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LISTY

2006
prosinec

MĚSÍČNÍK OBČANŮ ČERNÉHO MOSTU, HLOUBĚTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC

foto: A.Veselá a J. Kanûrová

Panorama Hradãan – symbol hl. m. Prahy, kostel
sv. Bartolomûje – symbol na‰í Prahy 14. Obûma noãními pohledy chceme evokovat atmosféru blíÏícího se
konce roku a vánoãních svátkÛ. Zajímavé pohledy
z vûÏe kyjského kostela pﬁiná‰íme na str. 25.
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Ustavující zasedání Zastupitelstva MČ Praha 14
stavující zasedání Zastupitelstva Mâ Praha 14 se uskuteãnilo v úter˘
14. 11. 2006 od 17 hod. v Galerii 14 na âerném Mostû. Pﬁítomno bylo
v‰ech 31 zvolen˘ch zastupitelÛ, kteﬁí po ovûﬁení sv˘ch mandátÛ sloÏili pﬁedepsan˘ slib. Zastupitelstvo stanovilo, Ïe rada bude mít maximální poãet
9 ãlenÛ, z toho 6 neuvolnûn˘ch. Starostou byl zvolen poãtem 22 hlasÛ (5 se
zdrÏelo, 3 proti) Ing. Miroslav Franûk (ODS), jenÏ tuto funkci vykonával
jiÏ v pﬁedchozích dvou volebních obdobích. Jedin˘ protikandidát na funkci starosty Ing. Jiﬁí
Feﬁtek (bezpartijní za
Stranu zelen˘ch) získal pouze 3 hlasy
(15 proti, 12 se zdrÏelo). Zastupitelstvo dále
zvolilo dva zástupce
starosty (dosud byli
tﬁi): Mgr. Jitku Îákovou a Bohumila Sobotku a neuvolnûné
ãleny rady: Ing. Evu
BaÏilovou, Renatu Hu‰kovou, PhDr. Zuzanu
Jelenovou, Vladimíru
Petzoldovou, Mgr. Daniela Rovana a Ing.
Miroslava Skalu. Provádûním obãansk˘ch
svatebních obﬁadÛ byli
vedle uvolnûn˘ch ãleDo zvolení starosty ﬁídila dle zákona
nÛ rady (starosta a jeho
jednání nejstar‰í ãlenka zastupitelstva
dva zástupci) povûﬁeEva Dokonalová
ni Ing. Miroslav Skala a Miroslav Dvoﬁák.
Opatﬁováním listin Mâ Praha 14 doloÏkou ve smyslu § 43 zákona
ã. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze byli zastupitelstvem povûﬁeni: Eva Dokonalová, Miroslav Dvoﬁák a Ing. Miroslav VyslouÏil.
Jednání zastupitelstva sledovali redaktoﬁi PraÏského deníku a je‰tû ten
veãer se na teletexu âT24 objevila zpráva o zvolení staronového starosty Prahy 14 Ing. Miroslava FroÀka.
j‰, foto: ves

U

První zprava novû zvolen˘ zástupce starosty Bohumil Sobotka

Poznámka redakce: profily v‰ech ãlenÛ zastupitelstva uveﬁejÀujeme
na str. 17 aÏ 20.

Nejmlad‰í ãlen zastupitelstva,
dvacetilet˘ Vojtûch ·ebek

Vpravo Mgr. Jitka Îáková, zvolená zástupkyní starosty, skládá pﬁedepsan˘ slib

B˘val˘ zástupce starosty Ing. Miroslav
Skala byl zvolen neuvolnûn˘m ãlenem rady

Starosta Ing. Miroslav
Fronûk pﬁi hlasování
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Úřad městské části Praha 14
Bﬁí VenclíkÛ 1073, âern˘ Most, 198 21 Praha 9
ústﬁedna: 281 005 111, 225 295 111 (místo 111 moÏno volit linku), fax podatelna: 281 912
861,
sekretariát starosty: fax 281 912 855 a tel. 281 005 235, fax místostarostové: 281 005 380
Informaãní kanceláﬁ: informace@p14.mepnet.cz
Elektronická adresa úﬁadu:
podatelna@p14.mepnet.cz, posta@p14.mepnet.cz
Webové stránky úﬁadu: www.praha14.cz

Úřední hodiny:
všechny odbory
pondûlí a stﬁeda
pokladna ÚMČ
pondûlí a stﬁeda
a 13–18 hod.
úter˘ a ãtvrtek
pátek

7.30–18 hod.

ověřování
pondûlí a stﬁeda
úter˘ a ãtvrtek
pátek

7.30–18 hod.
7.30–14 hod.
7.30–12 hod.

informace a podatelna
pondûlí a stﬁeda
úter˘ a ãtvrtek
pátek

7.30–18 hod.
7.30–15 hod.
7.30–14 hod.

13–15 hod.
7.30–12 hod.

Na svém 93. jednání dne
6. 11. Rada mj.

schválila IX. rozpoãtové opatﬁení
Mâ Praha 14 na rok 2006. Rozpoãet po tomto opatﬁení k 17. 10. 2006
ãin 299 124,80 tis. Kã
schválila ãástku urãenou rozpoãtem mûstské ãásti Praha 14 pro rok
2007 do zamûstnaneckého fondu ve
v˘‰i 2.500.000 Kã
schválila nov˘ metodick˘ pokyn
k vymáhání pohledávek, tj. nájemného a úhrad za plnûní spojená s uÏíváním bytÛ a nebytov˘ch prostor
schválila nav˘‰ení ceny díla „rekonstrukce asfaltové plochy na víceúãelovou plochu s umûl˘m povrchem Z· Bﬁí VenclíkÛ ã. p. 1140,
Praha 14 – âern˘ Most“ o ãástku
27.806,50 korun s DPH za dodateãné práce
souhlasila s návrhem na zv˘‰ení
odmûn ãlenÛm a zapisovatelÛm okrskov˘ch volebních komisí pro volby do Zastupitelstva m. ã. Praha 14
a Zastupitelstva hl. m. Prahy o ãástku 500 Kã
vzala na vûdomí dokumentaci pro
územní ﬁízení na umístûní stavby
„Golfov˘ areál GOLF RESORT
BLACK BRIDGE, Praha 9 – Dolní Poãernice“, která se nachází na
pozemcích pﬁedev‰ím v k. ú. Dolní
Poãernice a okrajovû se dot˘ká
i pozemkÛ v k. ú. âern˘ Most
nesouhlasila s pﬁedloÏenou dokumentací pro územní ﬁízení na
umístûní stavby „Rezidenãní bydlení U KﬁíÏovnického dvora – ·estajovická, Klánovická“, která se
dotkne pozemku parc. ã. 784/3,
784/4 k. ú. Hloubûtín. PoÏaduje:
dodrÏet podle územního plánu hl. m.
Prahy stanoven˘ v˘‰kov˘ regulativ
v území historického jádra obce
a sníÏit koeficient zastavûnosti

schválila X. rozpoãtové opatﬁení
Mâ Praha 14 na rok 2006. Rozpoãet
po tomto opatﬁení k 1. 11. 2006 ãiní
299 975,70 tis.Kã
schválila ukonãení nájemní
smlouvy ze dne 24. 4. 1996 a nájemní smlouvy ze dne 12. 9. 1997,
v obou pﬁípadech z dÛvodu hrubého
poru‰ení smluvního vztahu, ke dni
28. 2. 2007
schválila ukonãení nájemní
smlouvy ze dne 6. 1. 1997 na pronájem pozemku parc. ã. 2832 a ãást
pozemku parc. ã. 1760, díl ã. 3 o celkové v˘mûﬁe 317 m2 v zahrádkáﬁské
kolonii v ul. Borská, k. ú. Kyje
souhlasila
1. s uzavﬁením dodatku k darovací
smlouvû se spol. Belstav, s. r. o., kdy
finanãní prostﬁedky, které byly darovány na‰í mûstské ãásti na akci âern˘ Most sportuje 2006, budou ve v˘‰i
29.941,20 Kã pﬁevedeny na poﬁádání kulturních, sportovních a spoleãensk˘ch akcí
2. s uzavﬁením dodatku k darovací
smlouvû se spol. Správa majetku Praha 14, a. s., kdy finanãní prostﬁedky,
které byly darovány na‰í mûstské
ãásti na akci âern˘ Most sportuje
2006, budou ve v˘‰i 30.000 Kã pﬁevedeny na poﬁádání kulturních, sportovních a spoleãensk˘ch akcí
souhlasila s umístûním optického
kabelu do pozemkÛ parc. ã. 1695/1,
2886/1, 2889/1 a 2889/21, k. ú. Kyje
a s uzavﬁením smlouvy o budoucí
smlouvû o zﬁízení vûcného bﬁemene
umístûní optického kabelu sitû Karneval Media
souhlasila se zveﬁejnûním zámûru na pronájem zahrádek umístûn˘ch
na pozemku parc. ã. 110 o v˘mûﬁe
539 m2, parc. ã. 113 o v˘mûﬁe 316 m2
a par. ã. 115 o v˘mûﬁe 309 m2, v‰e
v k. ú. Kyje, za cenu 30 Kã/m2/rok
souhlasila se zveﬁejnûním zámû-

•
•

•

•

•

Na svém 1. jednání dne
21. 11. Rada mj.

•

schválila zﬁízení pracovního místa referent – pﬁestupkáﬁ odboru Kanceláﬁe starosty ve tﬁ. 9 k 1. 1. 2007
souhlasila s uzavﬁením smlouvy
o smlouvû budoucí se spoleãností
Emil Frey âR, s. r. o. na uloÏení
kanalizaãní a plynové pﬁípojky do
pozemku parc. ã. 2807/1, k. ú. Kyje
souhlasila s uzavﬁením smlouvy
o zﬁízení vûcného bﬁemene uloÏení
topného kanálu do pozemku parc.
ã. 2668/3, k. ú. Kyje
souhlasila s uzavﬁením smlouvy
o smlouvû budoucí o zﬁízení vûcného
bﬁemene uloÏení optického pﬁipojení
do pozemkÛ parc. ã. 170 a 2647/1,
k. ú. Kyje se spol. Radiokomunikace,
a. s.
souhlasila s poskytnutím pﬁíspûvku ve v˘‰i 50 000 Kã na vybudování pﬁeãerpávací jímky spla‰kové
kanalizace pro RD manÏelÛ Kamarádov˘ch
souhlasila se zmûnou polyfunkãní plochy smí‰eného obchodu a sluÏeb – SVO na plochu ãistû obytnou
OB pro v˘stavbu rodinn˘ch domÛ za
podmínky zachování koeficientu
míry vyuÏití B8 a to na ãásti pozemku parc. ã. 1389/1, 1389/3 k. ú. Hloubûtín
doporuãila ZMâ Praha 14 schválit podání Ïádosti o dotaci z dotaãního
programu „Podpora terénní práce
2007“ a schválit finanãní spoluúãast
na tomto programu ve v˘‰i 61.469
korun z rozpoãtu Mâ Praha 14
nemûla námitek ke zmûnû územního plánu hl. m. Prahy funkãního
vyuÏití pozemku parc. ã. 260/10 k. ú.
Kyje z pﬁírodní nelesní plochy ZN na
polyfunkãní území v‰eobecnû obytné OV a s ãasov˘m posunem pﬁed
rok 2010 pro v˘stavbu 2 rodinn˘ch
domÛ
vzala na vûdomí sloÏení hlavní
inventarizaãní komise (HIK) pro
zaji‰tûní a provedení inventarizace
majetku a závazkÛ hl. m. Prahy, jehoÏ
správa je Statutem hl. m. Prahy
svûﬁena mûstské ãásti Praha 14,
k 31. 12. 2006
vzala na vûdomí rezignaci pana
Bohumila Sobotky na funkci vedoucího odboru Kanceláﬁe starosty v souvislosti s jeho zvolením do funkce
zástupce starosty Mâ Praha 14

•

Na svém 92. jednání dne
24. 10. Rada mj.

•

•

7.30–12

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

•

ru a následn˘m uzavﬁením nájemní
smlouvy na pronájem ãásti pozemku
parc. ã. 2626/1 v k. ú. Kyje o v˘mûﬁe cca 30 m2 za úãelem prozatímního
umístûní obytné maringotky za nájemné ve v˘‰i 30 Kã/m2/rok
vzala na vûdomí návrh jednacího a volebního ﬁádu pro 1. ustavující zasedání Zastupitelstva Mâ Praha 14

•
•
•
•

•

•
•

•
•
•
•

•
•

•

•

vzala na vûdomí informaci o sou•ãasné
situaci na Z· Gen. Janou‰ka.
PoÏaduje: doplnit písemnou informaci o situaci na Z· Gen. Janou‰ka
o korespondenci od ãervna 2006; vést
jednání s pí ﬁeditelkou, zástupcem
odborové organizace, zástupcem pedagogického sboru, pﬁedsedou rady
‰koly o moÏn˘ch ﬁe‰eních vzniklé
situace; pﬁedloÏit na pﬁí‰tím jednání
Rady návrhy na ﬁe‰ení situace na
Z· Gen. Janou‰ka
vzala na vûdomí rozdûlení kompetencí starosty a zástupcÛ starosty
v samostatné pÛsobnosti Mâ Praha 14

•

Komise pro sociálně právní
ochranu dětí a sociálních
věcí (25. 9.)
Komise projednala informaci o volnoãasov˘ch aktivitách na území Prahy 14 v dobû letních prázdnin, dále
byla informována o pﬁípravû 2. víkendového pobytu pro dûti ohroÏené
sociálním vylouãením a o provozu
Domu sociálních sluÏeb na âerném
Mostû. StûÏejním bodem programu
byla témata grantového ﬁízení v oblasti sociálních sluÏeb pro rok 2007,
v nichÏ je potﬁeba zohlednit tyto priority: sociální sluÏby, práci s ohroÏen˘mi dûtmi a dûtmi s poruchami
chování, práci se seniory se zﬁetelem
na volnoãasové aktivity, kulturní
a spoleãenské vyÏití. Pﬁedsedkynû
komise PhDr. Hana Urbanová informovala o realizaci vzdûlávacího kurzu poskytovatelÛ sociálních sluÏeb,
jenÏ poﬁádá SdruÏení na pomoc pro
dûti s handicapy.
Poznámka: informace o odborn˘ch
komisích a v˘borech jsou zpracovány
redakcí podle ovûﬁen˘ch zápisÛ z jednání tûchto orgánÛ. Zápisy naleznete
na www.praha14.cz. Usnesení odborn˘ch komisí Rady Mâ Praha 14 jsou
pouze doporuãující a nejsou pro Mâ
Praha 14 závazné.

Vánoce ve stanu
Po loÀské úspû‰né premiéﬁe
se opût uskuteãní u ka‰ny pﬁed
koneãnou metra âern˘ Most
Vánoce ve vyhﬁívaném stanu.
Svoji rukodûlnou dovednost
a fantazii zde formou rozmanit˘ch v˘robkÛ nabídnou
veﬁejnosti místní neziskové
organizace a ‰koly. Pﬁijìte se
podívat do vánoãního stanu, kde si budete moci
vybrat drobné vánoãní dárky, ve stﬁedu
20. prosince od 14
do 18 hodin.

Vydává Mûstská ãást Praha 14 • Roãník XI • Náklad 19 000 v˘tiskÛ • Adresa redakce: Bratﬁí VenclíkÛ 1072, 198 21 Praha 9 – âern˘ Most, (7 patro), tel. 281 005 580–82 a 281 005 445,
mail listyprahy14@p14.mepnet.cz • www.praha14.cz • ·éfredaktor Mgr. Jaroslav ·míd, smid@p14.mepnet.cz , 281 005 582, 606 693 126. Redakce Mgr. Alena Veselá, Mgr. Pavel Vokurka, Jiﬁina RÛÏiãková • Redakãní rada: Ing. Miroslav Fronûk, Mgr. Jitka Îáková, Ing. Ludûk Lis˘, Bohumil Sobotka, Mgr. Jaroslav ·míd, Mgr. Pavel Vokurka, Mgr. Alena Veselá • Reg.
ã. MK âR E 12085. • Zlom ARTEDIT, s.r.o., Praha • Tisk Moraviapress, a.s. • Distribuce âeská po‰ta, s.p. • Pﬁeti‰tûní povoleno s uvedením pramene • Za vûcnou správnost pﬁíspûvkÛ odpovídá autor, za obsah ãísla vydavatel • Redakce si vyhrazuje právo zkracovat do‰lé pﬁíspûvky • NevyÏádané rukopisy a fotografie se nevracejí • Uzávûrka ãísla dne 15. 11. 2006 •
Toto ãíslo je distribuováno 1.–5. 12. 2006
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„Den zdraví“ v Galerii 14

Poradna zdravé v˘Ïivy nabízela nepﬁeberné mnoÏství informací, z nichÏ si kaÏd˘ vybral pro sebe ty nejvhodnûj‰í

Vy‰etﬁení glykémie a celkového cholesterolu

Mûﬁení krevního tlaku a pulsu

Mûﬁení mnoÏství tûlesného tuku a stanovení BMI

Charitativní bazar
ukáže cestu
Netradiãní Vánoce zaÏijí letos dûti
z pûti dûtsk˘ch domovÛ a lidé z Centra zdravotnû postiÏen˘ch. Ve stﬁedu
6. prosince bude oficiálnû odstartován projekt, kter˘ nese název Charitativní bazar. Jeho cílem je shromáÏdûní vûcn˘ch darÛ, které budou
pﬁerozdûleny potﬁebn˘m. Impulsem
pro vytvoﬁení Charitativního bazaru
byl leto‰ní roãník závodÛ Dûtsk˘
domov cup 2006. „Vût‰inou lidé pﬁispívají na charitu penûzi nebo nakupují hraãky pro dûti. My pﬁicházíme
s alternativou, která je hmatatelná.
Rozdáme vybran˘m institucím hygienické potﬁeby, obleãení apod. Jedná
se o vûci, které jsou paradoxnû nedostatkov˘m zboÏím,“ uvedla patronka projektu a vedoucí odboru strategické komunikace Skupiny âEZ,
Dr. SoÀa Kﬁítková. Dva prosincové
veãery budou Charitativnímu bazaru
vûnovány i na Staromûstském námûstí, a to 6. a 20. prosince. V programu
vystoupí dûtské pûvecké soubory
a ãeské populární osobnosti. Program
zaãne vÏdy v 18 hodin na pódiu
v rámci Vánoãních trhÛ 2006.
Patrony akce jsou SoÀa Kﬁítková,
Jan ·lajs, Jana Bou‰ková, Simona
Illuminati, Simona KaÀoková, Josef
IX. a starosta Mâ Praha 14 Miroslav
Fronûk.
Mezi pﬁíjemci materiální a vûcné
podpory jsou dûtské domovy Krásná
lípa, Poliãka, Dolní Poãernice, Teplice, Ústí nad Labem a Centrum pro
zdravotû postiÏené.

Jednou z oblíben˘ch akcí, kterou
poﬁádá odbor sociálních vûcí a zdravotnictví ÚMâ Praha 14 je kaÏdoroãnû organizovan˘ „Den zdraví“.
Lékaﬁ‰tí odborníci se v tento den
vûnují zdarma v‰em obãanÛm, kteﬁí
vyuÏijí této moÏnosti a pﬁijdou se
dozvûdût nûco o svém zdravotním
stavu. 22. listopadu si tak celkem
80 lidí nechalo zmûﬁit krevní tlak,
podstoupilo vy‰etﬁení na glykémii
(krevní cukr) a celkov˘ cholesterol,
nechalo si zmûﬁit mnoÏství tûlesného tuku ãi stanovit BMI. Se specialistkami se mohli také poradit o zdravé v˘Ïivû, pro Ïeny byla k dispozici
moÏnost nácviku samovy‰etﬁení prsu
na fantomu a pro v‰echny tu byla je‰tû poradna odvykání kouﬁení a prevence AIDS. Letos poprvé se „Den
zdraví“ pﬁesunul z radnice do Galerie 14, coÏ mûlo za následek sice
o nûco men‰í náv‰tûvnost (galerie je
pﬁece jen trochu „z ruky“), zato se
ale v‰echna vy‰etﬁení konala v mnohem komfortnûj‰ím prostﬁedí. Galerie 14 sk˘tá vût‰í prostor neÏ jak˘
nabízela zasedací místnost na radnici a také si zde hlavnû star‰í lidé mûli
bûhem ãekání kam sednout a nemuseli stát ve frontách. Vûﬁíme, Ïe pﬁí‰tí roãník „Dne zdraví“, kter˘ bude za
rok opût v G14 pﬁivítá jiÏ mnohem
vût‰í poãet zájemcÛ.
text a foto: ves

Broumarská opět slouží dopravě
DÛleÏitá dopravní tepna mezi
Kyjemi a âern˘m Mostem byla
v celé své délce zprovoznûna v sobotu 18. listopadu. Práce na posledním
úseku II. etapy rekonstrukce skonãily o témûﬁ mûsíc a pÛl dﬁíve, neÏ bylo
plánováno, jak uvedl mluvãí TSK
Tomá‰ Mrázek. I. etapa komplexní
modernizace Broumarské v úseku
kﬁiÏovatky s âeskobrodskou po kﬁiÏovatku s RoÏmberskou (v délce
280 m) byla realizována v období
prosinec 2004 – ãervenec 2006. Celkové náklady ãinily 21,8 mil korun.
II. etapa projektu v úseku kﬁiÏovatka s RoÏmberskou po pﬁemostûní
potoka Rokytky (v délce 760 m) probíhala od listopadu 2005 do 17. listopadu 2006. Náklady na druhou eta-

pu ãinily témûﬁ 200 mil korun. Polovinu finanãních prostﬁedkÛ jak u první, tak druhé etapy se podaﬁilo získat
z evropského strukturálního fondu,
o zbytek se podûlil státní (33,9 %)
a mûstsk˘ (16,1 %) rozpoãet. Zadavatelem stavby byla TSK hl. m. Prahy, zhotovitelem spoleãnost PSVS,
a.s. Co obû etapy pﬁinesly? Komplexní modernizace Broumarské
znamená pﬁedev‰ím pﬁemûnu této
komunikace z extravilánového typu
s pﬁíkopov˘m odvodnûním na komunikaci mûstského typu s chodníky
a nov˘m odvodnûním, dále pak zmûnu jejího nevyhovujícího v˘‰kového
i smûrového vedení v centru Star˘ch
Kyjí a rekonstrukci nadjezdu âD.
Souãástí stavby byly nové zastávky
Obelisk s pamûtní deskou k 1. etapû
rekonstrukce Broumarské
MHD, parkovi‰tû u hﬁbitova, nové
pﬁechody pro pû‰í, nové veﬁejné
osvûtlení a zábrany proti hluku. Byl
rovnûÏ zbourán nevyuÏívan˘ sklad
a budova b˘valé ‰koly. Moderní
komunikace za nemalé peníze je pro
uvedenou lokalitu mimoﬁádn˘m pﬁínosem, i kdyÏ se to nemusí líbit
nûkter˘m místním obyvatelÛm, kteﬁí proti zpÛsobu rekonstrukce dlouhá léta protestovali, a s v˘sledkem
modernizace nejsou spokojeni ani
dnes.
text a foto: j‰
dvoustranu pﬁipravili: j‰ a ves
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Fotbal dole
i nahoře

Kulturní a sportovní akce radnice
PROSINEC

Vánoční
koncert
Srdeãnû zveme do Galerie 14,
nám. Plk. Vlãka 686, kde se ve
stﬁedu 13. prosince od 18.30 hod.
uskuteãní vánoãní koncert, na
kterém vystoupí Collegium
Clementinum. Program: Adam
Michna, Václav Holan Rovensk˘
a adventní hudba ãeského baroka. Vstup voln˘.







LEDEN

Obrazy a kresby
v G14
Dne 3. ledna 2007 v 17 hodin
bude v Galerii 14 zahájena v˘stava kantorÛ Jany Veselé a Jiﬁího
Vone‰e „Obrazy a kresby“. V˘stava potrvá do 25. ledna vãetnû
a otevﬁena bude vÏdy v úter˘,
stﬁedu a ãtvrtek od 14 do 18 hodin
a v nedûli od 14 do 17 hodin.
Vstup voln˘.

Argentinská
obloha
Ve stﬁedu 10. ledna v 18.30
hodin se v Galerii 14 uskuteãní

koncert nazvan˘ „Argentinská
obloha“. Úãinkuje Musica Graziella. Program upﬁesníme v pﬁí‰tím vydání ListÛ Prahy 14.

Praha 14 Tour
První tenisov˘ turnaj ve ãtyﬁhﬁe dospûl˘ch neregistrovan˘ch
hráãÛ se odehraje v sobotu
27. ledna v tenisové hale vedle
plaveckého bazénu v Hloubûtínû.
BliÏ‰í informace se dozvíte
v pﬁí‰tím ãísle ListÛ Prahy 14.
Poznámka: hlavním poﬁadatelem akcí je oddûlení kultury a obãansk˘ch záleÏitostí
ÚMâ Praha 14. Zmûna programu vyhrazena.

Druh˘m listopadov˘m víkendem skonãil
fotbalov˘ podzim praÏsk˘ch soutûÏí, ve kter˘ch hrají i zástupci na‰í mûstské ãásti. A po
podzimu si vedou se stﬁídav˘mi v˘sledky,
jedni jsou dole, dal‰í uprostﬁed, jiní nahoﬁe,
v ﬁeãi ãísel to znamená 11., 5., 4. a 2. místo.
Umístûní TJ Kyje v I. A tﬁídû skupinû
A (11. 13 4 2 7 19:22 14) je zklamáním pro
v‰echny pﬁíznivce fotbalu v pﬁekrásném areálu vedle Rokytky. Na opaãném pólu tabulky je zdej‰í rezerva ve 2. tﬁídû skupinû D
(2. 11 7 2 2 24:15 23), a tak je dost moÏné,
Ïe pﬁí‰tí rok budou hrát obû druÏstva stejnou
soutûÏ. Slavoj Hloubûtín skonãil po podzimu ve 2. tﬁídû skupinû B pát˘ (11 5 2 4 27:20
17), B t˘m startující ve 3. tﬁídû skupinû B
ãtvrt˘ (13 7 1 5 38:22 22). Oba t˘my jsou
postupov˘m místÛm vzdálena na hony, tedy
na 12 resp. 10 bodÛ. Bûhem zimní pﬁestávky
se za fotbalov˘mi reprezentanty na‰í mûstské ãásti je‰tû vypravíme.
vok

Malující kantoři v Galerii 14
Jana Veselá
Mám bydli‰tû na âerném Mostû
a pracuji v Domû dûtí, kde uãím
externû keramiku. Ráda jezdím po
rÛzn˘ch mûstech a maluji nejradûji

mûstská zákoutí.
V dobû dovolené
se scházíme s v˘tvarnicemi kaÏd˘ rok na jiném
místû a spoleãnû
trávíme „malovací t˘den“. Nejen malujeme,
ale o v˘tvarnu
také hovoﬁíme.
Mé kolegynû v˘tvarnice Ïijí pﬁeváÏnû mimo Prahu, takÏe u mû
tráví mnohé víkendy, aby nav‰tívily
v˘stavy, které se v hlavním mûstû
v hojné míﬁe konají. A to nás inspiruje k dal‰í práci na obraze a obrázcích. Na lednovou v˘stavu chystám
malbu temperami a pastelem. Uvidíte zákoutí Bechynû, Volynû, âeského Krumlova, okolí Rokycan, staré
stromy i záti‰í. Budu ráda, kdyÏ
se obrázky budou líbit a potû‰í na
du‰i.

Galeristka z Prahy 9 Eva Koﬁánová (vpravo) uvedla
8. listopadu zajímavou v˘stavu otiskÛ plastik a medailí
Mileny BlaÏkové (vlevo), kterou v Galerii 14 mÛÏete nav‰tívit aÏ do 13. prosince vãetnû. Nejznámûj‰ím artefaktem umûlkynû je Sklenûn˘ mozek, proslaven˘ vûdomostní soutûÏí Nikdo není dokonal˘. V Galerii 14 ale není
vystaven, zkrátka ani tady není v‰echno „dokonal˘“.

Jiří Voneš
Absolvoval jsem pedagogické
fakulty v Ústí nad Labem a v Praze
(inu mladistv˘ hlad po vûdûní). Nyní
pÛsobím ve ‰kolství v Praze 10. Od
osmdesát˘ch let vystavuji samostatnû nebo s pﬁáteli (Praha: 1985, 1987,
1996, 1998, 2001, 2004, 2006, Litomy‰l: 1994, 1995, Kutná Hora: 1996,
1997, Pelhﬁimov: 1999, Uhﬁínûves:
2004, Kolovraty: 2005,). S Janou

PísÀov˘ veãer v Galerii 14 mûl velmi slu‰nou náv‰tûvnost. Známé árie a písnû zaznûly v podání mezzosopranistky Pavlíny ·vestkové a Jaromíra Noska (bas), za
doprovodu prof. Navrátilové (klavír) a Jarmily Chromíkové (klarinet).

Veselou tvoﬁím dlouhé roky osvûdãen˘ vystavovací tandem – jiÏ od
minulého století.
Na této v˘stavû v Galerii 14 zvu
náv‰tûvníky do úÏasného svûta
âESKÉ RENESANCE. Sám jsem se
v minulé inkarnaci v této dobû zcela
jistû vyskytoval a to v ne pﬁíli‰ lichotivé podobû s despoticko-alkoholick˘mi sklony. Nyní vracím alespoÀ
ãást svého dluhu a nabízím Ïertovn˘
pohled na svût 16. a 17. století. Na
svût skuteãn˘ch lidí, kter˘ mû fascinuje dosud. Jako na pﬁedchozích
m˘ch v˘stavách jsou zde obrázky
proto, aby se náv‰tûvníci zastavili
a pak ode‰li s úsmûvem v du‰i. A téÏ
jako obvykle, písmenka tvoﬁí neodmysliteln˘ doprovod obrazÛ. TakÏe
– br˘le na ãtení zase s sebou!
stránku pﬁipravil: j‰, foto archiv
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Divadlo
Kámen
Také leto‰ní divadelní sezónu odehraje Divadlo Kámen, jehoÏ sídlo je
na âerném Mostû, v ÎiÏkovském
divadle Járy Cimrmana. Tam uvede
8. prosince od 19 hodin premiéru
autorské hry Kámen, s níÏ pﬁed sedmi
lety zaãínalo. Je to hra o hledání, které nevede k cíli, ale vede k v˘sledku.
Kromû ÏiÏkovské scény se Divadlo
Kámen pﬁedstaví kaÏd˘ mûsíc také
v sérii krátk˘ch noãních pﬁedstavení
v Divadle v Celetné. Jejich zaãátek
bude aÏ ve 22 hodin a divákovi slibují pﬁed víkendem krátk˘, ãist˘
a soustﬁedûn˘ zaãátek.
vok

Výstava pro kočku opět úspěšná
V prostorách Chvalské tvrze v Horních
Poãernicích probûhla v nedûli 12. listopadu
v poﬁadí jiÏ ‰está „V˘stava pro koãku“. Opût
‰lo o umisÈovací v˘stavu a zúãastnilo se jí
celkem 166 koãek a navíc i dva psi. Po skonãení v˘stavy mûli nov˘ domov oba pejsci
a 120 koãiãek. V˘stava tak byla úspû‰ná na
72 %. Zájem o opu‰tûná zvíﬁata byl tentokrát rekordní – pﬁi‰lo celkem 1808 náv‰tûvníkÛ, coÏ je v historii v˘stavy zatím nejvíc.
ProtoÏe vstupenkou byla i tentokrát konzerva s koãiãí potravou, budou mít vystavující
útulky pro své svûﬁence na nûjakou dobu
o krmení postaráno. text a foto: ves

Pozvánky na další umisťovací výstavy:
3. prosince od 10 do 17 hod. v Kongresovém centru, Praha 4.
Poﬁádá sdruÏení na ochranu zvíﬁat v krajní nouzi.
17. prosince od 10 do 17 hod. v prostorách Pﬁírodovûdecké fakulty UK,
Albertov 6, Praha 2. Poﬁádá PraÏsk˘ spolek ochráncÛ zvíﬁat.

Divadlo v Horních Počernicích
Nákladem 37 miliónÛ korun bylo
b˘valé kino v Horních Poãernicích
rekonstruováno na divadlo, které
bylo 13. ﬁíjna slavnostnû otevﬁeno.
Jeho repertoár nabízí pestrou v‰ehochuÈ – divadelní pﬁedstavení v podání amatérsk˘ch i profesionálních
hercÛ, koncerty aj. Z programu na
prosinec vyjímáme: RadÛza – koncert (6. 12.v 19.30 hod.), Kocour
v botách (10. 12. v 15 hod.), ·tika k obûdu – hrÛzostra‰ná komedie (13. 12.
v 19.30 hod.), Hra lásky a náhody – komedie nabitá erotikou (15. 12.
v 19.30 hod.), Fit studio D – sportovní aerobik (19. 12. v 18 hod.). Kompletní
program naleznete na www.divadlopocernice.cz . Pokladna je otevﬁena pondûlí – ãtvrtek od 16 do 18 hod. a hodinu pﬁed kaÏd˘m pﬁedstavením. Adresa
divadla: Votuzská 379/11, stejnojmenná zastávka MHD (bus 221, 353, 304
z terminálu âern˘ Most).
j‰

Appassionata podruhé v Praze
Po loÀské úspû‰né
premiéﬁe mohli PraÏané 11. a 12. listopadu v Sazka arénû opût
shlédnout nejúspû‰nûj‰í koÀskou show
„Appassionata hommage“. Ladné kﬁivky koní, kteﬁí podávali ‰piãkové v˘kony,
uchvátily snad kaÏdého pﬁítomného diváka. Celková choreografie této show,
vãetnû hudebního doprovodu a svûteln˘ch
efektÛ je ve spojení
s pﬁedvádûním drezúry koní opravdu jedineãná. Hlavním mottem pﬁedstavení v‰ak byla láska, úcta a obdiv k nádhernému stvoﬁení jménem KÛÀ. Doufám, Ïe si toto ojedinûlé pﬁedstavení vychutnali i nûkteﬁí dal‰í spoluobãané
z Prahy 14.
text a foto: ves

35. skautský oddíl Práčata
V dobû podzimních prázdnin
(26.–29. 10. 2006) jsme uspoﬁádali
dva ãtyﬁdenní v˘lety, tentokrát
v oddûlen˘ch skupinách. Vlãata vyrazila do chaty v blízkosti Votic. Bylo
nás celkem 16 a vût‰inu programu
jsme pﬁipravili tak, aby na‰im vlãatÛm pﬁipomnûl historii ãeskosloven-

sk˘ch legií a jejich cesty do vlasti.
Dûjepis, myslíte? Tak trochu, ale
hodnû jinak neÏ to b˘vá ve ‰kole.
Vlãata byla rozdûlena na tﬁi oddíly
legionáﬁÛ vedené mauglím (vedoucí
‰estky vlãat), kter˘ pﬁedstavoval dÛstojníka. VÏdy po krátkém vysvûtlení historick˘ch událostí jsme hráli

rÛzné hry motivované pﬁíhodami,
které kdysi na‰i legionáﬁi zaÏívali.
Vlãata se snaÏila uprchnout z rakousk˘ch zákopÛ, zkoumala neznám˘
terén, bránila obrnûn˘ vlak, stavûla
pﬁístﬁe‰ky z vûtví proﬁezan˘ch stromkÛ, vaﬁila si jídlo na ohni a provádûla spoustu dal‰ích úkolÛ. Jednotlivé
‰estky byly hodnoceny podle toho,
jak v úkolech uspûly. Ráno 28. ﬁíjna
jsme rozlu‰tili telegrafickou zprávu,
Ïe byla vyhlá‰ena âeskoslovenská
republika. Vztyãili jsme státní vlajku a veãer si udûlali slavnostní veãeﬁi. Jídla jsme mûli dost, protoÏe nakupovali mauglíové, kteﬁí mnoÏství
potravin urãili podle sv˘ch patnáctilet˘ch ÏaludkÛ. âtyﬁi dny v‰em rychle utekly a my se vraceli do Prahy
s dobr˘m pocitem, Ïe jsme nejen pﬁíjemnû proÏili volné dny, ale Ïe se
na‰e vlãata i nûco dovûdûla o historii vzniku âeskoslovenska.
Junáci se vydali na skautskou základnu nedaleko SlatiÀan v Îelezn˘ch horách. BlíÏící se státní svátek
jsme oslavovali vesele, vzpomínkou
na Rychlé ‰ípy. Kluci se v druÏinách

rozdûlili na Mirky Du‰íny, âervenáãky a dal‰í hochy z legendárního
klubu. Pak uÏ jsme se mohli „vydat
vstﬁíc nov˘m dobrodruÏstvím“. Jedno odpoledne jsme se vûnovali lovení bobﬁíkÛ, a to jak tûch tradiãních,
napﬁíklad síly, tak i spí‰e vtipn˘ch,
tﬁeba bobﬁíka rovnováhy. Schválnû
si zkuste stát se zavﬁen˘ma oãima na
jedné noze…Kluky také potkala nejedna zajímavá pﬁíhoda – mal˘ chlapec hodil míã do ka‰ny a nebyly by
to Rychlé ‰ípy, aby se nepokusili jej
vytáhnout a nespadnout pﬁi tom do
vody. V sobotu veãer nám druÏina
JestﬁábÛ usmaÏila ke slavnostní veãeﬁi ﬁízky. Pﬁíjemnû nasyceni jsme hráli otázkov˘ softbal, tematicky zamûﬁen˘ na novodobou historii ãeského
státu. Nedûlní dopoledne druÏinám
pﬁineslo napínavou cestu za tajemstvím záhadnû zmizelého Maxmiliána Drápa. Kdo vylu‰til tajnou zprávu a nalezl ducha Jana Tleskaãe,
snadno pak zjistil, kde je ukryt klíã
od zamãen˘ch dveﬁí. A za nimi – sám
Maxmilián. Moc mu to slu‰elo, podívejte se na na‰e internetové stránky
www.pracata.cz. MÛÏete se zde
o na‰ich akcích dovûdût více a najdete tu i mnoho dal‰ích fotografií.
Ondﬁej PÛbal a Václav Nehasil
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Rozhovor s Mgr. Danielem Rovanem
Zaãátkem ãervna byl Mgr. Daniel
Rovan (ODS) zvolen do Parlamentu
âR jako vÛbec první politik z na‰í
mûstské ãásti. Absolvent pedagogické fakulty pracuje ve veﬁejné správû
od roku 1992 jako vedoucí ekono-

„Pﬁiznám se, Ïe jsem je nepoãítal.
Ale v podstatû jsem zaznamenal dva
druhy dotazÛ. Za prvé chodí obãané,
kteﬁí si nevûdí rady a hledají nûkoho
na koho se mohou obrátit se sv˘m
problémem. Vût‰inou jde o záleÏi-

mick˘ch odborÛ, v letech 2002 aÏ
2006 byl zástupcem starosty Mâ Prahy 14. Dvaaãtyﬁicetilet˘ Daniel Rovan je otcem dvou dcer, bydlí na âerném Mostû a kromû rodiny se ve
volném ãase vûnuje hlavnû sportu
a motorismu.
UÏ pÛl roku jste poslancem Parlamentu âR a do listopadu jste byl
i zástupcem starosty Prahy 14. Jak
lze tahle dvû povolání spojit?
„Doãasnû ano. Vzhledem k tomu,
Ïe jsme vûdûli termín podzimních
komunálních voleb, rozhodli jsme se
sestavu na radnici nemûnit. Samozﬁejmû to bylo ãasovû nároãné a pro
mû osobnû to znamenalo napﬁ. zru‰it dovolenou, ale jak uÏ jsem ﬁekl –
krátkodobû se to zvládnout dá.“
Kolik obãanÛ uÏ se obrátilo na
va‰i poslaneckou kanceláﬁ v ul. Bﬁí
VenclíkÛ 1070 a jaké problémy je
nejvíc tíÏí?

tosti, které jiÏ soud ﬁe‰í nebo které
u soudu skonãí. Tady se snaÏíme
pomoci tím, Ïe je nasmûrujeme na tu
správnou instituci, která jediná je
v jejich pﬁípadû kompetentní navrhnout jiné ﬁe‰ení. A za druhé chodí
rÛzné spolky a sdruÏení se Ïádostí
o nûjakou formu materiální ãi finanãní pomoci. V tûchto pﬁípadech je
ﬁe‰ení velmi individuální.“
Jak vnímáte uÏ nûkolik mûsícÛ
se vlekoucí jednání o sestavení
vlády?
„Urãitû to není dobrá vizitka pro
ãeské politiky a pro politiku vÛbec.
Na druhou stranu je tﬁeba si uvûdomit, Ïe jde o hodnû. O dal‰í smûﬁování âeské republiky. Proto si strany hájí svá stanoviska a své názory.
Mají velmi siln˘ mandát a pﬁedvolební sliby byly hodnû konkrétní. Pﬁitom musíme respektovat ústavu
a v˘sledek voleb. Hledání pﬁijatel-

ného kompromisu je mimoﬁádnû
obtíÏné a ãas pracuje proti nám.“
UÏ máte nûjakou pﬁedstavu, jak
prosazovat v parlamentu zájmy
na‰í mûstské ãásti tﬁeba pﬁi pﬁípravû rozpoãtu, o kterém se ãasto
mluví jako o „porcování medvûda“?
„Jako ãlen rozpoãtového v˘boru,
pﬁi vûdomí stavu na‰eho státního rozpoãtu, jsem zásadnû proti praktikám
tohoto druhu. Vûﬁím, Ïe budu moci
b˘t Praze 14 uÏiteãn˘ jinou formou.
V souãasné dobû se napﬁíklad snaÏím najít prÛchodnou zmûnu v zákonû o rozpoãtovém urãení daní,
které je pro cel˘ praÏsk˘ region nev˘hodné.“
Podle nedávno zveﬁejnûného
prÛzkumu Centra pro v˘zkum veﬁejného mínûní je v Ïebﬁíãku prestiÏe jednotliv˘ch povolání poslanec
na pﬁedposledním 25. místû, tûsnû
pﬁed uklízeãkou. Proã je podle vás
poslanec na samém chvostu téhle
tabulky?
„Je to dÛsledek vnímání celé politiky u nás. Poslanci jsou lidem vzdálení. Navíc i media se podílí na obra-

„Urãitû. Starosta nebo jeho zástupce je vá‰. MÛÏete si za ním jít
postûÏovat. MÛÏete pﬁijít na jednání
zastupitelstva. Pﬁímo na místû tak ﬁe‰í
kaÏdodenní problémy lidí, které velká politika nezajímá.“
V na‰í mûstské ãásti jste po ﬁíjnov˘ch komunálních volbách uzavﬁeli koalici s dal‰í koalicí s názvem
KDU-âSL a nestraníci, i kdyÏ tady
ODS získala nadpoloviãní vût‰inu
a mohla tak vládnout sama. Proã
tedy koalice na druhou?
„Je to symbol. Je to vzkaz voliãÛm, Ïe jsme otevﬁení i k názorÛm
jin˘ch, Ïe nejsme zahledûní sami do
sebe. KdyÏ chcete nûco dûlat dobﬁe,
potﬁebujete oponenturu. Nûkoho, kdo
vás upozorní na nedostatky va‰eho
názoru. To je princip dialogu.“
Tenhle rozhovor vychází v prosincov˘ch Listech Prahy 14, a tak
prosím abyste na jeho závûr
pﬁiblíÏil na‰im ãtenáﬁÛm, jak
obvykle trávíte konec roku. A zda
na tom nûco nezmûní va‰e poslancování?
„Urãitû nezmûní. Vánoce a konec
roku trávíme s rodinou na horách.

zu, Ïe politici nepracují, jen se hádají
a berou za to velké peníze. Kdysi
v jednom magazínu vycházel seriál
„Den s…“, ve kterém reportér proÏil jeden pracovní den s nûjak˘m
politikem. Byla to moÏnost jak lidem
ukázat, kolik ãasu a úsilí musí ãlovûk politice vûnovat. Samozﬁejmû to
platí i obrácenû. Politik musí najít
cestu k lidem, vÏdyÈ je jejich reprezentantem.“
V uvedeném prÛzkumu CVVM
skonãilo na 10. místû povolání starosty. PociÈujete tedy vût‰í zájem
obãanÛ jako zástupce starosty?

Vzhledem k mému leto‰nímu mimoﬁádnému pracovnímu vytíÏení se
naopak na svátky klidu tû‰ím víc neÏ
jindy.“
Tak si je i s celou rodinou hezky
uÏijte. Dûkuji vám za rozhovor a pﬁeji hodnû pracovních úspûchÛ i nezbytnou rodinnou pohodu. A ãtenáﬁÛm na‰ich ListÛ pﬁipomínám, Ïe
poslanecká kanceláﬁ Mgr. Daniela
Rovana je pro nû v ulici Bﬁí VenclíkÛ 1070 (I. patro) otevﬁena kaÏdé
pondûlí mezi 16–18 hodinou. VyuÏít
lze i ãíslo telefonu 281 050 356.
Pavel Vokurka, foto: autor a ves
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JAHODOVÉ MENU
Jahodový inzerát
Jak uÏ jistû víte JAHODA získala takﬁka pod stromeãek nové prostory
na sídli‰ti âern˘ Most, které teì potﬁebuje ãásteãnû zrekonstruovat, aby
mohly bezpeãnû slouÏit dûtem, mlad˘m lidem a ‰ir‰í veﬁejnosti, prostû Vám
v‰em, kteﬁí bydlíte poblíÏ nebo se cítíte jahodovou nabídkou nejrÛznûj‰ích
aktivit osloveni. Proto jsme se rozhodli v prosincovém ãase v rÛzn˘ch médiích otisknout následující inzerát:

„Hledá se vánoční sponzor. Zn: Ježíšek všechno nestíhá!“
Hledáme v‰echny dárce, sponzory, filantropy, sympatizanty, partnery,
mecená‰e, pﬁíznivce, podporovatele, dobrodûje, lidumily, patrony, nad‰ence, ochránce, altruisty, kamarády … zkrátka v‰echny firmy, spoleãnosti
a lidi, kteﬁí JAHODU uÏ znají nebo chtûjí poznat a jsou ochotni vûnovat ãást
sv˘ch úspor urãen˘ch na vánoãní nákupy ve prospûch novû vznikajících kluboven JAHODY, JAHÒDKY a DÎAGODY.
Cílem inzerátu je tedy nalézt dal‰í sponzory, protoÏe JeÏí‰ek, kter˘ uÏ
svÛj dárek JAHODù v podobû nov˘ch prostor pﬁinesl, je unaven a také
musí pﬁeci pamatovat na ostatní.
Kdo se mÛÏe stát sponzorem? Kdokoliv: firma, rodina, kolegové v práci nebo jednotlivci.
Kolik je moÏné pﬁispût? Libovolnou ãástku.
Jak je moÏné pﬁispût? Prostﬁednictvím vkladu na ná‰ úãet veﬁejné
sbírky ã. ú. 127528689/0300 nebo na poãátku prosince pﬁispût na sbírku
JAHODA v OD TESCO v LetÀanech.
Libovolnou ãástkou mÛÏete pﬁispût i jako sponzorsk˘m darem, kter˘ je
moÏné odeãíst z daní (zde musíme podepsat sponzorskou smlouvu a musíte JAHODU pﬁedem kontaktovat).
Jak jinak je moÏné pﬁispût? Pomoci jako dobrovolník nebo nabídnout
jako dar práci ãi sluÏbu nebo vûcn˘ dar napﬁ. stavební materiál, instalatérskou práci nebo barvy na malování. Také si od nás mÛÏete na dobírku nebo
osobnû zakoupit triãko JAHODA nebo létající talíﬁ frisbee a udûlat nûkomu tímto dárkem radost.
Kluby po stûhování budou otevﬁeny jak jste na podzim byli zvyklí:
Klub JAHODA – pondûlí, úter˘ a ãtvrtek od 14 do 18 hod.
Klub DÎAGODA – úter˘, ãtvrtek a pátek od 15 do 20 hod.
Klub JAHÒDKA – úter˘, stﬁeda, ãtvrtek od 9 do 11 hod.
Aktuální prosincová nabídka v‰ech klubÛ je k dispozici na na‰ich
internetov˘ch stránkách.
JAHODA
Vybíralova 969, Praha 9
mobil 777 674 060
+ klub DÎAGODA 774 674 060
ã. ú. 127528689/0300 veﬁejná sbírka
www.jahodaweb.cz
Závûrem leto‰ního menu DùKUJEME v‰em na‰im
kolegÛm z úﬁadu Mâ za spolupráci, protoÏe jsme se
zase potkávali mnohem ãastûji neÏ v roce minulém
a bylo ãím dál více témat, která ﬁe‰íme spoleãnû. Je
velmi pﬁíjemné vûdût, Ïe úﬁedníci, zastupitelé nebo
redaktoﬁi ListÛ Prahy 14 s námi chtûjí spolupracovat
a není to jen o tom „rozdávání grantÛ“. V‰em obyvatelÛm âerného Mostu, kteﬁí nás znají dûkujeme za pﬁízeÀ i trpûlivost a Vás ostatní doufáme, Ïe poznáme uÏ v roce následujícím.
Praho 14, krásné Vánoce a úspû‰n˘ pﬁí‰tí rok. PF 2007

BB Klub Církve bratrské – Černý Most
pro vás pﬁipravil:
* Anglick˘ klub pro teenagery
stﬁeda 16.30–18 hod. hry, písniãky, diskuse v angliãtinû s rodil˘mi
mluvãími.
PTH, Areál CB Chvaly. Pavel Trefn˘ 775 024 742, pavel.trefny@cb.cz
* Fotbal pro kluky a muÏe star‰í 15 let
pondûlí 18.30–19.30 hod. tûlocviãna
PTH, Areál CB Chvaly. Aaron 775 683 244, asoby@ambassadors.cz
* Dûtsk˘ krouÏek Hledaãi pokladÛ pro dûti z 1.stupnû
ãtvrtek 15–16.30 hod. hry, soutûÏe, v˘tvarné vyrábûní, písniãky
a povídání pﬁíbûhÛ z bible.
Klubíãko. Blanka 603 206 614, blonka@centrum.cz

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

Program na prosinec

EKO kroužek a EKO klub
Pro dûti, které zajímá pﬁíroda, dûní okolo nás a vlastní moÏnosti v ochranû Ïivotního prostﬁedí, je i v prosinci otevﬁen˘:
EKO krouÏek pro dûti 6–9 let kaÏd˘ ãtvrtek 15.45–16.45 .
EKO klub pro star‰í dûti od 10 let kaÏdou stﬁedu 17.30–18.30.
KrouÏek i klub je zdarma a bez nutnosti zápisu.

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

Sluníčka – programy pro děti od dvou a půl roku
Nechodí va‰e dítû do ‰kolky? Potﬁebuje kolektiv nebo naopak je“individualista“ a mûlo by si zaãít zvykat na pﬁítomnost více dûtí i „cizích“
dospûl˘ch? Sluníãka je program her, malování a tvoﬁení pro nejmen‰í dûti:
pondûlí, úter˘ a ãtvrtek dopoledne nebo pro pﬁed‰kolní dûti ve ãtvrtek
odpoledne.

V prosinci pﬁipravujeme ﬁadu pﬁedvánoãních akcí:
4. 12. âertovské radovánky pro Notiãku a Sluníãka
11. a 13. 12. Pﬁedvánoãní tvoﬁivé dílny – v˘roba mramorov˘ch svíãek, vánoãních dárkÛ a pﬁáníãek
12. a 14. 12. Vánoãní Sluníãka – malování na sklo
Více informací na na‰em webu nebo na tel.: 776 046 112.
20. 12. od 16 hod. Vánoãní pﬁehrávka hudebních krouÏkÛ Studia
Inspirace.
Odpoledne plné vánoãních koled pﬁipravují dûti pro své rodiãe i dal‰í
posluchaãe, pro dûti nebude chybût oblíbená tombola.

Tréninkový cyklus –

Jak uspět při hledání zaměstnání
Pokraãujeme v pátek 3. 12. od 9 do 13 hod. Nauãíte se, jak se prezentovat pﬁi pﬁijímacím pohovoru, co to je asertivní jednání, jaká jsou va‰e
práva a povinnosti apod. Cel˘ cyklus je zdarma, pﬁipravujeme jej v rámci
projektu financovaném Evropsk˘m sociálním fondem.

Bezplatné sociálně právní poradenství
Bezplatná právní poradna (JUDr. Janatová, Mgr. Hovorka) Obãanská
inspirace, Kuãerova 14.
Sociální a zamûstnavatelská problematika pro Ïeny (Mgr. Kláp‰tová)
Obãanská inspirace, Kuãerova 14. Objednávat se mÛÏete na 776 046 112
nebo 281 918 473.
Minigalerie Inspirace – pﬁedvánoãní prodejní v˘stava v˘robkÛ z chránûn˘ch dílen z celé âR.
Od 6. do 22.12. si u nás mÛÏete zakoupit netradiãní dárky, hraãky, keramiku, vánoãní ubrusy, betlémy, vánoãní ozdoby a dal‰í v˘robky – v‰e vyrobené handicapovan˘mi lidmi. Nákupem udûláte radost nejen sobû a sv˘m
blízk˘m, ale i tvÛrcÛm – lidem s postiÏením. K tomu, aby mohli pracovat,
potﬁebují finance, odbyt i zájem o svoji práci. S tím v‰ím se jim ve spolupráci s vámi snaÏíme v na‰em obãanském sdruÏení pomáhat.
Pracovníci Obãanské inspirace pﬁejí klidné pﬁedvánoãní období,
krásné svátky plné pohody a vám i va‰im dûtem v Novém roce co nejvíce splnûn˘ch pﬁání!
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DDM na Černém Mostě
Program
na prosinec

První sníh

Generála Janou‰ka 1060,
tel.fax.: 286 889 428
info-cm@ddmpraha9.cz
www.ddmpraha9.cz

4. 12. po Divadelní
pﬁedstavení s pﬁekvapením od 16 hod. Nutná rezervace pﬁedem.
7. 12. ãt Vánoãní dílny – 16–18 hod. pﬁáníãka, v˘roba vánoãních pﬁání a jmenovek rÛzn˘mi technikami. Nutná rezervace pﬁedem.
11. 12. po Vánoãní a trochu tajemná show 16 hod. – MC’Donald
v DDM, vstup zdarma
12. 12. út Voskování 16–18 hod. – v˘roba svíãek a vánoãních ozdob
ze vãelího vosku,
Nutná rezervace pﬁedem.
15.–17. 12. 2006 pá–ne Florbalové soustﬁedûní – florbal, florbal a zase
florbal – herní cviãení, dovednostní soutûÏe, zápasy, turnaj. Místo konání: Horní Bradlo, cena: 500,– Kã/osoba (zahrnuje: dopravu, ubytování,
stravování, program, materiál, odmûny, poji‰tûní)
19. 12. út Svícny 16–18 hod. – malované svícny a svícny z jablíãek, Nutná rezervace pﬁedem.
20. 12. st Vánoãní odpoledne v klubu Most 15–19 hod. – posezení
a hry u vánoãního ãaje,

*
Zahajujeme kurzy ãe‰tiny na pﬁijímací zkou‰ky pro Ïáky 5. a 9. tﬁíd.
Info na tel. 286 889 428.
Informace o v‰ech na‰ich zájmov˘ch krouÏcích najdete na
www.ddmpraha9.cz
Klub Most – otevﬁen˘ klub pro mládeÏ, po 14–19, út a ãt 14–18,
stﬁ. 14–20, pá 14–17 hod., vstup zdarma
PC klub – klub pro v‰echny poãítaãové nad‰ence, internet, síÈové hry,
po 16–19, út 18–19, stﬁ 18.30–19.30, ãt 17–19, pá 15–17 hod., cena
20 Kã/hod.

Zimní tábory:
17.–24. 2. 2007 Jizerské hory, Luãany nad Nisou.
Bájeãné prázdniny na snûhu. SáÀky, bûÏky, hry na snûhu a prima kamarádi.
17. 2.–24. 2. 2007 SnûÏenky a Machﬁi. Pﬁíchovice v Jizersk˘ch horách
Tábor v období jarních prázdnin (pro Prahu 6–10) v horském prostﬁedí pro vûkovou skupinu 8–12 let. V programu nechybí sportovní vyÏití
(lyÏe, boby), hry na snûhu, v˘tvarné ãinnosti, v˘let, kolektivní hry a soutûÏe.
18. 2.–25. 2. 2007 Jizerské hory, âesk˘ ·umburk. LyÏování i snowboard pro zaãáteãníky i pokroãilé, hry na snûhu, v˘let do okolí, veãerní program. Vûk: 10–17 let
stránky 8–11 pﬁipravila Alena Veselá

Zajíčkův prosinec
NENECHTE SE ODRADIT ZIMOU
A SNùHEM. P¤IJëTE SI JAKO
POPELKA ZAJEZDIT I V ZIMù
NA KONÍCÍCH:
 JÍZDY NA KONÍCH ZDARMA PRO DùTI S HANDICAPY:
Pondûlí: 9.30–12 hod. kontakt 775 929 275 – Petra ·ichová
15–17 hod. kontakt 777 910 549 – Eva Geblerová
Úter˘: 14–17 hod. kontakt 723 052 297 – Krist˘na DoleÏalová
Stﬁeda: 9–12 hod. kontakt 776 647 323 – Zuzka Kﬁápková
âtvrtek: 15–17 hod. kontakt 605 464 604 – Eva ·kvorová
Ostatní dny vãetnû víkendÛ je moÏné domluvit (776 582 848 – Markéta ·ulcová) Va‰e dítû je potﬁeba na dan˘ termín objednat u uvedeného dobrovolníka. Jezdíme v ·estajovicích u Prahy, 20 minut jízdy autobusem z metra âern˘ Most na men‰ích konících – huculech. Na dûti se tû‰í koníci Artu‰, Zuzanka,
Johny (pro velké dûti) a Lady.
 PROSINCOV¯ „VÁNOâNÍ“ V¯LET S NADÍLKOU PRO
V·ECHNY DùTI A JEJICH RODIâE: (16. 12. – pﬁihlá‰ky Eva ·kvorová 605 464 604 – nejlépe SMS) druh˘ v˘let v tomto ‰kolním roce bude jiÏ
v atmosféﬁe Vánoc. Pojìte s námi oslavit vánoãní svátky u koníkÛ. A jaká to

V pátek 3. listopadu vyrazil turistick˘ krouÏek DDM z âerného Mostu
na svoji první velkou v˘pravu v tomto ‰kolním roce. Bylo nás 21 dûtí a 2
vedoucí a jeli jsme aÏ do Krkono‰ – do Centra ekologické v˘chovy na R˘chorsk˘ch boudách. I kdyÏ je‰tû pﬁed t˘dnem bylo okolo 22 °C, nás uvítal v Horním Mar‰ovû první sníh. Vystoupali jsme 3,5 km na chatu do nadmoﬁské
v˘‰ky 1001 m a hned ráno jsme ‰li na vlastivûdnou procházku s odborn˘m
v˘kladem po nauãné stezce R˘chory do Dvorského lesa, ãi spí‰e pralesa,
plného bizarních tvarÛ star˘ch stromÛ. Cestou jsme nav‰tívili i jeden mal˘
bunkr – ﬁopík, a poﬁádnû si ho prolezli. Celou sobotu vydatnû snûÏilo, takÏe odpoledne uÏ bylo okolo 25 cm snûhu, ãehoÏ jsme ﬁádnû vyuÏili k velk˘m
snûhov˘m hrátkám a bitkám. Do chalupy jsme se vrátili aÏ za tmy. V noci
bohuÏel pﬁi‰la obleva, takÏe v‰echen sníh prakticky zmizel. Dopoledne jsme
‰li je‰tû na krátkou procházku na hranici s Polskem a po obûdû uÏ jsme se
vydali zpût do Prahy. Na R˘chory se urãitû je‰tû podíváme, ale radûji v létû!
JARS

Vlaštovky odlétly na jih
Originální akci
vymysleli v DDM
âern˘ Most. V pÛlce listopadu se
se‰lo na 50 dûtí,
vyrobily si papírové vla‰tovky a hromadnû je pak na
zahradû DDM vypustily. Organizaãnû odlet vla‰tovek
podpoﬁili i leteãtí
modeláﬁi ze Stanice technikÛ Praha
6 – DDM hl.m.
Prahy. Nejdel‰í
vla‰tovãí let trval
9 sekund a dûti si
pr˘ akci rády zopakují i pﬁí‰tí rok. Kdo ví, tﬁeba se jednou zapí‰í do Guinesovy knihy rekordÛ s nejhromadnûj‰ím pou‰tûním papírov˘ch vla‰tovek.
text a foto: ves
bude nadílka? AÈ uÏ bude hezky a pÛjdeme ven, nebo bude chumelit jak o Ïivot
a sejdeme se jen na chvilku, dáme si malé dáreãky. Dûti dostanou nûco malého od JeÏí‰ka a na oplátku ony mohou pﬁinést dáreãky koním – mrkviãky,
jablíãka, such˘ chléb a rohlíky. My je uschováme a na ·tûdr˘ den je dostanou do kor˘tka … a nebo:
 ·TùDR¯ DEN U KONÍ: chcete popﬁát koníkÛm hezk˘ ·tûdr˘ den?
Spoleãnû zajdeme do stájí 24. 12. ( pravdûpodobnû to bude dopoledne). Dáme
jim do kor˘tek dobroty a zazpíváme koledu. Popﬁejeme si a pÛjdeme domÛ
ke stromeãkÛm…pro více informací volejte nejlépe aÏ 23. 12. na tel: 776 582
848 – Markéta ·ulcová.
 NOVÍ DOBROVOLNÍCI: i nadále hledáme dobrovolníky, kteﬁí by
mûli zájem pomáhat dûtem s handicapy a kteﬁí mají rádi konû. Jsme malé
obãanské sdruÏení, které poﬁádá jízdy na koních zdarma pro dûti s handicapy, celodenní integraãní v˘lety, integraãní tábory a jiné aktivity. Za pomoc –
s dûtmi i ve stájích (hlavnû asistence u jízd, organizování programu pro dûti
v klubovnû, pomoc na v˘letech) je moÏné si domluvit vyjíÏìky na koních.
RovnûÏ je moÏné napsat potvrzení o praxi pro ‰kolu … A v neposlední ﬁadû
radost ze smysluplné práce a pomoci. Kontakt: Zajíãek na koni o.s., Zuzka
Kﬁápková 776 64 73 23.
VÍCE INFORAMCÍ O NÁS A NA·Í âINNOSTI NA
WWW.ZAJICEKNAKONI.CZ
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Mateﬁské centrum
Klubíãko YMCA Praha
Klub maminek âern˘ Most – YMCA
Vlãkova 1067, Praha 14
Dopolední aktivity:
pro maminky a pﬁed‰kolní dûti, tatínky i babiãky…
Pondûlí: 9.30 – 11.30 Volná herna K. Budzanowská tel: 606 340 251
Úter˘: 9 – 12 hod. Angliãtina pro maminky – pﬁihlá‰ení nutné M. Adamcová tel.774 224 977
Stﬁeda: 9.30 – 11.30 Herna s programem a cviãením pro maminky
a dûti M. Nováková tel. 775 204 208, K. Zlatohlávková tel. 732 348 550
âtvrtek: 9.30 – 12 hod. ‰koliãka Beránek pﬁihlá‰ení nutné K. Vavru‰ková tel. 608 134 744, H. Hofmanová tel. 736 264 057
Pátek: Volná herna s programem I. Benediktová tel. 776 577 845
Do heren je moÏn˘ voln˘ vstup BEZ P¤IHLÁ·ENÍ, poplatek 25 Kã
maminka za dopoledne, dûti vstup ZDARMA. V rámci heren probíhá
stálá burza. Program je tvoﬁen podle zájmu a aktivity maminek – kreslení, cviãení, zpívání atd.
Odpolední programy:
DO KROUÎKÒ VâETNù CVIâENÍ JE P¤IHLÁ·ENÍ NUTNÉ !!
Úter˘: Taneãní a pohybov˘ krouÏek 16.30–17.30 pro pﬁed‰kolní dûti
J. ·indeláﬁová tel. 739 034 435
âtvrtek: Klub hledaãi pokladu Machová tel. 603 206 614
Pátek: Pûveck˘ a taneãní krouÏek 15–16.30 mlad‰í dûti od 5 let,
16.30–18 hod. star‰í dûti od 10 let (Kapacita je v souãasnosti naplnûná)
Programy pro Ïeny:
Stﬁeda: vÏdy tﬁetí v mûsíci
Kavárniãka pro Ïeny 20–22.30 vede MUDr. M. Knobová – vstup voln˘
Programy pro celou rodinu:
Pondûlí a ãtvrtek: Cviãení pro radost a dobrou náladu 19.45–21.15
cviãení s prvky jógy, vede J. Purkyt tel. 777 066 942 pﬁihlá‰ení nutné
Stﬁeda: vÏdy první v mûsíci Duchovní veãery – vstup voln˘ vede
RNDr. L. Souãek 20–22 hod.
Jednorázové akce:
Stﬁeda 13. 12. (místo herny) „Krtek slaví 50 aneb Nejoblíbenûj‰í
veãerníãky“ – akce pro maminky a dûti. Jak název napovídá, nebude nás
tam ãekat jenom Krteãek, ale spousta pohádkov˘ch kamarádÛ. Sraz: 9.30
v prostorách metra Rajská zahrada (smûr centrum), Návrat: kolem 12.30.
Prosíme zájemce, aby se hlásili na tel. 608 134 744. Vstup dospûlí 90 Kã,
dûti 60 Kã bude dotován z grantu MPSV.
âtvrtek 14. 12. zveme pﬁed‰kolní dûti i ‰koláky (i jejich rodiãe) na
náv‰tûvu hvûzdárny v ëáblicích. Od 17.30 do 18.30 mÛÏeme vyslechnout zajímavé vyprávûní o noãní obloze, a také ji pozorovat. Sraz nad‰encÛ bude v 16.30 u fontány u metra âern˘ Most.
Pﬁihlá‰ení je nutné na ãísle 608 134 744!
BlíÏí se Vánoce a proto nás ãeká ve stﬁedu 20. 12. Vánoãní besídka
heren od 9.30 do 11.30 Vstup je voln˘. Ukázky z domácích pekáren a cukráren vítány, hlasivky a náladu nalaìte koledovû a vánoãnû.
Kontakt:
Vedoucí: Ing. Mgr. Marie Nováková 775 204 208
Zástupce: Ing. K. Vavru‰ková 608 134 744
E- mail:kubickocernymost@seznam.cz
www. praha.ymca.cz/klubicko

Klubíčko ve Ctěnicích
Hledáte tip na bezva procházku? Projdûte se z Vinoﬁe do Ctûnic! Dûti
z MC Klubíãko YMCA Praha tuto trasu pro‰ly spolu s rodiãi tﬁetí ﬁíjnovou
sobotu – autobusem do Vinoﬁe, pak po Ïluté znaãce podzimem zbarven˘m
lesoparkem do Ctûnic. Ctûnice jsou známé krásnû zrekonstruovan˘m zámkem, zahradou a koãárovnou. Tam
jsme si prohlédli velice hezkou sbírku historick˘ch koãárÛ – od elegantních aÏ po nûkteré legraãní. Dûti
ocenily stylov˘ dûtsk˘ koutek (samozﬁejmû s koãárem) i trpûlivou paní
prÛvodkyni. Koníãky z místní soukromé jezdecké stáje jsme mohli
pozorovat jen pﬁi tréninku, ale moc
se nám líbili. Cestou lesoparkem
jsme si uÏili i sportovní zábavu, protoÏe jsme tady objevili stranou leÏící
hﬁi‰tû, kde jsme se utkali v „generaãním“ fotbalovém zápase – rodiãe proti
dûtem. Nerozhodn˘ v˘sledek 6:6 svûdãí o vyrovnaném rozloÏení sil i pﬁi
velice nevyrovnaném poãtu hráãÛ jednotliv˘ch druÏstev – 7 dospûl˘ch proti 17 dûtem! (I kdyÏ miminka a kojící maminky odmítly hrát). Nepﬁidáte se
pﬁí‰tû k nám? Sledujte nabídku Mateﬁského centra Klubíãko.
VAV

Strašidla v Klubíčku
Veselé louãení s podzimem, vítání zimy, zpûv, rej masek, opékání buﬁtíkÛ, tancování a závûreãn˘ lampiónov˘ prÛvod – to byl veãer 10. listopadu
v mateﬁském centru Klubíãko YMCA Praha na âerném Mostû. Dûti se oblékly do nejroztodivnûj‰ích masek, které si spolu s maminkami v Klubíãku vyrobily a zaﬁádily si na zahradû mezi barevn˘m spadan˘m listím s babou Jagou
a zazpívaly pﬁi kytaﬁe. Zima teì uÏ mÛÏe pﬁijít…
text a foto: ves

Turistický oddíl Orion –
93. pionýrská skupina
Na podzimní prázdniny se ãlenové oddílu vypravili do kraje
LuãanÛ, doãasn˘ „domov“ jim
poskytl DDM v Postoloprtech. Na
sv˘ch jednodenních toulkách krajem nav‰tívili archeologick˘ skanzen v Bﬁeznû, muzeum v Lounech, byli se podívat za skﬁítky
a stra‰id˘lky na zámek âerven˘
Hrádek u Jirkova. Poãasí jim pﬁálo, a tak si putování zpestﬁovali
rÛzn˘mi hrami a soutûÏemi. Veãerní program patﬁil téÏ hrám
a trochu sportu – stolnímu tenisu.
Ti star‰í mezi sebou uspoﬁádali
turnaj, zahráli si i ãtyﬁhru a ochotnû uãili mlad‰í kamarády základy
této hry. V‰ichni spoleãnû pak pﬁidali ruku k dílu, kdyÏ se pﬁipravovala snídanû ãi teplá veãeﬁe.
JAN

Vzpomínka na loÀskou zimu

Z leto‰ních podzimních prázdnin
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Dvakrát z McDonald’s

Poděkování
Mot˘lek upﬁímnû dûkuje paní ZdeÀce Skálové, která
nám nezi‰tnû nabídla svou pravidelnou finanãní podporu. Na sbírku Mot˘lku tak mûsíãnû pﬁib˘vá 500,– Kã,
které vyuÏíváme pﬁi zaji‰Èování rekondiãních pobytÛ pro
dûti. I díky takov˘m vzácn˘m lidem mÛÏeme nabízet
rodiãÛm, peãujícím o handicapované dítû, minimální ceny za na‰e sluÏby.
Dal‰í velké podûkování patﬁí sleãnû Katce BaÏilové, která v rámci své
bakaláﬁské práce o respitní péãi na‰la pro Mot˘lek nûkolik firemních dárcÛ.
Za darované prostﬁedky jsme od záﬁí mohli roz‰íﬁit individuální hlídání dûtí
s postiÏením pﬁímo v domácnostech. Tuto sluÏbu nyní vyuÏívá 15 rodin,
které tak získaly chvíli odpoãinku v nároãném kaÏdodenním zápﬁahu.

Naše předvánoční nabídka
1. 12. pá. 17–19 hod. Tvoﬁení adventních vûncÛ v Mot˘lku – Vyzkou‰ejte si svÛj um a odnesete si vlastní adventní vûnec! Chvojí a korpusy dodáme, svíãky si pﬁineste vlastní. Poãet míst je omezen, je nutné se hlásit pﬁedem telefonicky, nebo e-mailem. Poplatek za vytvoﬁení jednoho
adventního vûnce je 50,– Kã.
2. 12., 16. 12. so. 9–16 hod. Respitní péãe – skupinové hlídání dûtí
s postiÏením Pﬁihlá‰ky se pﬁijímají telefonicky nebo e-mailem. Podmínkou je, aby dítû bylo dobﬁe adaptované v Mot˘lku a jeho zdravotní stav
umoÏnil pobyt mezi dûtmi.
7. 12. ãt. 17.30 Divadélko pro malé dûti v Galerii 14 – Zveme dûti na
pohádku s názvem KdyÏ pﬁijde ãert a Mikulá‰, kterou zahraje Národní
divadelní spoleãnost. (Pozor – nejde o Mikulá‰skou nadílku!)
14. 12. ãt. 17.30 Relaxaãní malování s Danou Zimovou – Udûlejte si
radost a pﬁijìte se pﬁíjemnû naladit v pﬁedvánoãním ãase!
12. 12. út. 17 hod. Klub rodiãÛ, kteﬁí peãují o dítû s handicapem –
Spoleãné povídání s podporou psychologa. Pﬁijìte si vyzkou‰et jak se sdílená starost umen‰uje a sdílená radost násobí.

Akce Pacifiku
7. 12. ãt. 16.30 Mikulá‰ská nadílka Pacifiku – Dûti z klubu do 13 let
se mohou tû‰it na ãerta s Mikulá‰em a jejich nadílku.
12. 12. út. 15 hod. Beseda na téma: Jak rozumnû reagovat na neznámého ãlovûka – Setkání pro klubáky o kontaktu s cizími lidmi. (Organizováno za podpory Mâ Praha 14)
19. 12. út. 15 hod. Vánoãní setkání v klubu – Klubáci, vyhrabte dáreãky (aspoÀ jeden), pﬁiberte pár kouskÛ cukroví a pﬁijìte si uÏít na‰e klubové Vánoce.

Jarka Schmidtová z DDM âern˘
Most se na chvíli stala prodavaãkou
hranolkÛ za pultem McDonald’s
O tom, Ïe Mc Donald’s nejsou jen hamburgery a pití v kelímku s brãkem
jsme se pﬁesvûdãili v listopadu hned na dvou akcích, které poﬁádal McDonald’s âern˘ Most I-Drive.
 Pﬁi té první (10. 11.) ‰lo o to, Ïe polovina trÏeb za bramborové hranolky
ve v‰ech McDonaldech v âR za tento den pÛjde na v˘stavbu Ronald McDonald House. Jde o dÛm, kter˘ se bude stavût pﬁímo u motolské nemocnice
a bude slouÏit jako ubytovací zaﬁízení pro rodinné pﬁíslu‰níky dûtí i dûti samotné z Kliniky dûtské onkologie a hematologie UK 2. LF ve FN Motol. KdyÏ
v‰e dobﬁe dopadne, zaãne se s v˘stavbou uÏ pﬁí‰tí rok. Pﬁi prodeji hranolkÛ
pomáhala letos Jarka Schmidtová z DDM âern˘ Most a zástupci z dal‰ích
organizací. Deset dní v listopadu se také prodávaly za 20 Kã tzv. „Ïluté ruãiãky“ – papírov˘ obrázek lidské ruky – a cel˘ v˘tûÏek z prodeje pÛjde rovnûÏ
na Ronald McDonald House.
 Klaun Ronald McDonald nav‰tívil ve ãtvrtek 16. 11. provozovnu McDonald’s âern˘ Most I-Drive a pozval na svou show dvû tﬁídy pﬁed‰kolákÛ z M·
Vybíralova 967. Hlavním tématem bylo kouzlení a ãarování v‰eho druhu, coÏ
dûti tak zaujalo, Ïe se s radostí do jeho her zapojily.
text a foto: ves

Pﬁejeme Vám a Va‰im dûtem krásné a klidné Vánoce a co nejvíce
radosti v Novém roce!
Zuzana Jelenová
Pﬁedsedkynû SdruÏení na pomoc dûtem s handicapy
KC Mot˘lek, Vlãkova 1067
Tel. 281 912 081
www.motylek.org

Nabídka ORIONU na jarní prázdniny
Termín: 17.–24. února 2007
Místo: Jiﬁetín pod Jedlovou
Ubytování: chata Setuza – vícelÛÏkové pokoje, pﬁíslu‰enství na chodbû,
plná penze – kvalitní a chutná strava, pitn˘ reÏim
Poplatek: 2.400,– Kã (vystavíme potvrzení, fakturu pro pﬁíspûvek od
zamûstnavatele)
Zaplatit do 31. 1. 2007 (pﬁevodem na ná‰ BÚ nebo v hotovosti oproti
potvrzení).
Pﬁihlá‰ky: lze vyzvednout na schÛzce v klubovnû oddílu:
Kpt. Stránského 992, pﬁízemí
Program: lyÏování na Jedlové (pro zaãáteãníky i pokroãilé,
2 vleky1 km od chaty)
dal‰í zimní radovánky – bobování, koulování, soutûÏe atd.,
nedaleká rozhledna – Jedlová
den odpoãinku – Jiﬁetín nebo Varnsdorf, pro nelyÏaﬁe – bobování,
v˘lety do okolí.

Klaun Ronald McDonald je u dûtí hodnû oblíbená postava. Pﬁed‰koláci z M·
Vybíralova 967 byly v listopadu jeho ãarováním nad‰ené
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Den otevřených dveří k 65. výročí
V úter˘ 24. 10. 2006 proudily do budovy Z· Hloubûtínská 700 davy zvûdav˘ch lidí, které se pﬁi‰ly podívat a zavzpomínat. Ptáte se proã? Konal se totiÏ
Den otevﬁen˘ch dveﬁí k 65. v˘roãí zahájení v˘uky na na‰í ‰kole. V uãebnách
byly k vidûní staré tﬁídní knihy, fotografie a starobylé pomÛcky. Vzpomínky
poletovaly po ‰kole od 14.30 do 17.00 hodin. Dojatí náv‰tûvníci mohli pﬁi
odchodu zapsat do ‰kolní kroniky své pocity. Spoustu zapÛjãen˘ch a v archívu vyhledan˘ch materiálÛ zpracovali a vystavili uãitelé na‰í ‰koly pod vedením nápadité paní uãitelky Jarmily Mare‰ové. Úlohy prÛvodcÛ se ujali star‰í ãlenové ‰kolního parlamentu a redakce.
Vybrali jsme pro vás nûkteré zápisky z Kroniky:
„Moc se mi zde líbilo, zavzpomínala jsem na ‰kolní léta 1957–1967. Tato
akce se velmi podaﬁila.“
„Jsem opût v mé první ‰kole.“
„Zavzpomínala jsem na ‰kolní léta 1941–1950, proÏitá v této ‰kole.“
za redakci ‰kolního ãasopisu Kachlíkárna Julie Kﬁeãková,
Marcela Braunová 9. A, foto: j‰

Tolik žáků ve škole a tak málo
Snad jako vÏdy pﬁi akci Lodiãky je
to nejstra‰nûj‰í poãasí, jaké si lze
pﬁedstavit. Jeden úãastník konstatoval, Ïe pr‰elo a snûÏilo zároveÀ ve
smûru kolmice ke kolmici, rozumûj,
byl takov˘ fukéﬁ, Ïe sníh a dé‰È nás
biãoval nikoliv shora, ale zprava
a zleva a ve spojení s pÛl stupnûm
nad nulou to bylo opravdu hutné.
Zase – „neva“.
Do Vídnû jsme odjíÏdûli o nûco
pozdûji neÏ do Osvûtimi, mohli jsme
si ráno pﬁispat a tak ve 4.29 hod. byli
v‰ichni na místû vãetnû vyhﬁátého
autobusu. Nûjak jsme nemohli usnout
a tak nám autobusová obrazovka zajistila sv˘m poﬁadem dokonalé seznámení s Habsburky v Evropû. K tomu
nám poslouÏil v˘tah z rodokmene od
Marie Terezie aÏ po Karla I. Blaho-

slaveného. Cesta i pan ﬁidiã byli OK
a kdyÏ poﬁad vyprávûl o roku 1683
a záchranû Evropy pﬁed Turky, jeli
jsme právû okolo boji‰tû – no, prostû dokonalá reÏie…
Vystoupili jsme z autobusu pﬁed
krásn˘m areálem Schönbrunu, trochu jsme myslili, Ïe jsme na SnûÏce,
ale kulichy a kapuce nás zachránily.
Hned u kasy jsme byli pﬁítomni
c.k. rakouskouherské byrokracii, kdy
po nás bylo Ïádáno, abychom pﬁedloÏili seznam úãastníkÛ zájezdu s jejich jmény a vûkem a razítkem ‰koly atd. ·ly na nás mrákoty, pﬁesto jen
takto jsme mohli získat podstatnou
slevu. Na uÏmoulan˘ papír odkudsi
jsme sepsali v‰e potﬁebné a bez razítka pﬁedloÏili ku kontrole, to v‰ak bylo
málo a musili jsme pﬁedstupovat

jeden po druhém, pokladní si nás prohlédla a pomûﬁila s udan˘m vûkem
a jednoho po druhém propou‰tûla, inu
buì jin˘ kraj a jin˘ mrav, anebo stálá ostraÏitost vÛãi vynalézav˘m v˘chodoevropanÛm.
Vstup do Schönbrunu byl velmi
komplikovan˘, av‰ak propracovan˘
do detailu. ObdrÏeli jsme kaÏd˘ elektronické hejblátko – nûco jako pﬁedpotopní mobil, ve kterém ke kaÏdému z nás promlouval hlas v ãe‰tinû
a provádûl nás jednotliv˘mi prostorami zámku. Bylo to dokonalé, jen
pohled na pomalu sunoucího se lidského hada s mírnû naklonûn˘mi hlavami k mobilÛm vyjadﬁoval jistou
paranoiu moderní doby.
Pﬁi ãerstvém vûdomí vidûného
a sly‰eného poﬁadu z autobusu pob˘-

vání v reáliích doby pﬁedminulého
století byl, alespoÀ pro mne, velmi
siln˘ proÏitek, mám k HabsburkÛm
osobní vztah, a tak b˘t v místech, kde
pracovali, jednali, odpoãívali, ale
i modlili se, stolovali a Ïili své Ïivoty, vãetnû konce sv˘ch dnÛ, bylo velkou vzácností.
Své ﬁízky a karbenátky od maminek jsme pojedli v autobusu. Dopravili jsme se do centra a jali se projít v‰e podstatné. KaÏd˘ nezletil˘
úãastník obdrÏel mapu Vídnû a byl
pﬁiﬁazen do men‰í skupiny k jednomu
dospûlému, to kdybychom se jako
skupina cestou rozpt˘lila. VídeÀské
ulice jsou jako ty v Praze, architektonicky snad ménû okázalé, ale plné
Ïivota a v‰elikého dûní: tu koÀská
droÏka taÏená bûlou‰i, tu mariánsk˘
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BAREVNÝ PODZIM U AMAZONEK
Po letním táboﬁe v Trkovû, kde
jsme koneãnû skoncovaly s temn˘m
pánem Sauronem, zniãily jsme jeden
prsten moci a zachránily celou Stﬁedozem, jsme se se‰ly odpoãinut˘
v na‰í Satalické klubovniãce. A jak
uÏ to b˘vá zvykem, ná‰ poãet v oddíle se opût ztenãil. Na pár dûvãat zapÛsobila zﬁejmû puberta ãi snad zlé ãáry
od Sarumana a ná‰ oddíl opustila.
A proto sháníme nové ãlenky do
na‰ich ﬁad. Ale i pﬁesto pokraãujeme
v na‰í skautské ãinnosti. V záﬁí jsme
se vydaly na jednodenní v˘let na
kolech. Podívaly jsme se do historické vesnice umûní a ﬁemesel v Ostré, kde se konala slavnost na téma
„Sokolníci, psi a lov“. Mohly jsme si
zde vyzkou‰et plno starodávn˘ch
ﬁemesel jako napﬁ. v˘roba svíãky,
m˘dla, r˘Ïování zlata, tkaní na stavu apod. Platilo se zdej‰ími gro‰i.
Také jsme nav‰tívily skanzen lidov˘ch staveb v Pﬁerovû nad Labem.
DomÛ jsme jely pﬁes Lysou, âelákovice, Mstûtice, H. Poãernice – celkem kolem 35 km. Na konci záﬁí nás
ãekala tﬁídenní v˘prava na Sázavu –
do Kali‰tû. V sobotu vyráÏíme na
celodenní v˘let vláãkem na znám˘
hrad âesk˘ ·ternberk. Poãasí je úÏasné a prohlídka hradu velmi zajímavá. Pﬁed hradem jsou je‰tû sokolníci
s dravci. Po zelené znaãce podél
Sázavy docházíme aÏ do Ledeãka na
vláãek. V nedûli dob˘váme zﬁíceninu
hradu Stará Dubá, jeÏ není lehké
objevit a také si koupeme noÏky
v Sázavû u jezu.
Od ﬁíjna se naplno rozjíÏdí celoroãní oddílov˘ program – letos na
téma „Po stopách na‰ich stra‰idel“ inspirovan˘ knihou Vítûzslavy
Klimptové „Lexikon ohroÏen˘ch
druhÛ stra‰idel“. Holky sbírají stra‰idelné lísteãky, které vymûÀují za
jednotlivé stopy stra‰idel. Ve skupinách – po dvojicích, loví také jedno-

tlivá stra‰id˘lka pﬁi rÛzn˘ch etapách.
V ﬁíjnu jsme vyrazily do V‰estar
u Hradce Králové. Prohlédly jsme si
historické centrum v Hradci a pravûkou vesniãku ve V‰estarech. Absolvovaly jsme zde nádhernou prohlídku, která nás ihned vtáhla do pravûku.
Dokonce jsme si vyzkou‰ely nabrousit pazourek ãi rozdrtit obilí na mouku, coÏ v tehdej‰í dobû nebylo nijak
lehké. Po úÏasné prohlídce Archeoparku jsme se vydaly na nedalekou
rozhlednu Chlum, kde se konala
v roce 1866 památná bitva u Chlumu.
O podzimních prázdninách jsme
vyjely na 4 dny do Svûtic u ¤íãan.
I kdyÏ nás nebylo moc, pﬁesto jsme si
v‰e uÏily. Po celou v˘pravu holky
loví stra‰id˘lko „âertovu babiãku“
a snaÏí se plnit jako ona samé dobré
skutky. Druh˘ den vyráÏíme na celodenní v˘let Mike‰ovou stezkou, ale
nejdeme ji celou – vyráÏíme z Mnichovic do Svûtic. Stavujeme se na
·ibeniãním vrchu u nejvût‰ího srubu
v Evropû. Jdeme pﬁes My‰lín, Struhaﬁov a Klokoãnou. Do chaty doráÏíme aÏ za tmy. Veãer se koná je‰tû
noãní hra v lese – na Bludiãku. V sobotu vyráÏíme vláãkem do Bene‰ova na majestátn˘ zámek Konopi‰tû.
Hodinová prohlídka II. okruhu byla
fantastická, stejnû jako 5 km procházka zámeck˘m parkem kolem
zámeckého rybníka. Cestou poznáváme plno druhÛ stromÛ a obdivujeme i zdej‰í medvûdy – Má‰u a Kazimíra. Odpoledne se uÏ obloha zatáhla
a zaãalo pr‰et, ale pﬁesto jsme zvládly uvaﬁit si na ohni obûd. Veãer holky absolvují stezku bobﬁíka odvahy.
Poslední den v˘pravy se vydáváme
vláãkem do Senohrab a pak pû‰ky na
zﬁíceninu Hláska a podél Sázavy zase
zpût. Cestou vytváﬁíme z pﬁírodnin
Mechuru houbového a snaÏíme se
b˘t nenápadn˘ jako stra‰id˘lko Koﬁe-

novník. Po úklidu celé chaty se louãíme a vyráÏíme domÛ ku Praze.
V listopadu nás ãekala brigáda
u klubovny. Dopoledne hrabeme listí, trávu a pﬁipravujeme se na zimu.
Odpoledne jedeme ke Kyjské klubovnû, kde se úãastníme 10. roãníku
Maratonu na chÛdách. I kdyÏ nejsme

Vyšlo, vychází, vyjde před Vánocemi

v knihkupectví Havana
Mochovská 38, Hloubûtín,
pavilon Havana –
u stanice metra,
tel. 281 866 125, 777/906 295.
Otevírací doba:
pondûlí aÏ pátek 8–18 hod.
Ten vánoãní ãas (Rákosníková, Kudláãek) 348,– Kã, vydal Vy‰ehrad.
Sbírka koled s pﬁekrásn˘mi ilustracemi Jana Kudláãka, souãástí knihy je
i hudební CD (Pavlica)
Dlouhé noci VikingÛ (·míd Zdenûk)
189,– Kã, vydala Olympia. Kdyby si
autor mohl vybrat místo narození, tak
by to byla Skandinávii... Kniha je sbírkou seversk˘ch povûstí ve svérázné,
humorné autorovû úpravû.
Rozkazem (Francis) 199,– Kã, vydala Olympia. JiÏ se zdálo, Ïe Francisova tvorba je uzavﬁena, ale slavn˘
autor po 6 letech na‰el dostatek síly
a inspirace a je tu nová detektivka
z dostihového prostﬁedí – na scénû
opût Sid Halley
Válka rÛÏí (VaÀková) 215,– Kã, vydal ·ulc a ·varc. Dal‰í z ﬁady knih
ze 14. století, opût se vrací k postavû purkrabího Viléma z Land‰tejna,
kter˘ byl vûrnou oporou císaﬁe Karla IV.
âesk˘ ‰palíãek (Motlová, Baránková) 349,– Kã, vydal KniÏní klub. Vel-

přihlášených – „neva“
prÛvod kﬁesÈanÛ, tu pouliãní kejklíﬁ
vydávající podivné veselé zvuky
a v‰udypﬁítomné uhlazené star‰í
dámy kráãející ulicí do kavárny nebo
v nich pob˘vající. Toto bylo opravdu velmi v˘razné, onûch kaváren je
v centru pﬁehr‰le, také jsme vlivem
zimy po rozchodu v jedné z nich
zakotvili, ale byli jsme ostraÏití, protoÏe ãaj za sedmdesát a dortík za
stovku je dosti.
Jako centrum pro pﬁípadnou ztrátu nûkoho z nás jsme si vyt˘ãili
vchod do kostela sv. ·tûpána, v˘znamn˘ to objekt s velkou historií.
Jdeme k Hofburgu, skuteãnému sídlu panovníka, procházíme k muzeím,
okolo parlamentu k vídeÀské radnici.
Malí úãastníci se tázali, kdy uÏ tam
budem? Byla dûsná zima, na otázku,

kde – tam? ﬁíkali: No, nûkde uvnitﬁ
– a my nemûli Ïádné uvnitﬁ. Odpoledne byl dán ãas na rozchod. Nikdo
se neztratil, protoÏe ten, kdo nebyl,
zase za chvíli byl, a to bylo dobﬁe.

Ïádní mistﬁi a obsadily jsme poslední 5. místo, pﬁesto jsme si 65 minutové chození na chÛdách uÏily a poﬁádnû se od plic zasmály. Odmûna
v podobû sladkého dortu ãekala stejnû na v‰echny.
napsala vedoucí oddílu
Rusalka – Eli‰ka Hermannová

KaÏd˘ nakoupil podle svého, nûkdo
zamlsal, jin˘ poﬁídil památku, druh˘
se obtûÏkal ta‰kami hmoty z Vídnû...
Ani jsem nechtûl vûdût, co vezeme
do Prahy. Vûﬁím jen, Ïe kapesné od
rodiãÛ bylo skuteãnû k utracení. Cestou k Prátru jsme se stále zastavovali, procházeli jsme okolo parfumérií,
kam jedny sleãny vpluly a kdyÏ vy‰ly
ven, vpluly tam jiné, no museli jsme
jít rychleji. Pﬁibyli jsme k velkému
ruskému kolu a jali jsme se nalodit
do jak˘chsi tramvajov˘ch vozÛ, které nás vynesly vysoko nad osvûtlenou VídeÀ. KdyÏ jsme byli v nejvy‰‰í úvrati kola, nûjak dlouho jsme stáli
na místû a kdyÏ nûkteﬁí z nás zaãali
tramvají houpat, nebylo mi úplnû
dobﬁe na tûle.
ProtoÏe uÏ byla úplná tma a jelikoÏ

ká kniha pohádek, ﬁíkadel, hádanek, pﬁísloví
a písniãek, takﬁka na kaÏdé stranû jsou
hezké ilustrace Vlasty Baránkové
Guinnessova kniha rekordÛ 2007,
799,– Kã
Moje rÛÏová dobrá jitra (Vûtviãka)
179,– Kã, vydal Jan Va‰ut.
Dal‰í z laskav˘ch a moudr˘ch knih
z pera pﬁírodovûdce Vûtviãky, opût se
ãtenáﬁ dozví spoustu zajímav˘ch vûcí
a nejenom z oboru botaniky
Zázrak v Andách (Parrado) 299,– Kã,
vydala Jota. ¤íjen 1972, pﬁi havárii
letadla s ragbyov˘m t˘mem a rodinn˘mi pﬁíslu‰níky se zachránilo jen
nûkolik lidí, kteﬁí se vydávají na strastiplnou pouÈ. Po 72 dnech se doãkali
záchrany, strhující vyprávûní je doplnûno fotografiemi
Pravdu, prosím! (Holubová, Kraus)
249,– Kã, vydalo XYZ. Neotﬁel˘ provokatér Jan Kraus tentokrát v roli pro
nûj netypické – jeho kolegynû Eva
Holubová s ním hovoﬁí o dûtství, svérázné rodinû a názorech na dne‰ní
dobu
StráÏci praÏsk˘ch ulic (JeÏková)
349,– Kã, vydala Mladá fronta. Abecednû seﬁazen˘ prÛvodce po praÏsk˘ch domovních znameních, ve velmi ãtivém textu autorka vysvûtluje,
jak jednotlivé domy ke sv˘m znamením pﬁi‰ly

k budovû OSN pﬁes Dunaj to bylo
je‰tû pomûrnû daleko, nechali jsme
si pﬁistavit autobus k Prátru, kde jsme
se s Vídní rozlouãili, a ujíÏdûli ku
Praze.
Pan ﬁidiã byl takov˘ profík, Ïe se
pﬁi jeho jízdû dalo v klidu psát i spát
ãi popíjet z hrneãku, aniÏ by to zanechalo památku na sedadlech.
Positivní bylo, Ïe dûti chtûly dokoukat poﬁad o Habsburcích a aÏ potom jsme naladili Amadea od Milo‰e Formana. Myslím si, Ïe závûreãné
Rekviem Salieriho a Mozarta zaznívající prostorem autobusu bylo dÛstojn˘m rozlouãením s Vídní.
K hloubûtínskému bazénu jsme
dorazili v plánovaném ãase, kde na
nás ãekali rodiãe. Díky vám, dûti,
za zájem a tû‰ím se snad na dal‰í –
poslední pﬁíbûh Pamûti Evropana,
totiÏ mûsto Turãiansk˘ sv. Martin
u na‰ich slovensk˘ch sousedÛ.
Martin Pecka
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Umělý trávník nahradil antuku
Pro otevﬁení tﬁí nov˘ch volejbalov˘ch hﬁi‰È pﬁi Z· Vybíralova si jeho
aktéﬁi vybrali jeden z posledních
slunn˘ch dní leto‰ního podzimu.
V úter˘ 7. listopadu se z niãeho nic
po propr‰eném víkendu ukázalo sluníãko, aby si posvítilo na krásn˘ nov˘
povrch z umûlého trávníku, kter˘ teì
na hﬁi‰tích nahradil b˘valou antuku.

Slavnostního pﬁestﬁiÏení pásky se ujal
sám starosta Mâ Praha 14 ing. Miroslav Fronûk a prohlédnout si zrenovovaná sportovi‰tû pﬁi‰li i místostarostové – Mgr. Daniel Rovan,
Ing. Miroslav Skala a Mgr. Jaroslav
Jirou‰ek. Pozvání ﬁeditele ‰koly
PaedDr. Petra Skalského, CSc pﬁijal
i Mgr. Pavel Knûnick˘ z Ministerstva

‰kolství a tûlov˘chovy a zástupkynû
Magistrátu hl. m. Prahy Mgr. Jana
Knotková a Mgr. Radka Beková.
Díky finanãní podpoﬁe Mâ Praha 14
a MHMP získala ‰kola kvalitní sportovní plochu, kterou budou vyuÏívat
nejen Ïáci ‰koly v rámci tûlesné
v˘chovy a sportovních zápasÛ, ale
bude k dispozici i sportovcÛm z nej-

bliÏ‰ího okolí. Tûlov˘chovné organizace, které mají zájem o vyuÏití
hﬁi‰È pro odbíjenou, se mohou domluvit s ﬁeditelem ‰koly. Souãástí slavnostního zahájení provozu bylo
i vystoupení dûtí z FIT studia D Dany
Zitové a potom uÏ zaãal na novém
hﬁi‰ti první zápas ve vybíjené ÏákÛ.
text a foto: ves

Listopadání
Zápis dětí do 1. tříd
školního roku 2007/08
Z· Hloubûtínská 700, Praha 9 – Hloubûtín
16. ledna 2007 od 8 do 11.30 hodin
Zápis na neãisto pro budoucí prvÀáãky a jejich rodiãe
16. ledna 2007 od 17 do 18 hodin
Beseda vedení ‰koly a uãitelÛ 1. tﬁíd s rodiãi budoucích prvÀáãkÛ
7. února 2007 od 13 do 18 hodin zápis do 1. tﬁíd

Z· Chvaletická 918, Praha 9 – Lehovec
16. ledna 2007 od 13 do 18 hodin zápis do 1. tﬁíd

Z· Bﬁí VenclíkÛ 1140, Praha 9 – âern˘ Most I.
25. ledna 2007 od 14 do 18 hodin zápis do l. tﬁíd

Z· Gen. Janou‰ka 1006, Praha 9 – âern˘ Most II.
30. ledna 2007 od 13 do 18 hodin zápis do 1. tﬁíd

Z· Vybíralova 964, Praha 9 – âern˘ Most II.
10. ledna 2007 od 12 do 16 hodin Den otevﬁen˘ch dveﬁí
30. ledna 2007 od 13 do 18 hodin zápis do 1. tﬁíd

Z· ·imanovská 16, Praha 9 – Kyje
19. prosince 2006 od 14 do 18 hodin Den otevﬁen˘ch dveﬁí
17. ledna 2007 od 15 do 16.30 hodin
„Pﬁedzápis s pejskem a koãiãkou“
23. ledna 2007 od 13.30 do 17 hodin zápis do 1. tﬁíd
24. ledna 2007 od 13.30 do 17 hodin zápis do 1. tﬁíd

V úter˘ 7. listopadu jsme se se‰li
v na‰í ‰kole v neobvyklém ãase a v neobvyklé atmosféﬁe.UÏ pﬁed ‰estou veãerní pﬁe‰lapovali první netrpûlivci pﬁed ‰kolou, tﬁebaÏe akce mûla propuknout aÏ
v 18.18 hodin. ·kolu mezitím zahalila tma. Do svíãkami ozáﬁené budovy pﬁi‰li nûkteﬁí i v doprovodu rodiãÛ. Úvodní pﬁivítání s básní na rtech zajistili
pan ﬁeditel a paní uãitelky Kotouãová a Mudrová. V tu chvíli si mnozí ani
neuvûdomovali, Ïe jsou vlastnû ve ‰kole.Pak se Ïáci plni oãekávání rozmístili do jednotliv˘ch dílen, kde zavládl impresionismus ve spojení s podzimem. V knihovnû bylo vyjadﬁovacím prostﬁedkem slovo, v pracovnû v˘tvarné v˘chovy se pocity mûnily v barvy a tvary, v pohybové dílnû znûla hudba
doprovázející pohyb a v dílnû komunikativní se recitovalo.Úãastníci se postupnû ve v‰ech dílnách vystﬁídali a v‰ude panovala skvûlá tvÛrãí nálada. Vznikly úÏasné v˘tvory, pﬁi nichÏ nechybûli na‰i reportéﬁi ze ‰kolního fotografického krouÏku. K dispozici byly cel˘ veãer poãítaãe, kde literární práce
a fotodokumentace získávaly koneãnou podobu. Nad‰ené nebyly pouze dûti,
ale i jejich rodiãe. Setkání, které se v této podobû uskuteãnilo poprvé, nám ukázalo, Ïe stojí zato obûtovat pár hodin volného ãasu a proÏít je spoleãnû. Po
23. hodinû jsme se sice unaveni, ale spokojeni rozcházeli s vûdomím, Ïe to
rozhodnû nebylo naposled.
Ïáci Z· Chvaletická
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Pomozte s mapováním veverek!
Letos na jaﬁe se Ïáci ze Z· ·imanovská v Kyjích jako jediní z Prahy 14
zapojili do v˘jimeãného projektu PraÏská veverka. Tato rozsáhlá akce se
zab˘vá monitorováním v˘skytu veverek na území Prahy a vyhlásilo ji sdruÏení Ornita, se kter˘m ‰kola velmi úspû‰nû spolupracuje. DÛvodem vzniku tohoto projektu byla skuteãnost, Ïe aãkoliv bylo toto ãilé zvíﬁátko dﬁíve pomûrnû hojné, v souãasnosti je moÏné spatﬁit ho spí‰e v˘jimeãnû.
Îádáme vás proto o spolupráci pﬁi této nároãné ãinnosti. Mapování jiÏ
nyní probíhá a bude pokraãovat i v roce 2007. Pﬁípadné dotazy rádi zodpovíme na tel. ãísle 281 000 092 (pí. uã. Picková). Dotazníky jsou k dispozici ve ‰kole.
Mapování v˘skytu veverek
Svá pozorování mÛÏete hlásit tûmito zpÛsoby:
1. Vyplnûním dotazníku
2. Vyplnûním dotazníku v elektronické podobû
3. Zasláním SMS na telefonní ãíslo 739 737 048
Uveìte pﬁesn˘ ãas pozorování; pﬁesné místo (adresu); strom, na kterém jste veverku vidûli; barvu (napﬁ. ãerná, tmavû hnûdá, rezavá apod.);
pokud je veverek více, uveìte poãet; velmi dÛleÏitá je rovnûÏ informace
o pozorování veverky lezoucí do hnízda; zajímá nás také veverãí potrava; mÛÏete uvést i jiné zajímavosti, napﬁ. pozorování veverky s mláìaty,
jejich poãet apod.SMS jsou tarifovány dle bûÏného ceníku operátora.
Za va‰i spolupráci srdeãnû dûkujeme.

Hvězdné Vánoce
Obchodní centrum v Praze 10
vyhlásilo v˘tvarnou soutûÏ „Hvûzdné Vánoce“, které
se zúãastnily v‰echny tﬁídy prvního
stupnû na‰í ‰koly.
Z· ·imanovská,
foto archiv ‰koly

V solné
jeskyni
V rámci zdravotní prevence nav‰tûvují na‰e dûti
solnou jeskyni.
Z· ·imanovská,
foto archiv ‰koly

DRAKIÁDA v mateřince
V na‰í mateﬁské ‰kole se
stalo jiÏ pravidlem setkávání dûtí a rodiãÛ. Pro podzimní setkání jsme si pﬁipravili spoleãnou akci pod
názvem „DRAKIÁDA „.
Vyrábûli jsme i papírové
dráãky na v˘zdobu ‰kolní
zahrady – bûhem chvíle
jsme mûli plnou tﬁídu drakÛ a dráãkÛ v‰ech nálad
a velikostí. Od rána se dûti
nemohly doãkat okamÏiku,
kdy pﬁijdou jejich rodiãe
a budou si s nimi na zahradû pou‰tût draky. Spadané listí na stromech ‰kolní
zahrady nahradili malí papíroví dráãci a veselé pou‰tûní drakÛ mohlo zaãít.
Rozzáﬁené dûtské oãi nám prozradily, Ïe cíl akce byl splnûn. Rozcházeli jsme
se aÏ ve veãerních hodinách, ale urãitû to nebyl promarnûn˘ ãas.
Jitka Soukupová, M· Jahodnice

Byli jsme v Číně
V rámci projektu multikulturní v˘chovy a projektu Dûti dûtem se Ïáci
pát˘ch a ‰est˘ch roãníkÛ Z· Generála Janou‰ka zúãastnili poﬁadu o vzdálené âínû. Nejprve Ïáci tﬁídy 7. D v‰echny seznámili se zajímavostmi zemû
– poãasím, rostlinami, zvíﬁaty, se
zvyky lidí a ãínsk˘mi svátky a v‰e
doplnili promítáním obrázkÛ. Za
zvukÛ ãínské hudby si pak dûti prohlédly v˘stavku
ãínsk˘ch pﬁedmûtÛ. Byly tu rÛznû
zdobené kalendáﬁe, vûjíﬁe, obrázky,
zvonkohra, so‰ka
Buddhy, modlitební váleãek, peníze,
porcelánov˘ servis
a váziãky. Nechybûly ani jídelní
misky s hÛlkami. Ty si nûkteﬁí vyzkou‰eli osobnû. Úkol znûl: nabrat hÛlkami z misky bonbón. To se nakonec podaﬁilo v‰em.
Zuzana Ptáãková

Poděkování
Îiv˘ plot na zahradû ‰koly vysadili spoleãnû star‰í
a mlad‰í Ïáci. I pﬁes
nepﬁíznivé poãasí se
jim práce podaﬁila
a plot nyní oddûluje
sportovi‰tû od chodníku. Na v˘sadbu
jsme získali 10.000,–
korun jako grant
Nadace Partnerství
v programu Strom
Ïivota spoleãnosti
Skanska.
Na‰ím cílem bylo
nejen nav˘‰ení mnoÏství zelenû, ale i v˘chova k péãi o zeleÀ a Ïivotní prostﬁedí a hlavnû upevnûní vzájemn˘ch vztahÛ ÏákÛ, uãitelÛ i rodiãÛ a jejich vztahu k prostﬁedí ‰koly a bydli‰tû. Bylo to pûkné zakonãení podzimních aktivit.
Mgr. Ilona ·Èastná, ﬁeditelka Z· Gen. Janou‰ka

Štrůdlování
V polovinû ﬁíjna jsme mûli na programu „‰trÛdlování“. Nûkdo loupal a krájel jablka, nûkdo pﬁipravoval tûsto. KdyÏ se ‰trÛdly dopekly, pﬁi‰li pozvaní
tatínkové a maminky a v‰ichni jsme
si na v˘sledcích na‰eho podzimního
snaÏení pochutnali.
Dûti, které zrovna
nepekly pﬁipravovaly poho‰tûní – vaﬁily
kávu, ãaj a servírovaly upeãené zákusky rodiãÛm. Celkem
jsme upekli pﬁes 50
‰trÛdlÛ, takÏe se dostalo na kaÏdého –
i na vedení ‰koly
a ostatní kamarády
z druÏiny.
Martin Hguyen, 3. D, Z· Gen. Janou‰ka
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Ministryně školství v Praze 14
Ve ‰kolství snad dojde ke konkrétním pozitivním zmûnám. Na jednotliv˘ch typech ‰kol se v posledním
roce projednávaly návrhy na inovované „Rámcové vzdûlávací programy“ (RVP) v souvislosti s pﬁipravovan˘mi nov˘mi kurikulárními
dokumenty. Organizace celostátního
pracovního jednání ‰estilet˘ch bilingvních gymnázií se pﬁi povûﬁení
V˘zkumn˘m ústavem pedagogick˘m
(VÚP) ujalo vedení âs–it. jazykového gymnázia v Hloubûtínû. ZávaÏnost dané problematiky podtrhuje
skuteãnost, Ïe jednání se kromû ﬁeditele VÚP dr. Jeﬁábka, zástupcÛ
M·MT a vedení vût‰iny bilingvních
gymnázií z celé âR zúãastnila také
ministrynû ‰kolství PhDr. Miroslava

Kopicová (na snímku první zleva),
která se k pﬁipravovan˘m zmûnám
vyjádﬁila naprosto konkrétnû a velmi
zasvûcenû. Paní ministrynû s potû‰ením konstatovala, Ïe existence dvojjazyãn˘ch gymnázií je v moderní
spoleãnosti velmi Ïádaná, neboÈ mlad˘ ãlovûk na nich získává nejen kvalitní komplexní vzdûlání, ale také
‰iroké znalosti nûkolika svûtov˘ch
jazykÛ – na âIJG konkrétnû ital‰tiny, angliãtiny, tﬁetího svûtového jazyka (FRJ, SPJ, NEJ, RUJ) a nejlep‰í
studenti je‰tû nepovinného jazyka,
napﬁ. arab‰tiny. V‰ech 32 pﬁítomn˘ch
konstatovalo, Ïe pﬁipravované zmûny, které napﬁ. zvy‰ují moÏnosti vyuÏití disponibilních ãasov˘ch dotací
v RVP, mohou je‰tû více zv˘raznit

Studenti z Arcusu cestovali
Na na‰í ‰kole cestovního ruchu ARCUS je jiÏ tradicí v rámci hodin zemûpisu, cestovního ruchu a prÛvodcovství poﬁádání exkurzí po âeské republice. KaÏd˘m rokem se snaÏíme nav‰tûvovat jiná místa tak, abychom pﬁispûli
k celkovému rozhledu studentÛ. Letos v ﬁíjnu jsme vyrazili za dvûma památkami UNESCO a na dal‰í v˘znamná místa. První den jsme zavítali do Nov˘ch
HradÛ, nadchla nás Litomy‰l (UNESCO) s renesanãním zámkem, druh˘ den
jsme zaãínali v Moravském krasu prohlídkou Macochy a Punkevních jeskyní. Potom jsme pﬁejeli do mûsteãka Pﬁedklá‰teﬁí u Ti‰nova, kde je klá‰ter Porta coeli s krásn˘m románsko gotick˘m portálem. Odpoledne jsme vystoupali na rozhlednu Klucanina u Ti‰nova. Závûreãn˘ den jsme pﬁijeli na gotick˘
hrad Pern‰tejn, abychom v podzimním dnu obdivovali jeho majestátnost. Ve
vesnici âernvír jsme se zastavili u technické památky – dﬁevûného mostu
z roku 1718. Poslední zastávkou na na‰í exkurzi byl poutní kostel sv. Jana
Nepomuckého na Zelené hoﬁe u Îìáru n. Sázavou, kter˘ je zaﬁazen na seznam
UNESCO (barokní gotika J. B. Santiniho). Studenti dostávali na exkurzi kaÏd˘ den pracovní listy s úkoly, které jsme vyhodnocovali. Nejvût‰í odmûnou
je nám vÏdy spokojenost studentÛ a nûkdy i jejich údiv nad tím, jaké krásy
se na území na‰í vlasti nacházejí.
Mgr. ·tûpánka Marková

Učitelé učitelům

Z· Gen. Janou‰ka nav‰tívilo 10. listopadu 33 pedagogÛ – koordinátorÛ
EVVO ze stﬁedoãesk˘ch ‰kol v rámci semináﬁe poﬁádaného ekocentrem Podhoubí. Uãitelé se pﬁi‰li podívat a seznámit s tím, jak˘m zpÛsobem je ve ‰kole realizována environmentální v˘chova a jaké zku‰enosti máme s realizací
mezinárodního projektu Eko‰kola. Hosty pﬁivítala ﬁeditelka ‰koly Mgr.Ilona
·Èastná, praktick˘ semináﬁ vedla ‰kolní koordinátorka EVVO Mgr. Eva Jiﬁíková, CSc. Uãitele zajímaly pﬁedev‰ím praktické ukázky a zku‰enosti z realizace cílÛ ekologické v˘chovy, jak se daﬁí v praxi ekologizovat provoz ‰koly a jak se na tomto procesu podílejí samotní Ïáci. Na‰í snahou bylo uãitelÛm
pﬁedat nûkolikaleté zku‰enosti z této oblasti, poradit jim, jak na to a zároveÀ
je inspirovat k podobn˘m aktivitám.
Mgr. Eva Jiﬁíková, CSc.

v‰estrannou jazykovou pﬁípravu
a zdokonalit vzdûlávací obsah vyuãovacích pﬁedmûtÛ tak, aby absolventi bilingvních gymnázií byli co
nejkvalitnûji pﬁipraveni nejen na stu-

dium V·, ale také na ‰iroké uplatnûní v rostoucích poÏadavcích moderní spoleãnosti.
Mgr. Vlasta Kubátová, ﬁeditelka
âesko-italského gymnázia

Spolupráce mezi školami
Ve stﬁedu 8. listopadu se uskuteãnilo zajímavé setkání. Studenti soukromé stﬁední ‰koly cestovního ruchu ARCUS provedli v Praze po Královské
cestû Ïáky II. B Z· Chvaletická.
Studenti se na akci teoreticky pﬁipravovali v hodinách prÛvodcovství, kde
si vypracovali pro své skupinky dûtí pracovní listy. Ve stﬁedu 8.11. jsme spoleãnû vyrazili – dojeli jsme na námûstí Republiky, kde zaãíná Královská cesta, pro‰li jsme Celenou ulicí na
Staromûstské námûstí, prohlédli
jsme si v‰echny dÛleÏité památky
a pokraãovali jsme na KarlÛv
most, Malostranské námûstí a odtud Nerudovou ulicí aÏ na PraÏsk˘ hrad. Po celé trase se studenti ÏákÛm plnû vûnovali a ochotnû
jim vysvûtlovali jejich v‰eteãné
dotazy. Na zpáteãní cestû uznali,
Ïe starat se o dûti není jen tak
a sami ocenili práce uãitelek.
Dûtem zÛstal pracovní list a dostali je‰tû na památku vyroben˘
informaãní letáãek o Královské
cestû a o tom, jak se stavûl KarlÛv most. Jsem ráda, Ïe se nám
tento první pokus o spolupráci
povedl a uÏ plánujeme do budoucna dal‰í. ·tûpánka Marková,
SS· CR ARCUS, s.r.o.

stránky 13–16 pﬁipravila Alena Veselá
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NOVù ZVOLENÍ ZASTUPITELÉ
Mâ Praha 14

PROSINEC 2006

Jaroslav Báãa (ODS)
22 let, svobodn˘,
bydli‰tû: Hostavice
Student technické fakulty,
obor obchodování a podnikání
s technikou. Dva roky ãlenem
místního sdruÏení ODS Hloubûtín. Zájmy: kultura a sport.
V zastupitelstvu by se chtûl
vûnovat záleÏitostem dopravy
a trávení volného ãasu.
Mgr. Lubomír Barto‰
(Strana zelen˘ch)
25 let, svobodn˘,
bydli‰tû: âern˘ Most
Vystudoval magistersk˘ studijní obor: Ochrana Ïivotního prostﬁedí na Pﬁírodovûdecké
fakultû UK. V souãasné dobû
pokraãuje ve studiu na PﬁF UK
v doktorském studijním programu, obor krajinná a aplikovaná ekologie. ZároveÀ pracuje
ve spoleãnosti, která se zab˘vá systémem pro nakládání
s elektroodpadem, jako manaÏer logistiky. O komunální
politiku se uÏ déle zajímá, ale zku‰enosti s prací v zastupitelstvu nebo komisích dosud nemá. Zájmy: turistika,
skauting, ãetba. V zastupitelstvu by se rád vûnoval problematice veﬁejné zelenû, odpadÛ, územního rozvoje Mâ
a v neposlední ﬁadû problematice komunikace radnice
s veﬁejností.
Ing. Eva BaÏilová (ODS)
46 let, rozvedená, 1 dítû,
bydli‰tû: âern˘ Most
Vystudovala V·E, obor ekonomika prÛmyslu. Pracovala jako
ekonomka, od roku 1997 pÛsobí
jako ﬁeditelka akciové spoleãnosti Správa majetku Praha 14.
âlenkou zastupitelstva Mâ Praha 14 je druhé volební období,
v minulém volebním období byla ãlenkou bytové komise a finanãního v˘boru. Nadále by se chtûla zasazovat
o zlep‰ování kvality bydlení, pﬁidûlování bytÛ na základû prÛhledn˘ch a veﬁejnosti znám˘ch pravidel, sniÏování dluhÛ za nájem bytÛ ve správû Mâ, údrÏbu a rekonstrukci bytov˘ch objektÛ a pokraãování úãelné privatizace
bytového fondu.

• Na ustavujícím zasedání Zastupitelstva
MČ Praha 14 dne 14. 11. 2006 byla zvolena neuvolněnou členkou rady.
Eva Dokonalová (ODS)
74 let, vdaná, 1 dítû,
bydli‰tû: Hloubûtín
Absolvovala gymnázium a poté
ekonomickou nástavbu. Po celou
dobu zamûstnání, tj. ãtyﬁicet let,
pracovala v ekonomické sféﬁe
(jako úãetní, finanãní referent,
disponent v bance), nyní je v dÛchodu. V zastupitelstvu Mâ Praha 14 bude pÛsobit jiÏ tﬁetí volební období (v minulém
byla neuvolnûnou ãlenkou rady, pﬁedsedkyní finanãního
v˘boru a ãlenkou bytové komise). Svoje bohaté znalosti i Ïivotní zku‰enosti by i nadále chtûla uplatnit v ekonomické oblasti a v rámci bytové politiky.

Miroslav Dvoﬁák (âSSD)
PraÏák 54 let, rozveden˘,
2 synové,
bydli‰tû: Hloubûtín
Témûﬁ 25 let pracoval v âKD
PRAHA v oblasti ekonomiky
práce a po roce 1990 jako pﬁedseda odborové organizace ZV OS
KOVO âKD SLUBY. Od roku
1999 podnikal v oblasti finanãního poradenství. V letech 2003 aÏ 2006 byl na úﬁadu
Mâ Praha 21 vedoucím bytového oddûlení a pracovníkem odboru majetku a investic. V souãasné dobû se vûnuje poji‰Èování jako OSVâ. V uplynul˘ch dvou volebních
obdobích byl ãlenem ZMâ Praha 14 jako neuvolnûn˘
radní. V komunální politice dále pracoval jako pﬁedseda
bytové komise, ãlen finanãního v˘boru zastupitelstva,
ãlen dozorãí rady Správy majetku. Pﬁi svém dal‰ím pÛsobení v zastupitelstvu by se rád zasadil o roz‰íﬁení kamerového systému na území Mâ jako dÛleÏitého nástroje
bezpeãnosti a prevence kriminality a dále v rámci finanãního plánování Mâ efektivnímu hospodaﬁení.

• Na ustavujícím zasedání Zastupitelstva
MČ Praha 14 dne 14. 11. 2006 byl pověřen prováděním občanských svatebních
obřadů.
Ing. Jiﬁí Feﬁtek (bezpartijní,
na kandidátce SZ)
48 let, Ïenat˘, 1 dítû,
bydli‰tû: Kyje
Vystudoval Vysokou ‰kolu
dopravy a spojÛ v Îilinû, obor
provoz a údrÏba dráhov˘ch vozidel. Zamûstnání: odborn˘ konzultant implementace informaãních systémÛ, nyní manaÏer
jakosti, ochrany Ïivotního prostﬁedí, bezpeãnosti a auditor jakosti. Zku‰enosti z komunální politiky: pracuje
v neziskov˘ch organizacích, které se vûnují ochranû Ïivotního prostﬁedí, územnímu plánu, dopravû, v˘stavbû
a jejich vlivu na Ïivotní prostﬁedí. Oblast, jíÏ se chce
v zastupitelstvu vûnovat: Ïivotní prostﬁedí, územní plán,
v˘stavba, doprava, kvalita v˘konu veﬁejné správy a zveﬁejÀování informací.
Ing. Miroslav Fronûk (ODS)
46 let, Ïenat˘, 2 dûti,
bydli‰tû: Hloubûtín
Absolvent Stavební fakulty
âVUT Praha, obor ekonomika
a ﬁízení stavebnictví. V Mâ Praha 14 je ãlenem zastupitelstva
od jejího vzniku v roce 1994.
V letech 1994 aÏ 1995 a 1998 aÏ
2006 vykonával funkci starosty
mûstské ãásti. V letech 2002 aÏ 2006 byl ãlenem zastupitelstva hl. m. Prahy (v leto‰ních komunálních volbách
získal opût mandát). V komunální politice se kromû povinností vypl˘vajících z funkce starosty zamûﬁuje jak na záleÏitosti technického a ekonomického charakteru, které jsou
mu profesnû blízké, tak na podporu co nej‰ir‰í informovanosti veﬁejnosti o práci radnice a Ïivotû celé mûstské
ãásti, zejména prostﬁednictvím ListÛ Prahy 14. Dále na
vytváﬁení podmínek pro vyuÏívání volného ãasu dospûl˘ch i dûtí, zejména v rámci rÛzn˘ch sportovních a kulturních aktivit. Jako oddávající se vûnuje pﬁednostnû
nematriãním obﬁadÛm (Ïivotní jubilea, zlaté svatby).

• Na ustavujícím zasedání Zastupitelstva
MČ Praha 14 dne 14. 11. 2006 byl opětovně zvolen starostou.

volební období 2006 – 2010
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Dr. Ing. Otakar Hork˘
(âSSD)
40 let, rozveden˘, 2 dûti,
bydli‰tû: Kyje-Hutû
Vystudoval Vysokou
‰kolu ekonomickou, obor
podniková ekonomika,
doktorát v oblasti komerãního práva – ústav práva
a právní vûdy. Zamûstnání: podnikatel. Zku‰enosti z komunální politiky:
1998 – 2002 ãlen Zastupitelstva Mâ Horní Poãernice. V Zastupitelstvu Mâ Praha 14 by se chtûl
vûnovat problematice dopravy a práci ve finanãním
v˘boru.
Renata Hu‰ková (ODS)
37 let, svobodná, 1 dítû,
bydli‰tû: Hloubûtín
Vystudovala S· sociálnû právní, v prÛbûhu studia i po jeho ukonãení
pracovala se zdravotnû
postiÏen˘mi sportovci,
nyní je zamûstnána jako
dispeãerka mezinárodní
kamionové pﬁepravy. V Zastupitelstvu Mâ Praha 14 pÛsobila v minulém volebním období, kdy
se vûnovala pﬁedev‰ím bezpeãnostní problematice
a prevenci kriminality, a byla ãlenkou kontrolního v˘boru. Nadále by se v zastupitelstvu chtûla
vûnovat této dÛleÏité problematice.

• Na ustavujícím zasedání Zastupitelstva MČ Praha 14 dne 14. 11.
2006 byla zvolena neuvolněnou
členkou rady.

Petr Kovanda (âSSD)
35 let, Ïenat˘, 1 dítû,
bydli‰tû: âern˘ Most
Vyuãil se strojním mechanikem, byl zamûstnán
v závodû Praga, od roku
1992 pÛsobil jako personální ﬁeditel v bezpeãnostní agentuﬁe. Od roku
2000 je podnikatelem. Byl
ãlenem Zastupitelstva Mâ Praha 14 jiÏ v minulém
volebním období, kdy pracoval v kontrolním v˘boru. Nadále by se chtûl vûnovat zejména problematice bezpeãnosti a dopravy.
Jitka Krátká (KSâM)
59 let, svobodná,
bydli‰tû: Hloubûtín
V Hloubûtínû Ïije od
narození, pracuje jako uãitelka mateﬁské ‰koly. Ve
volném ãase se vûnuje
literatuﬁe, divadlu a cestování. V Zastupitelstvu
Mâ Praha 14 pÛsobila jiÏ
v pﬁedchozích dvou volebních obdobích, kdy pracovala ve ‰kolské komisi a komisi kultury a aktivit volného ãasu. I nadále by se chtûla zamûﬁit na
problematiku ‰kolství a zlep‰ení podmínek pro
vyuÏití volného ãasu dûtí.

Franti‰ek KﬁíÏek
(KSâM)
60 let, bydli‰tû:
âern˘ Most
Vzdûlání stﬁední odborné, pracoval jako soustruÏník NC stroje v âKD
Lokomotivka a jako tajemník a pﬁedseda odborÛ
âKD Lokomotivka. Nyní
je v˘konn˘m tajemníkem – technikem BOZP –
odborové sdruÏení âech, Moravy, Slezka. Zku‰enosti z komunální politiky: v letech 1976 – 1990
poslanec ONV Praha 8 a Praha 9 a ãlen rady NVP.
Zájmy: rybaﬁení, zahrádkáﬁ. V zastupitelstvu by se
chtûl vûnovat práci v kontrolní komisi nebo bytové a sociální oblasti.
Rudolf Mike‰ (ODS)
53 let, Ïenat˘, 2 dûti,
bydli‰tû: âern˘ Most.
Je zamûstnán jako technik. Má rád kopanou jako
divák i jako hráã. âlenem
Zastupitelstva Mâ Praha
14 byl jiÏ po dvû volební
období v letech 1994 –
2002, kdy byl pﬁedsedou
bezpeãnostní komise a ãlenem v˘boru pro správu
majetku a komise Ïivotního prostﬁedí. V minulém
volebním období byl ãlenem komise regionálního
plánování. Nyní by se chtûl v zastupitelstvu vûnovat pﬁedev‰ím problematice dopravy a regionálního plánování.

PhDr. Zuzana Jelenová
(KDU-âSL)
45 let, vdaná, 2 dûti,
bydli‰tû âern˘ Most
Vystudovala kulturologii na Filozofické fakultû
UK, dﬁíve pracovala jako
redaktorka ãasopisu Na‰e
rodina, ‰éfredaktorka zpravodaje KDU-âSL a poradkynû ministra zahraniãních vûcí, nyní je manaÏerkou neziskové organizace Mot˘lek na âerném
Mostû. âlenkou Zastupitelstva Mâ Praha 14 byla
jiÏ v minulé volebním období, kdy mimo jiné usilovala o prosazení komunitního plánování v rámci Prahy 14, pracovala jako pﬁedsedkynû komise
kultury a aktivit volného ãasu.

• Na ustavujícím zasedání Zastupitelstva MČ Praha 14 dne 14. 11.
2006 byla zvolena neuvolněnou
členkou rady.
PaedDr. Vladimíra
Kohoutová (ODS)
50 let, vdaná, 2 dûti,
bydli‰tû: âern˘ Most
Povoláním stﬁedo‰kolská uãitelka, pÛsobila nejprve na Z· Bﬁí VenclíkÛ
a Z· Chvaletická, pozdûji
aÏ do souãasnosti na stﬁedních ‰kolách. âlenkou Zastupitelstva Mâ Praha 14 byla v letech 1998 aÏ
2002. V uplynul˘ch osmi letech byla ãlenkou
komise pro prevenci kriminality, komise pro sociálnû právní ochranu dûtí a sociální vûci a komise
kultury a aktivit volného ãasu.

Ustavující zasedání Zastupitelstva Mâ Praha 14 dne 14. 11. 2006.
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Mgr. Dana Nálevková
(ODS)
42, rozvedená, 2 dûti,
bydli‰tû: âern˘ Most
Absolventka pedagogické fakulty UK, uãitelství pro 1. stupeÀ Z·.
Pracuje jako uãitelka na
základní ‰kole. Byla 6 let
ãlenkou Zastupitelstva
Mâ Praha 11. Zájmy: sport, literatura, hudba.
V zastupitelstvu by se chtûla vûnovat oblasti ‰kolství v Praze 14.
PhDr. Eva Nováková
(ODS)
47 let, rozvedená, 1 dítû,
bydli‰tû: âern˘ Most
Absolventka vysoké
‰koly, obor germanistika
a nordistika. Pracuje jako
vysoko‰kolská uãitelka.
Zájmy: kultura, turistika,
cestování. V zastupitelstvu
by se chtûla vûnovat problematice kultury a ‰kolství.
Radka Novotná, DiS (KDU-âSL)
40 let, vdaná, 2 dûti (18 a 15 let),
bydli‰tû: âerném Most
Nûkolik let pracovala na místní poliklinice
v ordinaci dûtské lékaﬁky, nyní je manaÏerkou
agentury zab˘vající se poskytováním sluÏeb rodinám s dûtmi. Ve volném ãase ráda zpívá, ãte, spor-

tuje a cestuje. V uplynul˘ch 4 letech byla ãlenkou
komise pro prevenci kriminality. Pro potﬁeby
mûstské ãásti v tomto
období zpracovala pilotní
prÛzkum na téma prvního
kontaktu dûtí a mladistv˘ch s návykov˘mi látkami. Zajímá se o moÏnosti
primární prevence kriminality zejména mezi dospívajícími. Proto také 3 roky pracovala v nízkoprahovém klubu v Komunitním centru Mot˘lek.
V tomto volebním období by se ráda vûnovala práci v komisi kultury a aktivit volného ãasu a v jiÏ
zmínûné komisi pro prevenci kriminality. Zajímá
se o rÛzné oblasti lidské ãinnosti a ráda by se podílela na zlep‰ování Ïivotních podmínek obãanÛ
v‰ech vûkov˘ch kategorií.

gická (doplÀující pedagogické studium pro uãitele II. a III. stupnû). Zamûstnání: uãitelka II. stupnû –
dﬁíve na Praze 4, nyní
Praha 9 – Kyje, kde zastává funkci koordinátora
environmentální v˘chovy
na ‰kole. Zku‰enosti z komunální politiky: k rozhodnutí kandidovat do zastupitelstva ji pﬁivedla
ãinnost v místním obãanském sdruÏení. Zájmy:
ãetba beletrie, turistika, poslech váÏné i populární
hudby, chalupaﬁení, ruãní práce (paliãkování, pletení, háãkování, drátkování a dal‰í). V zastupitelstvu by se ráda vûnovala oblasti ‰kolství a programu trvale udrÏitelného rozvoje na‰í mûstské
ãásti.

• Do

Mgr. Daniel Rovan
(ODS)
42, Ïenat˘, 2 dûti,
bydli‰tû: âern˘ Most
Vystudoval Pedagogickou fakultu UK, pracoval
jako ekonom v soukromém sektoru, od roku
1997 byl vedoucím ekonomického odboru ÚMâ
Praha 14. V minulém volebním období byl zástupcem starosty Mâ Praha 14. V leto‰ních parlamentních volbách byl jako první komunální politik z na‰í mûstské ãásti zvolen poslancem
parlamentu.

zastupitelstva by měla být
kooptována za MUDr. Kateřinu Boudovou, která po ustavujícím zasedání rezignovala na svůj mandát
v ZMČ Praha 14

MUDr. Kateﬁina
Pavlíãková (ODS)
54 let, rozvedená, 1 dítû,
bydli‰tû: Kyje.
Vystudovala lékaﬁskou
fakultu UK a pracuje ve
V‰eobecné fakultní nemocnici v Praze na Klinice nemocí z povolání jako
vedoucí ambulantní lékaﬁka a vedoucí Centra pracovního lékaﬁství. Do
komunální politiky vstoupila v roce 1990 a pracovala v Zastupitelstvu m. ã. Kyje jako radní
a vedoucí komise zdravotní, sociální a Ïivotního
prostﬁedí. V Zastupitelstvu Mâ Praha 14 má za
sebou jiÏ tﬁi volební období, pﬁiãemÏ v letech 1998
aÏ 2002 byla neuvolnûnou ãlenkou rady, v minulém volebním období byla pﬁedsedkyní komise
Ïivotního prostﬁedí a ãlenkou finanãního v˘boru.
Nyní by v zastupitelstvu ráda navázala na pﬁedchozí zku‰enosti a vûnovala se nadále problematice Ïivotního prostﬁedí.
Vladimíra Petzoldová
(ODS)
61 let, vdova, 2 dûti,
bydli‰tû: Hloubûtín
Vystudovala SP· elektro-technickou, obor stavba elektrick˘ch strojÛ
a pﬁístrojÛ. Do roku 1993
pracovala jako projektantka v oboru elektro, nyní je
zamûstnána jako úﬁednice – fakturantka. V Zastupitelstvu Mâ Praha 14 pÛsobila v minulém volebním období, kdy byla ãlenkou kontrolního
v˘boru a v˘boru pro dopravu. Nyní by se v zastupitelstvu ráda vûnovala práci v oblasti regionálního plánování a vûcem majetkov˘m.

• Na ustavujícím zasedání Zastupitelstva MČ Praha 14 dne 14. 11.
2006 byla zvolena neuvolněnou
členkou rady.

foto: ves
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Ing. Ilona Picková (Strana zelen˘ch)
39 let, vdaná, 2 dûti, bydli‰tû: Kyje
Vzdûlání: Gymnázium Arabská, Praha 6 (pﬁírodovûdné zamûﬁení), âZU Praha 6, fakulta agronomická (obor zootechnik), UK, fakulta pedago-

• Na ustavujícím zasedání Zastupitelstva MČ Praha 14 dne 14. 11.
2006 byl zvolen neuvolněným členem rady.
Ing. Miroslav Skala
(ODS)
65 let, Ïenat˘, dospûl˘
syn a 17letá vnuãka,
bydli‰tû: Kyje
Vystudoval elektrotechnickou fakultu âVUT
a postgraduální studium
prÛmyslového práva. 29 let
pracoval v Tesle, pﬁeváÏnû jako konstruktér televizních vysílaãÛ. 3 roky
pÛsobil jako stﬁedo‰kolsk˘ profesor. V komunální
politice se aktivnû angaÏuje jako zastupitel od roku
1990 (ãlenem ODS od roku 1991) a zastával, mimo
jiné, funkce starosty Mûstské ãásti Praha-Kyje,
v roce1998 starosty Mûstské ãásti Praha 14 a po
dvû uplynulá volební období byl zástupcem starosty Mâ Praha 14 pro oblast územního rozvoje,
Ïivotního prostﬁedí a investic do infrastruktury.
Veﬁejnost ho zná téÏ jako autora ﬁady ãlánkÛ do
ListÛ Prahy 14 a dlouholetého oddávajícího, kter˘ jiÏ oddal nûkolik set snoubeneck˘ch párÛ nejen
z Prahy 14.

• Na ustavujícím zasedání Zastupitelstva MČ Praha 14 dne 14. 11.
2006 byl zvolen neuvolněným členem rady a byl pověřen prováděním občanských svatebních
obřadů.
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Bohumil Sobotka
(ODS)
42 let, Ïenat˘, 2 dûti,
bydli‰tû: âern˘ Most
Vystudoval stﬁední prÛmyslovou ‰kolu, obor mûﬁící a automatizaãní technika. PÛsobil na Magistrátu hl. m. Prahy v letech
1993 – 1996 jako vedoucí Kanceláﬁe zastupitelstva a zástupce tajemníka.
âlenem Zastupitelstva Mâ Praha 14 a oddávajícím byl v letech 1998 – 2002, v letech 2003 aÏ
2006 pracoval jako vedoucí Kanceláﬁe starosty Mâ
Praha 14, byl ãlenem bytové komise a tajemníkem
komise pro prevenci kriminality.

• Na ustavujícím zasedání Zastupitelstva MČ Praha 14 dne 14. 11.
2006 byl zvolen zástupcem starosty.
Jiﬁí ·ebek (SNK ED)
56 let, Ïenat˘, 1 dítû,
bydli‰tû: Hostavice
Povoláním stavební
technik. V Zastupitelstvu
Mâ Praha 14 pÛsobil po
dvû volební období v letech 1994 aÏ 2002, kdy
byl po urãitou dobu ãlenem místní rady, pﬁedsedou bezpeãnostní komise a uvolnûn˘m radním.
V minulém volebním období byl ãlenem v˘boru
pro správu majetku. Ve volném ãase se vûnuje
s rodinou cyklistice, lyÏování a cestování. V zastupitelstvu by se chtûl zejména zamûﬁit na pﬁednostní
ﬁe‰ení kritické dopravní situace a její zlep‰ení
vzhledem k intenzivní bytové v˘stavbû v jednotliv˘ch ãástech Mâ Praha 14; na péãi o Ïivotní prostﬁedí, zkvalitnûní úklidu komunikací, údrÏbu zelenû, chodníkÛ a dûtsk˘ch hﬁi‰È a v neposlední ﬁadû
na roz‰íﬁení provozních hodin pro veﬁejnost na
Úﬁadû Mâ Praha 14 na v‰echny pracovní dny
v t˘dnu.
Vojtûch ·ebek (ODS)
20 let, svobodn˘,
bydli‰tû: Hostavice
Student âVUT, fakulta
stavební. Pﬁes dva roky
ãlenem místního sdruÏení
ODS Hloubûtín. Zájmy:
sport, lyÏe, auta, RC modely. V zastupitelstvu by
se chtûl vûnovat problematice bezpeãnosti, dopravy a stavitelství.
Antonín Vacek (ODS)
21 let, svobodn˘,
bydli‰tû: Hostavice
Student Vysoké ‰koly
ekonomické, obor informatika. Dva roky ãlenem
místního sdruÏení ODS
Hloubûtín. Zájmy: informatika, kultura. V zastupitelstvu by se chtûl vûnovat
problematice Ïivotního prostﬁedí a volnoãasov˘ch
aktivit.
Ing. Josef Voseãek (ODS)
59 let, Ïenat˘, 2 dûti, bydli‰tû: Lehovec
Vystudoval stavební fakultu âeského vysokého uãení technického, obor pozemní stavby, do
roku 1989 pracoval v rÛzn˘ch oborech stavebnictví jako stavbyvedoucí, investiãní technik a pﬁi pﬁí-

pravû investic. Od roku
1990 soukromû podniká. âlenem Zastupitelstva
Mâ Praha 14 byl v minulém volebním období, kdy
vykonával funkci neuvolnûného ãlena rady a byl
ãlenem v˘boru pro dopravu. Nadále by se chtûl
v zastupitelstvu vûnovat
problematice územního plánování.
Lubomír VÛjtûch
(âSSD)
45 let, rozveden˘, 2 dûti,
bydli‰tû: âern˘ Most
Vzdûlání: stﬁedo‰kolské
– SP· Elektrotechnická,
obor elektroenergetika.
Pracuje jako revizní technik a dále pÛsobí jako specialista BOZP a PO (bezpeãnost práce a ochrana zdraví pﬁi práci a poÏární
ochrana). Zku‰enosti z komunální politiky: od
r. 2002 ãlen komise pro sociálnû právní ochranu
dûtí a sociální vûci, od r. 2003 ãlen pﬁedstavenstva
Správa majetku Praha 14, a.s. Oblast zájmu: bytová politika, sociální oblast a právní ochrana dûtí.
Ing. Miroslav VyslouÏil
(ODS)
72 let, Ïenat˘, 2 dûti,
bydli‰tû: Kyje-Jahodnice
Vystudoval elektrotechnickou fakultu âVUT,
nejprve byl zamûstnán
jako projektant-specialista elektrick˘ch pohonÛ
v ElektromontáÏních závodech Praha, od roku 1985 jako hlavní specialista elektro v Hutním projektu Praha. V roce 1990
zaãal podnikat v oboru projekce, opravy elektrick˘ch zaﬁízení a inÏen˘rská ãinnost elektrick˘ch
pohonÛ a automatizovan˘ch systémÛ ﬁízení. âlenem Zastupitelstva Mâ Praha 14 byl v minulém
období, kdy pracoval jako ãlen kontrolního v˘boru a v˘boru pro správu majetku. Nadále by se chtûl
v zastupitelstvu vûnovat zejména problematice privatizace bytového fondu.

Mgr. Jitka Îáková
(ODS)
54 let, rozvedená, 2 dûti,
bydli‰tû: Hloubûtín
Vystudovala Pedagogickou fakultu UK, obor
angliãtina a ru‰tina, Filozofickou fakultu UK, obor
dûjepis, ve ‰kolství zaãala pracovat v roce 1975.
PÛsobila rovnûÏ jako ‰kolní inspektorka pro stﬁední ‰koly v praÏském regionu. âlenka ODS od zaloÏení strany. Cel˘ Ïivot bydlí v Hloubûtínû a záleÏí jí na jeho postavení a rozvoji v rámci Prahy 14.
V minulém volebním období byla neuvolnûnou
ãlenkou rady Mâ Praha 14, pﬁedsedkyní ‰kolské
komise, ãlenkou komise Ïivotního prostﬁedí a oddávající. TûÏi‰tû své práce v zastupitelstvu vidí ve
‰kolství a jeho problematice, v sociálních otázkách, v péãi o dûti a zdravotnû postiÏené obãany.

• Na ustavujícím zasedání Zastupitelstva MČ Praha 14 dne 14. 11.
2006 byla zvolena zástupkyní starosty.
Poznámka redakce: Telefonní, pﬁípadnû mailov˘ kontakt na jednotlivé ãleny zastupitelstva
naleznete na webové stránce Mâ Praha 14
(www.praha14.cz), nebo v kanceláﬁi starosty
a v informaãní kanceláﬁi ÚMâ Praha 14, Bﬁí
VenclíkÛ 1072, âern˘ Most.

Tajemník ÚMâ Praha 14 ing. Ludûk Lis˘ a starosta Ing. Miroslav Fronûk za pﬁedsednick˘m stolem bûhem ustavujícího zasedání zastupitelstva.
foto: ves

KOMPETENCE UVOLNùN¯CH âLENÒ RADY
V SAMOSTATNÉ PÒSOBNOSTI Mâ PRAHA 14
UVOLNùNÍ âLENOVÉ RADY VE SVù¤EN¯CH
OBLASTECH SLEDUJÍ PROBLEMATIKU DANÉ
OBLASTI, PLNùNÍ USNESENÍ
TELSTVA MùSTSKÉ âÁSTI

RADY A ZASTUPIPRAHA 14 V DANÉ

OBLASTI A P¤EDKLÁDAJÍ RADù NÁVRHY NA

STAROSTA – ING.

MIROSLAV FRONùK
KOMPETENCE (KROMù POVINNOSTÍ URâEN¯CH
ZÁKONY): EKONOMIKA, ÚZEMNÍ ROZVOJ, OCHRANA A TVORBA ÎIVOTNÍHO PROST¤EDÍ, KONTROLNÍ
âINNOST

¤E·ENÍ AKTUÁLNÍCH OTÁZEK, ZPRACOVÁVAJÍ
A P¤EDKLÁDAJÍ RADù NÁVRH PROGRAMU ROZVOJE NA ÚZEMÍ MùSTSKÉ âÁSTI
V DANÉ OBLASTI.

PRAHA 14

ZÁSTUPCE STAROSTY – MGR. JITKA ÎÁKOVÁ

KOMPETENCE: SOCIÁLNÍ PÉâE A ZDRAVOTNICTVÍ, ·KOLSTVÍ A VZDùLÁVÁNÍ (VâETNù SPRÁVY
NEMOVITÉHO MAJETKU), KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ,
OBLAST PREVENCE SOCIÁLNù PATOLOGICK¯CH JEVÒ

ZÁSTUPCE STAROSTY – BOHUMIL SOBOTKA
KOMPETENCE: OBLAST DOPRAVY, SPRÁVA NEMOVITÉHO MAJETKU, INVESTIâNÍ âINNOST, BYTOVÁ
POLITIKA, INFORMATIKA, BEZPEâNOST A PREVENCE KRIMINALITY, KULTURA, SPORT
Dle podkladÛ od ãlenÛ zastupitelstva pﬁipravil: j‰
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Na návštěvě v ordinaci veterináře
Nepatﬁíte náhodou do té velké
rodiny milovníkÛ pejskÛ ãi koãek?
Nebo máte doma papou‰ka, morãe,
kﬁeãka, terarijní zvíﬁátko ãi dokonce
nûjakého exota? Ano? Pak vás moÏná budou zajímat informace o jediné
veterinární ordinaci v Praze 14, která se nachází v zadním traktu polikliniky na âerném Mostû „Parník“.
Právû uplynul rok, kdy má ordinaci
v pronájmu MVDr. Jaroslav ·vec,
kter˘ tady dennû ordinuje spolu se
sv˘m kolegou MVDr. Markem Bonkem. KdyÏ ﬁíkám dennû, myslím to
doslova, protoÏe pomoc tady naleznou zvíﬁátka i o sobotách, nedûlích
a o svátcích. Nav‰tívila jsem pana
doktora ·vece v dopoledních hodinách a myslela jsem, Ïe budeme mít
klid na povídání, protoÏe lidé jsou
pﬁece v práci a k veterináﬁi chodí
hlavnû odpoledne. Omyl – v ãekárnû témûﬁ permanentnû nûkdo ãekal,
takÏe jsme ná‰ rozhovor „proloÏili“
o‰etﬁením dvou psÛ a jedné koãiãky.
Pane doktore, jaká zvíﬁátka
tady v Praze 14 lidé nejãastûji chovají a s jak˘mi chorobami k vám
chodí?
V na‰í klientele pﬁevládají hlavnû
psi a koãky. Ze psÛ potom men‰í plemena a z tûch mají absolutní pﬁevahu
jork‰ír‰tí teriéﬁi. Ale v˘jimky potvrzují pravidlo – napﬁíklad vãera jsem
zrovna o‰etﬁoval dogu. Na sídli‰ti lidé
hodnû chovají také drobné hlodavce,
zakrslé králíky, plazy, exotické ptáky, Ïelvy, leguány a dnes jsem tu mûl
dokonce psouna prérijního. Pokud
jde o problémy, které k nám majitele zvíﬁat pﬁivádûjí, tak napﬁ. v popu-

KﬁíÏenec Sorbo mûl problém s oãima
laci psÛ se ãasto objevují prÛjmy,
zvracení, respiraãní choroby, problémy s oãima, u‰ima a také alergie. Psy
bohuÏel postihují v‰echna civilizaãní onemocnûní jako ãlovûka. Máme
tﬁeba hodnû psÛ kardiakÛ i hodnû psÛ
s rakovinou. I tyto choroby tady léãíme a léãíme je úspû‰nû. Musím na
tomto místû zdÛraznit, Ïe je nesmírnû dÛleÏité, v jakém stádiu nemoc
zachytíme a zaãneme s léãbou. Velká nadûje na úplné vyléãení je tehdy,
kdyÏ majitel pﬁijde se zvíﬁetem vãas

– je‰tû neÏ se nemoc staãí dostat do
rozvinutého stádia. Proto bych rád
apeloval na v‰echny „pejskaﬁe“ –
kdyÏ zjistíte u svého zvíﬁete jakoukoli odchylku od bûÏného stavu,

kolem 750 Kã. Na‰í velkou v˘hodou
také je, Ïe mÛÏeme vyuÏívat laboratoﬁ pﬁímo tady na Parníku, takÏe
máme pomûrnû levné a hlavnû rychlé
vy‰etﬁení krve na‰ich pacientÛ.

Jezevãík Ron si pﬁi‰el pro pravidelné oãkování
pﬁijìte se poradit co s tím. Lépe je
dvakrát pﬁijít zbyteãnû, neÏ jednou
pozdû.
S tím nelze neÏ souhlasit. Na
va‰em letáãku jsem si pﬁeãetla, Ïe
provádíte ãipování, oãkování, odãervení, preventivní a léãebnou
péãi, chirugii, ortopedii, oftalmologii, ORL, kardiologii, internu,
stomatologii a vystavujete europasy. To je pomûrnû velk˘ zábûr ãinnosti, kter˘ si nemÛÏe ani veterináﬁ dovolit bez kvalitní techniky
a zázemí. Máte tak dobﬁe vybavenou ordinaci, Ïe si troufnete tﬁeba
i na sloÏité ortopedické operace, ãi
dlouh˘ chirurgick˘ zákrok?
Kromû rozsáhlého technického
zázemí pro diagnostiku, napﬁ. EKG,
rentgen, diagnostick˘ ultrazvuk,
otoskop, laryngoskop, refrektometr,
mikroskop, máme novû zrekonstruovan˘ sterilní operaãní sál, velmi
kvalitní ﬁízenou inhalaãní anestezii,
kardiomonitor, kter˘ sleduje stav
pacienta bûhem operace, infúzní
pumpu a dal‰í potﬁebnou techniku,
která nám umoÏÀuje dûlat i velmi sloÏité zákroky, jak ortopedické, tak chirurgické. Napﬁ. zlomené konãetiny
dokáÏeme fixovat hﬁebováním i implantací fixaãních destiãek a ‰roubÛ,
ale dûláme i externí fixaci pomocí
speciálních hﬁebÛ ukotven˘ch ve
vnûj‰ím fixátoru. Dûláme i operace
kloubÛ – u psÛ dost ãasto dochází
k prasknutí kolenních vazÛ, coÏ se dá
ﬁe‰it jen operativnû, umíme implantovat i umûlou náhradu kolenního
vazu apod. Z vût‰ích chirurgick˘ch
operací, kter˘ch bohuÏel stále pﬁib˘vá, jsou to operace nádorÛ – aÈ uÏ
zhoubn˘ch ãi nezhoubn˘ch – to se
vût‰inou zjistí aÏ histologick˘m rozborem, kter˘ si nechávají dûlat tak
dvû tﬁetiny majitelÛ zvíﬁat a stojí

Jaká je ãetnost tûch „tûÏ‰ích“
operací?
Opravdu tûÏké operaãní zákroky
provádíme tak tﬁi aÏ ãtyﬁi do mûsíce.
Kromû toho nespoãet men‰ích, jednodu‰‰ích zákrokÛ.
S jak˘m v˘sledkem?
Musím to zaklepat, ale za ten rok,
co tu pÛsobíme, jsme nemûli úmrtí
pacienta v anestézii, coÏ je velk˘
úspûch. Je to urãitû také proto, Ïe se
snaÏíme v‰emoÏnû pﬁedcházet komplikacím. Doporuãujeme napﬁíklad
majitelÛm zvíﬁat pﬁed tûÏ‰í operací
nechat udûlat pﬁedoperaãní vy‰etﬁení
– tedy minimálnû biochemick˘ profil krve, EKG a rentgen hrudníku.
Celkem to pﬁijde asi na 1000 Kã, pﬁesto to vyuÏívají urãitû 3/4 klientÛ. Pﬁi
‰ití operaãních ran pouÏíváme velmi
kvalitní ‰icí materiály, které pouÏívají v humánní medicínû. Tím pﬁedcházíme zhnisání rány a dal‰ím komplikacím. Na‰i pacienti nic takového
neznají.
To jim ze srdce pﬁeju, není nic
hor‰ího neÏ komplikace po operaci. Je‰tû vás pane doktore poÏádám
o kvalifikovanou radu. Zaãal právû první zimní mûsíc, blíÏí se mrazy a sníh. Poraìte majitelÛm psÛ,
jak pﬁedcházet zimním onemocnûním.
Velmi dÛleÏitá je prevence prochladnutí. Majitel psa ( zvlá‰È krátkosrstého), kter˘ je zvykl˘ na teplo
vyhﬁátého paneláku, by jej nemûl
venãit bez nûjakého teplého obleãku.
Pro psa není aÏ takov˘ problém samotn˘ mráz, ale stﬁídání teplot mezi
bytem a venkovním prostﬁedím, kdy
mÛÏe rozdíl ãinit 20 i více stupÀÛ.
Pokud to neohlídáte a pejsek nastydne, projeví se to vût‰inou ka‰lem,
v˘tokem z nosu ãi z oãí. âím dﬁív
s ním pak pﬁijdete k veterináﬁi, tím

snáz se nachlazení vyléãí – jako
u lidí. V mrazech je tﬁeba dát pozor
je‰tû na omrznutí tlapek. Prevence
spoãívá v ostﬁíhání del‰ích chloupkÛ
mezi pol‰táﬁkama na tlapkách, aby
se na nû nenabalovaly snûhové kuliãky. A samozﬁejmû pozor na sÛl! Ta
je pro psí tlapky velmi agresivní.
Mûly by b˘t pﬁedem o‰etﬁeny nûjakou ochrannou mastí – napﬁ. indulonou, ale existují i speciální, k tomu
úãelu vyrábûné.
*
V pﬁestávkách bûhem na‰eho rozhovoru pan doktor o‰etﬁil ãerného
kﬁíÏence Sorba, kterého jeho nová
majitelka na‰la letos v bﬁeznu uvázaného u stromu v lese. Mûl problém
s oãima a protoÏe nebyl závaÏn˘,
doporuãil veterináﬁ jen v˘plachy
borovou vodou. Dal‰ím pacientem
byl jezevãík Ron, kter˘ pﬁi‰el v doprovodu paniãky na pravidelné oãkování a tﬁetí v poﬁadí byla koãiãka
Líza. Její majitelé ji na‰li jako kotû
skalpovanou rovnûÏ v lese a ujali
se jí. Koãiãka má ale psychické
problémy, je neurogenní a dokáÏe si
rozlízat kÛÏi aÏ do krve. „Tady
bude léãba velmi tûÏká“, konstatoval
MVDr. ·vec. „Bylo by tﬁeba nejdﬁív
vylouãit alergie, coÏ je samo o sobû
u koãek tûÏko ﬁe‰itelné a vyluãovací
metodou dospût ke správnému závû-

Koãiãku Lízu ãeká dlouhodobûj‰í
léãení
ru“. Majitelé, sami lékaﬁi, nechali
prozatím koãiãku ooãkovat a domluvili se na dal‰í náv‰tûvû.
*
Pokud budete chtít veterinární
ordinaci na Parníku nav‰tívit, mÛÏete dennû od pondûlí do pátku mezi
9 a 13 hodinou a potom mezi
14 a 20 hodinou.V sobotu a ve svátek ordinují od 9 do 13 a v nedûli
od 15 do 19 hodin. Kromû toho
MVDr. ·vec zavedl v˘jezdovou
sluÏbu, takÏe po zavolání na tel.
603 358 717 pﬁijede kdykoli v dobû
od 14 do 22 hod. k vám domÛ. (Více
se dozvíte na www.veterinardomu.cz
a www.veretina-parnik.cz )
s veterináﬁem rozmlouvala
a fotografovala Alena Veselá
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Z Lašťan na Hrad
AÏ z La‰Èan na Olomoucku dorazil 28. ﬁíjna na PraÏsk˘ hrad se svou
tetou synovec Josefa Brykse. Tolik
dlouh˘ch let se oba na tenhle okamÏik tak moc tû‰ili a na poslední
chvíli se jim v‰echno zkomplikovalo. Trudie Bryksová si v místech, kde
s manÏelem a dcerou SoÀou po válce aÏ do komunistického puãe Ïila,
ne‰Èastnû vymkla kotník, coÏ její cestu pro státní vyznamenání v˘raznû
poznamenalo. Synovec Karel Bryks
ale s „bryksovsk˘m“ odhodláním
oslovil prezidentskou kanceláﬁ, odkud se jeho tetû dostalo vzácné
v˘jimky. Jako jediná si mohla svÛj
doprovod zdvojit, a tak kromû synovce se mohla v pﬁípadû potﬁeby opﬁít
také o jeho pﬁítelkyni Annu ·utovou.
A právû její zásluhou mÛÏete vidût
vzácné fotografie ze Zrcadlového
sálu PraÏského hradu, kde se v‰ichni vyznamenaní i se sv˘m doprovodem mohli poprvé v tento slavn˘ den
setkat s prezidentem osamocenû je‰-

tû pﬁed zaãátkem ceremoniálu. Ale
nechme na ty vzácné chvíle vzpomínat samotného Karla Brykse.
„Bylo to neãekané a milé pﬁekvapení, protoÏe aÏ do leto‰ního roku se
vyznamenaní mohli bez oficialit setkat s prezidentem vlastnû aÏ pﬁi závûreãném rauta, kde bylo tak 3 000 lidí.
Teì pana prezidenta mûlo nás asi 45
pro sebe uÏ dvû hodiny pﬁed oficiálním programem, kdy se s kaÏd˘m
osobnû pozdravil. Pro mû to byl
Ïivotní záÏitek, teta byla dojatá k pláãi, byla ‰Èastná, Ïe se jejímu manÏelovi koneãnû doznalo uznání. Stále
totiÏ nemohla pochopit, Ïe v Anglii
jsou na‰i letci hrdinové a tady se
o nich po dlouhá léta nesmûlo ani
mluvit. Po pádu komunismu se situace rapidnû zlep‰ila, ale i tak bylo
pln˘ch osm let vyznamenání mého
str˘ce stále odkládáno. Teì pro nás
bylo zadostiuãinûním, Ïe pan prezident pﬁi závûreãném rozhodování je‰tû navrhovan˘ MasarykÛv ﬁád pov˘-

‰il na ¤ád bílého lva, nejvy‰‰í
státní vyznamenání na‰í republiky. S tetou se chtûli pozdravit
v‰ichni pﬁítomní, já zase do
smrti nezapomenu na debatu
s brigádním generálem Miroslavem ·tanderem, hereãkou Jiﬁinou Jiráskovou a hlavnû pak
s Josefem Masopustem. Vyprá-

vûl jsem mu, jak jsem jako mlad˘
fotbalista zaujatû poslouchal rozhlasov˘ pﬁenos z chilského finále mistrovství svûta v roce 1962, kde vstﬁelil na‰i jedinou branku, jak jsem
sledoval celou jeho kariéru hráãskou
i trenérskou, jak pro mû byl vÏdy
symbolem fair play. On se zase zajímal o mé fotbalové úspûchy a vûnoval mi podepsanou fotografii, která
je teì v mém ob˘váku v La‰Èanech
na hodnû viditelném místû. Pﬁiznám
se, Ïe se s ní chlubím kamarádÛm
a znám˘m, stejnû jako s fotografií

státního vyznamenání Josefa Brykse, kterou chce kaÏd˘ vidût. Vzpomínají pamûtníci, se kter˘mi vyrÛstal, zvûdavi jsou ale tﬁeba i studenti
na univerzitû v Olomouci. Cel˘ listopad ‰la fotka i s dal‰ími snímky
z ruky do ruky a já nevûdûl, komu
dﬁív vyprávût své záÏitky ze setkání
s prezidentem a dal‰ími v˘znamn˘mi
osobnostmi na PraÏském hradû. Mé
zvídavé posluchaãe ani mû samotného v Ïivotû nenapadlo, Ïe bych se tam
z La‰Èan mohl nûkdy podívat.“
vok, foto: Anna ·utová

Letec Bryks s Řádem bílého lva in mem.
Plk. Josef Bryks
se narodil v roce
1916 jako sedmé
z osmi dûtí v rodinû
hanáckého stﬁedního
rolníka. Maturoval
na obchodní akademii a v roce 1935
dobrovolnû narukoval k dragounskému
pluku v Ko‰icích
a poté absolvoval
vojenskou akademii
v Hranicích na Moravû. Po okupaci se
zapojil do ilegálního odchodu letcÛ do zahraniãního odboje. V Británii pro‰el v˘cvikem v RAF
a byl zaﬁazen ke 242. stíhací peruti. V bojích nad
Francií byl sestﬁelen. Dva roky se skr˘val, neÏ byl
Nûmci zajat. V srpnu 1944 byl odsouzen k trestu
smrti, ale doãkal se osvobození. Z útrap a zranûní
se léãil v Anglii, kde se koneãnû setkal s Gertrudou
Roseovou, nar. 1920, po‰tovní úﬁednicí a vdovou
po britském letci, s níÏ si pﬁedtím prostﬁednictvím
mezinárodního âerveného kﬁíÏe ze zajetí dopisoval. Z pﬁíbûhu jejich vztahu vznikl tehdy v Anglii

film s v˘mluvn˘m názvem Srdce v zajetí. Vzali se
po devíti t˘dnech je‰tû v Anglii, odkud se s manÏelkou vrátil na rodnou Moravu. Po únorovém pﬁevratu v roce 1948 staãil poslat manÏelku s dcerou
Soniou do Anglie, vlastní útûk se mu uÏ nepodaﬁil. Byl odsouzen k 10 letÛm vûzení, své nejbliÏ‰í
uÏ nikdy více nespatﬁil. Zemﬁel ve vûku pouh˘ch
41 let v roce 1957 ve vûzeÀské nemocnici uranového dolu na Jáchymovsku. âásteãnû rehabilitován byl aÏ po dlouh˘ch desetiletích, v roce 1991
byl mimoﬁádnû pov˘‰en do hodnosti plukovníka
in mem. Teprve letos, témûﬁ po padesáti letech,
soud zru‰il poslední zbytkov˘ trest za zbûhnutí,
kter˘ mu neprávem udûlila komunistická justice
v roce 1949! Osud byl víc neÏ krut˘ i k Trudie
Bryksové, která nakonec strávila více ãasu bojem
o svého manÏela neÏ ve spoleãném manÏelství:
nejprve se ho pokou‰ela dostat z ãeskoslovenského vûzení, pozdûji, kdyÏ opût navázala kontakt
s Josefov˘mi pﬁíbuzn˘mi v âechách, neúnavnû
usilovala o jeho rehabilitaci a uznání v jeho rodné
zemi, pﬁiãemÏ jí v˘raznû pomáhal advokát Lubomír Müller z âerného Mostu. Mimo jiné napsala
knihu vzpomínek na svého manÏela Nadûje a beznadûje (Votobia, 2003). O zru‰ení zbytkového trestu v kvûtnu 2006 informovala prezidentskou kan-

celáﬁ Konfederace politick˘ch vûzÀÛ a vzápûtí
plk. Brykse navrhla na státní vyznamenání.
Tak se zavr‰ila odysea letce hrdiny, pro komunisty kriminálníka, a jeho neménû stateãné Ïeny:
Trudie Bryksová u pﬁíleÏitosti oslav 28. ﬁíjna 2006
pﬁebírá z rukou prezidenta ¤ád bílého lva, udûlen˘
in mem. jejímu manÏelovi.
Na tomto místû jsme chtûli
uveﬁejnit fotografii z pﬁedání nejvy‰‰ího státního vyznamenání, ale
âTK, která ze
slavnostního
ceremoniálu na
Hradû poﬁizovala obrazovou
dokumentaci,
prohlásila, Ïe
pﬁedání in memoriam nefotí!
j‰
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Plk. in mem. Josef Stránský, DFC
Pilot-dÛstojník Josef Stránsk˘
ode‰el za hranice okupované vlasti
bojovat za její znovuobnovení, proslavil se jako bombardovací letec
a rok pﬁed koncem války za ni poloÏil Ïivot. Narodil se 10. prosince
1914 v Borové u tehdej‰ího Nûmeckého Brodu (dnes HavlíãkÛv Brod).
V roce 1935 nastoupil vojenskou prezenãní sluÏbu u Dragounského pluku 8 v Pardubicích. Po absolvování
·koly na dÛstojníky jezdectva v záloze se jako ãetaﬁ aspirant pﬁihlásil dobrovolnû do Vojenské akademie v Hranicích na Moravû. Její druh˘ roãník
absolvoval v Prostûjovû, kde získal
i leteck˘ v˘cvik a v roce 1938 byl
vyﬁazen v hodnosti poruãíka letectva.
Od 1. záﬁí 1938 byl poruãík Josef
Stránsk˘ pﬁidûlen k Leteckému pluku 5 v Brnû. Je‰tû pﬁed okupací stihl
jmenování polním pozorovatelem-letcem a pilotem vícemístn˘ch letounÛ.
Z okupované vlasti uprchnul do
sousedního Polska 1. ãervence 1939.
Lodí z Gdynû pokraãoval do Francie
a po vypuknutí války absolvoval
leteck˘ v˘cvik na letecké základnû
v Toulouse. Usedal zde za ﬁízení
zastaral˘ch BlochÛ MB-200BN.4
i novûj‰ích MB-210.BN.5. Stejnû
jako vût‰ina ãeskoslovensk˘ch bombardovacích letcÛ v‰ak ve Francii
zaﬁazen k bojové jednotce nebyl.
Pobyt v zemi pro nûj skonãil stejnû
jako pﬁed rokem zaãal – na palubû
lodi. Tentokráte jej dopravila do Velké Británie, která jako jediná tehdy
vzdorovala dosud neporaÏenému
nepﬁíteli. Do ﬁad RAF VR byl pﬁijat
v nejniÏ‰í dÛstojnické hodnosti Pilote Officer (v ãeskoslovenské hodnosti
byl mezitím pov˘‰en na nadporuãíka). Jeho první jednotkou se stala
britská 24. spojovací peruÈ, která
s pestrou mozaikou letounÛ nejrÛznûj‰ího urãení vzlétala z leti‰tû Hendon u Lond˘na. Po odlétání poÏadovaného mnoÏství hodin byl 14. bﬁezna
1941 pﬁemístûn k 311. ãeskoslovenské bombardovací peruti. V jejích
ﬁadách se na dvoumotorov˘ch Mk.IC
ve v‰ech smûrech proslavil. První
noãní nálet – je‰tû ve funkci druhého
pilota – absolvoval v noci 11. ãervna
1941. Po tomto náletu na Boulogne
následovala ‰ÀÛra dal‰ích – Hamm,
Hannover, Brémy, Duisburg, Kolín
nad R˘nem, Mannheim, Frankfurt
nad Mohanem, Hamburk, Berlin,
Dunkerque, Rotterdam, Antverpy,
Kiel, Düsseldorf, Cáchy, Brest, Münster… Po deváté akci jiÏ usedal za
kapitánské „berany“ a do konce
dvousethodinového turnusu staãil
vykonat celkem 34 noãních náletÛ.
Ani jeden z nich nebyl Ïádnou
procházkou a letci si nemohli b˘t jisti
ani doma na leti‰ti, ãas od ãasu bombardovaném Luftwaffe. Josef Stránsk˘ na to málem doplatil 19. ãervence 1941, kdy se sv˘m Wellingtonem
Mk.IC R1804 (KX-D) pﬁi startu najel
na stﬁepinu. Pravá pneumatika prask-

la a stroj se zaãal prudce stáãet doprava. Následoval prudk˘ náraz do parního válce, opravujícího ‰kody po
pﬁede‰lém bombardování, a v˘buch
paliva. Wellington úplnû shoﬁel, ale
F/O Josef Stránsk˘ vyvázl jen s lehk˘m zranûním. O síle nepﬁítele se
snad nejlépe pﬁesvûdãil pﬁi závûreãné „rozluãce“ Tﬁistajedenáctky
s Bomber Command, tj. pﬁi tﬁetím
„tisícovém“ náletu, kter˘ v noci na
25. ãervna 1942 smûﬁoval proti Brémám. Stránského Wellington Mk.IC
DV664 (KX-A) zasáhl nepﬁátelsk˘
flak na ﬁadû míst a zapálil mu prav˘
motor, od nûhoÏ chytla i ãást potahu.
Stránskému se v‰ak podaﬁilo poÏár
v piké uhasit a ‰Èastnû se vrátit;
z letounu vlály cáry potahu, nûkde
scházel úplnû. V té dobû si jiÏ Josef
Stránsk˘ staãil vydob˘t renomé
vynikajícího pilota a bojovného
a neohroÏeného dÛstojníka. Následovala vyznamenání, povy‰ování
i povûﬁování stále zodpovûdnûj‰ími
funkcemi. Od 27. bﬁezna 1942 v nové
hodnosti Squadron Leader stál v ãele
B-letky. Po pﬁesunu 311. perutû do
sestavy Coastal Command podnikl
celkem 25 operaãních protiponorkov˘ch hlídkov˘ch letÛ nad Biskajsk˘m

zálivem. Dne 27. ãervence 1942 se
stal prvním pilotem, kter˘ v této sluÏbû získal úspûch v boji proti ponorkám. V Biskaji, pﬁibliÏnû 300 kilometrÛ severnû od ‰panûlského mûsta
La CoruÀa totiÏ prokazatelnû tûÏce
po‰kodil velkou oceánskou ponorku
U-106. Stránsk˘ se na ni vrhl jako
jestﬁáb aÏ geodetická konstrukce jeho
Wellingtonu DV665 (KX-A) zasténala námahou. Ponorka se ani nepokusila o ponoﬁení, ale naopak zaãala

manévrovat, aby ztíÏila zamûﬁení
a zahájila protiletadlovou palbu
z protiletadlového kanónu na mÛstku. Z pouh˘ch patnácti metrÛ shodil
Stránsk˘ tﬁi nedávno zavedené hlubinné náloÏe Mk.IX plnûné novou
trhavinou Torpex. Zatímco oba jeho
stﬁelci si vyﬁizovali úãet s obsluhou
nûmeckého protiletadlového kanónu,
náloÏe explodovaly sedm metrÛ pod
hladinou a kousek od ponorky vytryskly k nebi pûtadvacetimetrové
gejzíry vody. Úãinek explozí byl zcela zﬁejm˘, neboÈ ponorka se
okamÏitû doslova zastavila
na hladinû. Ale v tom jiÏ
Stránsk˘ útoãil podruhé
a z pouhé tﬁímetrové v˘‰ky
shodil dal‰í dvû náloÏe.
Jedna explodovala pﬁímo
u boku nepﬁátelského plavidla, které se naklonilo na
prav˘ bok a ponoﬁilo. Pozdûji toho dne byla zachycena zpráva od monitoringu
nepﬁátelské radiokomunikace, Ïe tûÏce po‰kozená
ponorka se pokou‰í dosáhnout pﬁístavu z prostoru, kde
Squadron Leader Stránsk˘
provedl své útoky. Rychlost
a pﬁesnost útoku a palba
stﬁelcÛ letounu byla v˘sledkem zruãnosti, rozhodnosti
a velitelsk˘ch schopnosti
Squadron Leadera Stránského a jeho osádky. Za tento zdaﬁil˘ útok (a pochopitelnû i za svou pﬁedchozí
úspû‰nou ãinnost) si S/Ldr
Josef Stránsk˘ vyslouÏil
vysoce cenûn˘ ZásluÏn˘ leteck˘ kﬁíÏ (Distinguished
Flying Cross, DFC). V hlá‰ení jeho velitele se hovoﬁí o tom, Ïe
„je prvotﬁídním pilotem, chladnokrevn˘m v nouzi, svûdomit˘m a pln˘m
iniciativy…“
V operaãní ãinnosti a v ãele B-letky 311. peruti setrval S-Ldr Josef
Stránsk˘, DFC do 14. ledna 1943,
kdy uskuteãnil svou poslední protiponorkovou patrolu. Dnem 1. února
1943 se ujal dal‰í zodpovûdné funkce. Stal se totiÏ velitelem Czech
Flightu pﬁi No 6 ( Coastal) Operati-

onal Training Unit, cviãícího záloÏní osádky pro Tﬁistajedenáctku. Po
rozpu‰tûní Czech Flightu stál S/Ldr
Josef Stránsk˘, DFC pﬁed rozhodnutím, co dál. Návrat k Tﬁistajedenáctce
pro nûho nepﬁedstavoval pﬁijatelnou
alternativu. Dlouhé protiponorkové
patroly neodpovídaly jeho agresivnímu naturelu. Tak jako mnoho dal‰ích nakonec podlehl vábení elegantních a rychl˘ch dvoumotorov˘ch
letounÛ De Havilland Mosquito.
Po pﬁíslu‰ném pﬁe‰kolení byl zaﬁazen k britské 21. bombardovací
peruti, u níÏ se stal velitelem její
A-letky. U jednotky, vyzbrojené stíhacími-bombardovacími Mosquity
FB.Mk.VI a operujícími ze základny Hunsdon, vytvoﬁil osádku s dal‰ím b˘val˘m pﬁíslu‰níkem 311. peruti, F/O Franti‰kem Boudou, jenÏ
k jednotce nastoupil 18. bﬁezna 1944.
Spoleãnû se aktivnû zapojili do pﬁedinvazní a invazní aktivity. Vykonali u ní celkem jedenáct ofenzivních
akcí (tím celkov˘ poãet Stránského
bojov˘ch akcí stoupl na rovn˘ch
sedmdesát), ale z poslední z nich,
v noci z 20. na 21. ãerven 1944 se
z bojového letu nad Normandií
nevrátili.
„Pí‰i Vám neformálnû a neoficiálnû, abych Vás informoval o tom, jak
je nám líto, Ïe ãeská osádka této
peruti – S/Ldr Stránsk˘ a F/O Bouda
– je nezvûstná“ napsal krátce poté
jeho velitel. „KdyÏ byli s námi, odvádûli skvûlou práci a byli vÏdy dychtiví operovat proti nepﬁíteli. Byli populární mezi sv˘mi kamarády a oba
velice postrádáme. Vroucnû si pﬁeji,
abychom dostali zprávu o tom, Ïe se
zachránili. Doufám, Ïe jsou nezvûstn˘mi jen doãasnû a Ïe i Va‰e
zemû se blíÏí ke svému osvobození.
JestliÏe máte nûjakou ‰anci kontaktovat jakékoli jejich pﬁíbuzné, budu
potû‰en, kdyÏ je budete informovat
o tom, jak mnoho jsme si S/Ldr Stránského a F/O Boudy váÏili, a jak moc
doufáme v jejich záchranu“.
BohuÏel byla tato víra lichá. Trosky jejich Mosquita i s mrtvou osádkou byly pozdûji identifikovány na
pobﬁeÏí Normandie. Oba letci, devûtadvacetilet˘ Stránsk˘ i tﬁicetilet˘
Bouda, leÏí pohﬁbeni na francouzskobritském hﬁbitovû v St. Valery-enCaux, ve spoleãném hrobû. Vedle jiÏ
zmínûného britského vyznamenání
Distinguished Flying Cross byl kapitán Josef Stránsk˘ vyznamenán ãtyﬁikrát âeskoslovensk˘m váleãn˘m
kﬁíÏem, ãtyﬁikrát âeskoslovenskou
medailí Za chrabrost pﬁed nepﬁítelem,
dále âeskoslovenskou medailí Za
zásluhy I. st., Pamûtní medailí ãs.
zahraniãní armády. Britové mu udûlili je‰tû Air Crew Europe Star, Atlantic Star, Defence Medal a War Medal.
Po válce, 31. prosince 1946, byl pov˘‰en do hodnosti ‰tábního kapitána
letectva a 1. ãervna 1991 do hodnosti plukovníka in memoriam.
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Před námi jsou svátky
je tady mûsíc, na kter˘ se zejména dûti tû‰í skoro jako na prázdniny, jiní jej prostû berou jako konec
roku a dal‰í by prosinec z kalendáﬁe
nejradûji vy‰krtli. UÏ od listopadu se
linou vlezlé melodie pomalu ve v‰ech
obchodech, pﬁedvánoãní atmosféra
je zkomercializována, plná shonu,
dravosti, pﬁemr‰tûn˘ch nákupÛ a nekoneãného úklidu. Z Vánoc uÏ se
pomalu vytratil jejich pÛvodní obsah
s biblick˘m pﬁíbûhem o narození
JeÏí‰e Krista a oslav této události.
PﬁipomeÀme si, Ïe obdobím pﬁípravy
Vánoc je adventní doba (latinské
adventus znamená pﬁíchod), která
trvá 4 nedûle pﬁed slavností. Adventní vûnec je oslavou narození JeÏí‰e
a kaÏdou nedûli na nûm zapalujeme
jednu ze ãtyﬁ svící. âtyﬁi jsou také
adventní svátky, a to 30. listopadu
sv. Ondﬁej, jeden z dvanácti apo‰tolÛ, 4. prosince sv. Barbora, kdy si dívky dávají do vázy tﬁe‰Àovou vûtviãku, po jejímÏ rozkvetení do Vánoc
by se mûl v roce pﬁí‰tím objevit
Ïenich, dále 6. prosince sv. Mikulá‰,

A

oblíbená postava nosící dûtem
drobné dárky zpravidla v doprovodu
andûla s ãertem,
a koneãnû 13. prosince sv. Lucie,
patronka ‰vadlen
i ochránkynû pﬁed
ãarodûjnicemi.
Ke ·tûdrému
dni 24. prosince
patﬁí ﬁada tradiãních zvykÛ, dále
jmelí, ryba, salát,
cukroví, vánoãní





stromek a dárky. Tradice zdobeného zeleného vánoãního
stromku k nám dorazila z Nûmecka zaãátkem 19. století
a za tu dlouhou dobu
jsme zaznamenali
jen pozvoln˘ pﬁechod ke stromkÛm
umûl˘m. S tím, kdo
nosí dárky, je to ponûkud sloÏitûj‰í. Pro
ateistickou vût‰inu
obyvatel na‰í zemû je
to jasnû JeÏí‰ek.
KﬁesÈané, pro nûÏ je
JeÏí‰ Kristus spasitelem, ke kterému chovají tu nejvy‰‰í úctu
jako k BoÏímu Synu,
jej nemohou degradovat na pouhého
doruãovatele ‰tûdroveãerních dárkÛ. Neujal se ani sovûtsk˘
vzor v podobû dûdy
Mráze a jeho povûstné jolky. Teì je zase v‰ude plno Santa Clause, kter˘ je pro nûkoho nepﬁijateln˘, jiní jej zase povaÏují za
ideální vánoãní bytost. Uvidíme, jak
nakonec dopadne fyzická pﬁevaha
tûchto korpulentních staﬁíkÛ nad subtilním betlémsk˘m dítûtem.
Po ·tûdrém dni následuje 25. prosince BoÏí hod vánoãní, kdy si kﬁesÈané pﬁipomínají narození Krista.
O den pozdûji pak je svátek sv. ·tûpána, dﬁíve ve znamení náv‰tûv a koled, které mûly do domu pﬁinést ‰tûstí a blaho, dnes uÏ jen den náv‰tûvní,
doprovázen˘ zpravidla sváteãním jídlem. Den poté je svátkem sv. Jana

Evangelisty, svátkem lásky a porozumûní. A následující den, 28. prosinec, je dnem NeviÀátek, kter˘
pﬁipomíná památku v‰ech chlapcÛ
zavraÏdûn˘ch králem Herodesem.
A jsme u posledního dne roku, asi
nejveselej‰ího svátku, kter˘ byl kdysi pouze jedním ze v‰edních dnÛ.
Posledním dnem v roce je u nás aÏ
od pﬁijetí gregoriánského kalendáﬁe
v roce 1584 a jeho bujarost vãetnû
populárního pÛlnoãního pﬁípitku si
na‰i pﬁedci oblíbili aÏ v 19. století.
Po Silvestru pﬁichází Nov˘ rok
i s tradiãními novoroãními pﬁedsevzetími, které zpravidla vydrÏí asi tak
do 6. ledna, do svátku Tﬁí králÛ. Tihle mudrcové z V˘chodu, které upozornila hvûzda na pﬁíchod Krista,
se pﬁi‰li poklonit svaté rodinû a pﬁinesli dary. Ka‰par zlato – znak dÛstojnosti, Melichar kadidlo – znak
dÛstojnosti a Baltazar myrhu jako
vonnou pryskyﬁici – znak ãlovûãenství. A ‰est˘m lednov˘m dnem tenhle mal˘ prÛvodce adventním a novoroãním obdobím konãí. My dny
sváteãní máme teprve pﬁed sebou,
a tak si popﬁejme hlavnû pohodu
a pevné zdraví i to obvyklé – ‰Èastné
a veselé.
vok,
kresby: Petr Drábek, foto: ves

Vánoční nabídka neziskovek

V neziskov˘ch organizacích bude pﬁed Vánoci ru‰no! Pﬁedkládáme vám nabídku nûkter˘ch
jejich pﬁedvánoãních a vánoãních aktivit. Pokud
vás zaujmou a chtûli byste se nûkter˘ch úãastnit,
kontaktujte pﬁímo poﬁádající neziskové organizace. Adresy a telefony najdete v jejich pravideln˘ch
sloupcích na str. 8–11, kontakt na ToulcÛv DvÛr
je 271 750 548.

7. 12. ãt – Vánoãní dílny 16–18 hod. V˘roba
pﬁáníãek, a jmenovek rÛzn˘mi technikami. Nutná
rezervace. DDM âern˘ Most
7. 12. ãt – Divadélko pro malé dûti v Galerii
14 v 17.30 – zveme dûti na pohádku „KdyÏ pﬁijde
ãert a Mikulá‰“. Mot˘lek v Galerii 14
7. 12. ãt – Mikulá‰ská nadílka Pacifiku – Dûti
z klubu do 13 let se mohou tû‰it na ãerta s Mikulá‰em a jejich nadílku. Mot˘lek, klub Pacifik
9. 12. so – Pﬁedvánoãní vycházka (Jílovské
muzeum, posázavské lesy 10 km) ToulcÛv DvÛr
11. 12. po – Vánoce na statku 14–18 hod. tradiãní pﬁedvánoãní setkání – zdobení perníãkÛ,
v˘roba svíãek, ozdob, pﬁáníãek, v˘stava BetlémÛ,
vánoãní zvyky, Ïiv˘ Betlém. ToulcÛv DvÛr

11. 12. po – Vánoãní a trochu tajemná show
v 16 hod. – McDonald v DDM âern˘ Most
11. a 13. 12. po a stﬁ – Pﬁedvánoãní tvoﬁivé
dílny – v˘roba mramorov˘ch svíãek, vánoãních
dárkÛ a pﬁáníãek. Obãanská inspirace
12. 12. út – Voskování 16–18 hod. V˘roba svíãek a vánoãních ozdob ze vãelího vosku. Nutná
rezervace. DDM âern˘ Most
12. a 14. 12. út a ãt – Vánoãní sluníãka – malování na sklo. Obãanská inspirace
13. 12. stﬁ – Víme co jíme? 9.30–12.30 Tipy
a recepty na zdravé a chutné vánoãní cukroví. ToulcÛv DvÛr
16. 12. so – Vánoce v promûnû ãasu v 18 hod.
Klánovick˘ dûtsk˘ pûveck˘ sbor v divadle Horní
Poãernice, Votuzská 379
17. 12. ne – Zpívání pod vánoãním stromem
v 17 hod. Spoleãné zpívání koled a vánoãních písní v Divadle v pﬁírodû v Horních Poãernicích
19. 12. út – Svícny 16–18 hod. Malované svícny a svícny z jablíãek. Nutná rezervace. DDM âern˘ Most
19. 12. út – Vánoãní setkání v klubu Pacifik
v 15 hod. Pﬁineste s sebou dáreãky pro ostatní

V Obãanské inspiraci se pﬁed Vánoci vyrábûjí
adventní vûnce.
a nûjaké cukroví a pﬁijìte si uÏít na‰e klubové
Vánoce. Mot˘lek, klub Pacifik
20. 12. stﬁ – Vánoãní odpoledne v klubu Most
15–19 hod. posezení a hry u vánoãního ãaje. DDM
âern˘ Most
20. 12. stﬁ – Vánoãní pﬁehrávka hudebních
krouÏkÛ Studia Inspirace. Odpoledne plné vánoãních koled pﬁipravují dûti pro své rodiãe i dal‰í
posluchaãe. Obãanská inspirace
20. 12. stﬁ – Vánoãní besídka heren Klubíãka
9.30–11.30. Ukázky z domácích pekáren a cukráren vítány, hlasivky a náladu nalaìte koledovû
a vánoãnû. Klubíãko âern˘ Most
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ejména v období konce roku a nadcházejících svátkÛ pÛsobí kostel sv. Bartolomûje v Kyjích
svojí duchovní velebností a kamennou krásou, pﬁiãemÏ obé se umocní pﬁi jeho noãním osvûtlení. V na‰em pﬁíspûvku vám v‰ak chceme nabídnout pohledy z 12 oken druhého patra vûÏe kostela, která není bûÏnû dostupná. Druhé patro vûÏe tvoﬁí prostorná komora s plochou pﬁesahující
50 m2 a s jedním zvonem (kdysi tu byly zavû‰eny dva zvony), odkud se nask˘tá mimoﬁádnû pÛsobiv˘ pohled z ptaãí perspektivy zejména na novû upravené okolí kostela vãetnû Broumarské, samozﬁejmû na rybník a ãtvrÈ Aloisov, stﬁechy star˘ch Kyjí a nástavbu Z· ·imanovská. Jako zajímavost
mÛÏeme je‰tû uvést, Ïe vûÏ kostela mívala pﬁed sv˘m zv˘‰ením o jedno patro v roce 1864 také dﬁevûn˘ ochoz, jehoÏ vzhled stejnû jako podobu stﬁechy si dnes mÛÏeme uÏ pouze dom˘‰let.
Vánoãní m‰e se budou konat v nedûli 24. prosince od 16.30 hod. v kostele sv. Bartolomûje
v Kyjích, od 22 hod. v kostele sv. Jiﬁí v Hloubûtínû a o pÛlnoci v Galerii 14 (poﬁádá Církev
bratrská âern˘ Most).
text a foto: j‰, kaÀ
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❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄
❄
❄
❄ Předvánoční setkání ❄
❄
❄
❄ se seniory v Motýlku ❄
❄
❄
❄ Srdeãnû Vás zveme na setkání do Komu- ❄
❄ nitního centra Mot˘lek, které se uskuteãní ve ❄
❄ stﬁedu 13. prosince od 16 hodin. Budeme spo- ❄
❄ leãnû diskutovat o moÏném vzniku klubu pro ❄
❄
❄
❄ seniory v Praze 14. Uvítáme, kdyÏ nám pﬁi- ❄
❄ jdete sdûlit své názory nejen na to, jestli byste ❄
❄ takov˘ klub uvítali, ale zajímá nás také, jak ❄
❄ bychom mohli pomoci zlep‰it kvalitu Ïivota ❄
❄
❄
star‰ích obãanÛ v na‰í mûstské ãás- ❄
❄
ti. Pozvání na tuto akci pﬁijali ❄
❄
❄
i zástupci ÚMâ Praha 14. ❄
❄
Na setkání s Vámi se tû‰í ❄
❄
PhDr. Zuzana Jelenová. ❄
❄
❄
❄
❄
Kde nás najdete? Komunit- ❄
❄
❄ ní centrum Mot˘lek sídlí pár minut chÛze od ❄
❄ stanice metra Rajská zahrada, ve stejné budo- ❄
❄ vû jako Mûstská policie. Z metra pÛjdete dolÛ ❄
❄
❄
❄ ulicí Bratﬁí VenclíkÛ kolem úﬁadu Prahy 14, ❄
❄ dole na kﬁiÏovatce pﬁed panelov˘m domem ❄
❄ odboãíte doleva do budovy b˘valé mateﬁské ❄
❄ ‰koly. Vstup do Mot˘lku je po hnûdé kovové ❄
❄
❄ rampû pro vozíãkáﬁe.
❄
❄
❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄
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❄
❄
❄
❄
❄
❄ Vánoãní koncert ÏákÛ
Vystoupí
sbor
Malíãek,
Ïáci
Z.
Hejlíkové,
❄
❄
P.
Cibocha,
V.
Matûjákové.
4.12.
Galerie
14,
âern˘
Most
18
hod.
❄
❄
❄
❄ Vánoãní koncert ÏákÛ
Vánoãní koncert pro seniory
❄ 7.12. Divadlo Horní Poãernice
14 hod. ❄
18 hod. 18.12. KC Domeãek
❄
❄
❄
❄ Koncert ÏákÛ hobojové tﬁídy V. Klouãkové Vánoãní koncert ÏákÛ
❄ 8.12. Sál ZU·
17 hod. 18.12. Modlitebna Církve bratrské 18 hod. ❄
❄
❄
Koncert ÏákÛ klavírní tﬁídy R. Poliakové
❄
❄ Vánoãní koncerty pro M· Chodovická
❄ 11.12. Sál ZU·
18 hod. ❄
9.30 a 10.30 hod. 19.12. Sál ZU·
❄
❄
Koncert ÏákÛ pûvecké tﬁídy Z. Hejlíkové
❄
❄ Koncert ÏákÛ klavírní tﬁídy E. Miláãkové
18 hod. ❄
17.30 hod. 20.12. Sál ZU·
❄ 11.12. Galerie 14
❄
❄ Koncert ÏákÛ klavírní tﬁídy L. Filiny
Koncert ÏákÛ klavírních tﬁíd
❄
❄
I.
Likiny
a
K.
Ra‰kové
11.12.
Sál
ZU·
18
hod.
❄
❄
17.30 hod. ❄
❄ Koncert ÏákÛ houslové tﬁídy V. Matûjákové 20.12. Galerie 14
❄
❄ 13.12. Sál ZU·
18 hod. Koncert ÏákÛ kytarové a akordeonové tﬁídy ❄
❄
Z. Stibora
❄
❄ Koncert ÏákÛ pûvecké tﬁídy tﬁídy
❄ M. BachÛrkové
21.12. Sál ZU·
18 hod. ❄
❄
❄ 14.12. Sál ZU·
18 hod.
❄
❄
(Sál ZU· – Ratiboﬁická 30, Horní Poãernice;
❄
❄ Koncert ÏákÛ flétnové tﬁídy J. Kasanové
Divadlo Horní poãernice – Votuzská 379;
❄ 15.12. Sál ZU·
18 hod. KC Domeãek – Votuzská 322, Horní Poãernice; ❄
❄
❄
❄
❄ Vánoãní veselí
Modlitebna Církve bratrské – Ve Îlíbku 168,
❄
❄ 17.12. ·pejchar – Chvaly
10 aÏ 17 hod. Horní Poãernice)
❄
❄
❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄

Prosincové a vánoční koncerty ZUŠ
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Jiří Müller
KdyÏ se ãlovûk porozhlédne po
území na‰í mûstské ãásti, tak objeví
asi uÏ jen jediné místo, kde má veﬁejnost k dispozici obchod jako pﬁed
desítkami let. Tenhle hojnû nav‰tûvovan˘ skansen s bohatou nabídkou

a perfektními sluÏbami najdete nedaleko kﬁiÏovatky Podûbradská x Kbelská a obyvatelé starého Hloubûtína
ho znají jako fialovou drogerii. Provozovatelem obchodu je pûtapadesátilet˘ Jiﬁí, podle slavného nûmeckého fotbalisty známûj‰í spí‰ jako
Gerd, Müller. Ten je dal‰ím z podnikatelÛ, kter˘ ochotnû odpovídal na
na‰e anketní otázky.
Proã jste zaãal podnikat právû
na území na‰í mûstské ãásti?
„Do revoluce i po ní jsem provozoval nákladní autodopravu, pﬁed
deseti lety jsem se dozvûdûl, Ïe jeden
ze tﬁí nejvût‰ích drogistÛ v Praze
Vojtûch Vocel konãí ze zdravotních
dÛvodÛ ve své proslulé fialové drogerii a to pro mû byla v˘zva k zachování jejího provozu. Mohl jsem se
spolehnout na vedoucí Evu Tikalovou (na snímku), která tady pracuje
uÏ ãtvrt století a kdysi byla i u zrodu
zdej‰í barvy lila. Díky její odbornosti,

spolehlivosti a obûtavosti jsme mohli pokraãovat v nabídce sluÏeb, na
kterou byli zdej‰í zákazníci zvyklí.
Obãas nám vypomáhá také manÏelka, takÏe mÛÏeme mít otevﬁeno kaÏd˘ v‰ední den od 8 do 18.30 hod.,

v sobotu pak od osmi do pravého
poledne. SnaÏíme se zachovat i bohat˘ sortiment, ale je to dost sloÏité
kvÛli úbytku dodavatelÛ i ru‰ení
nûkter˘ch v˘robkÛ.
SupermarketÛm
konkurujeme niÏ‰ími cenami, pestrostí nabídky sluÏeb
a hlavnû osobním
kontaktem i poradenstvím. KdyÏ
zákazník nemÛÏe
sehnat obyãejné
laciné v˘robky, tﬁeba lapaãe na moly,
náplnû do ﬁasenek,
strojky na Ïiletky
nebo seﬁezávaãe na
vlasy, u nás je najde nebo mu je co
nejrychleji seÏeneme. âlovûka potû‰í, Ïe ﬁada zákazníkÛ k nám jezdí pﬁes
celou Prahu a dokonce i z venkova.“

Tahle otázka je asi zbyteãná, ale
pﬁesto. Co z na‰í mûstské ãásti jste
uÏ staãil poznat a kam se naopak
teprve chystáte?
„Od narození Ïiji ve Kbelské ulici, a tak znám prakticky v‰echna
hloubûtínská zákoutí z té doby, aÈ uÏ
z kola, sánûk, lyÏí, bruslí, aÈ uÏ v teplácích, kraÈasech nebo plavkách.
Doteì si vybavuji klukovské v˘pravy do cihelny, tﬁe‰Àovky, do pískovcov˘ch chodeb pod leti‰tûm, do zdej‰ích kanálÛ a stok. S kamarády
vzpomínáme na boje s MandÏuskem
a âínou, na krásu Kejﬁova ml˘na, pﬁírodního divadla nebo na koupání
v Hoﬁej‰ím rybníku a koupali‰ti, které jsem dokonce v akci Z pomáhal
budovat. KdyÏ se tam dnes podívám,
tak jsem smutn˘ i vztekl˘ zároveÀ.
Neproniknutelné hou‰tí a bezdomovci kaÏdého slu‰ného ãlovûka
odradí…Deset let jsem bydlel na
âerném Mostû, tam jsme s dcerami
poznali komplet sídli‰tû a okolní pﬁírodu. Hostavice a Kyje mám rovnûÏ
zmapované, i kdyÏ teì si uvûdomuji, Ïe jsem vlastnû je‰tû nebyl v kostele sv. Bartolomûje. No, moÏná Ïe
v ãase vánoãním bych to mohl napravit.“
Jaké jsou va‰e dal‰í podnikatelské zámûry?
„Zaãnu tím, Ïe kromû drogistického zboÏí, barev, lakÛ, malíﬁsk˘ch

potﬁeb a parfumerie, máme také
doplÀkov˘ prodej kvûtinové zeminy
a ra‰eliny, dále jízdenek, Ïárovek,
baterií i fotosbûrnu. Poradenství
a balení zboÏí, teì v pﬁedvánoãním
období ve sváteãním provedení, je
samozﬁejmostí. SluÏby bychom rádi
roz‰íﬁili o míchání barev v automatu
s programem a vzorkovnicí. A po
dohodû se spolumajitelkou objektu
uvaÏuji rovnûÏ o modernizaci provozovny, nov˘ch v˘lohách a topení,
coÏ by mohlo pomoci i nájemníkÛm
nad námi. Jsem v Hloubûtínû se v‰ím
maximálnû spokojen, líbí se mi tady,
jen jsem moc zvûdav, jak˘m zpÛsobem se bude ﬁe‰it ta ne‰Èastná kﬁiÏovatka Podûbradská x Kbelská.“
AÏ to bude aktuální, tak o tom vás
i ãtenáﬁe budeme v Listech Prahy 14
urãitû informovat. Teì zatím vám
mÛÏeme podûkovat za rozhovor
a ãtenáﬁe pozvat k pﬁedvánoãním
nákupÛm do fialové drogerie v Hloubûtínû.
text a foto: vok

Soutěžíme
s ŽAKETEM

SoutûÏní otázka z minula znûla, co je nejvy‰‰ím místem Prahy:
a) Petﬁínská rozhledna,
b) Kyjská skála,
c) Vrch âihadlo na Toãné,
d) Vrchol DÏbánu v Divoké
·árce.
Domnívali jsme se, Ïe jde o docela zajímavou otázku pro v‰echny PraÏany, leã nikdo nemohl zaslat správnou odpovûì, neboÈ pﬁi
zadání na‰í soutûÏní otázky jsme
zámûrnû neuvedli opravdu nejvy‰‰í místo Prahy. Na tento závûreãn˘ chyták „naletûli“ v‰ichni, kromû
úãastníkÛ pochodu organizovaného Îaketem. Jeho cíl byl na skuteãném nejvy‰‰ím místû Prahy –
mezi Sobínem a Chrá‰Èany – majícím kótu 399 m nad moﬁem.
Dal‰í soutûÏní otázku uÏ nevyhla‰ujeme. Od ledna pro vás
spoleãnû s Îaketem budeme pﬁipravovat nesoutûÏní kvíz. Úplnû
nakonec dûkujeme kartografickému nakladatelství Îaket za trvalou a velmi milou spolupráci. Její
korunou byl ke konci leto‰ního
roku nemal˘ podíl Îaketu na pﬁípravû Nauãné stezky Prahy 14,
jejíÏ otevﬁení je plánováno na první jarní den roku 2007.
Jako první vla‰tovku pﬁipravované nauãné stezky zde otiskujeme kartiãkov˘ kalendáﬁík, kter˘
jsme spoleãnû s nakladatelstvím
Îaket pﬁipravili k této pﬁíleÏitosti.
Pokud budete mít o kalendáﬁíky
zájem, jsou k dispozici v na‰í
redakci.
j‰
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Jubileum v Jahodnici
H

istorie tûlov˘chovy a sportu se
v Jahodnici zaãala psát pﬁed
‰edesáti lety. Pﬁedcházela tomu první pracovní schÛzka v restauraci

ním starostovi Josefu KﬁíÏovi. âlenÛ
tehdy bylo asi 210 a nûkteﬁí z nich se
pﬁedstavili i na Strahovû pﬁi XI. V‰esokolském sletu v roce 1948. Po vstu-

U UhlíﬁÛ poslední ãervnov˘ den roku
1945, na níÏ se se‰li zástupci âechie
Hostavice, DTJ Jahodnice, hasiãského sboru Hostavice, Federace proletáﬁské tûlov˘chovy a ãlenové Sokola Ïijící na Jahodnici, ale registrovaní
v Sokole âOS Kyje. Na tomto shromáÏdûní byl pﬁijat návrh na postavení tûlocviãny. Z veﬁejné sbírky byl
zakoupen ve ·tûrboholích dﬁevûn˘
barák po nûmecké armádû, ten byl
rozebrán a za dozoru majitele truhláﬁství a tesaﬁství Franti‰ka Jandejska pomohlo mnoho ochotn˘ch lidí
i se stavbou sálu o rozmûrech 20 x 8
metrÛ. V nûm pan Jandejsek jako dar
poloÏil parketovou podlahu tak kvalitnû, Ïe slouÏí dosud. Dﬁevûná tûlocviãna mûla b˘t provizoriem asi na
10 let, neÏ se seÏenou peníze a nahradí ji tûlocviãna zdûná. I pﬁes poÏár
pﬁed nûkolika lety v‰ak nahrazena
nebyla dosud. Otevírala se v nedûli
22. záﬁí 1946 celodenním programem
a pﬁespolním bûhem na pût kilometrÛ za úãasti 22 závodníkÛ. Musím se
pochlubit, Ïe jsem skonãil tﬁetí.
V tûlocviãnû se poté stﬁídaly místní tûlov˘chovné organizace, které se
po roce dohodly na slouãení pod
názvem Sokol âOS Jahodnice a prv-

pu do âeskoslovenského svazu tûlesné v˘chovy v roce 1955 byl v na‰í TJ
kromû odboru ZRTV je‰tû oddíl stolního tenisu a také hokejov˘ oddíl,
kter˘ hrál nejdﬁíve na rybníku v Hostavicích a od roku 1964 tady na brigádnicky vybudované plo‰e. Zimy
v‰ak byly stále mírnûj‰í, a tak po dal-

‰ích deseti letech jahodnick˘ hokej
skonãil.V roce 1964 vzal ná‰ Sokol
pod svá ochranná kﬁídla oddíl moderního pûtiboje, kter˘ pak zaznamenal ﬁadu úspûchÛ
i na mezinárodním poli.
V tûlocviãnû trénovali ‰erm Král, Kurka,
Adam, Jindra, ·tefan,
Dvoﬁák nebo âíÏková,
abych uvedl alespoÀ
ta nejznámûj‰í jména
z oddílu, kter˘ se po
dlouh˘ch letech a restituãních sporech stûhoval do Dolních Chaber. V osmdesát˘ch
letech se po nekoneãn˘ch problémech podaﬁilo koneãnû vybudovat
také odpovídající sociální a hygienické zaﬁízení u tûlocviãny, neboÈ
podle hygienikÛ jsme
pr˘ byli posledním zaﬁízením tohoto typu se such˘mi
záchody.
Je témûﬁ neuvûﬁitelné, Ïe i pﬁes
naléhání jsme v letech normalizace
stále zÛstávali Sokolem, byÈ jako
Sokol Kyje III. Po sametové revoluci se stal pﬁedsedou Lubo‰ Kﬁáp
a na‰e jednota se vãlenila do PraÏské

tûlov˘chovné unie, v roce 1992 je‰tû do praÏského sdruÏení Sportu pro
v‰echny. V témÏe roce byl také zaloÏen ná‰ nejmlad‰í oddíl, a to tenisov˘. Dva kurty na plo‰e b˘valého
hokejového hﬁi‰tû jsme budovali
pár let, slavnostnû jsme je otevírali
8. kvûtna 1998. Potom na nich byl
uspoﬁádán Den dûtí, kter˘ se tu od té
doby koná pravidelnû kaÏd˘ rok. To
platí také o tenisov˘ch turnajích Coca
Cola Cup a o putovní pohár TJ, o turnaji v nohejbalu a dal‰ích pravideln˘ch akcích. Jinak slouÏí kurty po
cel˘ rok rekreaãnímu sportu, na‰im
ãlenÛm i ‰iroké veﬁejnosti.
âinnost na‰í TJ hodnû poznamenal niãiv˘ poÏár tûlocviãny ‰est˘
bﬁeznov˘ den roku 1999, po nûmÏ
bylo tﬁeba kaÏdé ruky i koruny. Jako
v zaãátcích sportovního dûní v Jahodnici nám opût mûrou vydatnou pomohla sbírka mezi místními, pﬁispûli
i sponzoﬁi, Mâ Praha 14 a také
magistrát hl. m. Prahy. Dvacítka
na‰ich ãlenÛ pomáhala brigádnû sta-

vební firmû Staviz a uÏ 14 mûsícÛ po
niãivém poÏáru se kolaudovalo nové
zaﬁízení vãetnû plynového vytápûní.
A aby ta sláva byla je‰tû vût‰í, vrátili jsme se 12. kvûtna 2000 opût
k názvu Sokol, snad uÏ definitivnû.
Pod staronov˘m názvem a s nov˘m
pﬁedsedou Vlastimilem Burianem
Ïije TJ Sokol Jahodnice pestﬁej‰ím
i bohat‰ím Ïivotem. Je tu pravidelná
ãinnost Sportu pro v‰echny, cviãení
dûtí, rodiãÛ s dûtmi i zdravotní, rytmická gymnastika a dal‰í cviãení,
tûlocviãnu vyuÏívají stolní tenisté,
karatisté, florbalisté, softballisté, badmintonisté i vyznavaãi thajského
bojového umûní. Stejnû jako venkovní kurty je po dohodû k dispozici i ‰iroké veﬁejnosti. To platí také
o novû vybudovaném stánku s obãerstvením. Kromû sportu a Dne dûtí uÏ
tﬁi roky poﬁádáme lampiónové prÛvody na‰í ãtvrtí pod názvy Otevírání
jara a Podzimní putování pohádkou.
Ti, kteﬁí byli u zrodu tûlov˘chovy
a sporu v na‰í malé legionáﬁské ãtvrti, by po ‰edesáti letech jistû s úÏasem hledûli, ãím na‰e jednota za ta
léta pro‰la i ãím momentálnû Ïije.
Jiﬁí Slavûtínsk˘,
jednatel TJ Sokol Jahodnice
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Mistr světa z Černého Mostu
Mimoﬁádného úspûchu dosáhl na
mistrovství svûta v kulturistice Vjaãeslav Vinogradov, kter˘ pro âeskou
republiku a oddíl Delta Fitness z âerného Mostu vybojoval titul mistra

„Opiãka“, tak s velkou dávkou smyslu pro humor oznaãil tuto fotku novopeãen˘ mistr svûta.
svûta v kategorii klasická kulturistika nad 178 cm. Tento úspûch vynikne o to víc, Ïe tﬁiadvacetilet˘ student
1. roãníku Bankovní vysoké ‰koly je
po Jablonickém, Oroszovi a Pechánkovi teprve ãtvrt˘m na‰ím kulturistou, kterému se to povedlo. S nûkdej‰ím juniorsk˘m mistrem svûta
i Evropy jsme se se‰li v posilovnû
oddílu Delta Fitness v Z· Vybíralova, kde minimálnû tﬁikrát t˘dnû tré-

nuje. Sympatick˘ rodák z Kazachstánu uÏ Ïije na âerném Mostû deset
let a ãesky mluví tak, Ïe by mu nûkteﬁí na‰i mladí hokejisté z NHL mohli jen závidût.
„·ampionát hostila ostravská âEZ
Arena, zúãastnilo se jej pﬁes tﬁi stovky závodníkÛ, tﬁeba aÏ z USA, Kanady, JiÏní Afriky nebo Kataru. Konkurence byla silná, 4 000 divákÛ
vytvoﬁilo fantastickou atmosféru a já
chtûl jako vÏdycky vyhrát. Vy‰la mi
závûreãná pﬁíprava, soustﬁedûní
v Opavû i vlastní vstup do soutûÏe.
Po postupu do sobotního semifinále
jsem mûl pﬁi porovnávání v pûti
povinn˘ch pózách ze svého v˘konu
slu‰n˘ pocit, kter˘ umocnilo nedûlní finále a devadesátivteﬁinová volná sestava s mixovanou hudbou
s dominantními zvuky robota a rapu.

Nervozitu jsem nepociÈoval Ïádnou,
pﬁi letmém pozorování soupeﬁÛ jsem
si dost vûﬁil. Vy‰lo to a já bych premiérov˘ titul mezi dospûl˘mi chtûl
vûnovat trenérovi, rodiãÛm a pﬁítelkyni.“
Rodiãe Slávka Ïijí rovnûÏ na âerném Mostû, totéÏ platí o dvaadvacetileté Anastázii, která v Moskvû
vystudovala angliãtinu, teì u nás studuje ãe‰tinu a zároveÀ pracuje jako
lektorka i tlumoãnice. A trenér Miroslav Tich˘? Ten vede svého svûﬁence od jeho kulturistick˘ch zaãátkÛ,
v Ostravû byl spokojen uÏ s postupem do finále, pﬁed kter˘m mu ﬁekl
jen: „Chovej se na pódiu jako mistr
svûta a pﬁesvûdã je o tom.“ Teì
s urãitou p˘chou dodává, Ïe Slávek
byl ze v‰ech finalistÛ nejkomplexnûj‰í, a Ïe teprve pﬁi sledování záznamu jeho v˘konÛ
ocenil, ãeho vlastnû dosáhl. A aby
tûch komplimentÛ
nebylo málo, tak
prozrazuje, Ïe Slávek i pﬁes své mládí je uÏ trenérem II.
tﬁídy, a dokonce
i rozhodãím III. tﬁídy, a Ïe ochotnû
poradí i v‰em ostatním borcÛm z posilovny. KdyÏ ale
Pﬁi porovnávání pûti finalistÛ vy‰el vítûznû Vjaãeslav není v posilovnû
ani nestuduje banVinogradov (druh˘ zprava).

A ještě mistryně Evropy
V ﬁecké Soluni se na pﬁelomu záﬁí
a ﬁíjna uskuteãnilo 12. juniorské
a 21. seniorské mistrovství Evropy.
Oddíll Taekwon-do ITF Sonkal Praha, kter˘ cviãí v Z· Vybíralova jiÏ
od roku 1993, byl na tomto ‰ampionátu zastoupen Ondﬁejem Vrábelem
v ﬁadách rozhodãích, ale hlavnû Lindou Deutschovou v juniorském t˘mu.
Ta byla stejnû jako na letním svû-

tovém ‰ampionátu nominována do
disciplin technické sestavy (tul), speciální pﬁeráÏecí techniky (t-ki) a sebeobrana (hosinsool). DosaÏené
v˘sledky pﬁedãily ve‰kerá oãekávání, zlaté medaile z technick˘ch sestav
a speciálních pﬁeráÏecích technik
(na snímku), stﬁíbrná medaile ze
sebeobrany a k tomu je‰tû zlato ze
speciálních technik druÏstev a stﬁíb-

Vjaãeslav se svojí Anastázií.
kovnictví, tak se svou Anastázií rád
cestuje, v CâM chodí do kina
a poznává romantická zákoutí na‰í
mûstské ãásti. Prostû mlad˘, sympatick˘ ãlovûk bez problémÛ. I kdyÏ…
„Jeden velk˘ problém tu je, dosud
nemám ãeské státní obãanství, i kdyÏ
tady Ïiji 10 let a âeskou republiku
reprezentuji na vrcholn˘ch podnicích
uÏ plnou polovinu této doby. Opravdu rád bych ho co nejdﬁíve získal.“
No, uvidíme, tﬁeba za rok v JiÏní
Koreji nebo za dva v Brazílii uÏ Vjaãeslav Vinogradov nebude mít na
sobû jen dres se lvíãkem na prsou,
ale i pas s na‰ím státním symbolem.

ro ze sestav druÏstev. Zisk tohoto
poãtu medailí znamenal ve v˘sled-

stala nejúspû‰nûj‰í závodnicí ve
vûkové skupinû ÏákyÀ jeho ãlenka
Aneta Hemerová (na snímku), která
získala stejnû jako Linda v Soluni
hned tﬁi zlaté medaile. A aby tûch
medailí nebylo málo, tak pﬁi listopa-

ném hodnoceni i titul nejúspû‰nûj‰í
juniorské závodnice evropského ‰ampionátu.
Oddíl Sonkal je dlouholet˘m ãlenem praÏského stﬁediska talentované mládeÏe a pﬁi vzájemném mûﬁení
sil stﬁedisek ve Fr˘dku – Místku se

dovém mistrovství republiky v Tﬁeboni k nim oddíl Sonkal pﬁidal dal‰ích, tûÏko uvûﬁiteln˘ch 31 kovÛ.
V celkovém hodnocení tak obsadil
reprezentant na‰í mûstské ãásti v˘borné druhé místo a do dal‰í sezóny
si nasadil laÈku hodnû vysoko.

21-30 po uprave_P14

27.11.2006

15:58

Stránka 29

Sportovní pﬁehled

29

PROSINEC 2006

Derby jak má být
S

lova manÏelky o tom, Ïe jdu zase
do hospody, mû vyprovázela
v nedûlním podveãeru, kdy jsem
vyrazil za prací do restaurace Chlumecká. Pﬁi spûchu jsem ani nestaãil
ﬁíci, Ïe aÏ budu psát do ListÛ o m‰i,
tak budu trávit nedûlní ráno v kostele. Derby zápas I. oblastní stﬁedo-

ãek. Hraje se „501 double out“ na dva
vítûzné sety (legy).
První soutûÏní hody registruji pût
minut po ‰esté, souboj je vzácnû
vyrovnan˘ a v dramatické koncovce
vítûzí Leo‰ 2:1. Záhy vedou domácí
uÏ 2:0 a v‰e vypadá jasnû i podle
pohledu na aktuální tabulku oblastní

ãeské divize v ‰ipkách mezi 1. DC
Chlumecká a ·K Brouãek zaãínal
v 18 hodin a správn˘ novináﬁ musí
b˘t na sportovi‰ti dﬁív, aby získal
vãas soupisky t˘mÛ, zavítal do V.I.P.
prostorÛ a nasál atmosféru. Na místû byli pÛl hodiny pﬁed utkáním pouze domácí, a tak jsem s jejich kapitánem Jirkou Hanu‰em (na prvním
snímku uprostﬁed) zatím probral
sobotní pﬁedzápasové soustﬁedûní na
turnaji jednotlivcÛ v Úvalech, kde
mûl polovinu t˘mu a k vidûní tam
byli i borci jejich soupeﬁe. Ti pﬁicházejí do herny pár minut pﬁed ‰estou
vyloÏenû v dobré náladû, vzájemnû
se zdraví a nejdou se ani rozcviãovat. Jejich kapitánka Jaru‰ka Schiffnerová nasazuje hráãe do prvních ãtyﬁ
singlÛ a podle domácího kapitána má
tu v˘hodu, Ïe mÛÏe reagovat na jeho
volbu. V ‰ipkách totiÏ mají domácí
pﬁednost, a tak pr˘ hodnû záleÏí na
odhadu formy i taktice pﬁi nasazování. DÛvûru pro první zápas dostávají Leo‰ v modrém dresu 1. DC Chlumecká na prsou, se jménem a ãíslem
na zádech i sponzorem ¤eznictví
a uzenáﬁství Palmovka na rukávu,
z hostÛ pak Martin v dresu ·K Brou-

divize skupiny C, kde jsou po 6. kole
na druhém a hosté na osmém místû.
„Nebude to snadn˘ zápas, papírovû
jsme sice favority, ale v derby je to
dost o‰idné“, nabádá k opatrnosti
slovníkem trenérÛ fotbalové i hokejové ligy domácí kouã Jirka a já se
vydávám poﬁídit nûjakou momentku
ze hry. Po prvním zmáãknutí spou‰tû ale místo vedle terãÛ radûji opou‰tím, protoÏe mû jeden z brouãkÛ
dost dÛraznû upozorÀuje na oslÀování. Zkou‰ím se domluvit s kapitánkou, leã marnû, pr˘ to pﬁi hﬁe vadí,
na nabídku fotit hráãe „jako“ zase
nepﬁistupuji já, a proto na této stránce je pouze jedna fotka ze hry. Mezi
tím uÏ ubûhla pÛlhodina zápasu, ãtyﬁi singly jsou za námi a stav je vyrovnan˘. Následující ãtyﬁhra opût svádí
k taktizování s nasazením, pﬁi hﬁe
je‰tû více pracují nervy, atmosféra
houstne, mnoÏí se ono americké plácání dlanûmi i hokejové pûstiãky.
„Nic se nedûje…Má‰ na víc…
V pohodû…Hezk˘, jsi lep‰í…Zavﬁi
to uÏ…Jdi do nûj…Potvrì to
uÏ…ZazvoÀ…“ a dal‰í pokﬁiky provázejí vyrovnan˘ boj, po kterém se
domácí ujímají celkového vedení
3:2…
Následují dal‰í
ãtyﬁi dvouhry,
bûhem nichÏ
pﬁicházejí nûkteré manÏelky, vedle piva
se na stole objevují i veãeﬁe
a u terãÛ ani
jeden z aktérÛ
nemÛÏe zavﬁít.
A tak pﬁichází
ke slovu poprvé i rozstﬁel na

stﬁed, po kterém uÏ je stav 5:2.
A v osmé hﬁe zní hernou velk˘ aplaus
i od kuleãníkového stolu, protoÏe
domácí Pája hází 180 bodÛ. Bingo!
Po devíti zápasech je to uÏ 6:3 a pﬁesnû v 19.15 hod. se rozehrává kriket,
pﬁi kterém páry trefují tﬁikrát ãísla od
20 do 15 a k tomu je‰tû stﬁed, kter˘ je
vzdálen pﬁesnû 2,93 m od ãáry odhodu na zemi. Jirka mû pﬁi nominaci
upozorÀuje na dal‰í soupeﬁovu v˘hodu. Hosté dorazili na poslední chvíli a mají tak pr˘ o pár piv ménû,
vedou 1:0 na legy, po vyrovnání jsou
lep‰í i v tom rozhodujícím, nicménû
v dramatické koncovce domácí hráãi v˘voj otáãejí, pﬁipisují si tﬁi ãisté
stﬁedy a po 27 minutách zvy‰ují na
7:3. Je sv˘m zpÛsobem symbolické,
Ïe právû v tu chvíli bûÏí na Novû ‰ot
z druholigového fotbalového derby

sobû, se objevuje v˘sledek 9:5 na
zápasy a 20:15 na legy. „Velmi ‰patn˘ v˘kon mÛj z herní stránky, lep‰í
z té kapitánské a super v˘kon klukÛ.
Byl to tûÏk˘ zápas, vítûzství je cenné“, uzavírá tûsnû pﬁed pÛl devátou
Jirka Hanu‰, dûkuje spoluhráãÛm
Matesovi, Pájovi, KoÏichovi, Márovi, Tomá‰ovi, Ka‰pimu i Leo‰ovi
a louãí se také se smutn˘mi hosty,
kteﬁí moÏná odcházejí rozebírat zápas do pár minut vzdáleného svého
klubu.
Hráãi 1. DC Chlumecká se zase
uvidí hned druh˘ den, hrají tady
témûﬁ dennû a v‰echny zájemce
o tenhle sport zvou kaÏd˘ ãtvrtek
v 19.30 hod. na turnaje, které tady
pro veﬁejnost pravidelnû poﬁádají.
A pro obzvlá‰È hravou veﬁejnost pﬁipravují na Silvestra sportovní trojboj,
ve kterém se vedle ‰ipek bude soutûÏit je‰tû v kuleãníku a stolním tenisu. K zajímavé nabídce na strávení
posledního dne v roce patﬁí i moÏ-

Stﬁídaãka domácího muÏstva (nahoﬁe)... a hostujícího t˘mu (dole).

mezi Viktorkou a Bohemkou. I tady
uÏ jsou nervy na dal‰ím pochodu, je
to rovnûÏ derby se v‰ím v‰udy, povzbuzování i marné vzdechy provázejí témûﬁ kaÏd˘ hod, ale na zvrat uÏ
hosté zjevnû nemají. Za rozhodnutého stavu 8:3 dostávají v závûreãn˘ch
singlech pﬁíleÏitost také náhradníci,
jsme svûdky druhého binga i prohry
dosud nehrajícího domácího kapitána. Nicménû po nervy drásajícím kriketu uÏ se dohrává v poklidné atmosféﬁe, v zápisech o utkání, které
poﬁizují oba kapitáni nezávisle na

nost veãerního pokraãování s tancem
a kapelou s pﬁípadn˘m názvem Trefa, tombolou a bohat˘m obãerstvením. KdyÏ jsem to po pozdnû veãerním návratu z práce nad‰enû vyprávûl
manÏelce, ﬁekla mi, abych se na
Chlumeckou odstûhoval. No nic, ale
stejnû ty ‰ipky, kuleãník, mariá‰ nebo
bowling, tedy tzv. hospodské sporty
mají nûco do sebe.
dvoustranu pﬁipravil
Pavel Vokurka, foto: autor (4)
a archiv
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VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY
Ze systému hl. m. Prahy

PROSINEC

Vlkovická x Dvoﬁi‰Èská
Karda‰ovská – u obch. stﬁediska

Konzumní x Na Obrátce
Hejtmanská x Vranovská
Tálínská – u ã.p. 15
Vírská x Branská

4.12.

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

6.12.

Kukelská x Chvaletická
Cidlinská x Mar‰ovská
Lásenická x Lipnická

20.12.

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

Ze systému MČ Praha 14

Jordánská x Svárovská
Svûtská x Lipnická
VodÀanská x Skorkovská

11.12.

Koclíﬁova x Kaãínská
Hamerská x Církviãná
Zvíkovská x Dáﬁská

13.12.

RoÏmberská x Podli‰ovská

na

18.12.

Jezdovická x Froncova
Doubecká x Ba‰t˘ﬁská
ManÏ. Dostálov˘ch ã. p. 1303
Trytova x Paculova
·romova x Gen. Janou‰ka
Va‰átkova x DoleÏalova
Bryksova x Fejfarova
Kpt. Stránského x Vybíralova
Bobkova – proti ã.p. 747

7.12.
11.12.
12.12.
13.12.
14.12.
18.12.

Velkoobjemové
kontejnery jsou
pﬁistavovány do
11.00 hodin dne dle
rozpisu a odváÏeny
následující den.
Upozornûní: velkoobjemové kontejnery jsou
urãeny na odpad z provozu domácností, kter˘ není
moÏné pro jeho objem odloÏit do nádob na smûsn˘ komunální odpad (popelnic). Jedná se pﬁedev‰ím o ãásti nábytku, podlahové krytiny (koberce,
linolea, pﬁípadnû elektrospotﬁebiãe neobsahující
nebezpeãné látky,apod.). Kontejnery nejsou urãeny na stavební suÈ, v˘kopovou zeminu, Ïivoãi‰n˘
a rostlinn˘ odpad, odpad z podnikatelské ãinnosti a nebezpeãné sloÏky komunálního odpadu.

DÛleÏité upozornûní: V lednu a v únoru
2007 nebudou velkoobjemové kontejnery
pﬁistavovány!

Údaje u zimní údrÏbû silnic a ulic naleznou PraÏané na internetu. Na
www.praha.cz zjistí, zda se konkrétní ulice v zimû udrÏuje a jak˘ druh
posypu se pﬁi tom pouÏívá. Dále najdou údaje o tom, v jakém poﬁadí je
ulice zaﬁazena, tedy do jaké doby musí b˘t zmírnûny následky snûÏení
nebo náledí a firmu, která se o vybranou ulici stará. Technická správa
komunikací má v metropoli na starosti témûﬁ 2 300 km silnic. Hlavních
silnic je 1 247 km a následky snûÏení nebo náledí musí b˘t na nich odstranûny do ãtyﬁ hodin od v˘jezdu techniky.

kresba: Petr Drábek

Jak se v zimě sypou ulice

Z Černého Mostu na hory
ima uÏ se ohlásila a také lyÏaﬁi
v Praze netrpûlivû ãekají aÏ
poprvé vyrazí na hory. LyÏování
v prosinci má kouzlo liduprázdn˘ch

Z

Pohled na Îal˘ je aÏ k˘ãovit˘.
svahÛ s tím nejbûlej‰ím snûhem.
Dnes, kdy má vût‰ina z nás tak málo
ãasu, mÛÏe b˘t jistû pﬁíjemné a hlavnû pohodlné vyuÏít na cestu za zimními radovánkami sluÏeb SKIBUSÛ.
Znamená to komfortní a rychlou
dopravu do areálu a zpût, Ïádné problémy s poãasím ani parkováním,
v˘stup jen nûkolik metrÛ od sjezdovky, úschovu zavazadel, ale i denní tisk, ãasopisy nebo obãerstvení
bûhem cesty. Vybrat si mÛÏete ze ãtyﬁ
lyÏaﬁsk˘ch stﬁedisek spoleãnosti
Snowhill, Herlíkovice, Je‰tûd, ·achty-Vysoké nad Jiz. nebo KamenecJablonec n. Jiz. Do v‰ech zaãnou

opût z âerného Mostu a novû také
také podstatnû zmodernizované zázez HájÛ jezdit linky SKIBUSÛ pramí. Zejména ãtyﬁsedaãková lanovka
videlnû na veãerní a denní lyÏována âern˘ vrch podstatnû zv˘‰í kapaní od poloviny prosince. Autobusocitu areálu. Je‰tûd se tak uÏ v nadvou linku si mÛÏete vybrat
cházející zimní sezonû zaﬁadí mezi
na internetov˘ch stránkách
nejv˘znamnûj‰í a nejlépe vybavená
www.herlikovice.cz nebo si
stﬁediska v âesku. Jeho v˘znam v ﬁíjrezervovat místo na infolin- nu potvrdila i náv‰tûva jedné z nejce 737 222 456, kde vám slavnûj‰ích lyÏaﬁsk˘ch legend Alberta Tomby. Trojnásobn˘ olympijsk˘
sdûlí v‰e potﬁebné. Místo odjezdu naleznete velice snad- vítûz se stal kmotrem areálu, k jehoÏ
no díky informaãnímu a na- velk˘m v˘hodám vedle moderních
vigaãnímu systéme pﬁímo
technologií a infrastruktury patﬁí
i skvûlé dopravní spojení s Prahou.
u v˘chodu z metra. Vláãet
Speciální nabídkou tady je kombisvé staré lyÏe metrem uÏ
nace lyÏování s náv‰tûvou liberectaké nemusíte. Ve v‰ech
areálech
jsou k dispozici pÛjãovny lyÏaﬁského a snowboardového vybavení
s leto‰ními modely
‰piãkové kvality, lyÏaﬁsk˘ servis a restaurace. A v‰ude se
máte na co tû‰it,
v Herlíkovicích na
vás ãeká nová ãtyﬁsedaãkovou lanovka
na Îal˘ a v novém
skiareálu Je‰tûd dokonce hned tﬁi nové S kladívky u základního kamenu zleva primátor Libersedaãkové lanovky ce Jiﬁí Bittner, sjezdaﬁská legenda Alberto Tomba
a 5 nov˘ch vlekÛ, ale a ﬁeditel spoleãnosti Snowhill Daniel Svrãek.

I takhle se budoval nov˘ skiareál
Je‰tûd.
kého Aquaparku Babylon. Zajímavé
novinky a sluÏby nabídnou také
lyÏaﬁská stﬁediska Kamenec-Jablonec nad Jizerou a ·achty-Vysoké nad
Jizerou. Snowboardisté v tûchto areálech jistû ocení roz‰íﬁení snowparkÛ, bûÏkaﬁi zase nové a pﬁehledné
znaãení lyÏaﬁsk˘ch tratí a v‰ichni
náv‰tûvníci pak nové pÛjãovny a servis. Kromû uveden˘ch kontaktÛ
najdete dal‰í informace na telefonu
224 233 509 (Radka Záhoﬁová),
zahorova@snowhill.cz a www.snowhill.cz.
vok, foto: archiv
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Nové služby

MASÁŽNÍ ZDRAVOTNÍ KŘESLO

HELIOS

V MaÀákovû ulici na âerném Mostû byla
v listopadu otevﬁena poboãka poji‰Èovny Generali, která v pﬁekrásnû zadaptovaném suterénu
nabízí ve‰keré poji‰Èovací sluÏby. Padesát metrÛ odsud v Bryksovû ulici sídlí cestovní kanceláﬁ Dalmacijatour, kde byla otevﬁena poboãka
firmy CHEQUEPOINT, pﬁevody penûz. Je to
rychl˘, bezpeãn˘ a spolehliv˘ zpÛsob, jak poslat
hotovost rodinû nebo znám˘m ve do ciziny.
SluÏby obou provozoven se dají vyuÏívat ve
v‰ední dny po cel˘ t˘den.
text a foto: vok

NEJNOVĚJŠÍ MODEL

5 MASÁŽNÍCH PROGRAMŮ
Masíruje krk, šíji, bedra, celá záda a nohy
PLAVECKÝ AREÁL HLOUBĚTÍN – T: 603 421 396

Gymnázium, Praha 9,
âeskolipská 373
Osmileté a ãtyﬁleté gymnázium
s v‰eobecn˘m zamûﬁením,
zﬁizovatel hl. m. Praha
e-mail: info@ceskolipska.cz
www.ceskolipska.cz,
Jazyky: Aj, Fj, Nj, latina.
Poãítaãová uãebna a studovna s internetem
Zájmové a sportovní krouÏky: keramika,
taneãní klub, florbal, volejbal, futsal

DEN OTEV¤EN¯CH DVE¤Í
ãtvrtek 14. 12. 2006 a ãtvrtek 18. 1. 2007
vÏdy od 16.00 a od 17.15 hod.
hodinov˘ program pro uchazeãe i jejich rodiãe.

V‰ichni jsou srdeãnû zváni!
Pﬁijímací zkou‰ky naneãisto (âj. M, OSP):
pro Ïáky 5. tﬁíd Z·: 8. 2. 2007 od 14.30 hod.
pro Ïáky 9. tﬁíd Z·: 8. 2. 2007 od 16.30 hod.
Sponzor ‰koly: SHELL CZECH REBUBLIC a.s.

·KOLA ODùVNÍ – OU,
•o.p.s.¤EMESLNÁ
Havíﬁovská 476, Praha 18 – LetÀany s roz‰íﬁenou v˘ukou administrativy na poãítaãi mÛÏe
pﬁijmout: Ïáky od 16 do 23 let, kteﬁí jsou z nejrÛznûj‰ích dÛvodÛ neúspû‰ní i z niÏ‰ího roãníku
základních ‰kol a nemají pﬁedpoklad zvládnout
stﬁední ‰kolu, do 2. a 3. roãníku neúspû‰né studenty z odûvních ‰kol. Nabízíme: po ukonãení
3. roã. sloÏení závûreãné zkou‰ky a v˘uãní list,
v˘uku se speciálními vzdûlávacími potﬁebami,
vzdûlávací koncepci na poÏadavky trhu práce.
Zavolejte na T: 286 589 059, M: 724 170 462,
tû‰íme se na va‰i náv‰tûvu. /Zastávka autobusu
Tupolevova – Tesco, ‰kola je hned vpravo/. Îáci
neplatí ‰kolné.
12/11
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78 druhů imitace dřeva
8 druhů dýhy
zrcadlové dveře v pěti barvách
ratanové dveře, žaluziové dveře
Předváděcí střediska:
Praha 2

Bělehradská 36,
tel.: 222 563 026
Praha 8 Sokolovská 377/141 (Palmovka)
tel.: 731 106 521, tel./fax: 266 310 739
Praha 9 Breitcetlova 771, (Černý Most)
tel.: 603 242 133
Praha 10 Měcholupy, Kutnohorská 425
tel.: 603 242 133, 271 960 649
Praha 10 Nad Vršovskou horou 4 (OKAY)
tel.: 267 107 307, fax: 281 914 758
Brandýs-Stará Boleslav (OD LABE)
Masarykovo nám. 1778,
tel.: 606 376 728,
tel./fax: 326 903 081,
e-mail: l.spilka@volny.cz

e-mail:
e

l.s

Parkování na âerném Mostû
« akce roku 2006 »

věrnostní bonus – ,,pětiletá smlouva“
Zájemce, kter˘ uzavﬁe podnájemní smlouvu na dobu urãitou (5 let), získává bonus,
dle kterého se mu vÏdy po uplynutí 1 bûÏného placeného roku odeãítá 5% z ãástky placené v pﬁede‰lém bûÏném roce.
Nájemné v prvním roce ãiní:

952,– Kã/mûs vã. DPH
,,rodinné parkování“
parkovné pro 1. vÛz ............ cena: 800,– Kã/mûs + 19%DPH
parkovné pro 2. vÛz ............ cena: 600,– Kã/mûs + 19%DPH
BliÏ‰í informace na:
Správa majetku Praha 14, a.s.
Metujská ã. 907, Praha 9
p. N˘vlt

Tel: 281 021 463
Fax: 281 864 930
e-mail: k.nyvlt@spravamaj14.cz

Podmínkou trvání zv˘hodnûné sazby pro druh˘ vÛz je platnost obou smluv.
(zv˘hodnûná sazba pro druh˘ vÛz je urãena pro nejbliÏ‰í ãleny rodiny, uÏívající spoleãnou domácnost – manÏel, manÏelka, syn, dcera)
Jedná se o parkování v podzemních garáÏích, které jsou elektronicky hlídané za pouÏití kamerového systému, s vjezdy v ulicích:
Kuãerova, Bobkova, Bryksova, nám. plk.Vlãka, Irvingova.
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PLACENÁ ¤ÁDKOVÁ INZERCE

•

Koupím byt nebo rodinn˘ dÛm jakékoli velikosti, kategorie a vlastnictví, kdekoli v Praze. Nabídnûte cokoli, moÏno i dekret – nájemní smlouvu,
i v domû s majitelem, podnikov˘ apod. I zdevastovan˘, IV. kateg., v soudní Ïalobû, neoprávnûnû obsazen˘, s neÏádoucím nájemníkem, ãi s jakoukoli právní vadou. Ve‰keré formality zajistím, zaplatím
stûhování i pﬁípadné dluhy na nájemném, privatizaci apod. Mohu sehnat a zaplatit i náhradní byt,
domeãek mimo Prahu apod. a dát ãas na vystûhování. Seriózní jednání, platba ihned a v hotovosti,
tel.: 222 712 015.
12/15
kobercÛ, ãalounûní, mytí oken,
•tel.:âi‰tûní
603 973 500.
2/15
Koupím staré obálky se známkami, korespon•denãní
lístky, pohledy, sbírky po‰tovních známek.
Tel. 606 926 045.

LYÎE
KOLA –

ZNALECKÉ OCENùNÍ
NEMOVITOSTÍ, POZEMKÒ,
BYTÒ A STAVEB PROVEDE
Ing. Lacina Jaroslav

• PRODEJ A SERVIS
• PÒJâOVNA
• BAZAR

PRODEJ A SERVIS

Náchodská 708
Praha 9 – Horní Počernice
Po–Pá 9.00 – 18.30, So 9.00 – 12.00 hod.
Tel./fax 281 928 897
www.cyklopocernice.cz

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

5/14

•

Fa J. Macháã – rekonstrukce umakartov˘ch
koupelen obkladov˘mi panely – bez bourání, nepoﬁádku v bytû, rychle (3–5 dní) a levnû (od 25 000)
– v˘mûny van. baterií, klozetÛ, kuch. desek, instalace sprch. koutÛ, pokládka dlaÏby, PVC, pl. podlah,
kobercÛ, lepení podhledÛ, malování, drobné zednické a jiné práce na zvelebení va‰eho bytu. Tel.: kdykoliv – 777 325 466.
3/10

DANĚ – ÚČETNICTVÍ – MZDY

Koupím byt v této lokalitû druÏstevní nebo v os.
•vlastnictví,
na velikosti a patﬁe nezáleÏí. Platba hotovû. Tel. 775 053 379.

Nenechávejte daně na březen, buďte
připraveni na změny v legislativě.

9/13

Hledáme byt ke koupi – lokalita nerozhoduje.
•Rychlé
jednání a hotovost, 739 753 850.
12/04
Rozúãtování
tepla.
Levnû
a
rychle!
www.byto•va-druzstva.com nebo volejte 737 466 721. 12/05
SEDMIKRÁSKA–http://sedmikraska.pasaz.cz
•obchÛdek
s kosmetikou-drogérií-parfémy-bylinné

Zpracuji Vaše jednoduché i podvojné
účetnictví, Vaši mzdovou agendu.
Hana Oberleitnerová-tel.:777 193 669
hana.oberleitnerova@seznam.cz

KADEŘNICTVÍ FACE
MODELACE NEHTŮ

ãaje a masti Dr. Popov – http:kosmeticka.kvalitne.cz-kosmetické celkové o‰etﬁení pleti 350 Kã,
Bobkova 777, âern˘ Most–Praha 9, telefon
777 899 301, 605 985 418.
10/16
STEFANI – kosmetika, kadeﬁnictví, masá•Ïe,Salon
aromaterapie, vizáÏistika, barevná typologie,
stylistika, líãení na svatby a slavnostní pﬁíleÏitosti,
nehtov˘ design, pedikúra, turbosolárium, profi-permanentní make-up, afro a rasta copánky, poradenství. Poskytujeme kompletní sluÏby pro pány i dámy.
Najdete nás Hamerská 514, Praha 9-Kyje, telefon
266 610 017, 774 947 172, bus ã. 181, 110 a 208,
zastávka Jiráskova ãtvrÈ.
11/05

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

Lásenická 1542
Praha 9 – Kyje Hutě

AUTOSERVIS ŠKARDA
PEUGEOT – CITROËN

Kadeřnice: Veronika 777 931 531
Manikérka: Tereza 776 675 421

PRIVATIZUJETE ?
POMŮŽEME VÁM !

celkové opravy – kontroly
opravy a seřizování motorů
opravy převodovek
diagnostika
autoelektrika
příprava a zajištění STK

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

ÚVĚRY OD 3,5 %

Krásné svátky vánoãní, ‰Èastn˘ Nov˘ rok
a hodnû zdraví pﬁeje
Bára a Katka

Praha 7, Dělnická 54
budova Drutěvy
Otevřeno po 13–18, út–čt 9–17 hod.

Základní ‰kola SpojencÛ 1408 v Praze-Horních
•Poãernicích
hledá vychovatelku ‰kolní druÏiny na
poloviãní úvazek. Nástup 1. 1. 2007. Informace na
tel.: 281 923 336.
12/07

Uzávûrka
inzerce do ã. 1/07

je 13. 12. 2006

Otevírací doba:
Po 8.00 – 15.00
Út–Čt 11.00 – 19.00
Pá 8.00 – 14.00

Tel.: 220 806 614, 724 048 121
Těšíme se na vás !

•

Chcete si vydûlat a pﬁitom netrávit cel˘
den v práci? Co takhle pracovat v noãních
hodinách? Restaurace McDonald’s âern˘
Most I. – Drive pﬁijme zamûstnance pro noãní smûny (moÏno i kombinace denní, noãní).
Nástupní plat 13 000 Kã, dal‰í pravidelné
zvy‰ování platu (aÏ do 2000 Kã po zapracování). Firemní stava, práce vhodná pro uchazeãe bez ohledu na vûk a pﬁedchozí zku‰enosti.
Kontaktujte nás na ãíslech: 281 918 147 nebo
724 104 314, e-mail: rm45@cz.mcd.com
12/09
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Křest k 10 letům pěvecké dráhy Hynka Tomma
e to právû 10 let, co se Hynek Tomm jako ãerstv˘ absolvent Konzervatoﬁe objevil v Praze, aby tu zapoãal profesionální pûveckou dráhu. Mezi
odborníky a nûkter˘mi osobnostmi showbyznysu se o nûm jiÏ del‰í dobu
hovoﬁí v superlativech. V roce 2003 natáãí své první CD a o rok pozdûji dal‰í, jeÏ v‰ak bylo urãeno jen pro koncertní úãely. Z tûchto dvou CD vybral
nûkteré písniãky, které má nejradûji a které se na jeho koncertech nejvíce líbí
a nazpíval k nim ‰est novinek. Dohromady to dává 16 skladeb na novém albu
Hynek Tomm „…a to jsem já“, které bylo pokﬁtûno v ﬁíjnu v klubu Lávka na
Starém Mûstû. Na kﬁtu se mezi více jak tﬁemi stovkami hostÛ objevili Eva
Pilarová, Michal Foret, Mí‰a Nosková ãi Jiﬁí Krytináﬁ, ale také alespoÀ telefonicky se kmotrou alba stala Bára Basiková. Za redakci a na‰e ãtenáﬁe pﬁejeme Hynku Tommovi, kter˘ Ïije na âerném Mostû a rád vystupuje i v Praze 14, rostoucí pﬁízeÀ fanou‰kÛ a drÏíme mu palce, aby se koneãnû prosadil
také v dosud tak málo vstﬁícn˘ch médiích. DÛleÏitá poznámka na závûr: Nové
CD Hynka Tomma je k dostání v knihkupectví Havana v Hloubûtínû.
j‰, foto archiv H. Tomma a redakce

J

KdyÏ kﬁest, tak také v Praze 14. Probûhl pﬁímo v na‰í redakci za úãasti paní
Kadleãkové, ﬁeditelky ââK Praha 9 a novopeãeného zástupce starosty Bohumila Sobotky (první vlevo)

Kﬁest druhé CD H. Tomma

Michal Foret z první desítky loÀské SuperStar byl tehdy Hynkov˘m favoritem

Kﬁest moderovali Slávek Boura a Markéta Mayerová
Módní pﬁehlídka pﬁi kﬁtu v klubu Lávka

Manek˘nky a moderátor Marek Dobrodinsk˘, s nimiÏ Hynek Tomm vystupuje na zájezdov˘ch módních pﬁehlídkách (napﬁ. v CâM)
S Evou Pilarovou
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ﬁíjnu tomu byly dva roky, co se na âerném Mostû,
na rohu Bobkovy a Mansfeldovy ulice uchází o pﬁízeÀ na‰ich chuÈov˘ch bunûk pizzerie Violette, volnû navazující na pﬁedchozí cizokrajnou pizzerii El Ponte. K tomuto
malému v˘roãí pﬁipravil její sympatick˘ vedoucí Veljanovski
Dajan nejen nové „meníãko“, ale rovnou pozval celou rodinu sv˘ch
‰tamgastÛ na gurmánskou show. Nechybûly pﬁípitky ‰ampaÀsk˘m, prÛvodní
slovo zku‰eného moderátora pana Novotného, jenÏ se etabloval mezi na‰í hereckou ‰piãkou rolí stáÏisty v seriálu Redakce (neplést se star‰ím jmenovcem),
dále probûhla oku lahodící módní pﬁehlídka, pﬁedstavení sympatick˘ch zamûstnancÛ vãetnû nového „picaﬁe“, doãkali jsme se téÏ nûkolika jednohubkov˘ch
chodÛ, aby se nám Ïaludky nezcvrkly. Závûrem se gurmánské hody soustﬁedily u prostﬁen˘ch stolÛ s nabídkou nejen vynikající pizzy, ale i rozmanit˘ch jídel
dle nového menu.

V

FotoreportáÏ z gurmánské show vyuÏíváme i jako upoutávku na velk˘ seriál Gastronomick˘ prÛvodce Prahou 14, kter˘ v Listech plánujeme minimálnû na nûkolik let (na „ãtrnáctce“ máme totiÏ nûkolik desítek „obãerstvovacích“
zaﬁízení) poãínaje jiÏ lednov˘m ãíslem! V prosinci se proto vypravíme do prvního gastronomického zaﬁízení (neboli hospody ãi restaurace), jeÏ pﬁedstavíme i formou hodnocení s pûti hvûzdiãkami ve stylu filmové klasiky Kﬁid˘lko
nebo steh˘nko s Luis de Funèsem (první dojem, nápojov˘ a jídelní lístek, kvalita obsluhy, úroveÀ sociálního zázemí, celkov˘ dojem). Cel˘m seriálem vás budou provázet kresby karikaturisty Petra Urbana. Poãítáme
i s va‰í úãastí. Dopﬁedu vám vÏdy prozradíme jméno restaurace, do
níÏ se chystáme, a vy nám oplátkou do redakce mÛÏete posílat svoje zku‰enosti s dotyãn˘m zaﬁízením. Va‰e názory budeme s velkou chutí publikovat. A kamÏe se to chystáme? Do nejstar‰í (od
17. stol) a nejslavnûj‰í restaurace v Praze 14, do Staré hospody
v Hloubûtínû.
Na vidûnou v lednu, milé gurmánky a gurmáni!
text: j‰, foto: ves
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Halloween se dětem líbí

V klubu Jahoda byla duchaﬁská párty na jahodov˘ zpÛsob a s tím souvisela
v˘roba stra‰ideln˘ch masek

Dlabání d˘ní nebylo jen tak – pracovalo se s noÏem (DDM â. Most)
oc z 31. ﬁíjna na 1. listopadu má pr˘ zvlá‰tní kouzlo – svûty Ïiv˘ch a mrtv˘ch se pﬁibliÏují a ãlovûk se mÛÏe setkat s kdeãím zvlá‰tním. ProtoÏe
tajemná kouzla, ﬁí‰i stra‰idel, skﬁítkÛ a prapodivn˘ch jevÛ milují pﬁedev‰ím
dûti, je Halloween hlavnû jejich svátkem. Aãkoliv k nám proniká teprve od
roku 1989, jeho obliba stále vzrÛstá. Konkrétnû v posledních dvou letech
zaznamenal Halloween hlavnû mezi dûtmi a mládeÏí velk˘ nárÛst popularity. Na fotografii vidíte, s jak˘m nad‰ením se na v˘robu stra‰ideln˘ch svítících
d˘ní, lampiónkÛ a masek vrhly dûti v nûkter˘ch na‰ich neziskovách. V DDM
na âerném Mostû dûti kromû toho, Ïe vyrábûly svítilny z d˘ní, absolvovaly
je‰tû po setmûní stra‰idelnou cestu po zahradû u DDM. âekalo je tam nûkolik zastavení s úkoly, jejichÏ splnûní bylo odmûnûno dárkem. V‰em se to moc
líbilo!
text a foto: ves
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V mateﬁském centru Klubíãko Ymca Praha na âerném Mostû pﬁi zahradní
slavnosti „Louãení s podzimem“ dûti vybíraly nejhezãí svítící d˘ni

