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obrazová aktualita
První ples PEStré
Už jste někdy viděli tančit na plese psa? Že
ne? Tak to jste asi nebyli na prvním plese
PEStré společnosti o.p.s. v kulturním do -
mě v Kyjích 19. března. Protože se PEStrá
společnost zabývá m.j. výcvikem asistenč-
ních a vodících psů pro handicapované
spoluobčany, byla tady přítomnost psí
tanečnice jaksi normální. Fenka border -
kolie Megi předvedla se svou cvičitelkou
Petrou Malou opravdu obdivuhodné psí
kousky – tzv. dogdancing. Abychom ale
ne opomněli všechny ostatní: v úvodu zaví-
řily sálem páry z tanečního kroužku Tango
o.s. a zahájily ples předtančením. Modero-
vání se ujala dvojice Alena Schutová a Mi -
chal Prager, kteří  měli  situaci o to těžší,
že Alena četla své  výstupy  Brailovým sle-
peckým písmem a Michal se pohyboval na
vozíku. Ples měl ale ještě několik dalších
výjimečností, k nimž určitě patří první
cena v tombole – dárkový voucher na záži-
tek „Procházka Prahou s vodícím psem“,
ale i vyhlášení dobrovolníků roku, jimiž se
stali  Ondřej Šimánek a Maruška Krušino-
vá. Výtěžek  ze vstupenek, tomboly a celo-
večerní veřejné sbírky  půjde na letní
rekondiční pobyt v Doksech pro klienty
PEStré společnosti. Záštitu nad plesem
převzala radní Ing. Ilona Picková.                                                                  

text a foto: ves
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Editorial

tiráž

Vážení spoluobčané,

dovoluji si vás oslovit v tomto předvelikonočním čase,
v období krásného jara a probouzející se přírody. Je to doba,
kdy se v našich životech a zejména v životech našich dětí,
odehrává nejvíce zásadních a často nevratných změn a roz-
hodnutí.
Jsme v období, kdy proběhly zápisy do mateřských i základ-
ních škol, kdy se již někteří z nás připravují na přijímací
pohovory a jiní na zkoušku dospělosti či státnice. Ano, hovo-
řím o žácích a studentech, kteří procházejí celým školským
systémem, tedy od mateřských až po školy vysoké, kteří zde
s námi žijí a které všichni jak tu jsme vychováváme, a to buď
přímo jako pedagogové nebo jen svým příkladem. 
Když se člověk nad touto skutečností zamyslí, tak si teprve uvědomuje, jak rozsáhlý
a složitý je celý školský systém a že to opravdu asi není zadarmo. Řada z nás si myslí,
že vše jde na vrub státu, ale skutečnost je jiná. Stát platí u státních škol pouze mzdy
zaměstnanců a pomůcky - obec, tedy naše městská část hradí vybavení a veškerý pro-
voz včetně údržby nemovitostí. Na nás tedy je, abychom vytvořili pro výuku ty nej-
lepší podmínky, a to jak pro žáky, tak i pro vyučující včetně nepedagogických pra-
covníků, aby se ve školách všichni cítili příjemně a chodili do nich rádi. Záměrně
říkám všichni, nejen žáci a studenti. 
Měl jsem trochu obavy, zda budeme tento úkol schopni vyřešit z hlediska financí, ale
musím otevřeně a rád říci, že předešlé vedení radnice předalo celou oblast školství ve
velmi dobrém stavu včetně investičních plánů, na které jsme navázali a nyní je rea-
lizujeme. 
V tomto i dalších letech nás samozřejmě čeká ještě hodně práce (zateplení budov,
opravy rozvodů, výměny oken…), ale to už patří do standardní obnovy a údržby
budov. Složitější, a to zejména finančně, bude zajištění tělocvičny pro ZŠ Šimanov-
ská, ale vypadá to, že i tento problém bychom mohli v blízké budoucnosti zdárně
vyřešit. A jestliže k tomu ještě připočteme zkušené vedení ve školách a školkách a kva-
litní pedagogické sbory, pak mohu potvrdit, že jsme na tom proti jiným městským
částem opravdu dobře. Velmi příjemná je také ta skutečnost, že celá současná koali-
ce bere školství jako jednoznačnou prioritu.
Před námi je už i vidina prázdnin, pro někoho chvíle odpočinku, pro jiného poslední
zaznění zvonku. Každý si to prožil a každý si pamatuje tu svou školu takovou, jakou
ji opustil a vzpomíná na ni celý život. Jednou za pět let si jí může projít při setkání
absolventů a čím je starší, tím více se mu líbí. Proto udělejme všichni všechno pro
to, aby tomu tak bylo i nadále. Děláme to pro sebe i své děti.  

Ing. Břetislav Vodák,
zástupce starosty
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krátce z radnice a MČ Praha 14

Na svém 8. zasedání 
dne 21. února 
Rada mimo jiné

Schválila návrh na stanovení skupiny
uchazečů na pronájem bytů v souladu se
Zásadami k pronájmu bytů městské části
Praha 14
Schválila podání výpovědí z nájmu bytu
z důvodu hrubého porušování povinností
nájemců bytu podle § 711 odst. 2, písm.
b) obč. zákoníku
Nesouhlasila s prominutím poplatků
z prodlení ve výši 2 077 Kč za pozdní
úhradu nájemného za užívání bytu v č. p.
670, ulice Kardašovská, Praha 9
Souhlasila s vrácením jistiny 10 000 Kč
po odstoupení nájemce od smlouvy o pře-
vodu jednotky v ulici Kardašovská 625,
Praha 9 
Schválila znění mandátní smlouvy pro jed-
notlivé členy představenstva obchodní
společnosti Správa majetku a. s. 
Schválila návrh odpovědi na petici občanů
„Za prodej obytných domů nájemníkům
domů Slévačská 494/3, 495/5, 496/7,
497/9 a Krylovecká 491/6, 492/4, 493/2,
spolu se zastavěnými a funkčně spjatými
pozemky“ ze dne 1. 2. 2011 
Vzala na vědomí zprávu hodnotící komise
k podlimitní veřejné zakázce „Ostraha
objektů městské části Praha 14“ realizo-
vané formou zjednodušeného řízení a roz-
hodla, v souladu s doporučením hodno-
tící komise, o pořadí hodnocených na   
bídek. 
Schválila v prvním bodě svého usnesení
obsah smlouvy o poskytování Hlasového
řešení, která bude uzavřená mezi obch.
spol. Telefónica O2 Czech Republic, a. s.
a městskou částí Praha 14 a ve druhém
bodě schválila její využití i pro organizace
zřízené městskou částí Praha 14
Souhlasila s uzavřením dodatku č. 2 k ná -
jemní smlouvě č. 2006/OESM-OMD/
/0027 na prodloužení platnosti pronájmu
části pozemku parc. č. 2673 v k. ú. Kyje za
účelem umístění 4 ks reklamních zařízení
se společností euroAWK s. r. o., se sídlem
Konopišťská 739/16, Praha 10
Nesouhlasila se směnou pozemku parc. č.
1390 v k. ú. Hloubětín za pozemky v k. ú.

Liboc ve vlastnictví pana Ondřeje Daczic-
kého, Spálená 85/7, Praha 1
Nesouhlasila s dodatečným povolením
stavby na pozemku parc. č. 1760, 2832
a 2830 v k. ú. Kyje, jejímž vlastníkem je
Zdeněk Horký, bytem Borská 75, Praha 9
a paní Jaroslava Horká, bytem Ondříčkova
31, Praha 3
Vzala na vědomí informaci o vyúčtování
grantů přidělených v roce 2010
Souhlasila s podáním žádosti o poskytnutí
dotace z rozpočtu hl. m. Prahy na posky-
tování sociálních služeb na území jednot-
livých městských částí Praha 1–22 v roce
2011

Na svém 9. zasedání 
dne 7. března 
Rada mimo jiné

Vzala na vědomí vylosovaného žadatele na
přidělení bytu o velikosti 1 + 0 v domě č.
p. 756, ulice Kardašovská, Praha 9 v soula -
du se Zásadami k pronájmu bytů městské
části Praha 14 a schválila přidělení bytu na
základě výsledku veřejného losování
v soula du se Zásadami k pronájmu bytů
městské části Praha 14 o velikosti 1 + 0
v domě č. p. 756, Kardašovská ulice, Praha
9 na dobu určitou jednoho roku s regulo-
vaným nájemným
Vzala na vědomí vylosovaného žadatele na
přidělení bytu o velikosti 2 + kk v domě
č. p. 670, ulice Kardašovská, Praha 9
v souladu se Zásadami k pronájmu bytů
městské části Praha 14 a schválila přidělení
bytu na základě výsledku veřejného losová -
ní v souladu se Zásadami k pronájmu bytů
městské části Praha 14 o velikosti 2 + kk
v domě č. p. 670, Kardašovská ulice, Praha
9 na dobu určitou jednoho roku s regulo-
vaným nájemným
Revokovala v plném rozsahu usnesení
č. 491/RMČ/2010 ze dne 5. 10. 2010
o schvá lení zveřejnění záměru na odkup
bytu o velikosti 2 + kk v domě č. p. 625,
Kardašovská ul., Praha 9 do osobního
vlastnictví se stanovením minimální kupní
ceny ve výši 600 000 Kč
Schválila zveřejnění záměru na odkup
bytu o velikosti 2 + kk do osobního vlast-
nictví v č. p. 625, ul. Kardašovská, Praha

9 ve veřejné soutěži formou licitace se sta-
novením minimální kupní ceny ve výši
1 000 000 Kč
Souhlasila s návrhem rozpočtu městské
části Praha 14 na rok 2011 v následující
podobě usnesení č. 132/RMČ/2011:
Souhlasí 
1. s návrhem rozpočtu městské části Praha

14 na rok 2011
s objemem příjmů   282 510,50 tis. Kč
s objemem výdajů   305 127,90 tis. Kč
běžné výdaje           236 557,90 tis. Kč
kapitálové výdaje      68 570,00 tis. Kč 
financování              22 617,40 tis. Kč

2. s rozpočtovým výhledem na rok 2012–
2013

3. s limitem objemu mzdových pro -
středků na platy zaměstnanců ve výši
59 100 tis. Kč

4. s návrhem finančního plánu zdaňované
činnosti vlastního hospodaření na rok
2011

5. s poskytnutím přechodné finanční
výpomoci ČČK ve výši 300 000 Kč na
úhradu provozních výdajů, která bude
městské části Praha 14 vrácena v průbě-
hu roku 2011

6. s poskytnutím přechodné finanční vý -
pomoci Sdružení na pomoc dětem s han -
dicapy Motýlek ve výši 200 000 Kč na
úhradu provozních výdajů, která bude
městské části Praha 14 vrácena v průbě-
hu roku 2011

7. s poskytnutím přechodné finanční vý -
pomoci občanskému sdružení Jahoda
ve výši 200 000 Kč na úhradu pro       -
vozních výdajů, která bude městské čás-
ti Praha 14 vrácena v průběhu roku
2011

8. s poskytnutím bezúročné půjčky Farní
charitě Praha 14 – Černý Most, Kyje
na projekt podporovaný MVČR ve
výši 130 000 Kč splatnou do 30. 4.
2011

Návrh rozpočtu bude předložen na násle-
dujícím zasedání Zastupitelstva MČ P14
dne 29. 3. 2011
Vzala na vědomí zapracování změn v orga-
nizačním členění úřadu městské části
v souladu s usnesením č. 57/RMČ/2011
do organizačního řádu Úřadu městské čás-
ti Praha 14
Jmenovala Mgr. Evu Štětinovou vedoucí
odboru právního a matričního ke dni 1. 3.
2011
Odvolala svým usnesením č. 135/RMČ/
/2011 z funkce člena dopravní komise
Rady městské části Praha 14 Ing. Vladimí-
ra Vojtu a jmenovala novým členem do -
pravní komise Rady městské části Praha
14 Františka Čuchala. 

Informace z jednání
Rady MČ Praha 14
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Souhlasila s vyvěšením vlajky pro Tibet
v rámci mezinárodní kampaně „Vlajka pro
Tibet“ pořádanou občanským sdružením
LUNGTA dne 10. 3. 2011        Schváli  la návrh odpovědi na petici občanů
za zřízení dětského hřiště na Jahodnici ze
dne 28. 1. 2011 
Souhlasila s podáním žádosti o poskytnutí
účelové neinvestiční dotace na úhradu
čistého nájemného nebo jeho části na zajiš-
tění bydlení azylantů na území České
republiky podle varianty č. II A a účelové
neinvestiční dotace na rozvoj infrastruktu-
ry obce ve smyslu zásad pro poskytování
dotací z rozpočtové kapitoly 314 Minister-
stva vnitra ČR ve prospěch obcí prostřed-
nictvím krajů na zajištění bydlení v roce
2008 a v letech následujících schválené
usnesením vlády České republiky ze dne
14. května 2008 č. 543 
Nesouhlasila se zveřejněním záměru a ná -
sledným uzavřením nájemní smlouvy na
pro nájem části pozemku parc. č. 2600/1
vk.ú.Kyje, za účelem umístění 1ks re -
 klam ního zařízení se společností Outdoor
Ak zent s. r. o., se sídlem Karlova 27,
 Praha1
Schválila podání žádosti o svěření pozem-
ků parc. č. 73/2, 73/4, 73/6, 118/1, 118/2
a 118/3, k. ú. Černý Most, z vlastnictví hl.
m. Prahy do svěřené správy nemovitostí
městské části Praha 14 
Souhlasila se zveřejněním adresného zá -
měru na prodej pozemku parc. č. 545/15,
k. ú. Hloubětín a následným uzavřením
kupní smlouvy na uvedený pozemek se
společností JRD Hlubočepy, s. r. o., se síd-
lem Vinohradská 3330/220a, Praha 10, za
cenu ve výši 2 250 Kč/m2

Nesouhlasila s prodejem pozemku parc.
č.1640/20 v k. ú. Hloubětín panu Ladisla-
vu Ščukovi, bytem Na Obrátce 332 E,
Praha 9
Souhlasila se zveřejněním záměru a ná -
sledným uzavřením kupní smlouvy na
pro  dej pozemku parc. č. 742/4 v k. ú.
Hlou  bětín Družstvu vlastníků domů
Podě bradská č. p. 141 a 142, se sídlem
Poděbradská 122/141, Praha 9, za cenu
850 Kč/m2, tj. za celkovou kupní cenu ve
výši 112 200 Kč 
Souhlasila 
1. s ukončením nájemní smlouvy čj. 

2010    /OSM/0043 ze dne 14.10.2010
na pronájem části pozemku parc. č.
1072/175 o výměře 2 m2 v k. ú. Hlou -
bě  tín a 93/1 o výměře 1 m2 v k. ú. Čer-
ný Most mezi městskou částí Praha 14
a spol. Prago   plakát, s. r. o, se sídlem Bo -
ři   vojova 50, Praha 3 dohodou k 31. 3.
2011

2. se zveřejněním adresného záměru a ná -
sledným uzavřením nájemní smlouvy
na pronájem části pozemku parc. č.
1072/175 o výměře 2 m2 v k. ú. Hlou-
bětín a 93/1 o výměře 1 m2 v k. ú. Černý
Most firmě MF reklama Praha s. r. o., se
sídlem Kubánské náměstí 1391/11,
Praha 10

Souhlasila s uzavřením smlouvy o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene ulože-
ní optického kabelu do pozemku parc. č.
93/1, k. ú. Černý Most, který je ve svěřené
správě nemovitostí městské části Praha 14,
se společností T-Systems Czech Republic,
a. s., se sídlem Na Pankráci 1685/17,19,
140 21 Praha 4
Schválila pro školní rok 2011/2012 v sou-
ladu s § 23 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb.,
školský zákon, ve znění pozdějších předpi-
sů výjimku z počtu dětí ve třídách mateř-
ských škol
Doporučila ve svém usnesení č. 154/
/RMČ/2011 ředitelkám mateřských škol
zřizovaných městskou částí Praha 14 sta-
novit výši úplaty za předškolní vzdělávání
ve výši 580 Kč měsíčně od 1. 9. 2011
Odvolala za zřizovatele dosavadní členy
školských rad a jmenovala členy nové v ná -
sledující podobě usnesení č. 157/RMČ/
/2011:
I. odvolává
1. Ing. Miroslava Froňka, člena Školské

rady ZŠ Chvaletická 918, Praha 9-
Lehovec 

2. Radku Novotnou, Dis., členku Školské
rady ZŠ Gen. Janouška 1006, Praha 9-
Černý Most

3. Bohumila Sobotku, člena Školské rady
ZŠ Bří Venclíků 1140, Praha 9-  Černý
Most

4. Ing. Josefa Vosečka, člena Školské rady

ZŠ Chvaletická 918, Praha 9-Lehovec
5. Ing. Miroslava Skalu, člena Školské

rady ZŠ Šimanovská 16, Praha 9-Kyje
II. jmenuje
1. Ing. Ilonu Pickovou, členkou Školské

rady ZŠ Chvaletická 918, Praha 9-
Lehovec za zřizovatele do konce funkč-
ního období 

2. Lubomíra Vůjtěcha, členem Školské
rady ZŠ Gen. Janouška 1006, Praha 9-
Černý Most za zřizovatele do konce
funkčního období 

3. Mgr. Aleše Kudu, členem Školské rady
ZŠ Šimanovská 16, Praha 9-Kyje do
konce funkčního období

4. Soňu Tománkovou, členkou Školské
rady ZŠ Bří Venclíků 1140, Praha 9-
Černý Most za zřizovatele do konce
funkčního období 

Projednala další postup v jednání se spo-
lečností Ekospol a. s, ve věci záměru byto-
vé výstavby Panorama Kyje a svým usnese   -
ní č. 158/RMČ/2011 pověřila Bc. Rad ka
Vondru, starostu městské části Praha 14,
Soňu Tománkovou, zástupkyni starosty
městské části Praha 14 a Ing. Břetislava
Vodáka, zástupce starosty městské části
Praha 14 k dalším jednáním. V rámci to       -
hoto usnesení Rada městské části Praha 14
též uložila Soně Tománkové, zástupkyni
starosty městské části Praha 14 vyhotovit
návrh odvolání městské části Praha 14 do
územního rozhodnutí o umístění stavby
„Panorama Kyje II“ vydaného Úřadem
městské části Praha 14 – OVD pod čj.
ÚMČP14/11/08162/OVD/MILD ze dne
3. 3. 2011 z důvodu nedostatku veřejně
přístupné zeleně a nevhodného řešení par-
kovacích stání na povrchu terénu a před-
ložit na příští jednání Rady městské části
Praha 14. 

Úřad městské části Praha 14, odbor
ekonomiky, oddělení místních daní
a poplatků upozorňuje držitele psů, že
tento rok upravuje splatnost úhrady
I. splátky poplatku za psy a to o 1 mě -
síc. Splatnost dotčeného poplatku se
posunuje o měsíc na termín 30. 4.
2011. Důvodem je přechod této agen-
dy na jiný systém zpracování dat s účin-
ností od 1. 4. 2011. Vedení Úřadu
městské části Praha 14 se všem držite-
lům psů tímto omlouvá za časovou pro-
dlevu v zaslání složenek výše uvedené
platby. Složenky budou distribuovány
v prvních dnech měsíce dubna.

Upozornění majitelům psů
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6. 4. (středa) VERNISÁŽ VÝSTAVY – V Galerii 14, nám. Plk. Vlčka 686, Černý Most, bude zahájena
výstava výtvarných prací dětí z mateřské školy Obláček v Šebelově ulici. Výstava potrvá do 27. dubna
abude otevřena vždy v úterý, středu a čtvrtek 14–18 hod. Vstup volný. 
8. 4. (pátek) ŠARBILACH – střípek pro štěstí – Symfonetický orchestr Jaromíra Vogela má pro vás
připravenou i melodii Lustig song a také několik dalších nově nastudovaných skladeb v židovském duchu
pod taktovkou dirigenta Pavla Trojana. Koncert provází zasvěceným výkladem o židovských tradicích
harfistka, prof. Pavla Jahodová – Vondráčková. Od 19 hod. 
10. 4. (neděle) POHÁDKOVÁ NEDĚLE: Sněhurka – Oblíbený divadelní soubor LOKVAR. Kdo je
krásnější? Královna nebo Sněhurka? Je myslivec krutý? A jsou trpaslíci pořádkumilovní? Myslíte si, že znáte
tuto pohádku opravdu dobře? Kdo uvidí – pochopí. Loutková pohádka pro děti, které se nebojí projevit
svůj názor. 15 hod. 
11. 4. (pondělí) U SKLENIČKY… si povídají zpěvačka IRENA BUDWEISEROVÁ a básník PAVEL
VRÁNA. Irena Budweiserová zpívala 30 let ve skupině Spirituál kvintet. Nejedna písnička zazní i tento
večer. 19 hod. 
2. 4. (úterý) LÁSKA A ŘÁD VE VÝCHOVĚ: PhDr. Jaroslav Šturma – Navazujeme na lednovou před-
nášku s besedou. Setkání je opět určeno odpovědným rodičům i širším rodinným příslušníkům.
PhDr.Šturmu, ředitele dětského centra Paprsek, mnozí znají z úzké spolupráce s Dr. Jiřinou Prekopovou,
autorkou knihy „Malý tyran“ a terapeutické metody „Pevné objetí“. 17.30 hod. 
13. 4. (středa) ZDENĚK BÍNA & JAN URBANEC – World music, groove, jazz a mnoho dalších vlivů
v akustickém projektu bývalého frontmana – 123min. Za jeden večer Zdeněk Bína a Jan Urbanec na pódiu
vystřídají jazz s latinou, flamenco s blues, nebo cikánské melodie s arabskými. Na své si přirozeně přijdou
i fanoušci kapely -123min. 19.30–21 hod. 
15. 4. (pátek) 2. SOUSEDSKÁ ZÁBAVA – Po celý večer vám bude hrát k tanci a poslechu kapela SYN-
TÉZA. Proběhne také vystoupení rock´n´roll clubu ALPHA při DDM Praha 9. Od 20 hod. 
16. 4. (sobota) JARNÍ ÚKLID sídliště Černý Most. Sraz v 10 hod před úřadem MČ. 
17. 4. (neděle) POHÁDKOVÁ NEDĚLE: Velikonoční pohádka – Země se probouzí ze zimního spánku,
lidé oslavují období Velikonoc. „O jedno vejce se má každý rozdělit – jednu polovičku sníst sám – druhou
jinému dát – vzpomene-li si, když zabloudí, s kým vajíčko jedl – najde cestu“, a tak zpečetí Andulka nové
přátelství s Pepinou. Vydrží jejich přátelství i touhu získat poklad dvouhlavého skřeta? Od 15 hod. 
18. 4. (pondělí) CESTOVATELSKÁ PŘEDNÁŠKA: Španělsko – Herci hornopočernického divadelního
souboru Václav Hanák a Michal Pivarči zvou na povídání o pouti do Santiaga de Compostella aneb
900km Španělskem na konec světa. 18.30–20 hod. 
18. 4. (pondělí) VELIKONOČNÍ TRHY NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ – Na prostranství u kašny
na konečné stanici metra Černý Most se bude konat Velikonoční trh. Od 13 do 17 hodin zde budou
neziskové organizace z Prahy 14 prodávat své výrobky a drobné dárkové předměty. Přijďte si vybrat hezké
dekorace a velikonoční dárky pro své blízké. 
20. 4. (středa) KONCERT KOMORNÍ HUDBY – V Galerii 14 se od 18.30 hod. uskuteční koncert
komorní hudby. Vystoupí Yasuko Tanaka – trubka a Rie Michimura – klavír. Na programu budou skladby
W. Brandta, J. S. Bacha, M. Ravela a dalších. Vstup volný. 
24. 4. (neděle) SLAVNOST VZKŘÍŠENÍ – Velikonoční neděle. Slovo o naději, moderní chvalozpěvy,
životní příběhy. Vlastní program, dětské vyrábění. Pořádá církev bratrská a křesťanské společenství. 
30. 4. (sobota) AC/CZ (AC/DC REVIVAL) – Těšit se můžete na výběr světoznámých skladeb le -
gendárních AC/DC v podání tohoto ostravského seskupení. 19–20.30 hod. 
30. 4. (sobota) DĚTSKÉ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY – Pořádáme Dětské rybářské závody pro děti do 15 let.
Vše se bude konat u rybníčku Aloisov v parku na Černém Mostě od 7.30 do 12 hod. Pro rybářskou veřej -
nost bude nádrž od 26. do 30. dubna uzavřena. Více na str. 7. 
6. 5. (pátek) VLADIMÍR MERTA & JIŘÍ SMRŽ – Písničkáře V. MERTU netřeba představovat.
J. SMRŽE možná ano. Za svou desku, Poslední láska, získal cenu Anděla v kategorii Folk & Country.
Texty a jejich hudebně perfektní zpracování míří posluchačům vždy hluboko pod kůži. Nenechte si ujít
neopakovatelný večer se skutečnými osobnostmi folkového nebe. Od 19 hod. 
Každou středu: KLUB SENIORŮ
Předprodej: každé pracovní úterý od 14 do 18 hod. v kulturním domě Kyje
Rezervace vstupenek: e-mail: info@kvizpraha14. cz, tel. 266 712 465, 281 863 361

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

Kalendárium akcí na duben 
(pořadatelé: KVIZ Praha 14 a radnice MČ)
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PRAHA 14

Tento projekt Centrum vzdûlávání a vefiejného internetu

Praha 14 byl vybudován v letech 2006–2007 

za finanãního pfiispûní Evropské unie

První kroky s Internetem – seznámení se
s prostředím internetových vyhledavačů
Základy práce na PC – poprvé u počí tače
Word – nejrozšířenější program pro práci
s textem
Excel – nejrozšířenější program pro tvor-
bu tabulek a výpočtů

na jarní měsíce roku 2011 
připravuje tyto počítačové kurzy

Maňákova 745,
Praha 9

Černý Most

ce o jednotlivých kurzech naleznete na
www.kvizpraha14.cz Zájemci prosím
hlaste se přímo v Centru vzdělávání
a veřejného internetu nebo na telefonních
číslech: 222 940 933, 222 940 932 
nebo 602 161 731 či e-mailem: 
horesovska@cvvi.cz, mazurova@cvvi.cz.

Dopravní spojení do CVVI: Stanice met-
ra Černý Most či autobusová zastávka
Breitcetlova linek 296, 223 a 273.CVVI
nabízí dále tyto služby: vysokorychlostní
internet, skenování, černobílý tisk doku-
mentů, laminování dokumentů, kopíro-
vání, kroužkovou vazbu

PowerPoint – program pro tvorbu prezen-
tací
Základy tvorby www stránek (pomocí zdro-
jového kodu HTML)
Psaní všemi deseti (All Ten Fingers)
GIMP – úprava digitálních fotografií
VideoSpin 2.0 – úprava videa pomocí časové
osy, vkládání zvukových efektů 
MovieMaker – základní program pro úpra-
vu videa
Inkscape – tvorba jmenovek, vizitek, letáků
GeoGebra – matematika zábavnou formou

Každý kurz je rozložen do sedmi lekcí za cenu
400,– Kč, pro seniory od 65 let a děti do
18 let za cenu 200,– Kč. Bližší informa -

Divadlo 
Horní 
Počernice
www.divadlopocernice.cz
Votuzská 379/11, Praha 9
Tel. 281 920 326, 281 860 174

PROGRAM NA DUBEN
Internetové rezervace nebo zakoupení
vstupenek i v po kladně Chvalského zám-
ku. Nevyzvednuté vstupenky vracíme do
prodeje po uplynutí 7 dnů od zadání rezer-
vace. 

Neděle 3. dubna  15 hod. 
ZPÍVÁNKOVÝ KABARET
Liduščino divadlo. Zábavné představení
z pohádek. Vstupné 90, 70, 50 Kč
Úterý 5. dubna 19.30 hod. Aldo Nicolaj
TŘI NA LAVIČCE
Trochu veselé, trochu smutné, jako v živo-
tě. Herecký koncert Petra Nárožného,
Květy Fialové a Ladislava Trojana. Vstup-
né 260, 230, 200 Kč
Sobota 9. dubna 15 hod. pohádka
O DVANÁCTI MĚSÍČKÁCH
Divácky oblíbená činoherní pohádka.
Vstupné 90, 70, 50 Kč
Neděle 10. dubna 19.30 hod. Pavel Nilin
POPRVÉ VDANÁ
Režie: Jaromír Pleskot, Hraje: Taťjana
Medvecká. Prodrat se životem sama nebo
to vyřešit jinak? 
Vstupné 200, 180, 160 Kč

Úterý 12. dubna  19.30 hod. 
VÁCLAV MLEJNEK 
– AKORDEONOVÝ KONCERT
Václav Mlejnek uvede virtuózní koncertní
kompozice pro akordeon i transkripce
z jiných nástrojů. 
Vstupné 160 Kč, zlevněné 80 Kč, (in -
ternetové rezervace v sekci Jiní pořada telé)
Sobota 16. dubna  19.30 hod. H. Ch. An -
dersen SNĚHOVÁ KRÁLOVNA
DS Právě začínáme. Nové inscenační zpra-
cování jednoho z nejkrásnějších pohád-
kových příběhů. 
Vstupné 120, 100, 80 Kč, (internetové
rezervace v sekci Jiní pořadatelé)
Neděle 17. dubna  15 hod. 
BUDULÍNEK MANDELINKA
Veselá pohádka plná písniček na motivy
Josefa Lady. Vstupné 90, 70, 50 Kč
Úterý 19. dubna 19.30 hod. Ute Stein
DOSTANU TĚ NA JAHODY
Hra mistrně vystihuje ty lidské vlastnosti,
které u jiných dobře vidíme, ale u sebe
samých je nalézt nechceme. Hrají: Micha-
ela Dolinová, Ivan Vyskočil, Zuzana Ďur-
dinová/ Kateřina Urbanová a další. 
Vstupné 260, 230, 200 Kč
Čtvrtek 28. dubna 19     .30 hod. Noelle
Chatelet ŽENA  VLČÍ MÁK
Hra je monologem starší dámy, která pro-
žívá ve věku, kdy se většina jejích vrstevnic
už dávno smířila s šedí, jednotvárností
a osamělostí zbytku života, nečekané ci -
tové vzplanutí. Jedinou a zároveň jedineč-
nou roli Marty ztvárnila excelentní Hana
Maciu chová. 
Vstupné 260, 230, 200 Kč

Napsali jste nám:
Výstava panenek se líbila
Na www. facebook. com/Kviz Praha nám
Vladimír Manda napsal k výstavě pane-
nek, otevřené na jeden den v kulturním
domě Kyje 13. 3.: „Byl jsem na výstavě
s celou rodinou a musím říct, že to byla
přenádherná akce. Krásné panenky,
velice pracně šité oblečky – klobouk
dolů. Neodolali jsme a dvě panen-
ky jsme si koupili domů. Kéž by
takových akcí bylo víc. “ 

Zveme děti
na rybářské závody
V sobotu 30. dubna pořádá MČ Praha
14 ve spolupráci s územním svazem
Českého rybářského svazu a místní
organizací ČRS Prahy 9 dětské rybářské
závody. Závody pro děti do l5 let budou
u rybníčku Aloisov v parku na Černém
Mostě od 7.30 do 12 hodin. Do rybníč-
ku bude nasazeno 5 q kaprů. Pro rybář-
skou veřejnost bude nádrž uzavřena od
26. do 30. dubna včetně. Podmínky
závodu se účastníci dozví na místě od
pořadatelů. Potřebné vybavení bude
k zapůjčení na místě u instruktorů. Po
skončení vlastního závodu mohou děti
s platnou povolenkou dál lovit dle
rybářského řádu. Důležité upozornění:
do vlastní soutěže se započítává každá
ryba chycená v jednom kole, ryby nedo-
sahující zák. délky a hájené ryby budou
vráceny vodě.
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Tato již tradiční kampaň bude i v letošním
roce probíhat ve spolupráci se ZŠ Gen.
Janouška a o.s. Občanská inspirace. Bude
rozložena do dvou týdnů, během nichž se
uskuteční tři akce.
Úvodní „slovo“ má pro tento rok ZŠ Gen.
Janouška, v jejímž areálu nachystaly děti ze
školního ekotýmu spolu s pedagogy na 20.
dubna program pod heslem „Chceš-li tvo-
řit a chránit, musíš znát“. V tomto progra-
mu budou mít účastníci mimo jiné i mož-
nost prohloubit své znalosti o tom, jak se
chovat v místě svého bydliště tak, aby život

v něm byl krásnější a příjemnější pro
všechny z nás.
Štafetu kampaně následně převezme MČ
Praha 14, která pořádá ve spolupráci
s hl. m. Praha, základními a mateřskými
školami a dalšími partnery akci Den
Země, a to 27. dubna v době od 10 do 17
hod. v prostoru před stanicí metra Rajská
zahrada. Do této akce se aktivně zapojilo
několik školských zařízení, jejichž je
MČ Praha 14 zřizovatelem. Je to přede-
vším ZŠ Gen. Janouška, která pod vede-
ním Mgr. E. Jiříkové nachystala pro účast-
níky, stejně jako loni, poznávací soutěže
a hry. Žáci ZŠ Chvaletická budou opět
prodávat výpěstky ze školního skleníku
a žáci ze ZŠ Šimanovská připravují pro-
gram jak k obohacení soutěžních disciplín,
tak i hudební vystoupení a pro sportovně
založené děti i soutěž na hopsacích baló-
nech.
Novinkou letos bude k našemu potěšení
vystoupení dětí z MŠ Korálek, s nimiž

 učitelky nacvičily pásmo jarních písniček
a ukázku cvičení jógy.
Cílem této akce je rozšíření vědomostí dětí
i veřejnosti o problematice životního pro-
středí. Vzhledem k tomu, že rok 2011 byl
Organizací spojených národů vyhlášen
Mezinárodním rokem lesa, bude kampaň
zaměřena i na tento významný ekosystém.
Z tohoto důvodu byl o účast na akci požá-
dán i Ústav pro hospodářskou úpravu lesů
se sídlem v Brandýse nad Labem. Výsled-
kem navázané spolupráce bude i stanoviště
lesní pedagogiky tohoto partnera.
Další partneři akce: Globus ČR, k.s.,
Coca-Cola HBC Česká republika, s.r.o.,
IKEA Česká republika s.r.o., Oblastní spo-
lek Český červený kříž, Praha 9.
Závěr kampaně pro rok 2011 bude v režii
o.s. Občanská inspirace, se sídlem v Kuče-
rově ulici na Černém Mostě, které chystá
pro rodiče s dětmi tradiční Ekoden na
sobotu 30. dubna. Podrobněji o něm
informujeme na str. 14–15.  ■
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pozvánky

Fórum Zdravé MČ
Dne 11. května se v kulturním domě
v Kyjích koná od 16.30 hod. veřejné
setkání s občany, jehož cílem je defino-
vat největší problémy městské části
Praha 14.

Veřejná kampaň k oslavám Dne Země na MČ Praha 14

Seminář Udržitelného
rozvoje

Dne 24. února měli občané Prahy 14 mož-
nost zúčastnit se akreditovaného semináře
pod vedením ředitele kanceláře Národní
sítě Zdravých měst Ing. Petra Švece. Obsa-

hem přednášky byl úvod do problematiky
udržitelného rozvoje a přiblížení místní
Agendy 21. Ta slouží jako nástroj samos-
právy k aktivnímu zapojení veřejnosti do
spolurozhodování o veřejném životě v da -
ném správním obvodu a efektivnímu říze-
ní rozvoje měst a obcí.
Možnosti účasti na semináři využily takřka
čtyři desítky občanů, kterým není lhostej-
ný rozvoj městské časti, ve které žijí,
o čemž svědčila i živá diskuse na závěr
semináře. Kromě zajímavých informací
o možnostech zlepšení kvality života bez
dopadu na budoucí generace si účast-
níci odnesli i diplom o absolvování semi-
náře. 

Uvedené akce jsou realizovány v rámci
projektu „Městská část Praha 14 – zavá-

dění místní Agendy 21 jako nástroje pro
zajištění aktivní participace veřejnosti
a zvyšování efektivity samosprávných čin-
ností“, podpořeného v rámci 4. výzvy re -
volvingového fondu MŽP.

MČ Praha 14 pořádá 8. dubna druhý
ročník oslav Mezinárodního dne Romů.
Tato akce se bude konat od 13 do 18 ho -
din u konečné stanice metra Černý Most.
Po celou dobu akce bude probíhat boha-
tý hudební program. Vystoupí  te plická
ka pela Gipsy Strings, dále amatérská
hudební uskupení Davidovci a Čonkov-
ci. Ne budou chybět ani malí hu debníci,

kteří předvedou své umění hry na housle
a klávesy. Pro potěšení mladé generace
přijal pozvánku k vystoupení zpěvák sku-
piny Gipsy.cz Radoslav Banga.
V průběhu odpoledne budou moci ná v -
štěv níci ochutnat tradiční romská jídla
a shlédnout ukázky tradičních romských
řemesel. Ti pověrčiví mohou využít slu-
žeb kartářky. Taktéž se zapojili i žáci ZUŠ

Ratibořická, kteří pod taktovkou učitele
Kristiana Vacka zahrají ze svého reperto-
áru tři rumunské skladby.
Partneři akce: McDonald’s ČR, spol. 
s r. o., Coca-Cola HBC Česká republi-
   ka, s.r.o., Oblastní spolek Český červený
kříž, Praha 9, Wotan Forest, a.s., pří -
spěvková organizace KVIZ Praha 14,
ADCO&DIXI spol. s r. o.

Oslavy Mezinárodního dne Romů na Černém Mostě
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naši senioři, zdravotnictví

Poliklinika Bioregena, spol. s. r. o., kterou
najdete v Kyjích, kousek od našeho největ-
šího rybníka, otevřela pro nás – své paci-
enty – v poslední době několik nových
ordinací specialistů, které jsme tu zatím
postrádali. Od listopadu loňského roku je
v přízemí nově ordinace nefrologie. (Je to
obor interního lékařství zabývajícího se
prevencí a léčbou nemocí ledvin a močo-
vých cest, dále vyšetřováním, léčbou a dis-
penzarizací pacientů, pacienty se se lháním
ledvinných funkcí indikuje na dialyzační
střediska). Tuto léčbu potřebuje mnoho
občanů ČR a často si ji musí sami vyhle-
dat. Lékař s kvalifikací primáře tady je pro
pacienty každý čtvrtek od 8 do 15 hodin.
Od listopadu je v Bioregeně nově zřízena
v přízemí prodejna oční optiky, což umož-
ňuje poskytovat návštěvníkům oční ambu-
lance – v I. poschodí, komplexní službu.
Další dvě nové specializace jsou v Biorege-
ně od letošního ledna. Je to jednak orto-
pedie pro děti i dospělé, kde pracuje kva-
lifikovaná lékařka, zabývající se celým
spektrem nejen ambulantní ortopedie.

Provádí i menší zákroky v rámci jednoden-
ní medicíny (zákrok se provede ambulant-
ně, pacient není hospitalizován). Právě
ortopedie – ale nejen ona – využívá další
významnou novinku v Bioregeně, a tou je
plně digitalizovaný skiagrafický systém
Canon, nebo-li digitální RTG. Lékaři
tady dostávají prakticky ihned po zrentge-
nování snímek v digitální podobě do počí-
tače a mohou s ním podle svých potřeb
pracovat. I zde pracuje lékařka s kvalifikací
primářky. Na sonografickém pracovišti
zvládají i řadu speciálních vyšetření dětí
(např. mozku), která se běžně na podob-
ných pracovištích nedělají. Po sled ním
otevřeným oddělením od ledna je kožní –
dermatovenerologie. Pracoviště provádí
terapii běžných kožních one mocnění,
včetně akné s doporučením běžné péče
o aknózní pleť, ekzémů, psoriasy, onemoc-
nění nehtů… dále kožní choroby s poru-
chami cirkulace včetně terapie bércových
vředů. Ordinace je plně vybavena i pro
běžné dermatologické zákroky. 
Protože už se blížíme k polovině roku,

seznámíme vás s dalšími dvěma specializa-
cemi, které budou v poliklinice Bioregena
fungovat od druhého pololetí: bude to
urologie – obor zaměřený na diagnostiku
a léčbu chorob močového ústrojí a muž-
ských pohlavních orgánů a klinická hema-
tologie – zajišťuje diagnostiku a terapii
hematologických onemocnění a hemato-
logických komplikací jiných onemocnění,
zejména poruchy krevního obrazu a krev-
ního srážení. Během hematologických
vyšetření ve zdejší laboratoři se totiž
mnohdy zjistí hematologické onemocnění,
které bývá pro praktického lékaře problé-
mem, neboť síť klinických hematologů je
velmi řídká. V Bioregeně takový specialista
bude. Pokud chcete znát celkový přehled
lékařů v Bioregeně, včetně jejich ordi -
načních hodin a lokalizace ordi   nace, hle-
dejte na www.bioregena.cz. Od nás ještě
jedna zásadní informace: v Bioregeně mají
lékaři ještě volné kapacity k registraci paci-
entů. 
Součástí polikliniky jsou i rozsáhlé Cent-
rální klinické laboratoře a Mikrobiologické
laboratoře, s jejichž jedinečností a špičko-
vým vybavením vás seznámíme v někte-
rém dalším článku.  ■ ves

Senioři na MDŽ nezanevřeli
V opravdu hojném počtu sedmde-
sáti přítomných se sešli na pravidel-
né středeční schůzce 9. března se -
nioři v kulturním domě v Ky jích,
aby tentokrát společně oslavili Me -
zinárodní den žen. Byl pro ně dů -
vodem k přátelskému posezení u jí -
dla a pi tí, tanci při hudbě a zpěvu
Leoše Holana a rádi mezi sebou při-
vítali i ředitelku oblastního spolku
Českého červeného kříže pro Prahu
9 a 14 Ivanu Kadlečkovou, která že -
nám přinesla drobné dárečky. Při
písničkách z filmu Starci na chmelu
si s chutí zatančil i osmdesátiletý
Šte fan Stvezt a jeho o dva roky mlad -
ší manželka Marta.  text a foto: ves

Co se děje v Klubu
Čas plyne jako voda a naši senioři toho v Klubu od začátku
roku stihli už docela dost: slavili životní jubilea svých čle-
nů, byli na pěti divadelních představeních, na koncertech
a výstavách. Na společných středečních setkáních pravidel-
ně cvičí a nejvíc se jim zatím líbilo zábavné odpoledne, při
němž si připomněli MDŽ (na snímku). Teď v dubnu je
čeká zábavný pořad se skupinou KTO s trampskými pís-
ničkami, v květnu se těší na výlet na Kokořínsko a tradičně
bude zase seniorská olympiáda. S výlety ovšem začínají už
teď v dubnu. Pokud máte zájem, přidejte se:

5. dubna – Kyje–Hutě nová výstavba, Kbely
12. dubna – Dendrologická zahrada v Průhonicích
19. dubna – Přerov na Labem – zájezd do skanzenu (Jaro

na vsi), celodenní výlet
26. dubna – Pražská Stromovka
Sraz je vždy ve 14 hod. na stanici autobusů 273 a 110
v Hloubětíně u Penny. U celodenních výletů na stejném
místě v 10 hod. JM

Jubilanti letos poprvé
Dvě prvenství mělo setkání seniorů – jubi-
lantů 23. února v Galerii 14. Bylo to letoš-
ní první setkání a poprvé mezi jubilanty,
slavící 80. a 85. narozeniny přišel nový sta-
rosta Radek Vondra. Všech 41 přítom-
ných si nejprve se zájmem vyslechlo něko-
lik skladeb v podání Uniqartetu a potom
už za nimi přišel starosta. Všem poblaho-
přál a vyprávěl jim o svém vztahu k Praze

14 i o plánech, které by rád zrealizoval.
Někteří se zeptali na věci, které je zajímají
– např. bývalý dům služeb na Lehovci, plá-
novaný lesopark v Čeňku, úklid chodníků
po zimě atd. a dostali fundované odpově-
di. (Na snímku v rozhovoru s MUDr.
Kopeckou, bývalou pediatričkou z Hlou-
bětína). Příjemně strávené odpoledne zavr-
šilo i malé občerstvení a dárek od MČ Pra-
ha 14. 

text a foto: ves

Nové ordinace v BIOREGENĚ

09_11_praha_09_11_praha_14_04  30.3.11  11:12  Stránka 9



10

zaostřeno na téma

Mnozí z nás si představují, že úřad
je odpovědný za veškeré dění ve
školských zařízeních. Ale po

rozhovoru s našimi hosty jsem zjistila, že
tomu tak není. Zákon č. 561/2004 Sb.
o předškolním, základním, vyšším odbor-
ném a jiném vzdělávání hovoří o tom, že
obec je povinna zajistit podmínky pro
plnění povinné školní docházky, stanovit
spádové obvody základních škol a zabezpe-
čit předškolním dětem s trvalým pobytem
na jejich území absolvování posledního
ročníku předškolního vzdělávání. Také se
vyjadřuje ke zřízení přípravných tříd, zři-
zuje a ruší ZŠ a MŠ atd. V oblasti financo-
vání škol poskytuje obec ze svého rozpočtu
jak neinvestiční, tak investiční náklady ZŠ,
MŠ (zateplení škol). Ze státního rozpočtu
(MŠMT) plynou finanční prostředky na
platy a vzdělávání pedagogických a nepe-
dagogických pracovníků a na ostatní ná -
klady, vyplývající z pracovněprávních vzta-
hů. Dále na nákup školních potřeb,
učeb nic, výdaje spojené s výukou zdravot-
ně postižených dětí a na činnosti, které pří-
mo souvisejí s rozvojem škol a kvalitou
vzdělávání. 

   Co to ale v praxi znamená?
Ing. Vodák: Chtěl bych říct, že obec zajiš-
ťuje výdaje škol a školských zařízení na
vlastní provoz. V zastoupení vlastníka
budov, ve kterých školy a školky sídlí,
financuje potřebné větší opravy, zajišťuje
základní vybavení a realizuje investiční
akce. A právě investiční oblast je v součas-
né době speciálně v naší městské části vel-
mi aktuální, protože v letošním roce při-
pravujeme zateplení budov na ZŠ Gen.
Janouška a ZŠ Chvaletická a v příštím roce
na ZŠ Bratří Venclíků. Tato investice se
nám v budoucnu „vrátí“ nejen snížením
spotřebovaného množství energií, ale také

se projeví v tepelném komfortu uvnitř
budov. Navíc školy získají novou fasádu
a budou tak atraktivnější pro své okolí.
Můžeme říct, že úřad městské části vytváří
a udržuje „kvalitní zázemí“ pro výuku
všech školských zařízení na Praze 14. 
Mgr. Naidrová: Je třeba také uvést, že zři-
zovatel má kromě těchto povinností, také
zákonem jasně definované pravomoci
a především určené kompetence. V naší
pravomoci je možnost vyjadřovat se k poč -
tu dětí v mateřských a základních školách.
S řediteli ZŠ, MŠ a následně s odborem
rozpočtu MHMP (Magistrátu hl. m. Pra-
hy) projednáváme rozpis rozpočtů finanč-
ních prostředků státního rozpočtu (platy)
a můžeme ovlivnit jeho konečný výsledek. 

V personální oblasti má zřizovatel možnost
rozhodovat o osobě ředitele školy. Vypisu-
je výběrová řízení na obsazení této funkce,
vyhodnocuje konkurzní řízení a následně
jmenuje nového ředitele do funkce. V pří-
padě odvolání ředitele se řídí školským
zákonem. Na druhé straně v naší kompe-
tenci není jakkoliv zasahovat do učebních
osnov. Obec nerozhoduje o způsobu výu-
ky, nepodílí se na vytváření školských vzdě   -
 lávacích plánů a ani se nevyjadřuje k tomu,
z jakých učebnic se děti budou učit.
Ing. Vodák: Ještě bych dodal, že až na výše
uvedené oblasti rozpočtu a osoby ředitele
školského zařízení neřešíme personální
obsazení školských zařízení.

Pojďme nyní konkrétně ke školkám a ško-
lám v naší městské části. Jak to u nás
vypadá s počtem jednotlivých zařízení
a především kapacitně – je stav vyhovující
potřebám obyvatel naší městské části?

Ing. Vodák: MČ P14 je zřizovatelem cel-
kem 6 základních a 10 mateřských škol.
Na městské části působí také 4 střední ško-
ly, jedna instituce vysokoškolského typu
a jedna speciální škola. Málokdo ví, že na
Černém Mostě provozuje KC Heřmánek
také jesličky pro děti od dvou do tří let.
Pokud jde o základní školy, je kapacita více
než dostatečná, spíše bych řekl, že  existují
určité rezervy v naplněnosti. Sta tistická čís-
la ukazují v posledních šesti letech pokles
počtu žáků na základních školách. Jen pro
srovnání, ve školním roce 2004/2005 nav-
štěvovalo základní ško lu celkem 3664
žáků, ve školním roce 2007/2008 už to
bylo jen 3127 žáků a v letošním školním
roce 2010/2011 je to již pouhých 2784
dětí.

Čím to může být způsobeno?
Mgr. Naidrová: Na poklesu u základních
škol se podílí pravidelný odchod části žáků
na víceletá gymnázia v kombinaci s jistou
„populační pauzou“ mohu-li to tak nazvat,
která panovala v období 1998–2002.
Avšak vzhledem ke zvýšení porodnosti po
roce 2002, se dá očekávat opětovný růst,
na což poukazují i současné počty dětí
v mateřských školách. Pro nás je důležité,
že máme dostatek kvalitních základních
škol s dostatečnou kapacitou.
U mateřských škol je situace poněkud
odlišná. Vrátíme-li se k číslům, pak zjistí-
me, že počet dětí v mateřských školách
nám naopak mírně roste a to zejména
v posledních třech letech. Ve školním roce
2004/2005 byl počet dětí na čísle 1253
a tento stav byl víceméně neměnný až do
školního roku 2008/2009 kdy vzrostl na
1267. V právě probíhajícím školním roce
navštěvuje mateřskou školu již celkem
1368 dětí. To je výsledkem již zmiňované-
ho růstu porodnosti po roce 2002, kdy za -
čínají děti navštěvovat mateřské školy ve
větším počtu. Celková kapacita v předškol-
ních zařízeních je v současné době 1368
míst. Tato kapacita MŠ se jeví jako dosta -

…v letošním roce  
připravujeme 

 zateplení budov 
na ZŠ Gen. Janouška 

a ZŠ Chvaletická 
a v příštím roce 

na ZŠ Bratří Venclíků.

Školství v Praze 14 pod lupou
Oblast školství je pro současné vedení radnice jednou ze základních
priorit. Požádali jsme proto místostarostu zodpovědného za školství
a vzdělávání  I ng. Břetislava Vodáka a vedoucí odboru školství
Mgr. Alenu Naidrovou, aby odpověděli na několik otázek a objasnili
vztah a možnosti  úřadu městské části  ke školním zařízením. 
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ču jící, avšak, jak jsem již naznačila, praxe
není jen o statistických číslech. Problém
tkví v tom, že nám kapacity „mateřinek“
ne zcela korespondují s aktuálními potře -
ba mi v jednotlivých oblastech. Bohužel,
některé mikroregiony našeho obvodu, kte-
ré zaznamenaly v posledních letech ex -
trémní sídelní rozvoj, zůstávají v této ob -
lasti pozadu.
Na druhou stranu je třeba zdůraznit, že
u mateřských škol neexistuje spádovost,
což znamená, že rodič přihlašuje dítě do
jakékoliv školky na území městské části,
která kapacitně postačuje, a to bez ohledu
na to, v které oblasti bydlí. Městská část
chápe, že z hlediska komfortu je dovážení
dětí například z Jahodnice do Hloubětína
méně ideální stav, ale bohužel je potřeba
vzít tento fakt v úvahu. Našim cílem do
blízké budoucnosti je tuto situaci co nejlé-
pe řešit. 

Paní Magistro, co ještě rodiče zajímá?
Rodiče se často ptají: „Kdo je vlastně
odpovědný za výběr učebních materiálů,
učebnic a pracovních sešitů?“ Za výběr
učebnic a učebních textů rozhoduje v zása-
dě ředitel školy, který také zodpovídá za
splnění jasně daných podmínek daných
paragrafem č. 27 příslušného školského
zákona. Ten hovoří o tom, že školy mo hou
při výuce kromě učebnic a učebních textů,
uvedených v seznamu učebnic se schvalo-
vací doložkou, používat i další učebnice
a učební texty, pokud tyto nejsou v rozpo-
ru s cíli vzdělávání stanovenými školským
zákonem, rámcovými vzdělávacími progra-
my nebo právními předpisy a pokud svou
strukturou a obsahem vyhovují pedagogic-
kým a didaktickým zásadám vzdělávání.
Stručně řečeno, výběr přísluší v podstatě
řediteli školy. Může tedy dojít k situaci,
kdy každá škola při výuce používá odliš-
ných učebních materiálů. Nutno však
podotknout, že v praxi to nebývá v rámci
jedné územní jednotky příliš časté.

Je pedagog oprávněn zabavit žákovi osob-
ní věc?

Dnes se to dozajista týká především mobil-
ních telefonů či MP3 přehrávačů. Jakkoliv
jsou dnes podobné věci z hlediska hodnoty
nákladné, je třeba říci, že pedagog může
takovou věc na dobu vyučování zabavit.
Příslušná formulace zní asi takto: „Vyuču-
jící (nebo osoba zajišťující dozor) může
žákovi dočasně odebrat osobní věc, je-li to
nutné k zajištění bezpečnosti a ochrany
zdraví, anebo pokud používání dané věci
je v rozporu se školním řádem nebo pro-
vozním řádem školského zařízení. Majetek
žáka by mu měl být v nejbližší možné době
navrácen (např. na konci vyučovací hodi-
ny, případně na konci vyučování daného
dne). Jedná se tak v podstatě o odložení
věci na místo, kde s ní žák „nemůže mani-
pulovat“ a narušovat tak vyučování. Z to -
hoto vyplývá, že neplatí okřídlená věta
„dostaneš to zpět na konci školního roku“.
Platí to, že po určitou dobu může být
podobná věc zabavena. 

Občas se nám i objevují dotazy, týkající se
žáků přestoupivších na víceletá gymnázia.
Typickým dotazem směřovaným na růz-
né kompetentní instituce je dotaz: „ Je
možné vrátit žáka z víceletého gymnázia
zpět na základní školu?“
Toto řeší § 39 odst. 2 školského zákona,
který říká: „Na žádost zákonného zástupce
žáka nebo po dohodě s ním převede ředitel
střední školy žáka, který plní povinnou
školní docházku ve střední škole, do odpo-
vídajícího ročníku spádové základní školy,
popřípadě do jiné základní školy, kterou
zvolil zákonný zástupce, a to se souhlasem
ředitele této školy.“ 
Takový žák tedy bude převeden do odpo-
vídajícího ročníku základní školy. Pokud
by na střední škole vyloženě neprospěl, pak
bude opakovat 8. ročník. Není-li to tímto
přímo vynuceno, pak bude převeden do 9.
ročníku, přičemž další přezkoušení nebude
prováděno.

Vzpomínám si ale i na dotaz týkající se roz-
dělení žáků dle pohlaví v hodinách tělesné
výchovy. Byl položen v tom smyslu:“ Je
někde jasně určeno, že dívky a chlap ci
absolvují tento předmět odděleně?“
Je potřeba říci, že rámcově-vzdělávací pro-
gram základního vzdělání výslovně neuvá-
dí doporučení ke společné nebo oddělené
výuce chlapců a dívek na tělesnou výcho-
vu. Obecnou zvyklostí však je, že výuka do
5. ročníku probíhá zpravidla společně, od
6. ročníku pak odděleně. Avšak konkrétní
způsob organizace výuky tělesné výchovy
určí ředitel/ředitelka školy s přihlédnutím
k situaci a potřebám školy i žáků.

Nakonec bych se chtěla zmínit i o tématu,
k němuž lze také zaznamenat občasné
dotazy a vzhledem ke své podstatě je
poměrně zajímavý. Jde o tzv. domácí
vzdělávání.
Pokud je takový dotaz zaznamenán, pak
jde především o to, co je nutné splnit, aby
mohl být tento způsob vůbec povolen a jak
se v takových případech vlastně po stupuje.
Odpověď na tuto otázku má několik ro vin.
1. Individuální vzdělání (domácí vzdělává-

ní) se řídí § 41 školského zákona a lze
ho povolit pouze žákovi 1. až 5. ročníku
zá kladní školy.

2. O povolení individuálního vzdělávání
žáka rozhoduje ředitel školy, kam byl
žák přijat k plnění povinné školní
docházky a na základě písemné žádosti
zákonného zástupce žáka. Žádost musí
obsahovat standardní informace, jako
jsou jméno, datum narození atd. Z dů -
vodu rozsáhlejší agendy u této formy
žádosti doporučuji navštívit ředitele pří-
slušné ZŠ, který vám popíše možnosti
individuálního vzdělávání v rodině.

3. Individuálně vzdělávaný žák koná za
každé pololetí zkoušky z příslušného
učiva.

4. Výdaje spojené s individuálním vzdělá-
váním hradí zákonný zástupce žáka,
s výjimkou učebnic a základních škol-
ních potřeb poskytovaných dle školské-
ho zákona zdarma.

Máte-li jakékoliv dotazy ke školství zašlete
je na mail: naidrova@p14mepnet.cz a my
vám na ně odpovíme.

Děkujeme místostarostovi Břetislavu
Vodákovi a vedoucí odboru školství Aleně
Naidrové za odpovědi a těšíme se na vaše
otázky.  ■ LKU + KVA
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školství
Školáci vybírali
na Japonsko
Základní škola Tolerance v Mochovské
ulici v Hloubětíně se pyšní už několikale-
tou tradicí pořádání charitativních sbírek
pro ADRU. Ta letošní se konala v polovi-
ně března – několik dní po ničivém ze -
mětřesení v Japonsku. Není proto divu, že
se děti rozhodly pomoci postiženým vrs-
tevníkům v daleké zemi a vedení školy
proto požádalo ADRU, aby jejich finanční
sbírka byla věnována právě Japonsku. Děti
darovaly ze svých úspor a kapesného část-
ku 4 550 Kč. text a foto: ves

Poezie neumírá
I přes zdánlivý nezájem mladé generace o poezii a interpretaci básní, se
v Galerii 14 sešlo 10. března 71 dětí ze základních škol a gymnázií, aby
soutěžily v již tradičním Pražském poetickém setkání. Za naši městskou
část se zúčastnily děti ze všech základních škol, z gymnázia Chodovická
s pobočkou na Černém Mostě a z gymnázia ARCUS. Z Horních Počer-
nic přijely děti ze ZŠ Ratibořická, ZŠ Stoliňská a ZŠ Spojenců. Poetic-
kého setkání se zúčastnily i děti ze ZŠ Klánovice. Soutěžilo se ve čtyřech
věkových kategoriích, přitom z každé postupuje do městského kola
někdo z Prahy 14: Martin Polák ZŠ Vybíralova, Jan Horák ZŠ Gen.
Janouška, Filip Lizner ZŠ Hloubětínská, Jan Pšenčík Gymnázium Cho-
dovická a Anna Soukupová Gymnázium ARCUS. Dalších osm inter-
pretů si odneslo Čestné uznání poroty.   text a foto: ves

Tereza Žilinská ze ZŠ Vybíralova
soutěžila ve III. kategorii 
(6. a 7. třída) a přednášela báseň
Kocourek od J. Kainara

Přípravná třída 
pro  předškoláky   
ZŠ Gen. Janouška nově otevírá ve školním
roce 2011/12 přípravnou třídu pro před-
školní děti (narozené 1. 9. 2005–31. 8.
2006).
Děti zde budou připravovány na bezproblé-
mové začlenění do výchovně vzdělávacího
procesu základní školy. Program pro přípra-
vnou třídu umožňuje využívat různé formy
a metody práce k naplnění klíčových kom-
petencí a zároveň akceptuje vývojová speci-
fika dětí předškolního věku. Díky maximál-
ní kapacitě 15 dětí nabízí dostatek podnětů
k rozvoji dítěte a jeho učení. 
Docházka do přípravné třídy je denně od 8
do 11. 40 hod., dále se dítě může stra vo vat
ve školní jídelně a navštěvovat školní druži-
nu, která je v provozu od 6.30 do 17 hod. 
Zájemci se mohou dostavit na informativní
schůzku a následný zápis 6. dubna v 15.30
hod. do ZŠ Generála Janouška. S se bou:
občanský průkaz, rodný list dítěte. 
Případné dotazy zodpoví zástupce ředitele
Mgr. Budilová (tel. 281 912 168, 774 355
358, budilova@zsgenjanouska.cz). 

V ZŠ Gen. Janouška na sídlišti Černý
Most působí již osmým rokem školní
poradenské pracoviště (ŠPP), které je veli-
ce dobře saturované odborníkem z psycho-
logie a odborníky ze speciální pedagogiky.
Do našeho ŠPP také nedílně patří dva
výchovní poradci a dva metodici prevence.
ŠPP je nízkoprahové pracoviště, mohou je
kdykoli v pracovní dny navštívit se svými
potřebami žáci, rodiče, ale také všichni
pedagogové a vedení školy. Činnost ŠPP
sahá od jednorázových i průběžných dia-
gnostik žáků, přes individuální a skupino-
vou práci s žáky i pedagogy, až po odborné
poradenství rodičům a dalším zájemcům.
ŠPP spolupracuje i s dalšími odbornými
pracovišti, s policií i se sociálními služba-
mi. 
Na I. stupni žáci pravidelně navštěvují
individuální nebo skupinové reedukační,
stimulační či kompenzační hodiny v rámci
běžné výuky. Jsou pro ně příznivé nejen
z hlediska malého počtu žáků ve skupině,
ale také zde mohou pracovat s různými

speciálními pomůckami, přiměřeným
tempem a okamžitou zpětnou vazbou, kte-
rá je nezbytná k jejich dalšímu rozvoji. Na
II. stupni se přímých hodin reedukací
zúčastňují převážně žáci 6. ročníku,
z důvodu přechodu z nižšího stupně na
vyšší, zvýšenému počtu vyučujících a jejich
nároku na daný předmět. Vzhledem
k tomu, že stále přibývají žáci se znevýhod-
něním, s poruchou řeči, motoriky, s poru-
chou chování a dalšími znevýhodněními,
je třeba činnosti školního poradenského
pracoviště maximálně podporovat, aby
jeho působení ve škole bylo zajištěno
v plném rozsahu i v příštích letech. Ze stra-
ny ředitelky podporu máme, pro lepší
komunikaci s rodičovskou veřejností a dal-
šími zájemci jsme vloni založili blog
(http://dkblog.bloguje.cz), na kterém po -
skytujeme nejen rady a návody k domá -
címu procvičování, ale také můžeme dis-
kutovat s rodiči o problémech, které je
zajímají.  ■ 
Mgr. Dagmar Komínková, vedoucí ŠPP

Rodičům znevýhodněných dětí
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Bylo 3. března večer a my jsme odjížděli
z autobusového parkoviště na Černém
Mostě směr Ženeva. Ráno nás čekala úžas-
ná podívaná na východ slunce nad jezerem
s obrovským vodotryskem a prohlídka
města. V poledne jedeme do hlavního cíle
naší cesty – Evropské organizace pro jader-
ný výzkum CERNu. V kopcovitém, přís-
ně střeženém areálu na švýcarsko-fran-
couzských hranicích zkoumají největší
vědecké kapacity tajemství hmoty a po -
koušejí se navodit stejnou situaci, jaká
nastala po velkém třesku,
kdy vznikl a začal se rozpínat
vesmír. Tříhodinová pro -
hlídka s Tomášem Ku bešem,
pracovníkem CERNu je vel-
mi poučná. Dostali jsme se
až k samotným urychlova-
čům a viděli výstavu elektro-
magnetů. Plni nových zážit-
ků a informací se vracíme
zpět do Ženevy, kde jsme
ubytováni nedaleko jezera. 
Druhý den jedeme do Ber-
nu, kde si prohlížíme kated-

rálu, budovu parlamentu a výběh hnědých
medvědů u řeky Aare. Při zpáteční cestě
domů někteří z nás stále nemohou zapo-
menout na místo, kde se hledají odpovědi
na základní otázky: Co je to hmota a jak
vznikla? Jaké jsou její základní prvky a co
je drží pohromadě? Jak se podílejí na vzni-
ku a uspořádání složitějších věcí v přírodě
a celého vesmíru? Máme o čem přemýš-
let…

Pavel Luxa, Tercie B, 
Gymnázium Chodovická
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Pozvánka ZUŠ
Pondělí 18. 4. – VI. Hudební večer –
tra diční koncert žáků školy v sále ZUŠ,
Ratibořická 30, Horní Počernice – 18
hod. 
Úterý 19. 4. – Koncert filmové hudby –
hrají žáci klavírního oddělení ZUŠ,
Galerie 14, Černý Most – 18 hod. 
19. 4. až 15. 5. – Výstava prací žáků
výtvarného oboru pražských ZUŠ.
Zahájení výstavy v úterý 19. 4. v 16 hod.
Výstava se koná v ZUŠ M. Podvalové,
Praha 9 – Čakovice, Cukrovarská 1. 
Čtvrtek 28. 4. – Společný koncert žáků
klarinetových tříd R. Kudly a D. Dráb-
ka. Hrají žáci ZUŠ Horní Počernice
a ZUŠ Liberec. Kulturní dům Kyje,
Šimanovská 47 od 18 hod. 
Týden otevřených dveří ve výtvarném
oboru ZUŠ
Horní Počernice, Ratibořická 30 – 2.5.
až 5. 5. od 14 do 18 hod. a 6. 5. od 13
do 16 hod. 
Černý Most, Gen. Janouška 1060 – 2. 5.
až 5. 5. od 14 do 18 hod. 

Mezi finalisty
Česká společnost chemická vyhlásila sou-
těž, jejímž cílem bylo navrhnout co nejlep-
ší české logo Mezinárodního roku chemie.
Komise byla složena ze zástupců právě této
chemické společnosti, dále z členů minis-
terstva školství, ministerstva životního pro-
středí a dalších organizací. Z celkového
počtu 73 návrhů bylo vybráno 11 finalistů.
Ti byli pozváni začátkem letošního roku
do Pardubic na slavnostní vyhlášení che-
mických olympiád a také výsledků této
soutěže. Mezi finalisty se svým návrhem
loga zařadil i student oktávy z Gymnázia
Chodovická v Horních Počernicích, To -
máš Kůrka. ZS

ZŠ Gen. Janouška v rodině Athletics

Masopust a tančící pes
Masopustní čas byl na ZŠ Vybíralova příležitostí uspořádat
Maškarní rej pro žáky 1. stupně. Jejich diskotékovému řádění
v rozlehlé tělocvičně vždy přihlíží velký počet rodičů a rodin-
ných příslušníků. Program byl doplněn řadou vystoupení dětí
z různých oblastí volnočasových aktivit, zejména bojových spor-
tů a tance i tombolou. Letošní, již 4. ročník, byl obohacen
nastudováním pohádky žáky 2. A. Nejvíc se děti zasmály v závě-
ru prožitkového dopoledne, kdy mezi sebou přivítaly Kateřinu
Lerlovou, autorku knihy o dogdancingu, s jejím  tančícím pej-
skem. Odměnily je oba bouřlivým potleskem. 

žákyně 9. B

Za poznáním do CERNu

Dnes je svátek, velký bál,
děti mají karneval…

Tradiční karneval si užily i děti v MŠ
Vybíralova 967 na Černém Mostě.
Proměnily se v pohádkové postavičky
a zvířátka, společně si zazpívaly a za -
tančily, nechyběly ani zajímavé sou -
těže a občerstvení. Domů si odnášely
nejen diplomy za nejkrásnější masky,
ale i dárečky a především mnoho
nezapomenutelných zážitků. 

text a foto: JS

Florbalový klub Athletics Praha oslavil
v polovině listopadu loňského roku dese-
tileté výročí od svého vzniku. Během této
dekády vyrostl z malého neznámého
týmu jeden z největších klubů v severo-
východní části Prahy. Jedním z jeho čle-
nů se v roce 2010 stala také ZŠ Generála
Janouška, která s klubem Athletics navá-
zala úzkou spolupráci. V současné době
trénuje na ZŠ Generála Janouška cca 60
dětí ve věkovém rozmezí od druhé až po
devátou třídu. Vedení ZŠ tým Athletics
nadšeně podporuje a snaží se poskytnout

svým žákům co nejkvalitnější sportovní
vyžití. Žáci se s florbalem, jenž je pova -
žován za nejrychleji se rozvíjející sport,
setkávají nejen při tréninku, ale pod hla -
vičkou Athletics Praha také během sou -
těžních ligových zápasů, které organizuje
Česká florbalová unie. Zájem o florbal
byl na škole tak obrovský, že nyní trénin-
kové jednotky doslova praskají ve švech.
Kromě toho se ve škole připravuje pro-
jekt specializované florbalové třídy, která
zajistí prolínání oblíbeného sportu se
školním tělocvikem. VŠ
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neziskovky a občanská sdružení

 KCR Heřmánek     
Centrum Welcome
Vybíralova 969
Černý Most  

9. dubna –  Jarní den tvořivosti pro celou
rodinu. Jarní tvořivé aktivity, např. kera-
mika, malování vajíček, zápichy do květi-
náčů, velikonoční výzdoba domů, jarní
barevné tvoření pro nejmenší dětičky, ple-
tení košíků.  
9. dubna – Šípková Růženka (Divadlo
Evy Hruškové a Jana Přeučila)
Kroužky ve II. pololetí v KCR Heřmá-
nek, např.:
Malujeme s angličtinou pro děti 3-5 let
(úterý 15.30–16.30)
Irské tance pro děti od 7 let (středa 18–19)
Dramatická výchova pro mladší a starší
děti (čtvrtek 15.40–16.25, resp. 16.30–
–17.30)
Tvořivá dílna pro maminky s dětmi (čtvr-
tek 15.45–16.45)
Cvičení děti s rodiči (čtvrtek 17–17.50)
Základy gymnastiky a dětský AE pro děti
od 7 let (čtvrtek 18–19)
Cvičení na míčích (pondělí 18–19, středa
19–20)
Jazyková škola Aaada v Heřmánku – in -
teraktivní výuka angličtiny hravou formou
s využitím písniček a nové generace výuko-
vých materiálů pro děti, které zapojují dět-
skou představivost. Výuka probíhá každý
pátek dopoledne od 9 do 11 hod. Blok
10x pátek dopoledne stojí 2000 Kč/dítě,
kurz je pro 10 dětí. 
Pozor! Poslední volná místa ve školce Heř-
mánek pro děti ve věku od 4 do 6 let. Při-
praven je speciální program ABC pro
předškoláky K1        a K2. Více informací na
http://www.prorodinu.cz/skolka, nebo na
mailu kristyna.hejlkova@seznam.cz. 
Dále na www.prorodinu.cz nebo na mailu 
info@prorodinu.cz.      

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:
Poslední ODPOLEDNÍ HERNA pro-
běhne v úterý 12. dubna 15–17.30 hod. 
TANEČNÍ A DRAMATICKÝ KROU-

ŽEK – středa 15.30–16.15 hod. Přihláše-
ní nutné. 
Možnost objednat se na KLASICKOU
OLEJOVOU MASÁŽ – J. Purkyt, tel.
777 006 942 Odborné programy:
13. 4. Sociálně stimulační skupina pro děti
s rodiči Hrátky s ptákem Zlobivákem od
10.15 hod.
27. 4. Seminář pro rodiče Vychováváme –
usměrňujeme, nepotlačujeme, nelámeme
od 10.15 hod.
Poradenství plánovaného a zodpovědné-
ho rodičovství (i partnerských kompeten-
cí) navazuje na stimulační skupinu a semi-
nář. Nutno objednat: Marie Nováková
775 204 208 
Jednorázové akce: 
VELIKONOČNÍ RODINNÁ TVŮRČÍ
DÍLNA – (barvení vajíček, zápichy, veli-
konoční dekorace) – pondělí 4. 4. 16–18
hod. Vstup 80 Kč za 1 tvořícího účastníka
NOC V KLUBÍČKU – pátek 8. 4. od
18.30 – program pro děti s rodiči (zpívání,
stezka odvahy, pohádka, přespání v Klu-
bíčku). Přihlášení nutné. 
JARNÍ A VELIKONOČNÍ ARANŽO-
VÁNÍ – pátek 15. 4. od 18 hod. Přihlášení
nutné
HRÁTKY S PŘÍRODOU aneb Slavíme
Den Země – pátek 29. 4.15–17 hod. na
zahradě MC. Můžete se těšit na soutěže
a tvoření z recyklovaných materiálů.
Vstupné dobrovolné
Večerní programy:
Cvičení pro dospělé Aby záda nebolela
proběhne 5. 4. (od 19 hod.) a 19. 4. (od
18 hod.)
Podrobné informace o programech na
webových stránkách MC Klubíčko. 

MATEŘSKÉ CENTRUM 
PASTELKA
Sadská 530, Praha 9-Hloubětín
tel. 723 118 104
www.mcpastelka.cz

Školička Pastelka (2–6 let). Dopolední
školička s prvky Montessori je otevřena
3x týdně, vždy v úterý, ve středu a v pátek
8–11.30 hod. Cena od 190 Kč/dopo -
ledne
Odpolední kroužky:
Pohybové hry (3 – 6 let) čtvrtek od 16.15
hod. Cvičení při hudbě, rytmická rychlá
část, uvolnění, pak posilování a relaxace.
Cena: 60 Kč/lekci, 3 volná místa

Angličtina s prvky Montessori (3–6 let)
vždy v pondělí od 16.15 hod. Cena 150
Kč/hod. 2 volná místa. Lekce trvá 60
minut, je vedena pouze v angličtině, inter-
aktivní zábavnou formou. 
Montessori pracovna (3–6 let) vždy ve
středu od 16.15 hod. Cena 120 Kč/lekce.
2 volná místa. Lekce trvá 75 minut, je bez
přítomnosti rodičů, práce s Montessori
pomůckami. 
Montessori dílnička (2–6 let) vždy v pon-
dělí od 15 hod. Cena 110 Kč/lekce. 3 vol-
ná místa. Lekce trvá 60 minut, rodič je pří-
tomen. Práce s Montessori pomůckami. 
Novinky: Kurz Babymasáže pro miminka
od 6 týdnů až po batolata do 3 let. Jde o tři
setkání po sobě, vždy v pondělí 9–10.30
hod. Začínáme 4. dubna. Výuka techniky
masáží, seznámení s účinky masáží na dět-
ský organismus, orientace v používání ole-
jů, základy aromaterapie. Cena za kurz:
810 Kč. 
Jednorázové akce: 14. 4. od 17 hod. semi-
nář pro rodiče Rozvoj emoční inteligence
– cesta ke spokojenosti a úspěchu (0–3
roky). Cena za seminář: 299 Kč včetně
výukového sešitu. 
Herna: Volná herna je otevřena každý
týden v pondělí a čtvrtek dopoledne (9–
–11.30 hod. ), v úterý a pátek odpoledne
(14.30–17 hod. ). Cena: 40 Kč /dítě, per-
manentka na 10 vstupů: 360 Kč

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

Pro děti od 2 a půl let nabízíme celodopo-
lední Školičku v pondělí a čtvrtek 8–12
hod. (dle zájmu i jiné dopoledne). Pro-
gram her rozvíjejících řeč, dovednosti
a obratnost dětí, nácvik na kolektiv.  Cena
za dopoledne je 190 Kč, bohatý program
a vycházky ven. 
Pro školní děti, které rodiče nechtějí
nechat se toulat po ulicích nabízíme stře-
deční Klub Inspirace – hry, vycházky,
poznávání zajímavých míst na našem síd-
lišti. 50,- Kč/program. 
Logopedická cvičení jsou určena dětem
od tří let, které se potřebují pod vedením
logopedky „rozmluvit.“ Individuální prá-
ce s dítětem, konzultace po lekci s rodiči. 
Velikonoční tvoření. Pro školní děti pořá-
dáme 14. 4. od 15.30 výtvarnou dílnu,

Programy na duben
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kde si děti vyrobí netradiční drobnosti
s motivem nadcházejících Velikonoc. Více
info a přihlášky na tel.: 728 225 570. 
Jarní Ekoden
V sobotu 30. dubna při příležitosti Dne
Země pořádáme již tradiční den soutěží,
poznávání a her pro předškolní i školní
děti jarní Ekoden. Program probíhá po
celý den 10–16 hod., startujeme jako
vždy před sdružením Občanská inspirace,
Ku čerova 14. 
A na co se můžete těšit? Letošní téma je To
nejlepší z Ekodnů, takže vás čekají osvěd-
čené soutěže i hosté. Budou to například
Lesy hl. m. Prahy, chráněná dílna starých
řemesel, které si budete moci vyzkoušet,
a další. Jedním ze sponzorů akce je společ-
nost Nohel Garden, která je nejen největší
dodavatel zahrádkářských potřeb v České
republice (v našem okolí např. Globus,
Hornbach nebo Makro), ale každoročně
přispívá na mnohé ekologické akce. 
Bezplatné sociálně právní poradenství
V Občanské inspiraci poskytujeme regist-
rované sociálně právní poradenství zdar-
ma díky grantové podpoře MPSV a MČ
Praha 14. 
U nás v kanceláři právní poradny, Kuče-
rova 14, Černý Most jsou vám čtyři dny
v týdnu k dispozici pracovníci poradny.
Objednat se můžete i k našim specialis-
tům na rodinné a občanské právo. Telefo-
nické dotazy a objednání na tel.: 774 707
744. Dotazy můžete zasílat i e-mailem:
poradna@obcanskainspirace.cz nebo poš-
tou. 

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

Akce Centra denních služeb 
a Mateřského centra Motýlek
Práce s rizikem při péči o lidi s postižením
12. 4. od 17 hod. Přednáška určená nejen
pracovníkům v sociálních službách, ale
hlavně rodičům, příbuzným a blízkým, kte-
ří pečují o lidi se zdravotním postižením. 
Velikonoční tvoření  14. 4.15–17 hod. –
Již tradiční jarní motýlkovská akce, kde si
budou děti moci vyrobit pěknou veliko-
noční dekoraci. Vstup 50,- Kč/rodina
Relaxační malování – 19. 4. v 18 hod. –
Další z cyklu výtvarného putování kolem
světa. Tentokrát se zastavíme pro inspiraci
v Číně, Tibetu a v Indii.   

Akce nízkoprahového klubu Pacific 
Gambling – čtvrtek 7. 4. 16–17.30 hod.
v Pacificu. Pokračování preventivních pro-
gramů s psychoterapeutkou Jarmilou a je -
jím hostem.
Streetdance – středa 13. 4. v 16.30 v Paci-
ficu. Přijď si s námi vyzkoušet nebo se jen
podívat na základy Streetdance.
Život na ulici – čtvrtek 14. 4. 16–17.30
hod. v Pacificu. Druhý preventivní pro-
gram s psychoterapeutkou Jarmilou a je -
jím hostem.
Filmový klub – pondělí 18. 4. 16.30–
–18.30 hod. v Pacificu. Budeme promítat
film „My děti ze stanice ZOO“. 
Kouzlení z korálků – úterý 19. 4. 15–
–     16.30 hod. v Pacificu – výtvarná dílna
s Péťou. Přijď a předveď svoji fantazii
a vyrob si mozaiku z korálků. 
Velikonoční vaření – pátek 22. 4. 14–17
hod. další vaření se Simčou. 
Akce jsou určeny dětem a mládeži od 6 do
18 let. Vyber si akci dle své chuti a zájmu
a přijď. Těšíme se na tebe! Pracovníci Paci-
ficu. Další informace o akcích získáte na
tel. 777 964 754, 775 964 796 nebo emai -
lu: pacific@motylek.org

  

Vybíralova 969, Praha 14-Černý Most
www.jahodaweb.cz

Nízkoprahový klub Jahoda pondělí, úterý
a čtvrtek 15–19 
Nízkoprahový klub Džagoda pondělí,
úterý a čtvrtek 15–20 
Terénní práce: kontaktní pracovníky
Karolínu a Martina potkáte na ulici v pon-
dělí a ve středu 15–20 
Čarodějnice na zahradě 28. 4. – tradiční
odpolední akce v režii nízkoprahových slu-
žeb – sport, soutěže, výtvarné dílny, grilo-
vání, hudba – to vše na zahradě Jahody od
15 do 20 hod. Rodinné centrum Jahůdka:
Školička pro děti od 1 roku do 6 let pon-
dělí, úterý a čtvrtek 8–12. Školné: 250Kč
za dopoledne pro jedno dítě, 350Kč sou-
rozenecká sleva. Možnost zvýhodněných
permanentek. Informace: Kateřina Cibul-
cová, tel. 721 601 333. 
Klub – herna středa a pátek 9–11, úterý
15–17, vstupné 40 Kč. 
S Jahůdkou do knihovny, středa 13. 4. od
9 do 10.30 hod. Setkání Klubu Jahůdka
v Městské knihovně Generála Janouška
1060 s programem. 
Promítání pohádky a jarní malovaní na
obličej, pátek 15. 4. od 9 do 11 hod.
Informace na tel: 775 674 094. 

Pyžámková noc, pátek 29. – sobota 30. 4.
od 18 do 10 hod. Vždy poslední pátek
v měsíci nabízíme hlídání dětí od 1 roku
přes noc! Cena za jedno dítě je 400 Kč,
za dva sourozence 600 Kč. Rezervace
u Kateřiny Cibulcové, tel. 721 601 333
nejpozději do středy 27. 4. 
Nově nabízíme rekondiční a relaxační
klasické masáže s možností hlídání dětí,
více informací a objednání: Eva Völflová,
tel. 732 255 552. 
Více o aktuálním dění v JAHODĚ najde-
te na 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@pohadka-praha14.cz
Školička Pohádka
v dubnu budeme vítat jaro a věnovat se
přípravám na Velikonoce. 
PO – PÁ 8–12 hod. pro děti 3–6 let máme
VOLNÉ MÍSTO v PO, ČT, PÁ. Cena
za jedno dopoledne 140–180 Kč. 
Zájemci o odpolední kroužky se ještě
mohou hlásit – volná místa: Jóga pro děti
4–6 let  6–10 let první ukázková hodina
zdarma, kdykoliv po dohodě s lektorkou. 
Výtvarné hrátky 3–4 roky a 5  –7 let. Dra-
maťáček děti 4–7 let. 
TANEČNÍ A POHYBO   VÉ STUDIO
ČM – máme ještě několik volných míst.
Přijmeme od druhého pololetí nové děti
ve věku 3–10 let se zájmem o tanec, hud-
bu a pohyb. První ukázková hodina
ZDAR MA. 
VEČERNÍ AKTIVITY PRO ŽENY.
Relaxační cvičení: úterý ve 20 hod. (prvky
Jógy, Pilates, relaxační techniky, masáže)
Více informací najdete na našich we -
bových stránkách. V případě zájmu o naše
aktivity prosím kontaktujte Jitku Šin -
delářovou, tel. 739 034 435, mail:
 jitka@pohadka-praha14.cz

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

JARNÍ DOBROVOLNICKÝ ÚKLID
SÍDLIŠTĚ Černý Most
Sobota 16. 4. sraz v 10 hod. před úřadem
MČ Praha 14. 
SEDEROVÝ VEČER – tradiční židovská
oslava Velikonoc. 
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neziskovky a občanská sdružení
Středa 16. 2. 19.15 hod. (Heřmánek)
SLAVNOST VZKŘÍŠENÍ
Velikonoční neděle 24. 4. v 10 hod. (kul-
turní dům KYJE). 
ENGLISH CLUB (12–18 let) – středa
16.30–18.30 (Heřmánek, Vybíralova 969)
Hry, videoklipy a konverzace s Američany. 
27. 4. americké profesionální divadlo!
ANGLICKÝ TÁBOR PRO RODINY
17. –23. 7. Penzion Mileta, Velká Úpa,
2990 Kč dosp./2 490 Kč děti. Výuka kon-
verzační angličtiny americkými lektory. 
ENGLISH CAMP (14–19 let). 30. 7.–6.
8. Chata Hájenka, Krkonoše, 2 890 Kč. 
Konverzační angličtina s Američany. 
Pavel Trefný 775 024 742, 281 021 311. 

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

Velikonoční keramika – 2. a 9. dubna 14–
16 hod. Pro děti do 15 let. 150 Kč/oba
dny, dospělí 250 Kč/oba dny. Přijďte si vy -
tvořit zajímavé velikonoční a jarní dekora-
ce, které vyzdobí nejen váš dům ale i za -
hradu. 
Den Země – 18. dubna 15–17 hod. Od -
poledne plné her motivovaných životem
zvířat.  
Čarodějnický rej – 30. dubna 14–16 hod.
cena: 50 Kč. Čarodějnice se slétají v mas-
kách a převlecích. Odpoledne na zahradě
DDM plné soutěží a tance. 
KLUBOVÉ AKCE
Hejbni kostrou – 13. dubna 15–16 hod.
Přijďte si vyzkoušet naší překážkovou drá-
hu. Akce bude na zahradě DDM a je
zaměřená i na rozmanité sportovní aktivity
(ping-pong, basket atd.). 
Příměstské a pobytové letní tábory –
poslední volná místa najdete na www.
ddmpraha9.cz

Občanské sdružení Zajíček na koni zve
rodiče s dětmi na terapeutické víkendové
pobyty do svého tábořiště v Bučovicích
u Votic. Zajíček na
 ko       ni pomáhá hlavně
dě tem jakkoli znevý-
hodněným a handica-
povaným, pobyty jsou
ale určené všem dětem.
Můžete přijet na celý
víkend nebo jen na je -
den den. Nabízíme vý -
lety na koních pro star-

ší děti, hry, soutěže, zábavu a zážitky
u koní. Termíny: 1. 5., 28.–29. 5. a 25.–
–26. 6. Více o pobytech i o letních týden-
ních rodinných táborech najdete na:
www.zajiceknakoni.cz

Pro všechny příznivce koní a jezdeckého
sportu pořádá JK PO ČIN Dolní Počer -
nice druhý ročník voltižního soustředění,
které se koná v ter    mínu od 5. do 13. srp-
na. Hlavním programem bude cvičení
vol tiže na trenažerech i na živých ko ních
a gym nastická a ta neční
průprava. Kromě toho
budeme hrát hry s wes-
ternovou tematikou,
spo lečně se postaráme
o koně, možná pojede-
me i na výlet, večery bu -
dou patřit táborákům.
Děti budou ubytovány
v chatičkách na břehu rybníka. Soustředě-
ní se mohou zúčastnit i úplní začátečníci,
cena tábora je 3 470 Kč. Pro dal ší infor-
mace volejte Han ku Špindlerovou, tel.

605 285 426, stránky od dí lu jsou www.
jk-pocin.unas.cz
A proč právě voltiž? 
Voltiž patří k nejstarším druhům jezdec-
kého sportu, podle dostupných zdrojů
sahají její kořeny až do starořímských

her. Je to akrobatické
a gymnastické cvičení
vykonávané na koni,
který je přitom veden
v kroku ne  bo ve cvalu
na kruhu o průměru 16
metrů. Tyto cviky jsou
výborné jako součást
jezdeckého výcviku, sa -

motná disciplína učí cvičence správné
koordinaci pohybu, rovnováze a pohyb-
livosti. Také její význam v oblasti hipo-
rehabilitace je nenahraditelný. JF

Letní tábor s výukou voltiže

Den otevřených dveří mezi koňmi
V sobotu 30. dubna pořádá Jezdecký klub Počin již počtvrté Den otevřených dveří.
Přijďte se podívat na rej čarodějnic, čtverylku, ukázky parkurového skákání a drezury,
cvičení dětí z kroužku voltiže a paravoltiže. Na koních možná přijede i sedm trpaslíků.
Pro všechny děti jsou připraveny soutěže, jako každý rok tombola a vození dětí na
koních. Program začíná v 11 hodin, vstupné je dobrovolné. Více informací najdete
na www.jk-pocin.unas.cz.

Víkendy v sedle

I letos jsme s chutí oslavily Den Sesterství   ,
což je náš dívčí skautský svátek. Dopoled-
ne jsme vyrazily na Vyšehrad, kde jsme
prozkoumaly kulturní památky – Vyše-
hradskou vyhlídku na skálu, odkud skákal
Šemík s Horymírem, chrám Sv. Petra
a Pavla, hřbitov Slavín a v neposlední řadě
i podzemní chodby zvané Kasematy.
Odpoledne jsme pokračovaly v oslavě
v naší klubovně. Kromě dobrot, dárků
a všeho co k oslavě patří, jsme si povídaly

o Dni Sesterství, skautské historii a zakla-
datelích. Pak následovala hra „Po stopách
skautských zakladatelů“ – týmy nalézají na
pěti místech otázky z historie, na které
když správně odpoví, získají písmena,
z nichž sestaví tajenku. 
Na závěr zapalujeme svíčky do trojlístku,
v jarwellském kruhu zpíváme Večerku
a venku vypouštíme balon štěstí, který
máme pro větší bezpečnost přivázaný na
provázku. Akce se i přes velkou zimu vyda-

řila. Následující neděli jsme se rozhodly
navštívit interaktivní výstavu nazvanou
„Play“v Mánesově síni. Výstava byla moc
hezká a v několika místnostech bylo
k vidění spousta zvláštních, originálních
vynálezů, staveb a jiných zajímavostí. Na
vše jsme si mohly sáhnout a vyzkoušet si.
Většina přístrojů byla zaměřená na naše
smysly a na jedinečnost světla a zvuku. Tři
hodinky, které jsme tu strávily, utekly jako
voda a ani se nám nechtělo odsud pryč. 
Více na: www.skautkyamazonky.blog.cz

Eliška Hermannová – Rusalka

Amazonský   Den Sesterství

12_17_praha_12_17_praha_14_04  30.3.11  11:16  Stránka 16



17

Na jak dlouho a proč jste své aktivity pře-
rušili?
Rozhodl o tom magistrát na základě stíž-
ností majitelů některých po zemků v Hor-
ních Počernicích. Šlo o zdlouhavá jednání,
a proto magistrát na tu dobu činnost mys-
liveckého sdružení prakticky pozastavil –
rozhodnutí bylo odloženo. Naše sdružení
právo myslivosti nevykonávalo od roku
2004 plných pět let. Za tu dobu byla situ-
ace na území honitby tak špatná, až si
občané Hostavic a Dolních Počernic stě-
žovali, že jim přemnožení divočáci dělají
škody už i na zahradách. V roce 2009 byla
honitba znovu uznána a my jsme začali
opět hospodařit. 
  Máte zmapovánu zvěř na území Pra-
hy 14? Čeho je nejvíc, co je ohroženo
a co se u nás oproti minulosti vytratilo
úpl    ně?
Naše honitba má výměru přes 605 ha, je
v ní zemědělská půda, lesy i vodní plochy
a nachází se nejen na uvedených místech
Prahy 14, ale i v Horních a Dolních Počer-
nicích a Běchovicích. Jsou zde stanoveny
minimální a normované stavy zvěře magist-
rátem – 33 srnců, 124 zajíců a 135 bažantů.
Přemnožená je stále škodná – divočáci (asi
70 ks) a lišky (asi 20 ks), úplně vymizel di -
voký králík a sporadicky se vyskytuje korop-
tev. Důležité je i každoroční sčítání zvěře.

Jak stavy zvěře regulujete? 
Nakupujeme a vypouštíme bažantí kuřata,
dříve jsme ještě vysazovali na rybníky
kachny, ale to nyní provádí sousedé, my
uvažujeme vysazování obnovit a samozřej-
mě se reguluje stav škodné zvěře. Třeba liš-
ka, i když se málokomu podaří ji zahléd-
nout, dokáže neuvěřitelně zdecimovat
počet zajíců a koroptví v honitbě.
Co se střílí při společných honech, kdy se
pořádají a jak je honební území zabezpe-

čeno? Jak se o tom dozví
občané, kteří do těch míst
třeba chodí na procházky?
Společné hony se pořádají
v listopadu a prosinci. Jde
o akci celého mysliveckého
sdružení, loví se při něm
bažanti a černá zvěř. Chci
zdůraznit, že bezpečnost je
vždy na prvním místě a jsou
přesně stanovena pravidla
pořádání honu.
To je teorie – ale v praxi: jdu v sobotu na
procházku do lokality, kde právě pořádáte
hon. Jak se dozvím kam smím vkročit
a kde už je to nebezpečné?
Kolem místa, kde probíhá lov stojí mysliv-
ci a upozorní vás, že máte třeba půl hodiny
počkat nebo jít jinudy, protože tady právě
probíhá hon. Takhle máme dané místo ze
všech stran zabezpečené. Za 30 let mé
působnosti v tomto mysliveckém sdružení
se tu nestalo neštěstí. Kvůli bezpečnosti
také před každým honem provádí Policie
ČR, nebo městská, kontrolu zbraní a de -
chové zkoušky myslivců.
Mohou se lidé dozvědět o termínu honu
předem?
My používáme sobotní termíny a ze záko-
na jsou nahlášeny Magistrátu. Ovšem
lokalitu, kde právě ten který den budeme,
určuje hospodář mysliveckého sdružení
maximálně dva až tři dny předem, podle
aktuální situace, počasí a pod. Ale nikam
to nehlásíme. Pokud by o to byl zájem,
klidně to kamkoliv oznámíme.
Takže kdyby třeba o to měl zájem náš sta-
rosta, nebude pro vás problém každý hon
na území Prahy 14 předem ohlásit?
V rámci dobrých vztahů jsme schopni to
nahlásit tři dny předem. Stále mluvíme
o společných honech, které probíhají
v listopadu a prosinci. Pak je od srpna do
listopadu povolen lov kachen na vodních
plochách, kde je bezpečnost ještě snadnější
udržet, protože myslivci stojí na místě a je
všude vidět. Lov probíhá v sobotu v pod-
večer, účastní se ho minimálně tři lovci
a jeden pes. V Praze 14 se to týká Marti-
ňáku a Pařezáku.

  Hodně lidí v naší městské části má psa,
s nímž chodí do přírody na procházky.
Je známo z TV vysílání, že myslivci třeba
zastřelili volně pobíhajícího psa, třeba -
že to bylo kousek od domu, kde měl maji-
tele. Setkali jste se někdy s takovými pří-
pady?
Podle zákona o myslivosti by nikdo neměl
psa nechat volně pobíhat v honitbě. 
A co když mi uteče?
Co sahá moje paměť, nikdo z nás nikdy

psa nezastřelil. Na první po -
hled se nepozná, jde-li o psa
toulavého, čili škodnou, nebo
zaběhlého domácího mazlíč-
ka. Proto je nestřílíme a sna-
žíme se vypátrat majitele.
Něco jiného by bylo, kdyby-
chom viděli psa lovit zvěř,
navíc třeba opa kovaně. Pak je
třeba samozřejmě zasáhnout
v zájmu zvěře.

 Vzkázal byste něco majitelům psů?
Své psy si na procházce ho nitbou uvažte –
pokud nejsou tak poslušní, že jdou u nohy
na povel. Pes je od přírody lovec a když
doběhne třeba malého zajíčka, tak i kdyby
si s ním chtěl jen pohrát, toho to stojí vět-
šinou život. Všem pejskařům říkáme: vy -
berte si celoročně nějaké místo v přírodě
blízko domu, třeba louku, kde psa pustíte
a necháte vyběhat. Když tam pes běhá
celoročně a pravidelně denně, tak tam žád-
ná zvěř nezahnízdí, protože je tam rušena,
a pes tudíž nemůže udělat žádnou škodu.
Ideální je, když se na stejném místě do -
hodne víc majitelů pejsků z okolí a chodí
tam všichni. 
Myslivci často pořádají v lokalitách své
působnosti různé akce – zvláště pro děti.
Např. ukázky výcviku loveckých psů,
představování zvěře v revíru atd. Děti se
při tom od renomovaných lidí dozvídají
cenné informace, třeba i jak se chovat
v přírodě. Nemohli byste něco takového
pořádat i u nás v Praze 14? Máme tady
sedm základních a dvanáct mateřských
škol, možná by je to zajímalo.
Záleží to jen na zájmu škol a dohodě
s námi. Dobře to třeba funguje s Dolními
Počernicemi, kde nám děti samy od sebe
na podzim nasbíraly kaštany pro zvěř a my
jsme za to pro ně zorganizovali besedu
a další chystáme na jaro i s promítáním fil-
mu. Vstřícní budeme ke každé další škole
– řekneme jim, co třeba můžou na podzim
sbírat, dohodneme se, co by je od nás zají-
malo a spolupráce může začít.  ■   

Děkuji vám za rozhovor 
Alena Veselá

V zájmu zvěře i lidí
Rozhovor s Ing. Miroslavem Vokřínkem, předsedou
Mysliveckého sdružení Horní Počernice o.s.
Myslivecké sdružení Horní Počernice, o.s., které hospodaří m.j.
i v některých lokalitách Prahy 14 (V pískovně, Horka, Čihadla, Staré Kyje
– katastr Hostavice a Kyje) obnovilo  před časem svou činnost. 

Své psy si 
na procházce 

ho nitbou uvažte
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       ové Centrum Černý Most po -
skytne nejen kvalitnější možnosti
nakupování a zábavy, ale také

prostor pro setkávání a relaxaci lidem
všech generací. Zákazníci se mohou těšit
na vyváženou nabídku české a mezinárod-

ní módy, na nabídku exkluzivních značek,
služeb, multimedií a na širokou škálu
občerstvení. Stravovací část nákupního
centra je jednou z klíčových novinek kon-
ceptu. Nové restaurace budou součástí
interiéru vhodného pro pořádání různých

marketingových akcí a budou dále propo-
jeny s prostory nového kina. K pobavení
nejmladších zákazníků poslouží nejen dět-
ský koutek, ale také speciálně vytvořená
místa s interaktivními prvky.
„Zákazníci se mohou těšit na výsledky našeho
smyslu pro detail, který se promítne do kaž-
dého kroku jejich zážitku z návštěvy centra,
a to od široké škály služeb přes emotivní svě-
telné prvky, dynamické a rozmanité prostory
pro pořádání akcí až po interak tivní herní
prostory pro děti. Nové centrum je navrženo
tak, aby poskytlo celé rodině  příjemné a klid-
né prostředí,“ řekl Arnaud Burlin, výkonný
ředitel Unibail-Rodamco pro střední
Evro pu. „Jsme přesvědčeni, že se nové Cent-
rum Černý Most, jako součást největší ná -
kupní zóny v Praze, stane jedním z nejoblí-
benějších nákupních destinací v Praze
a je jím širokém okolí,“ dodal. 
Půjde o vůbec první nákupní centrum
v České republice, které skloubí interiéro-
vý i exteriérový design s maximálním důra-
zem na udržitelný rozvoj. Nový design
působí přívětivě, navodí uvolněnou a zába-
vnou atmosféru, a přispěje tak k příjemné-
mu pocitu z nakupování. 
„Protože první dojem je nejdůležitější, na -
vrhli jsme osmisetmetrovou světelnou fasádu,
díky níž bude Centrum Černý Most skvěle
vidět,“ uvedl Robert Bishop, ředitel archi-
tektonické společnosti Benoy pro Evropu
a Skandinávii. „Cesta do Centra Černý Most

N

18

rozsáhlé změny v CČM

Před několika týdny začala výstavba nového konceptu nákupního centra
na Černém Mostě. Unibail-Rodamco, jeho majitel a také provozovatel
Centra Chodov a většinový vlastník Centra Arkády Pankrác, staví na
Černém Mostě unikátní nákupní centrum, které poskytne jednak
nákupní příležitosti, ale také příjemné místo pro rodinnou zábavu a pro
setkávání s přáteli. Svým zákazníkům nabídne na ploše více než
82 000 m2 přes 160 maloobchodních jednotek, zábavní zóny, prostory
pro pořádání akcí i možnosti relaxace. Dalšími charakteristickými prvky
konceptu jsou kromě jedinečného designu interiéru i exteriéru také nové
materiály a stavební technologie minimalizující dopad na životní
prostředí. 

Centrum Černý Most se začíná rozšiřovat
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vede buď z dálnice, středu města nebo z met-
ra. Tam připravujeme vchody s výraznými
motivy baldachýnu, které zá kaz níky jedno-
duše navedou k centru. Pohodlné parkování,
estetická zahradní úprava a uvítací foyer
před vstupem do nákupní zóny, to vše je sou-
částí tohoto unikátního designu pro novou
moderní nákupní destinaci,“ dodal. 
Podle nedávných výzkumů se většina
zákazníků Centra Černý Most do nákup-
ního centra dopravuje autem (58 %).
Nejen proto je nezbytnou součástí projek-
tu nový dynamický parkovací systém
s 3 300 parkovacími místy. Snazší bude
také přístup pěšky od stanice metra a auto-
busového nádraží; díky úpravám bude ces-
ta pohodlnější, bezpečnější a atraktivnější
i pro pěší zákazníky centra (15 %). V ne -
poslední řadě je třeba zmínit bezbariérový
přístup pro rodiny s dětmi a handicapova-

né zákazníky, který je důležitou součástí
firemní filozofie společnosti.
„Situace na českém trhu nákupních center se
významně mění. Na základě našich dlouho-
letých mezinárodních zkušeností představu-
jeme tento projekt jako průkopníka nové éry
nákupních center v České republice,“ řekl
Arnaud Burlin. „Náš koncept je jedinečný
nejen poskytovanými službami, ale také
pokud jde o architekturu. Klademe maxi-
mální důraz na každý detail a používáme
nejnovější materiály a technologie v souladu
s naší politikou udržitelného rozvoje a co
nejnižšího dopadu na životní prostředí,“
dodal. 
Centrum Černý Most tak od startuje no -
vou éru v nakupování a nabídne zákazní-
kům zážitek pro všechny smysly. S jeho
otevřením se počítá za dva roky, na jaře
v roce 2013.  ■

Průběžné informace o pokračujícím 
rozšiřování CČM můžete sledovat na
www.centrumcernymost.cz

O společnosti 
Unibail-Rodamco
Unibail-Rodamco je přední evropský
provozovatel, investor a developer
 ko merčních nemovitostí. Společnost
pů sobí ve 12 evropských zemích a má
celkem 1 600 zaměstnanců. Úspěch
sku piny Unibail-Rodamco spočívá v je -
 jí schopnosti budovat pevné vztahy
s nájemci i místními komunitami a vy -
tvářet komfortní a přívětivé prostory,
v nichž lidé pracují, nakupují, odpočí-
vají a podnikají. 
Více informací o ní naleznete na
www.unibail-rodamco.com. 
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velikonoční svátky

Církev  československá
husitská
Velikonoční svátky nám
každoročně otvírají příle-
žitost k zamyšlení nad
pašijovým příběhem, kte-
rý si už po dvě tisíciletí
v tomto období připomí-
náme. Velikonocům tradičně předchází
i čtyřicetidenní půst, který nemusí vždycky
nutně znamenat odepření si jídla, ale pře-
devším zřeknutí se toho, co nás spoutává.
Půst nám připomíná, že jsme na cestě
k Bohu, který tak miloval svět, že Syna
svého jediného dal, aby žádný, kdo v něho
věří, nezahynul, ale měl život věčný. (Jan
3, 16) Ano, Ježíš zemřel za naše hříchy, byť
dnes mnozí lidé říkají – jaképak my máme
hříchy? Nevraždíme, nekrademe, mouše
bychom neublížili… Nejsme takoví, jako
ti, kteří tenkrát Ježíše ukřižovali. My za to

nemůžeme, vždyť my jsme tam přece teh-
dy nebyli! Skutečně? Je třeba, abychom si
uvědomili, že kdykoli křičíme s anonym-
ním davem „ukřižuj“, ocitáme se na pro-
stranství před jeruzalémskou synagogou.
A kdykoli zrazujeme přítele pro hmotné
výhody – klesáme na úroveň Jidáše. A kdy-
koli ustupujeme svému strachu, zapíráme
Ježíše spolu s Petrem. Kdykoli ztrácíme
schopnost em patie a cítíme se být arbitry
morálky a práva, jsme stejní jako farizeové,
kteří vydali k zabití Krista. Kdykoli si
„myjeme ruce“ nad tím, čemu jsme mohli
a měli zabránit, podobáme se Pilátovi
Pontskému. Kdykoli někomu ublížíme –
slovem, činem, nebo i myšlenkou – znovu
přibíjíme Krista na kříž. A kdykoli odmí-
táme odpustit svým bližním, znevažujeme
oběť toho, kdo vě domě a dobrovolně pod-
stoupil nepředstavitelná muka – aby moh-
lo být odpuštěno nám. A tak přijmout
Kristovu oběť znamená rovněž přijmout
svou vlastní vinu. Přijmout Kristovu oběť

ale znamená také přijmout do srdce světlo,
které toho velikonočního rána přišlo na
zem a zcela zásadním způsobem pozname-
nalo dějiny celého lidstva. Ježíš Kristus
vstal z mrtvých. Ježíš Kristus žije. A tak
tento příběh pokračuje dál a my sami smí-
me být jeho součástí. 

Marie Babická,
kazatelka NO Církve československé

husitské v Praze – Hloubětíně

Římskokatolická 
farnost Kyje
Milí čtenáři,
už jen věta „největší cír-
kevní svátky“ naznačuje,
že jde o mimořádnou
událost. Dějiny lidstva
mají spoustu mimořád-
ných události, ale to, co odlišuje Veliko-
noční svátky od jiných významných dějů,
je jejich neopakovatelný význam. Největší
bitvy a války se pořad opakují - jménem
dobra a s použitím násilí. O Velikonocích
všichni křesťané slaví právě vítězství nad
vším, co člověka spoutává a činí otrokem,

Pro některé zůstávají Velikonoce původní-
mi pohanskými svátky jara a plodnosti,
oslavou jarní rovnodennosti (slunovratu)
a zánikem zimy, kdy se země probouzí
k životu.
Velikonoce jsou však nejvýznamnějším
křesťanským svátkem, který je oslavou
zmrtvýchvstání Ježíše Krista. K tomu pod-
le křesťanské víry došlo třetího dne po jeho
ukřižování a slovanský název svátku Veli-
konoce je odvozen od „velké noci“, v níž
byl Kristus vzkříšen. Protože křesťané věří
v posmrtný život, zvěstuje se v tuto dobu,
že život zvítězil nad smrtí, pravda nad lží,
spravedlnost nad nespravedlností a láska
nad nenávistí. 
Na rozdíl od Vánoc, jejichž termín je pev-
ně dán, hovoříme o Velikonocích jako
o pohyblivých svátcích. Je to proto, že se
původně odvozují od židovského svátku
pesach, který je památkou vysvobození
Izraelitů Mojžíšem z egyptského otroctví
a který připomínal Hospodinovo milosr-
denství, když při hubení prvorozenců
v Egyptě přešel domy Židů, které byly
označeny krví beránka. Tento svátek se
řídí lunárním kalendářem a prvním jarním
úplňkem, který svítil Židům na cestu
z vyhnanství.

Velikonoce se slaví vždy následnou neděli
po prvním jarním úplňku, takže jejich ter-
mín kolísá v rozpětí celých pěti týdnů, od
22. března do 25. dubna. Letos tedy vy chá -
zejí na opravdu ten nejzazší termín, kdy už
by měla být příroda v plném rozpuku.
Stejně jako je advent obdobím přípravy na
Vánoce, předchází Velikonocům rovněž
přípravná fáze – postní doba. Ta začíná
hned po masopustním veselí Popeleční
středou a trvá pl ných 46 dní. Významným
dnem je Zelený čtvrtek, den Večeře Páně,
původně zvaný Plačlivý čtvrtek. Zeleným
čtvrtkem postní období přechází do tzv.
velikonočního třídenní, které zahrnuje
Velký pátek i s jeho čtvrtečním předve -
čerem, dále Bílou so botu a neděli Zmrt-
výchvstání. Křesťané si v těchto dech
připo mínají poslední chvíle Je   žíšova po -
zemského života, jeho večeři s apoštoly,
zatčení, odsouzení, ukřižování i slavné
zmrtvýchvstání. Vrcholem velikonočního
třídenní pak bývá v noci ze soboty na ne -
děli několikahodinová liturgie, po níž ná -
sleduje pondělní velikonoční pomlázka
s rozdáváním vajíček.
K Velikonocům se váže mnoho zvyků
a tradic. Prastarou tradicí je svěcení jídla
v kostele a jeho požívání o Velikonoční
neděli. Na Velikonoční pondělí ráno muži
a chlapci chodí po domácnostech svých

známých a šlehají ženy a dívky ručně vyro-
benou pomlázkou z vrbového proutí.
Ačkoli může být vyšlehání bolestivé, není
cílem způsobovat příkoří. Pomlázka je pů -
vodním prastarým rituálem starého Říma,
později se stala lidovou tradicí a v součas-
nosti je spíše symbolem zájmu mužů
o ženy. Vyšupaná žena dává muži barevné
vajíčko jako symbol jejích díků a promi-
nutí, ale také jako prastarý symbol nového
života. V křesťanství se vejce vykládá jako
symbol zavřeného hrobu, z něhož vstal
Kristus, jako symbol nesmrtelnosti. Pověst
praví, že dívky mají být na Velikonoce vy -
 šlehány, aby zůstaly celý rok zdravé a ucho -
valy si plodnost. Jiný výklad po mlázky
hovoří o tzv. omlazení. Muži používají
mladé proutí s největším podílem „životní
síly“, kterou jakoby předávají vyšlehané
osobě. 
K Velikonocům neodmyslitelně patří i pe -
čení beránka. Prvorozený beránek byl po -
dle původní židovské tradice skutečnou
zápalnou obětí Hospodinovi. Zároveň
Židé na Velikonoce pojídali beránka upe-
čeného s hořkými bylinami jako oběť pr -
vorozeného a připomínku svého vysvobo-
zení z Egypta. V křesťanství je beránek
jedním ze symbolů Ježíše Krista, neboť
obrazně podle křesťanské víry on je berá-
nek, obětovaný za spásu světa.  ■    STO

Jelikož nelze opomenout spojení Velikonoc a křesťanství, položili jsme
zástupcům církví působící v naší městské části stejnou otázku: Co byste
před největšími církevními svátky rádi vzkázali čtenářům Listů Prahy 14?

Pozdní Velikonoce
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ať už ve smyslu žádostivosti po věcech
nebo tužbách, po moci či penězích.
Mimořádnost těchto svátků poukazuje na
smysl a cíl naší lidské existence, a to až za
hranice smrti. Jak věří křesťané, člověk
a zároveň Bůh Ježíš Kristus udělal něco, co
nejdřív předpověděl a poté učinil. Totiž
VSTAL Z MRTVÝCH. Vlastní mocí dal
život věčný nejen sobě, ale každému člově-
ku. Proto jsou velikonoční svátky oslavou
vítězství „života nad smrtí“.
 Tato událost je neskutečná a mimořádná
a dodnes po celém světě přibývá věřících
křesťanů a křesťanská víra se vyvíjí. Oproti
tomu jak například ve středověku chápali
věřící věrnost k náboženství jsme mnohem
dál, ale pořád ještě ne u konce cesty víry.
Ta končí úplným poznáním všeho, tedy
smrtí. Teprve poté nastává odhalení Veli-
konočního tajemství, proč tolik neštěstí
a zla potkáváme během života. Odpovědi
lze hledat v Ježíšově umučení, ovšem tepr-
ve zmrtvýchvstání dává úplnou odpověď,
že skrz smrt se dostáváme do věčnosti, tedy
věčného štěstí. Mimořádnost této události
je i poznání, jakým způsobem je možné
věčnosti dosáhnout. Je to samotná láska
a to až do krajnosti. Proto o Velikonocích
slavíme křesťanský význam lásky jako je
pomoc druhým, služba, odpouštění, spra-
vedlnost, milosrdenství, štěstí, radost
a obětavost někdy až na smrt. Křesťané se
každoročně snaží pochopit jedinečnost
Velikonoc – proto aby více porozuměli
věcem neporozumitelným. 

farář P. Edward Walczyk 

Církev bratrská Rajská
zahrada
Milí sousedé,
už od dětství jsem se vždy
velmi těšil na Velikonoce
– především na pomláz-
ku, na vajíčka ruč ně bar-
vená od ma minky i na   množství vy -
koledované čokolády. Se spolužáky jsme
vždy obešli holky z naší třídy a občas zažili
i pěknou vodní koupel. O křesťanském
rozměru Velikonoc jsem však neměl ani
ponětí. Za dob komunismu se o podob-
ných věcech ne mluvilo a s opravdovými
křesťany jsem se nesetkal. Až teprve při
studiu na Matematicko-fyzikální fakultě
jsem začal více přemýšlet o Bohu. Četl
jsem příběhy lidí, kteří prožili klinickou
smrt a postupně nabyl přesvědčení, že
život smrtí nekončí, a že tady musí být
vysoce inteligentní bytost, která tento svět
stvořila. Došlo mi, že musí existovat způ-

sob, jak s ní komunikovat. Až teprve za
nějaký čas, při čtení příběhu Ježíše z Naza-
reta, jsem porozuměl tomu, že Bůh nezů-
stal kdesi ve skrytu za oponou světa jako
nezaujatý pozorovatel, ale že sestoupil
v Ježíši na tuto zem a stal se jedním z nás.
Velikonoce mluví o slavném konci jeho
pozemského života. Ač Pán a dárce života,
nechal se ukřižovat těmi, které stvořil
a zemřel tou nejstrašnější smrtí, kterou kdy
lidstvo vymyslelo. Svoji popravu sám
několikrát předpověděl a proroci o ní mlu-
vili už stovky let před tím, než se vůbec
narodil. Vlastně to byl hlavní důvod, proč
na tuto zemi přišel. „Byl proklán pro naši
nevěrnost, zmučen pro naši nepravost, trestá-
ní snášel pro náš pokoj, jeho jizvami jsme
uzdraveni. “ Předpověděl prorok Izaiáš.
Jeho život však smrtí neskončil. Naopak
třetího dne vstal z mrtvých a mnoha způ-
soby o tom přesvědčil své ustrašené učed-
níky. Jeho oběť byla dostatečná, jeho vítěz-
ství nad smrtí jedinečné! To proto, aby
každý, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl
život věčný. To přeji o letošních Velikono-
cích i vám a samozřejmě bohatou koledu,
o kterou ani letos své děti nepřipravíme! 

Mgr. Pavel Trefný, 
kazatel Církve bratrské

Rytířský řád kři žovníků
s červenou
hvězdou

Byl jsem požádán redakcí
Listů Prahy 14 o krátké
zamyšlení k Velikonocím.
Možná si mnozí vybavují Velikonoce pou-
ze jako tzv. Svátky jara. Skutečně, jaro při-
chází a my se všichni těšíme po dlouhé
zimě opět na slunné dny, kdy se nám
mnohým třeba i zlepší nálada z rozkvetlé
přírody. Ovšem křesťané vnímají veliko-
noční svátky přece trochu hlouběji. Zde
neběží jen o radost z přírody, z pěkných
velikonočních zvyků, ale zejména nám jde
o radost z toho, že připomínáním si Ježí-
šova vzkříšení máme jistotu, že naší smrtí,
která před ná mi stojí jako velký otazník,
nic nekončí. Že jsme zde na této krásné
planetě pouze poutníky, kteří zde mají
něco smysluplného vykonat po čas svého
pozemského žití, a za to že jednou přejde-
me do jiných duchovních dimenzí, kde
není žádná bolest ani starost. Vím, je to
pro nás těžké, nikdo jsme za oním hori-
zontem nebyli. Máme ale svědectví knihy
knih – Bible. Jak říkával zesnulý vídeňský
kardinál König, mnohdy se ptáme, odkud

jsme přišli, proč jsme tady a kam se ubírá-
me? Ptáme se jednoduše po smyslu bytí,
žití. Ať jsou pro nás velikonoční svátky
nejen uchováváním krásných českých tra-
dic, které dosvědčují naši křesťanskou his-
torii, ale ať nám dávají vědomí, že Ježíš
zmrtvýchvstalý s námi počítá, že je neustá-
le s námi, a že se nemáme bát projití prahu
smrti, poněvadž tam nás čeká mnohem
lepší budoucnost. Přeji všem čtenářům
dubnových Listů požehnané a veselé Veli-
konoce!

P. PhDr. Marek Pučalík OCr., 
administrátor farnosti Praha-Hloubětín 

Velikonoční pozvánky
9. a 10. 4. Velikonoční výstava – ve sto-
dole pensionu Český statek v Dolních
Počernicích. Vždy od 10 do 17 hod.
Ukázky tradičního pečiva, zdobení
kraslic, pletení košíků a pomlázek atd. 
10. 4. Vynášení Morany ze vsi – prů-
vod vychází od přírodního amfiteátru
v zámeckém parku v Dolních Počerni-
cích ve 14 hod. 
16. 4. Velikonoční trhy – areál Chval-
ské tvrze Horní Počernice, 10–17 hod.
Kraslice, velikonoční ozdoby, pomláz-
ky, keramika, košíky, bylinky. 
18. 4. Velikonoce ve stanu – tradiční
prodejní výstava velikonočních výrob-
ků neziskových organizací z Prahy 14.
Konečná metra „B“ Černý Most –
u fontány od 13 do 17 hod. 
24. 4. Slavnost vzkříšení – od 10 hod.
velikonoční neděle v kulturním domě
Kyje. Pořádá církev bratrská a křesťan-
ské společenství. Slovo o naději, scén-
ka, moderní chvalozpěvy, životní pří-
běhy. Program i pro děti. 
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sport

Estonský Talin má v letošním roce nejen
statut evropského hlavního města kultury,
ale na sklonku února se stal i hlavním měs-
tem taekwonda při mistrovství Evropy.
Mezi horké favority na medailová umístění
patřilo i 44 členů české reprezentace. Stej-
ně jako v loňském roce se šampionátu
zúčastnila i děvčata z oddílu Sonkal, který
sídlí na Černém Mostě. Kristýna Hudková
a Monika Junová na minulém ME v Itálii
vybojovaly zlatou, resp. stříbrnou medaili

ve sportovním boji. V medailovém očeká-
vání byl jejich start i tentokrát. První sou-
těžní den také oběma dívkám přinesl i prv-
ní medaile. Kristýna společně s dalšími
děvčaty vybojovala bronzové medaile

v juniorských týmových sestavách a Moni-
ka s týmem seniorek (na snímku vpravo)
ve stejné disciplíně získala medaile stříbrné.
Druhý soutěžní den patřil sportovnímu
boji jednotlivců, do kterého zasáhla pouze
Kristýna (na snímcích v červené helmě
a s vlajkou), která svou cestou za obhajo-
bou loňského zlata začala soubojem s re -
 prezentační kolegyní Veronikou Kokášo-
vou. Po postupu na ni v semifinále čekala
ostřílená závodnice z Ukrajiny. Ani ta ji

však nevystavila stop na cestě do finále, kde
po dvou dvouminutových kolech porazila
řeckou soupeřku. 
Den číslo 3 – do bojů nejprve zasáhla
Monika v disciplíně sebeobrana (připrave-

né scénky sebeobrany). Postup do finále
byl hladkou záležitostí, kde ale po opětov-
ném předvedení podlehla naše reprezenta-
ce po drobné chybě jednoho ze sparingů
ruskému týmu. Třetí den měl na progra-
mu rovněž speciální přerážecí techniky.
Českým barvám se v této disciplíně daří
dlouhodobě výborně a ani tentokrát tomu
nebylo jinak. Čtyři české týmy získaly 3
zlaté a 1 stříbrnou medaili. Pro Kristýnu
a Moniku to byly i díky jejich výkonům
zlaté kovy. Poslední, tedy čtvrtý den přida-
la ještě Monika stříbro v silovém přerážení

a Kristýna s ostatními děvčaty další bron-
zovou medaili. 
Letošní evropský šampionát byl pro son-
kalačky z Černého Mostu velmi úspěšný.
Teď čeká na oddíl celá řada soutěží. Nej-
prve mistrovství Čech, poté mezinárodní
turnaj Czech Open a na přelomu dubna
a května soutěž na Slovensku. A také pra-
videlné tréninky a zlepšování sebe sama.
Taekwon-do je celoživotní trénink, resp.
celoživotní cesta. Ta zpravidla začíná již
v útlém školním věku a je to vidět i na
členské základně, kde většinu tvoří děti
navštěvující základní školu. Chcete-li zís-
kat o oddílu Sonkal více informací, pak se
podívejte na internetové stránky www.
sonkal.cz. A chcete-li začít s tímto bojo-
vým uměním, navštivte některý z pravidel-
ných tréninků v ZŠ Vybíralova, vždy
v úte  rý a čtvrtek od 17 do 21 hodin. 

Agilní mladíci z agentury Stop Zevling
production se spojili se členy sdružení
České sporty 21 a jejich společnou snahou
je oživit někdejší slávu hloubětínského
nohejbalu. Založili proto nový nohejbalo-
vý klub, přes zimu trénovali v hale ZŠ
Vybíralova a nyní už probíhají tréninky
a zápasy mužů tamtéž na venkovním hřiš-
ti. Navíc jsou v NK Hloubětín nově
vytvořena také družstva žen a juniorů, kte-
rá trénují v areálu ZŠ Hloubětínská a prv-
ní sezónu budou zatím hrát jen příleži-
tostně na turnajích. 

Pamětníci si jistě vzpomenou, že v minu-
losti byl hloubětínský nohejbal hodně
slavný a hráči Slavoje se stali mnohoná-
sobnými mistry republiky. Bratři Hofma-
novi, Ticháček nebo Lánský vytvářeli tra-
dici, na kterou by nový oddíl rád navázal.
Zve proto zájemce všech kategorií do
svých řad a více informací i rozpisy zápasů
nabízí na stránkách www.stopzevling.cz,
případně na mailu d.cerny@nohejbal. org
nebo na telefonních číslech 604 121 493
a 739 356 317. 

Medailistk     y z Černého Mostu

Ožije hloubětínský nohejbal?
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Plavecká výuka
Hlavním tématem dubnových Listů Pra-
hy 14 je školství, a tak se mu budeme vě -
novat i na sportovních stránkách. Krátce
slovem, o to více fotografiemi z hloubě -
tínského bazénu. V něm totiž hned od
jeho otevření probíhá výuka plavání dětí
z mateřských a základních škol. Děti jsou
podle svého umu rozděleny do několika
skupinek, kde se pod vedením kvalifiko-
vaného cvičitelského sboru seznamují
s vodou, učí se správně dýchat a často
i hravou formou postupně zvládají plavec-
ké základy. V současnosti se tady střídá 29
mateřských a 17 základních škol nejen
z Prahy, ale také třeba z Říčan, Velkých

Popovic nebo Ondřejova. V každém
pololetí absolvují děti 18–20 lekcí, kvalit-
ní výuka se odehrává v přisolované kolem
sedmadvaceti stupňů teplé vodě. Je za jí -
mavé, že některé děti se sem vracejí i v od -
poledních hodinách, kdy probíhají kurzy
základního, zdokonalovacího a kondiční-
ho plavání. To je pak pro všechny cviči-
telky i cvičitele tou nejlepší odměnou, jak
se nám svěřila Danuše Kratochvílová, kte-
rá se v hloubětínském bazénu věnuje výu-
ce plavání už plných dvaatřicet let. Kolik
dětí se tady za ta léta jejího působení vy -
střídalo, to už je asi vyšší matematika.
V kaž dém pololetí přes dvě tisícovky, krát
dvě, krát dvaatřicet, to je hodně přes sto
tisíc… text a foto: vok

Plavecko-běžecký pohár
Ve středu 6. dubna se otevře jarní část jubilejního X. ročníku plavecko
– běžeckého poháru. Hostitelskou městskou částí je již tradičně MČ
Praha 14, která stála u zrodu tohoto dnes již po celé republice rozší-
řeného dětského závodu, v němž se dosud na startovní čáru postavilo
přes 9 000 mladých sportovců. Děti ve věku 9–14 let včetně zdravot-
ně postižených nejdříve absolvují plaveckou část a následně po nezbyt-
ném odpočinku vybíhají do běžecké části tzv. Gundersenovou me -
todou, tedy v takových časových rozestupech v jakých doplavaly
v pla vecké části. 
Závod začíná ve 12.30 hod. v hloubětínském bazénu a pokračuje
v lesoparku na Lehovci. Na všechny závodníky čeká v cíli občerstvení,
účastnické odznaky, bohatá tombola a medaile pro ty nejlepší. Záštitu
nad závodem převzali člen MOV a olympijský vítěz Jan Železný,
přednosta kardiocentra IKEM Prof. MUDr. Jan Pirk a zástupkyně
starosty MČ Prahy 14 Soňa Tománková. Podrobné informace najde-
te na www.pbp.estranky.cz. 
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zajímavosti

Syndrom vyhoření
Pokud podle titulku netušíte, o čem bu -
dou následující řádky, tak vězte, že jde
o odborný výraz pro tu nejvyšší stresovou
zátěž. Podle odborníků ze společnosti
Commservis.com, kteří se dlouhodobě
zabývají společenskými výzkumy a trendy,
za poslední tři roky počet lidí se syndro-
mem vyhoření výrazně vzrostl. Ve stresu
podle jejich výzkumů dnes pracuje každý
osmý Čech. „V dnešní společnosti, jíž
vládne urputná snaha vyhovět veškerým
požadavkům co nejrychleji a nejefektivně-
ji, slýcháme z úst lékařů či psychologů dia-
gnózy workoholik či workoholimus stále
častěji,“ upozorňuje ředitel Neurolabora-
toře Commservis.com Tomáš Zdechov-
ský. Podle výsledku výzkumu vyhořelí

neumí odpočívat, jakékoliv rozptýlení od
práce jim navozuje hluboké pocity viny.
Sociální život a každodenní interakce jsou
pro ně noční můrou. Lidem se vyhýbají
a při jednání s nimi bývají cyničtí a otupě-
lí. Syndrom vyhoření provází poruchy
spánku, nechutenství, dýchací a trávicí
obtíže, chronická vyčerpanost, výpadky
paměti či vysoký krevní tlak. 
„Nejohroženějšími pracovníky jsou ti, kte-
ří často v rámci své profese komunikují
s lidmi. Přední příčky žebříčku zaměstnání
náchylných k vyhasnutí patří takzvaným
pomáhajícím profesím, ve kterých jsou
zaměstnaní kromě každodenního stresu
navíc vystaveni vyčerpávající komunikaci
s klienty a vysoké psychické zátěži,“ vy -
světluje Tomáš Zdechovský. Podle něj se
syndrom vyhoření nejčastěji vyskytuje

u lékařů, zdravotních sester, psychologů
a psy cho terapeutů, u sociálních pracovní-
ků, manažerů či v učitelské profesi.
V Česku se výzkumem stresu zabýva-
jí v Neurolaboratoři Commservis.com
v Hrad ci Králové. Díky přístroji na bázi
měření EEG během několika prvních
měsíců zjistili u každého osmého člověka
výraznou míru stresu s předpokladem
k syndromu vyhoření. „První věcí je u člo-
věka zjistit syndrom vyhoření, druhou je
pak něco s tím dělat,“ vysvětluje neurospe-
cialista Adam Dušek a dodává, že „včasné
zjištění člověka s potenciálním syndro-
mem vyhoření dokáže firmě ušetřit obrov-
ské náklady spojené s léčením a náhradou
tohoto člověka. Problém je pak v případě,
pokud se jedná o klíčové zaměstnance.“  ■

Martina Honsová

Až přecházel zrak
Festivaly tanečních směrů, které pořádá
každoročně  ZŠ Chvaletická, mají tradičně
vysokou úroveň. I ten letošní – pátý – si
s předchozími v ničem nezadal. Spíš nao-
pak. 23. března v podvečer se v tělocvičně
školy sešli rodiče, příbuzní a kamarádi
neuvěřitelného množství vystupujících
dětí od věku předškolního (stepař Filip –
na snímku) až po deváťáky. Učinkující byli
nejen z Chvaletické (Hanny dance Hany

Hanušové a další),  ale i ze ZŠ Bří Venclí-
ků, z DDM Horní Počernice, z Fit studia
D Dany Zitové a přijely i děti z Andrea
Studia z Prahy 5. Divákům doslova pře-
cházel zrak nad výkony téměř akrobativní-
mi, hodnými skutečných gymnastek, nad
neuvěřitelnou šikovností stepařů a stepařek
a v neposlední řadě nad zářivostí barev
a nápaditostí kostýmů, které jen dokreslily
příjemnou atmosféru večera.

text a foto: ves
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kontejnery a čištění komunikací

Komplexní úklid komunikací patřících do
správy městské části Praha 14 se týká kro-
mě níže uvedených komunikací rovněž
všech parkovišť a chodníků při nich. 
4. dubna Zvíkovská, Dářská, Sýkovecká,

Hvozdecká, Medlovská, Pávovské
nám., Církvičná, Hradečákova, Kališť-
ská, Horusická, Osická, Hamerská,
Mílovská, Lednická

5. dubna Cidlinská, Jaroslavická, Mar-
šovská, Žehuňská, Knínická, Nedvě-
dická, Vodňanská, Svatojánská, Koclí-
řova, Ka čínská, Skorkovská, Blatská,
K Viaduktu

6. dubna Světská, Peluškova, Hajní, Stulí-
kova, Babylonská, Jordánská, Borská,
Těrlická, Rotenská, U Járku, Stružky,
Lipnická, Lásenická, Sádovská, Splavná

7. dubna Pasecká, Staňkovská, 
9. května Baštýřská, Lomnická, Panen-

ská, Písčitá, Doubecká, Bezdrevská,
Zalinská, Holenská, Kamencova, Kaň-
kovská, Bajgarova

8. dubna Zdobnická, Tálínská, Černičná,
Želivská, Metujská, Sklenská, Vranov-
ská, Hejtmanská, Vajgarská, Hůrská

Úklid komunikací zajišťuje odbor výstavby
a dopravy ÚMČ Praha 14 prostřednictvím
firmy Meribel spol. s. r. o. za asistence
městské policie. Doba úklidu je stanovena
od 8 do 14 hod. 

Harmonogram čištění komunikací
patřících do správy hl. m. Prahy
8. dubna Bryksova (Ocelkova – Kpt.

Stránského), Kapitána Stránského,

Vybíralova (Bryksova – Kpt. Stránské-
ho), NN 3020 (parkoviště), Arnošta
Valenty, Šedova, Hlaďova

11. dubna Bryksova ( Kpt. Stránského –
Bobkova), Fejfarova (+ parkoviště),
Vybíralova (Bryksova – Kpt. Stránské-
ho), Kuttelwascherova (+ parkoviště),
NN 3024

12. dubna Pospíchalova
18. dubna Zelenečská (Kbelská – Ne -

hvizd ská), V Novém Hloubětíně,
Kbelská, V Humenci, Sadská, Kon-
zumní, Mochovská (Kbelská – Pod
Turnovskou tratí), Na Obrátce, Milo-
vická, Pod Turnovskou tratí

19. dubna Zelenečská (Nehvizdská – Slé-
vačská), Nehvizdská, Mochovská (Pod
Turnovskou tratí – Slévačská), Záluž-
ská, Nástrojářská, Slévačská (Kolbeno-
va – Poděbradská), Zámečnická

20. dubna K Mototechně, Hloubětínská,
Náměstí ve Starém Hloubětíně, Klá-
novická, Soustružnická, Čertouzská
(Klánovická – Vaňkova), Chvalská,
Horoušanská, Liblická, Štolmířská,
Poříčanská

22. dubna Vaňkova, Kyjská, Hostavická,
Postřižínská, Litošická, V Chaloup-
kách, Svépravická, Šestajovická, Hlou-
bětínská (Šestajovická – V Chaloup-
kách), Čertouzská (Vaňkova-slepý
ko  nec)

Úklid komunikací zajišťuje Technická
správa komunikací hl. m. Prahy za asi-
stence Policie ČR a městské policie. V tý -

denním předstihu budou dotčené komu-
nikace osazeny příslušnými dopravními
značkami. Proto vyzýváme všechny moto-
risty, aby respektovali toto dopravní zna-
čení a ve vlastním zájmu neparkovali
v uvedených dnech na takto označených
komunikacích. V případě neuposlechnutí
rozhodnutí silničního správního úřadu je
vlastník komunikace oprávněn dle zákona
13/1997 Sb. o pozemních komunikacích,
ve znění platných předpisů, odstranit sil-
niční vozidlo na náklady jeho vlastníka,
pokud vlastník silničního vozidla neproká-
že závažné důvody, které mu znemožnily,
aby vozidlo odstranil sám. 

odbor výstavby a dopravy 
ÚMČ Praha 14

Ze systému hl. m. Prahy 
Liblická x Klánovická                    6. 4.
Hloubětínská x V Chaloupkách             
Zámečnická x Mochovská              7. 4.
Nedědická x Žehuňská                          
Tálínská x Oborská                      13. 4.
Dřítenská x Velkoborská                       
Herdrovská x Bošilecká                14. 4.
Jednostranná                                         
Cvrčkova x Burdova                    20. 4.
Koclířova x Kačínská                             
Splavná x Svárovská                     21. 4.
Lásenická x Lipnická                             
Koclířova x Vodňanská                27. 4.
Horusická x Osická                               
Hamerská x Církvičná                 28. 4.
Novozámecká x Vidlák

Ze systému Mâ Praha 14
Lomnická x Staňkovská                 6. 4.
Lomnická x Zalinská                      7. 4.
Travná x Kostlivého                              
Bouřilova x Bojčenkova               11. 4.
Ronešova x Volkova                    12. 4.
Anderleho x Gen. Janouška         13. 4.
Šromova x Gen. Janouška            14. 4.
Vašátkova x Dygrýnova               18. 4.
Doležalova 
chodník proti č. p. 1051              19. 4.
Bryksova proti č. p. 949              20. 4.
Bryksova u zad. traktu 
č. p. 762                                      21. 4.
Bobkova x Maňákova                  26. 4.
Hlaďova proti č. p. 671               27. 4.
Kpt. Stránského x Vybíralova      28. 4.

Upozornění: velkoobjemové kontejnery
jsou určeny na odpad z provozu domác-
ností, který není možné pro jeho objem
odložit do nádob na směsný komunální
odpad (popelnic). Jedná se především
o části nábytku a podlahových krytin
(lina, koberce). Kontejnery nejsou určeny
na: stavební suť, výkopovou zeminu, ži -
vo čišný a rostlinný odpad, nebezpečné
složky komunálního odpadu a odpad
z podnikatelské činnosti. Porušení výše
uvedených zásad je pod pokutou dle plat-
ných předpisů. 
Velkoobjemové kontejnery jsou přistavo-
vány do 14 hodin dne dle rozpisu a odvá-
ženy následující den. 

OŽP ÚMČ Praha 14

Velkoobjemové kontejnery na duben

Upozornění pro motoristy

Přijďte na farmářské
trhy k sousedům
Každý čtvrtek – Horní Počernice –
Chvalská tvrz, vždy od 9 do 18 hod. 
Každý pátek – Dolní Počernice mezi
radnicí a penzionem Český statek,
vždy od 13 do 18 hod. 
Soukromí prodejci budou nabízet
ovocné mošty, zeleninu, ovoce, sýry,
uzeniny a další výrobky, většinou v bio
kvalitě.
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Na základě přidělené kvóty ze systému
hl. m. Prahy, která tento projekt finan-
cuje, proběhne na území Prahy 14 sběr
bioodpadu, a to formou pevných stano-
višť. 

10. dubna 9–12 hod. 
Vodňanská x Skorkovská
Branská x Vírská
Hejtmanská x Vranovská
Šestajovická x Svépravická
V Chaloupkách x Vaňkova
Lipenské náměstí

10. dubna 13–16 hod.
Spolská x Mílovská
Podedvorská x Podlišovská 
Tálínská u č. p. 528

Francova x Jezdovická
Panenská x Lomnická
Doubecká x 9. května

Kontejnery na bioodpad jsou určeny
pouze na rostlinný odpad včetně větví,
dřevin. Kmeny a větve musí být naře-
zány (upraveny) na menší díly, aby byla
lepší manipulovatelnost. Bioodpad ne -
smí obsahovat PVC, papír, apod. Rost-
linný odpad musí být vysypán z přine-
sených nádob (PVC pytlů, bedniček,
apod.). 

Kontejnery nejsou určeny na odpad
z provozu domácností, dřevěný náby-
tek a chemicky ošetřené dřevo a podni-
katelským subjektům. 

OŽP ÚMČ 
Praha 14

Odpady, které sbíráme: rozpouštědla, kyseliny, zásady, foto-
chemikálie, pesticidy, zářivky a jiný odpad obsahující rtuť, ole-
je a tuk (kromě jedlého), barvy, tiskařské barvy, lepidla, prys-
kyřice, detergenty a odmašťovací přípravky, nepoužitelná
cytostatika a léky, baterie a akumulátory.

Zastávky na sběrové trase „C“ ve čtvrtek 28. dubna
Panenská • 9. května 15.00-15.20
Baštýřská • Bezdrevská 15.30-15.50

Horusická • Osická 16.00-16.20
Dářská • Zvíkovská 16.30-16.50
Zacharská • Velkoborská 17.00-17.20
Dvořišťská • Vlkovická 17.30-17.50
Lánská x Oborská (u rybníka) 18.10-18.30
Hejtmanská x Vranovská 18.40-19.00
Nebezpečné odpady odevzdávejte výhradně obsluze sběro-
vého vozidla! 

OŽP  ÚMČ Praha 14

Harmonogram sběru nebezpečného odpadu

Sběr bioodpadu

Barování se Sandrou 
V úterý 19. dubna proběhne ve velkém
sále Lucerny od 19 hodin Benefiční Baro-
vání se Sandrou Novákovou. Tento pro-
jekt probíhá každý měsíc již pět let. Tento -

krát bude Benefiční Barování výjimečné,
protože kompletní výtěžek ze vstupného
bude předán Nadaci Naše dítě, která jej
použije ve prospěch ochrany ohrožených
dětí. A na koho se můžeme těšit? V Lucer-
ně v průběhu večera vystoupí 45 známých

osobností (např. Vojta Dyk, Jakub Pra-
chař, Tomáš Klus, Jitka Čvančarová, On -
dřej Brzobohatý, Boris Hybner a další), na
pódiu se vystřídá až 150 účinkujících. Ce -
lým Benefičním Barováním bude tradičně
provázet Filip Rajmont.  ■
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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

BLACK BRIDGE BIKES
Americká legenda -

Z nabídky GT vybíráme: 

GT Avalanche 3.0 Disc

• Pronajmu garáž Lehovec, Slévačská tel.731 248 089
    04/17

• ŠPANĚLŠTINA – výuka španělštiny – Černý
Most, individuální i skupinová výuka, začátečníci
i pokročilí, příprava ke zkouškám.Výuka přes SKY-
PE, maestra@volny.cz, tel.: 605 567 489. 04/26

PLACENÁ ŘÁDKOVÁ INZERCE

Přejeme 
nejen 
všem

 inzerentům
příjemné
 prožití

 velikonočních
svátků.
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Odvoz sutě, dom. odpadu, kontejnery 2 m3–9 m3. 
Dovoz písků, štěrku, zeminy atd., 

tel.: 602 371 605, 602 207 116

• novostavby 
rodinných domů

• rekonstrukce objektů

• rekonstrukce bytů 
a kanceláří

• zateplování fasád

• stavební dozor

• autorizace k programu „Zelená úsporám“

Stavební firma

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

d m nábytku ASTO
Chlumecká 1539, Praha 9 
(st. metra Rajská Zahrada)

WWW.ASON-INT.CZ

ROZKLÁDACÍ POHOVKY 
I PRO KAŽDODENNÍ SPANÍ

lamelové rošty   

úložný prostor

snímatelné potahy   

přes 500 druhů látek

KOMPLETNÍ PRÁCE
ELEKTRIKÁŘSKÉ A STAVEBNÍ

REKONSTRUKCE BYTŮ, BYTOVÝCH JADER A KUCHYNÍ

Elektroinstalační, zednické, obkladačské, podlahářské,

malířské, instalatérské a ostatní práce na klíč

dle požadavků kuchyňských studií a zákazníků

Svoboda a Nejtek s.r.o.
283 931 344, 603 801 377, 604 203 243

www.svobodaanejtek.wz.cz

ZNALECKÉ OCENĚNÍ 
NEMOVITOSTÍ, POZEMKŮ, 
BYTŮ A STAVEB PROVEDE

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

Koňský hnůj zdarma, 
doprava za symbolickou cenu. 

Tel.: 602 371 605, 602 207 116.

VETERINÁRNÍ KLINIKA PARNÍK
Komplexní veterinární péče o malá zvířata

Ordinační hodiny denně
pondělí až pátek         9.00–20.00
sobota a svátek           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

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
Haškova 16, 250 88 Čelákovice–Záluží

Tel.: 326 991 099, 
po–so 9–12, 14–20 hod.

www.veterinainfo.cz

• Zubní společnost Stomat spol. s. r.o. se sídlem
ve Vysočanské nemocnici, přijímá nové pacienty,
nabízí ošetřování dětí, bělení a čištění zubů, zubní
implantáty. Dále nabízí široký rozsah kvalitní hra -
zené péče (bez finanční účasti pacienta). Tel:
266 006 192, 266 006 180, 266 006 163. Další na
www.stomat.cz.                                             03/08

• Solidně zaplatíme obrazy čs. malířů: J. Svoboda,
Blažíček, Panuška, Macoun, Kalvoda, Kavan, Engel-
muller, V. Beneš, L. Kuba, Braunerová, V. Bukovac
aj. Za obraz lokomotivy, auta od Krei bicha nebo
Ronka zapl. cca 10 000,– Kč. Dále platíme hotově
zl. Svatovácl. dukáty aj. zlaté mince – zl. ruble, rak.
kor. atd, porcelánové fig. Míšeň, st. šavle atd. Staro-
žitnosti Interantik, Praha 9, Pod Pekárnami 3,
naproti st. metra B – Vysočanská. Tel.: 283 893 334,
605 829 440 po 10 hod.                               01/01

PLACENÁ ŘÁDKOVÁ INZERCE

Uzávěrka inzerce a příspěvků
pro č. 5 je 15. 4.
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  • Hledáme byt k pronájmu v Praze 9 i jinde, gar-
sonka – 2+1 do 11.000 Kč včetně poplatků dle veli-
kosti. Pro 2 osoby, nekuřáci bez zvířat. Zařízení na
dohodě. Tel.: 220 806 245, 605 845 088.    04/07
  • Fa Macháč – Rekonstrukce umakartových kou-
pelen obkladovými panely – levně od 30.000, rychle
3 a 5 dní, bez bourání a nepořádku. Výměny van,
klozetů, baterií, kuch. desek, instalace sprch. Koutů,
dlažby, malování, lepen podhledů, drobné zednické
a jiné práce na zvelebení vašeho bytu, telefon
777 325 466. 02/08
• Matematiku perfektně doučí středoškolský pro-
fesor. Tel.: 603 909 327,  281 914 562. 04/01
• ZŠ Spojenců 1408, Praha-Horní Počernice,
 přijme učitele/ku 1. stupně se znalostí angličtiny,
Nástup 1. 9. 2011, Tel.: 281 923 336, e-mail:
 spojencu@volny.cz. 04/03
• Nabízíme ke koupi luxusní byt 3+1/L po rekon-
strukci. Byt je v OV, 2 NP panel. domu. Celková plo-
cha 72 m2. Byt se prodává včetně zařízení. V blízkosti
je veškerá občan.  vybavenost. Cena 2 400 000 Kč.
Tel.: 274 822 230 04/25

• Nová služba – manikúra, pedikúra, nehtová
modeláž – komplexní péče o ruce a nohy až k Vám
domů – L. Mrvíková, tel: 774 830 116, více na
www.lmbeauty.cz 04/05
• Čistíme koberce a čalouněný nábytek mokrou
metodou profi stroji Karcher. Domácnosti i firmy.
Cena od 15 Kč/m2. Přizpůsobíme se Vašim časovým
možnostem, pracujeme i o víkendu. Doprava po
Praze 9 ZDARMA. www.cistimekoberce.cz, tel.:
777 717 818.                                                   04/08
• PRÁDELNA – MANDL – ŽEHLENÍ, nově
otevřeno, pro hotely, penziony, ubytovny, restaurace
i širokou veřejnost. Kompletní povlečení od 23 Kč,
www.pradelna.abilityczech.cz. Najdete nás na adre-
se: Vašátkova 819, Černý Most, tel: 604 357 499.
    04/14
• Restaurace Šimanda se v průběhu měsíce dubna
změní na „Plzeňka Šimanda“. Točený Pilsner Urquell
12˚, Gambrinus 10˚ a Černý Kozel, staročeské speci-
ality, letní zahrádka, venkovní grilování, dětský kou-
tek. Sledujte naše akce na www.simanda.cz 04/15

AKCE NA DUBEN

BLACK BRIDGE BIKES

BB Bikes s.r.o.
Ocelkova 643/20, Praha 9

Otevírací doba: 

www.bbbikes.cz

GT AGGRESSOR 2.0

• 1. Pivní festival dne 14. 05. 2011 od 11 hod.
v okolí kulturního domu, vlakového nádraží Kyje
a v restauraci Plzeňka Šimanda. Ochutnáte 12 druhů
točených piv, grilování, živá muzika k poslechu i tan-
ci. Vstupné zdarma. 04/16

• Potřebujete přestěhovat nebo převézt nábytek
či spotřebiče a nemáte jak? Nabízíme tuto velmi
levnou službu s dodávkou nebo pick-upem a jed-
ním řidičem. Díky Vaší pomoci při nakládce
a vykládce se ceny pohybují v řádu stokorun. Tel.:
777 717 818.           04/18

• Pozor! Nepřehlédněte! Všem vážným zájemcům
o různé domácí práce z celé ČR nabízíme nabídkové
katalogy, práce jsou vhodné pro ženy na MD,
důchodce, ženy i muže, vše na smlouvu! Tato nabíd-
ka platí stále pro celou ČR! Zašlete si nadepsanou
a ofrankovanou malou ob  álku + 5x přiložené znám-
ky à 10 Kč. Adresa: KA*HO, rozesílání nabídek,
č.p. 468, 190 12 Praha 912. 04/22

• Kadeřnictví a nehtové studio KASI, komp letní
péče o vlasy a ruce (studenti 15–18 let gel. nehty za
250 Kč), ZŠ Gen. Janouška,   Praha 9, po–pá 8–18
hod., tel.: 281 91 21 53, mobil: 605 212 422,
774 226 474, www.kadernictvi.kasi.txt.cz.  03/04

Vzorková prodejna ADOOR s.r.o.
Chlumecká 542/25, 198 00 Praha 9

Informace na telefonu 775 361 362

DVEŘE – ZÁRUBNĚ – KOVÁNÍ
Nové centrum pouzder ECLISSE 

pro posuvné dveře

www.adoor.cz

Nově otevřené

KADEŘNICTVÍ
dámské, pánské, gelové nehty

Doležalova 1043/16, Černý Most

TEL: 734 677 980

PLACENÁ ŘÁDKOVÁ INZERCE

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

• Malířské, lakýrnické práce a úklid, kvalitně a lev-
ně, P. Sus, tel.: 603 505 927. 04/13
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obrazové ohlédnutí

Kulturák 
ve víru masek
Poslední únorovou sobotu se stal kul-
turní dům v Kyjích opět dějištěm dět-
ského karnevalu pod taktovkou MČ
Praha 14 a KVIZ Praha 14. Moderátor
Luboš Votroubek nejprve „udělal po -
řádek“ mezi maskami a po roztřídění se
zjistilo, že kulturní dům se stal dočas-
ným sídlem čarodějnic, čertů, prince-
zen, klaunů, nejrůznějších zvířátek
a hmyzu, víl, želv Ninja, hasičů, pirá-
tů, spidermanů, batmanů, kovbojů, vo -
já ků, kostlivců a to nevím, jestli jsme
někoho ještě nepřehlédli. Skupinky
masek si spolu zatančily a už přišel špa-
nělský klaun Roberto, který sice příliš
neuměl česky, ale zato uměl perfektně
bavit děti. Celé odpoledne bylo naplně-
né smíchem, tancem, zábavou a dobrou
náladou všech 175 přítomných. Pro
pořadatele zase byl odměnou mail,
došlý po skončení karnevalu: „Rádi
bychom moc pochválili karneval pořáda-
ný v kulturním domě 26. 2. Výběr mode-
rátora, klauna, hudby i všech kolem byl
absolutně bez chyby. I člověk se špatnou
náladou odcházel plný energie. Moc děku-
jeme a těšíme se na další akce!“
Rodina Vavrdova, Machnikova 
a Broncova.

ves, foto JH
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Masopust 
u sousedů
Tradiční masopustní průvod v Dolních
Počernicích je vyhlášenou přehlídkou
nápaditých masek, která přitahuje také
řadu návštěvníků z naší městské části.
Letos jsme si museli počkat hodně
dlou ho, sedmitýdenní termín před Veli-
konocemi tentokrát vyšel až na začátek
března. Ale dočkali jsme se, sedmý břez-
nový den odpoledne povolil dolnopo-
černický starosta Zbyněk Richter maso-
pustní veselí a předal podle tradice
vládu na několik hodin do rukou pro-
nóbuse. Ten vtipně glosoval dění v prů-
vodu, bavil přihlížející a veršoval na
všech čtrnácti zastávkách spojených
s občerstvením masek (bonbóny, kolá-
če, koblihy, jednohubky i něco pro za -
hřátí) a s představením hostitelů. Tře-
ba na faře zaznělo…“z čistě křesťanské
lásky, pan farář představí své krásky“…a
průvod posílil zástup asijských krasavic.
K pohodové atmosféře přispěla také
dechovka Tomášové, které to ladilo o to
více, že ten den měl Tomáš svátek. Byl
to opravdu po všech stránkách vydaře-
ný masopust, ostatně jak také jinak,
když odpolední vládce nad Dolními
Počernicemi mockrát zdůrazňoval: „Já
pronóbus, vinšuju krásný masopust. “

vok, foto: ves
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