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Pochod
kolem
Prahy 14
Zase po roce se Praha 14 stala organizáto-
rem podzimního pochodu, který svým
pojetím zůstává stále v rámci našeho hlav-
ního města ojedinělým. Nikde jinde totiž
nemáte možnost jít kolem celé městské čás-
ti jako je tomu u nás. Startuje se tradičně
na Slavoji Hloubětín jak na malý, tak pře-
devším velký, čtrnáctikilometrový okruh.
Po ránu bývá začátkem října chladno, a tak
přijde na startu, jenž je zároveň i cílem,
k duhu horký čaj rozlévaný do plastových
kelímků. Ještě se nestalo, že by se někdo
ztratil, jelikož organizátoři všem dávají
mapky s přesně vyznačenou trasou, která
má tři tradiční zastavení: kostel sv. Barto-
loměje, areál Coca-Coly a jezdecký oddíl
Počin v Dolních Počernicích. 
Letos bylo krásně a pochodníkům, kterých
se na start dostavilo kolem 170, byl popr-
vé umožněn vstup do farní zahrady napro-
ti kostelu. Jak jsme se dozvěděli od pana
faráře, plánuje zde ve spolupráci s kultur-
ním domem Kyje pro letní období kultur-
ní pořady, na které se můžeme už dopředu
těšit. Před kostelem nás oslovila paní, kte-
rá se právě přistěhovala na Prahu 14. Do -
slechla se o našem pochodu a ráda by se ho
zúčastnila. Co teď s ní? Napadlo nás ji po -
slat na start zpátky do Hloubětína, ale tam
to prý vůbec nezná. V tu chvíli šly naštěstí
kolem nás tři účastnice pochodu, které nic
nenamítaly, když jsme jim paní svěřili do
péče. Celou trasu pochodu jsem tentokrát
objížděl na kole, a tak jsem čtveřici dam
ještě potkal nad rybníkem Martiňák. Paní
Hříbková, jak se jmenovala nová občanka
Prahy 14, byla pochodem nadšená a mož-
ná že díky němu tu získala i nové kama-
rádky. 
Nejen pro účastníky pochodu připravili
organizátoři na odpoledne kulturní a zá -
bavný program na hřišti Slavoje Hloubě-
tín, korunovaný vypuštěním flotily 250
balónků se znakem Prahy 14 z rukou její-
ho starosty Miroslava Froňka. ■

jš, foto: red

Na titulní straně: Vladimír Šmicer při zápase 
I. A třídy na hřišti TJ Kyje. foto: jš
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Na svém 96. jednání dne 24. 9. 
Rada mimo jiné

Schválila 16. rozpočtové opatření MČ Pra-
ha 14 na rok 2010
Neměla námitek k umístění stavby „Rodin-
né domy Nežárská – Hostavice II“ na
pozemcích parc. č. 921/51, 921/1 a 999
v k. ú. Hostavice podle návrhu společnos-
ti T.L.S. property investment, a. s.
Souhlasila s přijetím daru od společnos-
ti T.L.S. property investment, a. s. ve výši
500 tis. Kč  na vybavení dětských hřišť
Souhlasila s uzavřením smlouvy se společ-
ností KOMPAKT, s. r. o. na dodání jed-
noho vozidla pro potřeby ČČK
Vzala na vědomí informaci o provedení
dodatečných prací při akci „Rekonstrukce
objektu Sadská č. p. 530, Praha 14 –
Hloubětín“ a souhlasila s uvolněním rezer-
vy, která je součástí položkového rozpočtu
výše uvedené akce
Seznámila se s podstatnými údaji uvede-
nými v předložené dokumentaci k záměru
„Optimalizace trati Lysá nad Labem – Pra-
ha Vysočany, 2. stavba“ z hlediska vlivu na
životní prostředí
– Požaduje, aby ve všech odpovídajících
kapitolách dokumentace bylo uvedeno
prodloužení protihlukové stěny, a rekon-
strukci železničního mostu v ul. K Via-
duktu tak, aby šířkové uspořádání pod
ním od povídalo navazující místní komu-
nikaci (dva pruhy, jednostranný chodník)

Zrušila zadávací řízení k veřejné zakázce
„Úklid motoristických a nemotoristických
komunikací“ realizované v zjednodušeném
podlimitním řízení

Na svém 97. jednání dne 5. 10.
Rada mimo jiné

Souhlasila s uzavřením smlouvy o úklidu
sněhu
Souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo
s firmou Helvott, s. r. o. na akci Oprava
havárie střechy ul. Maňákova 753–755
Souhlasila s navýšením kapacity Mateřské
školy JAHODNICE, Kostlivého 1218
v Kyjích o 12 dětí od 1. 9. 2011
Souhlasila s vyplacením odměn ředitelům
základních a mateřských škol za II. polo-
letí školního roku 2009/2010 
Stanovila počet zaměstnanců MČ Praha
14 zařazených do Úřadu městské části Pra-
ha 14 pro rok 2011 ve výši 180 
Schválila částku určenou rozpočtem MČ
Praha 14 pro rok 2011 do zaměstnanecké-
ho fondu ve výši 4 050 000 Kč 
Schválila poskytnutí finančního daru ve
výši 20 000 Kč na pokrytí provozních ná -
kladů služeb poskytovaných Sjednocenou
organizací nevidomých a slabozrakých ČR
v roce 2010  
Schválila změnu podmínek „Programu
prevence nádorového onemocnění prsu“
(viz článek na str. 9)
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Informace z jednání Rady MČ Praha 14

Železniční zastávka 
Rada MČ Praha 14 na svém jednání
17. 8. opětovně podpořila realizaci
téměř sedm let starého projektu na
vybudování železniční zastávky Rajská
zahrada na trati Praha – Lysá nad
Labem a za MČ Praha 14 zdůrazňuje,
že tuto stavbu, na kterou bylo již v roce
2006 vydáno územní rozhodnutí, pova-
žuje dlouhodobě za prioritní.

O zastávce „Kyjský hřbitov“

Radnice Prahy 14 přijala od občanů
podnět k řešení zastávkového režimu
autobusu na zastávce „Kyjský hřbitov“.
Na základě toho bude jednat se zástup-
ci společnosti Ropid s cílem dosáhnout
změny statutu této zastávky tak, aby již
nadále nebyla obsluhována „na zna -
mení“, ale byla zařazena mezi zastávky
s pravidelnou obslužností.

Dětský úsměv
Zubní pasty a kartáčky rozvezla ve dru-
hém zářijovém týdnu radnice do mateři-
nek v Praze 14. Stejně jako v předcho-
zích letech i následující školní rok bude
zhruba 1400 dětí z mateřských škol na
Praze 14 zapojeno do programu „Dětský
úsměv“, zaměřeného na význam ústní
hygieny, nad jehož realizací zajišťuje
odborný dohled Obvodní sdružení Čes-
ké stomatologické komory Praha 9.

Víkend ve mlýně
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví ÚMČ Praha 14 zorgani-
zoval od 8. do 10. října další víkendový pobyt pro děti ohrože-
né sociálním vyloučením, který se uskutečnil ve Strnadovském
mlýně na Sedlčansku. Na přípravě a realizaci se podílel i níz-
koprahový klub Pacific z neziskové organizace Sdružení na
pomoc dětem s handicapy KC Motýlek. Pobytu se účastnilo 20
dětí, které díky tomu měly možnost využít aktivně svůj volný
čas, našly nové kamarády a získaly i nové zkušenosti a zážitky.
V neposlední řadě pobyt prohloubil také spolupráci s nízkopra-
hovým klubem a posílil vazby dětí na tuto organizaci. Program
byl přizpůsoben věku dětí tak, aby byl pro ně přínosný a záro-
veň i zábavný. Protože se jednalo o pobyt v objektu, jehož sou-
částí byl i statek se zvířaty, trávily děti většinu času právě v těch-
to prostorách. Prostředí, od pohledu lákavé a příjemné, nabízelo
řadu možností pro různé aktivity. Kromě spousty her a sportov-
ních soutěží měly děti možnost seznámit se s každodenním cho-
dem statku, včetně péče o různá zvířátka. Program byl zpestřen
i projížďkami na koních. Součástí pobytu byl také sobotní výlet
na koňskou farmu v nedalekém okolí a nechyběla ani noční
bojovka. Víkendový pobyt se opravdu vydařil a to nejenom díky

krásnému podzimnímu počasí. Děti si domů odvážely zajímavé
zážitky a nová přátelství. V následujícím roce budeme v těchto
aktivitách nadále pokračovat. ■ text a foto: ŠTOS
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etos se o jednatřicet křesel v Zastu-
pitelstvu Prahy 14 v komunálních
volbách, které proběhly 15. a 16.

října, ucházelo celkem 228 kandidátů
z osmi volebních stran. 
Organizace komunálních voleb se i letos
zhostila radnice a MČ Praha 14 na výbor-
nou, pochvalu si zaslouží všichni, kdo se
zapojili do práce ve volebních komisích.

Výsledky voleb
TOP 09 – 27,8 % (9 mandátů), 2. ODS
– 25,6 % (9), 3. ČSSD – 20,4% (7),
4. SZ – 7,8 % (2), 5. KSČM – 7,5 % (2),
6. VV – 5,9 % (2). 

Volební účast v MČ Praze 14 byla nejniž-
ší ze všech 57 městských částí – z 32 328
oprávněných voličů jich přišlo pouhých
34,60 %, celopražská účast byla 44,43 %.

Zvolení členové 
Zastupitelstva MČ Praha 14
TOP 09:

Radek Vondra
Soňa Tománková
Mgr. Marek Polach
Pavel Mašek
Jan Hron
Mgr. Vladimír Tománek
Dr. Mgr. Petr Štulc
MUDr. Jan Kaufman
Jan Rambousek

ODS:
MUDr. Kateřina Pavlíčková
MVDr. Martin Pangrác
Mgr. Jitka Žáková
Josef Kutmon

Jiří Zajac
Ing. Pavel Mixa
Ing. Jaroslav Chládek
Tomáš Velík, MBA
Vladimíra Petzoldová

ČSSD:
Ing. Mgr. Lucie Svobodová
Jaroslav Jenšík
Ing. Břetislav Vodák
Lubomír Vůjtěch
Hana Muhrová
Linda Kroupová
Josef Ťoupal

SZ:
Ing. Ilona Picková
MUDr. Lubomír Kulíšek

KSČM:
Jitka Krátká
Viktor Šíma

VV:
Jiří Šebek
Zuzana Grigarová 

Komunální volby v Praze 14

L

1994
starosta

Ing. Miroslav Froněk
zástupci starosty

Ing. Karel Soukeník
Ing. Jiří Pechlát
Helena Mandjounehová

členové rady
RNDr. Jiřina Nováková CSc.
Ing. Josef Voseček
Mgr. Petr Reček
Ivana Sudová
Ing. Miloš Furmánek

1998
starosta

Ing. Miroslav Froněk
zástupci starosty

RNDr. Jiřina Nováková CSc
Ing. Miroslav Skala
Mgr. Jaroslav Jiroušek

členové rady
MUDr. Kateřina Pavlíčková
Soňa Matoušková
Miroslav Dvořák
Jiří Šebek, uvolněný člen rady
Jiří Hoffman

2002
starosta

Ing. Miroslav Froněk
zástupci starosty

Ing. Miroslav Skala
Ing. Jaroslav Jiroušek
Mgr. Daniel Rovan

členové rady
Mgr. Jitka Žáková
Eva Dokonalová
Ing. Josef Voseček
Soňa Matoušková
Miroslav Dvořák

2006
starosta

Ing. Miroslav Froněk
zástupci starosty

Mgr. Jitka Žáková
Bohumil Sobotka

členové rady
Ing. Eva Bažilová
Renáta Hušková
Vladimíra Petzoldová
Mgr. Daniel Rovan
Ing. Miroslav Skala
PhDr. Zuzana Jelenová 

Složení Zastupitelstva MČ Praha 14 podle počtu mandátů jednotlivých politických stran

Poznámka: 
V roce 1994 mělo zastu-
pitelstvo 29 členů, od
roku 1998 vždy 31
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LISTOPAD

Chopinův večer
Ve středu 3. listopadu od 18.30
hodin srdečně zveme do 
Galerie 14, nám. Plk. Vlčka 686, 
Praha 9-Černý Most, na klavírní
koncert. Účinkuje Lukáš Klán-
ský. Vstup volný.

Turnaj ve stolním tenisu
V sobotu 6. listopadu se usku-
teční ve sportovní hale plavecké-
ho areálu Hloubětín turnaj ve
stolním tenisu o pohár starosty
Prahy 14 pro neregistrované hrá-
če od 15 let. Prezence 8.30–8.50
hodin, začátek turnaje v 9 hodin.
Startovné 50,– Kč. Vstup pouze
v sálové obuvi.

Výstava fotografií
Srdečně zveme do Galerie 14,
nám. Plk. Vlčka 686, Černý
Most, kde bude od 11. listopadu
otevřena výstava fotografií Miro-
slava Froňka. Výstava potrvá do
9. prosince a bude otevřena vždy
v úterý, středu a čtvrtek 14–18
hodin a v neděli 14–17 hodin. 
Vstup  volný.

Turnaj v bowlingu
V pondělí 22. listopadu se od
18.30 do 23.00 hodin v J. R. Clu-
bu-Bowling, Prelátská 12
v Kyjích, koná na zdejších čty-
řech drahách turnaj v bowlingu.
Přihlášky do naplnění kapacity
herny na tel. 281 005 278 do pát-
ku 19. 11. do 12.00 hodin. Star-
tovné je 20,– Kč na osobu.

PROSINEC

Mikulášská nadílka
Srdečně zveme děti a jejich rodi-
če na Mikulášskou nadílku, kte-
rá se koná v sobotu 4. prosince
ve dvou stejných představeních
od 11 a 14 hodin v kulturním
domě v Kyjích, Šimanovská 47.
Po shlédnutí pohádky přinesou
Mikuláš, anděl a čert dětem
nadílku. Předprodej vstupenek
bude 22. 11., 24. 11., 29. 11. 
a 1. 12. od 7.30 do 17.30 hodin
v budově ÚMČ Praha 14, Úsek
kultury a spotru, Bří Venclí-
ků 1072, 5. patro, č. dveří 502
a 506. Vstupné dospělí 50,– Kč
a děti 30,– Kč. Sponzorem je
Coca-Cola.

Vánoce ve stanu
V pondělí 13. prosince se na pro-
stranství u kašny na konečné
stanici metra Černý Most bude
konat předvánoční trh ve stanu.
Zde od 13 do 17 hodin budou
neziskové organizace z Prahy 14
prodávat své výrobky a drobné
dárkové předměty. Přijďte si i vy
vybrat hezké vánoční dárky pro
své blízké.

Vánoční koncert
Ve středu 15. prosince se usku-
teční v Galerii 14 od 18.30 hodin
vánoční koncert. Program upře-
sníme v příštím čísle Listů Pra-
hy 14. Vstup volný.

Změna programu vyhrazena.

Kulturní a sportovní akce radnice

Výstava věnovaná Vlastě Svobodové
od záštitou starosty probíhala v Ga -
lerii 14 až do 27. října výstava věno-
vaná památce Vlasty Svobodové.

Návštěvníci mohli na výstavě vidět také
umělecká díla jejích přátel – Václava Nyk-
la z Dolních Počernic a Antonína Břicháč-
ka z Jahodnice. Vlasta Svobodová, rodač-
ka z Bechyně, vystudovala tamější střední
keramickou školu. Po přestěhování do Pra-
hy žila s rodinou dlouhá léta až do své
předčasné smrti (2009) na Jahodnici. Ráda
malovala obrazy pro vlastní potěšení a zho-
tovovala různé koláže na papír a textil.
Podařilo se jí propojit módní prvek s umě-
leckým dílem do zajímavého celku – ruč-

ně malovaného svetru. Zvláštností bylo, že
výtvarnice nepoužívala žádné náčrty a kaž-
dý svetr vznikal jako originální umělecké
dílo. Všichni, kdo jsme Vlastu znali, na ni
vzpomínáme jako na nesmírně milou
a půvabnou ženu, obdařenou výjimečným
estetickým cítěním, která měla ráda život
a která byla ozdobou každé společenské
události, jíž se zúčastnila. ■ foto: jš

Mikulášská
I. Občanské sdružení Hloubětín zve na
Mikulášskou veselici, která se uskuteč-
ní dne 3. prosince od 18 hod. v Čín-
ské restauraci (Havana). Přijďte se po -
bavit, přijďte si zazpívat. Hrát budou
přátelé, dobrovolný příspěvek na režii
a na tombolu (do tomboly) je vítán.

P
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Pro velký zájem

opakujeme
„Když dáte do pohybu své tělo, ocitne se
v pohybu i vaše duše a začne se sama léčit,“
říká Raduca Vojáčková, organizátorka oje-
dinělé taneční show, která je přístupná
každému z vás. Stačí jen přijít a po svém
si zatancovat na hudbu různých rytmů,
která vás jemně povede od pomalého k in -
tenzivnějšímu pohybu a zpět do klidu. To -
muto nárůstu a poklesu intenzity pohybu
říkáme vlna a během ní se setkáte s 5 ryt-
my. Vy všichni bez ohledu na věk, váhu,
taneční zkušenosti a názory, kteří rádi
nebo byste rádi „jen“ tancovali. Tanec vás
rozohní nebo uvolní, přinese úsměv či slzy
– dá příležitost naslouchat moudrosti těla,
lásce v srdci, jemnosti duše či síle ducha.
Nehledejte důvody proč přijít či nepřijít,
jen prostě vstupte a zkuste to. Čas ko nání:
neděle 14. listopadu od 18.30 do 20.30
hod. v kulturním domě Kyje, cena: 250 Kč,
více se dozvíte na: www.5rytmu.cz.

Společenský večer nejen pro vozíčkáře
a jejich přátele, na kterém se též budete
moci seznámit s činnostmi jednotlivých
občanských sdružení na tyto témata: vol-
nočasové aktivity, rehabilitace, sociální
služby, vzdělávání. Těšíme se na vás 19. lis -
topadu od 19 hod. v kulturním domě
Kyje. Vstupné 100 Kč, vstupenky jsou slo-
sovatelné v tombole! 
Předprodej na www.osokolo.cz
☛☛☛☛☛☛☛☛☛☛☛☛☛
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Yvonne Přenosilová
V pátek 5. listopadu od 19 hod. vás zve-
me do kulturního domu Kyje na recitál
zpěvačky a průkopnice českého rhythm
and blues a rock and rollu Yvonne Přeno-
silové. Kariéra zpěvačky začala konkurzem
do Semaforu, ze kterého Miloš Forman
natočil svou režisérskou prvotinu Konkurs.
S písničkou Malageňa ji do divadla sice
nepřijali, ale všiml si jí skladatel Karel
Mareš (tehdy korepetitor). Zpívala s Olym -
 pikem, pak byla členkou nově vzniklé sku-
piny Apollo (spolu s Karlem Gottem, Kar-
lem Hálou a Pavlínou Filipovskou) –
dnešní Studio Ypsilon. Hrála i v Semaforu
(1963–1964). V roce 1965 absolvovala tří-
týdenní pobyt v Londýně, během něhož si
zapívala v londýnském rozhlase, nazpívala
gramodesku pro společnost PYE, uspořá-
dala dva koncerty v klubech a dokonce
vystoupila v nejpopulárnějším pořadu brit-
ské televize Ready, Steady, Go! společně
se skupinou Rolling Stones. V roce 1968
podepsala petici Dva tisíce slov a poté emi-
grovala do SRN za svými rodiči. V Mni-
chově žila 26 let, stala se redaktorkou
Rádia Svobodná Evropa a spolupracovala
s písničkářem Karlem Krylem. V roce
1994 se natrvalo vrátila do Prahy. Dnes
pracuje jako redaktorka v Country Radiu
a občas zpívá. Řada jejích písní se stala
hity, jako např. Roň slzy, Mně se líbí Bob,
Boty proti lásce, Tak prázdná.

Jiří Schmitzer 
V pátek 12. listopadu od 19 hodin vy -
stoupí v kulturním domě Kyje herec a pís-
ničkář Jiří Schmitzer. Po absolvování
DAMU v roce 1974 hrál v Činoherním
studiu v Ústí nad Labem, od roku 1985
je členem souboru pražského Studia
Ypsilon. Široká veřejnost zná Jiřího pře -
devším díky rolím ve slavných filmech
Marečku, podejte mi pero! (zde hrál se
svým otcem Jiřím Sovákem), Postřižiny,
Slavnosti sněženek, Vesničko má stře -
disková, Černí baroni, Báječná léta pod
psa, Kytice, Kráska v nesnázích, Kanárek
a mnoha dalších včetně televizního seriálu
Chalupáři. V roce 1997 získal Českého lva
za hlavní roli ve filmu Bumerang. Jiří Sch-
mitzer působí také jako skladatel hudby
pro divadelní inscenace (mj. pro Ná rodní
divadlo), rovněž vystupuje jako písničkář
se svými převážně humornými písničkami,

zpíval také na albech bratří Ebenů. V roce
2008 vydal knižně pod názvem Kanimůra
ze Šardonu výbor svých textů. U mladší
generace je známý hlavně díky písni Máte
na to? Nezapomenutelné jsou jeho impro-
vizace při zhudebňování slov daných divá-
ky během představení na do movské scéně
v Ypsilonce.

Karel Kahovec
Na páteční večer 3. prosince od 19 hod.
pro vás KVIZ Praha 14 připravil v kultur-
ním domě Kyje koncert Karla Kahovce se
skupinou George & Beatovens. Zpěvák,
hudební skladatel a kytarista Karel Kaho-
vec pokračuje v odkazu svého kamará -

da a přítele zpěváka Petra Nováka. Hraje
a zpívá v obnovené skupině George &
Beatovens, se kterou vystupuje od počátku
90. let. Tato skupina v letošním roce osla-
ví již 45. výročí svého založení a působení
na tuzemské hudební scéně! Karel Kaho-
vec začínal jako bigbeatová a rokenrolová
hvězda 60. let. Působil jako člen skupin
The Matadors a Flamengo, později též
jako interpret moderní country hudby ve
skupině Country Beat Jiřího Brabce, kde
vystupoval vedle hlavní hvězdy tohoto sou-
boru zpěvačky Nadi Urbánkové. Mezi jeho
nejznámější písničky patří Paní v černém,
Poprava blond holky nebo písně z období
spolupráce s Coutry Beatem (Háj modří-
nů, To se budem príma mít aj.). Dosud
vydal 3 sólové desky. Do programu svých
koncertů také zařazuje nejznámější písně
Petra Nováka, dlouholetého zpěváka sku-
piny George & Beatovens, jako jsou např.
Povídej, Hvězdičko blýskavá či Já budu
chodit po špičkách. ■

Páteční večery v kulturním domě Kyje

František Kollman
Zveme vás na setkání se samurajem
Františkem Kollmanem a jeho hosty
hercem Ivanem Vyskočilem a básníkem
Pavlem Vránou, které se uskuteční
26. listopadu od 19.30 hod. v kultur-
ním domě Kyje.  Malíř, rytec skla, gra-
fik, velmistr bojového umění a taneč-
ník, to vše a mnohé další se snoubí
v osobnosti Františka Kollmana. Své-
rázného samuraje dnešní doby, který
šéfoval osobní ochrance Václava Havla
v období sametové revoluce, ale také
v době, kdy se už vědělo, kdo bude
naším dalším prezidentem. Zajímavé
povídání, neopakovatelná atmosféra
ryzího a poctivého kumštu, kterou
František Kollman šíří kolem sebe,
ukázka bojového umění a jiná překva-
pení na vás čekají tento večer. Přitom
všem uvidíte, jak během jedné hodiny
vytvoří mistr pohybu obraz na plátně
100x150 cm. Jak je to možné? Lehkost,
s níž František Kollman dělá „umě-
ní“, společně s faktem, že umělec malu-
je oběma rukama zároveň, dovoluje
vytvořit nádherné dílo, tak nějak jako-
by „mimochodem“, mezi řečí, během
hovoru. Nenechte si ujít tento neopa-
kovatelný „koncert“ talentu, originality
a vtipu. ■
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Votuzská 379, Praha 9,
spojení autobusy z ter-
minálu Černý Most do
zastávky Votuzská, 
bližší informace na:
www.divadlopocernice.cz

Předprodej v pokladně Divadla Horní Počer-

nice, internetové rezervace nebo za koupení

vstupenek také v pokladně Chvalského zám-

ku (denně od 10 do 16 hodin). Nevyzved-

nuté vstupenky vracíme do prodeje po uply-

nutí 7 dnů od zadání rezervace.

Sobota 6. listopadu v 19.30 hod.
POUTNÍCI SLAVÍ 40
Koncert k 40. výročí vzniku kapely.
Neděle 7. listopadu v 15 hod.
ŠVEC MATĚJ A ZAČAROVANÝ MLÝN
Činoherní skupina Jany Klatovské. Klasic-
ká činoherní pohádka.    
Neděle 7. listopadu od 17.30 hod.
JÁ, MOJE ROMSKÁ RODINA A WOODY
ALLEN
Filmová projekce v rámci projektu Jeden
svět – Promítej i ty! Vstup zdarma.
Středa 10. listopadu v 19.30 hod.
Antonín Procházka / FATÁLNÍ BRATŘI
Produkce umělecká agentura Harlekýn.
Bravurně rozehrané dialogy situační ko -
medie. 
Sobota 13. listopadu v 15 hod.
Jan Drda / HRÁTKY S ČERTEM
DS Scéna Libochovice. Výpravná čino-
herní pohádka.

Sobota 13. listopadu v 19.30 hod.
SVÁTEČNÍ SETKÁNÍ ŽÁNRŮ
Účinkují: zpěvačka a herečka Dita Hořín-
ková, houslový virtuoz Jaroslav Svěcený,
klávesista, skladatel a kapelník orchestru
Karla Gotta Pavel Větrovec.
Úterý 16. listopadu v 19.30 hod.
SKRYTÁ TVÁŘ KARLA HYNKA MÁCHY
Komponovaný pořad hudby a poezie spe-
ciálně k dvoustému výročí narození velké-
ho českého básníka Karla Hynka Máchy. 
ANNA V PŘEDNÍ LINII
Filmová projekce v rámci projektu Jeden
svět – Promítej i ty! Masha Novikova /
Netherlands /2008/ 78 min. Anna Polit-
kovská, ruská novinářka týdeníku Nova-
ja gazeta byla 7. října 2007 zavražděna.
Vznikla tak unikátní výpověď o nesmysl-
ném konfliktu a osobní statečnosti ženy,
která se nebála říkat pravdu.Vstup zdarma.
Čtvrtek 18. listopadu v 19.30 hod.
John Millington Syne / HRDINA ZÁPADU
DS Právě začínáme. Příběh mladíka, který
se stane hrdinou celé vesnice, když se vy -
chloubá, že zabil svého otce. 
Neděle 21. listopadu v 18 hod.
DEVÍTKA
DS Počerníčci. Příběh o partě deváťáků,
která kromě své vášně pro divadlo řeší
i třídní lásky, novou spolužačku z dět -
ského domova a jeden zapeklitý milostný
dopis. 

Úterý 23. listopadu v 19.30 hod.
JAK UVAŘIT ŽÁBU
Příběh o lásce až na věčnost v autorské režii
Petra Strnada. Tragikomedie napsaná pro
Vilmu Cibulkovou a Miroslava Etzlera.
Pátek 26. listopadu v 19 hod.
J. B. Thomas / CHARLEYOVA TETA
Klasická komedie plná vtipných dialogů
a situací, s typickým anglickým humorem,
známá po celém světě. Hraje dramatický
soubor Gymnázia Příbram. Vstupné dob-
rovolné.
Neděle 28. listopadu v 15 hod.
Josef Čapek / O PEJSKOVI A KOČIČCE
Divadlo Drak Hradec Králové. Klasická
pohádka.
Neděle 28. listopadu v 17.30 hod.
ZEMŘÍT UKAMENOVÁNÍM
Filmová projekce v rámci projektu Jeden
svět – Promítej i ty! Farid Haerinejad,
Mohammad Reza Kazemi / Iran, Nether-
lands / 2009 / 73 min. Dokument vyprá-
ví příběh několika žen, které unikly trestu
smrti ukamenováním. Vstup zdarma.
Úterý 30. listopadu v 19.30 hod.
Pavel Fiala, Josef Dvořák / S PYDLOU
V ZÁDECH
Divadlo Josefa Dvořáka. Postavička lido-
vého chytráka poskytuje Josefu Dvořákovi
prostor pro řadu brilantních klaunských
čísel.

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA. ■

Divadlo v Horních Počernicích (program na listopad)

Prodloužení „Programu prevence
nádorového onemocnění prsu“
Městská část Praha 14, odbor sociálních věcí a zdravotnictví
vyhlásil letos 17. června „Program prevence nádorového one-
mocnění prsu“. Vyhlášený preventivní program, který měl původ-
ně probíhat do konce října byl prodloužen až do 14. prosince.
O příspěvek na sonografické nebo mamografické vyšetření ve výši
300,– Kč je možné žádat i nadále, a to nejpozději do 14. 12.
2010. Podmínky pro poskytnutí příspěvku a další informace
naleznete na www.praha14.cz. Kontaktní osobou pro poskyto-
vání příspěvku je pracovnice Odboru sociálních věcí a zdravot-
nictví ÚMČ Praha 14 Jana Štosková, e-mail: stoskova@p14.mep-
net.cz, tel. 281 005 450. ■

Kurzy první pomoci
pro veřejnost
Zveme občany Prahy 14 na veřejné kurzy první pomoci, pořá-
dané odborem sociálních věcí a zdravotnictví MČ Praha 14.
Cílem těchto kurzů není poskytnout kvalifikovanou odbornost
zdravotníka, ale naučit lidi základům poskytování první pomoci.
Celkem budou realizovány dva kurzy, každý v rozsahu 4 hodin.
První kurz první pomoci je specificky zaměřený na první pomoc
dětem. Termín a místo konání: pondělí 15. listopadu 14–18 hod.
v KC Motýlek, Vlčkova 1067, Černý Most I. Druhý kurz pro-
běhne v sobotu 27. listopadu 14–18 hod. v kulturním domě
v Kyjích, Šimanovská 47. Obsahově je každý kurz rozdělen na
teoretickou a praktickou část. Kurz povede zkušený lékař záchran-
né služby a účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu prv-
ní pomoci. Kapacita kurzů je stanovena na 20 osob, kurz se bude
konat při min. 5 účastnících. Účastnický poplatek činí 50,– Kč
a bude hrazen v místě konání. Podmínkou účasti v kurzu je trva-
lé bydliště v Praze 14. Kontaktní osobou pro nahlášení účasti
v kurzu je pracovnice Odboru sociálních věcí a zdravotnictví
ÚMČ Praha 14: Jana Štosková, e-mail: stoskova@p14.mepnet.cz,
tel. 281 005 450. ■

Nová služba sociálně právní poradny – služba notáře!
Jednou měsíčně bude v sídle Občanské inspirace, Kučerova 14,
Černý Most k dispozici notář, který vám ověří podpisy na lis-
tinách nebo shodu listin. Zároveň vám vysvětlí potřebné infor-
mace k notářským úkonům. Na termíny se informujte telefo-
nicky na: 774 707 744. 
Bezplatná právní poradna je realizována díky podpoře MPSV, Magist-
rátu a MČ Praha 14. 



Vybíralova 969, Praha 14-Černý Most
www.jahodaweb.cz

NABÍDKA NA LISTOPAD
Nízkoprahový klub Jahoda má otevřeno
v pondělí, úterý a čtvrtek 15–19 hod. 
Nízkoprahový klub Džagoda má otevřeno
v pondělí a čtvrtek 15–20 hod, v úterý
pouze konzultace po domluvě s pracovní-
ky klubu. 
Terénní práce: kontaktní pracovníky
Karolínu a Martina můžete potkat na ulici
v pondělí a středu od 15 do 20 hod. 
Rodinné centrum Jahůdka: Školička pro
děti od 1 roku do 6 let má otevřeno
v pondělí, úterý a čtvrtek 8–12 hod. Škol-
né: 250 Kč za jedno dopoledne pro jedno
dítě, 350 Kč sourozenecká sleva. Možnost
nákupu zvýhodněných permanentek.
Informace a rezervace u Kateřiny Cibulco-
vé na čísle 721 601 333. 
Klub – herna s programem je otevřen ve
středa a pátek 9–11 hod. Za jednu návště-
vu zaplatí rodiče 40 Kč. 
S Jahůdkou do knihovny – středa 10. 11.
9–10.30 hod. Jako každou druhou středu
v měsíci se v rámci Klubu setkáme v Měst-
ské knihovně (Generála Janouška 1060),
kde je pro nejmenší „čtenáře“ připraven
zajímavý program. Vstup zdarma.
TátaMámaHerna – sobota 20. 11. 10–13
hod. Program pro celou rodinu, tento-
krát nás čeká Společné pouštění draků.
Sraz v 10 hod. před Jahodou. Vstupné
50 Kč/rodina. Jahůdka Plus – středeční
odpolední akce nejen pro rodiče, vždy od
16 do 18 hod.
Více informací o kurzech a aktuálním
dění v JAHODĚ najdete na našich strán-
kách www.jahodaweb.cz.

Mateřské centrum
Klubíčko YMCA Praha
Vlčkova 1067 – přízemí
http://klubicko.bloguje.cz
Mgr. Lucie Pernicová 777 596 163, 
e-mail: klubicko.ymca@seznam.cz

Novinky v programech:
Dopolední herny probíhají od 9 do 12
hod. (po, st, pá), odpolední herna út od
15 do 17.30 BERÁNEK – herna s křes-
ťanským zaměřením probíhá ve čtvrtek od
9 do 12 hod.

RODINNÁ TVŮRČÍ DÍLNA – Lžičky
zdobené fimem – pondělí 1. 11. 16–18
hod.
17. 11. státní svátek – herna uzavřena

Odborné programy:
10. 11. Sociálně stimulační skupina pro
děti s rodiči Hrátky s ptákem Zlobivákem
od 10.15

Jednorázové akce:
PODZIMNÍ BURZA s tombolou pro-
běhne v úterý 9. 11. od 15 do 17.30 hod.
Příspěvek 10 Kč prodávající, 35 Kč v pří-
padě využití herny 
Slavnost VÍTÁNÍ ZIMY S LAMPIÓNO-
VÝM PRŮVODEM se uskuteční v pátek
19. 11. od 15 do 17 hod. na zahradě MC
Klubíčko a bude zakončena lampiónovým
průvodem. S sebou: špekáček na opékání,
lampion, masku (není podmínkou), teplé
oblečení.
OSLAVA 15. VÝROČÍ KLUBÍČKA se
koná v pondělí 29. 11. – Den otevřených
dveří dopoledne 9–12 hod. (ochutnávky
programů – zpíváníčko, pohybové aktivity,
říkanky, seminář pro rodiče Po dobrém
nebo po zlém?), odpoledne 16.30–18.30
hod. Klubíčko pro celou rodinu (soutěže,
posezení, tvoření)

Večerní programy:
Cvičení pro dospělé Aby záda nebolela
proběhne 2. 11. a 16 .11. nově od 19 do
20 hod.
Podrobné informace o programech na
webových stránkách MC Klubíčko.

Občanská inspirace  
Kučerova 14, Černý Most, 
tel. 281 918 473, 
774 707 744, 776 046 112
www.obcanskainspirace.cz,
e-mail: 
info@obcanskainspirace.cz

Program kroužků a kurzů – Studio
Inspirace
Podívejte se na naše webové stránky, kde
naleznete volná místa v koužcích a dal -
ší aktivity pro školní děti. Pro předškolní
děti připravujeme celodopolední Školičky
s bo hatým programem her, poznávacích
a školkových aktivit pro děti od 2,5 roku,
na které můžete přijít bez objednání. Pro-
gram najdete na našich webových strán-

kách www.obcanskainspirace.cz nebo na
vývěsce ve sdružení. 

Bezplatné sociálně právní poradenství
v kanceláři Občanské inspirace, Kučero-
va 14. Můžete přijít bez objednání nebo se
objednat k externím právníkům na podve-
černí hodiny. Více informací a objednávky
na tel.: 774 707 744, dotazy můžete zasílat
i e-mailem:
poradna@obcanskainspirace.cz.

KOMUNITNÍ 
CENTRUM 
MOTÝLEK
www.motylek.org
PhDr. Zuzana Jelenová
předsedkyně Sdružení na pomoc dětem 
s handicapy

Zveme všechny rodiče s dětmi do našich
volných heren. Otevřeny jsou nově i tři
odpoledne v týdnu. (PO, ČT 14–17 hod.,
PÁ 8.30–11.30 hod. a 13–15.30 hod.)
Ještě je možné přihlásit se do našich heren
s programem (PO, ÚT, ČT 8.30–11.30
hod.). 
Více informací naleznete na 
www.motylek.org.

Během volných heren můžete navíc zdar-
ma využít naši bohatě vybavenou půjčo-
vnu odborné i dětské literatury a hraček.
Vyzkoušet můžete i velké masážní křeslo
a s dětmi venkovní trampolínu. Herna je
vybavena novými kvalitními hračkami a to
nejen pro děti předškolního věku, ale i pro
miminka a batolata.

25. 10. od 17.30 hod.
Adventní věnce – již tradičně zveme všech-
ny, kdo si chtějí vyrobit vlastní advent -
ní věnec a společně tak prožít atmosféru
nadcházejícího adventu. Vstupné 30,–
Kč/osoba, děti zdarma. Přineste si vlastní
svíčky a ozdoby. Korpus si můžete zakou-

stránky 10–13 připravila: Alena Veseláneziskovky a občanská sdružení
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pit na místě. Kapacita je omezena, na akci
je se třeba předem přihlásit.
(krisova@motylek.org tel: 775 964 765,
281 912 081)

DDM na Černém Mostě
Generála Janouška 1060,
tel. fax.: 286 889 428
info-cm@ddmpraha9.cz
www.ddmpraha9.cz

8. listopadu – Halloween
Každým rokem je svátek zemřelých čím dál
tím víc populárnější. Čeká nás odpoledne
plné her a soutěží – samozřejmě tematicky
laděných s halloweenem. Nedílnou součás-
tí večera a ochranou je kostým. Ti, kdo při-
jdou v převleku, získávají náskok před
ostatními. Hrajeme o zajímavé ceny. Na
konci dne nás čeká oheň a opékání buřtů.

24. listopadu – Deskové hry
Odpoledne je věnováno deskovým hrám.
Nejdříve se spletitými chodbami Labyrintu
dostaneme do tajemné komnaty, kde bude-
me muset vyskládat správné tvary do klíčo-
vé dirky (hra Ubongo!). Do cíle ale dorazí
ti nejrychlejší, takže Člověče, nezlob se!

Dětské studio 
Pohádka
Bobkova 777, 
Praha 9-Černý Most
www.vpohadce.cz
Jitka Šindelářová, tel. 739 03 44 35
e-mail: jitka.sindelarova@vpohadce.cz

Školička Pohádka 
Po–Pá: 8–12 hod. Pro děti od 3 do 6 let,
které si potřebují zvyknout na kolektiv vrs-
tevníků. 
Cena za dopoledne: 140–180 Kč podle
počtu navštěvovaných dnů týdně. 
Studio taneční a pohybové výchovy 
Černý Most
Přijímáme nové členy – děti z 1. a 2. tříd
ZŠ, které mají zájem o hudbu a tanec.
Výuka probíhá 2x týdně (po, čt), u dětí je
rozvíjeno přirozené taneční cítění – vyuču-
jeme základy klasického a lidového tance
a techniky současného tance Duncan. 
Volná místa v odpoledních kroužcích
Taneční výchova pro holčičky 3–5 let, Jóga
pro děti. Rozvrh na webových stránkách
Večerní aktivity pro ženy: Relaxační cviče-
ní: úterý od 20 hod. 
5. prosince v 17 hod. přijde do Pohádky
Mikuláš. Prosíme o přihlášení.

BB KLUB  
pavel.trefny@cb.cz, 775 024 742, 
281 021 311

ENGLISH CLUB (12–18 let) středa
16.30–18.30 hod. (Heřmánek, Vybíralova
969). Hry, videoklipy a konverzace s Ame-
ričany. (24. 11. koncert americké kapely
The Witness)

ROYAL RANGERS (6–12 let) úterý
16–18 hod. (MŠ Šalamoun, Satalice).
Křesťanský skaut.

ALFA KURZ (pro mladé) čtvrtek 18–20
hod. (Restaurace LEGENDA, Chvaly).
Americké songy, večeře a diskuse nad té -
maty o smyslu života.

ČAJOVÝ VEČER PŘÍBĚHŮ PLNÝ –
středa 17. 11. 19.15 hod. (OÁZA, Maňá-
kova 754). Čaj, dobroty a životní příběh
z vyhořelého azyláku.

26–28. 11. ANGLICKÝ VÍKEND
(12–18 let) s Američany

KCR Heřmánek 
Centrum Welcome
Vybíralova 969
Černý Most

V rámci odpoledních kroužků nabízíme
nově výuku hry na klavír, kytaru či hodiny
zpěvu.
Dále jsou volná místa v těchto kroužcích:
Malujeme s angličtinou (děti od 3 let) –
úterý od 15.30 hod.
Dramatická výchova (2 skupiny – děti od
5 let / 10 let) – čtvrtek od 15.30 hod.
Balet (děti ve věku 2–3 roky) – středa od
14 hod.
Irské tance (děti od 8 let)
Cvičení na míčích – pondělí 17.30–18.30
a středa 19–20 hod.

Mateřské centrum
Zveme všechny rodiče na mateřské a rodi-
čovské dovolené s dětmi od 0 do 6 let do
mateřského centra v Heřmánku, kde se
můžete těšit na na nové prostory, hračky
a prodlouženou otevírací dobu v pondělí. 
K dispozici jsou dvě herny s hračkami, pří-
ležitostně skákací hrad, vyrábění a malová-
ní pro starší děti, také káva, čaj a drobné
občerstvení.
MŠ Heřmánek – poslední volná místa pro
děti od 3 let. Více informací na www.skol-
kapraha.cz

Amazonky 
u Rumcajse
Na konci září jsme absolvovaly pětidenní
výpravu do skautského srubu v Jičíně.
Počasí nám sice příliš nepřálo, ale i tak
nám náladu nezkazilo. Večer tu vypukla
celoroční etapová hra nazvaná „Kouzelná
lucerna“. V 1. etapě měly holky za úkol

vyprávět dva vymyšlené příběhy. Druhý
den dopoledne jdeme do města – skautky
nakupují jídlo a světlušky jdou do Rum-
cajsovy ševcovny, na Valdickou bránu a na
dětské hřiště. Odpoledne vyrážíme na
malý výlet na vrch Čeřovka s kamennou
rozhlednou Milohlídka a na bájný  kopec
Zebín s kapličkou Máří Magdalény. Ces-
tou sbíráme přírodniny. 
Třetí den jedeme místním autobusem
k hradu Kost. Celý den nám propršel, ale
naštěstí jsme noc nezmokly. Jdeme na
dvouhodinovou prohlídku do hradu a pak
se přibližujeme místním autobusem do
Sobotky. Tady si prohlížíme zámek Hum-
precht. Po návštěvě cukrárny na náměstí
jedeme zpět do Jičína. 
I následující den nám prší, ale přesto vyrá-
žíme na výlet do Prachovských skal. Vybí-
ráme si menší okruh přes různé skalní
vyhlídky, které jsou i za deště úchvatné –
skalní město nás okouzlilo. 
Poslední den na svátek svatého Václava
vyrážíme na náměstí a navštěvujeme úžas-
né interaktivní muzeum, které je umístěno
ve zdejším zámečku. V několika sálech hle-
dáme malé dřevěné vojáčky, zkoušíme si
různé úkoly, pomocí kouzelné hůlky plní-
me zajímavé aktivitky, obkreslujeme si
mince a pátráme po 4 obrazech Albrech-
ta z Valdštejna, které nás mají zavést do
tajemné komnaty. Také si zkoušíme v her-
ně dobové kostýmy. V klubovně pak násle-
duje velké balení, úklid klubovny a odjíž-
díme domů. ■ Rusalka



slava letošních – již 6. narozenin
Domu dětí a mládeže na Černém
Mostě probíhala jako vždy for-

mou velké zahradní párty, které se tento-
krát zúčastnilo na 160 dětí a dospělých.
Úterní odpoledne 5. října se vydařilo, tak-
že se děti mohly dosyta vydovádět ve ská-
kacím hradě a na dalších sportovně zábav-

ných atrakcích a navíc si mohly pocvičit
smysly v zajímavé soutěžní hře. Tradiční
stanoviště, na nichž se sbíraly odměny –
smajlíky, byla tentokrát inspirována právě
lidskými smysly: čichové pe xeso, kimovka,
tajemná krabice, sladké pexeso, mlsný
jazyk, poslechové dózičky, překážková drá-
ha, bubny, kamenné věžičky, nákup. Smaj-

líky pak děti „utrácely“ třeba na trampo -
líně nebo za různé sladké či jiné odmě -
ny a dárečky. Na zahradním pódiu probí-
hal po celé odpoledne zábavný program
s klaunem Hugem a kejklířem. Předvedly
se zde také taneční soubory DDM Street
Dance z Proseka, Dance aerobic a Roken-
rol. Samozřejmě nechyběl ani velký naro-
zeninový dort, který měl podobu velkého
loga DDM, z něhož ochutnali určitě všich-
ni přítomní. ■

text a foto: ves

neziskovky a občanská sdružení

12

Zahradní párty pošesté
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Občanku do kapsy si může letos obrazně
dát mateřské centrum (MC) Klubíčko
YMCA Praha, které na Černém Mostě
působí již patnáct let. Prvním působištěm
MC byla ZŠ Gen. Janouška, která Klubíč-
ku poskytla za podpory MČ Praha 14 pro-
story. Tato škola se později stala také reali-
zátorem programů Děti dětem. 
MC Klubíčko je jedno z prvních MC
v ČR. Projekt byl předložen r. 1994, svou
činnost začalo v roce 1995. Klubíčko se
prokutálelo nejedním složitým obdobím.
Stěhovalo se, chyběly finance, dobrovolní-
kům pracujícím zcela zdarma docházel
dech. Teprve roku 2004 se poprvé podařilo
získat grant MPSV k zaplacení třetinového
úvazku. V té době již v MC fungoval kaž-
dodenní provoz, herny pro děti i rodiče,
kroužky, semináře, mnoho jednorázových
aktivit. Program vymýšleli aktivní rodiče
a podle svých schopností jej pomáhali rea-
lizovat. Finanční pomoc od městské části
pomáhala krýt provozní náklady a doplnit
něco málo k pokrytí režie. Vstup na akti-
vity MC byl vždy symbolický, aby umožnil
skutečnou nízkoprahovost a nezvýhodňo-
val sociálně silnější vrstvu obyvatel. 
Jaké je MC Klubíčko dnes? Září barvami,

dobrou náladou, spokojeností rodičů, zní
smíchem dětí. Jeho prostory jsou nově zre-
novované, vybavení se průběžně obnovuje.
Je malým a veselým hřištěm pod střechou,
ale i tvůrčí dílnou, tanečním studiem pro
malé, tělocvičnou, kavárničkou pro unave-
né rodiče, vzdělávacím střediskem a mís-
tem relaxace, kde jsou si lidé blízko. Co
mu popřát k patnáctinám? Aby mu vydr-
želo laskavé a vlídné prostředí, kde se všich -
ni budou cítit dobře. A také, aby nikdy

nemělo nouzi o dobrý tým aktivních a ná -
paditých rodičů, kteří ponesou dál jeho
ideály.
29. listopadu Klubíčko otevírá své dveře
gratulantům i zvědavcům
V dopoledním programu čeká od 9.30
kytara a zpíváníčko s Lízinkou a Zlobi -
vákem, ochutnávka semináře pro rodiče
z cyklu Rodiči se nerodíme, rodiči se stá-
váme. Děti čekají pohybové aktivity, ta -
nečky, říkanky do 12 hod. Od 16.30 se těší
Klubíčko na celou rodinu (čekají nás sou-
těže, tvůrčí dílnička a jiné). ■

Ing. Mgr. Marie Nováková, 
zakladatelka MC Klubíčko
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Klubíčko slaví 15 let

O Hloubětínského draka se soutěžilo tra-
dičně v Agility a Jumpingu na cvičišti
v Kyjích a sešlo se tu celkem 65 soutěžních
týmů (pes a psovod). Počasí se ve svatovác-
lavský sváteční den 28. září opravdu
nepředvedlo. Lidé i jejich čtyřnozí závod-
níci čvachtali ve vodě a blátě na trávníku,
kde byly postavené závodní parkúry. Nej-
větší nebezpečí ale hrozilo od Rokytky,
která se díky několikadenním dešťům roz-
lila už po velké části louky a stoupala kva-
pem ke cvičišti. Stihnou se závody dokon-
čit, než se voda přelije až sem, nebo je
budou muset ukončit dřív a evakuovat cvi-
čák? Aktuální otázka, kterou si tady kladli
snad všichni a v přestávkách jednotlivých
závodů chodili okukovat, o kolik je voda
zase blíž. Stoupala rychle, zřejmě také díky
vypouštění Počernického rybníka. Tento-
krát měli aktéři štěstí – voda nakonec na
cvičiště nedosáhla a soutěže všichni dokon-

čili. Vítězkou kategorie Large byla Jana
Schnabelová s border colií A3Ch Carrera
Rapida Black Chevers, v kategorii Me -
dium zvítězila Anna Koťátková s manchestr.
teriérkou Ami D´Ora Ťapka a v kategorii
Small byla první Ing. Zuzana Rozová s ma -
lou kníračkou A3 Queen Daggi z Roznetu.
Máte-li i vy zájem vyzkoušet si se svým
pejskem Agility, jste ve cvičebních dnech
vítáni. Podrobnosti o kurzech a kontakty
najdete na www.osa-hloubetin.cz. ■

ROZ, ves, foto: ves

Agility 
na vodě



1.B na horách
Naše první škola v přírodě začala cestou v autobuse do Krkonoš.
Autobus nás vysadil dole pod kopcem – dál jsme museli po svých.
Po čtyřech kilometrech stoupání jsme konečně uviděli nápis –
Dvoračky. Každý den jsme se učili, ale hlavně jsme chodili na
túry. Krkonoše jsou totiž moc hezké. Viděli jsme Vrbatovy boudy,
pramen Labe, kde jsou erby měst, kterými tato řeka protéká, hra-
nici s Polskem, odkud byla vidět malá jezírka. 
Dva dny během pobytu patřily i sportovním turnajům, které pro
nás byly vlastně odpočinkem. Během celodenního výletu jsme
navštívili Harrachov, kde jsme se svezli i lanovkou. Během týdne
jsme hráli spoustu her, za které jsme si vysloužili i pěkné odměny.
Na jeden výlet jsme například dostali po družstvech kelímek
s vodou, který jsme měli bez vylití donést do cíle. Nepovedlo
se. Ale to nevadí. Celý týden se vydařil a rádi na něj budeme
 vzpomínat. ■

P. Švec, H. Komrzýová, prima B Gymnázium Chodovická

Peklo nebo ráj
Naše putování začalo v pondělí 20. září a přeprava do Slovenského
ráje nebyla zrovna tradiční. Jeli jsme lůžkovým vlakem! Pro větši-
nu z nás to byl obrovský zážitek. V Popradu jsme přestoupili na
vlak do Vydrníku. Cestou se všem naskytl malebný pohled na Tat-
ry. Dále jsme pokračovali pěšky a vyzkoušeli jsme si jeden z mno-
ha žebříků, které nás čekaly další dny. Postupně jsme prošli tři
hlavní trasy, z nichž každá měla úplně jiný charakter: Suchou Belu
jsme prošli z největší části po žebřících, které v blízkosti vodopádů
vedly téměř do nebe. Průchod Velkým Sokolem zkomplikova -
la nedávná bouřka. Prielom Hornádu jsme zdolali po stupačkách
zavěšených ve skalách v dosahu vodopádů. Na každou trasu jsme
potřebovali velkou dávku výdrže, energie, nebojácnosti a humo-
ru. V úseku Velký Sokol jsme si vyzkoušeli pravou divočinu. Vět-
šina dětí se vymáchala. Díky tomu, že jsme si objednali nádherné
počasí, nikdo z nás neonemoc-
něl. Všichni si budeme naše
dobrodružné putování pamato-
vat. Na tomto výletě jsme si mu -
seli pomáhat, jelikož to bylo
hodně nebezpečné a riskantní.
Zažili jsme hodně zá bavy, adre-
nalinu a překvapení. Výprava do
Slovenského ráje se nám moc
líbila a i když to bylo chvílemi
„peklo“, Slovenský ráj je skuteč-
ný ráj. ■

A. Šoškolová, M. Bílý,
M. Horváth ZŠ Chvaletická

stránku připravila: Alena Veseláškolství
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Pozvánka na koncerty ZUŠ
Zveme vás na koncerty Základní umělecké školy Ratibořická
v Horních Počernicích, kam chodí i děti z Prahy 14. Koncerty
se konají v sále školy.
Koncert žáků klavírní třídy I. Mottlové – 8. 11. od 18 hod.
Koncert žáků třídy klávesových nástrojů K. Bártové 15. 11.
od 18 hod.
II. Hudební večer, tradiční koncert žáků – 22. 11. od 18 hod.
Jste zváni i do Divadla v Horních Počernicích, kde bude
v pondělí 29. listopadu od 18 hod. koncert učitelů ZUŠ.

Jiří X. Doležal
kontroverzní redaktor týdeníku
Reflex vedl 13. října v kulturním
domě Kyje besedu s protidrogovou
tématikou pro tři třídy ZŠ Šima-
novská. J. X. Doležal je známý
svým kladným vztahem ke kouření
marihuany a právě proto je znovu
– po zhruba čtyřleté přestávce –
vyhledáván pro svůj „pohled z dru-
hé strany“ jako autorita při proti -
drogových přednáškách.

Další dvě třídy MŠ
Po neuvěřitelných pěti a půl měsících rekonstrukce byly
14. října slavnostně otevřeny dvě nové třídy mateřské školy
v ulici Sadská v Hloubětíně (budova bývalého Italského gym-
názia). Školka je detašovaným pracovištěm MŠ Zelenečská
a budou ji navštěvovat ty nejmenší děti – od 3 do 4 let. Ředi-
telka MŠ PaedDr. Eva Cífková seznámila hosty s výsledkem
celkové rekonstrukce, financované naší městskou částí a požá-
dala zástupkyni starosty Mgr. Jitku Žákovou o slavnostní pře-
střižení pásky. V pondělí 18. října pak školka přivítala své prv-
ní dětské obyvatele. text a foto: ves



„Zajištění veřejného pořádku a předcháze-
ní pouliční kriminalitě, to jsou naše hlavní
úkoly, podle nichž nás veřejnost hodnotí.
I proto jsou pro zvýšení bezpečnosti obča-
nů v areálu CČM instalovány tři kamery,
po jedné má Makro, Ikea, metro ve stanici
Hloubětín, dále třeba ulice Bryksova,
Vašátkova, Kučerova, Klánovická, Zele-
nečská, Mochovská a jiné, další pak jsou
u základních škol Gen. Janouška, Bří
Venclíků, Vybíralova, Chvaletická a Hlou-
bětínská. Je jich celkem 21, instalovány
jsou na základě konkrétní bezpečnostní
situace i oprávněných požadavků občanů.
Jsou součástí městského kamerového systé-
mu, moc nám pomáhají a slušní lidé z nich
opravdu nemusí mít žádné obavy. Snažíme
se i nadále rozšiřovat dohled na problémo-
vých místech naší městské části, v součas-
nosti chodí na pravidelné obchůzky po
Černém Mostě pět okrskářů, dva jsou
v Hloubětíně a po jednom na Lehovci,
v Kyjích a na Hutích, lidé už je určitě zna-
jí. Všichni jsou vybaveni mobilními tele-
fony, jejich jména i čísla telefonů najdou
čtenáři na webových stránkách ÚMČ Pra-
ha 14. A v této souvislosti raději připomí-
nám i známé číslo na městskou policii,
tedy 156 a k tomu navíc číslo 281 918 886
přímo na naše operační pracoviště ve Vlč-

kově ulici. Jsem ráda, že počet telefonic-
kých oznámení je stále hodně vysoký, do
konce září jsme jich zaznamenali už přes
tisíc. Ať lidé zavolají raději třikrát zbytečně,
při řešení specifických problémů Prahy
v oblasti zajištění veřejného pořádku je to
určitě lepší než netečnost a nechuť upozor-
ňovat na nešvary kolem nás.“
Ze sídla Městské policie Prahy 14 je to na
stanici metra Rajská zahrada zhruba stej-
ně daleko jako z konečné Černý Most do
budovy Policie České republiky, kde jsme
se nad devíti uplynulými měsíci letošního
roku ohlíželi s vedoucím oddělení Obvod-
ního ředitelství policie Praha III – místní
oddělení Kyje npor. Janem Bambouskem.
„Největší nápad trestné činnosti je v letoš-
ním roce jako obvykle na Černém Mos -
tě I. i II. a tady konkrétně ještě v Chlumec-
ké ulici, kde sídlí obchodní centra. Nejvíc
nás trápí stejně jako v celé Praze motokri-
minalita, tedy krádeže vozidel a vloupání
do nich, dále kapesní krádeže v CČM, ale
i v metru, protože člověk zpravidla až na
konečné zjistí, že byl cestou okraden a hlásí
to pochopitelně u nás. To statistiku částeč-
ně zkresluje, protože k vlastnímu okradení
dojde třeba někde na Můstku, ale jako
nápad trestné činnosti ho vykazujeme my.
Ale i tak došlo za tři kvartály letošního

roku k jeho výraznému poklesu. Řeč čísel
je jasná, pro ilustraci si srovnejme nejkri-
tičtější dobu, kterou jsou letní měsíce.
V červnu roku 2009 to bylo 162 trestných
činů, letos 134, v červenci je ten rozdíl ješ-
tě výraznější, konkrétně 184 resp. 145 ná -
padů trestné činnosti a v srpnu je to číslo
rovněž nižší. V roce 2009 154 a letos
125, což je ve všech třech letních měsících
o více než dvacet procent nižší nápad trest-
né činnosti… Snažíme se spolu s MP Pra-
ha 14 dělat cílené akce a kriminalitě před-
cházet. Když jsme třeba měli nahlášeno
několik okradení starších lidí u bankoma-
tů v Hloubětíně, nasadili jsme tam střídavě
každý den policistu nebo strážníka a situa -
ce se na místě i v přilehlém objektu Hava-
na zklidnila. Reagujeme na podněty obča-
nů a velmi si jich vážíme. Naopak nás trápí
nevšímavost, protože vytočit známé číslo
158 nebo 281 914 096 k našemu dozorčí-
mu je v éře mobilních telefonů tak snadné.
To bych rád lidem připomněl zejména teď
před závěrem roku.“
Ano, jestliže letní měsíce bývají z hlediska
výskytu kriminality kritickým obdobím,
pak právě následující období je ještě před-
čí. Dana Hetzlová i Jan Bambousek proto
apelují na čtenáře Listů Prahy 14, aby byli
pozornější a hlídali si své věci zejména
při návalech v dopravních prostředcích
a v obchodních centrech, aby si svá auta
nepletli s trezorem a nenechávali v nich
žádné cennosti, aby důvěřivě hned neote-
vírali na každé zazvonění, aby se ihned
obraceli na policii, protože jejich lidi
budou v tom předvánočním shonu vidět
v ulicích ještě častěji než během celého
roku. ■

vok
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Štafeta Emila Zátopka 
Již tradičně se běžela na ZŠ Gen. Janouška štafeta na počest
legendárního vytrvalce a olympijského vítěze Emila Zátopka,
tentokrát 17. září. Snad všechny třídy 1. stupně během září
trénovaly správnou předávku štafetového kolíku a všichni se na
tento den moc těšili. Diplomy a sladkou odměnu ví tě zům

slavnostně předá-
vala ředitelka Ilona
Šťastná a zástup-
 ci 1. a 2. stupně.
Z každé třídy zá -
vodilo 20 dětí a ce -
lý sportovní den se
opravdu vydařil.

ZS, 
foto archiv školy

Policie varuje
V policejních statistikách je už uzavřené třetí
čtvrtletí letošního roku a ač to tak kolem nás někdy nevypadá, je situace
v naší městské části příznivější než tomu bylo v loňském roce. Ředitelka
Městské policie Prahy 14 Ing. Bc. Dana Hetzlová, která má za sebou už
více než deset let v této odpovědné funkci, vidí hlavní příčinu zlepšení
stavu zejména v preventivní činnosti.

V Galerii 14 na Černém Mostě bude postaveno legové městečko
z 600 dílků stavebnice LEGO. Pod rukama 20 dobrovolníků a až
100 dětí vyroste během tří dnů od 4. do 6. listopadu od 15.30 až
18.30 hod. Zájemci se mohou přihlásit u Mgr. Pavla Trefného,
tel. 775 024 742. Pořadatelem je Církev bratrská, Rajská zahrada.



ěci nevídané se děly před zaháje-
ním letošní squashové extraligy
a hlavní roli v nich hrál jedenác-

tinásobný mistr republiky, vicemistr Evro-
py, mistr ČR v ricochetu a vítěz patnácti
turnajů PSA, nejprestižnější kategorie ve
squashi. Jan Koukal, který po pražské exhi-
bici s předním světovým hráčem Grego-
rym Gaultirerem, další exhibicí se světo-
vou jedničkou Nicole Davidovou a zápasu
proti stovce amatérských soupeřů během
jednoho dne udělal další velký krok ke
zpopularizování tohoto sportu. Odkoupil
od Brna extraligovou licenci, založil nový
oddíl Fotorobot Buldoci Praha a za domá-
cí prostředí si vybral Squashcentrum PRO-
6 v ulici Za Černým mostem. Jeho majitel
Jan Veselý nám o tomto unikátním projek-
tu prozradil další zajímavosti.
„Honza Koukal dělá pro propagaci squas-
he maximum, takže jsme se domluvili cel-
kem rychle. Z domácí elity zlákal do Bul-
doků Martina Štěpána a Ondřeje Ertla,
ale také bývalé squashisty, kteří se
v poslední době věnovali v našem klubu
více ricochetu, Miloše Pokorného a naše-
ho Honzu (Jana Veselého mladšího, na
snímku vpravo dole – pozn. aut.), ze
zahraničí pak bývalou světovou jedničku
Francouze Gaultirera, Kanaďana Razi -
ka a Nizozemce Bennetiho. To ale není
všechno, Honza je showman (viz obří
foto na stěně kurtu), a tak do svého týmu
přilákal i známé sportovní tváře, třeba ski-
faře Ondřeje Synka, tenistu Lukáše Dlou-
hého (na snímku dole vlevo), motocykli-
stu Lukáše Peška, skikrosaře Tomáše
Krause, hokejistu Michala Broše nebo 
fotbalisty Jana Rajnocha a Kamila Vacka,
kteří se squashi věnují. Jsou to všechno
jeho kamarádi, Honza jim slíbil, že se sta-
nou mistry republiky, což přijali s úsmě-
vem, protože už mistry jsou, ale pochopi-
telně ve svém oboru. V prvním kole už za
Buldoky nastoupili Dlouhý s Krausem,
v naší herně jsme museli narychlo vybu-
dovat tribunku pro osmdesát lidí, a Bul-
doci oba zápasy celkově vyhráli.“
Navíc u toho byla televize, to je zviditelně-
ní squashe jako hrom. A na jaře už třeba
můžeme v Praze 14 blahopřát dalším mist-
rů republiky.
„Vzhledem k současnému systému a hod-
nocení extraligových utkání je to zcela
reálné. To ale není všechno. Honza je
maximalista, chce vyhrát ligu a kvalifiko-
vat se na zářijové mistrovství Evropy klu-

bů v Belfastu. Tam uspět, zároveň uspět
i v diplomacii a o rok později uspořádat
klubový šampionát u nás. A v domácím
prostředí, třeba na kurtech ve skleněném
kurtu na Černém Mostě, jej vyhrát.“
To zní jako pohádka, ale jaká je realita?
Neodrazuje tenhle kolotoč kolem hvězd
ostatní členy vašeho klubu, kteří si musejí
připadat jako kompars. 
„Naopak. Přiznám se, že jsem měl v po -
čátcích podobné obavy, ale naštěstí byly

stránky 16–17 připravil: Pavel  Vokurka, foto: Irena Vanišová a František Lochnersport
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Squashová jednička na PRO-6
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Vítězem dalšího dětského šipkového tur-
naje o pohár starosty Prahy 14, který pořá-
dá ŠK Plzeňka, se stal Dan Hancko. Dru-
hé místo obsadil Dominik Šarkőzi a třetí
skončila Míša Večerníková, která také byla
nejlepší dívkou. Poháry si domů odnesli
ještě za čtvrté místo Lukáš Katzerovský, za
páté a šesté místo pak Filip Pazdera se
Standou Večerníkem, protože z jedenadva-

ceti dětí byli přítomni pouze dva hráči
starší kategorie (11–15 let), takže hráli
všichni účastníci dohromady. Tím se tur-
naj stal pro mladší hráče poněkud obtíž-
nější, ale všichni to zvládli na jedničku,
i když se při prohře občas objevila slzička.
O překvapení však také nebyla nouze.
Vždyť vítěz, který patří do starší kategorie,
byl hned na začátku turnaje poražen a po -

slán do levé strany pavouka. Nejvyšší za -
vření měl Lukáš Katzerovský, nejvyšší hod
Dan Hancko. Poháry pro šest nejlepších
do turnaje dodala jako obvykle MČ Pra-
ha 14, firma Šulc a Pávek věnovala dvě
sady šipek, Pepsi pak různé nápoje a šipko-
vý klub Plzeňka na závěr obdaroval všech-
ny hráče taškami plnými dárků. Poslední
letošní turnaj se koná opět v restauraci Za
Horou 11. prosince od 14.30 hod., pre-
zence začíná o půl hodiny dříve. ■

listopad 2010 sport
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Za Horou opět létaly šipky

Osm žen a šestnáct mužů soutěžilo při dalším turnaji v bowlin-
gu o pohár starosty. Čtyřdráha v restaurantu U sv. Bartoloměje
se špičkovými parametry umožňuje kvalitní výkony, a tak si tady
dva soutěžící vytvořili osobní rekordy. Ovšem na ty nejlepší to
v žádném případě nestačilo. Mezi ženami excelovala Dagmar
Bočková, která součtem 805 bodů z pěti her porazila druhou
Jaroslavu Vaníčkovou o 23 bodů. Mezi muži byl souboj o prven -
ství daleko vyrovnanější a jeho dramatičnost zvyšovalo to, že
se v něm na stejné dráze střetli otec a syn. Daniel Bruna mladší

po většinu večera vedl, ale otec jej díky
drtivému závěru nakonec o dva body
porazil. Počítadlo se u jeho jména
zastavilo na čísle 801. Třetí skončil
Hynek Mrázek, který nakoulel 767
bo dů. A aby byla radost u Brunů
ještě větší, tak přítelkyně Danie-
la staršího Michaela Plešková
zkompletovala sadu pohárů
třetím místem za 626 bodů.

Radost u Brunů
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liché. Zejména pro naše juniory je obrovskou motivací
vidět tyhle hvězdy na vlastní oči, pozorovat je při trénin-
ku i během utkání, poznávat je mimo kurt. Naše ženy
(na snímku Eva Feřteková) zase přišly s tím, že by po
minulém druhém místě letos chtěly ligu vyhrát, aby ve
squashcentru PRO-6 hrály mistrovské týmy mužů i žen.
Tak uvidíme, zatím se všechno rozjíždí s nadšením a bez
zádrhelů. Ostatně, koncem listopadu se mohou přijít
čtenáři podívat na squashovou jedničku a ostatní hvězdy
při dalším extraligovém trojutkání. V neděli 28. lis -
topadu od 12 hodin ve squashcentru PRO-6 porovnají
Buldoci síly s hráči z Hradce Králové a Ostravy. Ženy ve
stejný den zase přivítají hráčky z Brna a Ostravy.“
Tak děkujeme za informace i pozvání a přidáváme ještě
webovou adresu www.pro-6.cz, kde lze nalézt další
podrobnosti o činnosti squashcentra. ■



akže z vlastní zkušenosti dobře
víme, kudy a kam se dá ve zdej-
ším regionu nejlépe na kole jezdit

a také, co by se dalo na čtrnáctce pro cyk-
listy ještě vylepšit – ať by se jednalo
o vyznačení cyklopruhů a cyklopiktokori-
dorů, které se v Praze začaly objevovat po
vzoru západoevropských metropolí, nebo
o provedení revize stávajícího cykloznače-
ní, které je na řadě míst už nevyhovující. 

Nejdražší cyklostezka

Pochopitelně, že naší pozornosti neušlo ani
otevření cyklostezky v bezprostřední blíz-
kosti Prahy 14 (viz tři fotografie), která
v médiích získala přívlastek nejdražší cyk-
lostezky v Evropě. Stála více než sto čtyři-
cet milionů korun a její zhruba čtyřkilo-
metrový úsek vede od hřiště TJ Praga ve
Vysočanech až ke třem mostům u Hořejší-
ho rybníka v Hloubětíně. Její část je vede-
na po trase bývalé železniční vlečky a její
součástí jsou tři mosty – ten nejdůležitější
vede přes Poděbradskou u Kejřova mlýna.
Tím, že byla hotova v zimě, kdy se sníh
v Praze udržel téměř čtyři týdny, mezi prv-
ními si ji nečekaně vyzkoušeli běžkaři!
Skvěle se na ní díky hladkému asfaltu sviští
bruslařům a je vyhledávaná jako prome-
nádní cesta také maminkami s kočárky. Jen
některé přístupy po příkrých schodech
nesvědčí o prozíravosti projektanta, při-
čemž stačila taková maličkost, jako je opat-
řit schody kolejnicemi pro kola a kočárky.
Ve Vysočanech cyklostezka plynule nava-
zuje na cykloúsek v Podvinní, takže může-
te na kole pokračovat dál podél Rokytky
převážně po asfaltovém povrchu až k Vlta-
vě, kde se cyklistům nabízí nádherný úsek
podél zoo až do Klecánek se dvěma přívo-
zy. V opačném směru k Praze 14 vede od
Hořejšího rybníka cesta s nezpevněným
povrchem, který v zákrutě přírodního par-
ku pod Smetankou přechází ve starou
panelovou cestu, po které jet na kole je vel-
mi nepříjemné. A když vydatně zaprší,
musíte se zde místy brodit vodou a bah-
nem. Naštěstí Magistrát plánuje tento úsek

proměnit na rekreační stezku až po hranice
naší městské části pod mostem Průmyslo-
vého okruhu, odkud by měla pokračovat až
k železniční zastávce Praha Kyje a kulturní-
mu domu Kyje. V současné době normál-
nímu průjezdu na kole touto lokalitou brá-
ní zejména ladem ležící obrovský oplocený
areál bývalých skleníků, který musíte složitě
objíždět po provizorní vyšlapané cestě
podél zahrádkářské kolonie. 

Cyklostezka v tunelu

Teď na podzim čeká cyklistická veřejnost
na zpřístupnění cyklostezky v bývalém
železničním tunelu pod Vítkovem, jež je
pro cyklisty v metropoli důležitou stavbou.
Tři sta metrů dlouhý průjezd tunelem se
totiž stane spojnicí mezi centrem Prahy,
Karlínem a dalšími městskými částmi na
východě hlavního města, tedy i Prahou 14.
V plánu je, že by na ni měla z oblasti Krej-
cárku navazovat cyklostezka, která povede
až na Balabenku. V Praze 14 se ještě při-
pravují cyklostezky v místech, kde bylo
otevřeno golfové hřiště a pokračuje realiza-
ce rekreačního areálu V Čeňku.   ■

Ani v letošním roce nechceme v Listech opomenout problematiku rozvoje
cyklistiky v Praze včetně naší městské části, kterou máme každoročně
po létě na kolech důkladně projetu.

T

Několik postřehů 
o pražské cyklistice

sport
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Veronika Žilková
v Kyjích
V čase pravidelného setkávání seniorů v kulturním
domě v Kyjích sem poslední zářijovou středu odpoledne
přišla v rámci předvolební akce TOP 09 pro Prahu 14
i naše známá herečka Veronika Žilková. Ji i hudební sku-
pinu „Tvrdík trio“ přivítal lídr Radek Vondra. Veronika
Žilková naše seniory nadchla svou otevřeností a kama-
rádským přístupem, s nímž jim předvedla i své dvoje
taneční šaty a posléze i čaču a quickstep, s nimiž bude
soutěžit v nadcházející, již 4. řadě televizní show Star
Dance. Její taneční partner, úřadující mistr ČR v latin-
sko-amerických tancích Marek Dědík, potom seniory
spolu s Žilkovou naučil taneční kroky čačy a nakonec
ještě se svou stálou taneční partnerkou Světlanou Gudy-
no předvedli mistrovské podání tohoto rytmického tan-
ce. Spolu se zpěvem lidových písní a přednesem Shakes-
pearových sonet bylo toto taneční odpoledne jedním
z nejpříjemnějších v našem kulturním domě. ■

text a foto: ves

listopad 2010 stránku připravila: Alena Veselá naši senioři
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Příjemné setkání
V letošním roce naposledy se sešli v Galerii 14 ve středu 13. října občané naší městské
části, kteří v posledním čtvrtletí dosáhnou na jubileum 70 či více let. Jako obvykle s nimi
přišel pobesedovat starosta Miroslav Froněk, pro něhož to bylo – vzhledem k volbám,
do nichž již nekandidoval, setkání poslední. Přesto seniorům zodpověděl všechny otázky
a trpělivě vysvětloval vše, co bylo potřeba. Senioři vyslovili prosbu, že by rádi potkávali
– zvláště v zimě, když je brzy tma – na ulicích více policistů, protože se mnohdy necítí
bezpečně, ptali se na možnost poslechnout si pěkný koncert (jsou pravidelně v Galerii
14 i v kostele sv. Bartoloměje – info je vždy Listech Prahy 14), mluvilo se o rekonstruk-
cích silnic a chodníků a dalších tématech, která je zajímala. Na snímku vpravo vidíte
Jaroslava Pergla z Černého Mostu, jehož datum narození bylo nejblíže tomuto setkání
jubilantů – narodil se 15. října před 80 lety. ■ text a foto: ves

Od září se náš Klub seniorů zase pravidel-
ně schází v kulturním domě v Kyjích
v Šimanovské ulici a jsou to setkání pří-
jemná. Pravidelně cvičíme taiči a speciální
cvičení na židlích, až do října jsme podni-
kali každé úterý vycházky – poslední je
2. listopadu a jdeme se podívat na Vyše-
hradský hřbitov. Zajímavý pro nás byl

výlet autobusem do Telče se zastaveními
v Dačicích a Slavonicích. Členové našeho
klubu navštívili také divadelní představení
v Divadle pod Palmovkou a v rámci klubu
jsme také vítali nové členky a slavili životní
jubilea. Naši senioři se v klubu cítí dobře
a všichni se vždycky těšíme na další stře-
deční setkání. Máte-li zájem podívat se
mezi nás, kontaktujte předsedkyni Klubu
seniorů na tel. 733 508 351. Rádi vás mezi
sebou přivítáme. Jaroslava Makalová

Zprávy z Klubu

Vlastivědné vycházky 
6. listopadu, sobota: Za nejstarší historií
země do geologického parku na spořilově
i za dalšími zajímavostmi tohoto zahrad-
ního města 1. republiky. Sraz ve 14 hod.
na horní stanici Roztyly – trasy metra C.
7. listopadu, neděle: Funkcionalistické
a kubistické vily předních českých architek-
tů na barandově. Sraz ve 14 hod. na nástu-
pišti stanice Malostranská – trasy metra A.
10. listopadu, středa: Za Antonínem
Dvořákem do Nelahozevsi. Sraz ve 12.20
hod. u pokladen Masarykova nádraží
(odjezd vlaku ve 12.41 hod.)
14. listopadu, neděle: Lapidárium, Ma -
roldovo panoráma – pražská Stromovka.
Sraz ve 14 hod. na nástupišti stanice Nád-
raží Holešovice – trasy metra C.
21. listopadu, neděle: Zámeček Jenerálka
a Šárecké údolí. Sraz ve 14 hod. na nástu-
pišti stanice Dejvická – trasy metra A.
28. listopadu, neděle: Staré a nové ruzyň-
ské letiště. Sraz v 14 hod. na nástupišti sta-
nice Dejvická – trasy metra A.

Nordic Walking!
13. listopadu, sobota: Vycházka „Nordic
Walking“ (chůze s hůlkami – odlehčení
kloubům, rovnání zad, lehký pohyb celého
těla. s cvičením) nad Prokopské údolí.
Sraz v 10.30 hod. u východu metra B, sta-
nice Jinonice. S sebou: pohodlné boty –
s měkkou, ohebnou podrážkou, batoh na
záda!, (nepromokavý oděv), v případě sně-
hu i pro běžkaře. Kontakt: jarkari@se -
znam.cz, 777 046 769, 212 240 383

Pořádá dům seniorů Portus



yla otevřena letos 11. září jako ne -
dílná součást projektu golfového
hřiště Black Bridge (více o něm

v Listech P 14 č. 10), situovaného mezi
sídlištěm Černý Most a Dolními Počerni-
cemi. Samotná restaurace se nachází v pří-
zemním atriovém objektu, jehož součástí
je také golfový klub. Je řešena velkoryse
a nadčasově, má velký, do tvaru L situova-
ný bar, na stěnách jsou celoplošné černo-
bílé fotografie s golfovou tématikou, sedí-
te na pohodlných polstrovaných židlích
a vaše oko může spočinout buď na některé
ze tří plazmových TV, či se pokochat pří-

jemným koutkem přírody včetně vodopá-
du v malém proskleném atriu uprostřed
restaurace. V létě bude stávající sezení v ne -
 zastřešeném centrálním atriu ještě do -
plněno o boční venkovní terasu, odkud
bude působivý pohled na golfové hřiště se
sametovým trávníkem. Předesíláme, že res-
taurace je otevřena pro veřejnost, nikoli jen
pro hráče golfu, jak by se snad na první
pohled mohlo jevit. V jídelním lístku jsme
zaznamenali několik italských specialit
a ochotný číšník nám prozradil, že od jara
příštího roku, až bude dokončeno celé
hřiště s 18 jamkami, se restaurace víc

zaběhne – budou podávat i jídla z čer-
stvých ryb a mořských plodů. Co tedy
v současné době Black Bridge golf resort
nabízí? Šest druhů snídaní v rozmezí
50–90 Kč, předkrmy od 70 do 250 Kč
(např. italské carpaccio – marinované plát-
ky hovězí svíčkové), několik druhů polé-
vek á 45 Kč, devět hlavních jídel v cenové
relaci 130 až 290 Kč, přičemž horní hrani-
ci zaplatíte za 200 gramový hovězí steak,
dovezený z USA. Bohatá je nabídka těsto-
vin, které se pohybují v cenách od 120 do
170 Kč, vybírat můžete také z 16 pizz
v běžných cenách, samozřejmě mají saláty,
dezerty a jako bonbonek na jídelním lístku
je tady nabídka oblíbených jídel ze světo-
vých golfových hřišť. Pro zajímavost uve-
deme alespoň dvě – Bay Hill (Florida), což
jsou kuřecí prsíčka „Louise“ za 290 Kč
a Pebble beach (Californie), neboli hovězí
steak za 390 Kč. Mimochodem, hned
 vedle restaurace vyroste přes zimu golfový
trenažér, který bude simulovat vyhlášená
světová hřiště, takže si můžete zahrát na
nejlepší americké profesionály, a pak si dát
jejich pokrm, aniž byste opustili území
Prahy 14. S pitím je to téměř taktéž. Ná -
pojový lístek je velmi obsáhlý – jak ve své
studené tak teplé části. Nabízí snad všech-
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Black Bridge golf resort
Protože se s koncem roku blíží i konec našeho několikaletého seriálu
Gastroprůvodce Prahou 14, nemohli jsme si nechat ujít příležitost
představit vám zcela novou a pro naši městskou část dosud netypickou
restauraci – Black Bridge golf resort. 

B



no, co si žíznivý návštěvník může přát,
zmíníme kromě piv (můžete mít Plzeň-
ský Prazdroj 12° 0,5 l za 45 Kč, tmavého
Kozla 10° 0,5 l za 40 Kč a nealko Radegast
Birell 0,3 l za 25 Kč) především širokou
škálu vín z vinic předních světových hrá-
čů golfu s cenami od pěti set korun a výše
za láhev. Teď už k naší objednávce. Dali
jsme si kuřecí nudličky Black Bridge se
šalotkou, paprikou, pórkem a jasmínovou
rýží, dále penne guatro formaggi čili těsto-
viny se 4 druhy sýrů a smetanou a do tře-
tice risotto speciale s chřestem, bylinkami,
chery rajčátky a posypané parmezánem,
který byl k dispozici v dózičce na stole
všem. Shodli jsme se, že všechna tři jídla
byla lahodné chuti i vůně, porce přiměře-
né, či spíše větší a výtky jsme neměli ani
k pivu, přičemž jsme si objednali od kaž-
dého nabízeného druhu. Restaurace na nás
celkově zapůsobila velmi sympatickým
dojmem – počínaje prostředím, přes
vstřícnou obsluhu, chutná jídla až po so -
ciál ní zázemí. Dostanete se sem autem
nebo za příznivého počasí na kole – po
projetí Dolními Počernicemi (podél zám-
ku, kostela a školy směrem na Horní Po -
černice) nemůžete přehlédnout velký pou-
tací panel na přemostění silnice, který vás
informuje, že jste vítáni. Na vlastní budově
ale označení restaurace chybí. Pokud tedy
chcete nahlédnout sem i do světa golfu,
máte možnost. Prohlídku tohoto rodícího
se nového areálu může tedy využít každý,
i když přijde „jen“ do restaurace. Black
Bridge, tedy Černý Most má otevřeno kaž-
dý den včetně víkendů a svátků od 11 do
22 hodin. ■

red
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Naše hodnocení
První dojem:                           

Kvalita obsluhy:                                 

Nabídka:                                  

Gurmánský zážitek:              

Sociální zázemí:                     

Celkové hodnocení     90 %

ýstava je instalována ve dvou sá -
lech a přilehlé chodbě Chvalského
zámku, který byl původně středo-

věkou gotickou tvrzí a je přístupna veřej-
nosti denně kromě pondělí od 10 do 17
hod. za symbolické vstupné třiceti korun
až do 28. listopadu. Pivovarnictví a pivo
má v Českých zemích dlouhou a slavnou
historii, kterou si na výstavě můžete projít

krok za krokem, neboť je tu díky exponá-
tům, ale hlavně prostřednictvím informač-
ních panelů zmapována velmi důkladně
a podrobně. Do našeho článku jsme vybra-
li jen několik základních faktografických
údajů a hrstku zajímavostí o pivu, které si
případnou návštěvou výstavy můžete dopl-
nit sami. 

Bójové a první krčma
Již keltští Bójové na našem území si připra-
vovali nápoj z kvašeného obilí, přičemž
naši předkové vařívali po celý rok převážně
svrchně kvašená piva. První krčmu jsme
měli již v 9 stol. V 14. a 15. stol. vznikají
měšťanské pivovary, následovány šlechtic-
kými pivovary, pivovarnictví se stává
výnosnou živností, platí se daně, objevují
se sladovnické cechy a samozřejmě platí
také právo várečné a mílové, jež zakazovalo

dovážet a prodávat pivo odjinud do vzdá-
lenosti jedné míle od hradeb města (7,5 až
11,2 km). Tehdy začala vznikat také pijác-
ká bratrstva a opilství nebylo v 16. stol.
připisováno k nectnostem muže, jen kárá-
ny byly křiklavé příklady! Výroba piva byl
a je velmi složitý proces, zahrnující výrobu
sladu, varnu, vystírku, rmutování, scezová-
ní, chmelovar, chlazení mladiny, kvašení,
dokvašování, stáčení, ledování, cejchování
sudů, čepování… 

Co je vlastně pivo
A víte vůbec přesně, co je vlastně pivo? Je
to slabě alkoholický nápoj připravený ze
sladu, chmele a vody kvašením kulturními
pivovarskými kvasinkami. Hotové pivo
musí být čisté chuti a vůně, řízné, chlebna-
té s bohatou a trvalou pěnou. Pozvedněme
tedy půllitry na zdraví! Není jich u nás
málo, vždyť jeden Čech vypije v průměru
ročně 320 piv, ženám prospívají 2/3 piva
denně, mužům až jeden litr. ■

pokračování na straně 22

Co pijeme: pivo
V minulosti už jsme se pod stejným titulkem zabývali v Listech
zajímavostmi o vodě, kávě, vínu a čaji. Teď přichází na řadu nápoj, který
proslavil Česko na celém světě. Samozřejmě jde o pivo. Proč ho my Češi
tak milujeme? Asi proto, že pivo miluje nás. Pátrání po jeho vzniku,
výrobě, výskytu a dalších podrobnostech jsme měli tentokrát hodně
usnadněné tím, že stačilo navštívit výstavu O pivovarnictví a pivu na
Chvalském zámku v Horních Počernicích.

V



Napsali jste nám
Zajímavý příspěvek nám poslala Dana
Maroszová z Hloubětína. Píše v něm, že se
jí moc líbil náš prázdninový Gastroprů-
vodce po zahrádkách restaurací v Praze 14.
Sama pracuje jako servírka a někdy prý od
hostů slyší po několika pivech opravdu
zajímavá moudra. Teď se jí však dostal do
rukou materiál, který si nemůže nechat
pro sebe, byť zřejmě není z našich končin,
ovšem jeho platnost je celosvětová. Naše
milá čtenářka si myslí, že teorii inteligence
dosud nikdo nevysvětlil lépe. Ta dobrá
duše ani netušila, v jak vhodnou dobu
nám mail do reakce poslala. Moc za něj
děkujeme.

Víš Norme, je to nějak takhle. Stádo bizo-
nů se může pohybovat pouze tak rychle,
jak běží nejpomalejší bizon. Když je stádo
napadeno predátorem, jsou to ti nejslabší
a nejpomalejší jedinci, kteří jsou zabiti
první. Tato přírodní selekce je dobrá pro
celé stádo, protože rychlost celé skupiny
vzrůstá tím, jak jsou slabí jedinci zabíjeni.
Zhruba na stejném principu může lidský
mozek fungovat pouze tak rychle, jak jeho
nejpomalejší mozková buňka. Jak víme,
požívání alkoholu zabíjí mozkové buňky,
ale přirozeně zabíjí jako první ty nejslabší
a nejpomalejší. Tím pádem pravidelná
konzumace piva eliminuje slabé a pomalé
buňky, čímž dělá z našeho mozku rychlej-
ší a více efektivnější orgán. A proto si,
Norme, vždy po pár pivech připadáš chyt-
řejší. 

Je to možné?
Říká se, že pivo vzniklo před šesti tisícov-
kami let v Mezopotámii. Do skladu s obi-
lím se dostala voda, obilí zkvasilo a místní
najednou zjistili, že zkvašené obilí má
omamné účinky a začali ho vyrábět. 
Tolik stručně z prahistorie, ovšem v srpnu
obletěla svět zajímavá informace, podle níž
britská historička Jane Peytonová zkouma-
la historii piva a došla k překvapivým závě-
rům. Pivo podle ní před šesti tisícovkami
let v Mezopotámii a Sumeru vynalezly
ženy, když zjistily, že po zkvašeném obilí
jsou jejich muži mnohem přívětivější

a povolnější. Vařily ho a zlepšovaly, aby
mělo stále lepší chuť. Také ho prý v té době
pily mnohem víc než muži. Teprve na kon-
ci osmnáctého století s nástupem průmy-
slové revoluce muži objevili nové metody
vaření piva, a tak se jeho přípravy ujali oni.
A ve spotřebě prý rychle převálcovali ženy.
Tak, teď ať si to laskavý čtenář přebere,
samozřejmě nejlépe s někým u piva.

A tohle znáte?
K pivu se váže celá plejáda hlášek. My jsme
jich vybrali pouhou desítku, protože chce-
me být i nadále seriozním zpravodajským
měsíčníkem.

• Největší mužská lež zní: Jdeme na jedno.
• Pivo dělá hezká těla.

• Hlad je převlečená žízeň, protože jedno
pivo je jako dvě housky.

• Pro některé řády je pivo chléb boží, a tak
ho pijí během půstů.

• Žádného nápoje nemůže člověk vypít
najednou tolik jako piva.

• Pivo je lék, který ničím nenahradíš.

• Jan Amos Komenský: Od hospody krokem,
do hospody skokem!

Statistika, aneb pět
nej o pivu 
• Nejstarší hostinec je v anglickém Not-
tinghamu připomínán už od roku 1070
a od té doby se stále jmenuje Při cestě do
Jeruzaléma.

• Největší pivnice na světě je v Mnichově.
Jmenuje se Mathäser, vejde se sem 5 500
hostů a denně tu vyčepují 48 000 litrů piva.

• Nejvýše položená restaurace se nachází
v bolívijské Chacaltavě ve výšce 5 340 met -
rů nad mořem, naopak restaurace v Ma -
mutí jeskyni ve státě Kentucky (USA) leží
130 metrů pod mořskou hladinou.

• Nejširší sortiment piva mají v bavorském
Stranbergu, kde můžete v jednom výčepu
ochutnat 100 druhů piv z 15 zemí.

• Nejžíznivější pivaři žijí v irském městeč-
ku Dingle, kde je podle posledního sčítání
48 hospod na 988 obyvatel.

Pivo a sport
Ať chceme či nikoliv, pivo ke sportu oprav-
du patří. Vezměme třeba ten vrcholový
a rovnou olympijský. Vždyť hlavním part-
nerem Českého olympijského výboru je
Pilsner Urquell. A dva naše nejpopulárněj-
ší sporty? Lední hokej na reprezentační
i ligové úrovni výrazně podporuje budě -
jovický Budvar, nejvyšší fotbalová soutěž
má dokonce oficiální název Gambrinus
liga a na dresech ligových týmů v různých
sportech se kromě těchto piv setkáváme
ještě se značkami Staropramen, Starobrno,
Zlatopramen, Litovel, Černá Hora, Zubr,
Chodovar, Hostan a s dalšími, takže ná -
hodný divák vlastně ani neví, kdo s kým
hraje.
Pokud jde o rekreační sport, tak ten je dost
často uváděn jako příležitost „udělat si
žízeň“. Navíc k některým sportům pivo
a hospodské prostředí neodmyslitelně pat-
ří, ať jsou to kuželky nebo bowling, kuleč-
ník či billiard, mariáš případně jiné karetní
hry, šipky a další sporty, z těch venkovních
třeba nohejbal (snímek z turnaje o pohár
starosty Prahy 14 na kurtech u ZŠ Bří
Venc líků), petanque, cykloturistika, běžka-
ření, vodní i pěší turistika. Vyznavači ně -

kterých jiných sportů by třeba tenhle výčet
ještě doplnili o ten svůj a možná i dodali,
že pivo u sportu prostě chutná pořád. Na
jaře a na podzim je akorátní, v létě ochladí
a v zimě zahřeje. ■ red
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PRAHA 14

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

za finanãního pfiispûní Evropské unie

Pro uchování vašich nezapomenutelných
zážitků z dovolené jsme pro vás připravili
výukové programy, ve kterých se naučíte,
na volně stažitelných programech, zpra-
covávat fotografie a videa či se naučíte
vytvářet jmenovky, vizitky a ikony po -
mocí vektorové grafiky.    

GIMP – úprava digitálních fotografií
VideoSpin 2.0 – úprava videa pomocí
časové osy, vkládání zvukových efektů 
MovieMaker – základní program pro
úpravu videa

Inkscape – tvorba jmenovek, vizitek,
letáků 
GeoGebra – matematika zábavnou for-
mou
Každý kurz je rozložen do sedmi lekcí za
cenu 400,– Kč, pro seniory od 65 let
a děti do 18 let za cenu 200,– Kč. Bližší
informace o jednotlivých kurzech nalez-
nete na www.kvizpraha14.cz
Zájemci prosím hlaste se přímo v Centru
vzdělávání a veřejného internetu nebo
na te lefonních číslech: 222 940 933,
222 940 932 nebo 602 161 731 či 

e-mailem: horesovska@cvvi.cz, mazuro-
va@cvvi.cz.

Dopravní spojení do CVVI: Stanice
metra Černý Most či autobusová zastáv-
ka Breitcetlova linek 190 a 273

CVVI nabízí dále tyto služby:

• vysokorychlostní internet 

• skenování 

• černobílý tisk dokumentů 

• laminování dokumentů 

• kopírování • kroužkovou vazbu

• První kroky s Internetem – seznámení se s prostředím internetových vyhledavačů

• Základy práce na PC – poprvé u počítače

• Word – nejrozšířenější program pro práci s textem

• Excel – nejrozšířenější program pro tvorbu tabulek a výpočtů

• PowerPoint – program pro tvorbu prezentací

• Základy tvorby www stránek (pomocí zdrojového kodu HTML)

• Psaní všemi deseti (All Ten Fingers)

PRO PODZIM A ZIMU 2010/2011 PRO VÁS PŘIPRAVUJE

TYTO POČÍTAČOVÉ KURZY:

Nízkoprahový klub Pacific z Černého

Mostu organizuje pro děti pravidelné

akce, na které se všichni vždycky už

dopředu těší. Letos na podzim to byly

jednak závody na koloběžkách, bruslích

a skejtech, které probíhají na tubusu

metra, a potom typická podzimní akce

Drakiáda, neboli velké pouštění draků.

Na tubus přišlo kolem 80 dětí a rodičů

a při organizování závodů pomáhali fi -

remní dobrovolníci z ČSOB. Drakiády

se zúčastnilo asi 60 dětí a rodičů, ale

mohli se zapojit i kolemjdoucí, kteří

vlastního draka neměli, protože pracov-

níci Pacificu měli rezervní draky k zapůj-

čení. ■

STAN, foto: archiv Pacificu

Pacific dětem
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Ze systému hl. m. Prahy 
V Humenci x Sadská 3. 11.
Mochovská x Zelenečská
Svépravická x Šestajovická
Poříčanská x Klánovická
Konzumní x Na Obrátce

Šestajovická x V Chaloupkách 4. 11.
Liblická x Klánovická
Hloubětínská x V Chaloupkách
Zámečnická x Mochovská
Nehvizdská x Zelenečská

Hejtmanská x Vranovská 10. 11.
Tálínská x Oborská
Kardašovská u obch. střediska
Kukelská x Chvaletická
Cidlinská x Maršovská

Želivská x Metujská 11. 11.
Tálínská u čp. 15
Horusická x Osická

Šimanovská x Za Školou
Hodějovská x Za Rokytkou

Herdovská x Bošilecká 18. 11.
Jednostranná
Jezdovická x Froncova
Lipenské náměstí
Nežárská x Jansova

Jordánská x Svárovská 24. 11.
Borská x Rotenská
Stropnická x Za Černým mostem
Vodňanská x Skorkovská
Lásenická x Lipnická

Cvrčkova x Burdova 25. 11.
Splavná x Svárovská
Koclířova x Kačínská
Zvíkovská x Dářská
Dřítenská x Velkoborská
Velkoobjemové kontejnery jsou přistavová-
ny do 14 hodin dne dle rozpisu a odváženy
následující den.

Ze systému Mâ Praha 14

Lomnická x Staňkovská 8. 11.
Doubecká x Baštýřská
Lomnická x Zalinská 9. 11.
Manž. Dostálových č. p. 1303
Bouřilova x Bojčenkova 10. 11.
Anderleho x Gen. Janouška
Dygrýnova x Breicetlova 15. 11.
Kpt. Stránského x Vybíralova
Šromova x Gen. Janouška 18. 11.
Bryksova proti č. p. 949
Ronešova x Volkova 22. 11.
Hlaďova proti č. p. 671 23. 11.
Bobkova proti č.p. 747 24. 11.
Vašátkova x Doležalova 25. 11.

Velkoobjemové kontejnery jsou přistavová-
ny do 14 hodin dne dle rozpisu a odváženy
následující den. 

Velkoobjemové kontejnery na listopad

Odpady, které sbíráme:
Rozpouštědla, kyseliny, zásady, fotochemikálie, pesticidy, zářivky

a jiný odpad obsahující rtuť, oleje a tuk (kromě jedlého), barvy,

tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice, detergenty a odmašťovací pří-

pravky, nepoužitelná cytostatika a léky, baterie a akumulátory.

Zástávky na sběrové trase „D“ 
ve čtvrtek 18. listopadu

Bouřilova x Bojčenkova 15.00–15.20
Volkova x Pospíchalova 15.30–15.50

Vašátkova x Dygrýnova 16.00–16.20
Smikova x Generála Janouška 16.30–16.50
Himrova x Generála Janouška 17.00–17.20
Vybíralova x Kpt. Stránského 17.30–17.50
Fejfarova x Bryksova 18.00–18.20
Kučerova x Mansfeldova 18.30–18.50

V uvedených dnech je obsluhována celá sběrová trasa se všemi
zastávkami. Nebezpečné odpady odevzdávejte výhradně obsluze
sběrového vozidla! OŽP ÚMČ Praha 14

HARMONOGRAM SBùRU NEBEZPEâNÉHO ODPADU

6. listopadu (sobota)
Vodňanská x Koclířova 8.00–8.30
Svárovská x Jordánská 8.40–9.10
Svárovská x Skryjská 9.20–9.50
Branská u č.p. 348 10.00–10.30
Vírská x Branská 10.40–11.10
Lipnická x Světská 11.20–11.50
Splavná x Babylonská 12.00–12.30
Borská x Rotenská 12.40–13.10
Podlišovská 
x Koberkova 13.30–14.00

7. listopadu (neděle)
Sadská x V Humenci 8.00–8.30
Šestajovická x Svépravická 8.40–9.10
V Chaloupkách x 
Hloubětínská 9.15–9.45
V Chaloupkách x Kyjská 9.50–10.20

V Chaloupkách x Vaňkova 10.25–10.55
V Chaloupkách x 
Poříčanská 11.00–11.30
Nedvědická x Žehuňská 11.40–12.10
Tálínská u č. p. 1038 12.20–12.50
Tálínská x Oborská 13.00–13.30
Vlkovická x Bošilecká 13.45–14.15

Hejtmanská x Vajgarská 8.00–8.30
Hejtmanská x Vranovská 8.40–9.10
Želivská x Metujská 9.20–9.50
Sklenská u č. p. 102 9.55–10.25
Hůrská u č. p. 528 10.30–11.00
Hodějovská u kontejnerů 11.15–11.45
Froncova x Jezdovická 11.50–12.20
Novozámecká x Vidlák 12.25–12.55
Lipenské náměstí 13.00–13.30
Spolská x Mílovská 13.45–14.15

Staňkovská x Pasecká 8.00–8.30
Panenská x Lomnická 8.35–9.05
Písčitá x Zalinská 9.10–9.40
9.května x Písčitá 9.45–10.15
Doubecká x Baštýřská 10:25–10:55
Hamerská x Horusická 11.10–11.40
Hamerská x Kališťská 11.45–12.15
Sýkovecká x Pávovské nám. 12.25–12.55
Dářská x Zvíkovská 13.05–13:35
Třešňová u č. p. 10 13.45–14.15

Upozorňujeme:
Svozové vozy na bioodpad jsou určeny pouze
na rostlinný odpad včetně větví (dřevin).
Kmeny a větve musí být nařezány na menší
díly, aby byla lepší manipulovatelnost a ulo-
žení do kontejneru. Odpad nesmí obsahovat
PVC, papír, apod.
Kontejnery nejsou určeny na odpad z provo-
zu domácností, dřevěný nábytek a chemicky
ošetřené dřevo a podnikatelským subjektům.

OŽP ÚMČ Praha 14

Harmonogram bioodpadu – podzim 2010
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• 3300 zapl. za zl. Svatovácl. 1dukát, a jiné zl.

mince – ruské zl. ruble, šperky s brilianty i bez

nich, st. stolní stříbro, bronz. sošky atd. Hle-

dáme st. ruské stř. předměty, i jednotlivě! Kou-

píme st. obraz lokomotivy od Ronka nebo Kre-

i bicha. Obraz moře, lodě, přístavu-sign. Jos.

Svoboda (cca 35 000 Kč), INTERANTIK Pra-

ha 9, Pod pekárnami 3, Modrý dům, naproti

výstupu z metra B-Vysočanská. T-283 893 334,

event. 604 444 471. 09/17

Šmíd a Syrový
• přestavby bytových jader

• rekonstrukce koupelen

• zednické práce

• obklady a dlažby
www.smid-syrovy.cz

tel. 606 903 561, 606 318 139

• Cukrárna – občerstvení MM, Praha 9-
-Kyje, Hodějovská 11. Na objednávku vyrá-
bíme pro všechny příležitosti: dorty nízké,
patrové, dětské, minizákusky. Klasická výro-
ba bez použití instantních krémů a rostlin-
né šlehačky. Tel.: 731 759 496. 07/12

KOMPLETNÍ PRÁCE
ELEKTRIKÁŘSKÉ A STAVEBNÍ

REKONSTRUKCE BYTŮ, 
BYTOVÝCH JADER A KUCHYNÍ

Elektroinstalační, zednické, obkladačské
a instalatérské práce na klíč

dle požadavků kuchyňských studií a zákazníků

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

www.svobodaanejtek.wz.cz

ZNALECKÉ OCENĚNÍ 
NEMOVITOSTÍ, POZEMKŮ, 
BYTŮ A STAVEB PROVEDE

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

 MATÝSEK 
 

 MATÝSEK 
 

 MATÝSEK 

BB Bikes s.r.o.
Ocelkova 643/20, Praha 9

Otevírací doba: 

-
ských kol pro ských kol pro ských kol pro 

-

BB Bikes s.r.oBB Biikes s.r.o
Oceellkovva 664343/3/2/2020 Pr

Otevírací doba:
Ocelkova 643/20, Pr,

o.o.
raaha 9raha 9

• Čištění koberců, sedacích souprav, mytí
oken, telefon: 603 973 500. 05/04

AUTODOPRAVA – ZEMNÍ PRÁCE 
MILAN PETRUŽÁLEK

• Kontejnery, sklápěč, valník Tel.: 281 931 419
• Sutě, odpad, zemina Fax: 281 931 512
• Písky, drtě, kačírek www.sute-pisky.cz
• Recyklát a tříděná zemina
• Demolice–hydraul. kladivo
• Deponie Praha 9

Mobil: 603 242 142

• novostavby 
rodinných domů

• rekonstrukce objektů

• rekonstrukce bytů 
a kanceláří

• zateplování fasád

• stavební dozor

• autorizace k programu „Zelená úsporám“

Stavební firma

Ing. Martin Jeřábek
Hejtmanská 31
Praha 9-Kyje

Tel.: 603 542 871

jerabek.inrepo@seznam.cz
www.inrepo.cz

• Restaurace a penzion ŠIMANDA, Šima-
novská 47, Kyje a Rest.LUSI vás zvou na
vepřové hody ve dnech 12. až 14.11.2010.
Po dobu hodů pivo 10˚ za 17 Kč. 11/17

• Děkujeme všem občanům Prahy 14, kte-
ří přišli k volbám a dali hlas zástupcům Stra-
ny zelených v Praze 14. Zelení byli v Praze
14 po celé 4 roky v opozici a i dále budeme
v tomto volebním období stát na straně
veřejnosti v ochraně životního prostředí,
veřejného prostoru i zeleně. 11/18

• Čistíme koberce a čalouněný nábytek
mokrou metodou profi stroji Karcher.
Od 15 Kč/m2. Pracujeme i o víkendu. Do -
pra va ZDARMA. www.cistimekoberce.cz,
T.: 777 717 818 11/19

• Fa J. Macháč – Rekonstrukce umakarto-
vých koupelen obkladovými panely – levně
od 30.000, rychle 3 až 5 dní, bez bourání
a nepořádku. Výměny van, klozetů, baterií,
kuch. desek, instalace sprch. koutů, dlažby,
malování, lepení podhledů, drobné zednické
práce a jiné práce na zvelebení vašeho bytu,
tel.: 777/ 325 466. 02/02

• Fotoateliér – Bobkova 738, průkazové
fotografie na počkání, rodinné foto, ob -
jednávky 7 dní v týdnu, 777 200 271, 
www. studioren.cz. 11/03

• Hlídání dětí 0,5–6 let (sportovní pro-
gram), po-pá 9–12 hod., 150 Kč/3 hod/dítě,
SPORTAREÁL SATALICE, www.studiosa-
talice.cz, tel.: 721/447 071. 11/06

• KADEŘNICTVÍ ANY – dámské, pán-
ské, dětské. Bez objednání! Kvalita za nízké
ceny! 5 minut od metra Rajská zahrada ve
squash centru, Za Černým mostem 1425,
Praha 9-Kyje, tel: 608 159 889, 776 480 177.
www.kadernictviany.estranky.cz, dále nabízí-
me: MANIKÚRA-MODELÁŽ NEH TŮ,
akce, slevy pro studenty! Tel: 731 150 841,
www.nehty-ronie.estranky.cz 11/07

• DELFA, „Moravská stavební“, zednické
a stavební práce všeho druhu (profesionálně,
rychle, levně), tel.: 604/ 109 895, p. Pokor-
ný, e-mail: delfa@delfa.cz. 11/08

• Vyměním byt 3+1+L (79 m2) v Kyjích
sídl. Jahodnice za menší s doplatkem, pouze
os. vl., tel.: 607 985 042. 11/10

• Matematiku perfektně doučí středoškol-
ský profesor. Tel.: 603 909 327, 281 914 562.

04/01

PLACENÁ ŘÁDKOVÁ INZERCE
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Otevfieno PO–NE: 11.00–24.00 hod.

Gastronomické akce
v roce 2010

28. 10.–31. 11. Uherská Rapsodie (vybrané pochoutky z maìarské kuchynû)

11. 11.–14. 11. Dny Svatomartinské husy, svatomartinské víno a dal‰í lahÛdky.

18. 11.–21. 11. Beaujolais nouveau a francouzská kuchynû

3.12.–5. 12. Kyjská pfiedvánoãní zabijaãka
(3. 12. zde bude úfiadovat mistr fiezník)

17. 12.–19. 12. Pfiedvánoãní kapr trochu jinak
(17. 12. od 19 hodin Ïivá muzika)

Restaurace Bowling 
u Sv. Bartolomûje, 
Prelátská 12, 
198 00 Praha 9-Kyje, 
tel.: 281 868 678, 602 269 882
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SNĚZ  CO 

MŮŽEŠ

www.letapane.cz

Chcete začít hrát golf?

• Novinka   -   širokoúhlý,  panoramatický  3D  simulátor,  jediný  v  Evropě!

Malletova 2350/6, 190 00, Praha 9, tel.: 296 786 172, www.sportcentrumstep.cz

Sportcentrum Step, to je také:
• Tenis
• Squash 
• Badminton 
• Fitness studio
• Bowling 
• Bazén 25m, relax zóna 
• Saunový svět
• Velkokapacitní parkoviště
• Myčka automobilů
• Restaurace
• Dětský koutek

• dvoupatrový driving range
• 16 odpališt’
• 9 simulátorů
• putting green
• prodejna golfového zboží
• bar
• výhodné depozitní karty se slevou

Nabízíme tréninky se špič-
kovými golfovými profesionály 
pro začátečníky i pokročilé.

Podrobnější informace na :
www.sportcentrumstep.cz
Nebo na tel.:  775 996 221
 725 551 314

gg
Golf Indoor Step je tu pro vás!

ntrumstep cz

p
mobilů

ek
PARKOVÁNÍ

PARKOVÁNÍ

      
ZDARMA!

     
 ZDARMA!

Golf IndooGolf IndooInflGo dooooG dnIlfo doo

Po předložení 

Po předložení 

tohoto inzerátu

tohoto inzerátu

VSTUP ZDARMA!

VSTUP ZDARMA!

Uzávěrka
inzerce a příspěvků

pro č. 12 je do

15. 11 2010
pí. Rudolfová

281 005 581



Chcete před Vánoci inzerovat v Listech?
Máte k tomu teď jedinečnou příležitost: Váš inzerát uvidí víc
očí, než si myslíte. Inzerát můžete podat do 15. listopadu popr-
vé na třech místech: u Renaty Rudolfové na ÚMČ Praha 14,
v CVVI v Maňákově ulici 745 a nebo přímo v sídle KVIZ Pra-
ha14, kulturní dům Kyje, Šimanovská 47.
www.kvizpraha14.cz
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cena inzerce
60 Kč/cm2

včetně DPH

P14

• Čištění koberců, sedacích souprav, mytí
oken, telefon: 603 973 500. 05/04

Veterinární klinika pro malá zvířata
MVDr. Jan Mecera

Kpt. Stránského 999, Černý Most
Tel.: 281 910 491, po–pá 9–12, 14–19 hod.

Veterinární klinika
Haškova 16, 250 88 Čelákovice-Záluží

Tel.: 326 991 099, 
po–so 9–12, 14–20 hod.

ne 15–19 hod.

www.veterinainfo.cz
Koňský hnůj dovezu zdarma, 

doprava za symbolickou cenu. 
Tel.: 602 371 605, 602 207 116.

Odvozu sutě, dom. odpadu kontejnery 2 m3–9 m3. 
Dovoz písků, štěrku, zeminy atd., 

tel.: 602 371 605, 602 207 116

VETERINÁRNÍ KLINIKA PARNÍK
Komplexní veterinární péče o malá zvířata

Ordinační hodiny denně
pondělí až pátek 9.00–20.00
sobota a svátek 9.00–13.00
neděle 15.00–19.00

Gen. Janouška 902
Praha 9-Černý Most II.

Tel.: 281 918 862, 
mobil: 736 481 098

www.veterina-parnik.cz
Akce (do konce roku 2010)

Zubní prohlídka psa a kočky zdarma

3. ročník prodejní výstavy
ADVENT 2010

Výrobků dílny „DOBEŠKA“
– adventní věnce
– vánoční svícny a dekorace
– drobné dárky
– ukázky Vánočních tabulí

20.–21. 11. 2010 vždy od 9 do 17h
Penzion Český statek, Národ. hrdinů 7

Dolní Počernice
Pořádající: Dana Dobešová 604777054

foto z předešlých ročníků na :
http://dobes-site.cz/kytky/

• Hledáme menší byt
k pronájmu pro 2 oso-
by, nekuřáci bez zvířat,
garsonka – 2+kk do
10.000 Kč včetně po -
platků. Zařízení na do -
hodě, tel.: 220 806 245,
605 845 088. 11/11 

• Pronajmeme 1+kk
za 8500 Kč a 2+kk za
10.000 Kč. Ceny jsou
včetně všech poplatků,
panelový dům, dostup-
nost metra, zařízení
dohodou. Volejte pí
Gieckovou na telefon
777 615 730. 11/11a
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Fotbalové hvězdy
v Kyjích
Kdo chodí na fotbalové zápasy do Kyjí,
setká se tu s atmosférou a kulisou, kte-
rá je charakteristická pro náš venkovský
fotbal: lidové vstupné za dvacku, u stán-
ku se čepuje pivo a hned vedle se grilu-
jí klobásky, setkávají se tu staří známí
a komentují dění na fotbalovém trávní-
ku, ti nejskalnější fandové vykřikují
občas hlášky, které nebývají vůči akté-
rům na hřišti zrovna nejzdvořilejší.
Zkrátka všichni se tu cítí jako doma a to
je fajn. Kyjský stadión míval kdysi kla-
sickou škváru, dnes je tu krásný tráv-
ník a také nová tribuna s luxusní res-
taurací a klubem. 
Zápas I. A. třídy mezi domácí TJ Kyje
a Dolními Chabry v neděli 17. říj na
přilákal na kyjský stadión přes tři stov-
ky diváků. Více než kdy jindy. Dů vo -
dem bylo, že v dresu hostů nastoupily
hned čtyři velké fotbalové hvězdy. Před-
seda fotbalového svazu Ivan Hašek, dále
bratr Tomáše Rosického Jiří a ná dav -
kem nejznámější fotbalový tchán se ze -
těm, dvojice Vízek a Šmicer. Ladislav
Vízek s předsedou (viz největší foto)
odehráli celý zápas a mezi hráči o jednu
i více generaci mladšími si nevedli špat-
ně, mají to ještě v noze, jak se říká, byť
už neběhají po trávníku jako zamlada.
Po přestávce nastal mezi diváky šum,
neboť dorazil „Šmíca“. S číslem 14
(v Pra ze 14) se u lavičky rozcvičoval
a střídal za stavu 3:1 pro domácí. Hlav-
ně jeho zásluhou pak Chabry otočily
skóre a zápas vyrovnaly na konečných
3:3. Podařilo se mi mimo jiné vyfotit
Vladimíra Šmicera při zakončení parád-
ní akce, kdy obešel tři hráče a lehce
zavěsil do prázdné svatyně domácích
(foto vpravo uprostřed). Nebylo divu,
že to byl právě on, kdo se po zápase nej-
víc podepisoval fanouškům. ■

text a foto: jš

informace
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Podzimní Ekoden připravila Občanská inspirace tentokrát v indiánském stylu.
Babí léto 9. října nasvítilo a ohřálo slunečními paprsky všech deset stanovišť ve
vnitrobloku, kde Ekodny pravidelně na jaře a na podzim již pěknou řádku let pro-
bíhají. Hostem byl tentokrát Petr Šuror, který s sebou přivezl několik bubnů –
mezi nimi i pravý indiánský buben djembe – na které si mohly děti do rytmu samy
zabubnovat. Zajímavým zpestřením byl také pravý indiánský wigwam, který
zapůjčila firma InDios s.r.o., která se specializuje na stavění stanů. Uvnitř si děti
mohly vyzkoušet, jak bydleli Indiáni a zapřemýšlet o tom, jaký dopad mělo na
životní prostředí jejich bydlení a jaký má to naše.
O kousek dál hádaly, které plodiny Indiáni jako
první na světě domestikovali a od nich je převzal
později ostatní svět. Kromě toho se tu ještě nav -
lékaly korálky, tipovala se zvířata podle stop, vyrá-
běly se indiánské čelenky a indiánské zdobení
obličeje atd. Díky lákavému tématu, ukázkové-
mu počasí a hlavně nadšeným a skvělým li -
dem z Občanské inspirace na Černém Mostě, se
Indián ský Ekoden opravdu vydařil. ■

text a foto: ves

Indiánský Ekoden


