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Osmadvacetiletá Lenka Ku-
bištová žije v Praze 9 od
narození a také tu pracu-

je. Provozuje centrum Kazimírka,
které pořádá různé volnočasové
akce pro děti. Se svou devítiměsíč-
ní dcerou ráda zajde na procházky
do některého z nových parků.

„Ráda zajdu například do parku
Podvinní ve Vysočanech nebo do
Centrálního parku ve Kbelích. Ve
všech se pořádají krásné akce. Na-
posledy jsem se zašla podívat do
Kbel na Kovbojské léto, tedy dět-
ský den, bylo to velmi zajímavé,“
říká Kubištová.

Ve volném čase hraje squash,
občas také zajde do kina. „Do kina
jezdím na Černý Most, jdou zde i
různá sportoviště. V Praze 9 je
však mnoho takových míst, napří-
klad v Hloubětíně je úžasné lano-
vé centrum a bazén,“ pochvaluje
si Lenka Kubištová.

Když si chce pochutnat na dob-
rém jídle, zajede do Horních Po-
černic. „Mám ráda restauraci v
Chvalské tvrzi. Je tam krásná atmo-
sféra, kterou dokresluje historie
tvrze,“ dodává. (ap)

VYSOČANY Deset tisíc korun získa-
jí od radnice kantoři, kteří se roz-
hodnou rozšířit své znalosti a stu-
dovat. Nejprve však musí pode-
psat smlouvu, v níž se zavazují, že
po dokončení studia budou ještě
další tři roky vyučovat na stejné
škole.

„Chceme, aby v našich školách
byl stabilizovaný kvalifikovaný pe-
dagogický personál. Proto bude-
me přispívat pěti tisíci korunami
na semestr každému učiteli, který
vyučuje na námi zřizovaných zá-
kladních školách a který bude ředi-
teli škol vybrán,“ popisuje důvody
rozhodnutí radnice místostarosta
Prahy 9 Zdeněk Davídek.

Čtyři z pěti základních škol už o
příspěvek požádaly. Studovat tak
začne celkem sedmnáct učitelů.
Někteří z nich chtějí jen rozšířit

své znalosti o další obory a další
prohloubit ty stávající.

„Jsme z toho nápadu nadšení.
Dříve jsem pracovala na škole v
Praze 14 a tam nic podobného ne-
měli. Například jsme vybrali učitel-
ku, která má pedagogické vzdělá-
ní, ale nemá státnice z angličtiny,
takže si je nyní dodělá,“ říká zá-
stupkyně ředitelk Základní školy
Špitálská Hana Nytrová.

Základní škola Novoborská, kte-
rá žádá o příspěvek pro nejvyšší po-
čet kantorů, jim potřebuje zajistit
pedagogické vzdělání.

Rozšíří výuku jazyků
„Máme celou řadu dlouholetých a
kvalitních učitelů, ovšem často ne-
mají pedagogické vzdělání. Díky
tomuto příspěvku ho získají, proto-
že tím radnice pokryje tři čtvrtiny

nákladů spojených s jejich vzdělá-
váním,“ říká ředitelka Základní
školy Novoborská Věra Lodrová.

Od září však základní školy po-
čítají i s rozšířením výuky jazyků.
Přibudou totiž hodiny, ve kterých
bude žáky učit rodilý mluvčí.

„Doposud jsme najímali pouze
jednoho rodilého mluvčího, který
vyučoval na všech pěti základních
školách, které městská část zřizu-
je. Od září chceme najmout druhé-
ho,“ říká Davídek.

Vedení Základní školy Špitálská
uvažuje také o tom, že by na škole
zavedlo druhý povinný jazyk.
„Chtěla bych zavést také povinnou
němčinu,“ říká ředitelka školy Ale-
na Nídlová s tím, že druhý povin-
ný jazyk začnou vyučovat od příští-
ho roku.

Adéla Paclíková

United Islands Nádherné počasí přilákalo o víkendu do
centra desetitisíce Pražanů. Ve třech dnech na „ostrovním“
festivalu vystoupilo 100 kapel. Foto: František Tůma

Hned několik novinek čeká na žáky i učitele základních škol v Praze 9. Vybraní
kantoři dostanou od radnice příspěvek na rozšíření svých odborných znalostí a
od září se rozšíří výuka jazyků, školy totiž najmou dalšího rodilého mluvčího.

KBELY

Infosystém navádí,
kudy jet

Kdo přijede do Kbel a bude hledat
například úřad městské části, neza-
bloudí. Devatenáctá městská část
má totiž několik infotabulí, které
navádějí, kudy se vydat k vybra-
ným místům. Mezi ně patří napří-
klad Centrální park či školka. (ap)

PROSEK

Informační centrum sídlí
v poliklinice Prosek
Městská část Praha 9 otevřela nové
informační centrum v poliklinice
Prosek. Centrum poskytuje infor-
mace o aktuálním dění v devátém
pražském obvodu, brožury o Praze
9 a vydává veškeré výpisy ze systé-
mu Czech Point. Otevřeno je v pon-
dělí a ve středu od 8 do 18 hodin, v
úterý a ve čtvrtek od 8 do 15.30 a
v pátek od 8 do12.30 hodin. (ap)

KBELY

Zdravotnické středisko
má dvě nové ordinace
Obyvatelé Kbel se mohou těšit na
rozšíření zdravotnických služeb.
Radnice totiž zrekonstruovala byt

v prostorách zdravotnického stře-
diska. Tím vznikly dvě nové ordina-
ce. Zatím středisko nabízí obyvate-
lům Kbel například dva praktické
lékaře pro dospělé, zubaře či gyne-
kologické oddělení. (ap)

HORNÍ POČERNICE

Chvalský zámek
vystavuje loutky
Od 7. července je v Chvalské tvrzi v
Horních Počernicích k vidění vý-
stava Pohádková země na zámku
II. aneb příběhy lučních skřítků.
Ve sklepích tvrze se tak představí
loutky grafičky, ilustrátorky a spiso-
vatelky Vítězslavy Klimtové. (ap)

KLÁNOVICE

Čerstvou zeleninu
nakoupí v sobotu
Farmářské trhy v Klánovicích se ko-
nají každou sobotu od 8.00 do
12.00 hodin ve dvoře Masarykovy
základní školy. Lidé zde najdou na-
bídku čerstvé zeleniny, ovoce,
sýrů i řezaných květin. (ap)

VINOŘ

Letní kino nabídne i film
Kawasakiho růže
Kinobus zavítá o prázdninách i do
Vinoře. Promítat se bude na fotba-
lovém hřišti od 2. do 5. července.
Hrát se budou filmy Kawasakiho
růže, Muži v říji, Jak vytrhnout vel-
rybě stoličku, Jak dostat tatínka do
polepšovny. Začátek promítání by
měl být ve 21.15 hodin. (ap)

Krátce Lidé od nás
Mám ráda
restauraci ve
Chvalské tvrzi

Středa: Vysočany, Prosek,
Hloubětín, Černý Most a další

Čtvrtek: Vršovice, Malešice,
Strašnice a další

Pátek: Dejvice, Střešovice,
Břevnov, Vokovice a další

Sobota: Jílové, Řevnice, Černošice,
Rudná, Hostivice, Roztoky a další

Pondělí: Malá Strana, Hradčany,
Staré Město, Nové Město, Josefov

Konec sushi barů aneb
jak jsme na tom v Praze
Moje první sushi v Praze. Kdysi to
byla taková, nerada používám ten-
to výraz, ale sem se perfektně
hodí, „luxusní“ záležitost. Předchá-
zela tomu příprava skoro jako na
rande.
Byl to opravdu kulinářský zážitek.
Nejdříve nasáváte saké, teda chtě-
la jsem říct atmosféru, pak pozoru-
jete sushi-kuchaře při práci a
máte pocit, že nic jednoduššího
neexistuje :-)), do té doby, než si
to sama vyzkouším... A potom ten
úžasný pocit, když spolknete prv-
ní sousto lehce namočené v sójo-
vé omáčce a zajíte je plátkem zá-
zvoru. Mmmmmňam. No, tohle
jsem si vypůjčila z jedné telenove-
ly, realita byla trochu jiná.
Dlouho jsem se přemlouvala,

abych ten kus syrové ryby strčila
do pusy, a hlavně jej spolkla! Aro-
ma (teď už samozřejmě vůni) řas
jsem vstřebávala hodně dlouho a
vždycky jsem si vybavila tu slizkou
trávu, která se mi v Bibione mota-
la kolem nohy, a zázvor jsem se
učila jíst půl roku, než se s ním
můj žaludek skamarádil. Po vzoru
Japonců jsem k tomu usrkávala
saké tak, že jsem nakonec nebyla
schopná vstát a trefit se do dveří
při odchodu. Ale mohla jsem si
říct JEDLA JSEM SUSHI!
No, tak takhle to bylo před 7 lety.
Nyní je situace daleko dramatičtěj-
ší. V Praze je tolik sushi barů, sus-
hi restaurací, sushi fast foodů, sus-
hi krabiček a sushi benzinek, až
máte pocit, že všechno okolo je su-
shi. Dříve jsme nadávali na nula
výběr, teď zas jsme natolik roz-
mazlení, že bychom chtěli sushi i

na koupališti. Všechna ta „luxus-
ní“ atmosféra, která kdysi tento zá-
žitek umocňovala, je pryč. Sushi je
samozřejmost. Měla bych se rado-
vat. Dlouho jsem přemýšlela, co je
špatně, nebo co já dělám špatně.
Kde je ten chtíč poznávat další a
další sushi bary. Doba je čím dál
uspěchanější, v sushi barech vás
už nevítají jako vzácného hosta, v
nabídce sushi se objevují takové
delikatesy jako sushi se salámem,
sushi rolka s mozzarellou a šun-
kou. Spousta restaurací zařadila
sushi do svého menu, Pochopím,
když je to rybí restaurace, budiž,
ale dejte si v pizzerii sushi s tuňá-
kem. Chce se mi křičet, brečet i
smát. A bojím se, že úplně zanik-
ne originalita sushi barů v Če-
chách.
Petra Korčiánová
korcianova.blog.iDNES.cz

Lenka Kubištová
zakladatelka
organizace Kazimírka

Z pražských čtvrtí

Fórum čtenářů výběr z blogů, krácenoVaším objektivem Výběr z fotografií čtenářů na serveru www.rajce.net.
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PRODEJ RD, Horní Bezděkov

Prodej moderně a vkusně řešeného RD

Byt.jedn.5+1,hala,terasakrb,garáž.

Pozemek 954m2,blízko golf.hřiště.

cena: 9 980 000 Kč

tel.: 602254280, RK ECOJURIS Kladno

http://reality.idnes.cz/n759409

PRODEJ Reprezentativní RD 6+1

Reprezentativní RD 6+1, postaven

2003, pozemek 975m2, zahrada

862m2, zastavěná plocha 113m2.

cena: 13 990 000 Kč

tel.: 777133130, popovicova@rkjuris.cz

http://reality.idnes.cz/n768500

PRODEJ Prodej RD, Kutná Hora

Prodej dvougeneračního rodinného

domu ( vily ) v Kutné Hoře,

v překrásné a klidné čtvrti Sedlec.

cena: 3 400 000 Kč

tel.724833244, bvreality@bvreality.cz

http://reality.idnes.cz/n811491

PRODEJ Exkluzivní RD, Světice

RD o velikosti 4+1, celková užitná

plocha 300 m2 na pozemku (1.141 m2)

vyhřívaný bazén, finská sauna.

cena: 9 890 000 Kč

ondrej.skokan@century21.cz

http://reality.idnes.cz/n811173

PRODEJ RD, Světice

Novostavba RD, 6+1, 2x koupelna,

garáž. Zastavěná plocha 130 m2,

plocha pozemku 750 m2.

cena: 6 250 000 Kč

zdenek.platil@remaxczech.cz

http://reality.idnes.cz/n811042

PRODEJ RD 7+kk, Jesenice

RD 7+kk se samostatně stojící s

dvojgaráží a pozemkem 2237 m2.

Kolaudace v roce 2007.

cena: 14 900 000 Kč

tel.: 222246262, dobrev@ppinvest.cz

http://reality.idnes.cz/n820000

Nabídka Lokalita Popis Cena Kontakt na prodejce Více informací na
PRODEJ Praha 5, Košíře, Černochova Atraktivní byt 2+kk, 55 m2 v posledním patře novostavby s luxusní a obrovskou terasou 42 m2. Byt je orientován na jih. 3 637 500 Kč tel.: 222232283, prodej@prahabyty.cz http://reality.idnes.cz/n820298
PRODEJ Praha 10, Vršovice, Slovinská Prodej prostorného bytu 3+1,104m2 v udržovaném secesním domě, před převodem do OV . V bytě je velká vstupní hala 16m2. 7 495 000 Kč Miroslav Hausl, tel.: 420725293845 http://reality.idnes.cz/n820297
PRODEJ Praha 9, Letňany, Tupolevova Nabízíme k prodeji rekonstruovaný pěkný byt 3+1/L cca 74m2, OV, na Praze 9  Letňany, v 7. patře panelového domu. 2 720 000 Kč tel.: +420800100627, eden@remaxczech.cz http://reality.idnes.cz/n820295
PRODEJ Odolena Voda, Velkoveská Nabízíme rodinný dům o dispozici 2+1 na pozemku o celkové výměře 131 m2 v obci Odolena Voda, ul. Velkoveská. 990 000 Kč tel.: 222240612, info@grygarreality.cz http://reality.idnes.cz/n820293
PRODEJ Králův Dvůr, Plzeňská Bytová jednotka 2+kk v OV o výměře 42 m2 v přízemí cihlového domu, který prošel rekonstrukcí v roce 1998. Ústř. topení. 999 000 Kč Tomáš Majer, tel.: 728862738 http://reality.idnes.cz/n820276
PRODEJ Tehov, okres Prahavýchod Prodáváme rovinatý pozemek o výměře 7.439m2 na okraji lesa v Tehově u Říčan. Příjezdová cesta vede kolem pozemku. 100 Kč za m2 tel.: 731484900, brno@nejlepsibydleni.cz http://reality.idnes.cz/n820273
PRODEJ Praha 5, Motol, Jeřabinová Prostorný byt 3+kk/B, 96 m2 v novostavbě z r. 2003, Praha 5  Motol, ul. Jeřabinová. Byt se nachází ve 2. podlaží. 5 100 000 Kč tel.: 224309701, info@rscs.cz http://reality.idnes.cz/n820256
PRODEJ Praha 5, Stodůlky, Symfonická Nabízíme k prodeji byt 3+kk s terasou o celkové výměře 97 m2 v osobním vlastnictví, nacházející se ve třetím podlaží. 6 200 000 Kč Radka Vajo, tel.: 420608116644 http://reality.idnes.cz/n820236
PRODEJ Praha 8, Bohnice, Zelenohorská Rekonstruovaný družstevní byt (převod do OV ihned) o dispozici 2+kk o celkové užitné ploše 43 m2 v 1. patře. 2 090 000 Kč Marie Hartingerová, tel.: 724670597 http://reality.idnes.cz/n820184
PRODEJ Mladá Boleslav III, Pod Borkem Nabízím k prodeji byt 1+kk, 33 m2, sklep, s garáží 18 m2, v rekonstruovaném domě v ulici Pod Borkem v Mladé Boleslavi. 1 250 000 Kč tel.: +420800100627, eden@remaxczech.cz http://reality.idnes.cz/n820181

Radnice přispěje
učitelům
na vzdělání


