) dětí 

02/16 

PRODEJ A MONTÁŽ PLOVOUCÍCH PODLAH 

• RYCHLE • LEVNĚ • KVALITNĚ • 

zaměření a cenový rozpočet 

PRODEJ A MONTÁŽ KUCHYNÍ 

telefon: rekointer@rekointer.cz 
www.rekointer.cz 

STAVEBNÍ A OBCHODNÍ FIRMA 

sleva 10 % na provedené 
práce a keramické obklady. 

a kanceláří 

autorizace k programu 

Komplexní veterinární péče o malá zvířata 

sobota a svátek

E BYTŮ

érské a práce na k

e p

Svoboda a Nejtek s.r.o. 

www.svobodaanejtek.wz.cz 

Veterinární klinika pro malá zvířata 
MVDr. Jan Mecera 

Kpt. Stránského 999, Černý Most 
Tel.: 281 910 491, po–pá 9–12, 14–19 hod. 

Veterinární klinika 

Tel.: 326 991 099, 

www.veterinainfo.cz 

Zpracujeme Vaše: DE, PÚ MZDY, DPH, DANĚ, 

ZASTUPOVÁNÍ NA ÚŘADECH 

Odvoz sutě, dom. odpadu, kontejnery 2 m –9 m

Koňský hnůj zdarma
doprava za symbolickou cenu. 

Tel.: 602 371 605, 602 207 116. 

NEMOVITOSTÍ, POZEMKŮ, 
BYTŮ A STAVEB PROVEDE 

Ing. Lacina Jaroslav 

Tel.: 281 865 533, 603 112 248 

Speciální masáže a poradenství pro ženy 
po -

V. Bukovac aj. Za obraz lokomotivy, auta od 
Krei bicha nebo Ronka zapl. cca 10 000,– Kč. 

rychle 3 až 5 dní, bez bourání a nepořádku. 

hledů, drobné zednické a jiné práce na zvelebení 
vašeho bytu, telefon 777 325 466. 

AJETO s.r.o. 

ZZZ�SRUWDV�F]��WHO��������������

��SORYRXFt�D�Y\QLORYp�SRGODK\

kompletní péče o ruce a nohy až 
k Vám domů. L. Mrvíková, tel.: 774 830 116, 

Lektorka cizích jazyků s dlouholetou pra -

i dospělých. Tel. 723 221 984. 
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inzerce

Zkuste GOLF 

pouze za 200 Kč/osobu!!!

Individuální lekce 

Kurzy pro začátečníky   

Golfové školy

Kluby 
 kroužky

M a k e  y o u r  l i f e g  r  e  e  n  e  r  !

jamek na hřišti

simulátory

restaurace

1 8

0 2

0 1

stání driving

2 6

BLACK BRIDGE GOLF ACADEMY

w w w . g r c m . c z

PLACENÁ ŘÁDKOVÁ INZERCE
• Kácení a řez stromů stromolezeckou tech-
nikou. Tel.: 606 527 091.                    02/02

• Montáž sádrokartonu příčky, podhledy,
podkroví, tel.: 775 136 404.                02/07

• Čistíme koberce a čalouněný nábytek
mokrou metodou profi stroji Karcher. Do -
mácnosti i firmy. Cena od 15 Kč/m2. Při -
způsobíme se Vašim časovým možnostem,
pracujeme i o víkendu. Doprava po Praze 9
ZDARMA. www.cistimekoberce.cz, telefon
777 717 818.                                       02/09

• Fotoateliér – Bobkova 738, průkazové foto-
grafie na počkání, rodinné foto, objednávky
po tel.: 777 200 271, www.studioren.cz.
                                                            02/10

• Hledáme byt k pronájmu v Praze a okolí,
garsonka – 2+1 dle velikosti do 11 000 Kč
včetně poplatků. Pro 2 osoby, nekuřáci bez
zvířat. Zařízení nerozhoduje. Děkuji za nabíd-
ky. Tel.: 220 806 245, 605 845 088.    02/12

• Hledám hospodyni ke staršímu muži
z Prahy 14. T: 723/17 20 30. 

Uzávěrka
inzerce a příspěvků 

pro č. 3 je 14. 2. 2011

plošná inzerce
Cena za 1 cm2 = 60 Kč (s DPH)

řádková inzerce
Cena 1,80 Kč za jeden grafický znak (s DPH)

(včetně mezer a interpunkce)

příplatek za podbarvení 50 Kč bez DPH
příplatek za titulek 50 Kč bez DPH

Veškeré informace k inzerci můžete získat u Renáty Rudolfové
v budově ÚMČ Praha 14: Bří Venclíků 1072, 198 21 Praha 9-Černý
Most, 7. patro. 
Tel.: 281 005 581, Renáta Rudolfová,
rudolfova@kvizpraha14.cz či webových stránkách
www.kvizpraha14.cz (Listy Prahy 14, Inzerce).

Soukromá ZŠ, MŠ a jesle Heřmánek 
Vybíralova 969, Praha 9 (blízko metra B – Černý Most)

od září 2011 otevíráme 1. a 2. třídu ZŠ:
-  přátelské a tvůrčí prostředí
- vyučování od 9 hod.
- nepovinná biblická výuka podle materiálů Asociace mezinár. křesťan-

ských škol (ACSI) každý den od 8 hod. 
- malý kolektiv (10-15 žáků ve třídě)
- rozvoj talentů a obdarování každého dítěte
- angličtina od 1. třídy s rodilým mluvčím
- matematika a přírodní vědy názornou formou pokusů a pozorování

včetně jejich praktické aplikace
- rozvoj komunikace dramatickou výchovou
- moderní pomůcky a vybavení tříd

Zápis 9. 2. 2011 od 14 hod.,
předběžně na: www.prorodinu.cz/skola/prihlaska

Více informací na:
www.prorodinu.cz/skola, email: škola@prorodinu.cz
tel.: 774 077 753, možnost osobní schůzky

Od března 2011 otevíráme na stejné adrese také školku a jesle. 
Projekt již od roku 2007 probíhá na Černém Mostě. Zápis celoročně na:
www.prorodinu.cz/skolka/prihlaska-skolka
Více informací na: www.prorodinu.cz/skolka nebo tel.: 773 617 277

• Zubní společnost Stomat spol. s r.o. při-
jímá nové pacienty, nabízí ošetřování dětí,
bělení a čištění zubů, zubní implantáty. Dále
nabízí široký rozsah kvalitní hrazené péče
(bez finanční účasti pacienta). Telefon:
266 006 192, 266 006 180, 266 006 163.
Další na www.stomat.cz.                   02/17

• PRÁDELNA-MANDL-ŽEHLENÍ, no -
vě otevřeno, pro hotely, penziony, uby -
tovny, restaurace i širokou veřejnost.
 Kompletní povlečení od 23,– Kč, 
www.pradelna.abilityczech.cz, Najdete nás
na adrese: Vašátkova 819, Černý Most, tel:
790 300 003.                                     02/14

Vedení účetnictví a daňová evidence, 
zpracování mezd a vedení personalistiky

DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ 2010
PRO PRÁVNICKÉ A FYZICKÉ OSOBY

Vám zajistí
MVM účetní servis
Podnikatelská 565

Tel.: 281 864 667

Praha 9-Běchovice

www.mvm-servis.cz



obrazové ohlédnutí

kteří svými záludnými otázkami zjišťo-

ních školách končí náhradním termí-
. 

Byli jsme 
u zápisů 
Leden je každoročně mimo jiné i měsí-
cem zápisů budoucích prvňáčků do 
škol. Spolu s vedoucí odboru školství 
ÚMČ Praha 14 Alenou Naidrovou 
jsme se byli podívat do tří základních 
škol, jak se dětem u zápisů daří. V ZŠ 
Gen. Janouška jsme v doprovodu ředi-
telky Ilony Šťastné absolvovali s adep-
ty školní docházky cestu pohádkou 
s Dlouhým, Širokým a Bystrozrakým, 

vali, jak jsou děti připravené na used-
nutí do školních lavic. Motivaci pod-
pořenou pohádkami měly děti i v ZŠ 
Hloubětínská, kde nám dělala průvod-
kyni při zápisech ředitelka Eva Hradská 
a nakonec jsme dorazili do ZŠ Šima-
novská a spolu s ředitelkou Janou No-
votnou drželi palce všem, kteří se sem 
přišli ucházet o titul prvňáčka. Děti pře-
kvapily nejen svými běžnými znalost-
mi (geometrické tvary, barvy, umění 
kreslit atd.), ale i znalostmi školními, 
takže mnohé z nich už v předstihu umí 
číst a počítat. Na druhou stranu školní 
psychologové některé z dětí ještě posla-
li zpět do mateřské školy, neboť během 
zkušebního testu vyšlo najevo, že by od 
září měly ve škole ještě problémy se sou-
středit na učení. Zápisy v našich základ-

nem v ZŠ Bří Venclíků 15. února
text a foto: ves 

22 



obrazová aktualita

Prázdniny na horách 
Školákům v naší městské části začínají 
jarní prázdniny jako jedněm z prvních 
v republice. Každý je bude trávit růz-
ně, ale málokdo bude mít tak pestrý 
program, jaký pro dívky i kluky připra-
vil DDM Černý Most. V týdnu od 
7. do 11. února na ně čeká po jednom 
dnu bruslení v Letňanech a radovánek 
v kolínském aquaparku, tři dny pak lyže 
a snowboardy v Herlíkovicích. A tak 
jsme se tam v předstihu jeli podívat stej-
ně jako oni se společností Snowhill. 
V plně obsazeném skibusu vyrážíme od 
konečné metra Černý Most přesně šest 
minut po půl sedmé a již ve čtvrt na 
devět jsme na místě. Pokud někdo nemá 
lyže nebo snowboard, nevadí, ve zdejší 
půjčovně čeká na zájemce přes dvě stov-
ky párů a k tomu šedesát prken. Vhod-
ný terén si tady vybere opravdu každý, 
vždyť skiareál Herlíkovice & Bubákov 
nabízí celkem 12 sjezdových tratí různé 
obtížnosti s celkovou délkou 12 km, 
6 vleků a 2 čtyřsedačkové lanovky, dále 
skiservis, občerstvení přímo na sjezdov-
kách, individuální i skupinovou výuku 
s profesionálními instruktory, lyžařskou 
školičku a nově také měřenou slalomo-
vou trať, kterou podle sdělení Karla Slá-
my z DDM Černý Most děti určitě 
vyzkoušejí. Jak jsme se od hlavního 
organizátora prázdninového programu 
dále dozvěděli, jeden den lyžování se 
společností Snowhill vyjde děti na pou-
hých 250 korun za cestu, skipas a do -
konce i oběd, celý týden včetně brusle-
ní, aquaparku a virtuálních her pak na 
950 korun. 
Jako bonus pak mohou zájemci navští-
vit i osmnáctimetrovou rozhlednu na 
vrcholu hory Žalý (1019 metrů), kterou 
nechal vybudovat v roce 1892 hrabě 
Harrach. A pokud někoho tento text 
i snímky alespoň trochu nalákaly, stačí 
zatelefonovat do DDM Černý Most na 
286 889 428 nebo 731 562 070, určitě 
se ještě nějaké to místo na jarní prázd-
niny najde. 

text a foto: vok 
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