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Obsah: 

- Hlavní město vyhlašuje soutěž ve sběru notebooků a PC 
- Váháte, kam dát dítě do školy? Využijte nabídku na seminář. 
- Zajíček na koni ze stáje Artuš u Votic zjara zve do sedla 

- Zprávy ze SOSáku ze Sibřiny a z KC Nová Beseda v Klánovicích  
- Zprávy ze ZOO Praha 

    
 

 
 
 

 
 

 

Hl. m. Hl. m. Hl. m. Hl. m. Praha Praha Praha Praha vyhlašuje soutěžvyhlašuje soutěžvyhlašuje soutěžvyhlašuje soutěž ve  ve  ve  ve 
sběru starých počítačůsběru starých počítačůsběru starých počítačůsběru starých počítačů a  a  a  a 

notebookůnotebookůnotebookůnotebooků    
    

Občané Občané Občané Občané i právnické subjekty i právnické subjekty i právnické subjekty i právnické subjekty mohou podpořit svou městskou část mohou podpořit svou městskou část mohou podpořit svou městskou část mohou podpořit svou městskou část 

vvvv    ekologické soutěžiekologické soutěžiekologické soutěžiekologické soutěži 
 

PočítačPočítačPočítačPočítač nebo notebook nebo notebook nebo notebook nebo notebook    má dnes má dnes má dnes má dnes doma doma doma doma snad každýsnad každýsnad každýsnad každý, leckdo skladuje i ty , leckdo skladuje i ty , leckdo skladuje i ty , leckdo skladuje i ty 

staréstaréstaréstaré. . . . Nezisková organizaceNezisková organizaceNezisková organizaceNezisková organizace ASEKOL proto  ASEKOL proto  ASEKOL proto  ASEKOL proto ve spolupráci sve spolupráci sve spolupráci sve spolupráci s    hl. m. hl. m. hl. m. hl. m. 

PrahouPrahouPrahouPrahou uspořádá sběrovou soutěž starých počítačů  uspořádá sběrovou soutěž starých počítačů  uspořádá sběrovou soutěž starých počítačů  uspořádá sběrovou soutěž starých počítačů pro všech 57 pro všech 57 pro všech 57 pro všech 57 

městských částí městských částí městských částí městských částí ssss    názvem Praha plná počítačů. názvem Praha plná počítačů. názvem Praha plná počítačů. názvem Praha plná počítačů.     

    

Podle průzkumu neziskové organizace ASEKOL, která se zabývá 

zpětným odběrem vyřazených elektrozařízení, se v českých 

domácnostech nachází téměř 500 tisíc nepoužívaných počítačů či 

notebooků. „Vysloužilé přístroje chceme recyklovat, díky 
recyklaci se dá znovu využít až 80 % materiálů. Proto jsme ve 
spolupráci s agenturou Dobrý den a za podpory hl. m. Prahy 
vyhlásili soutěž „Praha plná počítačů aneb Pokus o vytvoření 
rekordu sběru vysloužilých počítačů na území Prahy,“ vysvětluje 

Kristina Mikulová, manažerka komunikace společnosti ASEKOL.  

 

 



 

 

Sběr bude probíhat ve dnech 1. až 3. dubna, do soutěže se může 

zapojit všech 57 pražských městských částí a také organizace 

zřízené hl. m. Praha. Občané i právnické subjekty mohou v tyto dny 

odevzdávat na sběrných dvorech hl. m. Prahy své staré počítače  

i notebooky v jakémkoliv počtu. Po skončení soutěže bude 

vyhlášena nejúspěšnější městská část včetně zveřejnění celkového 

množství vybraných počítačů za každou MČ i celkově. Výsledek bude 

zapsán agenturou Dobrý den do České knihy rekordů. 

 

„Cílem soutěže není jen pokusit se vysbírat co největší množství 
starých počítačů, ale především upozornit Pražany na smysl  
a důležitost recyklace elektrospotřebičů a zviditelnit sběrnou síť 
elektrozařízení, která je v Praze na velmi vysoké úrovni,“ říká Ing. 

Jiři Nouza, náměstek primátora hl. m. Prahy.  

  

Občané Újezda nad Lesy mohou odevzdávat počítače a notebooky ve 

sběrném dvoře 

 

17.17.17.17.    
ul. Podnikatelská, Praha ul. Podnikatelská, Praha ul. Podnikatelská, Praha ul. Podnikatelská, Praha 

21212121    

Praha 21, Praha-Běchovice, Praha-

Dubeč 

    tel.: 602 202 191 Praha-Klánovice, Praha-Koloděje 

         

      

    

Akce bude na všech sběrných dvorech hl. m. Prahy zahájena dne 1.Akce bude na všech sběrných dvorech hl. m. Prahy zahájena dne 1.Akce bude na všech sběrných dvorech hl. m. Prahy zahájena dne 1.Akce bude na všech sběrných dvorech hl. m. Prahy zahájena dne 1.    4.4.4.4. 2014 v 2014 v 2014 v 2014 v    9:00 9:00 9:00 9:00 

hodin ahodin ahodin ahodin a    ukončena dne 3.ukončena dne 3.ukončena dne 3.ukončena dne 3.    4.4.4.4.    2014 v2014 v2014 v2014 v    15:00 hod15:00 hod15:00 hod15:00 hodin.in.in.in.    

Více informací je k dispozici na http://envis.praha-mesto.cz nebo www.asekol.cz. 

 

  

 



 



 

    

    
    



SOSOSOSOSák program na Sák program na Sák program na Sák program na bbbbřezenřezenřezenřezen        

    
Den, datum, místo Aktivita Téma 
 
ST  5 . 3.   9:30 -11:30 
KOLOD ĚJE 

 
RYBIČKY  

 
Keramické květiny do květináče i zahrádky 

 
ČT 6. 3.  16:00-18:00 
 

 
OTEVŘENÉ TVOŘIVÉ 
DÍLNY 

 
Keramické květiny do květináče i zahrádky 

 
ST 12 . 3.  9:30 -11:30 
KOLOD ĚJE 
 

 
RYBIČKY 
 

 
HU, HU, HU JARO UŽ JE TU – slunce ze 
slaného těsta a pestrých drobností 
 

 
ČT 13. 3.  16:00-18:00 

 
OTEVŘENÉ TVOŘIVÉ 
DÍLNY 

 
HU, HU, HU JARO UŽ JE TU – slunce ze 
slaného těsta a pestrých drobností 
 

 
ČT 13.  3.  od 19:00 

 
KERAMICKÝ ATELIER 
POMNĚNKA pro dospělé 
 

 
Vlastní tvorba nebo  Keramické květiny do 
květináče i zahrádky 

 
PÁ  14. 3.  14:00- 19:00 

 
L.O. SOS – líbezná 
odpoledne se S0Sákem 
 

 
Řecké umění  4.století 

 
ST 19. 3.  9:30 -11:30 
KOLOD ĚJE 
 

 
RYBIČKY 

 
Pohyblivé panenky a panáčci na hraní 

 
ČT 20. 3. 16:00-18:00 
 

 
OTEVŘENÉ TVOŘIVÉ 
DÍLNY 

 
Pohyblivé panenky a panáčci na hraní 

 
ST 26. 3.  9:30 -11:30 
KOLOD ĚJE 
 

 
RYBIČKY 

  
Zdobené květináče 

 
ČT 27. 3.  16:00-18:00 
 

 
OTEVŘENÉ TVOŘIVÉ 
DÍLNY 

  
Zdobené květináče 

 
ČT 27.  2.  od 19:00 
 

 
KERAMICKÝ ATELIER 
POMNĚNKA pro dospělé 
 

 
Vlastní tvorba 

 
PÁ  28. 3.  14:00- 19:00 
 
 
 
7.3.-9.3. ANIMAČNÍ 
WORKSHOP II 

 
L.O. SOS – líbezná 
odpoledne se S0Sákem 
 

 
Helénistické umění 
 
 

Více na www.sosakos.cz Více na www.sosakos.cz Více na www.sosakos.cz 



    

Program KC Nová Beseda KlánoviceProgram KC Nová Beseda KlánoviceProgram KC Nová Beseda KlánoviceProgram KC Nová Beseda Klánovice    

            PROGRAM březen 

2014 
Výstava m ěsíce            …?  mamART 
Název výstavy je i beze slov dosti výmluvný. Výstava je prodejní a potrvá do konce března. 
 
Kino, filmový klub 3. 3. pond ělí, 20:00               CIZÍ OBĚD 
Pozitivně laděná romance se odehrává v současné Bombaji. Indie, Fr., Něm./2013/104 min/české 
titulky 
 
Kino 5. 3. st ředa, 20:00            12 LET V ŘETĚZECH 

Pravdivý příběh o nezdolné touze po svobodě aspiruje se svými 9 oscarovými nominacemi na film 
roku 2013! USA/2013/drama, životopisný/134 min/přístupný od 15 let/české titulky 

 
Kino pro d ěti 9. 3. ned ěle, 16:00   DOBRODRUŽSTVÍ PANA PEABODYHO A SHERMANA  

Pan Peabody je nejdokonalejší pes na světě. USA/2014/animovaný, rodinný/92 min/v českém znění  
 
Kino 10. 3. pond ělí, 20:00       NYMFOMANKA, část II. 
Pokračování studie ženské sexuality od Larse von Triera. Dánsko/2013/124min/přístupný od 18 
let/české titulky 
 
Přednáška 11. 3. úterý, 20:00               ŠANCE PRO  UZDRAVENÍ 
PhDr. Lýdia Tolčinskaja, žačka a spolupracovnice světově uznávaného Dr. M. Norbekova. 
 
Kino 12. 3. st ředa, 20:00        BABOVŘESKY 2 
Letní komedie Zdeňka Trošky. ČR/2014/komedie/110 min/mládeži přístupný  
 
Koncert 13. 3. čtvrtek, 19:30 KAŽDÝ DRUHÝ ČTVRTEK v m ěsíci      BLUES JAM SESSION  
Akce pro všechny, kteří mají chuť si zahrát se spřízněnými dušemi. 
 
Divadlo pro d ěti 16. 3. ned ěle, 16:00 a 17. 3. pond ělí, 9:00 a 10:30    PŘÍBĚHY Z POPELNICE 

Stará popelnice se může stát vším, co si dva nezbední kluci přejí a představují.  
Hrají:  Jarmil Škvrna a Karel Zima 
 
Kino 17. 3. pond ělí, 20:00        ZLODĚJKA KNIH  
Film o hledání krásy i za těch nejošklivějších podmínek. USA/2014/drama/131 min/přístupný od 12 
let/české titulky 
 
Přednáška 18. 3. úterý, 19:30              SIBI ŘSKÉ DOBRODRUŽSTVÍ 
Rekordní cesta motocyklového novináře, dobrodruha, cestovatele a fotografa Jaroslava Šímy. 
 
Kino 19. 3. st ředa, 20:00                PAMÁTKÁŘI 
Film G. Cloonyho zobrazující události během 2. světové války. USA/2014/komedie, válečný/112 
min/přístupný od 12 let/české titulky 
 
Divadlo 23. 3. ned ěle, 19:30                   JAK SE CO DĚLÁ 
Literární causerie - brilantní úvahy, postřehy i závěry, od laskavého nadhledu po nezvladatelný chechot 
komické divadelní masky; to je doména, kde vládne pan Karel Čapek.  
Hrají:  Petr Kostka a Carmen Mayerová  
 
Kino 24. 3. pond ělí, 20:00              V NITRU LLEWYNA DAVISE 
Nový film bratrů Coenových. USA/2014/drama/105 min/přístupný od 12 let/české titulky  
 
Kurz 25. 3. úterý, 19:30 a 20:30            SOCIAL CLUB - poklábosení v angli čtin ě 
Potřebujete své anglické sebevědomí ukotvit, posílit nebo jen podpořit? Přijďte se přesvědčit, že se 
domluvíte. 
 
 



Záznam opery 26. 3. pond ělí, 20:00                AIDA 
Nezapomenutelná inscenace Aidy v Metropolitní opeře. USA/2012/záznam opery/180 min/české  
a anglické titulky 
 
Kino pro d ěti 30. 3. ned ěle, 16:00            BELLA A SEBASTIÁN 
Příběh chlapce Sebastiána a jeho fenky Belly. Francie/2013/rodinný, dobrodružný/95 min/v českém 
znění 
 
KAŽDÁ STŘEDA do června 2014                                                                  MODERNÍ YOYOVÁNÍ  
17:00-18:00 Lektor:  Adam-David Hutchinson 
 
KAŽDÝ ČTVRTEK do června 2014                                                                   FOOTBAG (hakisak) 
16:00-17:00 Lektor: Pavel Červený  

 
Rezervace a informace:  www.kcnovabeseda.cz 

tel: 245 019 061 (každý všední den mezi 10:00 a 13:00), e-mail: info@kcnovabeseda.cz 
 

Změna programu je vyhrazena 

KAVÁRNA Nová Beseda  s dětským koutkem Po-Pá 10:00-13:00 a 15:00-22:00  
So 14:00-22:00 a Ne 14:00-20:00 

Děkujeme městské části Praha-Klánovice za pomoc a finanční podporu koncertů  
a divadelních představení pro děti i dospělé 

 
 

Zprávy ze ZOO Zprávy ze ZOO Zprávy ze ZOO Zprávy ze ZOO  Praha  Praha  Praha  Praha     
 

Slůně Sita a mládě orangutana Diri z pražské zoo oslavují první Slůně Sita a mládě orangutana Diri z pražské zoo oslavují první Slůně Sita a mládě orangutana Diri z pražské zoo oslavují první Slůně Sita a mládě orangutana Diri z pražské zoo oslavují první 

narozeniny. narozeniny. narozeniny. narozeniny. Oslavenci Oslavenci Oslavenci Oslavenci ddddostali ostali ostali ostali dárkdárkdárkdárky ay ay ay a gratul gratul gratul gratuloval jimoval jimoval jimoval jim znám znám znám známýýýý mim mim mim mim    
BorisBorisBorisBoris Hybner Hybner Hybner Hybner....    

Sita a Diri jsou jedněmi z nejvýznamnějších přírůstků posledních 

let. Slona se povedlo v historii Zoo Praha rozmnožit vůbec poprvé, 

mládě orangutana přišlo na svět po dlouhých dvaačtyřiceti letech. 

Jejich první narozeniny se slavily společně v neděli 9. února 2014.  

Gratulovat malým oslavencům přišel mim Boris Hybner a pražský 
primátor Tomáš Hudeček. Mladé pantomimické uskupení Mime 

Prague předvedlo pod dohledem Hybnera unikátní němý skeč  

o zvířatech ze Zoo Praha.  
Slonice Sita se narodila 11. února 2013. Za rok života výrazně 
zmohutněla. Chovatelé dnes její váhu odhadují na půl tuny. Malá 
sloní slečna nalezla v posledních týdnech velké zalíbení v koupání. 

„Ačkoli její matka Donna vodu příliš ráda nemá a raději se 
sprchuje, Sita s chutí dovádí ve velkém bazénu,“ popisuje 

chovatelka Veronika Štruplová, „donedávna se do vody vydávala 
pouze v doprovodu dalších slonů, dnes už se tam bez obav koupe  
i zcela sama.“ 

Život orangutaního mláděte Diri, které přišlo na svět 4. února 2013, 

je mnohem poklidnější. Roční Diri zatím naprostou většinu času 
tráví u matky Mawar. „Poslední dobou se Diri od Mawar začíná občas 

vzdalovat,“ líčí chovatelka primátů Šárka Hanzálková, „při krmení 
v boxech leze samostatně po mříži dveří a snaží se ochutnávat 
některé dobroty. Zdá se, že Diri chutná hroznové víno a banán.“ 

Miroslav Bobek, ředitel Zoo Praha 

 



 

ElektroniElektroniElektroniElektronická verze Újezdského Zpravodaje, měsíčníkcká verze Újezdského Zpravodaje, měsíčníkcká verze Újezdského Zpravodaje, měsíčníkcká verze Újezdského Zpravodaje, měsíčník    

- Obsahuje úplné příspěvky, které byly pro účely tištěné verze  
redakčně zkráceny anebo příspěvky, které se do tištěné verze 
nevešly. 

- Šéfredaktorka: Lucie Černá, 775 44 77 59,  redakce@praha21.cz 
- Inzerci zasílejte na inzerce@praha21.cz 

- Titul navrhla Lucie Černá 
- Uzávěrka je shodná s uzávěrkou tištěné verze, tedy ta příští  

 

 
 
Elektronickou verzi Újezdského Zpravodaje naleznete na     www.praha21.cz 
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