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Vodáci a pochodníci v jednom dni – blíÏe na str. 16
(Rio Rokytka) a str. 26–27 (Pochod kolem Prahy 14).

MĚSÍČNÍK OBČANŮ ČERNÉHO MOSTU, HLOUBĚTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC

foto: Jaroslav ·míd
kresba: Petr Drábek
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Bleděmodrý svět
„Je to totéÏ, jenom v bledûmodrém, fiíkáme ãas-

to o vûcech, které jsou podobné a pfiesto jiné.
Takov˘ je i svût dûtí s postiÏením ve srovnání se
svûtem jejich vrstevníkÛ.“ ¤ekla mimo jiné Zuza-
na Jelenová, pfiedsedkynû SdruÏení na pomoc
dûtem s handicapy KC Mot˘lek pfii zahájení ver-
nisáÏe fotografií, jejichÏ autory byly v˘hradnû dûti
s postiÏením, a která má název „Svût v bledûmod-
rém“. VernisáÏ této v˘jimeãné v˘stavy probûhla
10. fiíjna v Centru âern˘ Most, které bylo hlavním
partnerem fotosoutûÏe. Díky jejich sponzorskému
daru si z vernisáÏe odná‰ely dárky v‰echny vysta-
vující dûti. Svou pfiítomností v‰echny potû‰il
i námûstek ministra práce a sociálních vûcí MUDr.
Marián Ho‰ek a pro dobrou náladu zahrál ãlen sku-
piny KOA Mário Bihári. Fotografické soutûÏe, kte-
rá vyústila v tuto originální v˘stavu se zúãastnilo
celkem 35 dûtí se 105 fotografiemi prakticky z celé
republiky. Uveìme napfiíklad dûtské fotografy
z Brna, Blatné, Boskovic, Fr˘dlantu nad Ostravi-
cí, âelákovic, Podûbrad – témûfi v‰ichni se také na
vernisáÏ osobnû dostavili. Je‰tû v prÛbûhu listopa-
du si v˘stavu mÛÏete prohlédnout v prostorách
KC Mot˘lek, Vlãkova 1067, âern˘ Most.

text a foto: ves

Bleděmodrý svět

Leto‰ní 5. roãník Drakiády, organizované obvodní organizací âSSD mûl ponûkud
tûÏ‰í podmínky pro pofiádání, neÏ mûly ty pfiede‰lé. Louka nad zastávkou auto-

busu u ulice Generála Janou‰ka, kde se toto kaÏdoroãní pou‰tûní drakÛ odehrává, se
totiÏ zãásti stala staveni‰tûm a tudíÏ mûli draci a jejich majitelé men‰í pole pÛsobnosti.
I tak se jich tady letos se‰lo hodnû a zasoutûÏili si nejen o to, ãí drak vyletí nejv˘‰,
ale i o draka nejoriginálnûj‰ího. Dûti si mohly zase nechat pomalovat obliãej a kdo
mûl chuÈ, mohl si opéct na oh˘nku bufitíka. Pfii pfiíjemné hudbû z ampliónÛ tady pfiíz-
nivci drakÛ strávili pûkné fiíjnové sobotní odpoledne.    text a foto: ves

Drakiáda popáté Drakiáda popáté 

Bûhem vernisáÏe hrál pfiítomn˘m ãlen skupiny
KOA Mário Bihári

Nejen vítûzové jednotliv˘ch kategorií, ale
v‰ichni úãastníci v˘stavy dostali dárky z rukou
zástupkyÀ Mot˘lka a námûstka ministra prá-
ce a sociálních vûcí MUDr. Mariána Ho‰ka.

Nûktefií handicapovaní se neobejdou bez pomo-
ci vûrného psího pfiítele 

Jeden z vítûzn˘ch snímkÛ
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Na svém 90. jednání dne
27. 9. Rada mj.

• schválila VII. Rozpoãtové opatfie-
ní Mâ Praha 14 na rok 2006. Roz-
poãet po tomto opatfiení k 15. 9. 2006
ãiní 296 710,00 tis. Kã

• schválila uzavfiení smlouvy o part-
nerství a vzájemné spolupráci se
Soukrom˘m gymnáziem Arcus Pra-
ha 9, s. r. o. 

• schválila pronájem pokoje v uby-
tovnû Z· Vybíralova, âern˘ Most 

• souhlasila s nav˘‰ením rozpoãtu
o 790.000 Kã na opravu havarijního
stavu zbylé zdi domu ã. p. 14 v ul.
Prelátská

• souhlasila na základû doporuãení
komise pro posouzení a hodnocení
nabídek s uzavfiením smlouvy o dílo
s firmou: Belstav Praha, s. r. o. na
akci „Rekonstrukce stfiech ul. Kar-
da‰ovská ã. p. 775, 776, Praha 9“ 

• souhlasila s pronájmem nebyto-
v˘ch prostor v M· Chvaletická 917
firmû SOVA, s. r. o. do 1. 10. 2007 

• souhlasila s finanãním krytím ve
v˘‰i 69 % celkov˘ch nákladÛ v pfií-
padû pfiidûlení grantu Z· Chvaletic-
ká na rekonstrukci povrchu venkov-
ního sportovi‰tû vãetnû rekonstrukce
atletick˘ch drah a sektorÛ atletick˘ch
disciplín a jejich vybavení drobn˘mi
sportovními zafiízeními (basketbalo-
v˘mi ko‰i, brankami, tyãemi na odbí-
jenou, nohejbal apod.)

• vzala na vûdomí návrh „OPE-
RAâNÍ PROGRAM PRAHA – Kon-
kurenceschopnost“ vãetnû vyhodno-
cení vlivÛ na Ïivotní prostfiedí (SEA)

• vzala na vûdomí informaci o prÛ-
bûhu stavby tlakové kanalizace v ul.
Broumarské v souvislosti s rekon-
strukcí této komunikace 

Na svém 91. jednání dne
10. 10. Rada mj.

• souhlasila s uzavfiením dohody
o partnerství a spolupráci mezi Mâ
Praha 14 a OS Jahoda se sídlem
Vybíralova 969 pfii realizaci projek-
tu „JAHODA Centrum komunitních
aktivit“. Schválila finanãní spoluú-
ãast ve v˘‰i 50% nákladÛ na realiza-
ci tohoto projektu, která nepfiekroãí
ãástku ve v˘‰i 250 000 Kã

• souhlasila s návrhem odpovûdi na
dopis ve vûci v˘mûny oken v ulici
Rochovská ã. p. 757–763, k. ú. Hlou-
bûtín

• souhlasila 1) s nav˘‰ením rozpo-
ãtu na pokrytí zv˘‰en˘ch cen energií
v roce 2006 pro Z· a M· v celkové
v˘‰i 1 200 tis. Kã; 2) s nav˘‰ením
rozpoãtu na zfiízení nov˘ch ‰atních
skfiíní pro Z· Bfií VenclíkÛ v celkové
v˘‰i 385 tis. Kã

• souhlasila se zplnomocnûním
obch. spoleãnosti MARSH, s. r. o.
k zastupování Mâ Praha 14 pfii zaji‰-
tûní realizace vefiejné zakázky malé-
ho rozsahu na poji‰tûní majetku,
odpovûdnosti za ‰kodu a dal‰ích rizik
Mâ Praha 14 

• souhlasila s odpisy nedobytn˘ch
pohledávek – pokut v celkové v˘‰i
65.500 Kã, tyto pokuty jsou vedeny
v reÏimu zákona ã. 337/1992 Sb.
o správû daní a poplatkÛ ve znûní
pozdûj‰ích pfiedpisÛ

• souhlasila s bezúplatn˘m pfievo-
dem pozemkÛ parc. ã. 708/38, 708/39
a 2468/2, v‰e k. ú. Hloubûtín, do
svûfiené správy nemovitostí Mâ Pra-
ha 14

• souhlasila s poskytnutím finanã-
ní podpory ve v˘‰i 20.000 Kã na pro-
jekt „Plavecko-bûÏeck˘ pohár 2006
aÏ 2007“. Finanãní prostfiedky budou

poskytnuty R TEAMu, obãanskému
sdruÏení

• nesouhlasila 1) s umístûním optic-
kého kabelu do pozemkÛ parc. ã.
1695/1 a 2886/1, k. ú. Kyje a s uza-
vfiením smlouvy o budoucí smlouvû
o zfiízení vûcného bfiemene umístûní
optického kabelu sítû Karneval
Media; 2) s umístûním optického
kabelu do pozemkÛ 2889/1 a 2889/21,
k. ú. Kyje

• schválila VIII. rozpoãtové opat-
fiení Mâ Praha 14 na rok 2006. Roz-
poãet po tomto opatfiení k 5. 10. 2006
ãiní 297 727,80 tis. Kã

• stanovila celkov˘ poãet zamûst-
nancÛ zafiazen˘ch do Úfiadu Mâ Pra-
ha 14 pro rok 2007 ve v˘‰i 203

• schválila bezúplatn˘ pfievod infor-
maãních stojanÛ z úãetní evidence
Mâ Praha 14 na Z· a M· v Praze 14 

• doporuãila Ïadatele o byt na pfii-
dûlení byt. jednotky z kvóty bytÛ hl. m.
Prahy urãen˘ch pro Mâ Praha 14

Kontrolní výbor 
ZMČ Praha 14 (18. 9.)

âlenové KV se seznámili se zprávou
z namátkové kontroly zadávání vefiej-
n˘ch zakázek a v˘sledkÛ v˘bûrov˘ch
fiízení, provedené ãlenem KV Ing.
VyslouÏilem. Kontrolou nebyly zji‰-
tûny nedostatky. Dále vzali na vû-
domí zprávu p. Kovandy a pí Pet-
zoldové o provedení namátkové
kontroly vyfiizování stíÏností, doru-
ãen˘ch na ÚMâ Praha 14 ve druhém
ãtvrtletí 2006. Kontrola byla prove-
dena u odpovûdn˘ch pracovníkÛ kan-
celáfie tajemníka. Nebyly zji‰tûny
nedostatky v jejich ãinnosti. V‰ech-
ny stíÏnosti byly vãas a fiádnû fie‰e-
ny. Kontrolní v˘bor vzal na vûdo-
mí informaci kanceláfie tajemníka
o stíÏnostech, doruãen˘ch na ÚMâ
Praha 14 ve 2. ãtvrtletí 2006. 

Poznámka: informace o odborn˘ch
komisích a v˘borech jsou zpracová-
ny redakcí podle ovûfien˘ch zápisÛ
z jednání tûchto orgánÛ. Zápisy
naleznete na www.praha14.cz.
Usnesení odborn˘ch komisí Rady
Mâ Praha 14 jsou pouze doporu-
ãující a nejsou pro Mâ Praha 14
závazné.
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Pozvánka
na Dny zdraví
Odbor sociálních vûcí a zdra-

votnictví ÚMâ Praha 14 pofiádá

jiÏ poosmé zdravotnû preventiv-

ní akci Den zdraví. ObãanÛm

bude dne 22. listopadu od 9 do

16 hod. v Galerii 14, nám. Plk

Vlãka 686, âern˘ Most nabídnu-

to bezplatné mûfiení cholesterolu,

krevního tlaku, antropometrické

poradenství, poradna v oblasti

zdravé v˘Ïivy, poradna pro odvy-

kání koufiení a poradna prevence

‰ífiení infekce HIV/AIDS a ostat-

ních sexuálnû pfienosn˘ch one-

mocnûní.

Úřad městské části Praha 14
Bfií VenclíkÛ 1073, âern˘ Most, 198 21 Praha 9

ústfiedna: 281 005 111, 225 295 111 (místo 111 moÏno volit linku), 
fax podatelna: 281 912 861, 

sekretariát starosty: fax 281 912 855 a tel. 281 005 235, fax místostarostové: 281 005 380 
Informaãní kanceláfi: informace@p14.mepnet.cz

Elektronická adresa úfiadu: 
podatelna@p14.mepnet.cz, posta@p14.mepnet.cz 

Webové stránky úfiadu: www.praha14.cz 

Úřední hodiny: 

Městská část
pořádá pobyty

pro děti
Odbor sociálních vûcí a zdravot-

nictví ÚMâ Praha 14 uspofiádal ve
dnech 6.–8. fiíjna jiÏ druh˘ víkendo-
v˘ pobyt ve Zbraslavicích v okr. Kut-
ná Hora pro dûti ve vûku od 9–13 let,
které jsou ohroÏeny sociálním vylou-
ãením ãi souãasnou rodinnou situa-
cí. Víkend byl nabit˘ hrami a aktivi-
tami, které byly pfii vyhodnocení
náleÏitû ocenûny vûcn˘mi cenami
a cukrovinkami. Hlavní aktivitou byl
v˘let do Kutné Hory. Dûti nav‰tívily
Muzeum stfiíbra a fiadu pamûtihod-
ností mûsta pfii plnûní vûdomostní
hry. 

Pobytu se zúãastnilo celkem 18
dûtí. Na v˘bûru dûtí a organizaci akce
se vedle pracovníkÛ odboru sociál-
ních vûcí a zdravotnictví podíleli pra-
covníci klubu Pacifik, provozovan˘m
SdruÏením pro pomoc dûtem s han-
dicapy, klubu DÏagoda, obãanského
sdruÏení Jahoda a obãanského sdru-
Ïení Cikne âhave. PracovníkÛm, kte-
fií se zúãastnili pobytu, patfií velk˘ dík
za jejich spolupráci. V této aktivitû
chceme pokraãovat a v následujícím
roce bychom rádi také uspofiádali let-
ní dûtsk˘ tábor. 

David BeÀák, vedoucí odboru
sociálních vûcí a zdravotnictví

Výzva k výměně občanských 
průkazů

V souladu s pfiíslu‰n˘m zákonem dochází k prÛbûÏné v˘mûnû OP. Do kon-
ce leto‰ního roku jsou obãané povinni poÏádat o v˘mûnu OP vydaného do
31.12.1996, a to i s datem „platnost bez omezení“. Pfiedpis stanovuje povin-
nost podat Ïádost do konce listopadu t.r. (v˘robní lhÛta OP je aÏ 1 mûsíc).
Vyz˘váme proto obãany, jichÏ se tato povinnost t˘ká, aby tak co nejdfiíve uãi-
nili a také ve vlastním zájmu nenechávali v˘mûnu na poslední chvíli. Za
povinnou v˘mûnu není stanoven správní poplatek. K Ïádosti je nutno pfiilo-
Ïit 1 souãasné foto. 

Úfiední hodiny na OP jsou kromû pondûlí a stfiedy (7.30–18.00 hod.) také
v úter˘ a ãtvrtek od 7.30 do 12.00 hod.. Informace na tel.: 281 005 554.

všechny odbory 
pondûlí a stfieda 7.30–18 hod. 

pokladna ÚMČ
pondûlí a stfieda 7.30–12
a 13–18 hod. 
úter˘ a ãtvrtek 13–15 hod. 
pátek 7.30–12 hod. 

pasy a OP, ohlašovna pobytu 
pondûlí a stfieda 7.30–18 hod. 
úter˘ a ãtvrtek 7.30–12 hod. 

ověřování 
pondûlí a stfieda 7.30–18 hod.
úter˘ a ãtvrtek 7.30–14 hod.
pátek 7.30–12 hod. 

informace a podatelna 
pondûlí a stfieda 7.30–18 hod. 
úter˘ a ãtvrtek 7.30–15 hod. 
pátek 7.30–14 hod. 
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dvoustranu pfiipravil: j‰

Úřad městské části Praha 14 
získal certifikát 

managementu jakosti podle 
normy ISO 9001:2000

Úspû‰né fungování jakékoliv organizace vyÏaduje, aby byla
fiízena systematick˘m a jasn˘m zpÛsobem, jehoÏ cílem je zlep-
‰ování v˘konnosti a efektivnosti. V podmínkách Úfiadu mûstské
ãásti Praha 14 to znamená pfiedev‰ím uspokojování potfieb a poÏa-
davkÛ obãanÛ a plnûní úkolÛ samosprávy. Systém fiízení jakos-
ti v souladu s normou ISO 9001:2000 pfiedstavuje koordinova-
nou ãinnost pfii fiízení úfiadu v souladu se stanovenou koncepcí
a prokazování shody s touto normou – jedná se pfiedev‰ím o sys-
tematiãnost, disciplínu, zavedení úãinné dokumentace v‰ech ãin-
ností a odstraÀování nedostatkÛ. Získáním certifikátu úfiad potvr-
dil, Ïe má zaveden˘ systém fiízení, kter˘ je v souladu s touto
normou a jsou tak vytvofieny pfiedpoklady pro kvalitní poskyto-
vání sluÏeb a zlep‰ování kvalitního fiízení.

V hlavním mûstû Praze pÛsobí 22 správních obvodÛ, certi-
fikát shody s normou ISO 9001:2000 získaly dosud pouze ãty-
fii z nich.

Voleb do zastupitelstev obcí,
konan˘ch 20.–21. 10. 2006, se
v Mâ Praha 14 zúãastnilo v 31
volebních okrscích 10 350 obãanÛ.
Volební úãast dosáhla 33,21 %
(z 31 164 oprávnûn˘ch voliãÛ). 

Jako v celé Praze, tak i v na‰í
mûstské ãásti probûhly volby do
Zastupitelstva hl. m. Prahy (70
mandátÛ), kdy ODS poprvé v his-
torii získala nadpoloviãní vût‰inu
hlasÛ (54,4 %, 42 mandátÛ), dal‰í
pofiadí: âSSD (15,9 %, 12 mandá-
tÛ), KSâM (7,9 %, 6 mandátÛ),
Strana zelen˘ch (7,8 %, 6 mandá-
tÛ) a SNK Evrop‰tí demokraté
(5,4%, 4 mandáty).

Dále se volilo do Zastupitelstva
Mâ Praha 14 (31 mandátÛ), kdy
ODS získala rovnûÏ nadpoloviãní
vût‰inu hlasÛ (viz graf)

Zvolení zastupitelé 
MČ Praha 14

ODS
Ing. Miroslav Fronûk, Mgr. Jitka
Îáková, Renáta Hu‰ková, Mgr. Da-
niel Rovan, Ing. Eva BaÏilová,
MUDr. Katefiina Pavlíãková, Bohu-
mil Sobotka, Vladimíra Petzoldová,
Rudolf Mike‰, Eva Dokonalová,
PhDr. Eva Nováková, Mgr. Dana
Nálevková, Ing. Josef Voseãek, Voj-
tûch ·ebek, PaedDr. Vladimíra
Kohoutová, Jaroslav Báãa, Ing. Miro-
slav Skala, Ing. Miroslav VyslouÏil,
Antonín Vacek
âSSD
Dr. Ing. Otakar Hork˘, Miroslav
Dvofiák, Lubomír VÛjtûch, Petr Ko-
vanda
Strana zelen˘ch
Ing. Ilona Picková, Lubomír Barto‰,
Ing. Jifií Fefitek
KSâM
Jitka Krátká, Franti‰ek KfiíÏek
KDU-âSL, Nestraníci
MUDr. Katefiina Boudová, PhDr. Zu-
zana Jelenová
SNK Evrop‰tí demokraté
Jifií ·ebek 
Poznámka redakce: v prosinco-
v˘ch Listech uvefiejníme pfiílohu,
která bude obsahovat struãné pro-
fily a fotografie 31 ãlenÛ Zastupi-
telstva Mâ Praha 14. 

Dûkujeme Vám za v‰echny Va‰e
hlasy pro kandidáty ODS do
Zastupitelstva hl. m. Prahy
a zejména do zastupitelstva na‰í
mûstské ãásti.

Praha 14

Výsledky obecních voleb v Praze 14

55,35 % 14,52 % 10,30 % 8,50 % 5,91 % 5,43 %

19 mandátÛ 4 mandáty 3 mandáty 2 mandáty 2 mandáty 1 mandát

ODS âSSD Strana
zelen˘ch

KSâM Koalice
KDU-âSL,
Nestraníci

SNK
Evrop‰tí

demokraté

Ustavující 
zasedání 

zastupitelstva
V úter˘ 14. listopadu od

17 hodin se uskuteãní ustavující
zasedání Zastupitelstva mûstské
ãásti Praha 14. Novû zvolení
zastupitelé budou zasedat v Gale-
rii 14, námûstí Plk. Vlãka 686,
âern˘ Most. UpozorÀujeme, Ïe
jednání zastupitelstva jsou pfií-
stupna vefiejnosti. 
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LISTOPAD

Bílá řeka času
Dne 8. listopadu v 17 hodin bude

zahájena v Galerii 14, nám. Plk. Vlã-
ka 686 v˘stava akademické sochafi-
ky Mileny Bla‰kové nazvaná „Bílá
fieka ãasu“. V˘stava potrvá do
13. prosince vãetnû a otevfiena bude
vÏdy v úter˘, stfiedu a ãtvrtek od 14
do 18 hodin a v nedûli od 14 do 17 ho-
din. Vstup voln˘.

Písňový večer
Srdeãnû zveme do Galerie 14, kde

se ve stfiedu 15. listopadu v 18.30
hod. uskuteãní koncert znám˘ch árií
a písní. Úãinkují: Pavlína ·vestková

– mezzosoprán, Jarmila Chromíko-
vá – klarinet, Jaromír Nosek – bas,
Robert Fuchs – klavír. Program:
G. Rossini, G. Verdi, Z. Fibich,
A. Dvofiák aj. Vstup voln˘.

PROSINEC
Mikulášská 

nadílka
Srdeãnû zveme dûti a jejich rodi-

ãe na Mikulá‰skou nadílku, která se
koná v sobotu 2. prosince ve dvou
stejn˘ch pfiedstaveních od 11 a od 14
hodin v Kulturním domû v Kyjích,
·imanovská 47. Po shlédnutí pohád-
ky pfiinesou Mikulá‰, andûl a ãert
dûtem nadílku. Pfiedprodej vstupe-

nek bude probíhat ve dnech 20., 22.,
28. a 29. listopadu vÏdy v úfiedních
hodinách na ÚMâ Praha 14, oddû-
lení kultury a obãansk˘ch záleÏitos-
tí, ul. Bfií VenclíkÛ 1072 (7. patro).
Vstupné: dospûlí 50 Kã a dûti 30 Kã.

Vánoční koncert
Ve stfiedu 13. prosince se v Gale-

rii 14 uskuteãní vánoãní koncert.
Úãinkuje Collegium Clementinum.
Program: Adam Michna, Václav Ho-
lan Rovensk˘ a adventní hudba ães-
kého baroka.

Poznámka: hlavním pofiadate-
lem akcí je oddûlení kultury a ob-
ãansk˘ch záleÏitostí ÚMâ Praha
14. Zmûna programu vyhrazena.

Akademická sochafika Milena Bla‰ková pre-
zentuje v Galerii 14 na v˘stavû Bílá fieka ãasu otis-
ky sv˘ch soch – keramické reliéfy, stopy ãasu
v prostoru, dal‰í drobné keramické reliéfy, slepo-
tisky a grafiky. Vystavená díla budou k prodeji. 

Autorka vystudovala Stfiední umûlecko-prÛmy-
slovou ‰kolu v Ko‰icích, obor keramika. Násled-
nû absolvovala praÏskou Vysokou ‰kolu umûlec-
koprÛmyslovou v ateliéru uÏitého sochafiství
(1987). Od dob studií Ïije a pracuje v Praze

se svou rodinou. Svá díla
vytváfií v ‰irokém téma-
tickém okruhu, s pouÏitím
tradiãn˘ch materiálÛ i plas-
tick˘ch hmot. Kromû tvor-
by soch, reliéfÛ a medailí se
vûnuje rovnûÏ malbû a gra-
fice. V jejím díle se objevu-
jí témata vztahující se k pfií-
rodû a psychick˘m stavÛm
ãlovûka související s my-
tologii a prastar˘mi kultu-
rami. ¤emeslnû dÛkladnû
zvládnutá práce s rÛznoro-
d˘m materiálem a pfiiroze-
ná zvídavost usnadÀuje hle-
dání a fie‰ení v˘tvarného
ztvárnûní základních lid-
sk˘ch otázek.

Spojením stylizované rea-

lity s tvary ab-
straktními doci-
luje sugestivního
úãinku sdûlení,
pfiiãemÏ nám pone-
chává voln˘ prostor
k vlastním asociacím.

SoubûÏnû se sochami vznikají volné grafiky,
loga a exlibris tvofiené technikou suché jehly, lep-
tu, aquatinty, slepotisky zpracované technikou ruã-
ní raÏby nebo pc grafiky.

Dílem je sochafika Milena Bla‰ková zastoupe-
ná v státních a soukrom˘ch sbírkách doma
i v zahraniãí. Je ãlenkou Asociace umûlcÛ medai-
lérÛ a Spolku sbûratelÛ a pfiátel exlibris. Svou akti-
vitu potvrzuje úãastí na v˘stavách tûchto meziná-
rodnû ãinn˘ch spolkÛ. Webové stránky autorky:
www.blaskomi.blog.cz. 

V˘stava v Galerii 14, nám. Plk. Vlãka, âer-
n˘ Most potrvá do 13. prosince vãetnû a otev-
fiena bude vÏdy v úter˘, stfiedu a ãtvrtek od
14 do 18 hodin a v nedûli od 14 do 17 hodin.
Vstup voln˘.

Sochařská tvorba Mileny Blaškové

stránku pfiipravil: j‰, foto archiv

Adventní 
výlety a zájezdy

Prostfiednictvím CK Dalma-
cijatour z âerného Mostu se mÛ-
Ïete zúãastnit tradiãních jednoden-
ních v˘letÛ, které jsou v období
adventu pofiádány do vybran˘ch
rakousk˘ch a nûmeck˘ch mûst,
jako jsou DráÏìany, Mnichov,
VídeÀ (téÏ dvoudenní), Passau,
Salzburg, Regensburg aj. Zá-
jezdy jsou spojeny s náv‰tûvou
vánoãních trhÛ, historick˘ch
památek, pfiípadnû s koupáním
v termálních lázní (Bayreuth, Wei-
den). Dalmacijatour rovnûÏ nabí-
zí pobyty v Orlick˘ch horách
a lyÏafiské zájezdy do Rakouska
(jednodenní) a Itálie (t˘denní
pobyty a prodlouÏené víkendy).
BliÏ‰í informace na telefonu
281 910 099, www.dalmacija-
tour.cz.

Blahopřání
Dne 15. listopadu se doÏívá

v˘znamného Ïivotního jubilea
90. narozenin paní AlÏbûta Hau-
serová, roz. Malá z Kyjí-Aloiso-
va. Je‰tû mnoho dal‰ích hezk˘ch
let ve zdraví a pohodû jí pfiejí dûti
s rodinami.

Kulturní akce radnice

� U pfiíleÏitosti 88. v˘roãí
vzniku âeskoslovenské republi-
ky v roce 1918 se uskuteãnilo
u pomníku padl˘ch z první svû-
tové války v Hloubûtínû slav-
nostní shromáÏdûní za úãasti
pfiedstavitelÛ Mâ Praha 14,
Praha 9 a âeského svazu bo-
jovníkÛ za svobodu. S hlavním
projevem vystoupil zástupce
starosty Prahy 14 ing. Miroslav
Skala.

Řád bílého lva
Josefu Bryksovi

Nejvy‰‰í státní vyznamenání,
¤ád bílého lva, udûlil prezident
Václav Klaus u pfiíleÏitosti oslav
28. fiíjna plk. Josefu Bryksovi in
memoriam. ¤ád bílého lva pfievza-
la ve Vladislavském sále PraÏské-
ho hradu vdova po Josefu Brykso-
vi, paní Trudie Bryksová. Plk. Josef
Bryks pro‰el v˘cvikem v RAF
a byl zafiazen ke 242. stíhací peru-
ti. V bojích nad Francií byl se-
stfielen. Dva roky se skr˘val, neÏ
byl Nûmci zajat. V srpnu 1944 byl
odsouzen k trestu smrti, ale doãkal
se osvobození. Z útrap a zranûní se
léãil v Anglii, kde se koneãnû set-
kal s Gertrudou Roseovou, s níÏ si
bûhem zajetí dopisoval prostfied-
nictvím Mezinárodního ãerveného
kfiíÏe. Vzali se po devíti t˘dnech.
S manÏelkou se vrátil na Moravu.
Po únorovém pfievratu staãil poslat
manÏelku s dcerou Soniou do Ang-
lie, vlastní útûk se mu uÏ nepoda-
fiil. Byl odsouzen k 10 letÛm vûze-
ní, v roce 1957 zemfiel. Teprve letos
byl soudem definitivnû zpro‰tûn
v‰ech komunistick˘ch obvinû-
ní. Od roku 1991 je jeho jménem
pojmenována ulice na âerném
Mostû.

� Pracovníci firmy Kámen Design
z Klánovic opravují za‰lé nápisy na
hloubûtínském pomníku, kter˘ necha-
la restaurovat na‰e mûstská ãást.
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Slavnostního otevfiení poboãky
základní umûlecké ‰koly se na âer-
ném Mostû v ulici Generála Janou‰-
ka zúãastnilo 9. fiíjna hned nûkolik
vzácn˘ch hostÛ. Pfiítomné srdeãnû
pfiivítal fieditel ZU· Ratibofiická
v Horních Poãernicích Libor Zíka, za
mûstskou ãást Praha 14 se ujali slo-
va starosta Ing. Miroslav Fronûk

a zástupce starosty Mgr. Jaroslav
Jirou‰ek, kter˘ se o otevfiení ZU·
v Praze 14 nejvíc zaslouÏil. Je to sou-
ãasnû jeho poslední pfiínos pro ‰kol-
ství v na‰í mûstské ãásti, pfied odcho-
dem z politické sféry. Pozvání pfiijal
také radní MHMP Ing. Jan ·trof,
fieditel odboru umûleck˘ch ‰kol, mlá-
deÏe a tûlov˘chovy MHMP Mgr.

Ivan Martínek a vedoucí odd. umû-
leckého ‰kolství MHMP Mgr. Lenka
Nûmcová. Nová poboãka má dvû
ãásti – v˘uku hudebního a v˘tvarné-
ho oboru a pro pfií‰tí rok vedení ‰ko-
ly uvaÏuje je‰tû o otevfiení oboru lite-
rárnû dramatického. Hudební obor,
v nûmÏ probíhá individuální v˘uka
(1 Ïák na 1 vyuãovací hodinu), nav-
‰tûvuje v souãasnosti v této poboãce
95 ÏákÛ a v˘tvarn˘ zatím 35. Otev-
fiení poboãky umoÏnilo mimo jiné
60 ÏákÛm, ktefií museli dojíÏdût do
‰koly do Horních Poãernic, nav‰tû-

vovat nyní ‰kolu v místû bydli‰tû.
Otevfiení této poboãky roz‰ífiilo moÏ-
nosti ve vzdûlávání v umûleck˘ch
oborech v na‰í mûstské ãásti. 

Co se dûlo v ul. Gen. Janou‰ka
6LISTOPAD 2006

ZUŠ poprvé v Praze 14

Druhé v˘roãí svého pÛsobení osla-
vil 4. fiíjna DÛm dûtí a mládeÏe Pra-
ha 9 na âerném Mostû. Ani pfied-
povûì poãasí, ani dopolední dé‰È

nesvûdãily o tom, Ïe oslava bude
opravdu probíhat na zahradû. Jako
zázrakem se ale pfied 15. hodinou
nebe rozjasnilo, vy‰lo sluníãko a za-

hradní party se roz-
jela na plné obrátky.
Zahájila ji skupina
Fragment pfiedtan-
ãením orientálních
tancÛ a poté v‰ech-
ny pfiivítala fieditel-
ka DDM Praha 9
Vladimíra Dvofiá-
ková, která také

vlastnoruãnû roz-
krájela narozenino-
v˘ dort tak, aby se
na v‰echny dostalo.
První kousek pfieda-
la ãestnému hostovi
– zástupci starosty
Mâ Praha 14 Mgr.
Jaroslavu Jirou‰ko-

vi, kter˘ je osobnû velmi hrd˘ na to,
Ïe DDM v Praze 14 tak dobfie fun-
guje. Potom se dûti rozprchly po
zahradû, kde bylo umístûno 12 zábav-
n˘ch stanovi‰È, aby vyzkou‰ely svÛj
um napfiíklad v zatloukání hfiebíkÛ,
chození na chÛdách, házení na cíl atd.
Program zpestfiilo také vystoupení
skupiny Capoeira, která pfiedvedla
originální smûs brazilského bojové-
ho umûní a zpûvu. Pro radost
a k poslechu pfii‰la zahrát je‰tû sku-
pina HopKlub. V tombole si dûti
vylosovaly narozeninové suven˘ry –
ply‰ová zvífiátka, a o to, Ïe Ïádné dítû

neode‰lo s prázdnou se zaslouÏili
pfiedev‰ím spon-

zofii celé akce –
Ikea âern˘
Most a Glo-
bus âern˘
Most. Pitn˘

reÏim po celou
dobu zaji‰Èoval

a veselé balónky
rozdával McDonald’s
âern˘ Most I-Drive.
Druhé narozeniny
DDM na âerném
Mostû letos pfii‰lo
oslavit 215 dûtí, mno-
zí v doprovodu rodi-
ãÛ, takÏe zahrada opût
pfiipomínala ma-
tûjskou pouÈ. 

Narozeninová zahradní party 

stránku pfiipravila Alena Veselá, foto autorka

Slavnostního pfiestfiiÏení pásky pfied vchodem nové ‰koly se zúãastnili (zleva)
radní MHMP Ing. Jan ·trof, místostarosta Prahy 14 Mgr. Jaroslav Jirou‰ek,
fieditel ZU· Libor Zíka a starosta Prahy 14 Ing. Miroslav Fronûk.

Pfii otvírání nové poboãky v‰echny pfiivítal fieditel ZU· Libor Zíka spolu se
‰kolní kapelou Junior Band.

Hudební uãebna
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Neziskovky a obãanská sdruÏení
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Vernisáž fotografií 
v Centru Černý Most se povedla

Dûkujeme Centru âern˘ Most, hlavnímu partnerovi
v˘stavy fotografií od handicapovan˘ch dûtí Svût v ble-
dûmodrém. Díky spolupráci a ochotû fieditele CâM ing.
Milana Klégra získali v‰ichni malí fotografové dárkové balíãky a vítûzové
navíc hodnotné dárky. Tû‰í nás, Ïe na slavnostní vernisáÏ ve vstupní hale
nákupního centra se sjeli malí autofii z celé republiky. Absolutním vítûzem
fotosoutûÏe se stal tfiináctilet˘ Tomá‰ Zbavitel z Brna, Ïák ‰koly pro nesly-
‰ící, kter˘ pfievzal cenu za originální fotografie pfiírody. Více si o v˘stavû
mÛÏete pfieãíst na stranû 2 tohoto vydání ListÛ.

Chcete přispět potřebným a snížit si tak 
daňový základ?

V‰em, kdo chtûjí finanãnû pomoci neziskov˘m organizacím, nabízíme
moÏnost vyuÏít daÀov˘ kalkulátor na internetov˘ch stránkách www.nezis-
kovky.cz. Jednoduch˘ v˘poãet umoÏní dárci zjistit, jaká ãástka bude pro
sníÏení jeho daÀového základu nejv˘hodnûj‰í. Dûkujeme v‰em, ktefií tím-
to zpÛsobem podpofií dûti z KC Mot˘lek. Prostfiedky z na‰í vefiejné sbírky
jsou urãeny v˘hradnû na rekondiãní aktivity a pomÛcky pro dûti. Více se
dozvíte na www.motylek.org.

Poděkování
Dûkujeme firmám: Helvott s.r.o., Belstav Praha s.r.o., Kaziko, a.s.

a Ekoservis, které v poslední dobû pfiispûly sponzorsk˘mi dary na respit-
ní péãi v Mot˘lku. Respitní péãe je hlídání dûtí s váÏn˘m postiÏením. Veli-
ce pomáhá jejich rodiãÛm, ktefií tak získají vzácné chvíle volna na vyfiíze-
ní potfiebn˘ch vûcí, vzdûlávání, kulturu apod. Finanãní obnos, kter˘ jsme
od v˘‰e uveden˘ch firem získali, vyuÏijeme na individuální respitní péãi
v rodinách.

Mimořádné akce Motýlku na listopad
9. 11. ãt. 17.30 – 19.30 První relaxaãní malování – po prázdninách opût

zaãínáme s relaxaãním malováním a zveme v‰echny, kdo mají chuÈ expe-
rimentovat a objevovat své skryté vlohy s pomocí v˘tvarnice Dany Zimo-
vé. Poãet míst je omezen, proto se prosím hlaste pfiedem u Lucie Krísové.

15. 11. st. od 14.30 Jízda na tobogánu v LetÀanském bazénu – zve-
me rodiny s handicapovan˘mi dûtmi na spoleãné dovádûní ve vodû. Sraz
u Mot˘lku v 13.30, nebo u vstupu do bazénu v LetÀanech ve 14.30. Vstup
pro klienty Mot˘lku zdarma. Pfiihlá‰ky v Mot˘lku.

25. 11. so. V˘cvik v‰ech dobrovolníkÛ Mot˘lku – spoleãná sobota pro
v‰echny dobrovolníky Mot˘lku. V̆ cvik povedou etopedka Pavlína Sroko-
vá a psycholoÏka Martina Pohanková.

Akce Nízkoprahového klubu Pacific
15. 11. st. 16.30 – 18 hod. Povídání na téma obchodování s lidmi. Jen

pro ty, kter˘m uÏ bylo 12 let! Budeme mluvit docela otevfienû o tom, jak se
nedostat do osidel nedobrovolné prostituce.

23. 11. ãt. 15 – 16.30 Multikulturní dílna s Honzou z Afriky. Multi-
kulturní dílna o Africe, s Honzou Bashaijha Mwesigwa. Pacifik tentokrát pro-
mûníme v tropické savany a dÏungle. Jak Honzu známe, nudit se nikdo
nebude!

Zuzana Jelenová
Pfiedsedkynû SdruÏení na pomoc dûtem s handicapy

KC Mot˘lek, Vlãkova 1067
Tel. 281 912 081,
www.motylek.org

Komunitní centrum MOTÝLEK

Stěhování
Nûktefií z vás uÏ jistû zaregistrovali, Ïe po nûkolika letech ukonãila svÛj

provoz matefiská a základní ‰kola Montessori ve Vybíralové ulici. Vyklizené
prostory (pfiímo sousedící s kluby JAHODA, JAHÒDKA a DÎAGODA)
byly JAHODù nabídnuty k vyuÏití s moÏností roz‰ífiit kapacitu. Vzhledem
k na‰í jiÏ dlouholeté a v poslední dobû velmi intenzivní spolupráci se zástup-
ci radnice Prahy 14, jsme se této pfiíleÏitosti rozhodli chopit. Po vzájemné
dohodû se tedy v rámci jedné budovy pfiestûhujeme tak, Ïe dosavadní pro-
story klubu DÎAGODA v levé ãásti budovy vrátíme a získáme dvû podla-
Ïí v pravé ãásti nad stávajících klubem JAHODA. Se stûhováním, které
nás ãeká zejména v listopadu se bohuÏel mírnû omezí provoz v‰ech klubÛ,
ale pokusíme se, aby omezení netrvalo dlouho. ProtoÏe nové prostory budou
potfiebovat nûjaké stavební úpravy (WC, v˘mûna oken atd.) ãeká nás teì
hledání sponzorÛ a partnerÛ, ktefií by nám finanãnû pomohli vytvofiit pro-
stor nejen pro dûti, ale pro ‰ir‰í vyuÏití doslova kaÏdého z vás, kdo tfieba
bydlíte blízko a hledáte ve volném ãase místo, kde byste mohli realizovat
své nápady nebo koníãky. Urãitû chceme na tomto místû podûkovat ÚMâ
Praha 14 za novou pfiíleÏitost a zároveÀ i dal‰í spolupráci, neboÈ se pokusí-
me získat finance na opravy z evropsk˘ch fondÛ a to by bez ÚMâ ne‰lo.

Zahrada
Se zmûnami a stûhováním souvisí i zmûny, které se dûjí a dít budou na

zahradû pfiímo sousedící s JAHODOU. MoÏná jste uÏ zaznamenali „první
vla‰tovky“ resp. nové a pfiedev‰ím funkãní herní komponenty, které zahra-
du od minulého mûsíce zdobí. ZároveÀ zmizely staré, nûkdy i nebezpeãné
houpaãky a domeãek. Za tuto zmûnu vdûãíme ÚMâ Prahy 14, kter˘ jako
majitel zahrady získal na obmûnu herních komponentÛ finance od Magist-
rátu hl.m. Prahy. JAHODA se v budoucnu stane „správcem“ zahrady a pro-
to vám chceme nabídnout moÏnost ovlivnit její budoucí vzhled. Rádi
bychom ze zahrady vytvofiili vefiejn˘, pfiíjemn˘ a pfiátelsk˘ prostor v‰em
generacím a ne jen „dûtské hfii‰tû“. Proto velmi oceníme va‰e nápady nebo
pfiipomínky, které mÛÏete nonstop zasílat na ná‰ email info@jahodaweb.cz.
¤eknûte si jak má nebo by mûla zahrada vypadat, aby pro vás byla místem
kam pfiijdete ve volném ãase pob˘t.

Listopadové upoutávky
I pfies stûhovací provizórium, které nás v listopadu ãeká chceme upo-

zornit na nûkteré akce ãi novinky. 
V klubu JAHODA kaÏdé úter˘ od 14 do 16 hodin zdarma pro dûti

probíhá kurz angliãtiny, kter˘ vede profesionální lektor z Caledonian
Schoul. Letos je to Adam, kter˘ je pÛvodem ze Spojeného království a tedy
rodil˘ mluvãí. 

V klubu DÎAGODA kaÏd˘ ãtvrtek od 16 hodin probíhá novû dra-
materapie, kterou vede lektorka ·árka ze sdruÏení „Spojené hlavy“. 

KaÏdou stfiedu od 19 hodin se opût setkávají v JAHODù „Bronto-
saufii“ a dal‰í pfiíznivci tohoto hnutí, takÏe máte-li blízko k pfiírodû, nevá-
hejte a nav‰tivte stránky na‰ich kamarádÛ http://lukov.brontosaurus.cz nebo
pfiijìte nûkdy ve stfiedu veãer.

Kluby otevfieny: (v pfiípadû stûhování bude doba zkrácena nebo
zavfieno):

Klub JAHODA – pondûlí, úter˘ a ãtvrtek 14–18 hod.
Klub DÎAGODA – úter˘, ãtvrtek a pátek 15–20 hod.
Klub JAHÒDKA – úter˘, stfieda, ãtvrtek 9–11 hod.

JAHODA
Vybíralova 969, Praha 9

mobil 777 674 060 
+ klub DÎAGODA 774 674 060

ã. ú. 127528689/0300 vefiejná sbírka
www.jahodaweb.cz

JAHODOVÉ MENU

Sprejeři v Džagodě
Rok 2007 na âerném Mostû – tak ‰iroké bylo téma pro sprejery, ktefií se

se‰li v pÛlce fiíjna v klubu DÏagoda, aby se zcela legálnû a oficiálnû „vyfiádi-
li“ s lahviãkami barevn˘ch sprejÛ – tentokrát na velk˘ch pfiekliÏkov˘ch des-
kách. Po úspûchu pfii loÀské premiéfie se letos rozhodli v DÏagodû akci zopa-
kovat. BohuÏel, grafiti se stalo negativním otiskem na‰í doby, niãícím majetek
a proti na‰í vÛli nás provázející, kam jen se podíváme. MoÏná, kdyby tito
„sprejeroví umûlci“ mûli víc takov˘chto moÏností svou tvorbu nûkde prezen-
tovat svobodnû, ubylo by poãmáran˘ch a pomalovan˘ch zdí – ale kdoví, on
v tom takhle zase není ten adrenalin, Ïe? text a foto: ves
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V Domû dûtí a mládeÏe na âer-
ném Mostû se rozhodli pro nov˘ tah:
chtûli umoÏnit seniorÛm a jejich
vnouãatÛm zajímavé spoleãné pro-

Ïitky, a proto naplánovali na sobotu
14. fiíjna spoleãn˘ v˘let. ProtoÏe na
akci pfiispûla velk˘m dílem finanãnû
Mâ Praha 14, cestovalo se tentokrát

pronajat˘m autobusem.
Cílem v˘letu byl zá-
mek Orlík a hrad Zví-
kov, ale to nebylo
v‰echno – zlat˘m hfie-
bem programu byla je‰-
tû ãtyfiicetiminutová
plavba lodí Krumlov
z pfiístavi‰tû pod zám-
kem pfies Orlickou pfie-
hradu aÏ k hradu Zví-
kov. Podpluli jsme
i Îìákovsk˘ most, kte-
r˘ se nad námi klenul
ve v˘‰ce 50 m nad
hladinou a jehoÏ délka
je 540 m (víte, Ïe je
o 50 m del‰í neÏ Duho-
v˘ most pod niagar-
sk˘mi vodopády?) Pro-
hlídka zámku Orlík,
jednoho z klenotÛ na‰í
historie se líbila dûtem
i dospûl˘m, stejnû jako
krásné zahrady s tu-

zemsk˘mi i exotick˘-
mi dfievinami. Hrad
Zvíkov nám zase po-
skytl neopakovatelnou
vyhlídku ze své Hlí-
zové vûÏe na soutok
Vltavy a Otavy. Pfii
odpoledním slunci
v kombinaci s podzim-
ními barvami to byl
úchvatn˘ záÏitek. Or-
ganizátorky v˘letu – Jit-
ka ·ulcová a Jarka
Schmidtová z DDM
âern˘ Most byly s v˘-
sledkem akce spokoje-
né urãitû stejnû, jako
v‰ichni, kdo se jí -
zúãastnili. Pro velk˘
úspûch pr˘ budou v˘let
seniorÛ a vnouãat zase
opakovat – tak sleduj-
te programovou nabíd-
ku DDM!

text a foto: ves

Senioři a vnoučata poprvé společně

DDM na Černém Mostě
Program 

na listopad
4.–5. 11. so–ne V˘pra-

va turistického krouÏku 
10. 11. pá Vla‰tovky

odletûly na jih – pfiípravn˘
roãník pokusu o rekord v letu a poãtu papírov˘ch vla‰tovek, oh˘nek, 
14–17 hod.

20. 11. po ·perk – v˘roba smaltovan˘ch náu‰nic a pfiívûskÛ technikou
sklenûného smaltu, 16–18 hod., nutná rezervace míst pfiedem 

25. 11. so Aniãka a Nebe‰Èánek – podzimní pfiíbûh, Planetárium, nut-
ná rezervace míst pfiedem

27. a 29. 11. po a st Adventní vûnce 16–18 hod., nutná rezervace míst
pfiedem

Klub Most – otevfien˘ klub pro mládeÏ, po 14–19 hod., út a ãt 14–18
hod., stfi. 14–20 hod. pá 14–17 hod., Vstup zdarma

PC klub – klub pro v‰echny poãítaãové nad‰ence, internet, síÈové hry,
po 16–19, út 18–19, stfi 18.30–19.30, ãt 17–19, pá 15–17 hod., cena
20 Kã/hod. 

Informace o na‰ich zájmov˘ch krouÏcích najdete na 
www.ddmpraha9.cz

Generála Janou‰ka 1060,
tel.fax.: 286 889 428

info-cm@ddmpraha9.cz
www.ddmpraha9.cz

Na cestû k zámku Orlík

Lodí Krumlov jsme pluli 40 min trasu 12 km dlouhou od Orlíku na Zvíkov

Na Zvíkovû kaÏd˘ dostal povídání o historii hradu
a mohl vyrazit individuelnû na jeho prohlídku

Alej javorÛ s krásnû podzimnû zbarven˘m listím byla rozlouãením s hradem
Zvíkov a cel˘m sobotním v˘letem

V Rytífiském sále jsme se mohli v‰ichni vyfotografovat
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Program na listopad

EKOkroužek a EKOklub 
V listopadu uÏ bude venku docela chladno, a tak si mÛÏete pfiijít hrát

k nám! Pro dûti, které zajímá pfiíroda, dûní okolo nás a vlastní moÏnosti
v ochranû Ïivotního prostfiedí. 

EKO krouÏek pro dûti 6 – 9 let je ve ãtvrtek 15.45 – 16.45 
EKOklub pro star‰í dûti od 10 let je ve stfiedu 17.30 – 18.30. I na pod-

zim lektorky plánují v˘lety – více informací se dozvíte na krouÏcích nebo
v˘vûsce ve sdruÏení. 

Šachový klub pro SENIORY
aneb chcete si přijít zahrát šachy? 

Zveme v‰echny seniory ze sídli‰tû, ktefií alespoÀ trochu hrají ‰achy
a chtûjí si procviãit mozek pfii ‰achové partii s na‰ím vedoucím ‰achové-
ho krouÏku Ing. Bfiezovsk˘m od 15 do 16 hod. kaÏdé listopadové úter˘.
Prosíme, telefonicky nám nahlaste svoji úãast, poãet míst omezen – tel.
281 918 473, mobil 776 046 112 nebo se u nás v Kuãerovû 14 zastavte! 

– programy pro dûti od dvou a pÛl roku. Nechodí va‰e rato-
lest do ‰kolky? Potfiebuje kolektiv nebo naopak je“individualista“ a mûla
by si zaãít zvykat na pfiítomnost více dûtí i „cizích“ dospûl˘ch? Sluníã-
ka – program her, malování a tvofiení pro nejmen‰í pokraãuje i v listopadu
– pondûlí, úter˘ a ãtvrtek dopoledne nebo pro pfied‰kolní dûti ve ãtvrtek
odpoledne. Více informací na na‰em webu nebo na tel. 776 046 112.

Rodiãe s mal˘mi dûtmi zveme na Svatomartinsk˘ lampiónov˘ prÛvod
Bubenãem, kter˘ tradiãnû pofiádá na‰e poboãka v Praze 6 (lampióny si dûti
vyrobí v krouÏcích). 

Tréninkový cyklus pro ženy: 
Jak uspět při hledání zaměstnání

Pokraãujeme v pátek 27.11. od 9–13 hod. a 3.12. od 9–13 hod. Nauãíte
se, jak se prezentovat pfii pfiijímacím pohovoru, co to je asertivní jednání, jaká
jsou va‰e práva a povinnosti apod. Cel˘ cyklus je pro Ïeny zdarma, pfiipra-
vujeme jej v rámci projektu financovaném Evropsk˘m sociálním fondem.

Bezplatné sociálnû právní poradenství – Bezplatná právní poradna
(JUDr. Janatová, Mgr. Hovorka) – Obãanská inspirace, Kuãerova 14.

Sociální a zamûstnavatelská problematika pro Ïeny (mgr. Kláp‰tová)
– Obãanská inspirace, Kuãerova 14. Objednávat se mÛÏete na 776 046 112
nebo 281 918 473. 

Občanská inspirace
Kuãerova 14, âern˘ Most, 
tel.: 281 918 473, 776 046 112
www.obcanskainspirace.cz,
e-mail:info@obcanskainspirace.cz

Vydařený ekoden
SdruÏení Obãanská inspirace uspofiádalo v polovinû fiíjna tradiãní pod-

zimní ekoden za letního poãasí, den pln˘ her a poznávacích soutûÏí o pfiíro-
dû u netradiãních stanovi‰È. Koutek sedlákÛ s domácími zvífiaty, vãelí koutek,
v˘roba bylinkov˘ch mastí, figurek ze slámy, razítek z ovoce a dal‰í kutilské
dovednosti, poznávání plodÛ, listí a kÛry. Pozornost dûtí i jejich doprovodu
pfiitahoval také ekodomov s ukázkami ekologického zemûdûlství, tfiídûním
odpadu a s pfiedveden˘m kompostováním. Pfiedstavil se i nov˘ obchod Fair
Trade, kter˘ pomáhá chud˘m Tfietího svûta s prodejem bio v˘robkÛ. 

text a foto: vok

� LISTOPADOV¯ V¯LET
PRO V·ECHNY DùTI A JEJICH
RODIâE : tak jako v minulém ‰kol-
ním roce budeme kaÏdou tfietí sobotu
v mûsíci vyjíÏdût s koníky na pro-
cházku. V˘let pln˘ jeÏdûní, her
a legrace je pro v‰echny dûti – zdra-
vé i s handicapy. V listopadu vyje-
deme v sobotu 18. Pokud nebude
hezky budeme jezdit a hrát si v hale
a klubovnû. Pro více informací a za-
mluvení místa volejte: 776 582 848 –
Markéta ·ulcová. Na v˘letû vybírá-
me dobrovoln˘ pfiíspûvek na krmení
pro koníky. 

(Dal‰í v˘let bude 3. sobotu
v prosinci – Vánoãní Zajíãek
s nadílkou.)

� NOVÍ DOBROVOLNÍCI:
i nadále hledáme dobrovolníky, kte-
fií by mûli zájem pomáhat dûtem
s handicapy a ktefií mají rádi konû.
Jsme malé obãanské sdruÏení, které
pofiádá jízdy na koních zdarma pro
dûti s handicapy, celodenní integraã-
ní v˘lety, integraãní tábory a jiné
aktivity. Za pomoc – s dûtmi i ve stá-
jích (hlavnû asistence u jízd, organi-
zování programu pro dûti v klubov-
nû, pomoc na v˘letech) je moÏné si
domluvit vyjíÏìky na koních. Rov-
nûÏ je moÏné napsat potvrzení o pra-
xi pro ‰kolu… A v neposlední fiadû to
pfiinese radost ze smysluplné práce
a pomoci. Kontakt: Zajíãek na koni
o.s., Markéta ·ulcová 776 582 848.

� JÍZDY NA KONÍCH ZDAR-
MA PRO DùTI S HANDICAPY:
Pondûlí: 9.30 – 12 hod. 
tel. 775 929 275 – Petra ·ichová
15 – 17 hod. tel. 777 910 549 – 
Eva Geblerová
Úter˘: 14 – 17 hod. tel.723 052 297
– Krist˘na DoleÏalová
Stfieda: 9.30 – 12 hod. 
tel. 776 647 323 – Zuzka Kfiápková
âtvrtek: 15 – 17 hod. 
tel. 605 464 604 – Eva ·kvorová

Ostatní dny vãetnû víkendÛ je moÏ-
né se domluvit (776 58 28 48 – Mar-
kéta ·ucová). Va‰e dítû je potfieba na
dan˘ termín objednat u uvedeného
dobrovolníka. Jezdíme v ·estajovi-
cích u Prahy, 20 minut jízdy autobu-

sem z metra âern˘ Most na men‰ích
konících – huculech. Na dûti se tû‰í
koníci Artu‰, Zuzanka, Johny a Lady.

� ZIMNÍ TÁBOR – uÏ nyní je
moÏné se pfiihlásit na zimní lyÏafisk˘
tábor pro dûti s handicapy a jejich
rodiny. (Termín 11. 3.–18. 3. 2007,
BoÏí Dar, cena: dospûlí a zdravé dûti
50 Kã/os, dítû s handicapem zdarma.
V cenû je ubytování, veãerní program
pro dûti a hlídání dûtí. Strava a dopra-
va vlastní). Zimní tábor je realizován
za pomoci Mâ Praha 14.
VÍCE INFORAMCÍ O NÁS
A NA·Í âINNOSTI NA
WWW.ZAJICEKNAKONI.CZ

Zajíčkův listopad
V LISTOPADU JSME PRO NAŠE DĚTI PŘIPRAVILI TYTO AKCE:

Zajíãek na koni dûkuje v‰em sponzorÛm, ktefií pfiispûli na realizaci na‰ich projektÛ ve ‰kolním roce 2005/2006. 
Zejména: Mâ Praha 14, Mâ Praha 9, nadaci Sluneãnice Heleny Houdové, firmám a spoleãnostem: Resiz Computer, PribiÀáãek, Stáj Artu‰,

Globus, Ikea, S.O.S. Dekorace a Gematest.
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Dopolední aktivity:
pro maminky a pfied‰kolní dûti, tatínky i babiãky…
Pondûlí: 9.30 – 11.30 Volná herna – K. Budzanowská tel: 606 340 251
Úter˘: 9 – 12 hod. angliãtina pro maminky, nutné pfiihlá‰ení – M. Adam-

cová tel.774 224 977 
Stfieda: 9.30 – 11.30 Herna s programem a cviãením pro maminky

a dûti, M. Nováková tel. 775 204 208, K. Zlatohlávková tel.732 348 550 
âtvrtek: 9.30 – 12 hod. ‰koliãka Beránek, pfiihlá‰ení nutné – K. Vav-

ru‰ková tel. 608 134 744, H. Hofmanová tel. 736 264 057
Pátek: Volná herna s programem, I. Benediktová tel.776 577 845
Do heren je moÏn˘ voln˘ vstup BEZ P¤IHLÁ·ENÍ, poplatek 25 Kã

maminka za dopoledne, dûti vstup ZDARMA. V rámci heren probíhá
stálá burza.

Program je tvofien podle zájmu a aktivity maminek – kreslení, cvi-
ãení, zpívání atd.

Odpolední programy:
DO KROUÎKÒ VâETNù CVIâENÍ JE P¤IHLÁ·ENÍ NUTNÉ !!
Úter˘: Taneãní a pohybov˘ krouÏek 16.30 – 17.30 pro pfied‰kolní

dûti – J. ·indeláfiová tel. 739 034 435 – nutné pfiihlá‰ení
âtvrtek: Klub hledaãi pokladu – Machová tel. 603 206 614
Pátek: Pûveck˘ a taneãní krouÏek 15 – 16.30 mlad‰í dûti od 5 let,

16.30 – 18 hod. star‰í dûti od 10 let. Kapacita naplnûná.
Programy pro Ïeny:
Stfieda: vÏdy tfietí v mûsíci 
Kavárniãka pro Ïeny 20 – 22.30 vede MUDr. Markéta Knobová – vstup

voln˘
Programy pro celou rodinu:
Pondûlí a ãtvrtek: Cviãení pro radost a dobrou náladu 19. 45 – 21.15

– cviãení s prvky jógy, vede J. Purkyt 777 066 942 – nutné pfiihlá‰ení   
Stfieda: vÏdy první v mûsíci Duchovní veãery – vede RNDr.L. Souãek

20 – 22 hod. vstup voln˘
Jednorázové akce:
10. 11. Dûtsk˘ Halloween 16 – 18 hod. – v pátek zveme dûti na veselé

rozlouãení s barevn˘m podzimem a radostné uvítání zimy. Pfied Klubíã-
kem u oh˘nku se zasmûjeme a pobavíme, promûníme se ve stra‰id˘lka
a v malém lapionovém prÛvodu pfiivítáme zimu, která pfiichází s ranní
mlhou a ranními mrazíky. Lampionky a masky budeme pfiipravovat v rám-
ci heren ve stfiedu a v pátek. Vstup 25 Kã

21. 11. Burza obleãení a hraãek nejen pro dûti 15– 17.30 – BlíÏí se
Vánoce, hledáte dárky a máte hluboko do kapsy? Burza je tu pro vás. Za
pár korun udûláte spoustu radosti. Nevûfiíte? Zkuste to, nebo se poptejte
u kamarádÛ a kamarádek, ktefií uÏ na burze byli.

Tombola pro kaÏdého. Vstup 10 Kã prodávající.

Kontakt: 
Vedoucí: Ing. Mgr. Marie Nováková 775 204 208

Zástupce: Ing. K. Vavru‰ková 608 134 744
E- mail:klubickocernymost@seznam.cz

www. praha.ymca.cz/klubicko

Matefiské centrum
Klubíãko YMCA Praha
Klub maminek âern˘ Most – YMCA
Vlãkova 1067, Praha 14

Výlet do podzemí 
První v˘let, pofiádan˘ MC Klubíã-

ko YMCA Praha, v leto‰ním ‰kolním
roce pfiipadl na tfietí záfiijovou sobotu,
plnou sluníãka a babího léta. Desítka
dûtí doprovázená nûkolika maminka-
mi se vlakem dopravila do Lodûnice
u Berouna. Odtud to bylo k cíli na‰í
v˘pravy – dÛlnímu muzeu v Chruste-
nicích – pouh˘ch 1,5 km. U vstupu do
b˘valé Ïeleznorudné ‰achty jsme
dostali hornické helmy, vytáhli pfiine-
sené baterky a vstoupili do úÏasného podzemního svûta. Ze slov prÛ-
vodkynû jsme se dozvídali o smutném osudu hornick˘ch koní, o práci
horníkÛ v dobách minul˘ch i nedávn˘ch. Sami jsme si mohli vyzkou‰et
(na vlastní u‰i) pravou hornickou sirénu. Nejvût‰ím záÏitkem byla ale jíz-
da dÛlním vláãkem v naprosté tmû – nejen kluci byli nad‰eni! Chruste-
nice v‰em vfiele doporuãujeme a tû‰íme se na shledání na dal‰ích akcích
v Klubíãku, vÏdyÈ ‰kolní rok teprve zaãal! VAV

Planeta D. S.
V leto‰ním roce slaví Klub rodiãÛ a pfiátel dûtí s Downov˘m syndromem,

kter˘ pÛsobí v prostorách DDM na âerném Mostû, uÏ desáté v˘roãí vzniku.
Pfii té pfiíleÏitosti uspofiádal v divadle U hasiãÛ slavnostní program s názvem
Narozeniny na planetû D. S., jehoÏ patrony byli mistrynû svûta v aerobiku
Olga ·ípková a pfiedseda Evropské asociace Downova syndromu prof. Alber-
to Rasore-Quartino. V pestrém a reÏijnû nápaditém pfiedstavení, které mode-
rovala Dana Morávková za asistence dívenky s D. S. Sandry Du‰ilové, se
v˘teãnû bavili diváci v hledi‰ti stejnû jako desítky úãinkujících a hostÛ na
jevi‰ti. Tam se nejãastûji objevovaly dûti z Klubu D. S., které pod vedením
Jifiího Horáka a ·tûpánky Li‰kové nacviãily taneãní a hudební vystoupení
inspirované ãtyfimi Ïivly, pfiedstavené v pofiadí voda, oheÀ, vítr a zemû. Mezi
hosty a pfiíznivci se prolínaly Ïánry, tfieba videoklipy, hudba, zpûv, poezie,
tanec, loutkové divadlo i bojové umûní aikido, stejnû tak docházelo ke stfií-
dání amatérsk˘ch umûlcÛ s tûmi, ktefií se kulturou Ïiví jako Zora Jandová
nebo Jan Potmû‰il. KdyÏ se po více neÏ dvou hodinách zavírala hvûzdná brá-
na planety D. S. a na jevi‰ti se spoleãnû louãili úãinkující s nad‰en˘mi divá-
ky, mísily se ve tváfiích v‰ech radost a obdiv s dojetím i s úlevou, jak v‰ech-
no krásnû dopadlo. text a foto: vok

stránky 7 – 10 pfiipravila Alena Veselá
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V sobotu 30. záfií pofiá-
dalo obãanské sdruÏení Cik-
ne âhave II. roãník celore-
publikové soutûÏe Romsk˘
talent. Na soutûÏ se sjelo
150 dûtí z rÛzn˘ch koutÛ
âeské republiky. SoutûÏilo
se ve tfiech disciplínách
z hudební oblasti: zpûv,
tanec, hra na hudební ná-

stroj. A porota mûla opravdu co hodnotit. V KD Vltavská byly k vidûní taneã-
ní kreace jako romské maÏoretky, HIP HOP, tradiãní romské nebo indické
tance. Jedním z nich okouzlilo diváky v sále také sdruÏení Cikne âhave.
Hudební doprovod obstarala skupina Bengas, program doplÀovaly dûti z Cik-
ne âhave a cel˘m veãerem provázeli ‰éfredaktorka rádia Rota Ivetka Deme-
terová a moderátor âT1 Rí‰a Samko. Prvenství v kategorii souborÛ opût obhá-
jil taneãní soubor MERCI z brnûnského sdruÏení Ratolest, v kategorii
jednotlivcÛ získala první místo tancem na indické variace Deniska Siváková
z Mostu, hraním na klavír jedenáctiletá Deniska Hatinová z Cerhovic a zpû-

vem dvanáctiletá Andrea
Hauerová z Prahy 5. Tato
dívka získala také ceny pro
absolutního vítûze, a to vel-
k˘ pohár, bonboniéru, rÛz-
né pamlsky, mikrofon, kni-
hu, videokazetu, hudební
CD, diplom a DVD pfiehrá-
vaã, kter˘ chce vûnovat
dûtem do dûtského domova.
Pfiítomn˘ David Kraus pozval vítûzku do televizního pofiadu svého otce Uvol-
nûte se prosím! a nabídnul jí roli v novém romském muzikálu Hfií‰n˘ tanec,
na kterém pracuje. Samozfiejmû následoval i pfiídavek, se kter˘m za velkého
aplausu zvedla Andrejka v‰echny pfiihlíÏející diváky ze Ïidlí.

Obãanské sdruÏení Cikne âhave chce touto cestou podûkovat mûstsk˘m
ãástem Praha 14 a Praha 7, sdruÏením DÏeno, Velká Ohrada a R-mosty, fot-
balistÛm z âerného Mostu, studentÛm ze stfiední sociálnû právní ‰koly a v‰em
ostatním, ktefií organizaãnû pomáhali pfii zaji‰tûní tohoto projektu.

Julka

Romský talent

Porta Bohemica 
První fiíjnov˘ víkend se ãlenové oddí-

lu Orion vypravili do Ústí nad Labem
na tradiãní pochod Porta Bohemica.

Letos trasa vedla okolo Erbenovy
vyhlídky a dále ke zfiíceninû hradu
Blansko do Ne‰tûradic, celkem 18
km. V nedûli se oddíl je‰tû vydal na
opravenou dominantu mûsta Vûtru‰i.
V‰em se moc líbilo jak pfiírodní, tak
i zrcadlové bludi‰tû, vyhlídková vûÏ
i stfiedovûké popravi‰tû. 

SchÛzka her: pondûlí 6. 11.
JiÏ se stalo tradicí, Ïe první listo-

padovou schÛzku v „zimním“ ãase
vûnujeme stolním a deskov˘m hrám.
A zveme i ostatní zájemce, aby si pfii-
‰li hrát s námi. Nabízíme celou fiadu
zajímav˘ch, netradiãních stolních her
– Zahrady Alhambry, Pipeline, Warc-
raft, Maka bana, Kanaloa, Osadní-
ci z Katanu, Carcassone aj. Pokud
nûkterou hru neznáte, nevadí. âle-
nové oddílu hru kaÏdému vysvûtlí
a nauãí. SchÛzka se koná od 16 do
18 hod., klubovnu najdete v pfiízemí
domu v ul. Kpt. Stránského 994. 

Pozvánka na vícedenní v˘let:
16.–19. 11.

Na tento prodlouÏen˘ víkend poje-
deme do Letohradu. Chceme si pro-
hlédnout Mûstské muzeum, ale pfie-
dev‰ím známé Muzeum fiemesel.
Dal‰ím plánovan˘m místem v˘letu
jsou Králíky s rozhlednou, vojen-
sk˘mi pevnostmi a muzeem. Tû‰íme
se, Ïe by uÏ mohl b˘t sníh a trochu
si ho uÏijeme. Pokud chcete jet s ná-
mi, mÛÏete se zeptat v klubovnû
oddílu v pondûlí ãi ve stfiedu od 16
hodin nebo se podívejte na webové
stránky www.oddil-orion.cz.

Jednodenní v˘let: 2. 12. 2006
Zveme vás v sobotu do Kerska.

Naãerpáme vánoãní inspiraci ve zdej-
‰í malé galerii a bude ãas i na hry
v lese a opékání bufitÛ. Podrobnosti
rovnûÏ v klubovnû nebo na webo-
v˘ch stránkách. JAN

Turistický oddíl Orion – 93. pionýrská skupina

Z fiíjnového v˘letu Orionu

ARCUS cestuje
V rámci hodin prÛvodcovství odjela koncem záfií tfiída 4. A ‰koly cestov-

ního ruchu ARCUS na hrad Karl‰tejn – podívat se na unikátní památ-
ku Kapli sv. KfiíÏe. Studenti si vytvofiili krátk˘ itineráfi cesty ze ‰koly na

Karl‰tejn, dále vy-
hledali jaké dal‰í
zajímavosti nabízí
obec Karl‰tejn kdyÏ
zbude ãas po ná-
v‰tûvû hradu atd.
Pro prÛvodce na
hradû si pfiipravi-
li záludné otázky
(napfi. které obrazy
v kapli jsou kopie,
které postavy drÏí
beránka apod.).
Byl to jeden z mno-
ha na‰ich zdafie-
n˘ch v˘letÛ.

SM, 
foto: archiv ‰koly

II. ročník Zátopkovy štafetyII. ročník Zátopkovy štafety
V základní ‰kole Gen. Janou‰ka se 29. záfií konal jiÏ II. roãník Zátopkovy

‰tafety ve ‰tafetovém bûhu. KaÏdou tfiídu reprezentovalo 25 bûÏcÛ a na‰lo se
mezi nimi mnoho talentovan˘ch jedincÛ, ktefií ubûhli 200 m pod 25 sec. Na
druhé stranû nechybûlo ani zklamání z prohry ãi upadlého kolíku – ale to v‰e
ke sportu patfií. Na prvním místû se umístila 9. D, druhá byla 9. C a na tfietím
místû 9. B. Sláva vítûzÛm, ãest poraÏen˘m. foto: E. Jifiíková
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Vdruhé polovinû záfií jsme v na‰í
‰kolce uspofiádali „Rytífiské

odpoledne“. Na‰e pozvání pfiijala
skupina RELEGATUS, která pfied-

vedla dûtem i dospûl˘m své umûní
v boji s meãem. Vystoupení se
zúãastnily i dûti – na vlastní kÛÏi si
vyzkou‰ely boj muÏe proti muÏi
a nûkteré se zapojily i do divadelní-
ho pfiedstavení. Vyvrcholením zábav-
ného odpoledne, které nebylo urãe-
no jen na‰im dûtem, ale i rodiãÛm
a ostatním dûtem ze sídli‰tû, byl
„stfiedovûk˘“ oheÀ, na nûmÏ jsme si

opékali bufitíky, chleba a brambory.
Tato zdafiilá akce byla souãástí pro-
jektu „Po stopách na‰ich pfiedkÛ“,
kter˘ se bude prolínat cel˘m ‰kolním

rokem.
Dûti se
tak nená-
silnû se-
známí
formou
her, pohá-
dek a v˘letÛ
se zpÛsobem
Ïivota lidí z mi-

nul˘ch století. Hned v druhém záfii-
jovém t˘dnu jsme napfiíklad nav‰tí-
vili mûsto pohádek Jiãín – s Rum-
cajsovou ‰evcovnou, bylinkovou
zahrádkou Manky a jiãínskou vûÏí
s tfiíhlav˘m drakem. Sledovali jsme
fiezbáfie pfii v˘robû hraãek a zkou‰e-
li uhádnout názvy náfiadí. Do stfie-
dovûku jsme se dostali i dal‰ím v˘-
letem – na hrad Valeãov v âeském
Ráji. V plánu máme je‰tû v˘let na

zámek Hrubá Skála a náv‰tûvu stfie-
dovûké vesnice Botanicus s ukázka-
mi perníkáfiství, bylinkáfiství, pro-
vaznictví, ko‰íkáfiství, ruãní v˘roby
m˘dla atd. Projektem „Po stopách
na‰ich pfiedkÛ“ uãíme dûti hravou
formou pochopit bohatou historii
na‰í zemû.

kolektiv matefiské ‰koly 
Vybíralova 968, 

foto: ves

·kolství
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Rytířské odpoledne v mateřince

Barevný den
Na konci záfií se Ïáci a uãitelé v Z· Hloubûtínská rozlouãili s leto‰ním

létem Barevn˘m dnem. Akce zaãala uÏ 18. záfií, kdy si jednotlivé tfiídy
losovaly barvy, které sjednotily v den „D“ kaÏdou tfiídu. V samotn˘ Barev-
n˘ den hrála celá ‰kola barvami. Úkolem dûtí a jejich uãitelÛ bylo získat
co nejvíce bodÛ tím, Ïe na sebe navlékli a povûsili co nejvíce obleãení
a doplÀkÛ v dané barvû. Po seãtení v‰ech bodÛ si zaslouÏené vítûzství na
prvním stupni odnesla tfiída 5. B v ãele s paní uãitelkou Hodo‰ovou, kte-
rá pfievzala pro své modrásky sladkou odmûnu. Nálada na 2.stupni byla
„bojovná“, jelikoÏ silnou motivací byly jednorázoví Ïolíci pro vítûznou
tfiídu – to je taková „poslední záchrana“ pfied ‰patnou známkou. Sice se smí
pouÏívat jen jednou za mûsíc, ale i za to jsme vdûãní. Po neúprosném boji
se i zde na‰el vítûz – tfiída 6. B s neuvûfiiteln˘mi 405 body. Na celou akci
dohlíÏela redakce ãasopisu Kachlíkárna i ‰kolní parlament. UÏ se tû‰íme
na dal‰í Barevn˘ den, kter˘m pfiivítáme jaro 2007. 

Za redakci ‰kolního ãasopisu Kachlíkárna: 
Julie Kfieãková, Bára Fi‰erová, Marcela Braunová 9. A
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Základní ‰kola v ulici Vybíralova je
v leto‰ním roce jediná v rámci ‰kol Pra-
hy 14, v níÏ probûhlo praktické cviãení
na ochranu ãlovûka za mimofiádn˘ch
událostí. Uskuteãnilo se 22. záfií místo
celého dopoledního vyuãování. Îáci se
jej zúãastnili s nad‰ením a vysok˘m
nasazením. Hlavním organizátorem byl
Hasiãsk˘ záchrann˘ sbor hlavního mûs-
ta Prahy. Îáci prvního a druhého stup-
nû se od zku‰en˘ch odborníkÛ nauãili
napfi. jak se chovat pfii Ïivelních po-
hromách, poÏáru, havárii v dopravû ãi 
jinde, ale i jak zabránit úrazÛm doma
i venku nebo jak poskytnout první po-
moc. Souãástí akce byla i cviãná eva-
kuace ‰koly, pfii níÏ se podafiilo v‰em
770 ÏákÛm opustit budovu bûhem
5 minut! 

text a foto: ves

·kolství
13LISTOPAD 2006

Když vyučují hasiči a záchranáři…

Z· ·IMANOVSKÁ 16, Praha 9
SE KONÁ

v úter˘ 19. 12. 2006
od 14 do 18 hodin

Zveme Vás tímto na prohlídku
na‰í rodinné ‰koly!

www.zssimanovska.cz

Zápis do 1. tříd
na Z· v ul. Generála Janou‰ka 1006

je 30. ledna 2007
od 13 do 18 hodin

Pracovníci Hasiãského záchranného sboru hl.m.Prahy dûtem pfiedvedli nejen
ukázky likvidace poÏáru, ale i nejrÛznûj‰í protiÏárové a protichemické oble-
ky, které pouÏívají pfii zásazích.

Policisté hovofiili mj. i o tom, jak se mají dûti samy
snaÏit ochránit pfied nebezpeãím.

I doma hrozí nebezpeãí – zvlá‰tû mal˘m sourozencÛm. ·kolá-
ci dokazovali, Ïe vûdí o rizikách, kter˘mi jsou napfi. rozpálená
Ïehliãka, hrnec s horkou vodou, nebo zapnut˘ fén u vany
s vodou.

Záchranáfii z ââK pfiedvedli ukázky první pomoci a její poskytnutí si dûti také
sami vyzkou‰ely.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Předzápis 
s KOâIâKOU A PEJSKEM

v Z· ·imanovská 16, 
Praha 9 Kyje

se koná ve stfiedu 17. 1. 2007
od 15 do 16.30 hodin

Jak jsme zahájili školní rok
Bûhem záfií a fiíjna nav‰tívily 3., 5., 8. a 9. roãníky v˘stavu na praÏské

Kampû „Zemû krásná, neznámá“, která vypovídala o stavu na‰í planety –
jejích krásách i jejím ohroÏení. V bazénu TJ Hloubûtín opût zahájily 2. a 3. roã-
níky plaveckou v˘uku a cel˘ první stupeÀ se zúãastnil v˘tvarné soutûÏe
„Hvûzdné vánoce“, vyhlá‰ené obchodním centrem v Praze 10

Z· ·imanovská, foto: archiv ‰koly

stránky 11–13 pfiipravila: 
Alena Veselá
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Opravdu zajímavou pfiedehru mûl
dal‰í turnaj v bowlingu o pohár

starosty, kter˘ se konal v pondûlí
9. fiíjna v hernû J. R. Clubu v Prelát-
ské ulici. Pfii páteãním tréninku se
povedl husarsk˘ kousek Vítkovi Mar-
‰álovi, kter˘ v jedné hfie dokázal
nakoulet tûÏko uvûfiiteln˘ch 262 bo-
dÛ. Troufám si odhadnout, Ïe to se

v na‰í mûstské ãásti je‰tû asi nikomu
nepodafiilo. V‰ak také jako bonus
dostal od personálu herny poukázku
na veãefii v hodnotû tfii sta korun.
Cel˘ víkend se v hloubûtínské res-
tauraci Klub Slavoj rekord oslavoval,
bájeãnou atmosféru navíc umocnilo
sedm televizních gólÛ fotbalov˘ch
reprezentantÛ do sítû San Marina, pût
branek A t˘mu Slavoje vstfielen˘ch
v Bfiezinûvsi a stejn˘ brankostroj
hloubûtínské rezervy na domácím
hfii‰ti. 

Organizaãního pracovníka fotba-
lového oddílu a novopeãeného bow-
lingového rekordmana Vítka Mar‰á-
la jsem si v pondûlí pasoval do role
favorita a na turnaji sledoval kaÏd˘
jeho hod i krok. Do herny pfii‰el tro-
chu nervózní, seznámil se s pûticí
spoluhráãÛ i pfiidûlenou drahou a ob-
jednal si pivo.

„Pracuji jako manaÏer obchodu
firmy Compass a kanceláfi mám asi

padesát metrÛ vzdu‰nou ãarou od
herny. Bûhem dne jsem se z okna tím
smûrem nûkolikrát podíval a cítil mír-
né mrazení v rukou i nohou“, fiíká
bûhem úvodních pokusÛ a rozhlíÏí
po soupefiích na dal‰ích tfiech dra-
hách. Vzápûtí je ohromen stejnû jako
asi tfii desítky osob pfiítomn˘ch v her-
nû. Vladimír Bruna jun. dosahuje
v první hfie 234 bodÛ a rázem se stá-
vá stfiedem pozornosti. MÛj favorit
zaãíná 145 body. Chvilku to rozd˘-
chává a ve ãtvrt na osm rozpíjí dru-
hé pivo. KdyÏ jej poté fotím pfii hfie,
fiíká, Ïe ho to znervózÀuje. Ale spí‰
ho rozptyluje nûkolikeré „esemesko-
vání“. 

„To je pomalu na ruãník“, komen-
tuje smutnû 97 bodÛ v druhé sérii
a pfiesnû v osm hodin si po dvou
pivech dává colu. Îe by kvÛli man-
Ïelce Hance, která ho chvíli poté pfii-
chází povzbudit? V kaÏdém pfiípadû
ale odkládá mobil, takÏe mezi jed-
notliv˘mi hody mÛÏeme pokraãovat
v rozhovoru.

„K bowlingu mû pfiivedl Pivín, ãili
Venca Bláha, známá to figurka hlou-
bûtínského fotbalu a sázení. Bylo to
asi pfied ‰esti lety, chodíme tak pût-
krát do roka, vût‰inou sem na faru,
hecujeme se u toho a rÛznû se vsá-
zíme.“

Bûhem tfietí hry pije druhou colu
a ujídá manÏelce nûkolik lupínkÛ.
Dosahuje 132 bodÛ a nafiíká, Ïe „to
asi nebude ani na bednu. Navíc mne
rozbolela noha. V únoru jsem totiÏ
byl na operaci kolenního vazu a asi
jsem trochu uspûchal léãbu.“ Na mou
námitku, Ïe na amatérské klání zby-
teãnû zatahuje profesionální man˘-
ry, reaguje jen pokrãením ramen.
Nicménû po ãtvrté hfie si pfiipisuje
170 bodÛ a ve ãtvrt na deset pfiechá-
zí opût na pivo. Atmosféra v hernû
uÏ je daleko boufilivûj‰í a ovace po
zdafiil˘ch hodech doprovází typické
plácání do dlaní. S Vítkem a jeho
spoluhráãi Pepou, Milo‰em a Petrem
i spoluhráãkami Danou s Janou fie‰í-
me problémy hokejové Slavie a plá-
nujeme jejich v˘voj, stejnû jako
budoucnost hloubûtínského fotbalu. 

Pfiesnû dvû minuty po desáté ab-
solvuje jedenatfiicetilet˘ Vítek svÛj
poslední hod, soutûÏ v páté hfie uza-
vírá 137 body, takÏe mu jich v celko-
vém souãtu napoãítám 671. Hlavní
organizátorka turnaje Zdenka Reh-
bergerová z oddûlení kultury ÚMâ
Praha 14 uÏ má pfiipraveny poháry, se
kter˘mi se mÛÏe mÛj favorit nechat
tak maximálnû vyfotit, protoÏe na tfie-
tí pfiíãku mu podle jejího oficiálního
zápisu chybí 52 bodÛ. Tomu odpoví-
dá i hodnocení vlastního v˘konu.

„Po té bídû na zaãátku to docela
jde. Ale bramborová medaile je pofiád
jen bramborová. No nic, budeme
muset chodit ãastûji, abych se tomu
svému rekordu alespoÀ pfiibliÏoval
a z pfií‰tího turnaje uÏ odcházel
s pohárem. Teì jsme v posvícenské
dobû, a jak známo, po posvícení
b˘vá, ale to asi nemÛÏe‰ napsat“,
konãí ná‰ rozhovor uÏ tro‰ku vese-
lej‰í Vítek a odchází i s Hankou, kte-
ré mimochodem role utû‰ovatelky
moc slu‰í.

No nic, byla to ‰patná volba, sáz-
ka na favorita nevy‰la, ale to se stá-
vá i jiÏ zmínûnému expertovi Va‰ko-

vi Bláhovi. Vítek Mar‰ál tentokrát
svou mar‰álskou hÛl asi zapomnûl
doma, a tak se na závûr povedeného
turnaje vydávám je‰tû za tûmi, ktefií

tady bûhem celého veãera opravdu
veleli, tedy Vladimír Bruna jun. a Ja-
na âiháková. Oba se skromnû sho-
dují, Ïe s vítûzstvím nepoãítali, Ïe si
krásnû zahráli, a Ïe si vyhrané poháry

urãitû vystaví na
viditelném místû.
Zatímco Jana je
uÏ tradiãní úãast-
nicí bowlingov˘ch
turnajÛ, Vláìa
tady mûl premié-
ru, ale jinak je to
dal‰í ãlen rodinné-
ho klanu Bruno-
v˘ch, ktefií sestavu
dûda, syn, vnuk
a pfiítelkynû roz‰í-
fiili o druhého sy-
na. Na dal‰í poví-
dání uÏ ale nebyl
ãas, protoÏe by-
lo skoro jedenáct
a na ‰estici nejlep-

‰ích je‰tû ãekalo spoleãné fotogra-
fování, vedle pohárÛ a pûkn˘ch zá-
ÏitkÛ dal‰í památka na turnajov˘
úspûch.

Špatná 
volba

Špatná 
volba

Vítek nevûfiícnû kouká na v˘sledkovou tabuli

Vladimír Bruna jun. dosáhl v pûti
hrách neuvûfiitelného prÛmûru 191
bodÛ

Na spoleãném snímku nejlep‰ích je zleva druhá Dana Nálevková (539 bodÛ),
Jana âiháková (556), tfietí Libu‰e Rejmanová (529), druh˘ Ondfiej Rejman
(743) a bratfii Vladimír (955!) a Daniel (723) Brunovi. Bramborové medai-
le zbyly na Michaelu Ple‰kovou (526) a Vítka Mar‰ála (671).
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Pomalu pfies kopírák by se dala
psát jména vítûzÛ pravideln˘ch tur-
najÛ ve stolním tenisu neregistrova-
n˘ch hráãÛ o pohár starosty na‰í
mûstské ãásti. Pokud tam totiÏ ãlo-
vûk pfii prezenci vidí svého nûkdej-
‰ího spoluÏáka ze Z· Houbûtínská
i spoluhráãe z âKD Pfiístroje Josefa
Sedláka, mÛÏe si b˘t jist, Ïe do jeho
sbírky pfiibude dal‰í vítûzn˘ pohár.
Sedlák je prostû pojem, ale mû ten-
tokrát ze dvaadvacítky pfiihlá‰en˘ch
zaujala dvû nesrovnatelnû slavnûj‰í
jména ãeského stolního tenisu, a to
VáÀa s Korbelem. A jelikoÏ ten ná‰
VáÀa je v˘raznû mlad‰í, pfiednost
dostal dvaasedmdesátilet˘ Jaroslav

Korbel, kter˘ uÏ 23 let bydlí ve Vol-
kovû ulici na âerném Mostû.

„A turnaje ve stolním tenisu o po-
hár starosty hraji od jejich zaãátkÛ
je‰tû v kyjském kulturním domû. Jed-
nou jsem se dokonce dostal aÏ do
semifinále, párkrát jsem obdrÏel cenu
pro nejstar‰ího úãastníka a pfii minu-
lém turnaji si cením toho, Ïe jsem
porazil starostu, kter˘ hrál sice dob-
fie, ale já lépe. V mládí jsem hrával
závodnû za Jiskru Vysoãany, teì jez-
dím obãas aÏ na Zelenou li‰ku za
b˘val˘mi hráãi Sparty a dal‰ích praÏ-
sk˘ch oddílÛ, ale moc ãasu nemám,
protoÏe pofiád je‰tû dûlám na parko-
vi‰ti u Ocelkovy ulice. Na zdej‰í tur-

naj si ale ãas udûlám vÏdycky, mám
rád jeho atmosféru i sympatické lidi
kolem, z nichÏ nûkter˘m je pomalu
o ‰edesát míÀ. Tenhle turnaj je fakt
v˘born˘ nápad.“ 

Jaroslav Kor-
bel ve skupinû
vyhrál 3:0 nad
âern˘m a 3:1
nad âervenkou,
s Hlu‰iãkou pak
1:3 prohrál, po-
stoupil do ãtvrtfi-
nále, kde byl vy-
fiazen Dvofiákem.
A svÛj v˘kon
hodnotil jako
standard. Slovem
solidní hodnotil
zase svou hru
druh˘ muÏ slav-
ného jména Petr
VáÀa, kter˘ vy-
hrál malé finále.
A jsme zase
u Sedláka, kter˘
ve skupinû vy-
hrál tfiikrát 3:0
a stejn˘m v˘sled-
kem zdolal své
soupefie ve ãtvrt-
finále i v semifi-
nále. V souboji
o vítûzství se pro-
ti nûmu postavil levou rukou hrající
Josef Pavelka a v˘mûny tûchto dvou
JosefÛ byly pfiehlídkou pestr˘ch
servisÛ, útoãného stolního tenisu
a vyrovnaného skóre. V pûtisetové
bitvû se z vítûzství nakonec rado-

val…zase Sedlák. Po mé gratulaci
a mírném dloubnutí, jestli nechce
dopfiát vítûzství také nûkomu jinému,
vzkazuje v‰em potencionálním
zájemcÛm o poháry, Ïe s na‰imi tur-

naji skonãí, aÏ umfie. Anebo si to ti
mlad‰í pr˘ musejí vybojovat za sto-
lem. Uvidíme, zda se nûkdo takov˘
objeví pfií‰tí rok. A pro úplnost dode-
jme, Ïe mezi Ïenami byla nejlep‰í
Jana âiháková.

Plnou kopu let, tak dlouho uÏ exi-
stuje organizovan˘ sport v Jahodni-
ci. Jednou z akcí, kterou zdej‰í Sokol
oslavil své ‰edesátileté jubileum, byl
nohejbalov˘ turnaj o poháry, vyro-
bené právû k tûmto oslavám. Ideální
poãasí koncem záfií bylo pro nohejbal
jako stvofiené, herní pohodu podpo-
fiil zdej‰í kustod Josef Hora pfiípra-
vou i údrÏbou kurtu jako na mist-
rovství republiky a k optimálním
podmínkám pfiispûl mûrou vrchova-
tou také Milan Hrádek v roli fiedite-
le, hlavního organizátora, zapisova-
tele i vrchního rozhodãího. Jen jednu
jedinou stinnou stránku mûl tenhle

turnaj a tou bylo jasné jméno vítûze
je‰tû pfied jeho zaãátkem. KdyÏ se
totiÏ pod názvem Hofmani pfiihlási-
li nûkolikanásobní mistfii republiky,
ktefií kdysi v dresu Slavoje Hloubûtín
‰ífiili slávu zdej‰ího nohejbalu, bylo
jasné, Ïe se bude hrát jen o ceny
a poháry za druhé a tfietí místo. A to
pfiesto, Ïe za pár dní sedma‰edesáti-
let˘ Milo‰ Hofman spolu s brzy ‰ede-
sátilet˘m Vladimírem postrádali pro-
stfiedního bratra Kvûtoslava, kter˘
mûl fotbalové povinnosti jako funk-
cionáfi TJ Kyje.

„Narychlo jsme za nûj shánûli ná-
hradu a na‰li ji v osobû Honzy Miha-

la. Teì bude mít Sláva
asi problém se do se-
stavy vrátit. Jinak ten-
hle turnaj mûl bájeã-
nou atmosféru a my
jsme pfii nûm i s ostat-
ními mohli zavzpo-
mínat na nûkdej‰í
úspûchy. Teì uÏ jsme
dûdkové, sotva popa-
dáme dech a nohy
budou je‰tû pár dní bo-
let, ale stálo to za to.
Vãetnû velice pfiíjem-
ného posezení u pivka
a gulá‰ku, kde jsme
fundovanû hodnotili
v˘kony své i soupefiÛ
a probírali také histo-
rii i souãasnost zdej‰í-
ho sportu. Navíc se
nebudeme muset o po-
hár dûlit, málokde totiÏ
dostane kaÏd˘ svÛj.
Jen hrÛza pomyslet, Ïe
‰edesátilet˘ jahodnic-
k˘ Sokol je vlastnû
stejnû star˘ anebo je‰-
tû mlad‰í neÏ my. Pfie-
jeme mu do dal‰ích let
jen to nejlep‰í, rádi se
tady opût zastavíme
a snad se doÏijeme
i jeho sedmdesátky.“

Jahodnické jubileumJahodnické jubileum

pohárovou dvoustranu pfiipravil Pavel Vokurka, foto: autor

Na snímku zleva druhá Slavia Jahodnice, vítûzní
Hofmani a tfietí juniorka Jahodnice.

Spokojen˘ Milo‰ Hofman chytal pfii gulá‰i je‰tû
poslední leto‰ní bronz, stejnû spokojen˘ bratr Vla-
dimír radostnû pfiipíjel na vítûzství. 

A zase SedlákA zase Sedlák
Jaroslav Korbel Josef Sedlák

Josef Pavelka
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Asi nejmlad‰ím sportovním
oddílem v na‰í mûstské ãásti je flor-
balov˘ t˘m âerÀák, jenÏ vznikl
teprve zaãátkem leto‰ního roku.
Dohromady se dalo deset mlad˘ch
muÏÛ ve vûku 23–25 let, které spo-
juje bydli‰tû na âerném Mostû
a spoleãná ‰kolní docházka v Z· Bfií
VenclíkÛ. Zdej‰í tûlocvikáfii Novák
a Pasini jsou moÏná zklamáni, Ïe si
kluci nezvolili ‰kolní jedniãku soft-
ball, na druhou stranu je urãitû tû‰í
jejich láska ke sportu. Florbal si
vybrali proto, Ïe je to atraktivní a na
mnoÏství spoluhráãÛ i finanãních
prostfiedkÛ pomûrnû nenároãn˘
sport. Jako ryzí amatéfii trénují kaÏ-
dé pondûlí v tûlocviãnû Z· Hlou-
bûtínská, soupefie na víkendové tur-
naje si vybírají z internetu a mají uÏ
za sebou také první velk˘ úspûch.
Tfietí místo na ãervnovém turnaji
v Davli, které budou teì v listopa-
du obhajovat. Jinak mají rÛznorodá
zamûstnání od automechanika pfies
recepãního a hudebníka aÏ po spe-
cialistu datov˘ch fie‰ení a zástupce
vedoucího znaãkov˘ch prodejen
v jedné osobû, coÏ je kapitán t˘mu
Tomá‰ K˘ãek (na snímku). Ten si
postûÏoval, Ïe mají jen jednoho
brankáfie Martina HyÏu a vÛbec
vzhledem k pracovnímu vytíÏení je
jich málo, takÏe by ve sv˘ch fiadách
rádi pfiivítali dal‰í dva aÏ tfii zájem-
ce o tento sport. Pokud se takoví

mezi ãtenáfii ListÛ najdou, staãí zajít na pondûl-
ní trénink od 17 do 18.30 hod. nebo volat kapi-
tána na 720 705 735, pfiípadnû vyuÏít mail
tomas.kycek@o2.com anebo je‰tû dal‰í moÏnost
na www.md-t.com/florbal.php.

Sportovní pfiehled
16LISTOPAD 2006

Ve ãtvrtek 19. fiíjna odpoledne se
v hloubûtínském bazénu kona-

ly prestiÏní plavecké závody základ-
ních ‰kol, o dvaaãtyfiicet hodin
pozdûji se setkali vodáci na 13. roã-
níku populární plavby Rio Rokytka.
Co mají tyhle dvû akce kromû blíz-
kého termínu a uÏ tradiãního místa
v kalendáfii akcí na‰í mûstské ãásti
je‰tû spoleãného? Hlavnû nesmírn˘
zájem o jejich absolvování, vÏdyÈ
v bazénu soutûÏily témûfi dvû stovky
‰kolákÛ a Rokytku sjel je‰tû vût‰í
poãet vodákÛ. Dále bezprostfiední

atmosféru, pfii plavání se
povzbuzovalo poma-

lu jako na nûjakém

mistrovství a na vodû se pfii sjíÏdûní
jezÛ tleskalo na otevfiené scénû. A co
je‰tû obû akce spojuje? Samozfiejmû
voda, v pfiípadû vodákÛ dokonce
samá voda, protoÏe ji tentokrát mûli
bohuÏel i shora. Nicménû v‰echno
dobfie dopadlo, v bazénu ani v Rokyt-
ce a následnû ve Vltavû se nikdo neu-
topil ani nezranil. V‰ichni byli spo-
kojeni a uÏ se tû‰í na pfií‰tû. U Rio
Rokytka to ale urãitû nebude za rok,
protoÏe se bude ãistit Kyjsk˘ rybník,
kter˘ vodákÛm kaÏdoroãnû na pár
hodin zaji‰Èoval dostateãn˘ prÛtok.
U bazénu snad bude v‰echno v po-
fiádku. Pokud ho ov‰em nûkdo náho-
dou nevypustí.

stranu pfiipravil Pavel Vokurka, foto: autor

Láká vás florbal?

Samá vodaSamá voda
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KdyÏ osm˘ bfieznov˘ den leto‰ní-
ho roku pfiebírali v Galerii 14

z rukou starosty Ing. Miroslava FroÀ-
ka Ludmila a Josef Odehnalovi oce-
nûní jako vÛbec první ãestní obãané
na‰í mûstské ãásti, vÛbec jsem se
nestydûl za své dojetí a slzy na kra-
jíãku. Ve vzpomínkách jsem se vra-
cel o nûkolik desítek let zpátky, kdy
‰kola v Hloubûtínû nesla jméno po
·vermovi a námûstí po Veti‰kovi, kdy
soudruzi po vzoru velkého Klémy se
skleniãkou v ruce kádrovali manÏele

Odehnalovy a jejich celoÏivotní práci
s dûtmi jako nesluãitelnou s v˘chovou
mladého socialistického ãlovûka. A to
jen proto, Ïe sv˘m svûfiencÛm v‰tû-
povali my‰lenky skautského hnutí, Ïe
mnozí z nás v nich vidûli své druhé
rodiãe, Ïe nûkteré jejich zásady nás
formovaly pro cel˘ Ïivot.

KdyÏ jsme se v minul˘ch dnech
v jejich domku v Konzumní ulici, kde
Ludmila a Josef Odehnalovi Ïijí uÏ
pfies pÛl století, spoleãnû pfii káviãce
a dortíãku probírali vzpomínkami,
bylo mi jasné, Ïe k laskavému ãtená-
fii se dostane jen pouh˘ zlomek z nich.
Zaãnûme tím, Ïe Lída s Benem, jak
se jim uÏ asi ‰edesát let fiíká, se po-
znali bûhem války pfii taneãních
v Obecním domû a 16. ãervna 1946
mûli svatbu, letos tedy diamantovou.
V Hloubûtínû zaãali s dûtmi spoleã-
nû pracovat hned po pfiistûhování, nej-
dfiíve v sokolovnû a po jejím zbourá-
ní se pustili s nejstar‰ími junáky
a rodiãi na hfii‰ti Slavoje do stavby
klubovny. Ta i pfies fiadu pokusÛ zlo-
dûjÛ, ÏháfiÛ a dal‰ích vandalÛ slou-
Ïí svému úãelu dodnes. Subtilní Ben,
civilním povoláním konstruktér

v Tesle a pozdûji vedoucí chodu
nástrojáren na jejím generálním fiedi-
telství, pfii budování klubovny odpra-
coval urãitû nejvíc hodin a také zde
potvrdil oprávnûnost své pfiezdívky.
„I kdyÏ zpoãátku jsem byl mezi juná-
ky Akelou, tedy vÛdcem smeãky“,
fiíká. A já jen pro neznalé pfiipomínám
závûr textu z písnû Slaboch Ben, kde
„s nenabitou zbraní pro své bardy
zemfiel slaboch Ben“. Ludmila byla
bez pfiezdívky a pro v‰echny své svû-
fience zÛstává i nadále Lídou. A kolik,

Ïe jich vlastnû jejich
rukama pro‰lo? „To
by pfiesnû nespoãítal
ani Einstein, ale mÛ-
Ïeme se o to alespoÀ
pfiibliÏnû pokusit“,
fiíká Lída, a pak ve
tfiech dlouho dáváme
dohromady tûÏko
uvûfiitelná ãísla. V̆ -
sledek souãtu? „Me-
zi junáky, turisty
a jin˘mi dûtmi na
táborech je to od
roku 1935, kdy Pe-
pík v Libni poprvé

vedl smeãku vlãat, pfies pût tisíc klu-
kÛ a dívek, kdyÏ k nim v mém pfiípa-
dû pfiiãteme je‰tû dûti na základní
a nûkter˘ch stfiedních ‰kolách i na uãi-
li‰tích, pak se dostáváme nûkam ke
dvaceti tisícÛm. Ale je to fakt orien-
taãní“, nechává si Lída rezervu v na-
‰ich poãtech.

A kdyÏ uÏ jsme u té bilance, pro-
bíráme rovnou tábory, ale radûji jen
ty z hloubûtínské základny. První byl
v roce 1955 Radíã na potoku Mast-
ník u Sedlãan, ale tam bylo ‰patné
koupání, a tak manÏelé Odehnalovi
objevili Îelivku. Dva roky to byl
Kobylí dÛl, poté Lída s Benem budo-
vali po proudu dal‰í tábor v KoÏlí,
kter˘ je dnes uÏ na dnû pfiehrady, a tak
se v roce 1968 posunuli o dal‰ích pár
kilometrÛ k soutoku se Sázavou, do
Miletína, ale ochranné hygienické
pásmo vystavilo v polovinû sedmde-
sát˘ch let táborÛm po dvou dese-
tiletích na Îelivce definitivní stop.
Ani potom to Odehnalovi nevzdali
a na‰li místo v Lukavci u Pacova,
kam jezdí turisté na tábory dosud.

Osobnû jsem byl ãlenem tehdej‰í-
ho turistického oddílu mládeÏe od

zaãátku ‰edesát˘ch let a je‰tû dnes
sly‰ím to sborové: „Za krásami vlas-
ti své, vzhÛru mladí turisté. AÈ je léto
nebo zima, první oddíl z Hloubûtína“.
SchÛzky v klubovnû u Rokytky, pra-
videlné v˘lety a hlavnû mûsíãní tábo-
ry v KoÏlí i v Miletínû se mi pfii poví-
dání s Lídou a Benem vybavují jako
vãerej‰í, impulsy vycházejí stfiídavû
od kaÏdého z nás, Lída jako správná
Ïenská je samozfiejmû nejaktivnûj‰í.
Pfiipomíná mi, jak jsem byl na tábofie
opafien ãajem na choulostivém mís-
tû, a tak radûji stáãím fieã na práci jed-
notliv˘ch druÏin v kuchyni, na pfií-
pravu dfieva i první seznámení s tzv.
kaprovkou a dfievorubeck˘m mistrem
Oli‰arem, na nekoneãné záÏitky pfii
hrách, v˘letech nebo pfii hlídkách, ale
hlavnû na dovoz proviantu z KoÏlí po
fiece na speciálnû upraven˘ch prázd-
n˘ch leteck˘ch nádrÏích, tzv. bare-
lech, to bylo paneãku nûco. 

Pak pfii‰la fieã na krásnou dobu
koncem ‰edesát˘ch let, obnovení ãin-
nosti 35. oddílu junákÛ a 88. oddílu
skautek, bohuÏel jen dvouleté. Po
druhém zru‰ení Junáka komunistic-
k˘m reÏimem pokraãovaly oddíly
v ãinnosti jako turistické oddíly mlá-
deÏe v TJ Slavoj Tesla Hloubûtín uÏ
bez mé maliãkosti, a tak jsem o osob-
ní vzpomínku na tehdej‰í dobu a ãin-
nost Lídy s Benem poÏádal dne‰ního
vÛdce 35. smeãky vlãat, která pÛsobí
stále v Hloubûtínû spoleãnû s 35. od-
dílem Junáka a 35. roversk˘m kme-
nem, Václava Nehasila.

„âlenem oddílu jsem se stal v roce
1972, kdy do jeho ãinnosti bylo stále
je‰tû zapojeno asi 150 dûtí. Na teh-
dej‰ím turistickém pfiechodu Brd jsme

dokonce nûkolikrát získali prvenství
za nejvy‰‰í poãet úãastníkÛ. Jinak ale
oddíl zaÏíval bûhem tuhé normaliza-
ce tûÏké období. Nejhor‰í to asi bylo
v roce 1975, kdy po zásahu zvenãí
nastrãeného udavaãe musela paní
Odehnalová opustit místo vychova-
telky v ZD· Hloubûtínská. Bylo po-
dezfiení, Ïe klubovna je sledována
StB, museli jsme pfiedkládat kroniky
ke kontrole, bylo to stra‰né. I v této
obtíÏné situaci nás ale manÏelé Odeh-
nalovi vychovávali stále ve skaut-
ském duchu, byÈ pod pion˘rskou hla-
viãkou. Nejvût‰í dÛraz kladli na
odpovûdn˘ pfiístup k Ïivotu, pfiátel-
ství a pomoc slab‰ím, poctivost v prá-
ci i chování, na slu‰nost. Jestli se
nûãeho báli, tak pouze toho, Ïe by
mohli b˘t pfiipraveni o moÏnost pra-

covat s mládeÏí. Mûli velkou dÛvûru
dûtí i vedoucích a pro mnohé z nás
pfiedstavovali autority, ke kter˘m jsme
se chodili radit také o sv˘ch problé-
mech osobních. Jenom v Hloubûtínû
se dûtem vûnovali skoro padesát let.
SchÛzky ve v‰ední dny, tûlocviãna,
údrÏba klubovny, vedení administra-
tivy a hospodafiení, povinnosti v TJ,
pfiíprava víkendov˘ch v˘letÛ a tábo-
rÛ, na které vÏdy padla celá dovolená.
Doteì ve své práci vyuÏívám fiadu
poznatkÛ manÏelÛ Odehnalov˘ch,
ktefií nám pfii v˘letech pfiibliÏovali his-
torii nav‰tíven˘ch míst, ãímÏ pomá-
hali formovat ná‰ vztah k vlasti.“

KdyÏ Lídû s Benem cituji z toho,
co mi o nich fiekl jejich nástupce, kte-
r˘ také navrhl Mâ Praha 14 ocenûní
jejich ãinnosti ãestn˘m obãanstvím,
skromnû se usmívají a Lída to komen-
tuje po svém: „To jsou pomalu státo-
tvorné my‰lenky, ale ãlovûka hfiejí
u srdíãka. Venca byl takov˘m na‰ím
korunním princem a jsme rádi, Ïe prá-
vû on pokraãuje v na‰í práci. Na dru-
hou stranu musím fiíct, Ïe i nám oddí-
lové pfiátelství pomáhalo pfiekonávat
tragédie v soukromém Ïivotû, kdy se
opravdu stra‰nû moc lidí snaÏilo b˘t
s námi. Fyzicky i citovû, bez ohledu
na to, ke které generaci patfiili. To ãlo-
vûka opravdu potû‰í. Ostatnû pfiíslu‰-
nost k oddílu cítíme stále, i kdyÏ v klu-
bovnû jsme byli naposledy 21. února
2004 na slavnostní schÛzce 35. skaut-
ského oddílu k v˘roãí jeho zaloÏení,
kde kromû velké kupy dûtí a po-
vedené v˘stavky o ãinnosti byli i dal-
‰í dfiívûj‰í vedoucí (na snímku zleva
Petr Jícha, Vladimír Kyjonka, Pro-
kop Hlávka a manÏelé Odehnalo-

vi). A kdyÏ uÏ jsem
nakousla ty generace,
velkou radost mám
také z toho, kdyÏ mnû
lidé fiíkají, jak do od-
dílu chodí jejich dûti
a dokonce i vnouãa-
ta, nebo naopak dûti
vyprávûjí, Ïe na tábo-
ry s námi jezdili uÏ
jejich rodiãe. Asi to
nebyla marná práce.“

Ne, to opravdu ne-
byla. V‰ak jí také Lí-
da s Benem vûnovali
ve‰ker˘ svÛj voln˘

ãas a jejich v˘chovná ãinnost sv˘m
rozsahem, dobou trvání i poãtem je-
jich svûfiencÛ je naprosto ojedinûlá. 

„Nám bylo s mlad˘mi po cel˘
Ïivot také dobfie, teì ve stáfií to má tu
v˘hodu, Ïe hodnû z nich jsou lékafii,
takÏe je o nás postaráno. BohuÏel
jeden z nich je patolog“, konãí na‰e
vzpomínání se sv˘m typick˘m hu-
morem Lída. Pfii louãení mnû je‰tû
Ben nabízí k prohlédnutí desítky dal-
‰ích kronik, Lída se ptá, kdy zase pfii-
jdu a mnû se vybavují rozhovory pfii
posledních setkáních s desítkami
na‰ich spoleãn˘ch pfiátel na ulici,
u piva nebo pfiímo v Galerii 14 pfii
udûlení ãestného obãanství. TakÏe
mohu i jejich jménem zopakovat titu-
lek. Lído, Bene – dûkujeme!

Pavel Vokurka

Îijí mezi námi
18LISTOPAD 2006

Lído, Bene – děkujeme!Lído, Bene – děkujeme!
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Îijí mezi námi
19LISTOPAD 2006

Lída
Ludmila Odehnalová se narodi-

la roku 1925 v Litomy‰li. Ve skaut-
ském hnutí pracovala od roku 1945
v 8. dívãím oddílu v Libni a pozdûji
sama vedla 88. dívãí oddíl v 35. skaut-
ském stfiedisku. Po únoru 1948 byla
ãinnost celého stfiediska ukonãena
a po dlouh˘ch sedmi letech manÏelé
Odehnalovi zaloÏili 7. ledna 1955

turistick˘ oddíl mládeÏe, kter˘ byl
nejdfiíve pfii ZD· Hloubûtínská 700,
pozdûji pak v TJ Slavoj Tesla Hlou-
bûtín a pfii normalizaci od jara 1972
opût ve ‰kole pod pion˘rskou orga-
nizací. Paní Odehnalová pracovala
jako vychovatelka ve ‰kolní druÏinû
a vysok˘ poãet ãlenÛ, které turistic-
k˘ oddíl mûl, byl do znaãné míry
ovlivnûn také jejím
kontaktem s dûtmi
i rodiãi pfii této prá-
ci. Pozdûji se stala
skupinovou vedou-
cí, ov‰em v roce
1975 byla z politic-
k˘ch dÛvodÛ zbave-
na své funkce a pfii-
‰la i o zamûstnání
v Z· Hloubûtínská
700. Díky pfiítelky-
ni Alenû Kasalické
mohla poté pracovat
jako vychovatelka
uãÀÛ v Domácích
potfiebách Praha
a mezi turisty se starat o program
a v˘chovu mlad‰ích ãlenÛ. Po pádu
komunistického reÏimu zaãala uãit
nûmãinu na uãili‰tích i soukromé
stfiední ‰kole a pokraãovala v ãinnosti
v obnoveném Junáku, dokud jí to
zdravotní stav dovolil. 

Ben
Josef Odehnal se narodil roku

1920 na Moravû, ale bûhem ‰kolní
docházky se rodina pfiistûhovala do
Prahy, kde vstoupil do 35. oddílu
Junáka v Libni. Tady od roku 1935
vedl smeãku vlãat (mlad‰í ãlenové
Junáka), která v té dobû mûla asi
12 ãlenÛ, ov‰em na podzim 1940,
pfied zru‰ením Junáka nûmeck˘-

mi okupanty, se
hlavnû jeho zá-
sluhou poãet zv˘‰il
na pûtinásobek. Po
válce byl 35. od-
díl vyznamenán
Junáck˘m kfiíÏem
„Za vlast 1939–45“.
A toto vyznamená-
ní od tehdej‰ího
Náãelnictva Junáka
obdrÏel Josef Odeh-
nal i osobnû. 

Po osvobození
âeskoslovenské re-
publiky byla obno-

vena ãinnost 35. oddílu Junáka. Jen-
Ïe po fa‰istech zaãali likvidovat
skautské hnutí pro zmûnu komunisté,
a to hned po únorovém puãi. Tím
skonãila i ãinnost 35. stfiediska.
V roce 1955 zaloÏen˘ oddíl mlad˘ch
turistÛ se v roce 1968 po obnovení
Junáka na krátkou dobu opût regist-
roval ve skautské organizaci (jako

35. oddíl junákÛ a 88. oddíl skautek).
Po dal‰ím zru‰ení Junáka v roce 1970
pokraãovaly oddíly v ãinnosti v TJ
Slavoj Tesla Hloubûtín, kde Josef
Odehnal zastával aÏ do roku 2003
funkci pfiedsedy odboru turistiky.

Leto‰ní záfií a fiíjen nám poskytly
mnoho pfiíleÏitostí k akcím v pfiírodû
a bylo by velkou chybou je pofiádnû
nevyuÏít. Pfiedstavujete si pod tím,
Ïe jsme chodili s batÛÏky po lesích?
To také, ale ná‰ program byl mno-

hem rozmanitûj‰í. Je‰tû za posled-
ních tepl˘ch letních dnÛ jsme vy-
jeli na kolech do Polabí a koupali
se v pískovnách u Tou‰enû,
o nûkolik dní pozdûji jsme nav-
‰tívili Vy‰ehrad a také se pro‰li
cestou na Okofi, s pfiíchodem
podzimních vûtrÛ jsme pak
pou‰tûli draky, které jsme si
sami postavili. O víkendu 6. aÏ
8. fiíjna nás ãekal stfiediskov˘
sraz v Kokofiínském dole. Se‰-
li jsme se tam se dvûma spfiáte-
len˘mi oddíly – dívãím 7. oddí-
lem a chlapeck˘m 5. oddílem.
Na staré tábofii‰tû dorazil nej-
dfiíve autobus s mlad‰ími ãleny
v‰ech tfií oddílÛ a jejich vedou-
cími. UÏ se smrákalo, a tak
jsme jen postavili stany, nave-
ãefieli se a vyrazili do blízké-
ho okolí na prÛzkum. Tma uÏ
padala a v lese ãekaly rozto-
divné nestvÛry, na‰e vlãata
(mlad‰í kluci) se jich ale neza-
lekla. Po ‰arvátce s vlkodlaky,
plíÏení se k ìáblíkovi se svítí-
cím rud˘m okem a je‰tû pár dal-
‰ích mal˘ch hrách se kluci vrá-
tili zpátky, vyãistili si zuby
a zalehli do spacákÛ.

Celou sobotu bylo vlhko, nám to
ale nevadilo. Po krátké ranní rozc-
viãce a vydatné snídani se na nástu-
pu mlad‰í i star‰í ze v‰ech tfií oddílÛ
rozlosovali do skupin a odebrali se
ke spoleãn˘m hrám, které byly pro-
vázané pfiíbûhem o loupeÏnících.
V lese se skupiny zmûnily ve zne-
pfiátelené bandy loupeÏníkÛ, které si
navzájem kradly vlajky. Boj to byl
urputn˘, mnozí podávali pfii vzájem-
n˘ch bojích se strháváním pásek uvá-
zan˘ch nad loktem aÏ akrobatické
skoky i úhyby a pfii útûku s ukofiistû-
nou vlajkou zase lámali své ‰kolní
rekordy ve sprintu. Nakonec se seãet-
ly kofiisti a ztráty a v‰ichni se ve zdra-
ví vydali k dal‰ím hrám.

Odpoledne po obûdû nás ãekala
dobrodruÏná stezka po okolních
lesích, kopcích a skalách. Jednotlivé
skupiny postupovaly podle mapy po
stezce a na oznaãen˘ch stanovi‰tích
plnily pod dohledem vedoucích rÛz-
né úkoly – prolézaly opiãí dráhou,
skládaly dohromady obrázky, háze-
ly krouÏky na kÛl nebo zdolávaly

prudk˘ svah jako horolezecké v˘pra-
vy. K veãeru zaãalo pr‰et a na nás
padly obavy, Ïe budeme muset zru‰it
plánovan˘ veãerní táborák. Na‰tûstí
dé‰È ãasem ustal, a tak jsme slav-
nostnû zapalovali oheÀ fagulemi uÏ
za tmy i sucha. Zpívaly se písniãky
a kaÏdá skupina odehrála scénku, kte-
rou si sama nacviãila.

V nedûli ráno jsme si je‰tû zahrá-
li pár her a uklidili tábofii‰tû. V‰ech-
no jednou konãí, a tak jsme se po
obûdû rozlouãili, zabalili si vûci
a vydali se na cestu zpátky. A pokud
jste zvûdavi na dal‰í na‰i ãinnost
a fotografickou dokumentaci, tak je
naleznete na www.pracata.cz.

za 35. oddíl Práãat Janík 
(Jan Chytil) 

Podzim u 35. oddílu 
Práčata

Lída s Benem a kolem nich pouh˘ zlomek dûtí, které pro‰ly jejich rukama.
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Pfiímo proti SOU obchodu a slu-
Ïeb v ulici Za âern˘m mostem se

v suterénních prostorech rozkládá
z venku nenápadná, ale interiérov˘m
fie‰ením o to v˘raznûj‰í restaurace
s názvem Arter. Na jídelním lístku
tak bohatá nabídka, Ïe jsem poãet
jídel nestaãil ani spoãítat, velk˘ v˘bûr
nealkoholick˘ch nápojÛ i sladkostí,
na ãepu v˘bornû o‰etfiené pivo. A prá-
vû u nûj jsem na‰e anketní otázky
poloÏil uÏ osmnáctému podnikateli,
dvaaãtyfiicetiletému Josefu RoÏán-
kovi, majiteli firmy Arter.

Proã jste zaãal podnikat právû na
území na‰í mûstské ãásti?

„Na‰e firma existuje uÏ patnáct let
a zamûfiuje se zejména na cateringo-
v˘ servis pfieváÏnû pro vût‰í podni-
ky. Dennû pfiipravujeme na 2 000
jídel. Máme deset provozoven a tuhle
jedinou restauraci, která je jakousi
doplÀkovou ãinností na‰ich aktivit.
V tûchto místech mûla b˘t pÛvodnû
pizzerie, já mûl zájem v dynamicky
se rozvíjející Praze 14 o restauraci,
navíc v osobním vlastnictví, a tak
jsem se pfiihlásil do v˘bûrového fiíze-
ní, ve kterém jsem uspûl. Touhle res-
taurací jsem si chtûl udûlat radost,
chtûl jsem ji vybudovat od A do
Z podle sv˘ch pfiedstav. Kdybych
ov‰em vûdûl, co mû ãeká…S prace-
mi jsme zaãali v roce 2004, kdy uÏ
na provoz restauraãních zafiízení
zaãala platit legislativa EU a ta je
hodnû tvrdá. Tfieba nároky na proti-

skluzovou podlahu, vzduchotechni-
ku, rozvody plynu, elektfiiny i vody,
na vybavení kuchynû a teplotu vzdu-
chu u sporákÛ, na oddûlení provo-
zÛ, bezdotykov˘ provoz hygienic-
k˘ch zafiízení, na interiér restaurace
a mnoho dal‰ích pfiísn˘ch poÏadav-
kÛ. Navíc odborné firmy, realizující
mé plány i pfiání, k tomu pfiistupova-
ly v obráceném gardu. Ne, aby mnû
nabídly fie‰ení a moÏnosti, ale samy
se seznamovaly s tím, co jsem jim
navrhoval. A tak jsem postupnû pro-
nikal do tajÛ plynafiiny, elektriky, tru-
hlafiiny, instalatéfiiny, hygieny a já
nevím, co je‰tû, prostû Ferda mrave-
nec, práce v‰eho druhu, jak jsem se
doãetl o Karlu Pechovi v prázdnino-
v˘ch Listech v téhle rubrice. V‰ech-
no dobfie dopadlo, sen jsem si splnil
a v záfií roku 2004 jsme otevírali.“

Teì trochu odboãíme z podnika-
telského prostfiedí. Co v‰echno z na‰í
mûstské ãásti jste uÏ staãil poznat
a kam se naopak teprve chystáte?

„Vnímám Prahu 14 jako celek, ve
kterém v‰echno funguje, kde se rea-
guje na souãasné dûní a kde jsou
‰iroké vefiejnosti lehce dostupné
prakticky v‰echny sluÏby. Sleduji
pozornû zdej‰í diskusní fórum, ne-
mám v podstatû Ïádné problémy,
myslím, Ïe se tu Ïije v klidu a poho-
dû jako na okraji mûsta, odkud jste
ale díky metru za pár minut v cent-
ru. Ov‰em abych nemluvil pouze
v obecné poloze. Nejlépe znám bazén

v Hloubûtínû, kde jsem kdysi jako
reprezentant Sokola ÎiÏkov a pozdû-
ji V· Praha závodnû plaval. Znám
zdej‰í kostel, hrad i kdysi vyhlá‰e-
nou mototechnu Ma‰kovou. âern˘
Most jsem poznal jen v nákupních
centrech a Kyje zase jen pfii prÛjez-
du z auta. Pfiiznám se, Ïe v Ïivotû
jsem nebyl v Hostavicích, takÏe tam
bych se mûl asi v dohledné dobû
vypravit. Ale ãasu je málo. Podniká-
ní vûnuji vlastnû cel˘ den a veãer
b˘vám zpravidla v této restauraci.“

Pfiipadáte mi tak trochu jako fot-
balista Láìa Vízek, kter˘ se uÏ za
komunistÛ tû‰il, jak si jednou otevfie
vlastní restauraci, aby ho z ní nikdo
nemohl vyhazovat. Teì je se svo-
ji Kozlovnou maximálnû spokojen
a stejn˘m dojmem pÛsobíte i vy.
Vybavení restaurace je podle va‰ich
pfiedstav, urãitû vás tû‰í i bezproblé-
mov˘ provoz. Jaké jsou vÛbec va‰e
dal‰í podnikatelské zámûry?

„Jsme zavedenou firmou se tfiice-
ti zamûstnanci, rozváÏíme jídlo prak-
ticky po celé Praze a máme své jisté
kalkulace. PÛvodnû jsem uvaÏoval
o dal‰ích restauracích jako o svém
koníãku, chtûl jsem od nich jen roz-
dávat klíãe a chodit úãtovat, ale fiada
problémÛ mû vrátila na zem. TakÏe
chci relativnû jen i nadále zlep‰ovat
na‰e sluÏby, otevfieno tady máme
kaÏd˘ den od jedenácti aÏ do posled-
ního hosta. Polední menu za 70 korun
se skládá z polévky, jednoho ze  ‰esti

jídel, zákusku a kávy. Teì máme
nov˘ jídelníãek, jídla samozfiejmû
balíme i s sebou, jsme pfiipraveni
splnit i dal‰í pfiání na‰ich hostÛ.
Více se ãtenáfii mohou dozvûdût na
www.arter.cz nebo si teì na podzim
vyrazit na pfiíjemnou procházku
a zastavit se u nás.

text a foto: vok

Podnikatelé v Praze 14
20LISTOPAD 2006

Josef Rožánek Josef Rožánek 
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Zaãátkem fiíjna byli do Galerie 14
pozváni seniofii, ktefií v uplynulém
ãtvrtletí oslavili 80. ãi 85. naroze-
niny. Oddûlení kultury a obãansk˘ch
záleÏitostí pro nû pfiipravilo hudeb-
ní dárek – pÛlhodinové vystoupení
Uni Qarteta a také malé poho‰tûní.

Popfiát jim pfii‰el i starosta mûstské
ãásti Praha 14 ing. Miroslav Fronûk
a vyuÏil své náv‰tûvy i k tomu, aby
je seznámil s komunálním plánová-
ním v Praze 14, jehoÏ ãást je vûno-
vána i seniorÛm. Potom je‰tû odpo-
vídal na jejich ãetné otázky, t˘kající

se místních problémÛ v tûch ãástech,
kde Ïijí. Tak pfii‰la na program deba-
ty stavba vysoãanské radiály, nové
obchody, bytová zástavba na Jahod-
nici s níÏ budou souviset i nová spor-
tovi‰tû, cyklostezky a in-line stezky,
nepofiádek na pû‰í zónû u CâM

a dal‰í té-
mata. Po
pfiíjemnû
stráveném
odpoledni
se v‰ichni
rozcházeli
domÛ je‰-
tû s ma-
l˘m dár-
kem na
památku
na tento
den. ves

Informace
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Senioři přijali pozvání do Galerie 14

Polep‰ené pûsniãky (Vaculík), 
349 Kã, vydalo Dokofián
Kromû psaní románÛ je Ludvík
Vaculík i milovníkem lidov˘ch pís-
ní a sám je i slu‰nû zpívá. Tato kni-
ha je souborem sebran˘ch lidov˘ch
písní, doplnûn˘ch fotografiemi a spo-
jovacím textem.
Astronomie velk˘ obrazov˘ 
prÛvodce (Garlick), 699 Kã,
vydalo Rebo
Kniha velice srozumitelnou formou
pfiibliÏuje astronomii ze v‰ech moÏ-
n˘ch úhlÛ, mnoÏství velmi kvalit-
ních fotografií a schémat.
Poslední tajemství Jana T.
(Velinsk˘), 149 Kã,vydal Baset
Autor se znal s Foglarem a dostal
od nûj svolení na dokonãení a dovy-
svûtlení legendární Vontské trilo-
gie (Záhada hlavolamu, Stínadla se
boufií a Tajemství velkého Vonta).
Velinsk˘ se tohoto úkolu zhostil
v˘bornû a v˘sledkem je napínavá
a pfiekvapující kniha.
Goyovy pfiízraky (Carriere, 
Forman), 229 Kã, vydal Alpress
·panûlsko za vlády Carlose II.,
inkvize, doba temna a v této dobû
tvofií svá vrcholná díla malífi Fran-
cisco Goya. MÛÏe se dívka neprá-
vem odsouzená inkvizicí zamilovat
do inkvizitora? Podle knihy natáãí
Milo‰ Forman film.
Autobus sebevrahÛ (Paasilinna),
239 Kã, vydal Hejkal
Dva neúspû‰né sebevrahy napadne
oslovit inzerátem Ïivotem zklama-
né Finy a umoÏnit jim dÛstojn˘
odchod ze svûta. Autobus pln˘ sebe-
vrahÛ kfiiÏuje Finskem a hledá vhod-
né místo.... Kniha plná ãerného i las-
kavého humoru o tom, Ïe ukonãit
svÛj Ïivot není tak snadné.
Jak pfieÏít doktora (Kantorek), 
79 Kã, vydal Fragment
Kniha bájeãn˘ch kreslen˘ch vtipÛ,
tentokrát z doktorského prostfiedí.
Tandem aneb po dvou ve dvou
(KfiesÈan), 249 Kã, vydal A. ·Èastn˘
Nová porce fejetonÛ (100), namát-
kou: Kde leÏí KotûhÛlky? Vstávají
pravou nohou i leváci? Jak chytit
slinu...
Ztracen˘ Ïivot Evy Braunové
(Lambertová), 550 Kã, vydal Práh
Takfika 600 stran má tato biografie
Evy Braunové – milenky Hitlera.

Vyšlo, vychází, vyjde

v knihkupectví 
Havana

Mochovská 38, Hloubûtín, 
pavilon Havana –
u stanice metra, 

tel. 281 866 125, 777/906 295. 
Otevírací doba: 

pondûlí aÏ pátek 8–18 hod.

Chcete za-
Ïít, jak se
cítil sir Hil-
lary pfii zdo-
lání Mt. Eve-
restu, pra-

otec âech na ¤ípu, Neil Armstrong
na Mûsíci ãi Lance Armstrong
v PafiíÏi? Pojìte s námi zdolat nej-
vy‰‰í bod Prahy! Zveme vás v pátek
17. listopadu na 3. roãník turistic-
kého pochodu PraÏsk˘ minimax,
kter˘m souãasnû vyvrcholí soutûÏ
vydavatelství Îaket „8x4 Prahou
krok za krokem“. Pochod, pfii kte-
rém jeho úãastníci zdolají nejvy‰‰í
místo Prahy, má oproti pfiedcházejí-
cím roãníkÛm novou trasu. PÛvodní
zaãátek pochodu z nejniÏ‰ího místa
v Praze jsme letos nahradili dal‰í
„nejmen‰í“ zajímavostí – ãeká vás
v˘stup na nejmen‰í praÏskou roz-

hlednu. Start dlouhé trasy v délce
19,9 km probûhne v dobû od 9 do 10
hodin od Divadla Dobe‰ka v Braní-
ku (zast. autobusu ã. 124 – Dobe‰ka
na trase Dvorce – Budûjovická –
Îelivského). 

Je pfiipravena i krátká trasa o dél-
ce 9,9 km, která zaãíná u rybníka
Nepomuck˘ v Centrálním parku ve
StodÛlkách (pod tubusem metra –
pfiístup ze stanice metra HÛrka) od
11 do 12. Ve spoleãném cíli obou
tras ãeká na úãastníky od 13.30 do
15.30 malé obãerstvení a losování
hlavních cen soutûÏní hry 8x4.
Úãastníci za symbolické startovné
10 Kã obdrÏí na startu plán trasy
s podrobn˘m prÛvodcem a projdou-
li bûhem pochodu v‰emi kontrolní-
mi body, mohou je‰tû získat nûkte-
rou z map vydavatelství Îaket. Co
je‰tû s sebou? Dobré obleãení, dob-

rou obuv a dobrou náladu! Více
informací na www.zaket.cz/8x4

Dne‰ní soutûÏní otázka souvi-
sí s pozvánkou na PraÏsk˘ mini-
max: nejvy‰‰ím místem Prahy je:

a) Petfiínská rozhledna, 
b) Kyjská skála, 
c) vrch âihadlo na Toãné, 
d) vrchol DÏbánu v Divoké

·árce. 
Své odpovûdi nám zasílejte do

15. 11. Trojice vylosovan˘ch v˘-
hercÛ obdrÏí mapovou novin-
ku z vydavatelství Îaket. A nyní
správná odpovûì z minulého ãís-
la: 30denní jízdenka v rámci PID
slouÏí k pfiepravû b) psa. Vylo-
sovaní v˘herci R. Hubáãková,
P. Vrbická a M. Kováfi obdrÏí plán
Praha mûstská doprava z vyda-
vatelství Îaket. j‰ 

Soutěžíme s ŽAKETEM

Pln˘ch 148 obrázkÛ se objevilo
za v˘lohou knihovny v Hloubûtínû
pfii v˘tvarné soutûÏi Namaluj si svo-
je zvífiátko. Porota v ãele s ilustráto-
rem Miloslavem Havlíãkem to pfii

v˘bûru ve v‰ech kategoriích od
matefiské ‰koly aÏ po páté tfiídy
nemûla vÛbec jednoduché a snaÏila
se pfii hodnocení ocenit zejména sna-
hu po originalitû. Nakonec vybrala

18 nejzajímavûj‰ích
kreseb domácích
i exotick˘ch zvífiat,
z nichÏ dvû od tûch
nejmen‰ích malífiÛ
si mÛÏete prohléd-
nout na snímku.
A na prosinec pfii-
pravuje knihovna
v Hloubûtínû druh˘
roãník v˘tvarné sou-
tûÏe Malujeme bet-
lém. Tentokrát nepÛ-
jde o porovnávání
jednotlivcÛ, ale o sou-

tûÏ jednotliv˘ch ‰kol o nejoriginál-
nûj‰í betlém. text a foto: vok

Výtvarná soutěž v knihovně

Volná místa
v kurzech pro děti

Oddûlení kultury a obãan-
sk˘ch záleÏitostí oznamuje, Ïe
jsou je‰tû volná místa v kurzu
v˘tvarné v˘chovy. Pfiihlá‰ky a bliÏ-
‰í informace na tel. 281 005 211,
281 005 278.
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Harmonogram mobilního sběru 
NEBEZPEČNÉHO ODPADU

Zastávky na sbûrové trase ve ãtvrtek 23. listopadu 
kfiiÏovatka ul. Boufiilova x Bojãenkova 15.00–15.20 hod.

Volkova x Pospíchalova 15.30–15.50 hod.
Va‰átkova x Dygr˘nova 16.00–16.20 hod.
Smikova x Generála Janou‰ka 16.30–16.50 hod.
Himrova x Generála Janou‰ka 17.00–17.20 hod. 
Vybíralova x Kapitána  Stránského 17.30–17.50 hod.
Fejfarova x Bryksova 18.00–18.20 hod.
Kuãerova x Mansfeldova 18.30–18.50 hod.

Odpady, které sbíráme: barvy, baterie v‰ech druhÛ, vãetnû olovn˘ch
akumulátorÛ, ãistící prostfiedky, fotochemikálie, hydroxidy, chemikálie, kos-
metiku, kyseliny, léky, lepidla, nádoby od sprejÛ, motorové oleje, pesticidy,
rozpou‰tûdla, teplomûry, tuky, v˘bojky a záfiivky.

V uveden˘ch dnech je obsluho-
vána celá sbûrová trasa se v‰emi
zastávkami.

Nebezpeãné odpady odevzdá-
vejte v˘hradnû obsluze sbûrového
vozidla!

Harmonogram svozu BIO (bioodpadu)

11. 11. 2006 – 1. auto
Sadská x V Humenci 8.00 – 8.30

·estajovická x Svépravická 8.40 – 9.10

VaÀkova x âertouská 9.20 – 9.50

VaÀkova x V Chaloupkách 10.00 – 10.30

Pofiíãanská x 

V Chaloupkách 10.40 – 11.10

Knínická x Mar‰ovská 11.20 – 11.50  

Hejtmanská x Sklenská 12.00 – 12.30

Hejtmanská x Vranovská 12.40 – 13.10

Vajgarská x Hejtmanská 13.20 – 13.50

11. 11. 2006 – 2. auto
Mochovská x 

V Novém Hloubûtínû 8.00 – 8.30

Hloubûtínská x 

V Chaloupkách 8.40 – 9.10

Hostavická x Lito‰ická 9.20 – 9.50   

Kyjská x V Chaloupkách 10.00 – 10.30

V Chaloupkách x 

âertouská 10.40 – 11.10

Cidlinská x Nedvûdická 11.20 – 11.50

HÛrská u ã.p. 227 12.00 – 12.30

Sklenská u ã.p. 102 12.40 – 13.10

Îelivská x Metujská 13.20 – 13.50

12. 11. 2006 – l. auto
Bo‰ilecká x K Rokytce 8.00 – 8.30

Vlkovická x Herdovská 8.40 – 9.10

Podedvorská x Herdovská 9.20 – 9.50

Podedvorská x Podli‰ovská 10.00 – 10.30

Kali‰Èská x Hamerská 10.40 – 11.10

Horusická x Osická 11.20 – 11.50

Osická x Hamerská 12.00 – 12.30 

Milovská 12.40 – 13.10

12. 11. 2006 – 2. auto
Tálínská 8.25 – 8.55

Tfie‰Àová u ã.p. 10 9.20 – 9.50

Koberkova x Podli‰ovská 10.00 – 10.30

Medlovská x RoÏmberská 10.40 – 11.10

S˘kovecká x Hradeãkova 11.20 – 11.50

Dáfiská x Medlovská 12.00 – 12.30

Dáfiská x Zvíkovská 12.40 – 13.10

25. 11. 2006 – 1. auto
Hodûjovická u kontejnerÛ 8.00 – 8.30

Froncova x Jezdovická 8.40 – 9.10

StaÀkovská x Pasecká 9.20 – 9.50

Písãitá x Zalinská 10.00 – 10.30

Doubecká x Ba‰t˘fiská 10.40 – 11.10

Bezdrevská x LouÏecká 11.20 – 11.50

25. 11. 2006 – 2. auto
Lipenské námûstí 8.00 – 8.30

Novozámecká x Vidlák 8.40 – 9.10

9. kvûtna x Písãitá 9.20 – 9.50

Zalinská x Panenská 10.00 – 10.30 

Bezdrevská x 9. kvûtna 10.40 – 11.10 

ManÏ. Dostálov˘ch x 

Kostlivého 11.20 – 11.50

26. 11. 2006 – 1. auto
VodÀanská x Skorkovská 8.00 – 8.30

Svûtská x Lipnická 8.40 – 9.10

Vírská x Branská 9.20 – 9.50

Branská x Cvrãkova 10.00 – 10.30

Okrouhlíkova x Sádovská 10.40 – 11.10

Skryjská x Svárovská 11.20 – 11.50

Tûrlická x Borská 12.00 – 12.30

Rotenská x Borská 12.40 – 13.10

26. 11. 2006 – 2. auto
Koclífiova x Kaãínská 8.00 – 8.30

VodÀanská x Koclífiova 8.40 – 9.10

Vírská x Vizovická 9.20 – 9.50

Cvrãkova x Vizovická 10.00 – 10.30

Babylonská x Splavná 10.40 – 11.10

Svárovská x Jordánská 11.20 – 11.50

Borská  u ã.p. 837 12.00 – 12.30

Borská  u ã.p. 3 12.40 – 13.10

V mûsíci listopadu – ve dnech 11., 12., 25. a 26. –  probûhne na mûstské ãásti
Prahy 14 svoz bioodpadu formou stanovi‰È na sbûrn˘ch trasách. 

Kontejnery na bioodpad jsou urãeny
pouze na rostlinn˘ odpad vãetnû vût-
ví (dfievin). Kmeny a vûtve musí b˘t
nafiezány na men‰í díly, aby byla lep-
‰í manipulovatelnost a uloÏení do
kontejneru. 
Odpad nesmí obsahovat PVC, papír,
apod.. Rostlinn˘ odpad musí b˘t do
kontejneru vysypán z pfiinesen˘ch
nádob (PVC pytlÛ, bedniãek apod.).

Kontejnery nejsou urãeny na odpad
z provozu domácností, dfievûn˘ náby-
tek a chemicky o‰etfiené dfievo a pod-
nikatelsk˘m subjektÛm. Dále upo-
zorÀujeme, Ïe v pfiípadû naplnûní
kontejneru bûhem svozové trasy bude
tento vymûnûn. Z tohoto dÛvodu
mÛÏe dojít k ãasovému posunu na jed-
notliv˘ch stanovi‰tích. O této skuteã-
nosti budete operativnû vyrozumûni. 

Ze systému hl. m. Prahy

V Humenci x Sadská 6. 11.
Mochovská x Zeleneãská
·estajovická x V Chaloupkách
Svépravická x ·estajovická 
Pofiíãanská x Klánovická

Liblická x Klánovická 8. 11.
Hloubûtínská x 

V Chaloupkách 
Konzumní x Na Obrátce 
Zámeãnická x Mochovská
Nehvizdská x Zeleneãská  

Hejtmanská x Vranovská 13. 11.
Îelivská x Metujská
Tálínská u ã.p. 15
Vírská x Branská

Cvrãkova x Burdova 15. 11.
Splavná x Svárovská
Babylonská x Jordánská
Borská x Rotenská

Stropnická x 
Za âern˘m mostem 20. 11.

Koclífiova x VodÀanská
VodÀanská x Skorkovská
Koclífiova x Kaãínská
Spolská x Milovská 

Horusická x Osická 22. 11.
Hamerská x Církviãná 
Zvíkovská x Dáfiská
Dfiítenská x Velkoborská 

Vlkovická x Dvofii‰Èská 27. 11.
Jednostranná
·imanovská x Za ‰kolou
Karda‰ovská u obch. stfiediska

Chvaletická x Vizírská 
(chodník) 29. 11.

Kukelská x Chvaletická 
Nedvûdická x ÎehuÀská 
Lásenická x Lipnická

Konzumní x Na Obrátce 4.12.
Hejtmanská x Vranovská

Tálínská – u ã.p. 15
Vírská x Branská

V Humenci x Sadská 6.12.
Mochovská x Zeleneãská   
Svépravická x ·estajovická 
VaÀkova x V Chaloupkách     

Velkoobjemové kontejnery jsou
pfiistavovány do 14.00 hodin dne dle
rozpisu a odváÏeny následující den. 

Ze systému MČ Praha 14

9. kvûtna x Písãitá 7. 11.
Travná x Kostlivého 8. 11.
Novozámecká x Vidlák 9. 11.
Hodûjovická x 

Za Rokytkou 13. 11.
Vãelniãná x NeÏárská

Lomnická x Zalinská 14. 11.
Rone‰ova x Volkova 15. 11.
Smrková x Gen. Janou‰ka 20. 11.
Boufiilova x Bojãenkova 21. 11.
DoleÏalova chodník 

proti 1051
Bryksova proti ã.p. 949 22. 11.
Va‰átkova x Dygr˘nova 23. 11.
Bryksova x 

Kpt. Stránského 27. 11.
Mansfeldova x Kuãerova 28. 11.
Bobkova x MaÀákova 29. 11.
Kpt. Stránského x 

Vybíralova 30. 11.

Jezdovická x Froncova 7. 12.

Velkoobjemové kontejnery jsou
pfiistavovány do 11.00 hodin dne dle
rozpisu a odváÏeny následující den. 

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY na LISTOPAD

Upozorňujeme

KLÍNĚNKA 2006 
Odbor ochrany prostfiedí Magistrátu organizuje akci „Klínûnka 2006“, jejímÏ
zámûrem je zv˘‰ení kvality ochrany jírovcÛ maìalÛ (ka‰tanÛ koÀsk˘ch). Po
celém území Prahy byla zaji‰tûna kontaktní místa, na kter˘ch si obãané mohou
zdarma vyzvednout papírové pytle, do kter˘ch lze listí napadené klínûnkou
jírovcovou shrabávat. Papírové pytle si mohou obãané Prahy 14 vyzvednout ve
sbûrn˘ch dvorech.

Adresy sbûrn˘ch dvorÛ:

1) Pod ‰ancemi 444/1, Praha 9                            tel.: 284 098 581 
Po – Pá 8:30 – 17:00 hod     So 8:30 – 15:00 hod.

2) Teplárenská ul., Praha 14 – Kyje                     tel.: 272 700 952 
Po – Pá 8:30 – 17:00 hod     So 8:30 – 15:00 hod.

3) Chvalkovická 3, Praha 20-Horní Poãernice    tel.: 281 924 959 
Po – Pá 8:30 – 17:00 hod     So 8:30 – 15:00 hod

Pytle s listím napaden˘m klínûnkou jírovcovou mohou obãané odevzdá-
vat bezplatnû ve v˘‰e uveden˘ch sbûrn˘ch dvorech a také ve spalovnû komu-
nálního odpadu v PrÛmyslové ulici Praha 10 – Male‰ice.

Podrobné informace o v˘skytu, hubení apod. klínûnky jírovcové najdete
v ãlánku (odkaz): http://envis.praha-mesto.cz
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78 druhů imitace dřeva

8 druhů dýhy

zrcadlové dveře v pěti barvách

ratanové dveře, žaluziové dveře

Praha 2 Bělehradská 36,
tel.: 222 563 026

Praha 8 Sokolovská 377/141 (Palmovka)
tel.: 731 106 521, tel./fax: 266 310 739

Praha 9 Breitcetlova 771, (Černý Most)
tel.: 603 242 133

Praha 10 Měcholupy, Kutnohorská 425
tel.: 603 242 133, 271 960 649

Praha 10 Nad Vršovskou horou 4 (OKAY)
tel.: 267 107 307, fax: 281 914 758

Brandýs-Stará Boleslav (OD LABE)
Masarykovo nám. 1778,
tel.: 606 376 728,
tel./fax: 326 903 081,
e-mail: l.spilka@volny.cz

Praha 2Praha 2 Bělehradská 36,
tel.: 222 563 026 tel.: 222 563 026

Praha 8Praha 8 Sokolovská 377/141 (Palmovka)
tel.: 731 106 521, tel./fax: 266 310 739 tel.: 731 106 521, tel./fax: 266 310 739

Praha 9Praha 9 Breitcetlova 771, (Černý Most) Breitcetlova 771, (Černý Most)
tel.: 603 242 133 tel.: 603 242 133

Praha 10Praha 10 Měcholupy, Kutnohorská 425 Měcholupy, Kutnohorská 425
tel.: 603 242 133, 271 960 649 tel.: 603 242 133, 271 960 649

Praha 10Praha 10 Nad Vršovskou horou 4 (OKAY) Nad Vršovskou horou 4 (OKAY)
tel.: 267 107 307, fax: 281 914 758 tel.: 267 107 307, fax: 281 914 758

Brandýs-Stará BoleslavBrandýs-Stará Boleslav (OD LABE) (OD LABE)
Masarykovo nám. 1778, Masarykovo nám. 1778,
tel.: 606 376 728, tel.: 606 376 728,
tel./fax: 326 903 081, tel./fax: 326 903 081,
e-mail: l.spilka@volny.cz e-mail: l.spilka@volny.cz

Předváděcí střediska:Předváděcí střediska:

 
e 

 
e

 
e-mail: l.s

Parkování na âerném Mostû
« akce roku 2006 »

věrnostní bonus – ,,pětiletá smlouva“
Zájemce, kter˘ uzavfie podnájemní smlouvu na dobu urãitou (5 let), získává bonus, 

dle kterého se mu vÏdy po uplynutí 1 bûÏného placeného roku odeãítá 5% z ãástky placené v pfiede‰lém bûÏném roce. 
Nájemné v prvním roce ãiní:

952,– Kã/mûs vã. DPH

,,rodinné parkování“
parkovné pro 1. vÛz ............ cena: 800,– Kã/mûs + 19%DPH
parkovné pro 2. vÛz ............ cena: 600,– Kã/mûs + 19%DPH

Podmínkou trvání zv˘hodnûné sazby pro druh˘ vÛz je platnost obou smluv.
(zv˘hodnûná sazba pro druh˘ vÛz je urãena pro nejbliÏ‰í ãleny rodiny, uÏívající spoleãnou domácnost – manÏel, manÏelka, syn, dcera)

Jedná se o parkování v podzemních garáÏích, které jsou elektronickyhlídané za pouÏití kamerového systému, s vjezdy v ulicích:
Kuãerova, Bobkova, Bryksova, nám. plk.Vlãka, Irvingova.

BliÏ‰í informace na:

Správa majetku Praha 14, a.s.
Metujská ã. 907, Praha 9
p. N˘vlt

Tel: 281 021 463 
Fax: 281 864 930 

e-mail: k.nyvlt@spravamaj14.cz
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Váš prodejce: Náchodská 17/800, Praha 9 – H. Počernice,
tel. 281 922 248

Ve Žlíbku 11/1, Praha 9 – H. Počernice,
tel. 281 920 073
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Kompletní úklidový servis

• pravidelné a generální úklidy

• úklidy činžovních domů

• úklidy po rekonstrukcích

• celkový úklid domácností

• mytí oken a výloh

• čištění koberců

Tel. 234 312 161, 775 231 927
www.alkaservis.cz

ZNALECKÉ OCENùNÍ 
NEMOVITOSTÍ, POZEMKÒ, 
BYTÒ A STAVEB PROVEDE

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

AUTOSERVIS ŠKARDA
PEUGEOT – CITROËN

celkové opravy – kontroly

opravy a seřizování motorů

opravy převodovek

diagnostika

autoelektrika

příprava a zajištění STK

Bastýřská 70
Praha – 9, Jahodnice
tel.: 603 414 767
tel.: 603 804 764
tel.: 281 931 734
e-mail:
auto-skarda@volny.cz

PLACENÁ ¤ÁDKOVÁ INZERCE

• Koupím byt nebo rodinn˘ dÛm jakékoli veli-

kosti, kategorie a vlastnictví, kdekoli v Praze. Nabíd-

nûte cokoli, moÏno i dekret – nájemní smlouvu,

i v domû s majitelem, podnikov˘ apod. I zdevasto-

van˘, IV. kateg., v soudní Ïalobû, neoprávnûnû obsa-

zen˘, s neÏádoucím nájemníkem, ãi s jakoukoli práv-

ní vadou. Ve‰keré formality zajistím, zaplatím

stûhování i pfiípadné dluhy na nájemném, privati-

zaci apod. Mohu sehnat a zaplatit i náhradní byt,

domeãek mimo Prahu apod. a dát ãas na vystûho-

vání. Seriózní jednání, platba ihned a v hotovosti,

tel.: 222 712 015. 12/15

• âi‰tûní kobercÛ, ãalounûní, mytí oken, 

tel.: 603 973 500. 2/15

• Koupím staré obálky se známkami, korespon-

denãní lístky, pohledy, sbírky po‰tovních známek.

Tel. 606 926 045.  5/14

• AUTO F a B, Horusická 256, Praha 14 – kon-

trola, ãi‰tûní, plnûní klimatizací, VAG-test, mecha-

nické práce. Tel. 281 867 406, mobil 602 322 556

a 777 802 322. 9/05

• Opravy ‰icích strojÛ v‰ech znaãek a typÛ se

zárukou i v domácnostech a prodej náhradních dílÛ.

Tel. 281 960 146, mobil: 602 251 828. 10/03

• Kácení, fiez a o‰etfiení vzrostl˘ch stromÛ,
rizikové kácení stromolezeckou technikou. Tel:

606 527 091, e-mail. arborista@centrum.cz. 10/09

• SEDMIKRÁSKA–http://sedmikraska.pasaz.cz-
obchÛdek s kosmetikou-drogérií-parfémy-bylinné

ãaje a masti Dr. Popov – http:kosmeticka.kvalit-
ne.cz-kosmetické celkové o‰etfiení pleti 350 Kã,

Bobkova 777, âern˘ Most–Praha 9, telefon

777 899 301, 605 985 418. 10/16

• Hledám spolehlivou paní k vyzvednutí dítûte ze

‰koly z Pankráce. Tel.: 723 884 649 11/02

• Firma BROHA nabízí podlaháfiské práce:

pokládka PVC, koberce, plovoucí podlahy.

Mobil: 602 616 620, 606 566 489, e-mail:

JK.BROHA@centrum.cz 11/03

• Z· Chvaletická 918, Praha 9-Lehovec hledá vyu-

ãující HV na ãásteãn˘ úvazek a paní na úklid

(zástup). Nástup moÏn˘ ihned. Tel.: 281 869 216.

11/04

• Salon STEFANI – kosmetika, kadefinictví, masá-

Ïe, aromaterapie, vizáÏistika, barevná typologie,

stylistika, líãení na svatby a slavnostní pfiíleÏitosti,

nehtov˘ design, pedikúra, turbosolárium, profi-per-

manentní make-up, afro a rasta copánky, poraden-

ství. Poskytujeme kompletní sluÏby pro pány i dámy.

Najdete nás Hamerská 514, Praha 9-Kyje, telefon

266 610 017, 774 947 172, bus ã. 181, 110 a 208,

zastávka Jiráskova ãtvrÈ. 11/05

• Koupím byt v této lokalitû druÏstevní nebo v os.

vlastnictví, na velikosti a patfie nezáleÏí. Platba hoto-

vû. Tel. 775 053 379. 9/13

• Prodám samostatn˘ RD 4+1+2/3B Stropnická

ul., Praha 9-Kyje na Hutích. Pozemek 686 m2, zast.

pl. 179 m2, dvougaráÏ, krb, studnû, ve‰keré sítû, po

rekonstrukci 2006, jedin˘ vlastník, bez omezení,

ihned k nastûhování. Tel.: 607 95 88 96. 11/11

• Hledáme byt k pronájmu v Praze, Gars. – 1+1

do 9000 Kã nebo 2+kk – 3+1 do 13000 vã. popl.

T. 220 806 245, 605 845 088. 10/08

• Koupím RD nebo pozemek Hloubûtín, Leho-

vec a okolí. Tel.: 603 752 182. 11/13

POMNÍKY, RÁMY, DESKY, 
NÁHROBNÍ KAMENY Z PŘÍRODNÍHO KAMENE –

VÝPRODEJ SKLADOVÝCH ZÁSOB
ZA VELMI NÍZKÉ CENY VÁM NABÍZÍ FIRMA

URNOVÝ HROB ŽULA OD 9 000,– KČ BEZ DPH

JEDNOHROB ŽULA OD 19 000,– KČ BEZ DPH

DVOJHROB ŽULA OD 29 000,– KČ BEZ DPH

Dále nabízíme ve‰keré opravy a repase hrobÛ,
návrhy, zamûfiení s doporuãením 

a nezávazné rozpoãty 
po tel. domluvû i mimo pracovní dobu 

vãetnû sobot a nedûlí

Provozovna:
U stra‰nického krematoria
Vinohradská 2509, 100 00 Praha 10
Tel./fax: 274 778 389
Mobil: 602 321 762, 602 379 162
e-mail: firma@kamenictvi-cervenec.cz
www.kamenictvi-cervenec.cz

Po 8–17.30 Út–čt 8–16.30 Pá 8–15.30

• www.masaze-bara.cz
720 520 383, 775 658 413
Poliklinika BIOREGENA

ZVOLENÍ ZASTUPITELÉ
ZA âSSD

DùKUJÍ OBâANÒM ZA
PODPORU A DÒVùRU
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Obliba cyklistiky (nejen u nás
v redakci) v poslední dobû stoupá
natolik, a to i díky nov˘m cyklotra-
sám v Praze a jejím okolí, Ïe jsme se
rozhodli pro absolvování pochodu
kolem Prahy 14 poprvé jako cyklisté.
Jak se v jeho prÛbûhu ukázalo, byla
to volba víc neÏ prozíravá. V sedlech
jsme získali díky vût‰í mobilitû ãaso-
v˘ pfiedstih, takÏe jsme si mohli
dovolit nespûchat a trasu pochodu
jsme si operativnû pfiizpÛsobovali
na‰im reportáÏním zámûrÛm. Hned
na startu na Slavoji jsme pfied desá-

tou zastihli skupinku dûtí s paní uãi-
telkou ze Z· Chvaletická, které nám
ochotnû zapózovaly pfied transpa-
rentem s názvem pochodu. Po prÛ-
jezdu lehoveck˘m lesíkem jsme
objektiv fotoaparátu zamûfiili na
mohutn˘ bagr, bagrující i v sobotu
v ulici Oborské, jeÏ prochází rekon-
strukcí. I to patfií k obrazu na‰í mûst-
ské ãásti. První velkou zastávku, s níÏ
jsme v na‰em itineráfii tak trochu
poãítali dopfiedu, jsme udûlali u hrá-
ze „Kejáku“, kde se to právû hemÏi-
lo témûfi dvûma stovkami vodákÛ.

Shodou náhod se Rio Rokytka plula
ve stejn˘ den. BlíÏe se jí vûnuje na
stranû 16 ná‰ redakãní kolega, jenÏ
vodáky sledoval ze bfiehu nikoliv
pû‰mo, ale rovnûÏ na bicyklu. NeÏ
jsme pokraãovali dál, vyfotili jsme si
nûkteré, jak se naloìují pfiímo pod
hrází. Dal‰í zastávka uÏ byla shodná
s úãastníky pochodu (bylo jich ten-
tokrát kolem 120), ktefií se mohli
podívat aÏ do vûÏe kostela sv. Barto-
lomûje, coÏ je pfiíleÏitost, jeÏ se hned
tak nenask˘tá. KdyÏ jsme si nahofie
u zvonu pozotvírali okenice, nasky-

tl se nám parádní v˘hled zejména na
novû upravené okolí kostela. Velk˘
okruh pochodu dál smûfioval k areá-

lu Coca-Coly, kde si v‰ichni pfiícho-
zí krátili ãekání na prezentaci, plá-
novanou na pravé poledne, degusta-
cí pestrého sortimentu nealko nápojÛ.
Prezentace historie a souãasnosti
Coca-Coly v kinosále zabrala skoro
hodinu, mezi tím se spustil drobn˘
podzimní de‰tík, a my jsme je‰tû sta-
ãili pfied uzavfiením nahlédnout do
volební místnosti v restauraci Na
Ba‰tû. Na snímku vidíte nejmlad‰í
ãleny volební komise pfii obûdû.
Kalorie do druhé pÛlky pochodu jsme
vzápûtí doplnili ve Svornosti, kde se
nás ujala paní hostinská i s koly, jeÏ
jsme si smûli opfiít hned vedle jídel-
ního stolu. V jezdeckém klubu V ráji
jsme se povozili na koníãcích, v mém
pfiípadû jsem se vy‰vihl na koÀsk˘
hfibet prvnû v Ïivotû, ale nikdy není

ReportáÏ
26LISTOPAD 2006

Když pochod, tak na kole
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Ponûkud ve stínu jarní Sva-
tojifiské pouti probûhla

koncem záfií v Hloubûtínû
pouÈ Svatováclavská. Po pûti
mûsících tak námûstí vedle
stanice metra opût oÏilo hou-
paãkami, kolotoãi, autodro-
mem, dûtsk˘m vláãkem a dal-
‰ími atrakcemi, to v‰echno
samozfiejmû doplnûné o ne-
zbytné sladkosti v ãele s cuk-
rovou vatou. Bûhem celého
t˘dne navíc panovalo poãasí
typické pro tzv. babí léto,
k velké potû‰e mal˘ch ná-
v‰tûvníkÛ z vût‰ího mnoÏství
jízd a k men‰í radosti z mi-
zejícího obsahu penûÏe-
nek jejich dospûlého
doprovodu. K tomu
typická hudba, pou-
Èové ruchy i v˘kfii-
ky. Prostû, pfiijela
pouÈ a marcipán
mûl zas chuÈ náram-
nou…

text a foto: vok

Přijela pouťPřijela pouť

Plavecko-běžecký pohár
Tfietí roãník plavecko-bûÏeckého poháru, konan˘ pod zá‰titou senátora

Miroslava ·kalouda a Miss âR 2003 Lucie Váchové, je rozvrÏen do pûti
závodÛ. Úvodní se uskuteãnil v záfií v Praze 5, nyní pfii‰la na fiadu Pra-
ha 14. Plavalo se 50 m v hloubûtínském bazénu a bûÏeck˘ úsek absolvovali
závodníci v lesoparku na Lehovci. SoutûÏí se v kategorii jednotlivcÛ (9–15 let),

druÏstev Z· a mûst-
sk˘ch ãástí. Seriál
závodÛ bude pokra-
ãovat aÏ v pfií‰tím
roce v Praze 7, Pra-
ze 18 – LetÀany
a Praze 13. Hlavním
pofiadatelem závodÛ
je R TEAM, spolu-
pofiadateli zúãast-
nûné mûstské ãásti
vãetnû na‰í Pra-
hy 14. 

text a foto: j‰

pozdû, ani po padesátce, Ïe! V‰em záÏitkÛm
v‰ak nebyl zdaleka konec, neboÈ nás právû
u sousedÛ v Dolních Poãernicích ãekal v˘stup
na nejniÏ‰í rozhlednu v Praze, mající pouh˘ch
sedm schodÛ! Dominuje parãíku, jenÏ tu vzni-
kl na místû b˘valé skládky. A to uÏ jsme na
dohled sídli‰tû âern˘ Most, kde si moje dvû
spolujezdkynû dopfiály závûreãné posezení

v cukrárnû. KdeÏto já jsem s pomocí metra dojel
aÏ na LibeÀsk˘ ostrov, kde b˘vá u skautského
srubu tradiãní cíl Rio Rokytky. Úpln˘ závûr
mimofiádnû vydafiené akce patfiil Elvisovi
z Moravy, kter˘ v podveãer zpíval na âerném
Mostû. Na jeho vystoupení jsme do‰li uÏ bez
kol. j‰,

foto: autor a ves (2) 
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Svátek bruslařů Běchovice – Kyje

Nejstar‰ím závodníkem byl sedmdesáti-
let˘ Jifií Meãífi ze ·estajovic, na kterém
bylo podle vybavení vidût, Ïe v zimû hol-
duje bûÏkám.

Pûtikilometrová traÈ In line Bû-
chovice dala tûm ménû trénujícím
pofiádnû zabrat, takÏe i sundávání
bruslí muselo chvíli poãkat.

Druh˘ Michal Nepovím (vlevo) vylezl na stupnû vítûzÛ v botaskách, vítûz-
n˘ Tomá‰ Havel dokonce v pantoflích, ale tfietí Rostislav ·tícha zÛstal sty-
lovû na bruslích.

Od patníku 13 v Bûchovicích vyrazilo také ‰est miminek v koãárcích,
v kyjském cíli bylo nejdfiíve to, jehoÏ rodiãe se jmenují ·orbanovi.

V Jiráskov˘ch sadech panovala sváteãní atmosféra, zejména kdyÏ sem
v krásném poãasí dojelo v‰ech 151 startujících.

Vítûzn˘ Tomá‰ Havel fini‰uje do cíle, kde si pochvaloval stále rostou-
cí poãet pûkn˘ch asfaltov˘ch cest pro bruslafie i cyklisty.

Také tohle dítû dorazilo ‰Èastnû do cíle s pomocí rodiãÛ,
ale podle jeho slov vût‰inu trati absolvovalo samo.

Tûsnû pfied startem 110. roãníku bûchovické-
ho bûÏeckého závodu se na stejné trati setkali
uÏ potfietí vyznavaãi bruslení in line.

Nejlep‰í Ïena Jana Hroudová
dojela celkovû sedmá, kromû jiné-
ho získala i kuchafiku, ze které mûl
nejvût‰í radost její manÏel.

Svátek bruslařů Běchovice – Kyje

text a foto: vok
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