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Napsali jste nám - pište dál

Milí čtenáři, na tomto místě budete letos nacházet svoje příspěvky a ohlasy na zveřejněné materiály. Protože naše redakce nedělá
časopis pro sebe, ale pro vás, rádi bychom s vámi komunikovali více než dosud. Možná se nám to podaří prostřednictvím malých
diskusních bloků navazujících na malé ankety, jež jsme pro vás připravovali už loni. V lednovém čísle anketa chybí - proč, to zjistíte i při
letmém prolistování našeho měsíčníku (koneckonců to napovídají už i upoutávky na titulní straně): je toho hodně, co jsme vám chtěli
nabídnout, a naše šestnáctistránkové Listy Prahy 14 nejsou nafukovací.
Na vaše názory k danému tématu se tedy tentokrát zeptáme rovnou:

Jak se vám bydlí na Černém Mostě?

Téma je poměrně široké - jako je široký záběr toho, co si pod pojmem Černý Most představíme: šedivé paneláky z počátků výstavby
sídliště, jež se staly symbolem přebývání (nikoli bydlení) na okrajích města, a na druhé straně obytné soubory charakterizované
příjemnou barevností, různorodými materiály i netradičním využitím drobných architektonických prvků a promyšleně dotvářené zelení.
Nevíme, nakolik vás naše otázka osloví, ale už teď se těšíme na všechny vaše příspěvky. Uzávěrka Listů je 15. ledna. Ke stejnému
datu čekáme i na vaše odpovědi na poslední otázku soutěže Hádejte, kde je - najdete ji na straně 16. Výherce z předchozích čísel
Listů zároveň prosíme o strpení: koncem roku redakce v oslabené sestavě připravovala tematickou přílohu zaměřenou na náš region
do Večerníku Praha, a proto musely jít "odkladné" záležitosti stranou. V lednu výhry rozešleme, případně vás vyzveme k jejich
vyzvednutí.

A ještě jedna omluva:

Při hektické uzávěrce minulého čísla, tj. 12/2002, došlo k závažnému přehlédnutí s nemilými následky: v úvodním textu k přehledu
zastupitelů nazvanému Seznamte se, prosím jsme chybně uvedli jako nejmladšího člena Zastupitelstva městské části Praha 14 Petra
Kovandu (31 let) namísto dr. Hany Urbanové (30 let). Jmenované představitelce KDU-ČSL, vedoucí realizačního týmu Sdružení na
pomoc dětem s handicapy - Motýlek, se velice omlouváme.

Poblíž Centra Černý Most stojí v řadě šedivých paneláků jeden, který vyniká svou barevnou třípodlažní přístavbou. Na jeho střeše
najdete malý park se vzrostlými stromy a lavičkami. Je to budova českého ústředí Náboženské společnosti Svědkové Jehovovi v
Bryksově ulici 939/37. Lze ji poznat z dálky podle známého symbolu - strážné věže.
Podle sčítání lidu v loňském roce se k Svědkům Jehovovým přihlásilo 23 162 osob, což představuje čtvrté největší náboženské
společenství v České republice. V ústředí na Černém Mostě bydlí a pracuje přibližně 60 dobrovolníků, mužů i žen. Z angličtiny se zde
překládají časopisy a publikace, dále zde působí oddělení literatury, expedice, stavební úsek. Nemocniční informační služba pomáhá
řešit situace, kdy pacienti žádají o léčbu bez rizik krevní transfuze. Někteří dobrovolní pracovníci se starají o provoz či úklid objektu.
Náboženská shromáždění se zde konají večer každé úterý v 19.15 hodin (česky) a ve středu ve 20 hodin (rusky).Činnost ústředí je
financována z dobrovolných darů členů společnosti a jejích sympatizantů, proto dobrovolní pracovníci v ústředí nepobírají mzdu.

Ústředí Svědků Jehovovových je přístupné veřejnosti. Informace o termínech jeho prohlídky lze získat na telefonu 283 067 111.

JUDr. Lubomír Müller
Zveřejněné názory se nemusejí shodovat se stanoviskem redakce.
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