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Drakiáda na Černém Mostě

Pouštění draků patří k podzimu stejně jako k jaru hraní kuliček. A tak si můžete přijít pustit draka, malého či velkého, koupeného nebo
vlastnoručně zhotoveného v sobotu 11. října od 14 hod. na kopec u autobusové zastávky Gen. Janouška (bus č. 141). Čeká na vás
ukázka létání draků a pro každého malá pozornost. Záštitu nad drakiádou převzal zástupce starosty Jaroslav Jiroušek.

K výročí Československa

U příležitosti 85. výročí vzniku Československa se uskuteční dne 27. října od 15 hod. u pomníku padlých z 1. světové války v Hloubětíně
slavnostní shromáždění za účasti představitelů MČ Praha 14 a Praha 9 a Českého svazu bojovníků za svobodu.

Volná místa v dětských kurzech

Oddělení kultury a občanských záležitostí kanceláře starosty oznamuje, že jsou ještě volná místa v kurzech výtvarné výchovy pro
předškolní i školní děti, v kurzu pohybové výchovy a v dětském pěveckém sboru Prahy 14 Pueri et Puellae. Přihlášky a informace u
Marcely Pavlíčkové, tel. 281 005 279.

Závody koloběžek

Na pěší promenádě nad tubusem metra se po roce opět konaly závody na koloběžkách a kolečkových bruslích. Závodili především ti
nejmenší, ale na startu se 24. září objevili vedle 42 dětí a teenagerů i tři dospělí. Od pořadatele, Městské části Praha 14, obdrželi
všichni účastníci diplom a sladkou odměnu a vítězové malou hračku.

Nová prodejna zdravotnických pomůcek

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví informuje, že v objektu Polikliniky Černý Most, Gen. Janouška 902, byla otevřena prodejna
zdravotnických pomůcek, tel.: 281 912 487. Otevírací doba: po-čt 9-17 hod, pá 9-16 hod.

 

Dny tvořivosti

Kluci a holky, tátové a mámy, srdečně vás zveme na Dny tvořivosti. Co vás čeká: malba, grafika, výroba ručního papíru, mozaika, sklo,
textil, keramika (i točení na kruhu). Kdy? V pátek 10. října od 15 do 18 hodin, v sobotu 11. října od 10 do 12 + od 14 do 18 hodin, v
neděli 12. října od 10 do 12 + od 14 do 17 hodin. Kde? Mateřské centrum Klubíčko, Komunitní centrum Motýlek, Vlčkova 1067
(kousek od metra Rajská zahrada, vchod z Bouřilovy ulice). Vstupné dobrovolné. Těšíme se na vás. YMCA Praha, Školička Beránek,
MC Klubíčko děkují MČ Praha 14 a Magistrátu hlavního města Prahy za podporu.

Beseda o investicích v Hloubětíně

Výbor I. občanského sdružení Hloubětín ve spolupráci s iniciativní skupinou bytových družstev zvou na besedu, která se koná dne 15.
října od 17 hod. ve školní jídelně ZŠ v Mochovské ulici. Na programu: investiční záměry v Hloubětíně (stavba bytových bloků a
modlitebny). Informace přednese a na dotazy bude odpovídat zástupce starosty ing. Miroslav Skala.
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Sběratelé v Klubíčku

Klub maminek Klubíčko a oddíl Vydry už podruhé pořádají setkání sběratelů. Proběhne ve čtvrtek 23. října od 16 do 18 hod. v klubu
maminek Klubíčko ve Vlčkově ulici na Černém Mostě. Zveme všechny holky a kluky, aby přišli vyměňovat vše, co sbírají - známky,
mince, samolepky, telefonní karty, mušličky, pohledy, ubrousky atd.

 

Setkání prvňáčků

Při loučení s mateřinkou si děti malovaly trička a absolvovaly noční zkoušku odvahy.

 

MŠ Sluníčko srdečně zve všechny své bývalé žáčky na Setkání prvňáčků, které se uskuteční ve čtvrtek 16. října od 16 hodin v budově
MŠ, Generála Janouška 1005. Přijďte společně se svými rodiči.

 

JAHODOVÉ MENU

Zdravíme všechny děti, jejich kamarády a rodiče z našeho dětského klubu.

Náš klub pro děti je opět po prázdninách otevřen každé pondělí, úterý a středu. Provoz však bude brzy rozšířen!

O prázdninách jsme si s dětmi užívali na třech jahodových minitáborech. Celkem s námi vyrazilo přes 40 dětí, které se těšily ze
sluníčka, koupání a spousty her. Pokud máte chuť přiložit v našem klubu ruku k dílu, s radostí vás uvítáme mezi námi! Těšíme se na
každého, kdo zazvoní na náš zvonek!

Vybíralova 969
Černý Most

tel. 281 916 352, 777 674 060
jahoda@dobrovolnik.cz

www.jahoda.dobrovolnik.cz

 

 

Poradna ve Šromově ulici

Jak už jsme velmi stručně napsali v zářijových Listech, byla ve Šromově ulici 861 na Černém Mostě otevřena Poradna pro rodinu,
manželství a mezilidské vztahy. Dnes tuto informaci dále doplňujeme. Jedná se o další detašované pracoviště Městského centra
sociálních služeb a prevence. Poradna nabízí bezplatnou, a chcete-li i anonymní, poradenskou, psychoterapeutickou a sociální pomoc
v náročných životních situacích a při řešení problémů v oblasti mezilidských vztahů. Součástí poradny je od září i klub pro seniory. K
dispozici vám jsou sociální pracovnice a psycholog, kteří jsou samozřejmě vázáni mlčenlivostí.

Můžete se na ně obrátit například v následujících situacích: neshody mezi členy rodiny, problematické vztahy dospívajících, neochota
jednoho partnera setrvat v manželství, porozvodové uspořádání, problémy soužití více generací, žárlivost, agresivita, nevěra, volba
životního partnera, problémyv zaměstnání. Objednat se můžete na tel.: 281 912 144, 281 915 019.

"Jsme připraveni vám naslouchat a těšíme se na vás, vzkazuje psycholožka poradny Petra Frančeová.



Soutěžili i tatínkové

Sponzorský dar může mít různou podobu - ten, který děti z MŠ Obláček na Černém Mostě dostaly jednoho slunečného zářijového
odpoledne, hýřil barvami, veselými tóny i dobrou náladou. Zábavný odpolední program Inky Rybářové se spoustou soutěží o malé
dárky, určených předškolákům i jejich rodičům, Obláček dostal darem, jako poděkování za možnost natočit v barevně nápaditém
interiéru školky pořad pro děti. A protože se vzájemná spolupráce osvědčila, počítá se s tím, že na konci školního roku Inka Rybářová
se svým programem pobaví děti u příležitosti loučení s budoucími prvňáčky, a uvažuje se i o dalším natáčení.

-vš-

Diakonie pořádá sbírky

Humanitární sbírky pro potřebné, organizované neziskovou organizací se sídlem v Broumově, probíhají pravidelně vždy ve všedních
dnech od 10 do 17 hodin a každou první sobotu v měsíci od 10 do 14 hodin na Černém Mostě. Darovat můžete oblečení, lůžkoviny,
záclony, látky, stany, spací pytle, školní a sportovní potřeby, hračky, obuv (pouze novou), prací a čisticí prostředky, hygienické potřeby,
smíšený papír, poškozený netříděný textil. Adresa: Oblastní středisko sociálních služeb Praha, Doležalova 1021, tel.: 281 911 943.

Triangl nabízí pomoc

Po prázdninách pokračuje naše spolupráce s Trianglem - zařízením, jež se zaměřuje na děti ve věku základní školní docházky
ohrožené zdraví škodlivými návyky a na jejich rodinné příslušníky. Včasná pomoc je základem úspěchu: podle údajů ministerstva
zdravotnictví alkohol okusily více než čtyři pětiny jedenáctiletých dětí, v patnácti letech kouří každý pátý, mezi šestnáctiletými nejméně
jedna třetina dětí užila drogu. Může se to týkat i vás.

Pokud se na Triangl obrátí dítě bez vědomí rodičů, může mu být poskytnuta jednorázová konzultace, k další spolupráci je potřebný
souhlas rodičů. Triangl nabízí nejen krátkodobé poradenství, zejména rodičům, ale i dlouhodobější poradensko-terapeutické vedení,
zaměřené na péči o celou rodinu. Jeho služby jsou bezplatné, veškeré poskytnuté informace jsou přísně důvěrné. Nechcete-li Triangl
navštívit, můžete zdejší odborníky kontaktovat i písemně - odpověď bude zveřejněna v Listech.

Triangl, Šromova 861, 198 00 Praha 9, Černý Most, otevřeno Po až Čt od 8 do 18 hod., objednání osobně nebo tel. denně
do 15.30 hod.

telefon: 281 915 013, mobil: 604 252 887
e-mail: triangl@mcssp.cz

triangl@volny.cz
webové stránky: www.mcssp.cz

 

 

Informační služba ACEin

Tento univerzální informační systém slouží stručně shrnuto ke sdělování informací prostřednictvím několika komunikačních prostředků.
Jednak lze využívat různé rubriky internetového vyhledavače www.acein.cz, dále je tu call centrum s jednotným telefonním číslem 12612
na území celé ČR za místní hovorné, jehož operátorka odpovídá (od pondělí do pátku od 7.30 do 20 hod.) volajícím na dotazy týkající
se především informací o službách či zboží klientů ACEin z různých regionů ČR. Svým klientům, mezi nimiž jsou i radnice obcí, měst a
městských částí Prahy, instaluje ACEin jednoduché webové stránky. Novinkou je možnost zasílat zdarma z jedné adresy na internetu
krátké textové zprávy (SMS) na mobilní telefony. V některých lokalitách pravidelně vycházejí Servisní noviny ACEin. V rámci projektu
ACEin lze nalézt i pracovní uplatnění.

 

Program domu dětí a mládeže

DDM v Praze 9 nabízí cca 140 zájmových kroužků nejen dětem, ale i dospělým, dále podzimní a jarní tábory, internet klub, street club
pro mládež a každý měsíc příležitostné akce. Nově otevřené kroužky, např. latinsko-americké tance, zdravotní cvičení, netradiční hry,
volejbal, ekologie, dekorace. Informace ohledně všech kroužků, anotace, aktuální rozvrh, ceny a přihlášku najdete na www.ddm.zde.cz.
Přihlásit se můžete u vedoucích oddělení DDM, Měšická 720, Praha 9-Prosek, tel./fax 286 884 456-7, 605 486 587. Chcete-li
dostávat informace o akcích DDM



e-mailem, napište na: novinky@ddm.zde.cz.

 

Výstava v galerii Kollmanka

Ve čtvrtek 9. října bude v galerii Kollmanka v Újezdě nad Lesy, Hodkovská ul. 1210 (busem č. 250 od konečné metra Černý Most do
zastávky Zbyslavská), v 17 hod. zahájena výstava obrazů a rytého skla Františka Kollmana a fotografií Jaroslava Malého. V
doprovodném programu vystoupí Richard Tesařík, Karel Zich, Milan Dufek a část Rangers, Ivan Vyskočil, Ivana Chýlková, básník
Pavel Vrána, Tulák Charlie a houslista Ota Zich. Výstava se pořádá k uctění památky Vladimíra Tesaříka.

 

Jubileum skladatele Miroslava Hlaváče

V říjnu oslaví osmdesáté narozeniny ing. Miroslav Hlaváč, hudební skladatel, žijící posledních třicet let v Hloubětíně, autor zhruba 120
skladeb. Mnohé z nich byly oceněny v domácích i zahraničních soutěžích, vysílány v rozhlase, vydány tiskem či na gramodeskách. Dílo
tohoto všestranného umělce, jenž se dlouhá léta věnoval i své technické profesi - pracoval jako projektant mostů -, zahrnuje skladby
orchestrální, komorní, vokální, scénické i elektroakustické. K jeho vrcholným dílům patří orchestrální balet Čarodějův učeň z roku 1963,
o dvacet let později zfilmovaný, autorem adaptovaný na šestidílnou suitu. Miroslav Hlaváč sám si cení také celovečerní opery Inultus
podle Zeyerovy Pražské legendy z tragické pobělohorské Prahy, elektroakustických baletů Atlantiana a Nokturno u fontány,
orchestrálního baletu Héró a Leandros, ale i dětských sborových sbírek, které jsou podle jeho názoru neprávem opomíjeny. Odborníci
oceňují zejména jeho přínos k rozvoji elektroakustické hudby, osobitě zpracovávající konkrétní zvuky z přírody i tóny získané
prostřednictvím generátorů, které se věnoval v 60. letech a k níž jako jeden z mála vytvářel originální grafické partitury.

Osobnosti Miroslava Hlaváče bude věnován obsáhlý materiál v prosincovém rozšířeném čísle Listů. -vš-

 

Malý občanský oznamovatel

Blahopřání k životnímu výročí

Blahopřejeme paní Božence Štolbové z Hloubětína k 80. narozeninám, které oslaví 10. října. Do dalších let hodně zdraví a
spokojenosti přeje celá rodina.



Vlasta a Ladislav Běhounkovi oslaví 23. října diamantovou svatbu. Před 60 lety byli oddáni děkanem Ešnerem v kostele sv.
Bartoloměje v Kyjích. Paní Vlasta, rozená Čápová, je absolventkou konzervatoře, vyučovala na klavír a mezi její nejlepší žačky patřila
Ivanka Hejnová, manželka kyjského starousedlíka a scenáristy Jiřího Hubače. Běhounkovi bydleli do roku 1950 na Jahodnici, kde
dostali byt po akademickém malíři Stříbrném. Přestože se v roce 1951 přestěhovali na Smíchov, k Praze 14 mají stále pevnou vazbu,
neboť sem dojíždějí do rodinného domku po rodičích.

 

Zemřel malíř Pavel Nešleha

V sobotu 13. září ve věku 66 let zemřel po těžké nemoci akademický malíř Pavel Nešleha, který své dětství prožil v Jiráskově čtvrti v
Kyjích. Pavel Nešleha vystudoval Vysokou školu uměleckoprůmyslovou, od roku 1987 patřil ke skupině Zaostalí, v roce 1994 se stal
členem Spolku výtvarných umělců Mánes. Jeho tvorba zahrnovala vedle malby a grafiky také objekty, fotografie, světelné objekty a
reliéfy. Od roku 1990 do roku 2002 vedl ateliér malby na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze, kde byl profesorem a kde řadu
let působil ve funkci prorektora. Stal se nositelem několika cen na mezinárodních fórech, v roce 1976 se podílel na realizaci
světelného prostoru pro Mramorový palác v Teheránu, později navrhl řešení chodby v Československém památníku v Osvětimi.
Současná výtvarná scéna v osobě Pavla Nešlehy ztratila výrazného a nepřehlédnutelného umělce. -red-


