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MùSÍâNÍK OBâANÒ âERNÉHO MOSTU, HLOUBùTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC

Pokud do konce prosince pfiijdou silné mrazy, mohou
se vyznavaãi bruslení tû‰it na podobnou zimní idylu,
jako na loÀském snímku z Aloisovského rybníãku na
âerném Mostû. foto: j‰
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Jedním ze skvûl˘ch poãinÛ nezisko-

v˘ch organizací, pÛsobících na Pra-

ze 14, je pfiipomínání star˘ch ãesk˘ch

tradic a zvykÛ mladé a nejmlad‰í gene-

raci. Tak jsme mûli moÏnost v nedûli

pfied svátkem sv. Martina u Galerie 14

pfiivítat jiÏ tfietím rokem Martina na

skuteãném bílém koni. Jako jiÏ po dva-

krát se reÏie akce ujalo obãanské sdru-

Ïení Zajíãek na koni, které sem konû

dopravilo a v Galerii 14 navíc zorga-

nizovalo pro dûti zajímavé odpoledne:

Divadelní spolek pfii kult. komisi OÚ

Káran˘ pfiijel a bez nároku na honoráfi

zahrál krásné pfiedstavení „O lidech

a zvífiátkách“, pak se pomocí barev-

n˘ch samolepek a barviãek vyrábûly

lampionky do svatomartinského prÛ-

vodu, venku se hrály sportovní hry a fiá-

dilo se na dûtském hfii‰ti. Pfied galerii

pfiijely letos poprvé i stánkoví prodej-

ci s dfievûn˘mi hraãkami, cukrovou

vatou, uzeninami, prodávala se tu smaÏená jab-

líãka se skofiicí i peãené brambÛrky a pro

dospûlé medovina. S nastávajícím soumrakem

si v‰ichni vyslechli legendu o sv. Martinovi,

kter˘ potom skuteãnû na krásném bílém koni pfiijel a cel˘ prÛvod

dûtí s lampionky se s ním vydal na cestu sídli‰tûm. AÏ druh˘ den

se ukázalo, Ïe letos sv. Martin nepfiivezl sníh, ale dé‰È. No co, tak

snad napfiesrok… ves, foto autorka a Daniela Turková (1)

Sv. Martin přivezl déšťSv. Martin přivezl déšť

Kočky v Počernicích
JiÏ tradiãnû se mnoho obyvatel z Prahy 14 vydalo do sousedních Horních

Poãernic, aby nav‰tívilo jiÏ jedenáctou podzimní umisÈovací v˘stavu opu‰-

tûn˘ch koãek ve Chvalské tvrzi. Ta leto‰ní probûhla v nedûli 22. listopa-

du a jejím cílem bylo opût najít domovy pro co nejvût‰í poãet koãek a také

shromáÏdit krmení pro ta zvífiata, která se s kaÏd˘m podzimem dostávají

do péãe útulkÛ a ochranáfisk˘ch organizací. Proto byla – jako vÏdycky –

vstupenkou na v˘stavu konzerva krmení pro koãky. V̆ hodnû zde náv‰tûv-

níci mohli koupit nejrÛznûj‰í chovatelské potfieby, jejichÏ prodej zaji‰Èo-

val eShop KoãiãíObchÛdek.cz. Dûti, které na v˘stavu pfiinesly vlastno-

ruãnû namalovan˘ obrázek koãky, mûly vstup zdarma. Leto‰ní podzimní

v˘stavu nav‰tívilo 1272 milovníkÛ koãek. Nov˘ domov zde na‰lo 97 zví-

fiat ze 145, které do Horních Poãernic pfiivezlo 9 útulkÛ a ochranáfisk˘ch

organizací nejen z Prahy. text a foto: ves
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Vzala na vûdomí rezignaci Ing. Evy BaÏilo-

vé na ãlena ZMâ Praha 14 ke dni 5. 10. 2009.

Zvolena za volební stranu ODS. Dále konsta-

tovala, Ïe pan Marek Zeman se stal dne 6. 10.

2009 ãlenem ZMâ Praha 14, zvolen za ODS.

Nesouhlasila s umístûním plakátovacích slou-

pÛ pro maloformátovou reklamu provozova-

n˘ch spoleãností Pragoplakát, s. r. o. na po-

zemcích ve svûfiené správû nemovitostí Mâ

Praha 14 v k. ú. Hloubûtín. PoÏaduje okamÏi-

té odstranûní tûchto plakátovacích sloupÛ. 

Schválila vyjádfiení Mâ Praha 14 k zji‰Èovací-

mu fiízení o posuzování vlivu na Ïivotní pro-

stfiedí pro zámûr v˘stavby bytov˘ch domÛ

„PANORAMA KYJE II“ 
Realizace tohoto zámûru bude znamenat zv˘-

‰ení automobilové zátûÏe jak na stávajících fre-

kventovan˘ch komunikacích Budovatelská,

Jamská, Za âern˘m mostem, které procházejí

v husté obytné zástavbû, tak na kfiiÏovatce Za

âern˘m mostem s Cíglerovou, která je jiÏ nyní

v dopravních ‰piãkách kapacitnû na hranici

moÏností, pfiedev‰ím na v˘jezdu z oblasti. Tato

kfiiÏovatka je jedin˘m rozhodn˘m dopravním

uzlem v dotãené oblasti. 

Mâ Praha 14 nebude souhlasit s umístûním
stavby „PANORAMA KYJE II“ a s napoje-
ním na stávající místní komunikace v dotãe-
né oblasti. Dal‰í rozvoj v lokalitû Praha 14 –
Hutû podmíÀuje zprovoznûním Vysoãanské
radiály, prodlouÏené ul. Ocelkova – Mlado-
boleslavská a fiízenou kfiiÏovatkou ul. Za
âern˘m mostem x Cíglerova. 
Mâ Praha 14 doporuãuje vzhledem k zhor-
‰ené kvalitû ovzdu‰í (pfiekraãování imisních
denních limitÛ PM10) a v dÛsledku v˘stavby
Vysoãanské radiály a plánované v˘stavby
nové komunikace prodlouÏené Ocelkovy na
sever od zámûru, posílit zeleÀ v této oblasti,
zejména vysázením ochranné zelenû v sever-
ní ãásti zámûru a podél ul. Budovatelská.
Schválila vyjádfiení Mâ Praha 14 k zji‰Èovací-

mu fiízení o posuzování vlivu na Ïivotní pro-

stfiedí pro zámûr „Optimalizace trati Lysá nad
Labem – Praha Vysoãany, 2. stavba“ 
Vzhledem k situaci obytn˘ch budov pfii ul.

K Hutím poÏaduje Mâ Praha 14 prodlouÏe-
ní protihlukové stûny v˘chodním smûrem
o 150 m a vzhledem k situaci budov na západ-

ním konci ul. Cíglerovy, pro tento úsek Mâ
Praha 14 poÏaduje prodlouÏení protihluko-
vé stûny západnû o 100 m

Vût‰ina z cca 30 rodinn˘ch (event. bytov˘ch)

domÛ na severní stranû ul. Borské a nûkteré dal-

‰í hloubûji v území jsou podle hlukové mapy

postiÏeny pásmy od 50 do 55 dB(A)-noc, a to

v plochách mimo ochranné pásmo dráhy. Pro
tento úsek Mâ Praha 14 poÏaduje vybudo-
vání protihlukové stûny od km 23,750 do
km 24,640 vpravo
Severozápadnû od ul. Za âern˘m mostem mezi

tratí a areálem ‰koly, se pfiipravuje v˘stavba

bytov˘ch domÛ a matefiské ‰koly. Stavby (pfie-

dev‰ím M·) se zfiejmû dostávají do nepfiípust-

n˘ch hlukov˘ch pásem. Tato situace je fie‰itel-

ná prodlouÏením protihlukové stûny o 170 m
v˘chodnû, jak poÏadovala Mâ Praha 14 ve

vyjádfiení k dokumentaci územního rozhodnu-

tí. Mâ Praha 14 doporuãuje, aby návrh pro-
tihlukové stûny uvaÏoval ozelenûní na vnûj-
‰ích stranách k obytné zástavbû, kde to bude
technicky moÏné. 
TraÈ, která je pfiedmûtem zámûru „optimaliza-

ce“, byla vybudována v 70. letech pfiedminulé-

ho století. Sestava mostních objektÛ, realizo-

vaná pro propojení potfiebná v tehdej‰í pfieváÏnû

zemûdûlské krajinû, zfietelnû nepostaãuje pro

potfieby dne‰ního hustû urbanizovaného pro-

stfiedí. 

Mâ Praha 14 proto poÏaduje zahrnout do
stavebního programu roz‰ífiení nejkritiãtûj-
‰ích mostních objektÛ: ul. K Viaduktu, ul.
K Hutím, ul. ZáluÏská.

Na svém 75. jednání dne 3. 11. 
Rada mimo jiné

Souhlasila s pfiidûlením integraãního bytu pro

osoby s pfiiznan˘m postavením azylanta na úze-

mí âR, tj. pfiidûlení uvolnûného bytu o velikosti

2 + 1 ul. Bobkova na dobu urãitou 1 rok 

Souhlasila 1. se zámûrem prodat pozemky spja-

té s budovami jin˘ch vlastníkÛ v k. ú. Hloubû-

tín, 2. s objednáním a úhradou geometrick˘ch

plánÛ nutn˘ch k rozdûlení pozemkÛ pro jedno-

tlivé vlastníky budov a k vyãlenûní komunika-

ce ve vnitrobloku pfii ulici Horou‰anské

Souhlasila 1. s odprodejem a vyjmutím ze

zemûdûlského pÛdního fondu ãásti pozemkÛ

parc. ã. 1359/1 a 2582/2 v k. ú. Hloubûtín a parc.

ã. 1760 a 2016 v k. ú. Kyje, v souvislosti s pro-

vedením stavby „Optimalizace trati Lysá nad

Labem – Praha Vysoãany – 2. stavba“, 2. s pro-

nájmem ãásti pozemkÛ parc. ã. 2582/1, 2582/2

v k. ú. Hloubûtín a parc. ã. 1760, 2019 a 2807/1

v k. ú. Kyje v souvislosti s provedením této

stavby 

Seznámila se s návrhem vyhlá‰ky, kterou se

mûní Statut hl. m. Prahy v oblasti informatiky 

Schválila odpovûì na petici za financování

v˘mûny oken v matefiské ‰kole ·tolmífiská

602/4 Hloubûtín a ·estajovická 253 Hloubûtín

z prostfiedkÛ Mâ Praha 14 

Schválila poskytnutí finanãního daru Obãan-

skému sdruÏení Tûlov˘chovná jednota Sokol

Jahodnice ve v˘‰i 40.000 Kã; dar bude pouÏit

jako pfiíspûvek k financování opravy podlahy

v tûlocviãnû 

Doporuãila ZMâ Praha 14 schválit podání

Ïádosti o dotaci ve v˘‰i 200.000 Kã do progra-

mu Podpora terénní práce pro rok 2010 vyhlá-

‰eného Úfiadem vlády âR

Nemûla námitek k nav˘‰ení v˘robní kapaci-

ty v závodû Coca-Cola HBC âeská republika,

s. r. o. a vydání podstatné zmûny integrované-

ho povolení

Pozvánka na zastupitelstvo
Starosta Prahy 14 Ing. Miroslav Fronûk svo-

lává 14. zasedání Zastupitelstva Mâ Praha 14,

které se bude konat ve ãtvrtek 17. prosince od

14.15 hod. v Galerii 14, nám. Plk. Vlãka 686,

âern˘ Most. Pfiipomínáme, Ïe jednání zastupi-

telstva jsou pfiístupna vefiejnosti.

91. výročí ČSR
Letos uplynulo jiÏ 91 let od vzniku samostat-

né âeskoslovenské republiky. Vzpomínkov˘m

aktem u památníku padl˘m z I. svûtové války

v Hloubûtínû jsme si toto v˘roãí pfiipomnûli

i u nás v Praze 14. Na snímku místostarosta

Bohumil Sobotka pfii projevu, v nûmÏ se zamys-

lel nad 28. fiíjnem jako dnem, majícím pro na‰i

republiku z historického hlediska mnoho v˘-

znamÛ. foto: ves

Informace z jednání Rady MČ Praha 14
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dvoustranu pfiipravili: j‰ a ves

Úfiad mûstské ãásti Praha 14 se v záfií roku 2006 stal jedním z prv-

ních úfiadÛ vefiejné správy v âR, kter˘ splnil poÏadavky normy âSN

EN ISO 9001:2001 a získal certifikát shody systému fiízení jakosti

s poÏadavky této normy. Zavedení systému pfiispûlo i k získání ocenû-

ní MV âR „Organizace dobré vefiejné sluÏby“ v roce 2007. V leto‰ním

roce probûhl tzv. recertifikaãní audit, kter˘ potvrdil, Ïe zaveden˘ systém

je udrÏován na kvalitní úrovni, vykazuje trend zlep‰ování a pfiispívá

v˘znamnou mûrou k efektivnímu a kvalitnímu v˘konu státní správy

a samosprávy. Na základû v˘sledku auditu udûlil certifikaãní orgán CSQ

– CERT pfii âeské spoleãnosti pro jakost Úfiadu mûstské ãásti Praha 14

opût Certifikát shody systému managementu jakosti s poÏadavky
normy âSN EN ISO 9001:2001. Z rukou zástupcÛ certifikaãního orgá-

nu CSQ – CERT pfievzal 29. fiíjna certifikát za Úfiad Mâ Praha 14 tajem-

ník Ing. Ludûk Lis˘ (na snímku vpravo). foto: ves

Certifikační audit byl úspěšný

Konference národní sítě
zdravých měst

Ve velkém sále zastupitelstva Magistrátu hl. mûsta Prahy se 3. pro-

since uskuteãni jiÏ 16. celostátní konference NSZM (Národní síÈ zdra-

v˘ch mûst). Akce nabídne v‰em zájemcÛm fiadu aktuálních informací

k tématu rozvoje obcí. Budou pfiedstaveny aktuální finanãní zdroje pro

obce, bûhem odpolední „burzy dobré praxe“ získají úãastníci konfe-

rence informace o moÏnostech podpory kvality a udrÏitelného rozvoje

na místní úrovni. Své zku‰enosti pfiedají zástupci z âeské republiky,

Slovenska a Rakouska. Pfiíklady dobré praxe z rÛzn˘ch oblastí budou

na konferenci prezentovat také zástupci vybran˘ch Zdrav˘ch mûst. Akce

probûhne pod zá‰titou hlavního mûsta Prahy a ve spolupráci a za finanã-

ní podpory Ministerstva pro místní rozvoj âR. 

První kroky k pfiijetí na‰í mûstské ãásti do celostátní sítû zdra-
v˘ch mûst jiÏ uãinilo Zastupitelstvo Mâ Praha 14. V fiíjnu oslavili v Galerii 14 manÏelé ·am‰ovi z Hloubûtína zlatou svatbu.

Brali se pfied 50. lety 10. 10. 1959 v T˘nci nad Sázavou. Jménem Mâ Pra-
ha 14 jim za nev‰ední pfiíklad krásného rodinného souÏití a manÏelského
vztahu podûkoval starosta Miroslav Fronûk.

Obãané se seznamují s konceptem Územního plánu rozvoje hl. m. Prahy, kter˘ je aÏ do 2. prosince umístûn v pfiízemí budovy Magistrátu v Jungmannovû
ulici v Praze 1. Nejvût‰í nápor náv‰tûvníkÛ tu zaznamenali 2. listopadu, tedy první den, kdy byl koncept vefiejnosti zpfiístupnûn. V dal‰ích dnech jiÏ
zájem opadl a ustálil se na nûkolika desítkách osob v prÛmûru za hodinu. Orientovat se v mapách, vystaven˘ch na panelech, není pro laickou vefiej-
nost jednoduché, nicménû jste se mohli s jak˘mkoliv dotazem obrátit na pfiítomné pracovníky Magistrátu, ktefií byli pfiipraveni va‰e dotazy zodpo-
vûdût. Obãané se nejãastûji ptali na problematiku rozvoje dopravy, zelenû a pochopitelnû na záleÏitosti t˘kající se bezprostfiednû místa jejich byd-
li‰tû. Pfiipomínáme, Ïe je‰tû do 9. 12. vãetnû je moÏné k vystavenému konceptu podávat stanoviska, námitky a pfiipomínky prostfiednictvím internetového
formuláfie ãi písemnou formou. foto: j‰
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Co vám dává studium do Ïivota?
Ekonomick˘ rozhled, kter˘ je v dne‰-

ní dobû velmi pfiínosn˘. Dále roz‰ífiilo

mé schopnosti a dovednosti a v ne-

poslední fiadû jsem pfii sv˘ch studiích

poznal spoustu pfiátel a zajímav˘ch lidí.

Jak se vám Ïije v Hostavicích?
Pomûrnû dobfie. Zatím mû nic nenu-

tí pom˘‰let na zmûnu bydli‰tû. Spojení

do centra je velmi dobré a narozdíl od

centra je v Hostavicích relativnû klid.

Co se t˘ãe prostfiedí jak Ïivotního tak

kulturního, tak to je v Hostavicích a oko-

lí také na pomûrnû slu‰né úrovni.

âemu se nejradûji vûnujete ve vol-
ném ãase?

Volného ãasu mám poslední dobou

velmi málo, ale kdyÏ se po‰tûstí, tak se

podle nálady a poãasí vûnuji nûkterému

z m˘ch koníãkÛ. V souãasné dobû mû

asi nejvíc baví hra go, coÏ je desková

hra, která je populární pfiedev‰ím v asijsk˘ch

státech, ale pomalu si nachází svoje místo

i v Evropû. KdyÏ nemám sílu na nic akãního,

tak se rád podívám na dobr˘ film, nebo nûjak˘

seriál. Co se t˘ãe venkovních aktivit, tak u nich

záleÏí spí‰e na tom, koho zrovna beru s sebou,

protoÏe individuální sporty mû moc nebaví. Pfií-

leÏitostnû si tedy jdu zahrát golf, ping pong nebo

tenis a rekreaãnû dûlám také thaibox s tím, Ïe

ani v jednom nejsem Ïádná hvûzda. 

Mladí lidé se o komunální politiku pfiíli‰
nezajímají. Jak je tomu ve va‰em pfiípadû?

Osobnû si myslím, Ïe je lep‰í stát se souãás-

tí fie‰ení problémÛ, neÏ jenom nadávat, proã

nûco není podle m˘ch pfiedstav. Nemyslím si,

Ïe by mezi mlad˘mi lidmi byl nezájem o poli-

tiku, ale spí‰e nezájem do ní vstoupit, coÏ ply-

ne pfiedev‰ím z toho, jak je politika vnímána

vefiejností.

Co podle vás PraÏákÛm nejvíce ztrpãu-
je Ïivot a co je naopak na Ïivotû v hlavním
mûstû tzv. super?

Tak jako v kaÏdém takto velkém mûstû je

i v Praze problém se silniãní dopravou, i kdyÏ

to mû osobnû jako ãlovûka, co jezdí pfieváÏnû

MHD, aÏ tolik nebolí. Super je v Praze urãitû

moÏnost kulturního a sportovního vyÏití. V Pra-

ze je také relativnû snaz‰í najít práci neÏ jinde

v republice.

Jak se vám pracuje v majetkové komisi?
Práce v majetkové komisi mû velmi baví. Co

se t˘ãe spolupráce s ostatními ãleny komise, tak

si myslím, Ïe máme pohodov˘ kolektiv, kde jed-

nání probíhají na profesionální úrovni bez osob-

ních nebo jin˘ch sporÛ.

Dá se nûco dûlat proti rozmáhajícímu se
vandalismu?

Vandalismus je problém, kter˘m se jistû za-

b˘valo uÏ nepfieberné mnoÏství lidí, a vidíte, jak

se jim tento problém podafiilo vyfie‰it. Asi teì

narychlo nevymyslím nic svûtoborného. Urãitû

by vûci neu‰kodilo zv˘‰ení postihÛ chycen˘ch

vandalÛ.

Zajímáte se o informatiku. Nemáte pocit,
Ïe pro pfiemíru ãasto banálních informací
nám unikají ty podstatné vûci?

Souhlasím s vámi, jedná se o pomûrnû ãast˘

jev. Úkolem informatiky je mimo jiné právû také

fie‰ení podobn˘ch problémÛ. 

Co se vám na dne‰ní dobû líbí a co na-
opak vás dokáÏe „vytoãit“?

Tato doba urãitû pfiiná‰í mnohem více moÏ-

ností neÏ doba nedávno minulá a to prakticky

ve v‰em. Vytáãí mû pfiedev‰ím nízké morální

hodnoty nûkter˘ch lidí, ale to je vûc, pfied kte-

rou ãlovûk asi nemá kam utéct. A je‰tû mû „toãí“

lidi, co si soustavnû na nûco stûÏují, i kdyÏ jim

toho vlastnû moc ke ‰tûstí nechybí.

Jaká vlastnost vám imponuje u muÏÛ
a jaká u Ïen?

U kaÏdého se vÏdy dají najít dobré a ‰patné

vlastnosti a dÛleÏité je, které z nich pfievaÏují.

Tím chci fiíct, Ïe je tûÏké vybrat jednu vlastnost

a tu oznaãit za tu nej. Jednodu‰‰í by asi bylo

vybrat, které vlastnosti mû u lidí iritují, ale na to

jste se neptal.

Umûl byste si sám sebe pfiedstavit v kÛÏi
tzv. „metrosexuála“?

Asi bych s tím mûl problém, moje Ïivotní

priority jsou dost rozdílné s tûmi, co vyznávají

„metrosexuálové“. âímÏ nechci nijak naznaãit,

Ïe jsou ty moje v jakémkoliv ohledu lep‰í.

Pfiipadal jste si nûkdy jako lev salonÛ?
Zajímavá otázka. Nikdy jsem o tom takhle

nepfiem˘‰lel. Nevím, jestli zrovna jako lev, ale

tak vût‰inou jsem celkem sly‰et i vidût.

âeho byste chtûl v Ïivotû dosáh-
nout?

Nemám svÛj Ïivot rozplánovan˘ aÏ

tak detailnû a tû‰ím se, co mi budouc-

nost pfiinese. Ale tak asi jako kaÏd˘ bych

rád na‰el práci, co mû bude bavit a zalo-

Ïil zdravou ‰Èastnou a fungující rodinu.

Pfiedstavte si, Ïe vám zlatá rybka
vylovená v Kyjském rybníce splní tfii
pfiání. Jaká by to byla? 

Zdraví, ‰tûstí a spokojenost. Pochy-

buju, Ïe rybka z Kyjského rybníka by

mûla dost síly na vyfie‰ení svûtového

míru nebo tfieba v souãasné dobû probí-

hající krize.

Letos si pfiipomínáme dvacet let
od sametové revoluce v roce 1989.
Vyvíjejí se spoleãenské pomûry dle
va‰ich pfiedstav a oãekávání?

Co se t˘ãe spoleãenského prostfiedí,

tak to je teì rozhodnû o dost veselej‰í,

nûÏ tomu bylo v dobách komunismu. Co se t˘ãe

spoleãnosti jako takové, tak se mi tûÏko hod-

notí stav spoleãnosti pfied revolucí vzhledem

k tomu, Ïe jsem tu dobu moc nezaÏil. MÛÏu ma-

ximálnû hodnotit stav, v jakém se teì spoleã-

nost nachází, a k tomu bych fiekl, Ïe se úplnû

podle m˘ch pfiedstav nevyvíjí, ale zároveÀ by

to samozfiejmû mohlo b˘t mnohem hor‰í. 

Co si myslíte o rekordním zadluÏení
âeska?

Îe uÏ je dávno naãase zaãít si utahovat opas-

ky, coÏ je v zájmu v‰ech, i kdyÏ si to vût‰ina lidí

nechce nebo neumí pfiipustit. Îít na dluh bohu-

Ïel nejde vûãnû a nûkdy se musí zaãít také splá-

cet, coÏ vzhledem k souãasné velikosti dluhu

bude hodnû bolet.

Jaké Ïivotní krédo vyznáváte?
Jsem pomûrnû zásadov˘ ãlovûk a je velmi

tûÏké donutit mû dûlat nûco, s ãím nesouhlasím,

ãímÏ ãas od ãasu „toãím“ lidi, co mû neznají.

Ostatní si uÏ zvykli.

Jak se tû‰íte na Vánoce a co pro vás zna-
menají?

Na Vánoce se tû‰ím jako kaÏd˘ rok. Vzhle-

dem k tomu, Ïe hned po vánoãních prázdninách

mi zaãíná zkou‰kové období, si je vût‰inou

nevychutnám tak, jak bych chtûl, ale i tak se na

tûch pár dní volna stráven˘ch s rodinou a pfiá-

teli velmi tû‰ím. Vánoce pro mû pfiedstavují pfie-

dev‰ím nûkolik dní klidu a pohody. Jenom to

‰ílenství kolem Vánoc, které zaãíná kaÏd˘m

rokem dfiíve a dfiíve, tolik neproÏívám. 

za ãtenáfie ListÛ se ptal
Jaroslav ·míd
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na‰i zastupitelé

V seriálu rozhovorÛ se ãleny Zastupitelstva Mâ Praha 14 pfiichází na fiadu

dal‰í z mladíkÛ, tentokrát Antonín Vacek (ODS). Studuje Vysokou ‰kolu

ekonomickou, obor informatika, získal bakaláfisk˘ titul. Je ãlenem ma-

jetkové komise.

Představujeme: Antonína Vacka
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Mikulášská nadílka
Srdeãnû zveme dûti a jejich rodiãe na Miku-

lá‰skou nadílku, která se koná v sobotu 5. pro-

since ve dvou stejn˘ch pfiedstaveních od 11 a 14

hodin v Galerii 14, námûstí Plk. Vlãka 686, âer-

n˘ Most. Po shlédnutí pohádky pfiinesou Mi-

kulá‰, andûl a ãert dûtem nadílku. Pfiedprodej

vstupenek bude probíhat je‰tû 2. 12. od 7.30 do

17 hodin v budovû ÚMâ Praha 14, Bfií Venc-

líkÛ 1072, oddûlení kultury a sportu pfiíspûv-

kové organizace KVIZ, 7. patro ã. dvefií 724.

Vstupné dospûlí 50 Kã a dûti 30 Kã. Sponzo-

rem nadílky je Coca-Cola.

Vánoce ve stanu
V pondûlí 14. prosince se na prostranství u ka‰-

ny na koneãné stanici metra âern˘ Most bude

konat pfiedvánoãní trh ve stanu. Zde od 14 do

18 hodin budou neziskové organizace z Prahy

14 prodávat své v˘robky a drobné dárkové

pfiedmûty. Pfiijìte si i vy vybrat hezké vánoãní

dárky pro své blízké.

Vánoční koncert
Ve stfiedu 16. prosince se

uskuteãní v Galerii 14 od

18.30 hodin Vánoãní kon-

cert tria „In Camera Carita-

tis“ se sólistkou Olgou Jelín-

kovou – soprán. Na programu

budou skladby G. F. Händela, W. A. Mozarta,

J. J. Ryby a dal‰ích a vánoãní písnû a koledy.

Vstup voln˘.

LEDEN

Výstava fotografií módy
Ve stfiedu 6. ledna 2010 bude v Galerii 14, nám.

Plk. Vlãka 686, âern˘ Most v l7 hodin zaháje-

na v˘stava fotografií módy Patricie Doubek.

BliÏ‰í informace o v˘stavû pfiiná‰íme na stra-

nû 22.

Koncert
Ve stfiedu 13. ledna bude v Galerii 14 koncert

komorní hudby. BliÏ‰í informace o programu

a úãinkujících podáme v pfií‰tích Listech Pra-

hy 14.

PRAHA 14 TOUR 2010
V sobotu 23. ledna od 8 hodin pofiádáme ve

spolupráci s âeskou tenisovou ‰kolou a âes-

k˘m tenisov˘m svazem turnaj pro dospûlé nere-

gistrované hráãe v tenisu o pohár starosty. Tur-

naj ve ãtyfihfie se uskuteãní v tenisové hale

plaveckého areálu v Hloubûtínû, Hloubûtín-

ská 80. Prezence hráãÛ na místû od 7.30–7.50

hodin. Startovné 50 Kã na osobu.

PRAHA 14

Tento projekt Centrum vzdûlávání a vefiejného internetu
Praha 14 byl vybudován v letech 2006–2007 

za finanãního pfiispûní Evropské unie

Pfiipravujeme pro vás poãítaãové kurzy v tûchto oblastech:

Programy Word, Excel a PowerPoint budou dále dûleny na zaãáteãníky a pokroãilé, kaÏd˘ program se vyuãuje samostatnû.Kurz je roz-

loÏen do 7mi lekcí za cenu 400,– Kã, pro seniory od 65 let a dûti do 18 let za cenu 200,– Kã. Kurzy budou zaãínat bûhem mûsíce fiíjna jedenkrát t˘dnû, ãas a doba

konání bude upfiesnûn dle zájmu a naplnûní jednotliv˘ch kurzÛ.

Zájemci prosím hlaste se pfiímo v Centru vzdûlávání a vefiejného internetu nebo na telefonních ãíslech: 222 940 933, 222 940 932 nebo 602 161 731 ãi e-mai-

lem: horesovska@cvvi.cz, mazurova@cvvi.cz

Bezplatné poradenství v oblasti využívání internetu
Ve dnech 30. listopadu aÏ 11. prosince 2009 jsme pro vás ve spolupráci se SO· informaãních technologií pfiipravili bezplatné poradenství v oblasti vyuÏívání inter-
netu, napfi. jaké moÏnosti internet nabízí, jak se na stránkách orientovat, moÏnosti vyuÏívání balíãku programÛ MS Office atd. KaÏdému zájemci o poradenství bude

pfiidûlen asistent v podobû studenta ze 3. roãníku studijního oboru Informaãních technologií z v˘‰e jmenované ‰koly. Zájemci o toto poradenství se mohou dopfie-

du pfiihlásit na tel. ãíslech 222 940 933, 222 940 932 nebo 602 161 731, budou tím na poradenství upfiednostnûni, nebo si mohou domluvit jinou hodinu. Poraden-
ství bude probíhat v dobû: po–ãt 10–15 hod., pá 10–14 hod.

� První kroky s Internetem

� Základy práce na PC – poprvé u poãítaãe

�Word 

� Excel 

� PowerPoint

� FrontPage – jednoduchá tvorba webov˘ch stránek

� Základy tvorby www stránek pomocí zdrojového kodu
HTML

�MovieMaker – úpravy a stfiih videa

Jako úplnou novinku zařazujeme

� Psaní v‰emi deseti (All Ten Fingers)

Zveme vás do Centra vzdělávání a veřejného internetu
Maňákova 745, Černý Most

Poznámka: Hlavním pofiadatelem akcí je pfiíspûvková organizace KVIZ Praha 14. Zmûna
programu vyhrazena.

PRAHA 14Kulturní                              a sportovní akce radnice
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Pátek 4. prosince v 19.30 hod.

Pavel Dostál / V¯TEâNÍCI
Hraje DS V̆ teãníci. Muzikál o jedné maturitní

tfiídû, kde studenty místo her na poãítaãi baví

blbnout a hrát si. 

Stfieda 9. prosince v 19.30 hod.

Carlo Goldoni / SLUHA DVOU PÁNÒ
Divadelní spoleãnost Franti‰ka Kreuzmanna.

Komedie, která baví diváky na celém svûte uÏ

skoro tfii století.V hlavní roli Jan Potmû‰il.

Sobota 12. prosince v 19.30 hod.

PARYBOVKA ANEB RYBA, JAK HO
NEZNÁME

Netradiãnû pojatá âeská m‰e vánoãní v podání

letÀanského divadla Hlad, které je zároveÀ pofia-

datelem akce. 

Nedûle 13. prosince v 15 hod. 

ENTENT¯KY
Pfiedstavení divadla Viola Praha. ¤íkadla, po-

hádky, rozpoãitadla a písniãky v fiádu ãeského

roku od jara do zimy. 

Pondûlí 14. prosince v 19.30 hod.

S PYDLOU V ZÁDECH
Divadelní spoleãnost Josefa Dvofiáka. V hlavní

roli nestárnoucí Josef Dvofiák, kterému posta-

va prostého lidového chytráka poskytuje pro-

stor pro fiadu brilantních klaunsk˘ch ãísel. 

Sobota 19. prosince v 15 hod. 

JAK TRAUTENBERK DùLAL
KRAKONO·OVI DUCHA

Divadlo Kompanyje. V˘tvarnû bohatá krko-

no‰ská pohádka.

Sobota 19. prosince v 18 hod. 

KONCERT PRO DVù HARFY
a nejen pro nû

Koncert v podání umûlcÛ Jany Bou‰kové,

Libu‰e Váchalové, Jifiího Bou‰ka a Jifiího Ku-

bity. 

Nedûle 20. prosince v 17 hod. 

ZPÍVÁNÍ POD VÁNOâNÍM
STROMEM

Tradiãní setkání v pfiírodním divadle v zahradû

svépravické ‰koly. Vstup voln˘.

Nedûle 27. prosince v 18 hod.

RECITÁL DITY HO¤ÍNKOVÉ
A PAVLA VùTROVCE

Známé muzikálové melodie, ale také dal‰í pís-

nû rÛzn˘ch ÏánrÛ. 

Úter˘ 29. prosince v 19.30 hod.

Michael Frayn / BEZ ROUCHA aneb
JE·Tù JEDNOU ZEZADU
(PREMIÉRA)

Divadelní soubor Právû zaãínáme. Komedie svû-

toznámého dramatika o tom, jak tûÏk˘ je herec-

k˘ chlebíãek, ale Ïe zároveÀ je to veliká leg-

race.

Prodej vstupenek v pokladnû Chvalského zám-

ku kaÏd˘ den vãetnû víkendu 10–16 hod.

Pokladna divadla je otevfiena od pondûlí do

ãtvrtka 16–18 hodin a hodinu pfied kaÏd˘m

pfiedstavením. Rezervace vstupenek je moÏná

na tel. ãísle 281 860 174 v pokladních hodinách

nebo on-line na www.divadlopocernice.cz
Nevyzvednuté rezervace se vrací do prodeje
7 dnÛ po jejich zadání. 

Votuzská 379, Praha 9,
spojení autobusy z termi-
nálu âern˘ Most 
www.divadlopocernice.cz 

Divadlo v Horních Počernicích (program na prosinec)

dvoustranu pfiipravil: j‰

Chvalský zámek – 
program na prosinec

7. 12. – 11. 12. Vánoãní v˘stava ZU· na ·pejchafie
10. 11. – 13. 12. Jifií ·antroch – v˘stava abstraktních 

obrazÛ
13. 12. – 10. 1. 2010 Vánoãní v˘stava keramiky a betlémÛ
12. 12. (od 19 hod.) Pavlína Jí‰ová a pfiátelé – vánoãní

koncert
Pavlína Jí‰ová patfií k v˘razn˘m osobnostem ãeské folkové

a country scény. V souãasnosti koncertuje s novou hudební for-

mací „Pavlína Jí‰ová a pfiátelé“, s níÏ se pfiedstaví i poãernickému

publiku.

13. 12. (10–17 hod.) Adventní trhy na Chvalské tvrzi
19 12. (od 19 hod.) Musica dolce vita – vánoãní koncert (Da-

niela Demuthová – mezzosoprán, Îofie Vokálková – flétna, ZbyÀ-

ka ·olcová – harfa) Komorní soubor Musica dolce vita je soubo-

rem, kter˘ se vûnuje interpretaci hudby v‰ech stylov˘ch období

a kter˘ má na svém kontû jiÏ fiadu úspû‰n˘ch koncertÛ doma

i v zahraniãí. Ponûkud netradiãní spojení harfy, flétny a zpûvu pak

ze souboru dûlá atraktivní tûleso, které se tû‰í velké posluchaãské

oblibû. 

24. 12. Îiv˘ betlém s rozdáváním Betlémského svûtla
14–16 hod.

10. 1. 2010 Zavírání Vánoc na zámku – Ïiv˘ bet-

lém i s velbloudy 14–17 hod.

Otvírací doba o vánočních svátcích:
13. 12. – 23. 12. dennû od 10 do 17 hod.

24. 12. od 14 do 16 hod.

25. 12. – 30. 12. dennû od 10 do 17 hod.

Rozšířené poradenství 
ve sdružení CEREBRUM

CEREBRUM – SdruÏení osob po po‰kození mozku a jejich rodin roz‰í-

fiilo nabídku poskytovaného poradenství. Stále nabízí moÏnost emailo-

vého poradenství a telefonick˘ch konzultací, ale navíc zaãalo poskytovat

psychologické poradenství a e-poradnu/fórum na www.cerebrum2007.cz,

cerebrum@cerebrum2007.cz. Konzultace jsou poskytovány zdarma. V pfií-

padû zájmu o osobní poradenství se mÛÏete objednat na telefonním 

ãísle 773 540 589. 

Od 14. listopadu do nedûle 6. prosince hostuje na âerném Mostû poprvé
Cirkus Praga. Pfiedstavení velkolepé show na závûr sezóny 2009 probíhá
v úter˘ aÏ pátek vÏdy od 17 hod., v sobotu ve 14 a 17 hod. a v nedûli v 10
a 17 hod. Cirkus je vytápûn, pokladna je otevfiena od 10 do 17 hod. Cirkus
Praga nabízí náv‰tûvníkÛm rovnûÏ prohlídku svého zvûfiince. foto: j‰

Cirkus Praga poprvé 
na Černém Mostě

Cirkus Praga poprvé 
na Černém Mostě
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Bûhem leto‰ních podzimních prázdnin zre-

alizovalo o. s. Fuertos dal‰í akci v rámci „Pro-

jektu integrace cizincÛ z tfietích zemí“. Jejím

cílem bylo smysluplné naplnûní volného ãasu

dûtí a mládeÏe a pfiedev‰ím integrace cizincÛ

mezi vrstevníky. âtrnáct dûtí vyjelo na pobyt

do Rekreaãního a sportovního stfiediska „U Sta-

rého rybníka“ ke Kutné Hofie. Pobytu se zúãast-

nily dûti z Vietnamu, âíny, Ukrajiny, Afriky

i âeské republiky. Pestr˘ program pro nû pfii-

pravil sociální pracovník a dva pedagogové

a byl zamûfien pfiedev‰ím na sportovní aktivity,

turistiku, hry v pfiírodû a v˘lety do okolí. Bûhem

pobytu dûti sbíraly body, za které si na konci

mohly vybrat odmûny. První den byly na pro-

gramu pfiedev‰ím seznamovací hry, dal‰í násle-

dovaly záÏitkové aktivity – lanové centrum

a stfielba z luku. DÛleÏitou roli zde hrála spolu-

práce, komunikace mezi dûtmi, ale také vzá-

jemná dÛvûra. Veãer byla pro dûti pfiipravena

noãní hra. První víkendov˘ den dopoledne si

dûti zdobily barvami na textil triãka, která si

pak odvezly na památku domÛ. Odpoledne se

v‰ichni vydali na v˘let do Kutné Hory, kde nav-

‰tívili chrám sv. Barbory a také âeské muzeum

stfiíbra. Náv‰tûva muzea byla pro dûti velk˘m

záÏitkem, kaÏd˘ dostal pfiilbu, bíl˘ plá‰È a sví-

tilnu a spoleãnû procházely podzemím. Dovû-

dûly se, jak byla práce v podzemí bez v‰ech

moderních technologií nároãná, a Ïe lidé v té

dobû velmi brzy umírali právû na vyãerpanost

z práce, a to vãetnû dûtí. V˘let byl zakonãen

mal˘m kvízem, v nûmÏ si v‰ichni vyzkou‰eli,

co si zapamatovali z prohlídky tohoto v˘znam-

ného ãeského mûsta. Na nedûli byla pfiipravena

sportovní olympiáda, kde se dûti utkaly v nûko-

lika disciplínách, napfi. bûhu, skocích pfies ‰vi-

hadlo, hodu na cíl, kimovû hfie pamûti apod.

Odpoledne uÏ zb˘valo jen tolik oãekávané

vyhodnocení, pûkné ceny a velmi smutné lou-

ãení s odjezdem domÛ do Prahy. V‰echny dûti

hodnotily pobyt velmi pozitiv-

nû, o ãemÏ svûdãí jejich dota-

zy: „Kdy pojedeme na dal‰í

pobyt?“ a také zpûtná vazba

uãitelek, které sdûlily, Ïe dûti

o v˘jezdu ve ‰kole stále mluvi-

ly a velmi jej chválily. Pobytu

se zúãastnila i vietnamská dív-

ka Linda, která v âR Ïije tepr-

ve nûkolik mûsícÛ a neumí ães-

ky. Její kamarád Fanda, také

z Vietnamu, jí pomáhal s doro-

zumíváním. Ze zaãátku se Lin-

da drÏela spí‰e stranou a nechtû-

la se moc zapojovat do aktivit.

Bûhem pobytu se v‰ak skamarádila i s ostatní-

mi dûtmi a ty jí pak pomáhaly zvládat základy

ãe‰tiny. Bylo moc hezké vidût Lindu, jak se

postupnû zapojuje do aktivit, a Ïe i pfies jazy-

kovou bariéru dokáÏe s dûtmi pûknû komuni-

kovat. text a foto: Hana Urbanová

neziskovky a obãanská sdruÏení
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Projekt se koná za finanční podpory Ministerstva

vnitra ČR a MČ Praha 14.

FUERTOS malým cizincům

Tfiíãlenná porota pfiísnû hodnotila v˘bûr hudby, cho-

reografii a estetick˘ dojem v‰ech taneãníkÛ, ktefií se pfii-

hlásili do stfiedeãní taneãní soutûÏe 18. listopadu v Domû

dûtí a mládeÏe âern˘ Most. Zaznûly tóny nejen klasické

taneãní hudby, ale pfiedev‰ím moderna, která ovládá dne‰-

ní diskotékové veãírky. K vidûní byl moonwalk témûfi jak

od Michaela Jacksona, pfiemety i speciální taneãní krea-

Vítûzn˘ Michal a jeho brake dance

Ve víru tance...

Hodnotící porota v akci

Marko alias Michael
Jackson

ce. A jak taneãníci dopadli? První místo získal Michal Schu-

bert s brake dance, druhé obsadila Terezka Feãová s ãaãou

a tfietí byl Marko Entner, kterému se skvûle povedlo napo-

dobit M. Jacksona. text a foto: ves

Ve spolupráci
s taneãní ‰kolou

Astra Praha
Ing. Miroslava
BroÏovského

pofiádá pro Vás
od ledna 2010
v KD ·imanovská
taneãní kurzy
pro dûti, mládeÏ
a pro dospûlé

Ve spolupráci
s taneãní ‰kolou

Astra Praha
Ing. Miroslava
BroÏovského

pofiádá pro Vás
od ledna 2010
v KD ·imanovská
taneãní kurzy
pro dûti, mládeÏ
a pro dospûlé

PRAHA 14

www.astra-praha.cz
kontakt:
722 941 890 
604 808 515
mbrozovsky@volny.cz

www.astra-praha.cz
kontakt:
722 941 890 
604 808 515
mbrozovsky@volny.cz

�
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NABÍDKA NA PROSINEC
Na‰e kluby jsou v tomto ‰kolním roce

otevfieny takto: Nízkoprahov˘ klub Jaho-
da: pondûlí, úter˘ a ãtvrtek 15–19 hod. Níz-
koprahov˘ klub DÏagoda: pondûlí, úter˘

a ãtvrtek 15–20 hod. Terénní práce: kon-

taktní pracovníky Karolínu a Martina mÛÏe-

te potkat na ulici v pondûlí a stfiedu od 15 do

20 hod.

Rodinné centrum JahÛdka 
Školička: pondûlí, úter˘ a ãtvrtek 8–12

hod. ·kolné: 250 Kã za jedno dopoledne pro

jedno dítû, 350 Kã sourozenecká sleva. MoÏ-

nost nákupu zv˘hodnûn˘ch permanentek.

Informace a rezervace u Katefiiny Cibulcové

na ãísle 721 601 333. 

Klub – herna s programem: stfieda

a pátek 9–11 hod. 

Volná herna: stfieda 15–18 hod. Za jed-

nu náv‰tûvu zaplatí rodiãe 40 Kã. 

S Jahůdkou za Krtečkem do knihov-
ny: v pátek 11. prosince se v 9 hod. setkáme

v knihovnû na âerném Mostû, kde je pfii-

praven zajímav˘ program pro malé i velké. 

TátaHerna: sobota 12. prosince 10–13

hod. Program pfiedev‰ím pro táty a jejich

dûti, cena 50 Kã. 

Jahodárna – stfiedeãní akce pro vefiej-

nost od 18 do 20 hod. u nás

v JAHODù. 9. prosince si
mÛÏete vyrobit PF na
rok 2010 zajímav˘mi
technikami, cena 40 Kã. 

Prezentace JAHODY na „Vánocích
ve stanu“ u stanice met-

ra âern˘ Most, pondûlí
14. prosince 14–18 hod.
MoÏnost nákupu vá-
noãních dárkÛ. 

Více informací najdete na na‰ich strán-
kách www.jahodaweb.cz. 

JAH DA

Jahoda ve vánoãním stanu neziskovek

Novû v pravidelném programu: 
ODPOLEDNÍ HERNA je otevfiena ve

stfiedu od 15.30 do 17.30. 

Nabízíme moÏnost otevfiení kurzu
ANGLIâTINY pro rodiãe – mírnû pokro-
ãilí ve ãtvrtek 19–20 hod., kurz bude otev-

fien pfii pfiihlá‰ení min. 7 úãastníkÛ. Pfiihlá-
‰ení nutné. 

Dopolední programy:
4. 12. Mikulá‰ská 9.30–11.30. Pfiihlá-

‰ení nutné, herna v tento den odpadá. Vstup

30 Kã + balíãek 60 Kã.

9. 12. probûhne stimulaãní skupina pro

dûti Hrajeme si s ptákem Zlobivákem od
10.15 hod.

9. 12. Poradenství plánovaného a zod-
povûdného rodiãovství v Klubíãku

11.30–12.30 hod. Objednání do poradny:

Ing. Mgr. Marie Nováková, tel. 775 204 208 

16. 12. VÁNOâNÍ BE-
SÍDKA HEREN –

9.30 Vánoãní pfiíbûh,
Zpíváme a hrajeme
koledy, poté semináfi pro

rodiãe Jak slavíme v rodi-
nû 10.15–11.15 hod.

Odpolední programy:
14. 12. mÛÏete nav‰tívit ná‰ stánek na

Vánoãních trzích Mâ Praha 14 (od 14

hod.) 

Na prosinec plánujeme také náv‰tûvu
vánoãní v˘stavy. Sledujte na‰e internetové

stránky.
Veãerní programy:
Cviãení pro dospûlé Aby záda nebole-

la probûhne 8. 12. a 15. 12. od 19.30 do

20.30 hod.

Vánoãní prázdniny: 22. 12.–3. 1. 2010
Pravideln˘ program zaãíná 4. 1. 2010. 

Pfiejeme v‰em dûtem i rodiãÛm krásné
proÏití vánoãních svátkÛ a hodnû ‰tûstí
v roce 2010.

Podrobné informace o akcích získáte na

tel. ãíslech nebo webov˘ch stránkách MC

Klubíãko.

Kontakt: Mgr. Lucie Pernicová

777 596 163, klubicko.ymca@seznam.cz

Matefiské centrum 
Klubíãko YMCA Praha
http://klubicko.bloguje.cz

Stánek Klubíãka ve vánoãním stanu nezis-
kovek

Zajíček na koni

DoleÏalova 1045, Praha 14

www.zajiceknakoni.cz

Obãanské sdruÏení Zajíãek na koni má

pro vás svá prosincová pozvání:

5. prosince Mikulá‰ská besídka – odpo-

ledne plné her a zábavy nám usnadní ãeká-

ní na Svatého Mikulá‰e. Pfiijde? Ano, vÏdyÈ

jsme byli hodní… (akce pro ãleny KPZ,

zápis a více info: 731 009 645 Markéta ·ul-

cová)

17. prosince od 19 hod. Vánoãní nadíl-
ka pro dobrovolníky Za-
jíãka – zveme srdeãnû

v‰echny stávající dobro-

volníky, ale nové zájem-

ce na vánoãní hodování

(více info: 722 180 861

Martin Splavec)

27. prosince od 14 hod. VÁNOCE
U KONÍ – pfiijeìte do Buãovic za koníky.

Spoleãnû oslavíme Vánoce, v teple stájí zaz-

píváme koledy a rozdáme koníkÛm i dûtem

dáreãky… (zápis a více info: 731 009 645

Markéta ·ulcová)

Prosincová setkání se budou konat díky
podpofie spoleãností: âSOB, RWE Ener-
gie a BIOREGENA.

Více o v‰ech na‰ich akcích, více o akcích
pro ãlena Klubu pfiátel Zajíãka (KPZ) nalez-
nete v Kalendáfii akcí nebo v Aktualitách na

www.zajiceknakoni.cz

ZAJÍâEK NA KONI DùKUJE V·EM
DùTEM, RODIâÒM, DOBROVOLNÍ-
KÒM, SPONZORÒM A DONÁTORÒM
ZA SPOLUROZDÁVÁNÍ RADOSTI
V ROCE 2009, A P¤EJE KRÁSNÉ VÁ-
NOCE A POÎEHNAN¯ ROK 2010.

ZajíãkÛv Ïiv˘ Betlém
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Občanská inspirace
Kuãerova 14, âern˘ Most, 
tel.: 281 918 473, 776 046 112,
774 707 744
www.obcanskainspirace.cz, 
e-mail: 
info@obcanskainspirace.cz

Program na prosinec
Tradiãní Vánoãní prodejní v˘stava

v Obãanské inspiraci: 
Od 1. do 22. prosince si u nás mÛÏete

nakoupit v˘robky z chránûn˘ch dílen i dal-

‰í drobnosti jako dárky a netradiãní deko-

race na vánoãní stÛl. Máme pro vás pfiipra-

veny svíãky, keramiku, ubrusy i spoustu

levn˘ch drobností pro radost.

Vánoãní besídka pro dûti ze ·koliãek
V pondûlí 21. prosince od

9 hod. zveme dûti z na-

‰ich dopoledních krouÏ-

kÛ i jejich kamarády na

pfiedvánoãní besídku. 

Vánoãní v˘tvarná dílna 
Nemáte je‰tû dárek pro maminku? Ve

ãtvrtek 17. prosince od 16.30 do 18 hod. zve-

me dûti od 6 do 11 let k nám do Inspirace.

Pod vedením lektorky Zuzky budeme vyrá-

bût krásné dárky pro rodiãe, které si odne-

sete. Cena dílny je 120,– Kã. 

Bezplatné sociálně právní 
poradenství

I v prosinci mÛÏete pfiijít do bezplatné

právní poradny na âerném Mostû. Bez ob-

jednání v pondûlí, stfiedu a pátek dopoled-

ne, na ostatní termíny se objednejte na tel.

281 918 473, 774 707 744. Dotazy mÛÏete

zasílat i e-mailem, poãítejte s pûti pracovní-

mi dny na zpracování odpovûdi. Bezplatné

poradenství poskytujeme díky grantové pod-

pofie MPSV a MHMP. 

Pfiejeme v‰em dûtem i jejich blízk˘m
krásné Vánoce v klidu a pohodû a v ro-
ce 2010 co nejvíce ‰Èastn˘ch dní! Va‰e
Obãanská inspirace

Obãanská inspirace ve vánoãním stanu nezis-
kovek

BB-klub
English klub pro teenagery – kaÏdou

stfiedu 16.30–18.30 (KC Hefimánek – Vybí-

ralova 969).

Konverzaãní angliãtina s rodil˘mi mluv-

ãími zábavnou formou. 

Stfieda 2. prosince 16 hod. (Z· Gen. Ja-

nou‰ka) Jamsession s Americkou rockovou

kapelou DIZMAS.

âtvrtek 3. prosince 16 hod. (Klubíãko,

Vlãkova 12) âAJOVNA s kapelou DIZMAS.

Dûtsk˘ klub HRAD – pro dûti ve vûku

6–10 let. KaÏd˘ ãtvrtek 15.30–17 hod.

(KC Hefimánek). HRAD – hry, angliãtina,

dramatická v˘chova, písniãky.

Informace: 
Mgr. Pavel Trefn˘ 775 024 742,

pavel.trefny@cb.cz 

Stánek BB klubu ve vánoãním stanu nezis-
kovek

DDM na Černém Mostě
Generála Janou‰ka 1060,

tel. fax.: 286 889 428
info-cm@ddmpraha9.cz

www.ddmpraha9.cz

ãt  3. 12. Mikulá‰ská jízda. I letos nás nav-

‰tíví Mikulá‰ s andûlem a ãertem. 16–17 hod.

Vûk: 4–12 let, zdarma

so 5. 12. Mikulá‰ská smeã. Volejbalov˘ tur-

naj amatérsk˘ch t˘mÛ. SloÏení hrajícího t˘mu je

4 Ïeny + 2 muÏi a nebo 3 + 3. Z· StoliÀská (Hor-

ní Poãernice) 9–15 hod. Vûk: 18–dospûlí, cena

50 Kã 

út 8. 12. Kouzlo Vánoc. Vyrobíme jednodu-

ché ozdoby, pfiáníãka i dáreãky z rÛzn˘ch mate-

riálÛ. 15.30–17.30 hod. Vûk: 6–12 let, 20 Kã

so 12. 12. Aquapark Kolín. Vodní radován-

ky v aquaparku, prohlídka mûsta propojená

s poznávací hrou. 8–18 hod. Vûk: 8–18 let, pou-

ze pro plavce, cena 120 Kã 

ãt 17. 12. Vánoãní akade-
mie. Vánoãní vystoupení dûtí

z DDM ve Chvalské tvrzi

v Horních Poãernicích v ãa-

se 17.30–19 hod. Pro rodiãe

a vefiejnost

so 19. 12. Lampiónov˘ prÛvod.
MÛÏete si vyrobit vlastní lampión a vyzkou‰et

si ho v prÛvodu, kter˘ vás zavede k rybníãku

na âerném Mostû, kde si spoleãnû zazpíváme

vánoãní koledy. 15–18 hod. Vûk: 7–12 let,

zdarma

Koncert 
pro Slunečnici
Známá a kritiky cenûná kapela -123min. zahra-

je 8. prosince od 20 hod. ve smíchovském klubu

Bunkr pro Centrum Sluneãnice. Jako pfiedkapela

vystoupí písecká formace NAVEN. Vstupenky je

moÏné zakoupit v pfiedprodeji v síti TicketArt nebo

na místû pfied zaãátkem koncertu. Vstupné je 190,–

a 160,– zv˘hodnûné (studenti, ZTP). 

Od 20 hodin nejprve rozehfieje „bunkrové“ pub-

likum písecká skupina Naven sv˘mi kytarov˘mi

rytmy prostupující-

mi napfiíã Ïánry. Po

té se o hudebními

lahÛdkami nabitou

atmosféru veãera

postará -123minut
– „Instrumentálnû

brilantní trio, jehoÏ

frontman Zdenûk

Bína je skuteãn˘

kytarov˘ génius.

Energetická bomba

tvofiená smûsí jaz-

zu, funky, rocku,

soulu, worldmusic a dal‰ích ÏánrÛ. Îivá vystou-

pení skupiny jsou vÏdy neopakovateln˘m záÏit-

kem a to nejen kvÛli jamování a pfietrÏen˘m stru-

nám...“ (HeavenAgency.cz). 

V̆ tûÏek z koncertu pouÏije Centrum Sluneãni-

ce na provozní náklady a udrÏení sluÏeb denního

centra, tréninkového bydlení a osobní asistence. 

Centrum Sluneãnice na âerném Mostû je nezis-

ková organizace, která spolehlivû funguje na poli

sociálních sluÏeb jiÏ od roku 2001 a jejím hlavním

posláním je podporovat samostatnost lidí se zdra-

votním postiÏením.

Lucie Kádnerová, vedoucí Centra 
Sluneãnice, tel. 777 219 162, 

e-mail: centrum.slunecnie@cb.cz, 

www.centrum-slunecnice.wz.cz

Centrum Slunečnice
otevře „Jiný obchod“
Centrum Sluneãnice se 14. prosince zúãast-

ní jiÏ tradiãního trhu neziskov˘ch organizací

Vánoce ve stanu, kter˘ pofiádá mûstská ãást Pra-

ha 14. Pro ty zájemce, ktefií nás a na‰e jedineã-

né v˘robky nestihnou nav‰tívit ve vytápûném

stanu u stanice metra âern˘ Most, prodlouÏíme

prodej na následující den. V úter˘ 15. prosince

se denní centrum v Mansfeldovû 801 promûní

na Jin˘ obchod. Otevfieno bude od 10 do18 hod.

S prodejní akcí Jin˘ obchod navazuje Centrum

Sluneãnice na minul˘ rok, kdy na stejné adrese

prodávaly své v˘robky i dal‰í tfii neziskové orga-

nizace (dílna Jinan, chránûná dílna Ka‰na a sva-

t˘ Prokop U ãerveného javoru). I tento rok bude

nabídka roz‰ífiena o v˘robky dal‰ích dílen. Jin˘
obchod nabídne zákazníkÛm nejen fiadu origi-

nálních vánoãních dárkÛ s pfiíbûhem za rozum-

nou cenu, ale i zcela zdarma znalcem pfiiprave-

né ãajové obãerstvení. LK
stránky 8–11 pfiipravila: Alena Veselá
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V tomto pfiedvánoãním

ãase bychom rádi podûko-

vali v‰em, ktefií Mot˘lku

v roce 2009 pomáhali. Vel-

mi si vstfiícnosti a ochoty

na‰ich partnerÛ, dárcÛ a dob-

rovolníkÛ váÏíme. Doufáme, Ïe nám zachovají

svou pfiízeÀ a pfiispûjí tak k tomu, Ïe Mot˘lek

bude nadále poskytovat sluÏby více neÏ 300 zne-

v˘hodnûn˘m dûtem a jejich rodinám.

Mot˘lek by rád podûkoval tûmto dárcÛm
a partnerÛm: 

Mûstská ãást Praha 14; PPF banka a.s.; Pep-

si Americas; NH Car s.r.o.; V‰eobecná zdravot-

ní poji‰Èovna âR; PRO.MED.CS a.s. Praha;

Správa majetku Praha 14 a.s.; Belstav Praha

s.r.o.; BigBoard Praha a.s.; Centrum âern˘ Most,

a.s.; News Outdoor; Electro World, s.r.o.; Sta-

vební bytové druÏstvo Praha; OTIS a.s.; Lipnic-

ká spol. s r.o.; Globus âR, k.s.; Legáãek a Daro-

vánek, s.r.o.; Piatnik Praha s.r.o.; Henkel âR,

spol. s r.o.; ACTIVA spol. s r.o.; International

Power; IKEA âeská republika; Jídelní a lÛÏko-

vé vozy, a.s.; Intercontinental Praha; OPTYS;

S.O.S. – Dekorace, s.r.o.; Nadace Charty 77 –

Konto Bariéry; Nadaãní fond Porozumûní;

Nadaãní fond Veolia voda; NROS – Pomozte

dûtem.

Velmi si váÏíme pomoci tûch, ktefií Mot˘l-
ku vûnovali ãást sv˘ch vlastních pfiíjmÛ:

Ing. Jaroslav DoleÏal CSc.; Ing. Josef Neu-

mann; Ing. Zdena Skálová; Ing. Gabriela Hitz-

gerová; Ing. Vlasta Hitzgerová; Ing. Jan Hitz-

ger; Ing. Tomá‰ Dvofiák; Mgr. Jan Gruber; Jan

Hebnar; Petr Jandík; Michal Matou‰ek

Program Motýlku na prosinec:
úter˘ 1. 12. od 16.30 do 18.30 hod. „Baby

sings“ – znakování batolat, bliÏ‰í informa-

ce a rezervace u Báry Jungerové na tel.

777 137 687 

stfieda 2. 12. od 9.30 hod. – semináfi pro

rodiãe „Jak rozvíjet my‰lení a fieã dûtí“,
cena 100,– Kã/úãastník, rezervace na tel.

775 964 765

pondûlí 7. 12. od 15 hod. „Vánoãní tvofie-
ní“ – pfiijìte si vyrobit dárky z korálkÛ a kera-

miky, cena 150,– Kã/rodina, rezer-

vace na tel. 775 964 765

pondûlí 14. 12. od 14 do

18 hod. „Vánoce ve stanu“
na koneãné stanici metra

âern˘ Most se koná tradiãní

akce pofiádaná Mâ Praha 14,

pfiijìte si koupit drobné vánoãní dár-

ky pro své blízké a ochutnat na‰e svafiené víno!

nedûle 20. 12. od 16.45 hod. „Îiv˘ betlém“,

sraz pod autobusovou zastávkou DoleÏalova,

v hernách budeme vyrábût lucerny, které si vez-

mûte s sebou

pondûlí 21. 12. 2009 – nedûle 3. 1. 2010 –
jsou v Mot˘lku vánoãní prázdniny

v pondûlí 21. 12. a v úter˘ 22. 12. budou
probíhat dopolední herny

Program Pacificu na prosinec:
stfieda 2. 12. od 14.30 hod. „Mikulá‰ s praÏ-

sk˘mi nízkoprahov˘mi kluby“ na Smíchovû,

sraz pfied Pacificem

pátek 4. 12. od 15 do 17 hod. „ Mikulá‰
v Pacificu aneb s ãerty nejsou Ïerty“

pátek 11. 12. od 14 do 17 hod. Vánoãní peãe-
ní se Simãou aneb “Mami odpoãiÀ si, dva dru-

hy cukroví uÏ na Vánoce máme, sám/sama jsem

je upekl/a!”

úter˘ 15. 12. od 15 do 17 hod. „Vánoãní
besídka v klubu aneb co najdu letos pod stro-

meãkem?“

ãtvrtek 17. 12. od 15 do 16.30 hod. – pre-
ventivní program na téma koufiení

BliÏ‰í informace u Pavlíny Stankayové na
tel. 777 964 754 

Pfiejeme v‰em ãtenáfiÛm krásné proÏití
vánoãních svátkÛ a ‰Èastn˘ Nov˘ rok!

Komunitní centrum

MOTÝLEK

KCR 
Heřmánek
Centrum Welcome, 
Vybíralova 969, Praha 14

Milé dûti a milí rodiãe, pfiejeme Vám
klidné a radostné proÏití Vánoc 

a mnoho ‰tûstí v novém roce 2010.

Pfiipravili jsme pro vás napfiíklad:

Pfiedvánoãní Dny tvofiivosti 5. prosin-
ce. MÛÏete se tû‰it na sádrování, keramiku,

malování sádrov˘ch odlitkÛ, svíce z pfiírod-

nin, vánoãní ozdoby, prstové barvy, korálky,

dekupage a mnohé dal‰í. Zaãátek v 10 hod.,

vstupné dobrovolné.
Matefiské a rodinné centum:
ÚT – Pfied‰kolka a hudebnû pohybov˘

krouÏek s Miriam pro rodiãe s dûtmi. Tvofií-

me s Blankou • ST – cviãení pro batolata •

âT – Angliãtina pro rodiãe, cviãení s Blankou

• PO a PÁ – psychoteraupetická poradna pro

rodiny a kurzy pro rodiãe
Chcete opravdu mluvit Anglicky? 
ÚT odpoledne – individuální i skupinové

hodiny s rodil˘m mluvãím (gramatika i kon-

verzace, pfiíprava na S·)

Dále probíhají dûtské kluby pro pfied-

‰kolní a ‰kolní dûti i dospûlé – informujte se

na
www.prorodinu.cz, kcr.hermanek@seznam.cz,

tel: 724 761 196, 281 862 342

Dětské studio
POHÁDKA

Bobkova777
Praha 9-âern˘ Most
www.vpohadce.cz

Prosinec v Pohádce
Dopolední ‰koliãka Pohádka se zamûfií na

pfiedvánoãní zpívání a vyrábûní. Po–Pá: 8–12

hod. Dûti 3–6 let.

Rodinná předvánoční odpoledne
So 5. 12. – 17 hod. Mikulá‰sk˘ podveãer
Schováme se pfied ãerty pobíhajícími venku

a poãkáme na svého hodného Mikulá‰e. âas

si ukrátíme zpíváním a kreslením. Prosíme

o pfiedbûÏné pfiihlá‰ení.

Pá 11. 12. – 16–18 hod. Korálkování
Vyrobíme si korálkové ‰perky a drobné

vánoãní dekorace. Tvofiení je urãeno pro

sleãny od 10 let. Cena lekce: 100 Kã.

Prosíme o pfiihlá‰ení do 9. 12. 

Pá 18. 12. – 17 hod. Îiv˘ betlém,
pfiedstavení taneãního a drama-
tického krouÏku

Dûti z dramatického a taneãního krouÏku si

pro vás pfiipravily pfiedstavení se zimní a vánoã-

ní tématikou.

So 19. 12. – 16–18 hod. Tatínkovská so-
bota

Tatínkové, nechte doma maminky pracovat

a pfiijìte s dûtmi k nám. âeká vás zpívání, hry

a zábava v tatínkovské reÏii.

!!!Korálkování pro pfied‰kolní dûti
a jejich maminky pfiipravujeme uÏ na

8. 1. 2010!!!
kontakt: Jitka ·indeláfiová

tel. 739 034 435, 

e-mail: jitka.sindelarova@vpohadce.cz

Mot˘lek ve vánoãním stanu neziskovek

ČAJOVNA 
s manžely 

Graumanovými
Stfieda 2. prosince od 19 hod. v KC

OÁZA (MaÀákova 22, âern˘ Most). Pfiijì-

te si poslechnout Ïivotní pfiíbûh „dítûte“

zachránûného Wintonov˘m vlakem pfied

nacisty.
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Gymnázium Praha 9 Horní Poãernice, Cho-

dovická 2250 zve v‰echny zájemce o studium

a jejich rodiãe na Den otevfien˘ch dvefií.
MÛÏete se seznámit jak s budovou v Horních

Poãernicích, tak s na‰ím deta‰ovan˘m praco-

vi‰tûm na âerném Mostû ve Vybíralovû ulici.

Budeme se vám vûnovat 15. prosince od 14
do 17 hodin. Dozvíte se v‰echny dÛleÏité infor-

mace o na‰í ‰kole i o pfiijímacích zkou‰kách.

Na‰e gymnázium pfiijímá pro pfií‰tí ‰kolní

rok studenty do dvou prim osmiletého studij-

ního cyklu. Jedna z prim bude umístûna na

deta‰ovaném pracovi‰ti gymnázia na âerném

Mostû. Druhá tfiída primy bude trvale umístû-

na v pÛvodní budovû Gymnázia v Horních

Poãernicích. O rozmístûní dûtí do Horních

Poãernic nebo na âern˘ Most rozhoduje vede-

ní gymnázia, pfiiãemÏ se bude pfiihlíÏet k mís-

tu bydli‰tû.

Pfiihlá‰ky ke studiu je nutno doruãit do
15. bfiezna 2010 na adresu Gymnázia Pra-
ha 9, Chodovická 2250. Zájemci o studium
obdrÏí dopis s podrobn˘mi instrukcemi
k pfiijímacímu fiízení.

Pfiijímací zkou‰ky, které Ïáky 5. roãníku Z·

na na‰em gymnáziu ãekají 27. 4. a 28. 4. 2010,

budou provedeny formou písemn˘ch testÛ z ães-

kého jazyka, matematiky a obecn˘ch studijních

pfiedpokladÛ. Podrobnûj‰í informace o gymná-

ziu lze získat na www.gymnchod.cz

Mgr. Z. Suchomelová, 
zástupce fieditele gymnázia

‰kolství
12 • PROSINEC 2009

Chcete studovat na gymnáziu?

„Narodil jsem se ... ...Ne! Jinak. Jsem

pes. Pfiesnûji fieãeno mal˘, tepl˘, ply‰o-

v˘ pejsek. Lidé mi fiíkají Chvaletáãek.

A vyrobila mû, u‰ila, stvofiila, fiíkejte si

tomu, jak chcete, jistá Bára z deváté tfií-

dy Z· Chvaletická. Musím uznat, Ïe kdyÏ

jsem se poprvé probudil, byl to ‰ok!

Nejsem si jist˘, jestli to bylo tím, Ïe jsem

mûl jen jedno ucho nebo tím, Ïe jsem

nic nevidûl. Nejspí‰ to bylo obojím. Ale

nebojte se! Dopadlo to dobfie. Za pár dní

jsem sly‰el jak na obû u‰i tak i vidûl na

obû oãi. Koneãnû jsem si mohl prohléd-

nout svût. No a dál uÏ to bylo jednodu-

ché. Jednoho dne schovan˘ v ta‰ce jsem vyra-

zil do ‰koly zachraÀovat svût. Tak mi drÏte

palce!“

... A palce pomohly. ÎákÛm 7. a 9. roãníkÛ

se pejsek natolik líbil, Ïe se pustili do ‰ití dal-

‰ích. Ti byli pak prodáváni pfied tfiídními schÛz-

kami. V̆ tûÏek z této akce pojede do Afriky, aby

pomohl dûtem, které jsou nakaÏeny virem HIV.

Peníze do Afriky doruãí nadaãní fond „One

more day for children“. Dozvûdût se o nûm

mÛÏete více na www.omdc.cz. Celkovû se pro-

dalo 26 pejskÛ za 1618 Kã. Základní vklad byl

40 Kã. a nejvy‰‰í pfiíspûvek 100 Kã. Celkové

náklady byly 442 Kã. Nezoufejte, akce neskon-

ãila! Pejska si budete moci zakoupit i pfii kon-

zultacích a ‰kolní akademii v Z· Chvaletická.

text a foto: Jaroslav Soukup

Pomoc šitá na míru

HALLOWEENSKÁ STEZKA
ODVAHY

Po setmûní druhého listopadového dne, v dobû kdy b˘vá ‰kolka obvy-

kle uÏ v‰emi dûtmi opu‰tûná a tichá, mohly dûti v potemnûl˘ch prosto-

rách své M· Korálek v Bobkovû ulici na âerném Mostû proÏít zvlá‰tní

dobrodruÏství. Kdo se nebojí tmy, duchÛ a stra‰idel si mohl vyzkou‰et

svou stateãnost na Halloweenské stezce odvahy. Musel v‰ak pfiijít v mas-

ce ducha nebo stra‰idla. Na ochranu pfied zl˘mi skfiítky dostal kaÏd˘ Jac-

kÛv kouzeln˘ svítící náramek a pak uÏ se vydal na cestu plnou pfiekáÏek

a úkolÛ, po jejichÏ splnûní mohl pokraãovat. Nûkdo se vydal se na cestu

sám, nûkdo potfieboval za ruku kamaráda. Házelo se kouzelnou blikající

koulí a ‰lo se tmou po svûteln˘ch krouÏcích. Cestou dûti vidûly duchy,

mumii, netop˘ry, obfií pavuãiny a pavouky. Ve svém království je pfii-

vítala Pavouãnice se zpívajícím duchem a dovolila jim, aby si z blikající

d˘nû vzaly dáreãek. Dále svítící krouÏky dovedly dûti k Drákulovu nápo-

ji (rajãatová ‰Èáva) a ochutnat

musel opravdu kaÏd˘. Kdo v‰ech-

no zvládl, dostal na závûr sladkou

odmûnu a diplom. Samozfiejmû,

Ïe v‰echny dûti okamÏitû pozna-

ly, Ïe v‰e je hra a duchové jsou

jejich uãitelky, a právû proto si

pak mohly dûlat ze svého strachu

legraci. 

text a foto: Olga ·tûpánková

Krátce ze Šimanovské
• Na podzim na‰í Z· ·imanovská nav‰tívila ‰ermífiská skupina Albi-

on, která dûtem pfiedvedla historické boje, ale i umûní s ohnûm a dal‰í

kejklífiské dovednosti. Dûti si mohly pod dozorem prohlédnout historic-

ké zbranû a vyzkou‰et si ‰ermífiské základní kroky a obranu. Dokonce si

smûly i vyzkou‰et ‰ermífiské obleãení.

• Dûti z 8. a 9. roãníku si vzaly za své starat se o pozemek pfied na‰í

‰kolou. Rozhodly se spoleãnû, Ïe udûlají záhon z okrasn˘ch rostlin. KaÏ-

d˘ kefi a stromek bude symbolem jedné tfiídy na na‰í ‰kole. V pracovní

ãinnosti, která probíhala ve velkém nad‰ení, je podporoval pan uãitel Petr

Krejza. Práce na pozemku pfied na‰í ‰kolou byla zakonãena slavnostním

zasazením stromkÛ. Renáta Bendová
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Pfiesnû v den svátku sv. Martina – 11. listo-

padu, se slavnostnû otevíraly dvû nové uãebny

v˘tvarné v˘chovy ZU· na âerném Mostû v ul.

Gen. Janou‰ka 1060. Jde o deta‰ované praco-

vi‰tû ZU· z Horních Poãernic, která je v na‰í

mûstské ãásti zastoupena jak obo-

rem hudebním, tak i v˘tvarn˘m

v celkem osmi uãebnách. Dvû

nové v˘tvarné tfiídy se zrekon-

struovaly z rozpoãtu magistrátu

hl. m. Prahy a slavnostnû pfie-

stfiihnout pásku sem pfiijela ve-

doucí odbodu základního a stfied-

ního ‰kolství Magistrátu Lenka

Nûmcová (uprostfied v ãerveném)

za pfiítomnosti fieditele ZU· Li-

bora Zíky, zástupkynû starosty

Mâ Prahy 14 Jitky Îákové a starosty Horních

Poãernic Ivana Li‰ky. O tom, Ïe v˘uka bude

opravdu na kvalitní úrovni svûdãí i vybavení

keramickou pecí a speciálním grafick˘m lisem

pro v˘robu grafiky. text a foto: ves

na‰i seniofii‰kolství
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Nové třídy otevřeny

Nejhezčí lavičky v Praze
Celé tfii mûsíce (srpen, záfií, fiíjen) mûly dûti z pfiímûstsk˘ch táborÛ a základních ‰kol v Praze

na to, aby pomocí speciálních barev umûlecky zkrá‰lily dfievûné laviãky, které dodaly Lesy hl. m.

Prahy. ·lo o soutûÏ „Namaluj vlastní laviãku“, nad níÏ pfievzal zá‰titu primátor Prahy Pavel Bém.

Bûhem soutûÏe, do níÏ se pfiihlásila

i Z· Tolerance z Prahy 14, dûti poma-

lovaly 160 laviãek a zaãalo interne-

tové hlasování na www.cistapraha.cz

o to, která z nich se bude PraÏanÛm

nejvíc líbit. V‰echny patrioty na‰í

mûstské ãásti urãitû potû‰í, Ïe laviã-

ka namalovaná dûtmi z na‰í Z· Tole-

rance (na snímku i s autory, dûtmi

z 5. tfiídy) skonãila v hodnocení na

krásném 3. místû! Mezi ‰esti vyhod-

nocen˘mi laviãkami – na 5. místû –

byla i druhá laviãka ze Z· Tolerance,

kterou malovaly dûti z 9. tfiídy. Pro-

toÏe první tfii místa byla ocenûna tzv.

záÏitkov˘mi dárky, pfievzali si páÈáci z rukou námûstkynû primátora ing. Marie Kousalíkové jako

odmûnu v˘let lodí po Vltavû. Laviãky malované dûtmi z Tolerance mÛÏete obdivovat spolu s ostat-

ními v Xaverovském háji. Dal‰í jsou rozmístûny v ëáblické háji, Divoké ·árce, Obofie Hvûzda,

Chuchelském háji, Milíãovském lese, Prokopském údolí a Kunratickém lese. text a foto: ves

Hurá do Trianglu !!!
Co to znamená, kdyÏ paní uãitelky na Z· Generála

Janou‰ka fieknou dûtem – Zítra jdeme do Trianglu? Zna-

mená to velikou radost a nad‰ení dûtí. JiÏ druh˘ rok na‰e

‰kola úzce s Trianglem spolupracuje. Letos dûti nav‰tû-

vují kurzy ãastûji – 6x za 1. pololetí.

Program Trianglu má jasné cíle: stmelení kolektivÛ

nov˘ch 1. tfiíd, poznávání a respektování individualit

dûtí, rozvíjení fantazie mal˘ch ‰kolákÛ. V‰e probíhá for-

mou tajemn˘ch pfiíbûhÛ a rÛzn˘ch her. V‰ichni zamûst-

nanci se k dûtem pûknû chovají a dûtem se v Trianglu

moc líbí. kolektiv uãitelÛ 1. stupnû
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Klubové informace
Poslední leto‰ní moje zpravodajství bude

struãné: Spolu s na‰imi ãlenkami jsme v klubu

oslavili jejich narozeniny – Stanislavû Zvûfii-

nové bylo 85 let a Drahomífie Machové 65 let.

V rámci policejní akademie jsme absolvovali

exkurzi – nav‰tívili jsme psí útulek v Troji. Na

konci listopadu jsme se zúãastnili pfiedvánoã-

ního vystoupení umûlcÛ v Domû sociálních slu-

Ïeb v Bojãenkovû ulici. Na pfielomu listo-

padu a prosince probíhá v Galerii 14 v˘stava

k 90. v˘roãí zaloÏení ââK, pfii jejímÏ ukonãe-

ní – 3. prosince od 18 hodin bude charitativní

koncert. Pokud to stihnete, urãitû pfiijìte! Veli-

ce se v‰ichni tû‰íme na vánoãní odpoledne, kte-

ré chystáme na 16. prosince od 14 hodin v bu-

dovû Pramenu v Kyjích Hutích. U stromeãku si

zazpíváme koledy, zavzpomínáme, ochutnáme

napeãené cukroví a uÏijeme si klidnou vánoãní

atmosféru. Za ná‰ Klub vám pfieji krásné poho-

dové Vánoce, hodnû zdraví a spokojenosti do

pfií‰tího roku. Jaroslava Makalová

VYCHÁZKY pro seniory
Nedûle 6. prosince ZÁMEK AKOSTELSV.

JI¤Í V HLOUBùTÍNù. Sraz ve 14 hod. na
nástupi‰ti stanice Hloubûtín – trasy metra B.

Nedûle 13. prosince ZÁMEK A KOSTEL
NANEBEZVùTÍ PANNY MARIE V DOL-
NÍCH POâERNÍCÍCH. Sraz ve 13.20 hod.
u pokladny Ïel. stanice – Praha Masarykovo
nádraÏí.

Nedûle 13. prosince VÁNOâNÍ VYCHÁZ-

KY Z HRADâANSKÉHO NÁMùSTÍ NERU-

DOVU ULICÍ ZA HISTORIÍ A PAMÁTKA-

MI. Sraz ve 14 hod. na rampû PraÏského hradu

u pomníku T. G. Masaryka. 

Stfieda 16. prosince P¤EDVÁNOâNÍM

VY·EHRADEM S NÁV·TùVOU BASILIKY

SV. PETRAA PAVLA. Sraz ve 14 hod. u v˘cho-

du z metra C – Vy‰ehrad.

Nedûle 20. prosince HISTORIE USED-

LOSTI JEZERKA, VILA R. HRU·INSKÉHO

A MICHELSK¯ DVUR. Sraz v 14:00 na nástu-

pi‰ti stanice Pankrác – trasy metra C. 

Nedûle 27. prosince ST¤E·OVICKÉ VILY

– V. HAVLA, J. SUCHÉHO, O. ·PANIELA,

V. ·PÁLY atd. Sraz ve 14 hod. na nástupi‰ti sta-

nice Hradãanská – trasy metra A.

Nedûle 30. prosince DEJVICKÉ VILY

(V. BURIANA, L. BAAROVÉ) A ZÁMEâEK

HANSPAULKA. Sraz ve 14 hod. na nástupi‰ti

stanice Dejvická – trasy metra A.

Triangl – centrum pro rodinu (Centrum sociálních sluÏeb Praha) nabízí psychoterapeutické

a poradenské sluÏby pro rodiny i jednotlivce. Dále nabízí programy primární prevence pro Ïáky

základních i stfiedních ‰kol v regionu hlavního mûsta Prahy. V Praze 14 sídlí Triangl ve ·romovû

ulici ã. 861, âern˘ Most I. tel. 281 863 620. 

Více na www.csspraha.cz
stránky 12–13 pfiipravila: Alena Veselá
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Dal‰í roãník turnaje ve stolním tenisu neregistrovan˘ch hráãÛ o pohár

starosty pfiilákal do haly vedle hloubûtínského bazénu fiadu nov˘ch tvá-

fií. V sedmi skupinách muÏÛ a ve dvou Ïensk˘ch se hrálo nejprve systé-

mem kaÏd˘ s kaÏd˘m na dva vítûzné sety, od osmifinále se pokraãova-

lo uÏ na tfii vyhrané. Obvyklí finalisté Sedlák s Pavelkou se tentokrát

v semifinálov˘ch utkáních museli sklonit pfied

„trávafii“ (pojmenování je podle povrchu pálky,

neplést prosím s bohuÏel v˘raznû poãetnûj‰ími

vyznavaãi jiné aktivity – pozn. aut.). V souboji

hráãÛ s klasick˘m povrchem o tfietí místo pak

celkem pfiekvapivû hladce zvítûzil Josef Pavel-

ka 3:0, finále pak vyhrál Miroslav Lachout nad

Jifiím VráÏelem 3:1. A jen tak mimochodem, ãty-

fiem semifinalistÛm bylo dohromady 212 rokÛ.

Inu, není nad zku‰enost. U podstatnû mlad‰ích

finalistek se z vítûzství radovala Sylva Plá‰ková,

která po vyrovnaném a velmi dramatickém sou-

boji porazila Moniku Korbovou 3:2. A kdyÏ uÏ

jsme u vûku, tak cel˘ turnaj jako obvykle s pfie-

hledem „odfiediteloval“ Lumír Ruzha, kter˘ letos

ve stejné hale v Poreãi, v níÏ postoupili na‰i

tenisté do finále Davis cupu, roz‰ífiil na ME poãet sv˘ch veteránsk˘ch

medailí o stfiíbro v deblu a bronz v singlu. V kategorii nad 80 let pfii tom

kromû nûj startovalo 44 hráãÛ. Navíc se uÏ teì tû‰í na svûtov˘ ‰ampio-

nát veteránÛ ve Stockholmu v roce 2012, kde bude poprvé hrát v kate-

gorii nad 85 let a soupefii se pr˘ mají uÏ teì klepat.

Poslední fiíjnov˘ den se v restauraci Za Horou uskuteãnil leto‰ní první dût-

sk˘ ‰ipkov˘ turnaj, pfii kterém soutûÏilo 14 dívek a klukÛ. V mlad‰í kategorii do

11 let bylo pofiadí: 1. David Kalenda, 2. Stanislav Veãerník a 3. Adéla Bártová.

Star‰í kategorii do15 let vyhrál Dan Hancko pfied Jakubem Kalendou a Janem Fal-

tejskem. Nejlep‰í dívkou turnaje byla Adéla Bártová, nejvy‰‰í stobodov˘ hod

zaznamenal Dan Hancko, ale spokojeni byli i ostatní. Se zajímav˘mi cenami, zmrz-

linov˘mi poháry od majitele restaurace i s nápoji od firmy Pepsi. Jednu trojici

pohárÛ a dvû sady ‰ipek k tomu dodal provozovatel ‰ipkov˘ch automatÛ firma

·ulc a Pávek, druhou trojici pohárÛ vûnovala pfiíspûvková organizace Kviz a kre-

dity do automatÛ dodal klub PlzeÀka, jehoÏ hráãi i hráãky se ve slu‰iv˘ch dresech

starali o hladk˘ prÛbûh turnaje. Ten se mimochodem konal koncem pûtidenních

prázdnin, dal‰í turnaj se pro zmûnu uskuteãní na témÏe místû hned na zaãátku tûch

dal‰ích, konkrétnû v sobotu 19. prosince od 14 hodin. Pfiijìte si vyhrát nûjak˘

dárek.

Po roce opět šipky

Zkušenost vítězila

Vítûzná Sylva Plá‰ková vpravo 3. Josef Pavelka Vítûz Miroslav Lachout 
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Ohlédnutí za podzimem praÏsk˘ch fotbalo-

v˘ch soutûÏí zaãneme v Kyjích, kde postave-

ní obou t˘mÛ zaruãuje relativní zimní klid.

V I. A tfiídû skupiny A obsadil A t˘m solidní ãtvr-

té místo (13 7 0 6 28:28 21), kdyÏ nastfiílel ãtvr-

t˘ nejvût‰í poãet branek, bohuÏel ãtvrt˘ skonãil

i v poãtu obdrÏen˘ch gólÛ, a tak je jasné, na ãem

se tady musí pfies zimu zapracovat. Jinak je to ale

fotbal pro diváky s prÛmûrem více neÏ ãtyfii góly

na zápas. Ostatnû v zápase na snímcích jich pad-

lo hned 6, kdyÏ domácí prohráli s Dolními Mûcho-

lupy 2:4. Kyjská rezerva je na tom znatelnû hÛfie,

kdyÏ ve II. tfiídû skupinû D skonãila osmá (11 4 2

5 21:20 14). Aktivní skóre a pouh˘ bod od ‰esté-

ho místa je urãitou nadûjí pro jarní odvety, kdy je

reáln˘ posun do první poloviny tabulky.

sport
PROSINEC 2009 • 15

dvoustranu pfiipravil Pavel Vokurka,
foto: autor

V Kyjích zimní klid…V Kyjích zimní klid…

To v místû dal‰ího zástupce na‰í mûstské ãás-

ti mají bohuÏel daleko blíÏe k sestupov˘m pfiíã-

kám. Ve II. tfiídû skupinû B totiÏ skonãili fot-

balisté Slavoje Hloubûtín po podzimu aÏ desátí

(11 3 1 7 12:24 10). Zdej‰í v˘konnostní i funkcio-

náfiská krize v kategorii dospûl˘ch pokraãuje,

vÏdyÈ trenér Jaroslav âenda Janda musel dokon-

ce odchytat jeden zápas, shodou okolností vítûz-

n˘ s Dolními Chabry B (1:0). Navíc dvakrát

nastoupil v útoku a v obou utkáních vstfielil i vítûz-

né góly Vinofii a rezervû Klánovic. Aktivnû se tedy

podílel na v‰ech tfiech vítûzn˘ch zápasech a deví-

ti bodech z deseti, coÏ je opravdu fantastická bilan-

ce. Daleko lépe se pr˘ ale cítí v roli trenéra, sekre-

táfie a hospodáfie oddílu, kter˘ shání i peníze. S tro-

chou nadsázky lze fiíci, Ïe jde o model anglického

typu manaÏera, jakéhosi hloubûtínského Fergus-

sona, navíc ãasto bûhajícího v roli pomocníka roz-

hodãího s praporkem v ruce nebo za zády jako na

na‰em snímku. Ten jsme pofiídili spolu s ostatní-

mi v derby utkání se Spartakem Kbely B, ve kte-

rém pfied dvacítkou tûch nejvûrnûj‰ích fanou‰kÛ

zakonãili domácí fotbalisté poráÏkou 0:1 podzimní

ãást soutûÏe. Jaro uÏ snad nemÛÏe b˘t hor‰í.

…v Hloubětíně starosti
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V ãase pfiedvánoãních nákupÛ se moÏná

vypravíte i do CâM a v tom kaÏdoroã-

ním shonu se rádi zastavíte na men‰í

obãerstvení nebo tfieba i vût‰í obûd, pfiípadnû

veãefii. Tûch moÏností je v celém areálu oprav-

du dost a my jsme nûkteré podniky v na‰em

seriálu uÏ pfiedstavili, teì pfiichází na fiadu piz-

zerie Via Appia v zábavním centru. Vstupuje-

me do témûfi prázdného interiéru pár minut pfied

polednem na svátek sv. Martina a listování

objemn˘m jídelním lístkem nám trvá opravdu

dost dlouho. âekající servírky se zatím ptáme,

co znamená název této provozovny, ale odpo-

vídá jen pokrãením ramen. Ze dvaceti druhÛ

pizz si objednáváme ty pod ãísly 67 a 68, coÏ

je Havaj a Calabria, ta první s rajãatovou omáã-

kou, eidamem, ‰unkou ananasem a oreganem,

druhá pak se ‰unkou, eidamem, ãesnekem, pap-

riãkami a ‰alotkou. Tfietím pokrmem jsou pod-

le originální nabídky spaghetti alla carbonare,

pod ãímÏ se skr˘vá uzená slanina, ‰unka, oli-

vov˘ olej, vejce, parmazán a petrÏelová naÈ. Ale

chtûjí ãíslo, takÏe 154.

Po objednávce upí-

jíme desítku z Plznû

za 28 Kã, pozorujeme,

jak se pod rukama

dvou „picafiÛ“ mûní

ona ãísla v pokrmy,

rozmlouváme s nimi

jako náv‰tûvníci z ven-

kova a listujeme v jí-

delním lístku. Ten na-

bízí tfii silné zeleninové

a kufiecí polévky po

padesátikorunû, nej-

levnûj‰í z pûti zele-

ninov˘ch salátÛ je

k mání za 98 korun, pak je to uÏ zmínûn˘ch

dvacet druhÛ pizzy od 89 korun, desítka tûsto-

vin na rÛzné zpÛsoby a také sedm masov˘ch

jídel z grilu, z nichÏ nás zaujalo to pod názvem

mix Belveder pro 2 osoby. Za 580 korun si tu

v páru pûknû pochutnáte na telecí kotletû, kufie-

cích prsou, krkovici, plejskavici (?), ãevabãiãi

a ‰pízu.

·pagety jsou hotové asi za ãtvrthodinku, ale

kvÛli focení kompletní objednávky je pár minut

jíme jen oãima. Mírné ochlazení jim vÛbec

nevadí, po stejnû mírném pfiisolení chutnají sko-

ro jako doma, i kdyÏ za 142 korun jsme oãeká-

vali urãitû vût‰í chuÈov˘ záÏitek. Pizzy jsou upe-

ãené tak akorát, Calabria chutná v˘teãnû – nelze

jí nic vytknout, snad jen cenu – pizzu s touto

oblohou bychom za148 Kã vidûli tak nûkde

kolem centra Prahy a ne na periferii, kde jsou

(zatím) ceny vût‰inou mírnûj‰í. Havaj ochuce-

ná ananasem nevyboãuje ze standardu, na nûjÏ

jsme si v ãesk˘ch pizzeriích zvykli. Navíc ke

dvûma objednan˘m pizzám dostáváme bonus

v podobû jedné ‰unkové zdarma. Platíme jen

desetikorunu za krabici a na obûdû si odpoled-

ne pochutnává i paní ‰éfredaktorová, jako by

gastroprÛvodce
16 • PROSINEC 2009

průvodce
Prahou 14GASTRO

Via AppiaVia Appia
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byla v ristorante. KdyÏ uÏ jsme u onoho place-

ní, tak rovnûÏ v tomto zafiízení se setkáváme

s ne‰varem v podobû spoleãného úãtu. S roz-

poãtením na tfii útraty se servírka zjevnû nezto-

toÏÀuje, inu v poãítaãové éfie jsou kupecké poãty

velk˘m problémem. Dal‰ím ne‰varem je kou-

fiení v dobû obûdÛ, a tak se na pfiítomnost dût-

sk˘ch sedaãek radûji ani neptáme. V rámci hod-

nocení mífiíme pochopitelnû také na toaletu,

doporuãujeme vám pfii jejím vyuÏití zvolit vol-

n˘ krok, abyste tam nevrazili do protilehlé vesta-

vûné skfiínû. Doprovodí vás pfiíjemná hudba

a tfieba uÏ tady nebude chybût ani oznaãení pán-

ského zafiízení. Je‰tû neÏ se zvedneme od stolu,

pfiichází sem na obûd majitel pizzerie Violete na

âerném Mostû, zfiejmû okouknout konkurenã-

ní fígle. Îe by uÏ zaãal pfiedvánoãní boj o zákaz-

níky a hosty?

Odcházíme s pfiedstavou prosincového

nákupního frmolu, pfieru‰eného poklidn˘m

posezením v této útulné, i kdyÏ pomûrnû drahé

pizzerii, kde si mÛÏete vybrat také z bohaté

nabídky studen˘ch nápojÛ, destilátÛ, vín, zákus-

kÛ nebo tfieba z plného tuctu pohárÛ po pûta-

devadesáti korunách. A pfii nich tfieba popfie-

m˘‰let o spojení gastronomického zafiízení

s názvem Via Appia. Servírka vÛbec netu‰ila,

oã jde, a tak je to teì na vás, milí ãtenáfii!

Budeme se tû‰it na va‰e odpovûdi, co
je to Via Appia. KaÏdou z nich
odmûníme jedním v˘tiskem pub-
likace Praha 14 ve fotografii.
UpozorÀujeme, Ïe kníÏky nero-

zesíláme, k osobnímu vyzvednu-

tí budou do konce roku v na‰í

redakci. Tímto mimofiádn˘m bene-

fitem konãíme leto‰ní gastroputování

po restauracích v Praze 14 a vy se mÛÏe-

te tû‰it na jeho pokraãování na stránkách ListÛ

v roce 2010. red

gastroprÛvodce
PROSINEC 2009 • 17

e
4

Naše hodnocení
První dojem:

Kvalita obsluhy:

Nabídka:

Gurmánsk˘ záÏitek: 

Sociální zázemí:

Celkové hodnocení 76 %

„... VYPADÁ TO U VÁS NA TICH¯ A MRTV¯ SVÁTKY ... A TO SI FURT P¤IPÍJEL 
NA TY ·ËASTN¯ A VESEL̄ !“
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vánoce v Praze 14
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Živý Betlém 
na Černém Mostě

Srdeãnû zveme v‰echny, ktefií chtûjí proÏít

spoleãnû události v Betlémû oné noci, kdy se

narodil JeÏí‰ v nedûli 20. prosince v 17 hodin.
(Zahájení u hlídaného parkovi‰tû pod zastáv-

kou autobusu DoleÏalova). Spoleãnû s past˘fii

a andûly se vypravíme za hvûzdou aÏ k jesliã-

kám a cestou zazpíváme mnoho znám˘ch koled.

Vezmûte si s sebou lampion nebo lucerniãku

a teplé obleãení. Po skonãení akce bude tepl˘

ãaj pro v‰echny. DomÛ si mÛÏete pfiinést pravé

betlémské svûtlo, aby prozáfiilo i va‰e Vánoce.

V pfiípadû zvlá‰tû nepfiíznivého poãasí se akce

pfiekládá na pfií‰tí rok! 

Tû‰íme se na vás! Pofiádá fiímsko-katolic-
ká farnost Kyje – âern˘ Most

Î
iv˘

bet
lém na âerném M

ostûÎ
iv˘

bet
lém na âerném M

ostû

PRODEJNÍ VÝSTAVA
VÁNOČNÍCH VÝROBKŮ

Zveme v‰echny rodiãe, známé a pfiátele na

prodejní v˘stavu vánoãních v˘robkÛ, kterou

pofiádají Ïáci Z· B¤Í VENCLÍKÒ. V˘stava

se koná 3. prosince v budovû ‰koly od 14 do

18 hod. V̆ tûÏek z této akce bude pouÏit na ‰kol-

né a ‰kolní potfieby pro na‰i adoptivní dceru

MERCY ACHIENG OPIYO z KENI. Mercy

díky na‰ím prodejním v˘stavám dostala jako

jedna z mála africk˘ch dûtí pfiíleÏitost se vzdû-

lávat. ·kolu nav‰tûvuje prvním rokem a vûfií-

me, Ïe smûfiuje k lep‰ímu Ïivotu v tûÏce zkou-

‰ené Keni.

Pfiijìte. Odnesete si domÛ pûkné, ruãnû
vyrábûné v˘robky a podpofiíte krásnou vûc.

Za MERCY ACHIENG OPIYO
DùKUJÍ A SRDEâNù ZVOU ÎÁCI

Z· B¤Í VENCLÍKÒ.

POZVÁNKA NA VÁNOČNÍ PRODEJNÍ TRHY
Zveme v‰echny 9. prosince od 15 do 17 hodin do jídelny I. stupnû Z· GEN. JANOU·KA

na prodejní v˘stavku v˘robkÛ ÏákÛ 1. stupnû na‰í ‰koly. Neãekejte a v‰ichni se pfiijìte podívat – Ïáci

1. stupnû jiÏ od zaãátku listopadu s peãlivostí a zápalením vyrábûli s pomocí tfiídních uãitelek vel-

ké mnoÏství dáreãkÛ pro v‰echny vûkové kategorie. Ve ‰kole uÏ panuje sváteãní atmosféra!

Sváteční mše
V hloubûtínském kostele sv. Jifií se tradiã-

ní pÛlnoãní m‰e uskuteãní uÏ ve 22 hodin, boho-

sluÏby na BoÏí hod a ·tûpána mÛÏete nav‰tívit

po oba vánoãní svátky v 8.30 hodin. Ve stejnou

dobu tady nov˘ páter Marek Puãalík slouÏí také

m‰i na Nov˘ rok.

� � �
V kyjském kostele sv. Bartolomûje bude

na ·tûdr˘ den uÏ v 17 hodin lidová m‰e svatá

s bohosluÏbou slova a ve 24 hodin pÛlnoãní

vánoãní m‰e. Na BoÏí hod se uskuteãní m‰e sva-

tá v 10, na ·tûpána pak v 17 hodin a v nedûli

27. prosince obvyklá m‰e v 10 hodin. Poslední

den roku 2009 se vûfiící sejdou v 17 hodin, aby

se ohlédli za leto‰ním rokem, a sváteãní boho-

sluÏby skonãí na Nov˘ rok v 10 hodin. 

� � �

Kapli v MaÀákovû ulici 754 na âerném

Mostû, která byla za pfiítomnosti kardinála Vlka

letos slavnostnû otevfiena, mÛÏete nav‰tívit pfii

bohosluÏbách první vánoãní svátek v 18 hodin,

ve stejnou dobu pak v nedûli 27. prosince a také

na Nov˘ rok.

� � �
V Galerii 14 pofiádá Církev bratrská Rajská

zahrada 24. prosince pÛlnoãní vánoãní m‰i ve

23 hodin.

� � �
âeskobratrská církev evangelická v Hor-

ních Poãernicích (Tfiebe‰ovská 2101) zahaju-

je sváteãní program uÏ poslední adventní nedûli

20. prosince v 9.30 hod. bohosluÏbami, vánoã-

ní hrou a loutkov˘m pfiedstavením. Vánoãní

poboÏnost se zpûvy se uskuteãní na ·tûdr˘ den

v 16 hodin a na BoÏí hod vánoãní probûhnou

v 9.30 hod. bohosluÏby s Veãefií Pánû.

Peãení vánoãek v KC Mot˘lek

Vánoce v KC Mot˘lek
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vánoãní inzerce
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Vûfite, nevûfite, ale je tomu uÏ pfies pût set

let, co se na svûtû pûstuje a pije káva.

Jejím domovem byla Afrika, odkud se

kávovník roz‰ífiil do celého svûta. Ale je‰tû pfied

Evropou, kam ji teprve v 17. stol. pfiivezl jako

první jeden italsk˘ mnich, zdomácnûla napfií-

klad v arabském svûtû, kde popíjení silné kávy

je více muÏská záleÏitost, kdeÏto u nás Evro-

panÛ káviãce holduje po kavárnách, v kancelá-

fiích a na domácí pÛdû hlavnû nûÏné pohlaví.

KdeÏto zdej‰í muÏi, neznalí pfiísné prohibice,

inklinují spí‰e ke konzumaci povzbudiv˘ch

alkoholick˘ch nápojÛ… 

Asi vás napadne otázka, proã se o kávû

v tûchto historick˘ch souvislostech rozepisu-

jeme právû v prosincov˘ch Listech Prahy 14.

Máme k tomu dva dÛvody: jednak tímto ãlán-

kem volnû navazujeme na reportáÏ z fiíjnov˘ch

ListÛ o pití vody z Káraného (a máme v plánu

vûnovat se rovnûÏ pití ãaje, vína a v˘hledovû

piva), leã bezprostfiedním podnûtem k povídá-

ní si na toto pohodové a zajímavé téma byl

T˘den s kávou, jenÏ probûhl nedávno v Nákup-

ním a Zábavním Centru âern˘ Most. Fotogra-

fie, jimiÏ dokumentujeme svût kávy, byly pofií-

zeny právû bûhem této ojedinûlé akce. Její

souãástí byla v˘stava fotografií z nejznámûj-

‰ích kávov˘ch destinací svûta, z historie kávy,

dobov˘ch reklam na kávu a dobov˘ch pfiístro-

jÛ na praÏení kávy a kávovarÛ. Po cel˘ den pro-

bíhaly soutûÏe v testování kávy a bûhem pfied-

ná‰ky, spojené s ukázkami vafiení kávy, jste se

mj. mohli dozvûdût, Ïe se s pûstováním kávy

zaãalo opravdu jiÏ kolem roku 1500 v Africe

a dále, Ïe dnes její konzumace sice v Evropû

mírnû klesá, zatímco v na‰í republice je na nená-

padném vzestupu, coÏ má bezpochyby své

opodstatnûní a pÛvab. Nejvût‰í fajn‰mekfii si

pfii‰li na své pfii krátk˘ch vstupech profesio-

nálních baristÛ a drÏitelÛ titulÛ Roberto Trevi-

san, pastvou pro oãi byla pro zmûnu tempe-

ramentní taneãní vystoupení salsy a samby.

V Zábavním centru jste mohli ochutnávat na

samo-

statn˘ch

stáncích rÛzné

znaãky kávy od partnerÛ této akce. V chodu jste

mohli vidût i nejmodernûj‰í modely kávovarÛ,

svût kávy
20 • PROSINEC 2009

Ochutnávka kávy z nejmodernûj‰ích kávovarÛ

Svět kávy
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s jejichÏ pomocí si mÛÏete doma ze stopro-

centnû praÏené kávy Arabica sami pfiipravit vel-

kou kávovou pûtku: espreso, caffe lungo, cap-

puccino, latte macchiato a chococino. V‰echny

chutnají tak boÏsky – dokonal˘ poÏitek pro oãi

i jazyk.

Jednou ze zemí, ve které se káva pûstuje, je

Etiopie. Proto se pofiadatelé Svûta kávy v CâM

rozhodli podpofiit tady stavbu ‰kol. Cel˘ t˘den-

ní v˘tûÏek z prodeje kávy v kávovém baru

v Nákupním centru byl vûnován spoleãnosti

âlovûk v tísni a organizaci Junák na projekt

Postavme ‰kolu v Africe. text a foto: j‰

informacesvût kávy
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Z knihkupectví
Havana 

před Vánocemi
Mochovská 38, Hloubûtín, 

pavilon Havana – u stanice metra, 
tel. 281 866 125, 777 906 295. 

Otevírací doba: 
pondûlí aÏ pátek 8–18 hod.

Velká kniha kvizÛ (kolektiv autorÛ), 449,– Kã,

vydala Mladá fronta. Díky této knize mÛÏete odpo-

vûdût na více neÏ 400 otázek t˘kajících se ãlovû-

ka, vûdy, zvífiat, planety Zemû, vesmíru, sportu,

objevitelsk˘ch cest atd. A zjistíte, jak na tom jste…

Kmotr Mrázek III (Kmenta), 349,– Kã, vydalo

naklad. JKM. Poslední díl faktografické trilogie

o vládci ãeského podsvûtí a jeho propojení s ofi-

ciálními pfiedstaviteli, kdo mûl zájem na vraÏdû

Mrázka? jak chtûl Mrázek vydírat politiky? Co

obsahoval MrázkÛv archiv? a spousta dal‰ích otá-

zek a odpovûdí.

V pavuãinû vztahÛ (Fieldingová), 269,– Kã, vydal

Ikar. Charlotte je novináfika – kontroverzní sloup-

kafika, která provokuje sv˘mi ãlánky i Ïivotem.

KdyÏ se na ni obrátí Ïena, dvojnásobná vraÏedky-

nû, která jí chce pfievyprávût svÛj pfiíbûh, tak vycí-

tí ‰anci na sólokapra a vÛbec netu‰í, jak se otfiese

i její soukromí.

Vendetta (Dibdin), 249,– Kã, vydala Paseka.

Autor je Angliãan a jeho jedenáctisvazková série

s italsk˘m komisafiem Zenem mu vynesla nûko-

lik prestiÏních ocenûní v Ïánru detektivní literatury.

V tomto románu fie‰í pfiípad ãtyfinásobné brutální

vraÏdy v pfiísnû stfieÏené sardinské vile v˘stfiední-

ho majitele stavební firmy.

Dcery pana Darcyho (Astonová), 269,– Kã,

vydalo nakl. Rozmluvy. Jeden z nejoblíbenûj‰ích

román anglické klasické literatury P˘cha a pfied-

sudek od Jane Austenové konãí svatbou. Jak mohl

román pokraãovat? Na to najdete odpovûì v kni-

ze souãasné britské autorky.

Vítûz je sám (Coelho), 298,– Kã, vydalo Argo.

Slavn˘ spisovatel se vrací v této nové knize k my‰-

lenkám, které pfiedestfiel ve sv˘ch pfiedchozích

románech Záhir a Jedenáct minut, pfiedkládá dílo

plné napûtí,vûrn˘ odraz svûta, v nûmÏ Ïijeme a kde

se tolik upínáme k bohatství a úspûchu za kaÏdou

cenu.

Vyhrabávaãky (Gerová), 269,– Kã, vydala Pase-

ka. JiÏ zesnulá publicistka Gérová nám formou

deníkov˘ch zápisÛ a rozhovorÛ z let 1988 a 1989

pfiedstavuje osobnost Václava Havla a zákulisí teh-

dej‰í doby, souãástí knihy je i CD s nahrávkami

nûkolika rozhovorÛ s V. Havlem.

Nev‰ední hrátky se v‰edními vûcmi
Takto zní název kníÏky, která vychází s pfiispûním

Mâ Prahy 14 od kolektivu Vesel˘ ãertík, o.s., pro-

vozující v Dolních Poãernicích Rodinn˘ klub Vese-

l˘ ãertík. Tato na trhu jedineãná kníÏka, obsahuje

ãtyfiicet fiíkanek a námûtÛ pro jednoduché hry a ãin-

nosti s vûcmi kaÏdodenní potfieby. KaÏdé téma je

doplnûno ilustrací, kterou mÛÏete s dítûtem vybar-

vit dle vlastní fantazie. Je urãena pfiedev‰ím pro

rodiãe dûtí do 1,5 roku. Nejvíce ji ocení prvoro-

diãky, které musí bedlivû kontrolovat rodinn˘ roz-

poãet a nemohou si dovolit drahé hraãky. Knihu je

moÏné také objednat na www.veselycertik.cz

Malá praÏírna kávy
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Fotografka Patrizia Doubek narozená v roce 1984 v Norimberku

se vûnuje módní fotografii, v níÏ prezentuje netradiãní formou spoje-

ní Ïenského pÛvabu s pfiírodními elementy. Lásku k fotografování zdû-

dila po svém otci – vá‰nivém fotografovi pfiedev‰ím podmofiského svûta (v listopadu vystavo-

val v Galerii 14) a stala se jí povoláním. Studiem na Brisbanské univerzitû v Austrálii poloÏila

základní kámen ke sv˘m fotografick˘m vizím a kompletní vzdûlání i praxi absolvovala ve

studiu MBS v Norimberku. Na ãetn˘ch pracovních cestách do ·panûlska, ¤ecka, Holand-

ska, Tajska, USA,

Argentiny a Barba-

dosu vznikly vlast-

ní fotografické tes-

ty s profesionálními

modelkami. Foto-

grafuje s digitálním

fotoaparát Canon

EOS 1 Mark II.

V˘stavou Dûti

slunce v Galerii 14

na âerném Mostû,

která bude zahájena

6. ledna v 17 hod.,

a na kterou vás

srdeãnû zve, stojí na

startu své umûlecké

kariéry a je hrdá na

to, Ïe je to právû ve

mûstû, kde se její

rodiãe narodili.

v˘stavy
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Děti slunceDěti slunce

Od soboty 28. listopadu do

ãtvrtka 3. prosince probíhá

v prostorách Galerie 14 na

âerném Mostû mimofiádnû

zajímavá v˘stava, jejímÏ té-

matem je historie âeského

ãerveného kfiíÏe, která se da-

tuje od roku 1919. ââK má za

sebou devadesátiletou historii, s její-

miÏ mezníky se mÛÏete na v˘stavû sezná-

mit prostfiednictvím dobov˘ch dokumen-

tÛ a fotografií. Na v˘stavû, jeÏ se koná

pod zá‰titou starosty Prahy 14 Ing. Miro-

slava FroÀka, se podílejí oblastní spolky ââK z Prahy 1, Pra-

hy 9 a Prahy 14, Kutné Hory, Nymburka, âesk˘ch Budû-

jovic, Písku, Tachova, Rakovníku, Jindfiichova Hradce,

Hradce Králové a dal‰ích míst vãetnû Muzea T. G. M.

v Rakovníku. V̆ stava je otevfiena dennû od 10 do 17 hod.

V jejím rámci byli ocenûni bezpfiíspûvkoví dárci krve a ve

ãtvrtek 3. prosince bude od 15.30 hod. zakonãena bene-

fiãním koncertem

pro seniory. Vstupné

na v˘stavu je dobrovolné

a vybraná ãástka bude vyu-

Ïita na zlep‰ení sociálních

sluÏeb. 

Historie Českého Červeného kříže 
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V fiíjnovém ãísle ListÛ mû velice dojala

krásná reportáÏ „Jak se dûlají Listy Pra-

hy 14“. Je asi divné, co mÛÏe b˘t dojem-

ného na technické reportáÏi... Vyvolala mi totiÏ

pfied oãima vzpomínky, jak to vypadalo kdysi,

kdyÏ jsme se pfied mnoha lety pokou‰eli zaãít

vydávat dávného pfiedchÛdce ListÛ, první obec-

ní ãasopis s názvem Kyjsk˘ zpravodaj. Mûstská

ãást Praha 14 je‰tû neexistovala, pro sídli‰tû âer-

n˘ Most se teprve vymûfio-

valy první parcely na jaho-

dov˘ch polích a celá okolní

oblast patfiila pod Prahu 9.

Jako nejbliÏ‰í oficiální or-

gán, oprávnûn˘ posvûtit vy-

dávání nûjaké vefiejné tis-

koviny, tu fungoval Místní

národní v˘bor Kyje.

Byla normalizace a ja-

k˘koliv „sdûlovací pro-

stfiedek“ podléhal bdûlé

kontrole strany. âasopis

soudruzi z MNV z prestiÏ-

ních dÛvodÛ chtûli, ale

hroznû se báli, aby nespo-

lehliví pisatelé do nûho

nepropa‰ovali nûco nepat-

fiiãného, kritického nebo

nedej boÏe provokaãního,

za co by mohl b˘t cel˘

národní v˘bor popotahova-

n˘ z OV KSâ. Pfiipravili

jsme tedy s nûkolika nepro-

vûfien˘mi dobrovolníky

rÛzné a krotké nepolitické

rubriky: o technick˘ch no-

vinkách a plánech místní

v˘stavby, o ãinnosti spor-

tovcÛ, o programech Kul-

turního domu v ·imanov-

ské, o místních jubilantech

atd. Nechybûla také pravi-

delná stránka o historii Kyjí a okolí, kterou aÏ

do své smrti vedl místní historik pan Pavlík,

a která patfiila k nejãtenûj‰ím. Proti tomu v‰emu

ne‰lo „nahofie“ nic namítat. Ov‰em kamenem

úrazu byl poÏadavek, aby kaÏdé nové vydání

ãasopisu bylo zasvûceno nûjakému ideologic-

ky vhodnému v˘roãí, které bylo zrovna celo-

státnû aktuální. Dnes s úsmûvem vzpomínám,

jak s tímto problémem pomohl napfiíklad ná‰

leto‰ní jubilant Jifií Hubaã. Ten tehdy také pat-

fiil mezi tu nespolehlivou a neprovûfienou par-

tu stylisticky schopn˘ch dobrovolníkÛ, kter˘m

– protoÏe jinak se to nepodafiilo dát dohroma-

dy – s tûÏk˘m srdcem svûfiil MNV do rukou onu

potenciálnû nebezpeãnou zbraÀ, jakou byla ide-

ologicky zneuÏitelná obecní vefiejná tiskovina.

První ãíslo Kyjského zpravodaje mûlo vyjít

v únoru a tudíÏ nezbytnû k v˘roãí Vítûzného

února. Do nûjak˘ch úvodníkÛ na toto téma se

samozfiejmû nikomu nechtûlo. Jifií Hubaã to

vyfie‰il s nadhledem. Dodal na první stránku

báseÀ s názvem Únor. V̆ razn˘ nápis ÚNOR se

na titulní stránce dobfie vyjímal a první ãíslo

neznámého Zpravodaje mohlo v roce 1975

vyjít. I kdyÏ pod slibn˘m nadpisem byly ve sku-

teãnosti jen fiádky ver‰Û o pfiírodní náladû v úno-

rové krajinû. O tûch si kaÏd˘ mohl myslet, co

chtûl... Je‰tû absurdnûj‰í, neÏ potíÏe s vym˘‰-

lením takov˘ch a mnoh˘ch jin˘ch ideologic-

k˘ch obezliãek, byly technické pro-

blémy, které vydávání Zpravodaje

doprovázely. Ze zaãátku se psalo “ na

blány” a stránky se rozmnoÏovaly na

cyklostylu. Ve‰keré rozmnoÏovací stro-

je byly za zamãen˘mi dvefimi pod pfiís-

nou kontrolou, aby je nemohl zneuÏít

nûjak˘ nepovolan˘ Ïivel k protistátním

úãelÛm. K obsluze mûly pfiístup jen

fiádnû provûfiené osoby. Tak to vypa-

dalo, kdyÏ je‰tû neexistovaly ani ko-

pírky. Stránky s bûÏnû psan˘mi dlou-

h˘mi fiádkami nevypadaly jako ãasopis

a ‰patnû se ãetly. Proto bylo velk˘m

pokrokem, kdyÏ se zavedlo psaní do

sloupkÛ. Zarovnávání fiádkÛ na oby-

ãejném psacím stroji bylo velice pracné

a dvû paní uãitelky ze ‰koly na Lehov-

ci, které se k tomu nabídly, vûnovaly

tomuto vylep‰ení mnoho voln˘ch chvil.

Nikomu se tehdy ani nesnilo, co budou jednou

umût poãítaãe.

Dal‰ím ohromn˘m krokem kupfiedu bylo,

kdyÏ se po ãase nabídl jeden místní soused, kte-

r˘ dûlal typografa v tiskárnû Rudého práva, Ïe

tam zafiídí pro Zpravodaj opravdov˘ tisk. To uÏ

jsme si mohli dovolit dokonce i fotografie. Na-

pfied opatrnû jen na titulní stránku, pozdûji

i dovnitfi do textu. V‰echno bylo samozfiejmû

jen ãernobílé, ale byla to pro nás veliká krása.

Barevnû se tiskla jen ãervená hlaviãka titulní-

ho listu, kterou s obrázkem kyjského kostela na

pozadí lehoveck˘ch panelákÛ vytvofiil malífi

J. Brabenec, tehdej‰í pfiedseda MNV. Zpravodaj

pomalu zaãínal vypadat uÏ trochu jako opra-

vdov˘ ãasopis. Nic nevadilo, Ïe se grafické

návrhy stránek i korektury provádûly ruãnû

doma na kuchyÀském stole. Ale po nûjakém

ãase pfii‰la veliká rána. Jednoho dne v létû 1987

odmítl MNV na‰emu typografovi pÛjãit domÛ

z úfiadu sekaãku na trávu, Ïe to je pro soukro-

mé úãely nepfiípustné, a s tiskárnou byl konec.

I na takov˘ch vûcech záviselo vydávání na‰eho

prehistorického pfiedchÛdce ListÛ, které tímto

incidentem po více neÏ 10 letech dobrovolného

úsilí tenkrát skonãilo.

Nepfieháním tedy, kdyÏ fiíkám, Ïe mû pfii

srovnání tûchto vzpomínek s reportáÏí o vydá-

vání dne‰ních ListÛ Prahy 14 opravdu pfiepad-

lo dojetí. Radostné dojetí nad tím, k jak úÏasné

dokonalosti dokázali ná‰ obecní ãasopis dovést

jeho dne‰ní tvÛrci, kter˘m nad jeho barevnou

krásou a zajímavostí upfiímnû blahopfieji a vy-

slovuji upfiímn˘ obdiv a dík! 

Jindra Mikulíãková 

napsali jste nám
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V kvûtnovém vydání ListÛ jsme pfiedsta-

vili dva stráÏníky Mûstské policie Pra-

hy 14, ktefií byli ocenûni medailí Za

záchranu Ïivota. Tehdy nás nenapadlo, Ïe do

konce roku budeme mít je‰tû podobnou pfiíle-

Ïitost, Ïe i v tomto pfiípadû bude platit do tfieti-

ce v‰eho dobrého. Tím tfietím vyznamenan˘m

je Antonín Neduchal, stráÏník – okrskáfi v Dol-

ních Poãernicích. Na tamûj‰í sluÏebnû jsme také

spolu hovofiili. 

„Do Prahy jsem se pfiestûhoval pfied deseti

lety z rodinn˘ch dÛvodÛ a nastoupil k mûst-

ské policii v Praze 14, pfied tím jsem pracoval

v autosalonu Falcon v Kyjovû. Zpoãátku jsem

si zvykal dost tûÏko, pfiece jenom jsem opou‰-

tûl celkem klidné zamûstnání v teple a suchu,

k tomu je‰tû v poklidném mûstû. Po tûch dese-

ti letech mi to uÏ nepfiijde, navíc poslední tfii

roky slouÏím v Dolních Poãernicích, kde se

témûfi v‰ichni znají, takÏe mnû to tro‰ku pfiipo-

míná rodnou jiÏní Moravu. Na rozdíl od ano-

nymního âerného Mostu, kde bydlím.“

Relativnû stereotypní sluÏbu, v níÏ se stfiídá

dozor u pfiechodu pro chodce s obchÛzkou okrs-

ku, administrativní ãinnost s pfiijímáním pod-

nûtÛ od lidí na sluÏebnû a v˘jezdy na kole do

terénu s dal‰ími aktuálními povinnostmi, vystfií-

daly chvíle, kdy by se asi vût‰ina z nás zacho-

vala jinak neÏ Antonín Neduchal.

„Pfii obchÛzce tfií-

dou Národních hrdinÛ

jsem spûchal k muÏi, kter˘ se

vedle cukrárny skácel k zemi. Spolu s jedním

kolemjdoucím jsme zavolali záchranku a pod-

le pokynÛ z jejího dispeãinku jsem zaãal s prv-

ní pomocí. Najednou to bylo jako v nûjakém

katastrofickém filmu, postiÏen˘ pfiestal d˘chat,

vyhasly mu oãi a zaãal se mi v náruãí doslova

„roztékat“, takÏe jsem ho nemohl vÛbec udrÏet.

Pfiiznám se, Ïe v tu chvíli jsem si fiíkal, Ïe ho

musím hlavnû zachránit, co bude za problémy,

kdyÏ se mi to nepovede. Zaãal jsem s masáÏí

srdce a asi po dvou minutách mu na‰tûstí nasko-

ãilo, zaãal znovu d˘chat, otevfiel oãi, ale byl stá-

le mimo. Vzápûtí pfiijely dva vozy Rychlé

záchranné sluÏby, následovala blesková v˘mû-

na informací a pak uÏ ‰lo v‰e mimo mû. Lékafi

zkontroloval doklady a vyrazili na polikliniku

do Vysoãan.“

Zachránce Ïivota o svém ãinu mluví s tako-

vou samozfiejmostí, jako by se odehrával kaÏ-

d˘ den. Ostatnû i do sluÏební knihy to zapsal

jako jeden z bûÏn˘ch bodÛ toho dne (viz sní-

mek nahofie). Nicménû pozdûji byl vyzván ope-

raãním stfiediskem, aby o události napsal úfied-

ní záznam, kter˘ se dostal také na fieditelství

Mûstské policie hl. m. Prahy, odkud pfii‰lo po-

zvání do BroÏíkovy sínû Staromûstské radnice.

Tam Antonín Neduchal pfievzal z rukou první-

ho námûstka primátora Rudolfa BlaÏka a fie-

ditele Mûstské policie Vladimíra Kotrou‰e

medaili Za záchranu Ïivota.

„Po pravdû fieãeno, ani v tûch slavnostních

chvílích ve starobylém sále jsem nebyl nûjak

nervózní, jednak tam bylo dost lidí, jednak se mi

ta situace z ledna honila hlavou jen asi 14 dní.

A neb˘t vás, tak uÏ si na to ani nevzpomenu.“

Osmaãtyfiicetilet˘ sympatick˘ blonìák s ne-

b˘val˘m nadhledem v sobû nezapfie sportovce,

kter˘ kdysi soutûÏil v judu a na vojnû objevil

kouzlo boxu.

„Ten jsem do té doby nenávidûl, pak jsem

se mu zaãal vûnovat a rekreaãnû ho dûlám vlast-

nû doteì. Je to sport jako kaÏd˘ jin˘, nároãn˘

na fyziãku, koordinaci i my‰lení. Nemlátí se pfii

nûm dva lidé tupû do hlavy, má své kouzlo, svá

pravidla. Je to perfektní relaxace, mám dokon-

ce osobního trenéra a pohyb v ringu je pro mû

i trochu adrenalinu.“

Rekreaãnímu sportu se ale Antonín Nedu-

chal vûnuje ve volném ãasu aÏ po pfiíjemnû strá-

ven˘ch povinnostech v kruhu rodinném, obklo-

pen manÏelkou Zuzanou, osmilet˘m Danielem

a ãtyfiletou Veronikou. S nimi je nej‰Èastnûj‰í,

a to dûti ani netu‰í, jak˘ je jejich táta hrdina.

text a foto: vok

pfiedstavujeme
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Pfiíznivci psího parkúru – Agility, se

ve sváteãní den 28. fiíjna se‰li v hojném

poãtu pfies 180 t˘mÛ (pes a psovod) na

kynologickém cviãi‰ti v Kyjích. Podle

velikostí psí závodníci

zdolávali parkury

S (small), M (me-

dium) a L (large)

a skládali zkou‰-

ky ve tfiech ob-

tíÏnostních kategoriích A1, A2 a A3.

KaÏdou hned dvakrát – pokaÏdé u jiné-

ho rozhodãího, takÏe program byl

opravdu nabit˘. Sponzorem závodÛ

byla tradiãnû paní Kfieãková s pamls-

ky a hraãkami pro pejsky a pfii-

dali se i dal‰í, napfi. prodej-

ci mraÏeného masa a firma

Zero D.C. s krásn˘mi vodít-

ky a postroji. text a foto: ves

sport
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Vítûzka zkou‰ek LA3
Monika Jungrová s bel-
gick˘m ovãákem mali-
nois Daisy Novterpod

Yorkshirsk˘ teriér není jen gauãov˘ pejsek, ale i stateãn˘
závodník

Ing. Zuzana Rozová na trati závodu s devítile-
tou fenkou MK Princess Peg z Roznetu

Pohled na nûkteré závodníky v akci byl úÏasn˘

Souhra psovoda se psem je pfii Agility nesmír-
nû dÛleÏitáNûktefií skokani mûli nad pfiekáÏkou je‰tû rezervu

Sváteční agility

Prosinec 
na Jahodnici

Dal‰í cviãící sobotou v tûlocviãnû TJ

Sokol Jahodnice bude tentokrát 5. prosi-

nec, kdy od devíti hodin budou zájemcÛm

k dispozici fitbally. V nedûli 13. prosince

– na svátek sv. Lucie – vyjdou v 16.30

hod. od tûlocviãny „jahodnické svûtlu‰-

ky“ oslavit svátek svûtla. Procházka s lam-

pionky, baterkami a v‰ím, co svítí, smûfiuje

k Hostavickému potoku, po kterém budou

úãastníci posílat malá svût˘lka ve sko-

fiápkách jako symboly nadûje. Skofiápky

i svíãky budou pfiipraveny na místû, pro

v‰echny dûti navíc i mal˘ dárek. Zájem-

ci se mohou je‰tû pfied prÛvodem podí-

vat v tûlocviãnû na vystoupení dûtí z oddí-

lu aerobiku/rytmiky. Více informací na

www.tjsokoljahodnice.ct nebo na telefo-

nu 605 277 979 (M. Kuãerová). vok

Cvičení 
s Raráškem

Dal‰í moÏnost cviãení rodiãÛ s dûtmi

v souãasném baby boomu budou mít

zájemci od zaãátku prosince v tûlocviã-

nû Sokola Dolní Poãernice. Básniãky

a fiíkadla spojená s pohybem, cviãení

s pomÛckami (obruãe, míãe, stuhy, ‰vi-

hadla) a sportovním náãiním (laviãky,

Ïínûnky, kruhy, Ïebfiiny), oblíbená opiãí

dráha a spousta legrace, to v‰e pod vede-

ním ‰kolen˘ch instruktorek. Hodinové

cviãení bude probíhat kaÏd˘ ãtvrtek od

pÛl jedenácté a je orientováno zejména

na dûti ve vûku 1,5–3 roky. Dal‰í podrob-

nosti o cviãení rodiãÛ s dûtmi Rará‰ek

z asociace Sportu pro v‰echny se dozví-

te na mobilu 606 804 069, pfiípadnû na

mailové adrese iva.taske@seznam.cz.

vok

Pozvánka na akvabely
UÏ 28. roãník Vánoãní ceny Prahy v synchronizovaném pla-

vání se uskuteãní o mikulá‰ském víkendu v hloubûtínském

bazénu. SoutûÏit se bude ve v‰ech disciplínách, k vidûní

budou sóla, dua, t˘my i kombinované sestavy star‰ích ÏákyÀ

i seniorek. Chcete-li se v tom pfiedvánoãním shonu trochu

odreagovat na mezinárodních závodech té nejvy‰‰í kvality,

pak pfiijmûte pozvání domácích akvabel z oddílu SK Nep-

tun. vok, foto: Ondfiej Cibulka 
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MÛj Ïivot s tátou-pilotem II. sv. války

byl jedno velké dobrodruÏství. Dût-

ství po jeho boku bylo úÏasné. Táta

byl velk˘ demokrat, a to, nad ãím maminka tfie-

ba lomila rukama, on dokázal pfiejít mávnutím

ruky. Politické problémy ve ‰kole jsem zaãala

mít aÏ na uãÀáku, o to v‰e bylo drsnûj‰í. Aãko-

li jsem uÏ jako pûtiletá holka zaÏila první

(a nikoli poslední) domovní prohlídku nebo to,

Ïe si pro tátu pfiijeli páni v ãerném a násilím jej

odvedli pryã tfieba na dva tfii dny, nic to neby-

lo proti nenávisti kvÛli »‰patné tfiídní pfiíslu‰-

nosti«, jíÏ mi dávali najevo hlavnû soudruzi

z podniku, pro kter˘ jsem se jako písafika uãi-

la. Jak˘si soudruh prohlásil, Ïe mého tátu zná

a kdysi pÛsobil u âSA a Ïe ho mám pozdravo-

vat. KdyÏ jsem celá rozradostnûná pfii‰la domÛ

s tím, Ïe jsem mluvila s tátov˘m znám˘m a v‰e

mu vyprávûla, táta zbledl, posadil mne na Ïid-

li a prohlásil: ,,Tak na toho si dej, holka, pozor.

Ten byl jeden z tûch, ktefií se o mnû u Aerolinek

»dobfie postarali«.“ Neuplynul mûsíc a já jsem

musela z oddûlení odejít. Kdo se o to postaral,

mi bylo jasné. Jiná soudruÏka, která nás-uãeÀ-

ky mûla na starosti po stránce odborného v˘cvi-

ku, mnû zase sefivala za to, Ïe jsem se pfied

nástupem do svého prvního zamûstnání, resp.

pfied dvefimi fieditele, kde jsem se mûla hlásit,

pokfiiÏovala, aby mi PánbÛh pomohl v tomto

Ïivotním kroku. Zarytou komunistku na místû

málem om˘vali, ale pak neváhala, zvedla tele-

fon, volala mamince do zamûstnání, aby jí v‰e

Ïalovala. JenÏe na‰i byli vûfiící, tudíÏ padla kosa

na kámen. SoudruÏka nepochodila a vûc fie‰ila

vyÏádáním si pracovního posudku na maminku

(táta byl v té dobû jiÏ v dÛchodu). Z celé tfiídy

jsem tak díky tomu vystfiídala nejvíc oddûlení

vãetnû podatelny. Do‰lo to tak daleko, Ïe jsem

se pod náporem zloby zhroutila a málem si zou-

fala. Bylo mi 17 let a tátovi do‰la trpûlivost.

Napsal velmi ostr˘ dopis (mám jej schovan˘)

pfiedsedovi tehdej‰í Ústfiední rady odborÛ – Kar-

lu Hoffmannovi, posléze oblékl uniformu se

v‰emi vyznamenáními a ‰el za ním. Bylo mu

jedno, jestli ho je‰tû potfietí zavfiou nebo ne

(poprvé po puãi v r. 1948, pak v r. 1956 po

maìarsk˘ch událostech – vÏdy do »hotelu

Ruzynû«, jak rád ironicky fiíkával), ale uÏ

se nemohl dívat na to, jak jsem psychicky zniãe-

ná, protoÏe jsem nemohla pochopit, proã jsou

lidé tak zlí, kdyÏ já jim nijak neubliÏuji. 

KdyÏ jsem se z toho v‰eho po nûjaké dobû

dostala a jako písafika (pozdûji sekretáfika) se

ocitla na oddûlení, kde byli koneãnû normální

lidi a soudruzi jen z povinnosti, v‰e se ve mnû

nûjak zlomilo. Ztvrdla jsem jako kámen a zaãa-

la jít proti v‰em zl˘m a ‰patn˘m lidem, ktefií

dusili mnû, rodinu a vÛbec cel˘ národ. Poslou-

chala jsem zahraniãní rozhlas, pravidelnû pfii-

spívala do ilegálnû dodávan˘ch »Kanadsk˘ch
listÛ« psan˘ch ãesk˘m vydavatelem o na‰ich

vojácích a letcích v zahraniãí, pustila se do roz-

‰ífiení verze své knihy o stateãném vlãáku Anto-

vi, kter˘ s na‰imi hochy létal u 311. perutû RAF.

Psala jsem s tátou seznamy letcÛ, zaãala orga-

nizovat tajné schÛzky s nimi (vût‰inou u nás

v bytû), jezdila s rodiãi do Kolína, kde se od

pol. 80. let kaÏdé záfií oficiálnû pod hlaviãkou

SSM konaly srazy letcÛ. 

KdyÏ pfii‰el ãerven 1989, já podepsala

»Nûkolik vût« a seznámila se se star‰ími man-

Ïeli, ktefií pracovali pro Chartu 77. Byla jsem

zdatná v psaní na stroji, tak jsem opravdu s chu-

tí pfies vrstvu kopírákÛ pfiepisovala texty urãe-

né pro ilegální ãasopisy ti‰tûné v zahraniãí.

A najednou tu byl 17. listopad 1989. Ty násled-

né t˘dny proÏité na Václaváku v zimû, a pfiesto

v teple nádherné, emocemi nabité doby, stály

za to. Sice jsme si pak ãasto fiíkali, Ïe kdyby-

chom vûdûli, kam tahle republika dojde, Ïe

bychom asi sedûli doma, ale na druhou stranu

nás uÏ nikdo neobtûÏoval, neodposlouchával

telefon, nepfiedvolával k v˘slechÛm... A kdyÏ

jsme pak v kvûtnu 1990 stáli na narvaném

plzeÀském námûstí na tribunû, pfied námi sedûl

Václav Havel s velvyslankyní USA S. T. Blac-

kovou a pak zahráli Taxmeni své military pís-

nû, bylo to to nejkrásnûj‰í. Ani jsem netu‰ila,

Ïe právû tato hudební skupina se za nûkolik let

stane mou druhou rodinou.Táta se do nich zbláz-

nil také a velmi si jich za jejich »hudební osvû-

tu« a ãinnost váÏil.

Za dva mûsíce jsme pak v‰ichni coby státní

delegace s diplomatick˘mi pasy v kapse s vlád-

ním letadlem letûli do Anglie na oslavy

50. v˘roãí Bitvy o Anglii. To byly dny, které

mne – coby devatenáctiletou – velice pozna-

menaly. Vidût poprvé na vlastní oãi místa, kde

pÛsobili na‰i stíhací a bombardovací letci, dob-

fie zachované a mnohdy stále funkãní letecké

základny, s úctou opeãovávané pomníky, spo-

jeneck˘ hfibitov Brookwood aj. V‰e jsem zna-

la jen z dobov˘ch fotek, takÏe ten dojem z vlast-

ního poznání míst se nedá vypsat, n˘brÏ se musí

proÏít. KdyÏ se po 50 letech odlouãení potká-

vali kamarádi z posádek, vzpomínka stíhala

vzpomínku a ti stafií machfii najednou ztráceli

pojem o ãase a znovu si opakovali jednotlivé

operaãní lety. Do v‰ech podrobností. Stála jsem

s maminkou v ústraní, tekly nám slzy dojetím

i nad jejich mnohdy hrÛzypln˘mi pfiíbûhy a se

zatajen˘m dechem jsme v‰echny poslouchaly.

V jednom v‰ak byl znát obrovsk˘ rozdíl: ti, kte-

fií po r. 1948 emigrovali a mohli svobodnû Ïít,

zaloÏit firmy, rodiny a celkovû se realizovat,

kypûli Ïivotem i radostí, ale ti na‰i, co zde zÛsta-

li, mûli v kaÏdé vrásce své tváfie vepsány útra-

py totalitního reÏimu. Perzekuce, vûznûní, dfii-

nu v dolech i na stavbách apod.

Pfii náv‰tûvû legendárního East Wrethamu,

místa del‰ího pobytu pfiíslu‰níkÛ 311. squadro-

ny, se pak stalo nûco, co mne zfiejmû ovlivnilo

na cel˘ Ïivot a pravdûpodobnû urãilo i dal‰í

smûr budoucí »letecké« ãinnosti. Zbyl tam sice

jen pÛvodní hfibitov, na nûmÏ jsou pochování

i ãe‰tí letci dodnes zvuãn˘ch jmen a kostel

s pamûtní deskou 311. perutû. Z plochy b˘va-

lého leti‰tû zÛstala jen obrovská zelená louka,

nyní porostlá nekoneãn˘m kobercem vlãích

mákÛ. A já tu témûfi zkamenûlá stála stranou od

lidí, srdce mi bu‰ilo a ruce se tfiásly tak, Ïe jsem

málem upustila nepostradateln˘ foÈák. K tûm-

to místÛm (a nevím, proã právû k Wrethamu),

jsem totiÏ cítila takovou úctu, aÏ jsem se témûfi

bála stoupnout na jediné stéblo trávy. Snad to

bylo z obavy, abych neposkvrnila odkaz, jeÏ tu

na mne d˘chal ze v‰ech stran. Postupnû pfied

oãima mizela auta, lidé z na‰í mise i dopro-

vodné ‰táby britsk˘ch dÛstojníkÛ a policistÛ,

pod jejichÏ ochranou jsme v‰ude jezdili, a najed-

nou jsem v podivném du‰evním pohnutí vidû-

la zcela jin˘ obraz: stojící wellingtony a desítky

ãesk˘ch rozesmát˘ch klukÛ v modr˘ch unifor-

mách, nekoneãnû dlouhé fiady »je‰tûrek« vezou-

cích na sv˘ch pásech bomby urãené nepfiíteli.

Sly‰ela jsem ty hlasy, vidûla ony tváfie a nemo-

hla se odtrhnout. Jako kdybych byla sedûla

v kinû a sledovala váleãn˘ film. Po tváfiích mnû

samy od sebe kanuly slzy a nûkde mezi tûmi

nádhern˘mi obliãeji mlad˘ch a ke v‰emu od-

hodlan˘ch klukÛ, jsem spatfiila i ten tátÛv. Jako

u ostatních, byl i ten jeho pln˘ mladistvé ener-

gie a touhy bojovat za svÛj fa‰ismem okupo-

van˘ a zuboÏen˘ národ.

Táta moÏná vycítil, na co myslím, protoÏe

ke mnû pfiistoupil, aniÏ bych si ho byla vÛbec

v‰imla a vzal mne kolem ramen. Trhla jsem

s sebou a cosi nevrle zabruãela, protoÏe mi bylo

líto ztráty pfieludu, kter˘ tím zmizel.

letci v názvech ulic
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Táta byl autorita i kamarád
Ze vzpomínek Ivety Irvingové, dcery genmjr. v. v. Jana Romana Irvinga

Jan Roman Irving se svou dcerou v roce 1991
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»PromiÀ, nechtûl jsem tû vylekat,« omlouval

se, ale drÏel mne dál. Na‰e oãi se setkaly, ov‰em

dal‰ích slov nebylo tfieba.

»Já vás tu v‰echny vidím, tati,« fiekla jsem aÏ

po chvíli tichounk˘m hláskem, protoÏe jsem

v krku mûla obrovsk˘ knedlík, kter˘ by pfii hla-

sitûj‰ím projevu zpÛsobil akorát skfiehotání.

»Já jsem si to myslel… taky je tu vidím…

Támhle vÏdycky byla stojánka a tady v tûch

místech runvey…,« ukazoval táta prstem na

rÛzná místa a mÛj návrat do minulosti znovu

dostal zfietelnûj‰í obrysy. »Od-

tamtud jsme startovali... Tám-

hle nûkde stála na‰e ubikace.«

dodal.

Najednou zavál siln˘ vítr,

kter˘ byl v tom horku pfiíjem-

n˘m osvûÏením. Vysoká a he-

bouãká tráva se zavlnila, hla-

sitû za‰umûla a s ní i koruny

stromÛ stojících na cestû za

námi. Ale znûlo to úplnû jinak.

»Sly‰í‰, tati?« ptala jsem se

a on k mému obrovskému údi-

vu pfiesnû pochopil.

»Myslí‰ ten hukot motorÛ?«

shodl se neãekanû táta s m˘mi

vizemi i my‰lenkami a mírnû

se usmál.

»Pfiesnû to. Vnímám odlétá-

vající prach ze zemû a z rozto-

ãen˘ch vrtulí... úplnû to cítím

ve tváfii a taky cítím vÛni letec-

k˘ho benzínu.«

»Já zase vidím asi sedm

wellou‰Û. Támhle vpravo...«

»Kam letíte?«

»Do pekla.«

»Ale ty ses z nûj vrátil.«

»BÛh byl se mnou... Spousta jich tam v‰ak

kdesi nahofie zÛstala… padali dolÛ… hofiela

jejich zlomená kfiídla, nadûje i Ïivoty...« soukal

táta ze sebe také tichounk˘m hlasem, v oãích

se mu zaleskly slzy pohnutí a bylo znát, Ïe mu

v ten okamÏik kaÏdé slovo ãiní nemalé potíÏe

a du‰evní pfiemáhání. Zkrátka kdyby mohl, asi

by plakal jako Ïelva.

»Já je tady ale vidím pofiád.« ‰eptala jsem.

»Budu tenhle obraz uÏ vidût aÏ do své smrti.

A udûlám v‰echno, aby je vidûli i ostatní lidi

tak, jako já teì na tomhle posvátn˘m místû. To

ti pfiísahám.«

»Vûfiím ti. Ty tisíce máãkÛ zde jsou jejich

kapky krve zanechané ve zdej‰í pÛdû na‰imi

chlapci.« fiekl táta. A pak mne nûjaká neznámá

síla donutila pokleknout na okraj oné louky

a posvátnû políbit onu zem...

***
Jestli si v‰ak nûkdo myslí, Ïe po revoluci byl

v na‰í rodinû klid, je na velkém omylu. Nej-

prve mû (opût z politick˘ch dÛvodÛ) vyhodili

v r. 1991 (!) z práce, pak se táta

pfies 2 roky rval o byt se synem

Vlajkafie, o ãemÏ tehdy psala

spousta novin. Letci v nabl˘s-

kan˘ch uniformách chodili

k soudu tátovi dodávat odvahu

a novináfii si mohli strhat foto-

aparáty i tuÏky. Táta soud vy-

hrál, ale zniãilo mu to zdraví

a vzalo spoustu sil.

Zkrátka pro mne vÏdy byl

velká autorita a kamarád, jemuÏ

jsem leckdy fiekla víc neÏ mam-

ce. Ta byla ta dobrá, nûÏná du‰e

na holãiãí starosti, rozbité rány

a mazlení, ale táta byl ten pra-

v˘ rádce pro Ïivot. V˘chova

v masarykovském duchu, vypû-

stovan˘ smysl pro spravedlnost

spojen˘ s bránûním sv˘ch práv

beze strachu a aÏ do morku

kostí vÏdy, kdyÏ bylo a je tfie-

ba, je myslím dobrá deviza pro

Ïivot. A vûfite, Ïe toho boje je

zapotfiebí stále. Pofiád je totiÏ

mezi námi plno tûch, ktefií by

mûli dostat pfies prsty.

letci v názvech ulic
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Iveta Irvingová pfii kfitu knihy Letci v názvech ulic âerného Mostu letos v fiíjnu
spolu s ãlenem Svazu letcÛ âR Michalem Urbanem (vlevo) a starostou Mâ Pra-
ha 14 Miroslavem FroÀkem

Dne 28. 10. 2009 udûlil

prezident republiky Václav

Klaus nejvy‰‰í státní vy-

znamenání ¤ád bílého lva

I. stupnû Otakaru âernému.

V oficiální zprávû k udûlení

vyznamenání se uvádí:

„Plukovník Otakar âer-

n˘ patfiil mezi hrdiny letec-

k˘ch bojÛ za druhé svûtové

války. Jako pfiíslu‰ník britského bombardovacího letectva

se úãastnil fiady bojov˘ch akcí. Byl dvakrát sestfielen, dvakrát uprchl

z nûmeckého zajetí a pfied trestem smrti, k nûmuÏ byl nacisty odsouzen,

jej zachránil konec války. Po návratu do vlasti byl v roce 1948 odsouzen

v procesu se západními letci k tûÏkému Ïaláfii. Odtud se mu o rok pozdû-

ji podafiilo uprchnout do Velké Británie, kde dále pÛsobil v fiadách krá-

lovského letectva. Byl aktivním ãlenem Konfederace politick˘ch vûzÀÛ

âR. Zemfiel pfied dvûma t˘dny 14. fiíjna. Letos by oslavil devadesáté naro-

zeniny.“ Otakar âern˘ byl po nástupu komunistického reÏimu uvûznûn,

protoÏe byl shledán vinn˘m za to, Ïe v dubnu 1948 neoznámil, Ïe

mjr. Bryks a ‰kpt. âapka se

chystají ilegálnû uprchnout

za hranice, aby pfiipravovali

úklady proti republice. âern˘

byl odsouzen na tfii roky zost-

fieného Ïaláfie, Bryks a âapka

na deset. Zatímco âernému se

podafiilo z Ïaláfie uprchnout,

Bryks byl za nepodafien˘ útûk

odsouzen na dal‰ích 20 let

a v roce 1957 ve vûzení zemfiel. Oba nakonec dostali in

memoriam ¤ád bílého lva. âern˘ nyní, Bryks uÏ v roce 2006. Vzpo-

mínky Otakara âerného na Josefa Brykse jsou zachyceny v dokumen-

tárním filmu „MuÏ, kter˘ pfiecenil ãeskou du‰i – Útûky Josefa Brykse“.

Otakar âern˘ mûl vyhranûn˘ názor, na to, jak by mûlo probíhat od‰kod-

nûní nevinnû odsouzen˘ch. Od‰kodnûní by mûla vyplácet „ãs. ko-

munistická strana“ jakoÏto „organizace, která zneuÏila zákonÛ pro per-

sekuci nevinn˘ch. Tato nefiestná organizace mûla by b˘t pfiinucena

k vyplacení náhrad za kaÏd˘ rok uvûznûní rozumnou ãástkou penûz“.

(Dopis ze dne 13. 10. 2005). Zapsal: L. Müller

Otakar Černý a Josef Bryks
�����������������������
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zábava
28 • PROSINEC 2009

Pfied dvûma lety jsme zvefiejnili dvoustranu se ãtrnácti fotografie-

mi, u nichÏ si kaÏd˘ ãtenáfi mohl vyzkou‰et svou fotografickou

pamûÈ, peãlivé uvaÏování i jistou dávku pfiedstavivosti. Nûkteré

z tûchto snímkÛ se pak dokonce dostaly do loni vydané obrazové publi-

kace s názvem Praha 14 ve fotografii. Bûhem leto‰ního roku jsme od

na‰ich ãtenáfiÛ dostali opût nûkolik zajímav˘ch fotek i s pfiáním na zopa-

kování oné dvoustrany, ov‰em obsah ListÛ není nijak natahovací, logic-

ky dostávaly pfiednost aktuální informace, a tak s druh˘m fotografick˘m

testem národa Prahy14 pfiicházíme aÏ na úpln˘ závûr roku. S tro‰kou nad-

sázky jde o jak˘si silvestrovsk˘ test, kter˘ se nemusí brát aÏ tak moc váÏ-

nû, ale pfieváÏnû neváÏnû. VÏdyÈ jeho cílem je hlavnû trochu pobavení.

Pozornû a s trochou nadhledu si proto prohlédnûte ãtrnáct fotografií i se

tfiemi moÏnostmi jejich pofiízení, v závûru pak najdete správné odpovû-

di i se struãn˘m hodnocením va‰ich znalostí. A teì uÏ se s chutí mÛÏete

pustit do díla, kaÏd˘ bod je pro celkové hodnocení nesmírnû dÛleÏit˘.

Fotografický test

6. a) Novû otevfiená restaurace
v KfiíÏovnickém dvofie v Hlou-
bûtínû

b) Vyhlá‰ená ãeská hospoda
v New Yorku

c) Restaurace nad kolonádou
v Karlov˘ch Varech

7. a) Zbloudilá turistka ve stfiíbr-
n˘ch dolech v Kutné Hofie

b) Zdû‰ená náv‰tûvnice podze-
mích prostor Bíl˘ kÛÀ
v Praze 14

c) Vylekaná speleoloÏka v pod-
zemní chodbû, která údajnû
spojovala kyjsk˘ kostel se Sta-
rou Boleslaví

1. a) KarlÛv most po leto‰ní rekonstrukci
b) Tower Bridge v Lond˘nû
c) viadukt v Kyjích

2. a) pfiedolympijské snowboardové závody ve Vancouveru
b) svah na Lehovci v zimû
c) areál v Ka‰persk˘ch horách

4. a) Invaze pelikánÛ na stanici metra Rajská zahrada.
b) Pelikáni v pfiístavu na Floridû
c) Pelikáni pfied krmením v ZOO ve Dvofie Králové

5. a) Soustfiedûní SonkalákÛ z âerného Mostu v Mal˘ch SvatoÀovicích
b) Nov˘ vchod do Gyncentra v Hloubûtínû
c) Seniofii z Prahy 14 ve Versailles

3. a) Pfiíjezd Václava Klause na náv‰tûvu Prahy 14
b) Lincoln v âertouzské ulici v Hloubûtínû
c) Poslední model vozového parku Michaela Jacksona
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Hodnocení testu
0–3 body
To je velmi, ale opravdu velmi slab˘ v˘sledek. MoÏná byste jako napros-

tí ignoranti na‰í mûstské ãásti mûli uvaÏovat o pfiestûhování za její hra-

nice. Anebo vyuÏít vánoãní nabídky redakce a zastavit se v ní pro obra-

zovou publikaci Praha 14 ve fotografii. Po jejím prolistování tak získáte

alespoÀ základní znalosti a pfii dal‰ím testu národa Prahy 14 se pak mÛÏe-

te posunout o stupínek v˘‰e.

4–7 bodÛ
Podle intenzivních konzultací s odborníky z akademické pÛdy Ïijete na

âerném Mostû, v Hloubûtínû, Kyjích nebo v Hostavicích pfiíli‰ krátkou

dobu nepfiesahující dvacet let a s pfiib˘vající délkou trvalého pobytu

máte v‰echny pfiedpoklady pro dal‰í zlep‰ování. TakÏe uvedenou pub-

likaci nepotfiebujete, za kaÏd˘ bod se odmûÀte jednou ãokoládovou figur-

kou z vánoãní kolekce nebo lahvov˘m pivem z lednice, to podle va‰e-

ho vûku.

8–11 bodÛ 
Tenhle poãet bodÛ svûdãí o slu‰né znalosti Prahy 14. A k elitû chybûl

opravdu jen krÛãek. Podle odborníkÛ je vám urãitû víc neÏ ãtyfiicet, pro-

toÏe vût‰inu Ïivota jste proÏili pod vedoucí úlohou KSâ a diktaturou pro-

letariátu, kdy za kaÏdé vyãnívání z ‰edého prÛmûru smûrem nahoru b˘va-

la ãasto trestána celá rodina se zdÛvodnûním, Ïe kaÏd˘ si pí‰e svÛj kádrov˘

posudek sám.

12–14 bodÛ
Tohle je opravdová elita národa Prahy 14, o které se dá fiíci, Ïe z tfiinác-

ti a pÛl ãtvereãních kilometrÛ plochy na‰í mûstské ãásti má zmapován

kaÏd˘ hektar. Tyhle znalosti se dají hojnû vyuÏít pfii zasvûcen˘ch deba-

tách na pracovi‰tích nebo pfii veãerních relaxaãních hodinách s pfiáteli.

A v pfiípadû poÏadavku z Bruselu se mÛÏete pfiihlásit mezi prvními do

v˘bûrového fiízení na místo komisafie pro národ Prahy 14. red

1c, 2c, 3b, 4b, 5a, 6c, 7a, 8b, 9a, 10a, 11a, 12c, 13a, 14b

národa Prahy 14

13. a) ¤íjnov˘ v˘chod slunce na
âerném Mostû

b) UFO krátce pfied pfiistáním
v Hostavicích

c) Soumrak na Dálném
v˘chodû pfii leto‰ních osla-
vách V¤SR

11. a) Folklórní slavnosti se zpûvem a tancem u Staré hospody v Hloubûtínû
b) Na‰i krajané pfii krajanském srazu v obci Springfield v USA
c) Sraz baráãníkÛ v jihoãeské obci Pi‰tín

14. a) Proslulá sbírka lyÏí na‰eho nej-
lep‰ího bûÏkafie Luká‰e Bauera

b) LyÏe pro úãastníky zimních poby-
tÛ v dûtském stfiedisku Webrovka
u Trutnova

c) Stan s lyÏemi pro bezdomovce
v Hloubûtínû

12. a) Pes tanãící speciální
psí tanec na nové sou-
tûÏi kynologického
klubu v Kyjích

b) Zábûr z v˘cviku v cir-
kuse Praga na âerném
Mostû

c) Závodník v soutûÏi
A 2 Agility na cviãi‰ti
v Kyjích

8. a) Kanál na Rokytce v oblasti na âeÀku, osazen˘ cizokrajn˘m i tuzemsk˘m
ptactvem

b) Voda odtékající z termálních lázní v Podhájské (Slovensko) s atrapami
ptákÛ

c) Obchodní nabídka vodních ptákÛ, umístûná v pfiírodním prostfiedí – vod-
ní kanál Vchynicko-tetovsk˘ na ·umavû

9. a) âást nové ãeské boudy na SnûÏce
b) Pfiepravník na divoké konû, pouÏívan˘ v Americe
c) Kontejnerové skladi‰tû vajec pro Globus âern˘ Most

Správné odpovûdi:

10. a) Ukázka záchrany zranûného vrtulníkem v areálu v˘stavi‰tû v Lysé nad
Labem

b) Natáãení akãní scény pfied Centrem âern˘ Most v zatím posledním dílu
úspû‰né filmové série o básnících Jak jde básníkÛm o Ïivot

c) âlenové Integrovaného záchranného systému hl. m. Prahy pfii v˘cviku

0 – 3 body

4 – 7 bodÛ

8 – 11 bodÛ

12 – 14 bodÛ
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Ateliér v˘tvarné v˘chovy ARS – PUERIS

z Jahodnice si v leto‰ním roce pfiipo-

míná 15 let svého trvání. Ateliér zalo-

Ïila a dodnes vede Mgr. Jifiina Bfiicháãková Oli-

vová, která mnoho let vyuãovala v˘tvarn˘ obor

na Lidové umûlecké ‰kole v âakovicích. Kro-

mû v˘tvarné v˘uky dûtí se vûnuje také vlastní

malífiské a v˘tvarné tvorbû, v souãasné dobû

je ãlenkou v˘boru SdruÏení praÏsk˘ch malífiÛ.

Její ateliér je otevfien kaÏdou stfiedu, kdy za ní

domÛ docházejí dûti ve vûku od sedmi let, kte-

ré vyuãuje základÛm kresby, malby, grafiky

ãi v˘tvarné v˘roby, jako je práce s textilem, dfie-

vem, kovem i jin˘mi materiály, dûti se tu

rovnûÏ seznamují s dûjinami umûní. Ateliér se

snaÏí podporovat u dûtí a mládeÏe tvofii-

vost a kreativitu, rozvíjet v nich vnímání krásy

a radost z tvofiivé práce. O tom, Ïe se to paní

Jifiinû Olivové dafií, svûdãí nejen spokojenost

dûtí a jejich rodiãÛ, ale také úspûchy, kter˘ch

ARS – PUERIS dosahuje pfii nejrÛznûj‰ích

soutûÏích a v˘stavách. Jmenujme napfiíklad

ocenûní, které pravidelnû získávají práce dûtí

z ARS – PUERIS na soutûÏi Já a mÛj obvod,

kterou kaÏdoroãnû pofiádá Mâ Praha 14 vãet-

nû v˘stav v Galerii 14. Mimofiádnou odezvu

u vefiejnosti mají rovnûÏ v˘stavy obrázkÛ dûtí

v rámci Babího léta v Dolních Poãernicích, jed-

nou samostatnou v˘stavou se ateliér prezento-

val i v Galerii 14 na âerném Mostû. Rukodûl-

nou zruãnost ãlenÛ ateliéru mÛÏete obdivovat

také na stánku, kter˘ mívá Jifiina Olivová ve

vánoãním a velikonoãním stanu neziskov˘ch

organizací, kter˘ je kaÏdoroãnû postaven na

jeden den na koneãné metra v rámci kulturních

akcí pofiádan˘ch pfiíspûvkovou organizací Kviz

Praha 14. Ateliér mÛÏe úspû‰nû rozvíjet svoji

ãinnost také díky grantové podpofie ze strany

Mâ Praha 14, která navíc na leto‰ní rok vydala

stolní kalendáfi s obrázky dûtí z ARS – PUERIS.

Samozfiejmû Ïe dûti, chodící do ateliéru na

Jahodnici, postupnû odrÛstají dûtsk˘m stfievíã-

kÛm, ty nejtalentovanûj‰í pokraãují ve studiu

na V̆ tvarné ‰kole Václava Hollara ãi na vyso-

k˘ch ‰kolách umûleckého zamûfiení, jmenovat

za v‰echny mÛÏeme Báru Dou‰ovou, Lucii

Michálkovou a ·imona Matûjku. Na jejich -

místo pfiicházejí noví Ïáci, ale tûch není nikdy

nazbyt. Proto se i nyní mohou do ateliéru

pfiihlásit nové talentované dûti (pro zájem-

ce uvádíme kontaktní telefon: 212 235 281,

777 053 911). 

První pfiíleÏitost k ná-
v‰tûvû se vám naskytne jiÏ
v sobotu 12. 12. od 12 hod.
do 16 hod., kdy Jifiina Bfii-
cháãková pofiádá v ateliéru
ARS – PUERIS, StaÀkov-
ského ul. 480, (bus ã. 110,

208 do zastávky Jahod-
nice) odpoledne otev-
fien˘ch dvefií u pfiíle-
Ïitosti 15. let trvání
ARS – PUERIS s v˘-

stavkou dûtsk˘ch
prací a drobn˘ch

umûleck˘ch
artefaktÛ. 

text a foto: j‰

15 let ARS PUERIS
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Ze systému hl. m. Prahy

V Humenci x Sadská 2. 12.

Mochovská x Zeleneãská

Pofiíãanská x Klánovická

Hloubûtínská x V Chaloupkách

Konzumní x Na Obrátce

Nehvizdská x Zeleneãská

Svépravická x ·estajovická 3. 12.

Liblická x Klánovická

Zámeãnická x Mochovská

Îelivská x Metujská

Tálínská u ã.p. 15

Herdovská x Bo‰ilecká

Karda‰ovská u obchod. stfiediska

Chvaletická x Vizírská (chodník)

Hejtmanská x Vranovská 9. 12.

Vírská x Branská

Jordánská x Svárovská

Svûtská x Lipnická

VodÀanská x Skorkovská

Splavná x Svárovská 10. 12.
Babylonská x Jordánská
Koclífiova x VodÀanská
Koclífiova x Kaãínská
Kukelská x Chvaletická
Cidlinská x Mar‰ovská
Lásenická x Lipnická
Îelivská x Metujská 16. 12.
Hamerská x Církviãná
Zvíkovská x Dáfiská
Dfiítenská x Velkoborská
Vlkovická x Dvofii‰Èská
·imanovská x Za ‰kolou

Spolská x Mílovská 17. 12.
RoÏmberská x Podli‰ovská
Jezdovická x Froncova
Novozámecká x Vidlák
Lipenské námûstí
NeÏárská x Jansova
Hodûjovská x Za Rokytkou

Velkoobjemové kontejnery jsou pfiistavo-
vány do 14 hodin dne dle rozpisu.

Ze systému MČ Praha 14
Lomnická x StaÀkovská 7. 12.

Travná x Kostlivého 7. 12.

Boufiilova x Bojãenkova 8. 12.

Smikova x Gen. Janou‰ka 8. 12.

Dygr˘nova x Breicetlova 9. 12.

Bobkova x MaÀákova 10. 12.

Himrova x Gen. Janou‰ka 14. 12.

Va‰átkova x DoleÏalova 14. 12.

Bryksova proti ãp. 949 15. 12.

Rone‰ova x Volkova 16. 12.

Kpt. Stránského x Vybíralova 16. 12.

Mansfeldova x Kuãerova 17. 12.

Velkoobjemové kontejnery jsou pfiistavo-
vány do 11 hodin dne dle rozpisu a odváÏe-

ny následující den.

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY na PROSINEC

První místo a titul mistr âR získali v kombinaci kata-kumite ml. Ïáci Da-

niel Bene‰ a st. Ïákynû Lenka Horáãková, v kombinaci kata-kumite masters

Ïeny Markéta BroÏová, v kumite ml. Ïáci Tomá‰ Plach˘ a st. Ïáci Pepíno

Pacovsk˘, v kata st. Ïákynû Tereza Zatfiepálková, ml. dorostenky Helena Pete-

rová, v kata a kumite masters Ïeny Markéta BroÏová. Dal‰í první místa a titu-

ly mistrÛ vybojovali v kategorii kata t˘m ml. Ïáci (T. Plach˘, D. Bene‰, M.

Walter), st. Ïáci (M. ·oltys, O. Îampach, R. Lis˘), ml. Ïákynû (B. Semko-

viãová, T. Kettnerová, F. Zítek) a st. Ïákynû (L.Köppelová, L. Horáãková,

T. Zatfiepálková).

Druhá místa a tituly vícemistr âR získali v kategorii kata ml. Ïáci Daniel

Bene‰, st. Ïáci Milan ·oltys a st. Ïákynû Lucie Köppelová, v kategorii kumi-

te ml. dorost Va‰ek Vesel˘, v kategorii kata seniorky Michaela Haová a kata

t˘m seniofii (J. Voráãek sen, D. Voráãek, J. Voráãek jun.). Tfietí místa vybojo-

vali v kategorii kata t˘m ml. Ïákynû (E. Hurdálková, A. Zítková, K. Walde-

rová), kata ml. Ïáci Luká‰ MuÏík, v kategorii kumite ml. Ïáci Filip Zítek

a Daniel Bene‰, st. Ïáci Ondra Îampach, kumite st. Ïáci Robert Lis˘, kata ml.

Ïákynû Tereza Kettnerová, kumite ml. Ïákynû Barbora Semkoviãová, kata

st. Ïákynû Lenka Horáãková, kumite st. Ïákynû Lenka Horáãková, kumite

ml. dorostenky Helena Peterová, kumite st. dorostenky Michaela Procházko-

vá, kumite juniorky Michaela Procházková. âtvrtá místa v kata dorost Miro-

slav Merfait a kata t˘m ml. Ïáci (L. MuÏík, J. Hurdálek, J. Mi‰ner). Na dal-

‰ích bodovan˘ch místech do semifinále se umístnili:, 5. místo kata junio-

fii M. Merfait, 5. místo kata st. dorostenky K. Gregorová, 5. místo kata ml.

Ïákynû Î. Zemanová, 6. místo kata ml. Ïáci T. Plach˘, 6. místo kumite st.

Ïáci M. ·oltys, 6. místo kumite st. Ïákynû A. Satinglová, 7. místo kumite ml.

Ïáci R. Krejãí, 7. místo kumite st. Ïákynû L. Köppelová, 7. místo kata st. doros-

tenky M. Procházková, 7. místo kata seniofii J. Voráãek jun., 8. místo kata

ml. dorost M. Formánek, 8. místo kata juniorky K. Gregorová.

Tfiináct mistrovsk˘ch titulÛ. Co k tûmto v˘sledkÛm? Pro v‰echny obrov-

ská radost, úleva i zadostiuãinûní!
Mistrovství âeské republiky karate JKA je v˘bûrová soutûÏ nejlep‰ích dva-

ceti, na kterou se musí kvalifikovat z národních pohárÛ, kde b˘vá ve skupinû

aÏ padesát soutûÏících! MâR je organizováno jako K.O. systém, bez moÏnosti
repasáÏe. Tedy jednou prohrajete a konec. SK Shotokan mûl ve ãtyfiãlenn˘ch

finálov˘ch skupinách vÏdy min. dva, ale i tfii závodníky! V kata star‰ích ÏákyÀ

jsme obsadili v‰echny tfii místa. To samé v kumite star‰í Ïáci, ve finálové ãtyfi-

ce tfii ãlenové SK. V‰ichni medailisté i ostatní úãastníci MâR si zaslouÏí obrov-

skou pochvalu. Ale pfiece jenom bych rád vyzdvihnul v˘kony nûkolika na‰ich

reprezentantÛ. Napfiíklad Va‰ka Veselého, kter˘ se dokázal i pfies dvoumûsíã-

ní pfiestávku zavinûnou zranûním vyhecovat a pral se jako o Ïivot. Prohrál aÏ

ve finále, v podstatû na to Ïe uÏ fyzicky nemohl. A to i pfies to, Ïe dostal nûko-

lik kontaktÛ, tam byla vidût obrovská vÛle „jít si pro to“. Stejnû tak Pepíno

Pacovsk˘, kter˘ deklasoval soupefie perfektními kombinacemi, ale hlavnû

nasazením a tím nedovolil jít soupefiovi do tlaku. I tady byla vidût obrov-

ská chuÈ po vítûzství. I Tomá‰ Plach˘ dokázal vyuÏít své nejvût‰í pfiednosti

a to „zanchin“, kdyÏ se dokázal plnû koncentrovat na své zápasy a vyhrál finá-

le. Nádhern˘m záÏitkem byl zápas Lenky Horáãkové, která nadûlila po cca

10 sekundách o hlavu vût‰í soupefice „kontr“, a tím zápas skonãil jejím vítûz-

stvím..Urãitû potû‰il návrat i Mí‰i Haové a Mirka Merfaita, ktefií kvÛli zranû-

ní dlouho necviãili, ale na soustfiedûní dfieli a dokázali se prosadit. A to nejlep‰í

nakonec. Chtûl bych velmi ocenit v˘kon pana Josefa Voráãka seniora, kter˘

si ve sv˘ch pûtapadesáti letech splnil sen, a po tom co v létû sloÏil zkou‰ku na

3. Dan JKAWF, si zacviãil kata t˘m se sv˘mi dvûma syny Dominikem a Pepí-

nem. Pochvalu si urãitû zaslouÏí i dûti z Céãka, které si sv˘mi v˘born˘mi

v˘sledky ve finálov˘ch bojích fiekly o nominaci na mezinárodní turnaj Santa

Nicholas Cup. 

Dal‰í aktuality, fota a informace o SK Shotokan Neratovice najdete na

www.shotokan.cz Zby‰ek PetrÏílek

Výsledky členů SK karate shotokan na mistrovství ČR JKA
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PLACENÁ ¤ÁDKOVÁ INZERCE

• Koupím byt nebo rodinn˘ dÛm jakékoli
velikosti, kategorie a vlastnictví, kdekoli v Pra-
ze. Nabídnûte cokoli, moÏno i dekret – nájem-
ní smlouvu, i v domû s majitelem, podnikov˘
apod. I zdevastovan˘, IV. kateg., v soudní Ïalo-
bû, neoprávnûnû obsazen˘, s neÏádoucím náje-
mníkem, ãi s jakoukoli právní vadou. Ve‰keré
formality zajistím, zaplatím stûhování i pfiípad-
né dluhy na nájemném, privatizaci apod. Mohu
sehnat a zaplatit i náhradní byt, domeãek mimo
Prahu apod. a dát ãas na vystûhování. Serióz-
ní jednání, platba ihned a v hotovosti, telefon
222 941 032. 1/02

• Hledám v lokalitû Prahy 14 pûkn˘ byt 
nebo men‰í dÛm. Dûkuji za nabídku. Tel. 
725 022 055. 1/06

• Malífiské i lak˘rnické práce telefon 
606 227 390. 2/09

• âi‰tûní kobercÛ, ãalounûní, mytí oken. Tel.
603 973 500. 2/19

• Vyuãuji ‰panûl‰tinu. Mám velkou zku‰e-
nost také s v˘ukou pomalej‰ích ÏákÛ. Telefon
286 886 579. 11/01

• Od 2. listopadu je otevfien nov˘ kadefinick˘
salon bez objednání (dámské, pánské, dûtské) ve
Squash Centru v Kyjích na Hrádku, ulice Za
âern˘m mostem 1425. Máme levné ceny a ote-
vírací slevu: stfiíhání maminek + 1 dítû zdarma.
Otevírací doba: 8.00–20.00, tel.: 608 159 889.
Tû‰íme se na vás. 12/05

• Pro kadefinick˘ salon na Hrádku v Kyjích
hledáme dvû vyuãené kadefinice a manikérku
na ÎL, které mají minimálnû dvouletou pra-
xi v kadefinictví. Info: na tel.: 608 159 889. 

12/06

• Nonstop elektro + otevírání dvefií, tel.:
602 486 384. 12/04

• âesk˘ jazyk kvalifikovanû douãím. Tel.:
739 256 097. 12/07

• âistíme koberce a ãalounûn˘ nábytek
mokrou metodou profi strojem karcher, levnû –
bez pau‰álu, od 15 Kã/m2, doprava po Praze 9
zdarma. T.: 777 717 818. 12/09

• Stûhování – vyklízení, ãe‰tí pracovníci, spe-
cialisté na stûhování bytÛ, so–ne stejné ceny,
pfiistavení, odstavení + km po Praze zdarma.
Tel.: 723 809 137, www.stehovanibytu.cz 

12/10

• Nûmãinu vyuãujeme pro dûti, dospûlé.
Firemní kurzy, pfiíprava k maturitû. Telefon:
777 180 240. 12/11

• Koupím byt 2+1 /3+1/ v Praze 9, Renata.hof-
mann@re-max.cz, 602 200 270.  12/13

• @ internet @, Café-NETTEAM, pfiijìte si
zasurfovat ãi zahrát hry, rychlostí 10 Mb- 1 Kã
minuta, Podûbradská 578/144, Praha 14-Hlou-
bûtín, po–pá 10–20, so 14–20, dále nabízíme:
pfiipojení klienta k internetu pfies síÈ, Netteam.cz.

12/08

• Hledáme men‰í byt k pronájmu v Praze 9
i jinde pro 2 os. – nekufiáci bez zvífiat, zafiízení
na dohodû. T.: 220 806 245, 605 845 088. 

10/16

KOLA – PRODEJ A SERVIS
Náchodská 708

Praha 9 – Horní Poãernice
Po–Pá 9.00 – 18.30, So 9.00 – 12.00 hod.

Tel./fax 281 928 897
www.cyklopocernice.cz

• PRODEJ A SERVIS
• PÒJâOVNA
• BAZARLYÎE

UZÁVùRKA
inzerce a pfiíspûvkÛ

do ã. 1/2010 je 10. 12. 2009

ZNALECKÉ OCENùNÍ 
NEMOVITOSTÍ, POZEMKÒ, 
BYTÒ A STAVEB PROVEDE

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

Veterinární klinika
pro malá zvífiata

Ha‰kova 16, 250 88 âelákovice ZáluÏí.

Tel.: 326 991 099

Po–So 9–12, 14–20 Ne 15–19

Veterinární klinika
Kpt. Stránského 999, âern˘ Most

Tel.: 281 910 491 Po–Pá 9–12, 14–19 hod.

www.veterinainfo.cz

Koňský hnůj v jakémkoliv množství 
dovezu za symbolickou cenu. 

Telefon 602 371 605.

Pfiistavení – odvoz – kontejnery 2 m3 – 9 m3

na suÈ, stavební a domovní odpad.
Pfiistavení kontejneru zdarma.

Telefon: 602 371 605

KOMPLETNÍ PRÁCE
ELEKTRIKÁ¤SKÉ A STAVEBNÍ

REKONSTRUKCE BYTÒ, 
BYTOV¯CH JADER A KUCHYNÍ

Elektroinstalaãní, zednické, obkladaãské
a instalatérské práce na klíã

dle poÏadavkÛ kuchyÀsk˘ch studií a zákazníkÛ

Svoboda a Nejtek s.r.o.
283 931 344, 603 801 377, 604 203 243

www.svobodaanejtek.wz.cz

VETERINÁRNÍ KLINIKA PARNÍK
Ordinační hodiny denně 

PO – PÁ 9.00 – 20.00
SO + SV 9.00 – 13.00
NE 15.00 – 19.00

Gen. Janouška 902
Praha 9 – Černý Most II

Tel. 281 918 862, 736 481 098
www.veterina-parnik.cz
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140 druhů imitace dřeva

10 druhů dýhy

45 druhů skleněných výplní

15 druhů bambusových

a ratanových výplní

Praha 9 Breitcetlova 771 (Černý Most)

tel.: 603 242 133, 224 317 142

Praha 2 Bělehradská 36

tel.: 222 563 026

Praha 4 DŮM-BYT, Na Pankráci 57

tel.: 602 172 232

Praha 8 Sokolovská 377/141 (Palmovka)

tel.: 731 106 521, tel./fax: 266 310 739

Praha 10 Měcholupy, Kutnohorská 425

tel.: 603 242 133, 271 960 649

Praha 2 Bělehradská 36, tel.: 222 563 026Praha 8 Sokolovská 377/141 (Palmovka)
 tel.: 731 106 521, tel./fax: 266 310 739
Praha 9 Breitcetlova 771, (Černý Most) tel.: 603 242 133Praha 10 Měcholupy, Kutnohorská 425 tel.: 603 242 133, 271 960 649Praha 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

Předváděcí střediska:

Firma Úprava interiérÛ Spilka zaujímá na na‰em trhu jiÏ 14 let jednu z pfiedních
pozic. Za tuto dobu vybudovala po Praze síÈ prodejen, kde si kaÏd˘ mÛÏe vybrat
fie‰ení u‰ité pfiímo na míru. V˘robu a montáÏ pro vás zaji‰Èují profesionální tru-

hláfii s dlouholetou praxí. K v˘robû ‰atních skfiíní pouÏíváme nejnovûj‰í materiály v prvotfiídní kva-
litû. Díky této kvalitû poskytujeme na na‰e systémy posuvn˘ch dvefií záruku 5 let. 
Centrální v˘robnu máme v Praze-Mûcholupech a odtud provádíme distribuci po celé âeské repub-
lice. Na‰ím prvofiad˘m cílem je uspokojit zákazníka nejvy‰‰í kvalitou a spolehlivostí, zároveÀ se
snaÏíme, aby na‰e v˘robky byly cenovû dostupné v‰em. Také proto jsme v poslední dobû uza-
vfieli partnerství s firmou Essox, která zákazníkÛm umoÏÀuje nákup na‰ich v˘robkÛ na splátky.
ProtoÏe se na‰e firma specializuje jiÏ fiadu let na vybavení a úpravu interiéru, tak na‰e sluÏby nachá-
zejí uplatnûní v‰ude tam, kde je kladen dÛraz na vyuÏití úloÏného prostoru a moderní design. 
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Nevíte co svým blízkým pod stromeček?
Přispějte jim na brýle!

Připravili jsme Vánoční dárkové poukazy

Proč právě k nám?
Protože si to oči zaslouží!

Velký výběr brýlových obrub!
Měření zraku!

Revoluční novinka při výběru brýlí a brýlových čoček!

S tímto letáčkem přijďte pro 10% slevu
(platí při zadání zakázky na celé nové brýle do 30. 4. 2010)

www.optikmatuskova.cz 
Dům služeb Hloubětín

Poděbradská 489,198 00 Praha 9
Tel: 281 869 086, 736 752 757

Poliklinika Černý Most
Gen. Janouška 902,198 00 Praha 9

Tel: 281 912 531, 736 752 755
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Dal‰í roãník plaveck˘ch závodÛ ‰kol o pohár

starosty Prahy 14 pfiilákal na start rekordní

poãet úãastníkÛ. âíslo u pfiihlá‰en˘ch ‰kol se

zastavilo na tuctu, u plavcÛ a plavkyÀ bylo tûch

tuctÛ pln˘ch 18, tedy 216 soutûÏících. Závo-

dilo se na padesátimetrové trati dohromady

v osmi vûkov˘ch kategoriích a bodováno bylo

prvních ‰est míst. Vítûzná Z· Vybíralova tûÏi-

la z vyrovnanosti v˘konÛ, vÏdyÈ na 31 bodech

se podílelo hned deset jejích reprezentantÛ,

zatímco u druhé Z· Hloubûtínská s 28 body

jich bylo sedm a u tfietí Z· Chodovická z Hor-

ních Poãernic (22 bodÛ) ‰est. O pouh˘ bod

ménû získala Z· z Klánovic a první polovinu

pofiadí uzavfiely se shodn˘m ziskem patnácti

bodÛ Z· Chvaletická a ·imanovská.

Závody ve znamení rekordůZávody ve znamení rekordů

Nejlep‰í trojice z nejstar‰í kategorie, zleva druh˘ Jakub
Dre‰er (Z· Chvaletická), vítûzn˘ Martin Vrabec
(Z· Chodovická) a tfietí Jakub VoÀavka z Klánovic.

Klobouk dolÛ pfied Katefiinou Vostárkovou
a jejím t˘mem za perfektní zvládnutí závodu.

Zaãátek listopadu byl velmi pochmurn˘ a de‰tiv˘,

3. listopad je‰tû k tomu témûfi bezvûtrn˘ a pfiesto

si dûti z Pacificu ten den pou‰tûní drakÛ celkem

uÏily. Staãilo trochu víc bûhat a pestrobarevní dra-

ci rozzáfiili oblohu v centrálním parku u rybníãka

na âerném Mostû jako malá sluníãka.

text a foto: ves

Drakiáda
u rybníčka
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Dûti se na rozdíl od mnoha dospûl˘ch

vût‰inou na zimu  tû‰í a proto není divu,

Ïe i ty nejmen‰í z MC Klubíãko YMCA Praha âern˘

Most radostnû vítaly zimu. Páteãní odpoledne 20. listo-

padu bylo sice teplé a sluneãné, ale tím spí‰ se v‰em na

zahradû Klubíãka líbilo. Opekli si bufitíky, zazpívali pís-

niãky, zahráli hry a jakmile se zaãalo stmívat, rozsvíti-

li lampionky  a prÛvod více neÏ 50 dûtí, jejich mami-

nek, tatínkÛ a babiãek se vydal na cestu do Centrálního

parku. K Aloisovskému rybníãku uÏ prÛvod dorazil

témûfi za tmy, takÏe  rozsvícené prskavky krásnû osvût-

lovaly dûtské tváfie, z nichÏ se dalo vyãíst, Ïe se uÏ

opravdu tû‰í na Vánoce.                       text a foto: ves

…a zase bude zima
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