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MùSÍâNÍK OBâANÒ âERNÉHO MOSTU, HLOUBùTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC

Michal Urban ze Svazu letcÛ âR spoleãnû
s redaktory ListÛ Prahy 14 si prohlíÏejí signální v˘tisk právû vydané kníÏky Letci v názvech
ulic âerného Mostu. O chystaném kﬁtu knihy
blíÏe na zadní stranû obálky.
foto: vok
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Poprvé zazvonilo
Dveﬁe ‰kol se 1. záﬁí zase otevﬁely a spoleãnû s ostﬁílen˘mi ‰koláky, kteﬁí postoupili o tﬁídu v˘‰, pﬁi‰lo letos do ‰kol v Praze 14
i 357 prvÀáãkÛ. Na‰e redakce byla v tento pro nû v˘jimeãn˘ den
na náv‰tûvû ve dvou základních ‰kolách: v Z· ·imanovská, kam
pﬁi‰ly nové Ïáãky do první tﬁídy pﬁivítat i místostarostka Mâ Praha 14 Jitka Îáková spolu s vedoucí odboru ‰kolství Alenou Naidrovou a v Z· Gen. Janou‰ka, do jejíÏ 1.A letos nastoupila trojãata Adélka, Krist˘nka a Lucinka Sejkorovy. Jim a v‰em ostatním
na‰im prvÀáãkÛm pﬁejeme uãitele, které si brzy oblíbí, aby pro nû
uãení a chození do ‰koly bylo kaÏdodenní radostí.
ves, foto autorka, j‰ a E. Jiﬁíková
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Informace z jednání
Rady MČ Praha 14
Na svém 71. jednání dne 1. 9.
Rada mimo jiné
Schválila plnûní pﬁíjmÛ a ãerpání v˘dajÛ
Mâ Praha 14 za 1. pololetí roku 2009 (pﬁíjmy
172 497,18 tis. Kã, v˘daje 177 155,95 tis. Kã,
z toho: kapitálové 35 844,40 tis. Kã, bûÏné
141 311,55 tis. Kã, financování 4 658,77 tis. Kã)
Schválila plnûní finanãního plánu zdaÀované
ãinnosti Mâ Praha 14 za 1. pololetí roku 2009
s hrub˘m hospodáﬁsk˘m v˘sledkem ve v˘‰i
33 852 tis. Kã
Schválila nabídku od obchodní spoleãnosti
Podlipn˘ Sladk˘ architekti, s. r. o. na vyhotovení
ovûﬁovací studie „Zaﬁízení sociálních sluÏeb se
zamûﬁením na seniory – Prelátská, Praha 14“
jako nejvhodnûj‰í
Souhlasila s nájmem ãásti nebytov˘ch prostor,
ãásti nádvoﬁí v areálu Prelátská a se zaji‰tûním
ostrahy pro tyto prostory
Souhlasila
1. se zveﬁejnûním zámûru na prodej pozemku
parc. ã. 2548 o v˘mûﬁe 628 m2 v k. ú. Kyje za

cenu minimálnû 2 200 Kã/m2, tj za celkovou
cenu ve v˘‰i minimálnû 1 381 600 Kã
2. se zveﬁejnûním zámûru na prodej pozemku
parc. ã. 2550 o v˘mûﬁe 642 m2 v k. ú. Kyje za
cenu minimálnû 2 200 Kã/m2, tj za celkovou
cenu ve v˘‰i minimálnû 1 412 400 Kã
3. se zveﬁejnûním zámûru na prodej pozemku
parc. ã. 2551 o v˘mûﬁe 640 m2 v k. ú. Kyje za
cenu minimálnû 2 200 Kã/m2, tj za celkovou
cenu ve v˘‰i minimálnû 1 408 000 Kã
Souhlasila s odstranûním dﬁevin na ãásti pozemku parc. ã. 2516, k. ú. Hloubûtín, ul. Tﬁe‰Àová dle pﬁedloÏené situace dendrologického
prÛzkumu
Souhlasila s uzavﬁením smlouvy o zﬁízení vûcného bﬁemene pokládky kabelu 1 kV a 22 kV
do pozemkÛ parc. ã. 2793, 2795, 2800 a 2801,
k. ú. Kyje, se spoleãností PREdistribuce, a. s.
Souhlasila s nav˘‰ením poãtu ÏákÛ ve tﬁídách 3. roãníku Z· Chvaletická na maximální
poãet 33
Seznámila se s dokumentací pro vydání územního rozhodnutí o zmûnû stavby „Rekonstrukce a dostavba stávajícího v˘robního areálu
Praha, Hostavice, âeskobrodská ã. p. 370“
a nesouhlasí s vydáním územního rozhodnutí
o zmûnû stavby. Mâ Praha 14 poÏaduje:
• Pﬁeru‰it ﬁízení o umístûní stavby a upravit
dokumentaci zámûru tak, aby vyhovovala poÏa-

davkÛm na dopravu v klidu a aby stavba byla
dopravnû obslouÏena v˘hradnû ze severní strany z ul. âeskobrodské.
• V˘poãet dopravy v klidu nezahrnuje plné navrÏené vyuÏití 2. nadzemního podlaÏí (velkoplo‰ná kanceláﬁ, pﬁíp.vzorkovna), je tﬁeba ho
upﬁesnit a doﬁe‰it chybûjící parkovací stání.
Doporuãila ZMâ Praha 14 poskytnutí finanãního daru Stﬁedisku kﬁesÈanské pomoci Horní
Poãernice ve v˘‰i 35.000 Kã na úhradu nákladÛ spojen˘ch s provozem azylového domu
v Horních Poãernicích v roce 2009

Poděkování občanům
Dûkujeme v‰em obãanÛm, kteﬁí se pﬁihlásili na práci v okrskov˘ch volebních komisích na
volby do Poslanecké snûmovny Parlamentu âR,
které se mûly uskuteãnit ve dnech 9. a 10. ﬁíjna 2009.
Volby se budou zﬁejmû konat v pÛvodním
ﬁádném termínu v roce 2010. Doufáme, Ïe
i v pﬁí‰tím roce, kdy nás ãekají volby do PS Parlamentu âR i komunální volby do Zastupitelstva hl. m. Prahy a mûstsk˘ch ãástí se budeme
moci spolehnout na va‰i pomoc.
Ing. Ludûk Lis˘
tajemník Úﬁadu mûstské ãásti Praha 14

Doba přeje připraveným, do podpory oprav a zateplení
domů směřuje nejvíce peněz v historii
Promûny vlastnické struktury bytov˘ch
domÛ v posledních dvou desetiletích, nûkolik
vln privatizací, prodejÛ ãi pﬁevody do osobního vlastnictví a vznik spoleãenství vlastníkÛ se
zaãínají blahodárnû projevovat na stavu bytového fondu. Stále ãastûji vidíme kolem sebe,
jak se dﬁíve ‰edivé a nevlídné paneláky promûÀují k nepoznání. Barevné fasády, nové
v˘tahy, stoupaãky, modernûj‰í okna, opravené stﬁechy a mnohé dal‰í. Nic z toho v‰ak není
zadarmo. Kde na nákladné rekonstrukce ãi
zateplování vzít? S odpovûdí pomohl poslanec
Petr Bratsk˘, nûkdej‰í dlouholet˘ starosta Prahy 13, dnes pﬁedseda snûmovního podv˘boru
pro evropské fondy a také snûmovnou delegovan˘ ãlen dozorãí rady Státního fondu rozvoje bydlení (SFRB).
Revitalizace paneláku nebo celková oprava bytového domu stojí obvykle desítky
milionÛ, kam pro nû jít?
Osvûdãen˘m zdrojem je u nás Státní fond
rozvoje bydlení poskytující ﬁadu podpor a dotací, z nichÏ pro nás je v˘znamn˘ zejména pro-

gram „Panel“. Novû
je tu pak program
„Zelená úsporám“
v gesci Ministerstva
Ïivotního prostﬁedí
urãen˘ zejména na
zateplování a úspory
energií a vyuÏít lze
i Integrovan˘ operaãní program, kam
jdou peníze z evropIng. Petr Bratsk˘, posla- ského fondu regiorozvoje.
nec PS PâR za hl. m. nálního
Evropské fondy se
Prahu
v‰ak obecnû t˘kají
spí‰e mimopraÏsk˘ch regionÛ, hlavní mûsto
dosáhne jen na malou ãást z nich, neboÈ je nad
statistick˘m prÛmûrem EU a podpora proudí
hlavnû k ménû rozvinut˘m oblastem. Díky soubûhu protikrizov˘ch motivaãních opatﬁení vlád,
nového rozpoãtového období EU a moÏností
v˘nosÛ z emisních povolenek je nyní k dispozici asi rekordní balík penûz, tato situace v‰ak
nepotrvá vûãnû.

Tyto peníze ale asi nepokryjí v‰echny
náklady na rekonstrukci?
Základem jsou vÏdy samozﬁejmû vlastní
prostﬁedky majitele bytového domu, aÈ jiÏ druÏstva, sdruÏení vlastníkÛ jednotek ãi mûstské
ãásti. K nim lze získat rÛznû vysokou podporu odstupÀovanou podle jednotliv˘ch programÛ
a jejich podmínek, podle nároãnosti konkrétního projektu a dal‰ích kritérií, podle toho zda
jde o celkovou nebo jen ãásteãnou rekonstrukci
apod. Celkové rekonstrukce jsou efektivnûj‰í
a tedy preferované, v programu „Panel“ dokonce ani nevadí, pokud jiÏ byly nûkteré dílãí práce
na domû provedeny v minulosti, zapoãítává se
to pﬁi hodnocení do komplexnosti v˘sledku
a lze tak dosáhnout i na vy‰‰í podporu. Lze
také kombinovat více zdrojÛ najednou, napﬁíklad zateplení domu s podporou programu
„Zelená úsporám“ a dal‰í práce nesouvisející
pﬁímo s úsporami energií zase z prostﬁedkÛ
SFRB. Jen je tﬁeba si dát pozor a nenárokovat
peníze na jednu a tutéÏ provedenou úpravu
z obou programÛ souãasnû. Poru‰ení této zásady by mohlo investora pﬁijít velmi draho na
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sankcích a zároveÀ by musel samozﬁejmû obû
dotace vrátit.
âast˘m terãem stíÏností je i administrativní nároãnost Ïádostí…
Je ‰koda, Ïe se nepodaﬁilo v‰echny tyto moÏnosti podpor sjednotit pod jednoho správce, ale
to je dáno tím, Ïe jde o peníze z rÛzn˘ch zdrojÛ. Jiné podmínky si klade EU a jiné zase obsahuje smlouva s Japonskem o pouÏití v˘nosÛ
z prodeje emisních povolenek. Nejvût‰í volnost
a ‰íﬁe pouÏití je u na‰ich vlastních ãesk˘ch prostﬁedkÛ z fondu rozvoje bydlení. Administrativní nároãnost odrazuje pouze ãást zájemcÛ, ale
i to se uÏ mûní a u programÛ „Panel“ i „Zelená

úsporám“ jsou v˘raznû zmûkãovány podmínky, aby se dostalo na více stavebníkÛ a bylo
moÏné zároveÀ Ïádosti i projekty rychleji vyhodnocovat a zpracovávat. U prvního jmenovaného uÏ by mûlo b˘t brzy moÏné pouÏití prostﬁedkÛ i na nepanelové bytové domy.
Kolik penûz je vyãlenûno v jednotliv˘ch
programech a fondech?
Program „Zelená úsporám“ poãítá s celkovou ãástkou pﬁibliÏnû 25 miliard korun. Program „Panel“ obná‰í jen pro leto‰ní rok 3,5 miliardy, Státní fond rozvoje bydlení má v‰ak
i dal‰í programy a moÏnosti podpory. U evropsk˘ch fondÛ mÛÏe âeská republika v pﬁí‰tích

letech dosáhnout na dal‰í desítky miliard, bude
ov‰em záleÏet na pﬁipravenosti regionÛ a kvalitû podan˘ch projektÛ. Období, kdy je k dispozici neobvykle vysok˘ objem penûz, se v‰ak
krátí a zájemcÛ pﬁib˘vá, je tﬁeba b˘t rychl˘ a mít
perfektnû pﬁipravené projektové podklady.
red
Kde získat podrobnûj‰í informace
o programech a podmínkách?
www.sfrb.cz
www.zelenausporam.cz

Mobilní telefony pro okrskáře Městské policie Praha 14
V souladu s úkoly bezpeãnostní problematiky uveden˘mi v „Programu
rozvoje mûstské ãásti Praha 14“ Rada Mâ Praha 14 sv˘m usnesením
ã. 402/RMâ/2009 ze dne 11. 8. 2009 schválila v˘pÛjãku 8 kusÛ mobilních
telefonních pﬁístrojÛ pro stráÏníky Obvodního ﬁeditelství Mûstské policie
Praha 14 s cílem zv˘‰it bezpeãnost obãanÛ na území na‰í mûstské ãásti. Pﬁijat˘m opatﬁením platn˘m od 1. záﬁí 2009 bude jiÏ pro v‰echny stanovené
okrsky zaji‰tûno mobilní telefonní spojení a kaÏd˘ obãan bude moci v pﬁípadû potﬁeby telefonicky kontaktovat pﬁímo svého okrskáﬁe ve sluÏbû.
Karel Nedo‰ínsk˘

Michal Dlouh˘

Ing. Bohumil Jirou‰ek

Du‰an Vybíral

Petr Novotn˘

okrsek ã. 7 – hranice k. ú. Satalice a Kbely,
Kbelská, Ïelezniãní traÈ, Chlumecká, Ocelkova
smûrem k prodejnû Siko – okrskáﬁ Petr Novotn˘ (722 750 018)
okrsek ã. 8 – k. ú. Hloubûtín – okrskáﬁi
Du‰an Vybíral, Martin ·eliga a Marian âerniák
(772 750 044, 722 750 045)
okrsek ã. 9 – hranice okrsku PrÛmyslová,
Borská, Tálínská, Broumarská, Nedokonãená,
hranice k. ú. Mâ Praha 10 – okrskáﬁ Karel
Nedo‰ínsk˘ (722 750 017)
okrsek ã. 10 – k. ú. âern˘ Most I. a II. –
okrskáﬁi Michal Dlouh˘, Ing. Bohumil Jirou‰ek (722 750 041, 722 750 043)
okrsek ã. 11 – hranice okrsku Nedokonãená, Broumarská, ﬁíãka Rokytka, hranice k. ú.
Mâ Praha 10 a Mâ Dolní Poãernice – okrskáﬁ
Karel Nedo‰ínsk˘ (722 750 017)
Kompletní kontakty na okrskáﬁe Mûstské
policie Praha 14 jsou uvedeny i na webov˘ch
stránkách ÚMâ Praha 14 v oddílu: O Praze 14
– bezpeãnost – mûstská policie.

dvoustranu pﬁipravila: red

Martin ·eliga

Marian âerniák

Pozvánka
na přednášky
Hned dvû urãitû zajímavé a pouãné pﬁedná‰ky v jednom odpoledni lze vyslechnout
15. ﬁíjna od 17 hodin v sále TJ Kyje v Hamerské ulici ã. 1307.
První na téma v‰eobecné prevence kriminality (informaãní oddûlení Policie âR)
a druhá k nejãastûj‰ím pﬁíãinám poÏárÛ
(Sbor dobrovoln˘ch hasiãÛ Hloubûtín).
Vstupné se samozﬁejmû neplatí a na místû navíc kaÏd˘ senior dostane zdarma osobní alarm.
V‰em zájemcÛm pﬁipomínáme, Ïe nejbliÏ‰í autobusové zastávky jsou Kyjsk˘
hﬁbitov (110 a 208), Jiráskova ãtvrÈ (181,
190 a 208), pﬁípadnû Spolská (109).
F·

91. výročí vzniku ČSR
Obvodní v˘bor âeského svazu bojovníkÛ
za svobodu v Praze 9 poﬁádá ve spolupráci
s Mâ Praha 14 a Praha 9 slavnostní shromáÏdûní obãanÛ u pﬁíleÏitosti 91. v˘roãí
ukonãení I. svûtové války a vzniku âeskoslovenské republiky. Vzpomínkov˘ akt se
koná v úter˘ 27. ﬁíjna od 14 hodin u památníku padl˘ch vedle plaveckého areálu
v Hloubûtínû.

Blahopřejeme

V sobotu 31. ﬁíjna 2009 se doÏívá krásn˘ch
90. narozenin na‰e maminka, babiãka a prababiãka paní Marie Smí‰ková z Jahodnice. Mnoho zdraví, ‰tûstí, síly i pohody pﬁeje do dal‰ích
let rodina.
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Představujeme: Vojtěch Šebek

seriálu rozhovorÛ se ãleny Zastupitelstva Mâ Praha 14 pﬁichází na ﬁadu
dal‰í z mladíkÛ, tentokrát Vojtûch ·ebek (ODS). Student âVUT, fakulta
stavební. V Zastupitelstvu Mâ Praha 14 pÛsobí první volební období, je
ãlenem dopravní komise.
Co vám dalo a dává studium do Ïivota?
Potkávám mnoho zajímav˘ch lidí, se kter˘mi bych se asi jinak neseznámil, získávám od
nich stále nové a nové informace, které pﬁijdou
vhod nejen ve ‰kole, ale napﬁíklad i v bûÏném
dopravním provozu. Zaujímám také vÛãi nûkter˘m vûcem jiné postoje neÏ dﬁíve, více se o v‰em
diskutuje. ·kolní teorii stejnû provûﬁí aÏ praxe,
nyní je‰tû pokraãuji ve studiu.
Jak se vám líbí ve va‰em bydli‰ti na Rajské zahradû? Cítíte se zde jako v „ráji“?
Rajská zahrada je podle mého názoru dobrou lokalitou, kladnû hodnotím dobr˘ pﬁístup
k MHD (hlavnû k metru), blízkost nákupních
center a zábavního stﬁediska, vadí mi zv˘‰en˘
dopravní ruch zejména v ranních ‰piãkách.
âemu se nejradûji vûnujete ve volném
ãase?
JelikoÏ jsem filmov˘ fanda, tak nejradûji
nav‰tûvuji kina, pokud nemusím ãíst literaturu
ze svého oboru, sbírám v‰e od Terryho Pratchetta a i po deseti letech stále obdivuji dokonalé pﬁeklady Jana KantÛrka. O víkendech
nûkdy jezdím veteránské závody, jezdím na
motorce, v létû obãas surfujeme a potápíme se
a zimu jistí nekoneãné opravy RC modelÛ –
loì, letadla.
V zastupitelstvu jste ãtyﬁi mladíci (spolu
s Jaroslavem Báãou, Lubomírem Barto‰em
a Antonínem Vackem), kter˘m je‰tû nebylo
tﬁicet let. NeuvaÏujete o tom, Ïe byste se blíÏ
poznali? V zastupitelstvu budete spolu je‰tû jeden rok.
S kolegou Báãou a Vackem se znám dobﬁe
mnoho let, chodili jsme i do stejné ‰koly, s Lubomírem Barto‰em jsme se zatím nesetkali, asi
bydlíme kaÏd˘ v jiné ãásti Prahy 14. KdyÏ se
sejdeme, urãitû najdeme spoleãná témata, takÏe teì v záﬁí uÏ bychom si mûli urãit termín
srazu na prosinec. A je‰tû jste, pane redaktore,
ve v˘ãtu nás mlad˘ch zapomnûl na mého kole-

gu z místního sdruÏení ODS Hloubûtín Mirka
Îáka, se kter˘m se rovnûÏ setkávám ãasto a konzultujeme záleÏitosti Ïivotního prostﬁedí a hlavnû na‰e spoleãné vá‰nû, automobily.

To opomenutí mne opravdu mrzí. TakÏe
je vás pût mladíkÛ jako u Karla Poláãka
v Bylo nás pût… Ov‰em mohu vám slíbit, Ïe
pﬁí‰tí rozhovor bude urãitû s va‰ím kolegou
Miroslavem Îákem. Ale pﬁejdûme k dal‰í
otázce: Jste také „in“, jak se dnes ﬁíká
o lidech, kteﬁí jdou s duchem doby?
Tento v˘raz mne nechává zcela chladn˘m,
navíc by pro mû bylo obtíÏné i tento termín definovat, ale pouÏívají ho hlavnû ti, kteﬁí vÛbec
netu‰í, o ãem je ﬁeã.
Mladí lidé se o komunální politiku pﬁíli‰
nezajímají. Jak tomu bylo ve va‰em pﬁípadû?
Pﬁi‰lo mi lep‰í, neÏ kritizovat stále v‰echno
na ulici, zkusit se zapojit a nûco s tím dûlat.
âlenem zastupitelstva je i vá‰ otec, ov‰em
za SNK ED. Bavíte se spolu o politice
a dokáÏete ho pﬁípadnû pﬁesvûdãit o své
pravdû?
Vzhledem k ãasovému zaneprázdnûní nejsou
politické debaty na denním poﬁádku. A navíc:
co to znamená, pﬁesvûdãit nûkoho o své pravdû?
Co si myslíte o rozhodnutí Ústavního soudu, jímÏ pozastavil konání pﬁedãasn˘ch parlamentních voleb?

Je to rozhodnutí Ústavního soudu a jako kaÏdého jiného soudu se musí respektovat, na druhou stranu je ale zapotﬁebí mít pevnou vládu
a to co nejrychleji, coÏ samozﬁejmû souãasná
situace vÛbec neumoÏÀuje.
Studujete stavební fakultu. Jak byste
zhodnotil úroveÀ toho, jak se dnes v Praze
staví?
Nechtûl bych se zde pou‰tût do nûjaké kritiky, ale dle mého názoru dost uspûchanû a ménû
kvalitnû. Souãasná snaha ubytovat co nejvût‰í
poãet lidí na co nejmen‰í plo‰e a co nejrychleji,
je samozﬁejmû dobrá z ekonomického hlediska, ale vedlej‰í faktory, které pÛsobí na ãlovûka negativnû v souladu s tímto prostﬁedím, jsou
podle mû uÏ pﬁevaÏující a mûl by na nû b˘t brán
vût‰í zﬁetel.
Co podle vás PraÏákÛm nejvíce ztrpãuje Ïivot a co je naopak na Ïivotû v hlavním
mûstû nejlep‰í?
Doprava a s ní související hluk a emise ‰kodliv˘ch plynÛ, kriminalita a byrokracie. Lep‰í je
v Praze urãitû kulturní vyÏití, moÏnosti zamûstnání, vût‰í studijní moÏnosti a platové ohodnocení.
Jak se vám pracuje v dopravní komisi?
Její ãinnost je smysluplná, rád ji nav‰tûvuji
a snaÏím se, abych byl co nejvût‰ím pﬁínosem.
Co si jako mlad˘ muÏ myslíte o feminismu?
Vidíte, nejsem in, vÛbec neﬁe‰ím.
Jaká vlastnost vám imponuje u muÏÛ
a jaká u Ïen?
Ve vlastnostech nerozli‰uji mezi muÏi a Ïenami, rád se setkávám s lidmi se smyslem pro
humor, lidmi, kteﬁí jsou rozhodní a uvaÏují
pﬁímoãaﬁe a bez zbyteãn˘ch oklik.
âeho byste chtûl v Ïivotû dosáhnout?
B˘t ostatním ku prospûchu a sám se sebou
spokojen˘.
Pﬁedstavte si, Ïe se vám splní jakákoliv
tﬁi pﬁání. Co byste si pﬁál?
Nevím, asi jako kaÏd˘ bych si pﬁál zdraví,
lásku a spokojenost.
Jaké Ïivotní krédo vyznáváte?
Mít svÛj cíl a jít za ním.
za ãtenáﬁe ListÛ se ptal Jaroslav ·míd

Veřejná služba na naší městské části
V tomto roce vstoupila v platnost novela
zákona o pomoci v hmotné nouzi, která umoÏÀuje obcím vyuÏití institutu veﬁejné sluÏby.
Mnoho se o tom v médiích mluvilo a mluví.
Veﬁejná sluÏba je jednou z cest pro osoby pobírající dávky pomoci v hmotné nouzi déle neÏ
‰est mûsícÛ (pokud se na nû nevztahuje v˘jimka), jak si udrÏet stávající v˘‰i nebo o nûco vy‰‰í dávky. Mûstská ãást Praha 14, jako jedna
z mála v hl. m. Praze, se rozhodla veﬁejné sluÏ-

by vyuÏít a nabídla její vykonání klientÛm odboru sociálních vûcí a zdravotnictví. Cílem veﬁejné sluÏby je pomoc obci v záleÏitostech, které
jsou v zájmu obce, jako napﬁíklad zlep‰ování Ïivotního prostﬁedí, udrÏování ãistoty ulic
a jin˘ch veﬁejn˘ch prostranství, pomoc v oblasti kulturního rozvoje a sociální péãe. Mûstská
ãást se rozhodla vyuÏívat veﬁejnou sluÏbu
v oblasti zlep‰ení Ïivotního prostﬁedí a udrÏování ãistoty ulic. Veﬁejnou sluÏbu v ãervenci tak

vykonávalo devût osob, v srpnu to bylo jedenáct osob. Osobám vykonávajícím veﬁejnou
sluÏbu náleÏí odmûna. Zku‰enosti s veﬁejnou
sluÏbou má Mâ Praha 14 veskrze dobré, a proto hodlá v jejím vyuÏití pokraãovat i nadále.
Organizaãnû její v˘kon zaji‰Èuje odbor Ïivotního prostﬁedí.
David BeÀák,
vedoucí odboru sociálních vûcí
a zdravotnictví
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Kulturní

PRAHA 14
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Svět ticha
Ve stﬁedu 7. ﬁíjna v 17 hodin bude v Galerii 14, nám. Plk. Vlãka 686, Praha 9 – âern˘
Most zahájena v˘stava fotografií svûta pod hladinou moﬁe Miroslava Doubka. Autor Ïijící

od roku 1981 v Nûmecku má za sebou více
neÏ 400 ponorÛ v letech 1985–2009. První
snímky fotografoval a sám vyvolával uÏ jako
kluk. Temná komora byla provizorium v koupelnû ãinÏovního bytu v Praze 9-âakovicích.
V˘bava pocházela od otce, kter˘ sám také fotografoval a vyvolával.
Vystavené fotografie pocházejí z mnoha
svûtov˘ch moﬁí, pﬁi sv˘ch v˘pravách do svûta
ticha M. Doubek nav‰tívil Egypt, Maledivy,
Borneo, Filipíny, Austrálii, Seyschelly, Thajsko, Kubu, ·panûlsko, Itálii. V˘stava potrvá do
29. ﬁíjna a bude otevﬁena vÏdy v úter˘, stﬁedu
a ãtvrtek 14–18 hodin a v nedûli od 14–17
hodin. Vstup voln˘.

Koncert komorní hudby
Ve stﬁedu 14. ﬁíjna se v Galerii 14 uskuteãní od 18.30 hodin koncert smyãcového kvarteta UNIQUARTET s repertoárem „âeská hudba v kvartetní tvorbû“. Na programu budou díla
A. Dvoﬁáka, F. Richtera, J. Míãi a dal‰ích.
Vstup voln˘.

a sportovní akce radnice

Stopy pravěku
v okolí Černého Mostu
ve fotografii
Ve ãtvrtek 22. ﬁíjna od 17 hod. se uskuteãní
v Centru vzdûlávání a veﬁejného internetu,
MaÀákova 745, âern˘ Most pﬁedná‰ka Rudolfa Zemka Stopy pravûku v okolí âerného Mostu ve fotografii.
Na‰í mûstskou ãástí protéká ﬁíãka Rokytka.
Její bﬁehy byly od pravûku osídleny lidmi. To
samé platí i pro úrodné roviny smûrem na Kolodûje, Dubeã a Kﬁenice. KeltÛm se v tomto prostoru také líbilo. V polomûru 15 kilometrÛ od
jihov˘chodního okraje âM je v otevﬁené krajinû ﬁada památek na dobu pﬁedvûkou a ranû stﬁedovûkou. PﬁiblíÏit tyto „dávné doby“ se pokusí pﬁedná‰ka s diapozitivy, neboÈ jak známo,
obrázky poví mnohem více neÏ slova.

Pochod kolem Prahy 14
Tradiãní turistick˘ pochod „l4 km kolem
Prahy 14“ se koná v sobotu 24. ﬁíjna. Start na
mal˘ a velk˘ okruh je od 8.30 do 11.30 hodin
pﬁed restaurací Club Slavoj v Hloubûtínské ulici ã. 88. Pﬁi pochodu budete mít pﬁíleÏitost
zastavit se na nûkolika zajímav˘ch místech na‰í
mûstské ãásti: v kostele sv. Bartolomûje v Kyjích mÛÏete absolvovat prohlídku této starobylé kulturní památky a farské zahrady v 9, 10
a 11 hodin. Dále bude na trase pﬁipravena
náv‰tûva spoleãnosti Coca-Cola, kde bude v kinosále probíhat prezentace této svûtoznámé firmy od 10 a 11 hodin. Dûti i dospûlí se mohou
svézt na huculsk˘ch koních v jezdeckém klubu Poãin v Ráji v Dolních Poãernicích. Tuto
moÏnost budou mít od 10.30 do 15.30 hodin.
Poslední zastavení bude v Galerii l4, nám. Plk.
Vlãka 686, Praha 9 – âern˘ Most, kde si úãastníci pochodu budou moci v dobû od 10 do
l5 hodin prohlédnout zajímavou v˘stavu fotografií Svût ticha.

V 11 hodin se zde uskuteãní kﬁest knihy
„Letci v názvech ulic âerného Mostu“, kter˘ hudebnû doprovodí Saxofonové kvarteto
Bohemia. BlíÏe o kﬁtu knihy na zadní stranû
obálky ListÛ. Pﬁi náv‰tûvû v˘‰e uveden˘ch míst
se prokaÏte platnou vstupenkou zakoupenou na
startu pochodu. Startovné je 10 Kã pro dûti
a dÛchodce a 20 Kã pro dospûlé. Cíl pochodu
bude na fotbalovém hﬁi‰ti TJ Slavoj Hloubûtín,
kde po celé odpoledne bude probíhat zajímav˘
program, na kter˘ se mohou tû‰it jak dûti, tak
dospûlí.
Program na krytém podiu: l4 hod. Promenádní pouÈov˘ orchestr, l5 hod. Stra‰idla JÒ
a HELE – loutkoherecká skupina âT, 16 hod.
Zábavná show klauna PETA. Po celé odpoledne se mohou dûti bavit na rÛzn˘ch atrakcích.
Na místû si mÛÏete zakoupit obãerstvení.
Sponzoﬁi: Coca-Cola, TJ Slavoj Hloubûtín
a restaurace Club Slavoj Hloubûtín.

LISTOPAD

Turnaj ve stolním tenisu
V sobotu 7. listopadu se uskuteãní ve sportovní hale plaveckého areálu Hloubûtín turnaj ve stolním tenisu o pohár starosty Prahy l4
pro neregistrované hráãe od l5 let. Prezence v 8.30–8.50 hodin, zaãátek turnaje v 9 hodin. Startovné 50,– Kã. Vstup pouze v sálové
obuvi.

Koncert komorní hudby
Ve stﬁedu 11. listopadu od 18.30 hodin srdeãnû zveme do Galerie l4 na koncert komorní
hudby. Program koncertu upﬁesníme v pﬁí‰tích
Listech Prahy 14.
Poznámka: Hlavním poﬁadatelem akcí je
pﬁíspûvková organizace KVIZ Praha 14.
Zmûna programu vyhrazena.

Zveme vás do Centra vzdělávání a veřejného internetu
Maňákova 745, Praha 9 – Černý Most
Od záﬁí pro vás pﬁipravujeme nové poãítaãové kurzy v tûchto oblastech:
* První kroky s Internetem
* Základy práce na PC – poprvé u poãítaãe
* Word
* Excel
* PowerPoint
* FrontPage – jednoduchá tvorba
webov˘ch stránek

* Základy tvorby www stránek pomocí
zdrojového kodu HTML
* MovieMaker – úpravy a stﬁih videa

PRAHA 14

Jako úplnou novinku zařazujeme
* Psaní v‰emi deseti (All Ten Fingers)

Programy Word, Excel a PowerPoint budou dále dûleny na zaãáteãníky a pokroãilé, kaÏd˘ program
se vyuãuje samostatnû. Kurz je rozloÏen do sedmi lekcí za cenu 400,– Kã, pro seniory od 65 let a dûti
do 18 let za cenu 200,– Kã. Kurzy budou zaãínat bûhem mûsíce ﬁíjna jedenkrát t˘dnû, ãas a doba konání bude upﬁesnûn dle zájmu a naplnûní jednotliv˘ch kurzÛ.
Zájemci prosím hlaste se pﬁímo v Centru vzdûlávání a veﬁejného internetu nebo na telefonních ãíslech: 222 940 933, 222 940 932
nebo 602 161 731 ãi e-mailem: horesovska@cvvi.cz, mazurova@cvvi.cz

Tento projekt Centrum vzdûlávání
a veﬁejného internetu Praha 14 byl
vybudován v letech 2006–2007 za
finanãního pﬁispûní Evropské unie
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Divadlo v Horních Počernicích (program na říjen)
Votuzská 379, Praha 9,
spojení autobusy z terminálu âern˘ Most
www.divadlopocernice.cz

âtvrtek 1. 10. v 19.30 hod.
JÁSON (S. ·altjanis)
DS Právû zaãínáme. Litevská tragikomedie
o Ïivotû v malebné Jasoneljaje, kam se po letech
neãekanû vrací Jáson jako dítû vychované ve
zdej‰ím dûtském domovû. Aãkoliv je jeho pﬁíchod nevinn˘, závratnû a nezvratnû zmûní Ïivot
v‰em pﬁítomn˘m, „postaviãkám“ Ïijícím ve
sv˘ch iluzích o svûtû.
Nedûle 4. 10. v 15 hod.
P¤ÍBùHY VâELÍCH MEDVÍDKÒ
(Jiﬁí Kahoun)
Divadlo Krapet. âinoherní v˘pravná pohádka podle veãerníãku.
âtvrtek 8. 10. v 19.30 hod.
S PYDLOU V ZÁDECH
Divadelní spoleãnost Josefa Dvoﬁáka. Postaviãka prostého lidového chytráka, kter˘ se zaplétá v ‰achové partii mocn˘ch, poskytuje vynikajícímu Josefu Dvoﬁákovi prostor pro ﬁadu
brilantních klaunsk˘ch ãísel.
âtvrtek 15. 10. v 19.30 hod.
EVROPA (Michael Gow)
Intimní divadlo Bláhové Dá‰i. Hra Evropa
je pﬁíbûhem dvou odli‰n˘ch lidí, mladého Australana a stárnoucí hereãky. Pﬁesto mezi nimi
vznikne zvlá‰tní a hluboké pouto. Hrají: Nela
Boudová a Jan KﬁíÏ.

Nedûle 18. 10. v 15 hod.
LÁTANÉ P¤ÍBùHY KREJâÍKA
HONZY – AFRIKA
Umûlecká agentura SECYMUSICall. Divadelní pﬁedstavení pro dûti do 10 let s písniãkami /texty Jiﬁí Îáãek/.
âtvrtek 22. 10. v 19.30 hod.
HRDINA ZÁPADU
(John Millington Synge)
DS Právû zaãínáme. Lehce hororov˘ pﬁíbûh
se odehraje bûhem jednoho dne v irské hospodû kdesi na pobﬁeÏí. Zdej‰í stojaté vody rozãeﬁí neãekan˘ pﬁíchod záhadného mladíka Christyho Mahona, kter˘ tvrdí, Ïe zabil svého tátu.
Sobota 24. 10. v 15 hod.
STRA·N¯ P¤ÍBùH STRA·IDEL
(Petr Urban)
DS Poãerníãci. Pohádka plná písniãek o studentovi kouzel magick˘ch, kter˘ vûﬁil na stra‰idelné domy a jeden takov˘, za doprovodu své
starostlivé tety, na‰el.
Úter˘ 27.10. v 19.30 hod.
ABY BYLO JASNO (Alan Ayckbourn)
Fanny Agentura. Komedie ze Ïivota, kde slovo „kdyby“ rozehraje zajímavou zápletku. Hrají: Jan Rosák, Dana Homolová, Otto Klaus
a Lenka Zahradnická.
âtvrtek 29. 10. v 19.30 hod.
RADÒZA
Koncert písniãkáﬁky RadÛzy.
Prodej vstupenek v pokladnû Chvalského
zámku kaÏd˘ den vã. víkendu 10–16 hod.

Na novû upraveném prostranství pﬁed kostelem sv. Bartolomûje v Kyjích nechala Mâ Praha 14 zﬁídit ka‰nu. Nedaleko od ní stávala studna, která pamatovala ne tak dávné ãasy, kdy Kyje nemûly
vlastní vodovod.
foto: j‰

Pokladna divadla je otevﬁena od pondûlí do
ãtvrtka 16–18 hodin a hodinu pﬁed kaÏd˘m pﬁedstavením. Rezervace vstupenek je moÏná na tel.
ãísle 281 860 174 v pokladních hodinách nebo
on-line na www.divadlopocernice.cz.

Hradišťan na zámku

V rámci „Chvalské triády“ vystoupil v atriu
Chvalského zámku 16. záﬁí pﬁed zcela vyprodan˘m hledi‰tûm moravsk˘ cimbálov˘ soubor Hradi‰Èan s primá‰em Jiﬁím Pavlicou.
foto: ves

Chvalský zámek –
program na říjen
KRÁTKODOBÉ V¯STAVY:
15. 9.–18. 10. O vínû – Lubo‰ âuta –
v˘stava obrazÛ inspirovan˘ch vinaﬁskou
tématikou rodného kraje autora
15. 9.–8. 11. O vinohradnictví a vínû
– expozice ze sbírek Národního zemûdûlského muzea ve Valticích
15. 9.–18. 10. Ohlédnutí – Radovan
Pauch – v˘stava dﬁevûn˘ch skulptur a kameninov˘ch plastik sochaﬁe z Horních Poãernic
20. 10.–6. 12. Kolektivní vzpomínková v˘stava k nedoÏit˘m 55. nar. Miloslava Hilského
DAL·Í DOPROVODNÉ AKCE:
2.–3. 10.
Historické slavnosti na
Chvalském zámku – 2. roãník
2. 10. v 19.30 hod. W. Shakespeare
Zkrocení zlé Ïeny – divadelní pﬁedstavení
se zpûvy a tanci v podání souboru Caroli
Regis na zahájení historick˘ch slavností
3. 10. od 10 hod. pﬁehlídka historick˘ch
tancÛ, hudební vystoupení, ‰ermíﬁi, divadlo,
hry a tvoﬁivé dílny pro dûti
Chvalsk˘ zámek, Chvalská tvrz 857,
Praha 20-Horní Poãernice, tel. 281 860 130,
www.chvalskyzamek.cz,
mail: infocentrum@pocernice.cz

dvoustranu pﬁipravil: j‰
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Mateﬁské centrum
Klubíãko YMCA Praha
E- mail:
novakpm@volny.cz
http://klubicko.bloguje.cz

Dopolední programy:
V dopoledních hodinách probûhnou
tyto jednorázové programy:
7. 10. Stimulaãní skupina pro dûti Hrajeme si a uãíme se s ptákem Zlobivákem
od 10.15 hod.
14. 10. semináﬁ pro rodiãe B˘t úspû‰n˘m
ãlovûkem 10.45–11.30 hod.
V páteãních hernách budeme tvoﬁit z pﬁírodních materiálÛ.

Podzimní prázdniny:
28. 10. a 29. 10. odpadá herna a Beránek, páteãní herna 30. 10. bude otevﬁena

Odpolední programy:
8. 10. od 16 do 18 hod. jsme pﬁipravili
Podzimní aranÏování se zku‰enou floristkou, pﬁíspûvek 90 Kã za rodinu (vãetnû
materiálu). Prosíme o pﬁihlá‰ení do 6. 10.
15. 10. od 15 do 17 hod. probûhne Podzimní burza s tombolou, pﬁijìte prodat to,
co jiÏ nepotﬁebujete a koupit si „nové“ vûci.
Pﬁíspûvek 30 Kã v pﬁípadû vyuÏití herny,
10 Kã ostatní
Cviãení s fyzioterapeutkou R. Trefnou
pro dûti odpadá 5. 10. a 26. 10., od listopadu bude probíhat pravidelnû kaÏdé pondûlí
16–17 hod.
Nov˘ kurz MasáÏe dûtí a kojencÛ zaãíná 20. 10., pﬁihlá‰ení nutné

Veãerní programy:
Cviãení pro dospûlé Aby záda nebolela
bude probíhat od listopadu.
Podrobné informace o akcích získáte na
níÏe uveden˘ch tel. ãíslech nebo internetov˘ch stránkách MC Klubíãko
Kontakt: Ing. Mgr. Marie Nováková tel:
775 204 208, novakpm@volny.cz
Mgr. Lucie Pernicová tel: 777 596 163,
pernicova.lucie@seznam.cz

JAH DA
Nabídka na říjen

Na‰e kluby jsou v tomto ‰kolním roce
otevﬁeny takto:
Nízkoprahov˘ klub Jahoda: pondûlí,
úter˘ a ãtvrtek 15–19 hod.
Nízkoprahov˘ klub DÏagoda: pondûlí,
úter˘ a ãtvrtek 15–20 hod.
Terénní práce: kontaktní pracovníky
Karolínu a Martina mÛÏete potkat na ulici
v pondûlí a stﬁedu od 15 do 20 hod.

Rodinné centrum JahÛdka
Školička: pondûlí, úter˘ a ãtvrtek 8–12.
·kolné: 250 Kã za jedno dopoledne pro jedno dítû, 350 Kã sourozenecká sleva. MoÏnost nákupu zv˘hodnûn˘ch permanentek.
Informace a rezervace u Kateﬁiny Cibulcové
na ãísle 721 601 333.
Klub – herna s programem: stﬁeda a pátek 9–11 hod. Za jednu náv‰tûvu zaplatí rodiãe 40 Kã.
S Jahůdkou za Krtečkem do
knihovny: v pátek 2. ﬁíjna se v rámci klubu JahÛdka vydáme spoleãnû do knihovny
na âerném Mostû, kde je pﬁipraven zajímav˘ program pro malé i velké.
TátaHerna: sobota 10. ﬁíjna 10–13 hod.
Program pﬁedev‰ím pro táty a jejich dûti,
cena 50 Kã.
Jahodárna – akce pro veﬁejnost kaÏdou stﬁedu od 18 do 20 hod. u nás
v JAHODù, Vybíralova 969, Praha 14 – âern˘ Most.

Počítačová učebna pro veřejnost: kaÏd˘ ãtvrtek je mezi19–20 hod. pro
v‰echny otevﬁena poãítaãová místnost s moÏností vyuÏít pﬁipojení k internetu a rad na‰eho lektora, cena 25 Kã.
Více informací o jednotliv˘ch klubech
a aktuálních akcích najdete na na‰ich stránkách www.jahodaweb.cz.

Komunitní centrum
MOTÝLEK
Mot˘lek nabízí aktivity
nejen pro dûti se zdravotním postiÏením a jejich
rodiãe. V pﬁíjemném prostﬁedí prostorné herny se
spoustou hraãek a didaktick˘ch her se u nás
mohou setkávat i rodiãe s dûtmi na mateﬁské dovolené. ·koláci a náctiletí mohou dennû nav‰tûvovat nízkoprahov˘ klub Pacific
se spoustou zajímav˘ch akcí.
Aktuální nabídka KC Motýlek na říjen:
Keramická dílna – tvoﬁení pro rodiãe
a dûti od tﬁí let v pondûlí od 16.30 do 18 hod.,
cena 1400,– Kã/pololetí, sourozenec 1000,–
Kã/pololetí
Volné herny pro rodiãe s dûtmi – v pondûlí od 14 do 16 hod., ve ãtvrtek od 14 do
16 hod., v pátek od 13 do 15 hod., cena
40,– Kã/náv‰tûva
Angliãtina pro dospûlé – pro mírnû
pokroãilé zájemce ve stﬁedu od 16.30 do
18 hod. cena 1000,– Kã/pololetí
Aktuálně z PACIFICU na říjen:
âtvrtek 1. 11. od 14 do 17.30 hod. turnaj
ve fotbálku, ping-pongu a ‰ipkách v klubu
Pacific, pﬁipraveny budou pûkné ceny
Pondûlí 12. 10. od 16.30 hod. IX. meziklubov˘ turnaj nízkoprahov˘ch klubÛ Pacific, DÏagoda a Autobus ve fotbálku, tentokráte v klubu Autobus
Úter˘ 13. 10. od 15 do 16.30 hod. preventivní program „Body talk – podpora zdravého sebevûdomí“ pro dûti 6–13 let v klubu
Pacific
Pátek 16. 10. od 14 do 17 hod. vaﬁení se
Simãou v klubu Pacific
PhDr. Zuzana Jelenová
pﬁedsedkynû SdruÏení na pomoc dûtem
s handicapy
KC Mot˘lek, Vlãkova 1067
tel. 281 912 081, 775 964 765, ww.motylek.org

KCR
Heřmánek
www.prorodinu.cz,
Centrum Welcome,
Vybíralova 969, Praha 14
kcr.hermanek@seznam.cz,
tel: 724 761 196, 281 862 342

Milí rodiãe,
v ﬁíjnu zaãala opût práce na‰eho mateﬁského a rodinného centra:
V pondûlí, stﬁedu a pátek k nám mÛÏou pﬁicházet maminky s dûtmi si pohrát a popovídat.
V úter˘ dopoledne probíhá pﬁíprava na ‰kolku pro rodiãe s dûtmi.
V úter˘ dopoledne a stﬁedu odpoledne probíhá zpívání rodiãÛ s dûtmi s Miriam.
V úter˘ odpoledne rodiãe s dûtmi malují a ve
ãtvrtek cviãí.

Ve ãtvrtek dopoledne se mÛÏete hlásit na kvalitní kurzy anglického jazyka.
Mezi novinky na‰í práce patﬁí psychoterapeutická poradna pro rodiny a kurzy, které pomohou rodiãÛm ukázat, co v‰e mohou s dûtmi dûlat.
Opût zaãínají dûtská divadelní predstavení
31. 10. od 10 hod. Jak se budí princezny;
14. 11. od 10 hod. Máma, táta a já
Opût probíhají dûtské kluby pro pﬁed‰kolní
a ‰kolní dûti i dospûlé
Tanãíme – klasick˘ tanec, hip hop, balet, irské
tance
V˘uka na hudební nástroje – kytara, klavír,
klávesy, bicí, housle (stﬁeda)
Literárnû-dramatick˘ obor – (úter˘)
Anglick˘ jazyk pro dûti a mládeÏ (stﬁeda
a ãtvrtek odpoledne)
Dále hledáme maminky, které by chtûly pomoci s rozjezdem „Kavárny pro maminky“.
Více info na www.prorodinu.cz nebo na 724 761 196.

Mot˘lek by rád podûkoval Nadaci Charty 77 –
Konto Bariéry a paní ing. Zdenû Skálové za
pﬁíspûvek na letní rekondiãní pobyt pro dûti
s postiÏením. Kemp La Rocca v Konstantinov˘ch Lázních tentokrát nav‰tívili Mach a ·ebestová se sv˘m kouzeln˘m sluchátkem, které jim
pﬁipravilo spoustu zajímav˘ch úkolÛ.
foto: archiv Mot˘lku
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Občanská inspirace
Kuãerova 14, âern˘ Most,
tel.: 281 918 473, 776 046 112,
774 707 744
www.obcanskainspirace.cz,
e-mail:
info@obcanskainspirace.cz

Program krouÏkÛ, kurzÛ a rodinn˘ch
aktivit ve Studiu Inspirace
Ve‰keré informace k tûmto akcím najdete na na‰ich webov˘ch stránkách
www.obcanskainspirace.cz nebo na v˘vûsce ve sdruÏení.

Klub Inspirace
Zveme dûti, které nemají na stﬁedy odpoledne program – pﬁijìte k nám do klubu
Inspirace! KaÏd˘ ‰kolní t˘den 16.30–18 hod.
pro dûti 7–13 let pﬁipravujeme program her,
povídání a zajímav˘ch aktivit. Nízkoprahov˘ klub je díky grantové podpoﬁe MHMP
pro dûti zdarma. Více o programu se dozvíte na tel. 281 918 473.
Podzimní EKODEN – sobota 10. 10.
Na sobotu 10.10. od 10 do 16 hod. pﬁipravujeme opût pro dûti i rodiãe program
soutûÏí tentokrát na téma Za tajemstvím tﬁídûného odpadu.
Uvidíte ale i ukázky star˘ch ﬁemesel,
napﬁ. v˘robu vitráÏí ze skla, také si budete
moci samozﬁejmû v‰e vyzkou‰et. To v‰e
u nás ve sdruÏení v Kuãerovû ul. 14.
BURZA v Inspiraci –
víkend 23.–25. ﬁíjna
Navazujeme na úspû‰nou jarní burzu
a pﬁipravujeme pro maminky burzu dûtsk˘ch
zimních vûcí – obleãení, boty, kombinézy
apod. Vûci s vlastní cenou mÛÏete k nám
nosit 20.–23. ﬁíjna. Více informací telefonicky na 281 918 473.

Bezplatné sociálně právní
poradenství
V Obãanské inspiraci poskytujeme
registrované sociálnû právní poradenství
zdarma díky podpoﬁe MPSV a MHMP.
U nás v kanceláﬁi Právní poradny, Kuãerova 14 je vám k dispozici Mgr. ¤epíková
a to bez objednání ve stﬁedu a v pátek
dopoledne. Ostatní hodiny na objednání
(mobil 774 707 744).
Dotazy mÛÏete zasílat i e-mailem nebo
po‰tou. K externím odborn˘m právníkÛm
na podveãerní hodiny se mÛÏete objednat
telefonicky nebo osobnû v kanceláﬁi. Dal‰í poradenské dny zaji‰Èujeme na pracovi‰ti v Bﬁevnovû.

BB-klub
ENGLISH KLUB pro teenagery – kaÏdou stﬁedu
16.30–18.30 (V Heﬁmánku – Vybíralova 969) Konverzaãní angliãtina s rodil˘mi mluvãími zábavnou formou.
ENGLISH WEEKEND – 23.–25. 10. Víkend s angliãtinou pro teenagery.
Dûtsk˘ klub HRAD – pro dûti ve vûku 6–10 let. KaÏd˘ ãtvrtek 15.30–16.45 (V Heﬁmánku – Vybíralova 969)
HRAD – hry, angliãtina, dramatická v˘chova, písniãky.
HRAD – bezpeãné místo, kde mohou va‰e dûti dozrát
do opravdov˘ch princÛ a princezen.
Podzimní âAJOVNA plná pﬁíbûhÛ. Stﬁeda 7. 10. od
19.15 v KC OÁZA (MaÀákova 754)
Pokraãování úspû‰né letní ãajovny – pﬁijìte si poslechnout zajímavé Ïivotní pﬁíbûhy a tﬁeba se podûlit i o nûco
ze svého Ïivota. Více informací: Mgr. Pavel Trefn˘
775 024 742, bbklub@centrum.cz

DDM na Černém Mostě
Generála Janou‰ka 1060,
tel. fax.: 286 889 428
info-cm@ddmpraha9.cz
www.ddmpraha9.cz
Měsíc turnajů
¤íjen jsme vyhlásili mûsícem turnajÛ, proto neváhejte a pﬁijìte si zasoutûÏit! âeká na
vás turnaj v pr‰í, ãlovûãe nezlob se a ping
pongu. Na vítûze ãekají drobné ceny!
13., 20., 27. 10. – vÏdy v úter˘ 14–18 hod.
pro dûti 7–14 let.
Halloween
Opût na vás ãeká tradiãní dlabání d˘ní
s doprovodn˘mi hrami a soutûÏemi, které patﬁí k tomuto svátku. A pokud pﬁijdete ve stra‰idelném kost˘mu dostanete od nás i koledu.
30. 10. v pátek 15–18 hod. pro dûti 8–14
let
Podzimní tábor s DDM
Na podzimní prázdniny jsme pro vás pﬁipravili pﬁímûstsk˘ tábor inspirovan˘ svátkem
Halloween. Budeme vyrábût masky, hrát hry,
podnikat malé v˘lety a pojedeme se vykoupat do aquaparku.
29.–31. 10. ãtvrtek – sobota, pro dûti 8–14
let
Stále jsou volná místa v tûchto krouÏcích:
Sportovní krouÏky: relaxaãní cviãení,
plavání, kondiãní cviãení pro dospûlé, rokenrol, volejbal
Pﬁírodovûdnû zamûﬁené krouÏky: ãlovûk, to jsem já, pﬁíroda je hra
Jazykové a vzdûlávací krouÏky: nûmeck˘ jazyk, divadelní soubor, konverzace z anglického jazyka, ãesk˘ jazyk pro cizince, klub
hráãÛ, draãí doupû
Poãítaãové krouÏky: PC pro zaãáteãníky i pokroãilé, PC pro seniory, tvorba webov˘ch stránek a digitální fotografie, psaní v‰emi deseti
Více informací na www.ddmpraha9.cz

BABÍ LÉTO
S POČINEM
Se zaãátkem ‰kolního roku Dolní Poãernice opût oÏily nejen dûtmi, ale ze své „dovolené“ se sem
vrátili i konû z JK POâIN. Od poloviny záﬁí uÏ zase pravidelnû pracují. Tû‰í se na nû malí i velcí klienti
hipoterapie a dûti z jezdeckého
oddílu. V‰ichni ostatní se mohou
s koníky setkat na akcích, které jsou
jiÏ pravidelnû v Dolních Poãernicích urãené pro veﬁejnost. První
z nich bylo záﬁijové Babí léto. Tû‰íme se na vás.
JF

Dětské studio
POHÁDKA
Bobkova777
Praha 9-âern˘ Most
www.vpohadce.cz

říjen v Pohádce:
Dopolední ‰koliãka Pohádka:
Po–Pá: 8–12 hod. Dûti 3–6 let.

Nový rozvrh odpoledních kroužků:
Po 14–15.30 V˘tvarn˘ ateliér pro dûti
8–14 let
Po 16–16.45 Taneãní v˘chova pro holãiãky 3–5 let
Po 17–17.45 Taneãní v˘chova pro holãiãky 6–8 let
Út 15–15.45 Jóga pro ‰kolní dûti 6–10 let
Út 16–16.45 Jóga pro pﬁed‰koláãky 4–6
let
St 15.30–16.15 V˘tvarné hrátky pro pﬁed‰koláãky 4–6 let
St 16.30–17.15 V˘tvarné hrátky pro ‰koláãky 6–8 let
ât 16.45–17.30 DramaÈáãek pro pﬁed‰koláãky 4–6 let
ât 17.45–18.30 DramaÈáãek pro ‰koláãky 6–10 let
NOVù: Út 19.30–20.30 Relaxaãní cviãení pro Ïeny
Tatínkovská sobota: 17. 10. 16–18 hod.
Po prázdninové pﬁestávce pokraãuje tradiãní setkání tatínkÛ a dûtí, tentokrát v duchu
prázdninov˘ch vzpomínek s kytarou.
kontakt: Jitka ·indeláﬁová
tel. 739 034 435,
e-mail: jitka.sindelarova@vpohadce.cz
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EKOLÉTO 2009

Obãanská inspirace pﬁipravila na poslední srpnov˘ t˘den pestr˘ program ve formû pﬁímûstského tábora Ekoléto, kter˘ poﬁádá jiÏ ãtvrt˘m
rokem. Díky podpoﬁe Magistrátu hl. m. Prahy se
jej dûti mohly zúãastnit zdarma. KaÏd˘ den v 10
hodin se v Obãanské inspiraci v Kuãerovû ulici
se‰lo kolem 15 dûtí vût‰inou z âerného Mostu.
V pondûlí jsme putovali do Malé Chuchle, kde

nás ãekali zástupci LesÛ hl.m. Prahy. Nejprve
nám pﬁipomnûli, jak se správnû chovat v chránûném území a jak poznáme, Ïe se v nûm nacházíme. Koneãnû v‰ichni víme, co znamenají ãervené pruhy na stromech – znaãí hranice chránûné
oblasti. Poté jsme vystoupali k ZOO koutku, kde
Ïijí zvíﬁata typická pro ãesk˘ les – daÀci, jeleni,
mufloni, li‰ky, ãi m˘valové. V‰echny nás pobavila uãenlivá vrána, která napodobovala kdákání nedalek˘ch slepic. Na závûr dne jsme opékali buﬁty na ﬁádnû ohlá‰eném a povoleném ohni‰ti.
V úter˘ jsme opût vyrazili do Malé Chuchle. Byl

nás rekordní poãet – 19 úãastníkÛ. Tentokrát dûti
ãekal mysliveck˘ den. Uvítal nás skuteãn˘ myslivec, kter˘ nám pﬁiblíÏil myslivecké tradice,
jeÏ jsou v âechách svûtov˘m unikátem. V‰ichni
se tû‰ili na ukázku zbraní a dokonce si mohli
vyzkou‰et i stﬁelbu vzduchovkou na cíl.
Ve stﬁedu jsme se vydali po praÏsk˘ch ostrovech lodí MHD. Na kaÏdém ostrovû jsme chvíli
zÛstali, abychom se s ním seznámili. Poslední
zastávkou byl Dûtsk˘ ostrov, kde jsme si na lanov˘ch prolézaãkách a dal‰ích atrakcích uÏili spoustu legrace. âtvrtek byl rovnûÏ vûnovan˘ vodû.
Vlakem z Masarykova nádraÏí jsme dojeli do
Ekotechnického muzea Bubeneã. Celé jsme jej
za doprovodu odborného v˘kladu pro‰li a poznali jsme tak sloÏit˘ proces ãi‰tûní odpadních vod.
Z podzemí, kde se muzeum nachází, jsme je‰tû
pokraãovali do nedaleké Stromovky. V pátek pﬁipravil pro dûti závodní rybáﬁ u nedalekého rybníka v Horních Poãernicích rybáﬁsk˘ den. Pﬁedstavil nám základní i závodní vybavení rybáﬁe,
spoleãnû jsme pﬁipravili návnadu a dûti pak mohly zkusit chytit vlastní úlovek. Také se soutûÏilo
v poznávání ryb, stﬁílení z praku, bûhu v holinkách a byla i poznávaãka ÏivoãichÛ vyskytujících se v blízkosti vody. Poslední srpnov˘ t˘den
nám spoleãnû s dûtmi rychle utekl. Chceme podûkovat v‰em spolupracovníkÛm, kteﬁí nám pomáhali hezké záÏitky pro dûti pﬁipravit i zúãastnûn˘m
dûtem za skvûlou atmosféru pﬁímûstského tábora.
Tereza Vo‰ahlíková,
Obãanská inspirace, foto archiv OI

Klienti Slunečnice „mapovali“
Na ulicích sídli‰tû âern˘ Most potkáváme mnoho rodiãÛ s dûtmi v koãárku, lidí na vozíku, s bílou holí i star‰ích obãanÛ, kteﬁí se pomaleji a hÛﬁe
pohybují. Ne v‰ude se tûmto spoluobãanÛm chodí pohodlnû a bez problémÛ. Sami obyvatelé sídli‰tû to dali najevo v dotazníkovém prÛzkumu, kter˘ probûhl v rámci programu Komunitního plánování a za jehoÏ pﬁípravou
i vyhodnocením stojí Mûstská ãást Praha 14. Ve spolupráci s ní, konkrétnû
se sociálním odborem, se Centrum Sluneãnice zapojilo do ãinnosti zamûﬁené na zlep‰ení bezbariérového pohybu na sídli‰ti âern˘ Most. V letních
prázdninov˘ch mûsících pracovníci ani klienti nezaháleli, chodili po sídli‰ti a zahájili práce na projektu, kter˘ nazvali „âern˘ Most bez bariér“
a jehoÏ cílem jsou právû ulice pﬁístupné v‰em bez rozdílu vûku i fyzické
zdatnosti. Konkrétní zapojení „Sluneãnic a SluneãníkÛ“ spoãívá ve vyhledávání a mapování bariérov˘ch míst (chybûjící nájezdy u pﬁechodÛ pﬁes
silnici, nebezpeãnû vystouplé kanály z povrchu chodníku, absence zákazu

Klienti Centra Sluneãnice pﬁi mapování tûÏko pﬁekonávateln˘ch bariér
v ulicích âerného Mostu

stání v místech dÛleÏit˘ch pro pohyb lidi se sníÏenou pohyblivostí, chybûjící navádûcí pásy pro nevidomé,…) prozatím v oblasti mezi PraÏsk˘m
okruhem a námûstím Plukovníka Vlãka s pﬁilehl˘mi ulicemi, vãetnû nákupních stﬁedisek nad ulicí Chlumecká na severu âerného Mostu. Bariérová
místa aktéﬁi ze Sluneãnice zaznamenávají do mapy a pﬁipojují pﬁesn˘ popis
s fotodokumentací bariéry s návrhem ﬁe‰ení na zlep‰ení. V˘sledná podoba
pak bude pﬁedána jako podklad pro nápravu stávajícího stavu Úﬁadu mûstské ãásti.
Centrum Sluneãnice podporuje integraci a samostatnost dospûl˘ch lidí
s tûlesn˘m a kombinovan˘m postiÏením, ãili bezbariérovost jako zásadní
aspekt umoÏÀující jejich plnohodnotn˘ Ïivot, je pro její práci dÛleÏit˘. Zmûny, o které ve zmiÀovaném projektu usilujeme, v‰ak dosahují i k ostatním
na sídli‰ti, neboÈ kaÏd˘ je jednou dítûtem, mÛÏe se stát rodiãem, doãasnû ãi
trvale ménû pohybliv˘ a kaÏd˘ jednou zestárne.
Klienti z Centra Sluneãnice, kteﬁí bydlí na Praze 14, do projektu promítají své kaÏdodenní zku‰enosti ze Ïivota na sídli‰ti a mají mimo jiné moÏnost poznat dobr˘ pocit z práce vykonávané pro „zdravé“ spoluobãany,
se kter˘mi sdílejí stejn˘ Ïivotní prostor. Pro nûkteré z nich je toto vykroãení
ze sebestﬁedného nahlíÏení na Ïivot záÏitkem, se kter˘m se prozatím nemûli moÏnost setkat. Doufejme, Ïe kromû takov˘chto cenn˘ch vnitﬁních proÏitkÛ pﬁinese spoleãné úsilí i v˘sledky v podobû postupn˘ch zmûn na ulicích, v obchodech ãi úﬁadech na na‰em sídli‰ti.
Pokud chcete i vy, ãtenáﬁi tohoto ãlánku upozornit na místa, která vám
kaÏdodennû znepﬁíjemÀují Ïivot, vypi‰te je a za‰lete nám na uveden˘ kontakt. Za pﬁípadné pﬁipomínky dûkujeme, porovnáme je s na‰imi a zohledníme.
Lucie Kádnerová, Jan KﬁíÏeneck˘, Centrum Sluneãnice
Kontakt: e-mail: centrum.slunecnice@cb.cz
Centrum Sluneãnice, Mansfeldova 801, Praha 9
www.centrum-slunecnice.wz.cz

08-12_P14 23.9.2009 9:54 Stránka 11

‰kolství
¤ÍJEN 2009 • 11

Cizinci, jsme tu
pro vás!
• Pﬁistûhovali jste se z jiné zemû a plánujete zde Ïít?
• Chcete se seznámit s dal‰ími rodiãi v podobné situaci?
• Máte zájem poznat zvyky a mentalitu obyvatel na‰í zemû?
• Hledáte kamarády pro své dûti?
• Potﬁebujete pomoc pﬁi orientaci v situacích
bûÏného Ïivota?
Pak jsme tady právû pro vás!
Tû‰íme se, Ïe se vzájemnû obohatíme sv˘mi
zku‰enostmi a pocity ze Ïivota ve va‰em novém
bydli‰ti. Jsme pﬁipraveni vám pomáhat v zaãleÀování se do ãeské spoleãnosti.
Spoleãná setkání rodiãÛ s dûtmi: termín ﬁíjnov˘ch setkání 2. a 16. ﬁíjna a dále se budeme
scházet kaÏd˘ch 14 dní, vÏdy od 9 do 12 hodin.
Místo: KC OÁZA, MaÀákova 754,
Praha 9 – u stanice metra âern˘ Most
Setkání povede Radka Novotná,
tel. 737 942 742
Poﬁádá obãanské sdruÏení FUERTOS
www.fuertos.cz

Bojujeme
proti šikaně
Na‰e Gymnázium Praha 9 Chodovická vyuÏívá koncept projektu „Obãan“, vyvinutého
Center for Civic Education v Kalifornii, kter˘ je
urãen˘ pro studenty základních i stﬁedních ‰kol.
V souãasné dobû je zaãlenûn do ·kolního vzdûlávacího programu na‰í ‰koly. V rámci projektu mûlo nejvût‰í úspûch téma ‰ikany. Pracujeme na nûm formou besed, které poﬁádáme ve
ãtvrt˘ch aÏ ‰est˘ch roãnících základních ‰kol.
Na nich se Ïáci dozvídají základní fakta o ‰ikanû, zji‰Èují, jak tento jev rozpoznat a jak se proti nûmu bránit. Besedy mají hlavnû preventivní
charakter. Na konci kaÏdého sezení vyplÀují
Ïáci dotazníãky, díky kter˘m mÛÏeme zlep‰ovat na‰e samotné vedení besed a také se dozvídáme, jestli se ve tﬁídû ‰ikana nevyskytuje.
V˘sledky zasíláme zpût tﬁídním vyuãujícím,
ãímÏ je zaruãena zpûtná vazba. V‰e samozﬁejmû probíhá v naprosté diskrétnosti.
Star‰í studenti navázali spolupráci s PhDr.
Koláﬁem, jedním z nejvût‰ích odborníkÛ na ‰ikanu. Tato spolupráce stále pokraãuje. Úﬁad mûstské ãásti Praha 20 nám jiÏ dvakrát poskytl pﬁíspûvek, ze kterého byly financovány letáãky
a plakáty, které studenti sami vytvoﬁili. V souãasné dobû nav‰tûvujeme ‰koly v Horních Poãernicích, ale chtûli bychom roz‰íﬁit na‰e pÛsobení i na dal‰í místa, napﬁíklad na základní ‰koly
na âerném Mostû. Pro nás, ãleny t˘mu, je projekt pﬁíleÏitostí získat zku‰enosti a udûlat nûco,
co mÛÏe jin˘m lidem pomoci.
za projekt Obãan Bára Plecháãková,
septima A

Bezpečně do školy s IKEA
Ani letos IKEA na âerném Mostû nezapomnûla na malé i vût‰í ‰koláky a pﬁipravila pro nû zábavu na
první záﬁijovou sobotu. Aã ‰lo o zábavu, byla v ní schovaná i v˘uka
k dopravní kázni a respektování pravidel, která musí dodrÏovat i chodci,
pﬁípadnû cyklisté. Obchodní dÛm akci
pﬁipravil ve spolupráci s Policií âR,
takÏe si dûti mohly prohlédnout
zevnitﬁ policejní auto, vyzkou‰et si
znalost dopravních znaãek, vyﬁe‰it
jednoduché dopravní kvízy a zajezdit si na dopravním hﬁi‰ti. Za svou
snahu dostaly dárky a odmûny, kaÏd˘
prvÀáãek navíc odcházel s reflexní
bezpeãnostní vestou, která jej za sníÏené viditelnosti ochrání nejen na pﬁechodech pro chodce.
text a foto: ves
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ZUŠ na Černém Mostě
se rozšiřuje
Hlavní mûsto Praha vyãlenilo finanãní prostﬁedky na rekonstrukci ãásti budovy v ul. Generála Janou‰ka 1060, kterou bude vyuÏívat
Základní umûlecká ‰kola pro v˘uku v˘tvarného
oboru. Rekonstrukce uãeben probíhala do konce záﬁí
a bûhem ﬁíjna se
v nich jiÏ zaãne vyuãovat. V souãasné
dobû nav‰tûvuje tento obor 50 dûtí, ale
po roz‰íﬁení ‰koly
o nové uãební prostory se zde bude moci v˘tvarnû vzdûlávat více
neÏ 150 dûtí. Jedním z cílÛ v˘uky v˘tvarného
oboru je nauãit Ïáky a studenty ovládat základní
v˘tvarné techniky, kter˘mi jsou kresba, malba,
grafika, modelování (sochání) a keramika.
Více na www.zus-hp.cz
V‰ichni pﬁípadní zájemci o studium
v˘tvarného oboru jsou zváni.

Děti pozvány na Hrad

Sabina Laurinová
mezi školáky
Druh˘ záﬁijov˘ den pﬁijala pozvání Z· Vybíralova hereãka, zpûvaãka a moderátorka Sabina Laurinová a pﬁi‰la sem slavnostnû zahájit
nov˘ ‰kolní rok. Její náv‰tûva byla pro dûti pﬁíjemn˘m záÏitkem a není divu, Ïe bûhem náv‰tûvy tady rozdala nespoãet podpisÛ.
MK, foto archiv ‰koly

Nadaãní fond manÏelÛ Livie a Václava
Klausov˘ch pozval Ïáky ze Z· Vybíralova
na náv‰tûvu sídla nadace na PraÏském hradû.
âtrnáctiãlenná skupinka ÏákÛ druhého stupnû
a pedagogÛ si tak mohla 2. záﬁí prohlédnout
budovu fondu vãetnû místnosti zasedání jeho
správní rady. Nadaãní fond manÏelÛ Klausov˘ch funguje od druhé poloviny roku 2003
a náplní jeho práce je rozdûlovat finanãní prostﬁedky sociálnû znev˘hodnûn˘m lidem. Nadace pﬁispívá na dûtské krouÏky, stipendia, podporuje dûti z dûtsk˘ch domovÛ a vysoko‰koláky
z nemajetn˘ch rodin. Její zábûr je ‰irok˘ – pamatuje i na tûÏce nemocné a seniory. Na pÛl
devátou veãerní se dûti
pﬁesunuly na Nejvy‰‰í
purkrabství, neboÈ souãástí pozvání byly i vstupenky na pﬁedstavení
Veselé paniãky windsorské, hrané v rámci
Letních Shakespearov˘ch slavností.
HM

V MŠ Jahodnice dvě třídy navíc
¤editelka mateﬁské ‰koly v Kostlivého ulici na Jahodnici Jana TÛmová pﬁivítala na pÛdû
‰kolky 16. záﬁí vzácné hosty. Slavnostnû zahájit provoz v novû pﬁistavûné ãásti, kde tak pﬁibyly dvû úplnû nové tﬁídy pro celkem 42 dûtí

ky v Jahodnici vãetnû odlouãeného pracovi‰tû
zv˘‰ila na 121 dûtí. Hlavním dÛvodem pro roz‰íﬁení ‰kolky bylo zv˘‰ení poãtu dûtí v této lokalitû díky nové v˘stavbû. ¤editelka ‰koly Jana
TÛmová, která vûnovala stavbû celé prázdniny
moc dûkuje stavební firmû Konstruktiva Branko a stavbyvedoucímu Petru Chlíbkovi za
mimoﬁádnû vstﬁícn˘ pﬁístup a kvalitní práci.
Sv˘m zamûstnancÛm pak za nespoãitatelné
mnoÏství hodin, které vûnovali zvlá‰tû koneãn˘m úpravám a úklidu, aby obû nové tﬁídy mohly 17. záﬁí otevﬁít své dveﬁe dûtem.
text a foto: ves

Vybavení tﬁíd obdivovali v‰ichni – i starosta Mâ
Praha 14
pﬁi‰el za investora, kter˘m byla Mâ Praha 14
starosta Miroslav Fronûk spolu s místostarosty
Jitkou Îákovou a Danielem Rovanem a vedoucí odboru ‰kolství Alenou Naidrovou. Pﬁi‰li
i zástupci stavební firmy Konstruktiva Branko,
která stavbu provádûla i hlavní projektant Jiﬁí
Kryl a zástupci OD IKEA, která vûnovala ‰kolce jako sponzorsk˘ dar interiérové vybavení.
Za zmínku rozhodnû stojí fakt, Ïe celá stavba
byla zahájena 4. kvûtna leto‰ního roku a zkolaudována 28. srpna, takÏe trvala pﬁesnû 3 mûsíce a 24 dní, coÏ je urãitû v na‰í mûstské ãásti
rekord! Náklady na stavbu hradila ze svého rozpoãtu mûstská ãást Praha 14 a bylo to celkem
17 300 000 Kã. Díky pﬁístavbû se kapacita ‰kol-

PﬁestﬁiÏení pásky se ujala zástupkynû starosty
Jitka Îáková

Budova pﬁístavby je pﬁíjemnû barevná
Dûti si na pﬁivítanou pﬁipravily básniãku a symbolick˘m klíãem odemkly nové tﬁídy

stránky 8–12 pﬁipravila: Alena Veselá
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Co v Praze pijeme
aneb Na kole do Káraného

Pﬁed 100 lety se v Káraném budovalo témûﬁ
v‰echno ruãnû

Z

aãátkem záﬁí jsme vyuÏili pﬁíznivého
poãasí a vyrazili na reportáÏní cestu do
Káraného, odkud proudí do Prahy pitná
voda. Od redakce vedla na‰e cesta na kolech po
tubusu metra na koneãnou âern˘ Most, dále
pak pﬁes Horní Poãernice do Zelenãe, kde jsme
si projeli Zátopkovu ulici. Pokraãovali jsme po
nové asfaltce do Mstûtic, za nimi se na kﬁiÏovatce Nehvizdy, âelákovice a Tou‰eÀ vydali
vlevo smûr lázeÀské mûsto, aby se nám po pár
stech metrech naskytl nevídan˘ pohled na cíl
na‰í cesty s dominantním komínem, vyãnívajícím z hlubok˘ch boleslavsk˘ch lesÛ. Pﬁes Labe
jsme se dostali díky lávce pro pû‰í a cyklisty,
na jejíÏ káranské stranû vás ale ãekají schody,
protoÏe v obci nebyly zhruba dva milióny na
pohodlnûj‰í zdolání v˘‰kového rozdílu, navíc
pr˘ tohle ﬁe‰ení odrazuje motorkáﬁe a vandaly.
S jejich v˘tvory jsme se ostatnû seznámili hned
u odboãky ke káranské vodárnû, kde zrovna její
pracovníci upravovali poniãené informaãní
tabule.

Areálem PraÏsk˘ch vodovodÛ a kanalizací
a.s. (Veolia Voda) nás provázel Ing. Ladislav
Herãík, manaÏer provozu Úpravny vody. Ze
spousty zajímav˘ch informací jsme vylouãili
ty hodnû odborné a z tûch ostatních sestavili
velmi struãn˘ sumáﬁ. V leto‰ním roce si v Káraném pﬁipomínají 95 rokÛ od zahájení dodávky
kvalitní pitné vody do Prahy. Stavbû zapoãaté
v roce 1908 pﬁedcházel dlouholet˘ podrobn˘
hydrogeologick˘ prÛzkum jímacího území.
Sv˘m rozsahem a technickou úrovní nemûla
stavba tehdy v âechách obdobu. Její souãástí
byla i vleãka z Lysé nad Labem, odkud se dováÏelo uhlí, protoÏe aÏ do roku 1936 bylo v‰echna ãerpadla, turbíny a dal‰í zaﬁízení pohánûna
párou. Ostatnû uhlím se tady topilo aÏ do roku
1995, coÏ nyní pﬁipomíná uÏ jen ‰edesátimetrov˘ komín, kter˘ na‰tûstí od spousty jin˘ch
zÛstal stát. Zdrojem vody byla a je ﬁeka Jizera,
na jejímÏ 30 km dlouhém toku od DraÏic aÏ
po soutok s Labem bylo vybudováno celkem
681 jímacích studní cca 200–300 metrÛ od ﬁeky.
K nim pﬁes ‰tûrkopískové náplavy o mocnosti
8–20 metrÛ jizerská voda prosakuje, postupnû
se mineralizuje, odbourávají se mikrobiologické ãásti, takÏe voda na rozdíl tﬁeba od Îelivky
nepotﬁebuje dal‰í chemickou úpravu a aÏ ve
finální ãásti se do ní pﬁidává chlór. Z jímacích
studní se voda dopravuje násoskou s evakuaãními v˘vûvami do celkem sedmi sbûrn˘ch stud-
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Hala vodárny pﬁipomíná lázeÀskou kolonádu

Jedna ze sbûrn˘ch studní

Jako kaÏd˘ nepﬁetrÏit˘ provoz má i vodárna svÛj velín

ní v ãerpacích stanicích, odkud se voda pﬁeãerpá do svodného ﬁadu. Îivotnost studní je asi
50 let, pak ochabnou jejich jímací schopnosti,
takÏe se zhruba o pût metrÛ vedle vykope nová.
Celá tato soustava produkuje kaÏdou vteﬁinu
800–900 litrÛ.
V roce 1968 byl v lesích mezi Káran˘m
a Sojovicemi vybudován komplex umûlé infiltrace. Obecnû je tento systém zaloÏen na umûlém obohacování zásob podzemní vody. Jez na
Jizeﬁe zásobuje dostateãn˘m mnoÏstvím surové vody ãerpací stanici, odkud se pﬁes úpravnu
s pískov˘mi rychlofiltry dostává do vsakovacích nádrÏí a z nich pak do studní s horizontálními sbûraãi. Cel˘ proces umûlé infiltrace je
nastaven tak, aby se voda v podzemí zdrÏela
minimálnû 35 dní pro získání vlastnosti kvalitní pitné podzemní vody, proto jsou jímací studnû vzdáleny od vsakovacích nádrÏí 200 metrÛ.
Kapacita umûlé infiltrace je 700–900 litrÛ vody

Pﬁímo v Káraném si mÛÏete koupit ãi natoãit
upravenou i pﬁírodní vodu

Komín, kter˘ pamatuje zahájení provozu
vodárny, je vysok˘ 60 metrÛ
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za vteﬁinu, coÏ v souãtu s pﬁirozenou infiltrací dává dohromady asi 1750 litrÛ za vteﬁinu,
proudících do Prahy, do vodojemÛ na Floﬁe
a na Ládví s odboãkou do Coca Coly v na‰í

Pohled na jednu z mnoha vsakovacích van

mûstské ãásti. Po trase jsou zásobována je‰tû
dal‰í mûsta a obce (Káran˘, Tou‰eÀ, Brand˘s
nad Labem, âelákovice, Zeleneã, Dﬁevãice).
Kvalita vody je dennû pﬁísnû sledována laboratoﬁí a navíc k tomu slouÏí k i ãtyﬁi veliká akvária se pstruhy duhov˘mi. Tahle ohromná produkce byla zastavena pouze na jedin˘ den v roce
10. bﬁezna 2000, kdy tady tisíciletá voda pﬁedbûhla o 29 mûsícÛ zniãující povodnû na celém
území republiky.
Po prohlídce vodárny v Káraném pokraãujeme kolem b˘valé a dnes zatravnûné vleãky
k areálu úpravny vody Sojovice u Ïelezniãní
trati, tam se dáváme doleva a pokraãujeme k jiÏ
zmínûnému jezu s regulovanou v˘‰kou vody.
Po pravém bﬁehu Jizery se dostáváme do chatové osady Vingl a krásnou lesní cestou se vydáváme ve stopách Emila Zátopka, kter˘ tady
kdysi v pﬁípravû na svûtové rekordy a olympijské medaile nabûhal stovky kilometrÛ. Ostatnû
po na‰em nejlep‰ím atletovi minulého století
jsou pojmenovány i bûÏecké okruhy v lesích
pﬁed Starou Boleslaví. Ta nás vítá v „pﬁedpapeÏské dobû“ neuvûﬁiteln˘m dopravním klidem,
kter˘ jakoby nás vrátil právû do nejslavnûj‰í éry
Emila Zátopka. Pﬁíãinou je v˘stavba nového
mostu mezi Starou Boleslaví a Brand˘sem nad
Labem, kter˘ mûl b˘t otevﬁen uÏ první záﬁijov˘ den. Pﬁi demoliãních pracích tady ale byly
odhaleny zbytky pÛvodního mostu asi z roku
1560, a tak jejich zachování vedlo ke zmûnám
projektu. Máte tedy je‰tû dost ãasu, vypravit se
v na‰ich stopách a podívat se na tohle dílo vlastníma oãima. Je zajímavé, Ïe pﬁi budování pﬁedchozího mostu v dobû mezi svûtov˘mi válkami na‰i pﬁedkové nedokázali odhalit um sv˘ch
praprapﬁedkÛ…KdyÏ uÏ jsme u historie, tak
doporuãujeme rovnûÏ náv‰tûvu nedalekého
brand˘ského zámku, kter˘ je aÏ do konce ﬁíjna
otevﬁen dennû mimo pondûlí od 10 do 17 hodin,
od listopadu pak pouze o víkendu. Od nûj sestupujeme z novû vybudované vyhlídky dolÛ
k Labi, kde se napojujeme na cyklostezku a po
levém bﬁehu Labe se vracíme do lázeÀského
mûsta. V Tou‰eni nás pﬁepadává siln˘ liják, a tak
nacházíme azyl v nové lázeÀské vinárnû tûsnû
pﬁed jejím otevﬁením. Pﬁi burãáku z Velk˘ch
Bílovic hodnotíme svou cestu i její zakonãení,
a asi po hodince se vzhledem k ãasu i burãáku
radûji vydáváme pár kilometrÛ po nové asfaltové cyklostezce podél Labe aÏ na novotou záﬁící nádraÏí âelákovice-Jiﬁina. V‰ichni tﬁi i s koly

V˘stavba nového mostu, kter˘ povede nad archeology objeven˘m pÛvodním mostem z 16. století

za 129 korun a za dvanáct minut vystupujeme
v Horních Poãernicích, odkud pokraãujeme do
Kyjí-Hutí, Jahodnice a do Hloubûtína. V nohách
máme od 52 do 54 kilometrÛ a tenhle v˘let
mÛÏeme vﬁele doporuãit i bûhem ﬁíjna, kdy má
b˘t je‰tû slu‰né poãasí a ke zmûnû ãasu dojde aÏ
na konci mûsíce. Tak vzhÛru do sedel, tohle
úÏasné skloubení historie se souãasností v jednom dni na kole pár kilometrÛ od domova se
jen tak nevidí.
red, foto: vok
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Nohejbal v ideálních podmínkách

Dal‰í roãník nohejbalového turnaje trojic
o pohár starosty Prahy 14 se uskuteãnil poslední prázdninovou sobotu. Srpnové sluníãko se
schovalo za mraky, teplota se pohybovala kolem
dvacítky, takÏe skuteãnû ideální podmínky pro
tenhle ryze ãesk˘ sport. Kdysi k nûmu tradiãnû
patﬁilo i pivo, tentokrát vût‰ina úãastníkÛ sáhla
po energetickém sportovním nápoji modré barvy od sponzorské Coca Coly. Po vyﬁazovacích
bojích ve tﬁech skupinách vytvoﬁilo ‰est nejlep‰ích t˘mÛ dal‰í dvû skupiny, a pak uÏ se hrálo k.o. systémem. Z prvenství se nakonec radoval LibeÀsk˘ ostrov, kter˘ ve finále porazil
Sebranku 2:0. Utkání o tﬁetí místo rozhodla nad
sítí ve v˘‰ce 110 cm ve svÛj prospûch aÏ ve
tﬁetím setu Citadela vítûzstvím nad t˘mem
All Stars.

Tenisová hra čísel

O t˘den pozdûji se nad sítí o 19 cm niÏ‰í hrál
dal‰í turnaj o pohár starosty. Pﬁi prezentaci patnácti deblÛ jsme na kurtech Slavoje v Hloubûtínû zaregistrovali znaãn˘ vûkov˘ rozptyl mezi
jeho úãastníky. A tak jsme si trochu pohráli
s roky narození jednotliv˘ch hráãÛ od nejstar‰ího Vladimíra Bruny (1929!) po nejmlad‰ího
Michala Fejfara, které dûlí pln˘ch dvaa‰edesát
let. Ve tﬁicát˘ch letech se narodili dva hráãi stejnû jako v dal‰ím desetiletí. Pak pﬁichází exploze
stﬁedního vûku, ﬁeãí ãísel je to 7 padesátníkÛ,
10 ãtyﬁicátníkÛ a 6 tﬁicátníkÛ. V osmdesát˘ch
letech spatﬁil svûtlo svûta jeden tenista z plejá-

dy té tﬁicítky na hloubûtínsk˘ch kurtech a socialismus nezaÏít se podaﬁilo pouze jiÏ zmínûnému Michalovi, kter˘ se narodil v roce 1991.
Zajímavostí urãitû je, Ïe hrál se sv˘m otcem
Janem (1963). Kromû nich hráli spolu je‰tû Petrové Valá‰kovi (1956 a 85), kteﬁí dokonce vybojovali tﬁetí místo, a prezentoval se i otec se
synem Brunovi – uÏ uveden˘ nestor Vladimír
a Daniel (1957), ti ov‰em mûli kaÏd˘ jiného
parÈáka. Druzí skonãili Ra‰ek (l944) s Rodrem
(1950), kteﬁí ve finále podlehli dvojici Milan
Dusík (1965) a Bohumil Synek (1977).

Jediná Ïena na turnaji – Alena ·Èastná
Na protûj‰í stranû kurtu vítûzové turnaje – Dusík
(ve Ïlutém) se Synkem
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Karlín (grafické studio)
„MoÏná si je‰tû nûkdo z vás vzpomene, jak na‰i relativnû nedávní spisovatelé a novináﬁi popisovali hektickou pﬁípravu novin v ru‰né, kovem
a barvami vonící tiskárnû. Od dob
Karla âapka, autora kníÏeãky Jak se
co dûlá, se v‰ak sazeãské a tiskaﬁské
ﬁemeslo zmûnilo k nepoznání,“ ﬁíká
zaujatû produkãní Ivana Kudlíková
z Arteditu. Spoleãnû s grafiãkou Marií
S˘korovou tvoﬁí tandem, kter˘ má
na‰e Listy v karlínském studiu na starosti. Pomáhá jim je‰tû reprodukãní
grafik, jemuÏ mezi sebou ﬁíkáme pan
skenerista, jenÏ má za úkol úpravu
fotografií, coÏ je práce tak trochu na
zpÛsob novodobé alchymie.
Díky poãítaãÛm a internetu se dnes
textové a obrazové materiály, jeÏ se
umisÈují na stránky ãasopisÛ, v mÏiku pﬁesouvají do místa
urãení – do studia, k nám do redakce nebo do tiskárny.
V redakci pﬁipravíme ãlánky v bûÏném textovém editoru
(Microsoft Word) a do samostatné sloÏky ukládáme obrázky, respektive fotografie, v dne‰ní dobû obvykle z digitálního fotoaparátu. Jak text, tak i obrazov˘ materiál je tﬁeba
v grafickém studiu dále je‰tû zpracovat v rÛzn˘ch specializovan˘ch programech. Proto vÏdycky externí autory pﬁíspûvkÛ Ïádáme, aby je jen psali a nesnaÏili se je graficky

Produkãní Ivana Kudlíková

upravovat ãi vylep‰ovat podtrháváním, rÛzn˘m typem písma apod. Je to letit˘ zlozvyk, jenÏ pﬁetrvává a nám i grafikÛm jen komplikuje práci.
V prÛmûru je v kaÏd˘ch Listech více neÏ sto fotografií.
Pﬁi jejich zpracování ve studiu je na místû velká opatrnost.
Jenom kalibrovan˘ monitor dokáÏe zobrazit skuteãné barvy a navíc musí zku‰en˘ reprodukãní grafik pﬁevést obrázek
ze tﬁí barev (které pouÏívá kamera i monitor) do ãtyﬁ barev,
kter˘mi se tiskne. Právû v této úpravû spoãívá klíã ke kvalitû obrázkÛ v ãasopisech, které dnes zaplavují pulty novinov˘ch prodejen. I dnes má své nezastupitelné místo skener,
neboÈ rÛzné pﬁedlohy, napﬁíklad archivní materiály, je tﬁeba
tzv. skenováním pﬁenést z podoby papírové do elektronické. Dal‰ím krokem, spoleãn˘m pro oba postupy, je úprava
fotografií. Je potﬁeba odstranit takové zjevné vady, jako jsou
tﬁeba ãervené oãi, r˘hy a drobná smítka. Nûkdy dochází
k v˘raznûj‰ím úpravám reality, k retu‰ování kruhÛ pod
oãima, nastavování nebo zesvûtlování míst, napﬁ. kdyÏ se
upravuje velkoformátová fotografie na titulní stranu. Ne
v‰echno se ale dá zachránit retu‰í. KdyÏ je fotografie v nedostateãném rozli‰ení, rozmazaná ãi jinak nekvalitní, pak nepomÛÏe nic a obvykle je nejlep‰ím ﬁe‰ením obrázek vyﬁadit
a hledat nov˘.
Úprava stránek je prací grafika, kter˘ v programu urãeném pro sazbu textu pﬁipravuje jejich definitivní vzhled. To
je jádro pﬁedtiskové pﬁípravy ve studiu, která trvá dle harmonogramu prací sedm dní. Na‰e paní „S˘korka“ postupnû zaﬁazuje jednotlivé ãlánky a fotografie upravené reprodukãním grafikem na stránky a dává jim jednotn˘ vzhled,
dan˘ ustálenou grafikou periodika. K ruce má zrcadlo neboli „‰pígl“ (grafick˘ návrh stránky) od redakce, jehoÏ se sice
drÏí, ale má i tak znaãn˘ prostor pro vlastní tvoﬁivost. Zní

Jak se dělají Listy Prahy 14

asopis, kter˘ drÏíte v ruce, se jiÏ ãtvrt˘m rokem pﬁipravuje do tisku v karlínském grafickém
studiu Artedit. Odtud putuje elektronicky do Bﬁeclavi, kde se vytiskne cel˘ náklad ve v˘‰i
20 500 v˘tiskÛ, jenÏ je expedován na Prahu 14, kde je distribuován âeskou po‰tou. V˘roba ListÛ Prahy 14 pﬁedstavuje technicky a profesnû nároãn˘ a sloÏit˘ proces, kter˘ není jednoduché jen tak popsat. Pﬁesto se o to chceme pokusit v následující fotoreportáÏi, jejímÏ prostﬁednictví s námi nahlédnete do tajÛ jak grafického studia v Karlínû, tak do bﬁeclavské tiskárny
Moraviapressu, kterou jsme kvÛli tomu nav‰tívili koncem srpna, kdy ‰lo do tisku záﬁijové vydání na‰eho periodika. I my jsme byli poprvé u toho, kdyÏ se z útrob rotaãky v pût ráno zaãaly
bleskurychle odvíjet první stránky na‰eho ãasopisu…
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to jednodu‰e, ale kaÏdá ze zmínûn˘ch ãinností
má svá pravidla. Sazeã musí tato pravidla znát
a pﬁi tom tvoﬁit stále nové a pûkné variace textu a obrázkÛ. Stává se, Ïe je nutno na poslední
chvíli zaﬁadit nov˘ text. Pak nezb˘vá, neÏ celou
stránku pﬁelomit. I kdyÏ z toho grafik nemá
zrovna radost, je to souãást jeho práce.
Hotové, ﬁíkáme tomu „zalomené“ stránky
dostane redakce mailem ve formátu PDF ke
kontrole. Korektury – pokyny ke zmûnám –
mají ustálenou formu, takÏe grafik bez dal‰ího
vysvûtlování porozumí, jaké úpravy je tﬁeba
provést. KaÏd˘ redaktor musí b˘t tedy i zdatn˘m korektorem, aby nekomplikoval práci grafikovi a nezdrÏoval vydání ãasopisu. V‰echny
práce na sebe musejí navazovat a spolupráce
s na‰í grafiãkou, to je poeticky ﬁeãeno jedna
báseÀ, takÏe to vÏdycky nakonec perfektnû

Grafiãka Marie S˘korová
klapne. Je‰tû je potﬁeba vysvûtlit, co znamená
ona zkratka PDF. Nejlépe je to asi pﬁirovnat
k dokonalé konzervaci hotového jídla. KdyÏ
pracujeme s textem a obrázky, mÛÏeme s nimi
v poãítaãovém programu pohybovat a upravo-

vat je. Jakmile redakce schválí podobu ãasopisu (tzv. imprimatur), uÏ se s niãím h˘bat naopak
nesmí. A k tomu právû slouÏí formát PDF, kdy
grafik pﬁevodem do tohoto formátu svou práci
uzamkne a v‰ichni vûﬁíme, Ïe se pak schválená
podoba podaﬁí vytisknout. Funguje to se spolehlivostí tak na 99 %. Tiskaﬁ‰tí ‰otkové se
nevzdávají ani v éﬁe poãítaãÛ a tak je potﬁeba
neustále kontrolovat a kontrolovat. Takzvaná
„PDFka“ poãítaãoví grafici je‰tû rozli‰ují na
ostrá – ta jsou urãena pro tisk, a náhledová, která nám vypálí na CD, a my je pﬁedáme webmasterovi z odboru informatiky ÚMâ Praha 14.
Ten je po dal‰ím zpracování umístí na webové
stránky radnice. Tam si je mÛÏete prohlédnout
vãetnû v‰ech archivních vydání ListÛ Prahy 14
od roku 2003.

Břeclav (tiskárna)
A dostáváme se s Listy Prahy 14 k dal‰ímu provozu, do tiskárny Moraviapress v Bﬁeclavi. Dﬁíve se podklady pro tisk (b˘valy na tzv. filmech)
musely vozit, dnes se do tiskáren vût‰inou posílají elektronicky. Ná‰ pﬁesun do Bﬁeclavi se bohuÏel nemohl podobat elektronickému pﬁenosu dat,
ale udál se prozaicky po D 1. A jak je na ní pomalu pravidlem, neobe‰lo
se to bez zácpy a témûﬁ dvouhodinového zpoÏdûní. Nicménû ná‰ program
v tiskárnû tím nebyl naru‰en, a to zejména díky obdivuhodné vstﬁícnosti
a obûtavosti na‰ich hostitelek z Moraviapressu – Markétû Dvoﬁákové
a Katarinû PíÏové. Jejich pﬁiãinûním jsme se v provozu tiskárny zorientovali a mohli se cítit jako doma. Bûhem dvanácti hodin jsme zvládli tﬁi
exkurze – pﬁi první hned po podveãerním pﬁíjezdu jsme si pro‰li jednotlivé provozy, u druhé jsme sledovali pﬁedpÛlnoãní tisk obálky ListÛ a ráno
o páté jsme byli pﬁi tom, kdyÏ se rozbûhl rotaãní tisk ãtyﬁiadvaceti vnitﬁních stran. Jak jsme se pﬁesvûdãili, tiskárna nikdy nespí, jede nepﬁetﬁÏitû
na dvanáctihodinové smûny. Do knihárny se Listy dostaly aÏ v pátek
28. srpna veãer, ale to uÏ jsme byli dávno zpátky v Praze. Jak se tiskly záﬁijové Listy, jsme pro vás zachytili na následujících fotografiích.
text a foto: Artedit a redakce

Po obdrÏení dat z grafického studia se data zpracují na elektronické montáÏi a následnû provede osvit na tiskové desky
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Hliníková deska, na níÏ se vypálí data pro tisk

Role papíru o ‰íﬁce 860 mm zahraniãní v˘roby, pﬁipravená pro rotaãní tisk

Vrcholem technické vyspûlosti je v tiskárnû
robot

Tiskne se ze ãtyﬁ barev, které jsou uloÏeny v obﬁích kontejnerech (modrá, ãervená, Ïlutá, ãerná)

Technick˘ pult, na nûmÏ se kontroluje a koriguje kvalita barevnosti
obálky

Vyti‰tûné obálky záﬁijového ãísla.
Obálka se tiskne ploch˘m tiskem na
tiskaﬁském stroji KBA RAPIDA 105

Kontrola správné barevnosti vnitﬁních stránek

Záﬁijové Listy v rotaãce

Obsluha plochého tisku pﬁi doplÀování barevníkÛ

âást právû vyti‰tûn˘ch vnitﬁních stran
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ManaÏerka realizace zakázek Markéta Dvoﬁáková vpravo a technolog Katarina PíÏová v provozu bûhem na‰í exkurze

V˘jezd stránek z rotaãky na bûÏícím pásu

V knihárnû se zkompletuje obálka s vnitﬁními bloky stránek a hotové v˘tisky se pﬁipraví na palety k pﬁepravû z Bﬁeclavi do Prahy

Role papíru váÏící 1300 kg. V Moraviapressu
se z tohoto papíru tiskne 150 zakázek na‰í
i zahraniãní provenience mûsíãnû

Pohled do jedné z v˘robních hal Moraviapressu, kter˘ existuje jiÏ 19 let

Patnáct let Arteditu
Grafické studio Artedit v Karlínû má letos
za sebou patnáctiletou zku‰enost s pﬁípravou
propagaãních tiskovin, knih, katalogÛ a ãasopisÛ do tisku. Pro zákazníky pﬁipravujeme grafick˘ návrh tiskoviny, zpracujeme takzvanou
pﬁedtiskovou pﬁípravu a v mnoha pﬁípadech
zaji‰Èujeme i tisk. Souãástí na‰í práce je i technická redakce a jazyková korektura. V souãasné dobû, kdy kaÏd˘ zamûstnavatel hledá moÏnost jak u‰etﬁit, zamûstnáváme 8 pracovníkÛ.
V docela nedávné dobû to bylo okolo 12–15
lidí. Dlouholetou zku‰enost máme s pﬁípravou
kniÏních titulÛ. Mezi na‰imi zákazníky jsou
napﬁíklad vydavatelství Albatros, Rebo, Slovart, Fraus, Grada, CH Beck, Portál, Columbus,
Metafora, Triton, KniÏní klub, Reader’s digest
V˘bûr, Libri, Mladá fronta, Titanic, Volvox
Globator, Kant, Smart press, Academia a Ministerstvo Ïivotního prostﬁedí âR. Referenãní
prací v oboru kniÏní tvorby mÛÏe b˘t právû ãtrnáctidílná edice Chránûná území âR, pﬁipravovaná pro MÎP. Právû je v tisku poslední svazek této edice, kter˘ souhrnû popisuje jeskynû
v âeské republice. Od zaloÏení spoleãnosti jsme
pﬁipravovali také periodika – v˘znamná je pro
nás jedna z prvních zakázek, a to pro Burdu Praha t˘deník Katka a mnohé mûsíãníky a speciály z produkce tohoto vydavatelství. Pﬁipravovali jsme také pilotní ãísla ruské a rumunské
verze ãasopisÛ. Souãástí zpracování ãasopisÛ

b˘vá i pﬁíprava inzerce – jak pro klienty, tak
inzerce pro vydavatele.
Zku‰enosti, získané organizací v˘roby t˘deníku a nûkolika mûsíãníkÛ zároveÀ, zÛroãujeme kaÏd˘m dnem pﬁi práci pro souãasné zákazníky. Dal‰ími periodiky, která jsme pﬁipravovali
nebo pﬁipravujeme jsou ãasopisy Îiva, MÛÏe‰,
Reburber, Direct, Gift, âesk˘ dialog, bulletin
belgického zastupitelství, Danoviny, My Opa-

via, Listy Prahy 14 a ãtvrtletník ·umava. Mnohé z uveden˘ch tiskovin dodáváme nakladateli „na klíã“, tedy vãetnû zaji‰tûní kvalitního tiskového zpracování. Nabízíme vydavatelÛm
dlouholetou zku‰enost s tiskovou produkcí
a schopnost vybrat tiskov˘ provoz cenovû i kvalitativnû vhodn˘ pro danou zakázku. Tisk zakázek také dÛslednû osobnû kontrolujeme.
V posledních nûkolika letech se mÛÏeme pochlubit tím, Ïe jsme se podíleli na pﬁípravû nûkolika ocenûn˘ch kniÏních titulÛ. (Nûjkrásnûj‰í
kniha roku 2004, Magnesia Litera, cena veletrhu ForArch). Pﬁib˘vá zakázek, které zpracováváme vãetnû koncepãního grafického návrhu (z poslední doby ãasopis ·umava, Ochrana
Pﬁírody, katalogy vydavatelství Slovart, v˘roãní zprávy âOI, kniÏní publikace pro Gradu, Volvox Globator). Na‰i zákazníci, profesionální
fotografové, také oceÀují citlivé zpracování
obrázkÛ a schopnost na‰ich reprodukãních grafikÛ pﬁevést digitální snímky do barevného prostﬁedí pro tisk.
Závûrem bych chtûl vyzdvihnout na‰i velmi
dobrou spolupráci s redakcí ListÛ Prahy 14.
Kromû tohoto periodika jsme pro Mâ Praha 14
komplexnû zaji‰Èovali v roce 2008 v˘robu publikace Praha 14 ve fotografii a právû nyní ‰la
do tisku kníÏka o letcích v názvech ulic âerného Mostu, která bude hotova v polovinû ﬁíjna.
Ivan Fejfar, ﬁeditel grafického studia
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Lvi urvali vítězství

a vyvrcholení v podobû play off mûlo dramatick˘ prÛbûh. Aã se to zdá neskuteãné, tak nakonec se opakovalo stejné finále jako v roce 2007.
FC Lehovec v nûm aÏ po velkém boji podlehl
2:3 PraÏsk˘m lvÛm, kteﬁí tak urvali dal‰í prvenství, navíc stejn˘m pomûrem jako pﬁed dvûma
lety. Lvi jako jediní absolvovali cel˘ turnaj pouze v pûtici, jejich fyziãka je tak urãitû srovna-

telná se stejnojmenn˘mi mistry republiky
v americkém fotbalu. Na tﬁetím místû skonãil
dal‰í domácí t˘m s názvem Nadûje âerného
Mostu pﬁed Mixem Prahy 9. V kaÏdém pﬁípadû to byl na kyjském hﬁi‰ti poveden˘ turnaj,
‰koda jen, Ïe závûr zdej‰ího fotbalového víkendu pokazil v mistrovském utkání domácí t˘m
poráÏkou s Dolními Mûcholupy 2 : 4.

Bowling Bowling

strany 16 a 21 pﬁipravil Pavel Vokurka,
foto: autor (8), ves (3) a Josef Bﬁezina

âtvrt˘ sportovní turnaj v o pohár starosty bûhem sedmnácti dnÛ, to je tempo, které se témûﬁ vyrovná nejrychlej‰ímu
muÏi planety Usainu Boltovi z Jamajky. Tahle série vyvrcholila bowlingem, kter˘ mimochodem ani svûtovému
rekordmanovi na 100 i 200 metrÛ není vÛbec cizí. Na rozdíl od jeho suverenity ov‰em byly souboje o pomyslné stupnû vítûzÛ v hernû vedle kostela sv. Bartolomûje v Kyjích
mnohem vyrovnanûj‰í. Ze dvou tuctÛ soutûÏících byla
mezi Ïenami tﬁetí Libu‰e Rejmanová s 622 body, druhá skonãila Jaroslava Vaníãková (682) a první Irena
·vejkovská (738). V kategorii muÏÛ obsadil tﬁetí
místo Jiﬁí Mondek (722), druh˘ byl Antonín Kitler (754) a prvenství si se 781 body vykoulel Petr Valá‰ek. Zatímco nohejbalisté
i fotbalisté teì budou na odvety ãekat cel˘
rok a tenisté ãtyﬁi mûsíce, tak dal‰í turnaj
v bowlingu je na programu uÏ v listopadu.

Bowling
kresba: Petr Drábek

Ideální poãet osmi t˘mÛ se zúãastnil druhou
záﬁijovou nedûli dal‰ího turnaje v malé kopané. Vût‰ina hráãÛ to na umûlou trávu TJ Kyje
nemûla daleko, protoÏe poãet domácích t˘mÛ
byl s tûmi pﬁespolními v pomûru 5:3. Hrálo se
2 x 10 minut na dvou hﬁi‰tích, navíc nedocházelo ke zbyteãn˘m prodlevám ani Ïádn˘m protestÛm, takÏe turnaj probíhal opravdu hladce
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Generálmajor v. v. Raimund Půda
Jeden z muÏÛ, jenÏ patﬁil k elitû ãs. letectva
jiÏ pﬁed válkou, byl synem nadlesního Jana
PÛdy a jeho manÏelky Franti‰ky, rozené Matûjãkové. Narodil se 18. 8. 1912 v obci Brník, okres
âesk˘ Brod. Na dvouleté prÛmyslové ‰koly
v Praze se vyuãil leteck˘m mechanikem a poté
nastoupil praxi ve státní letecké továrnû Letov
v Praze-LetÀanech. Záhy tu mûl pﬁíleÏitost
zúãastÀovat se s továrními piloty Aloisem JeÏkem a Bohumilem Kovandou letÛ na testovan˘ch letounech a o jeho budoucí kariéﬁe bylo
rozhodnuto. Na základû dobrovolné pﬁihlá‰ky
byl pﬁijat do ·koly pro odborn˘ dorost letectva – oddûlení pilotÛ ve VLU v Prostûjovû
(1930–1932). Po jejím úspû‰ném absolvování
narukoval 1. 8. 1932 k Leteckému pluku 1 T. G.
Masaryka do Prahy-Kbel. Nejprve konal sluÏbu u jeho pozorovací letky 3, od 15. 3. 1933
u letky 1 a od 31. 5. 1934 u letky 2. Mezitím
byl pov˘‰en na svobodníka (15. 12. 1932),
desátníka (1. 7. 1933) a nakonec na ãetaﬁe (1. 9.
1934). Po bezmála tﬁíleté sluÏbû, konkrétnû
mezi 15. 6. a 26. 7. 1935, absolvoval jako premiant kurzu stíhací v˘cvik u VLU v Prostûjovû a do Kbel se vrátil jako novopeãen˘ stíhaã.
Dnem 31. 7. 1935 tedy nastoupil ke stíhací letce
43 a od ní byl pak 30. 9. 1937 pﬁemístûn k letce 34. Obû byly vyzbrojeny nejprve Aviemi
Ba-33, pozdûji v˘hradnû Aviemi B-534.
V té dobû mûl jiÏ povûst vynikajícího pilota, takÏe nebylo divu, Ïe v roce 1937 byl vybrán
do ãs. ekipy, která se zúãastnila IV. roãníku
mezinárodních leteck˘ch závodÛ ve ‰v˘carském
Curychu. SoutûÏil zde ve skupinové akrobacii
na dvouplo‰níku Avia Ba-122, s nímÏ sedmiãlenná posádka pﬁesvûdãivû zvítûzila. Nedlouho poté se ãet. PÛda zúãastnil i II. národní soutûÏe v letecké akrobacii. Získal druhé místo za
vítûzn˘m rtm. Josefem Hubáãkem, s nímÏ létal
v Curychu a s nímÏ se pozdûji se‰el ve Velké
Británii u 310. ãs. stíhací perutû.

Je‰tû rok pﬁed uplynutím vojenského závazku k dal‰í dobrovolné ãinné sluÏbû ode‰el
k 15. 9. 1938 do civilu a získal místo dopravního
pilota u âSA, u nichÏ létal aÏ do okupace.
Pochopitelnû, Ïe v ãase mnichovské krize byl jiÏ
26. 9. 1938 mobilizován, ale jiÏ 12. 10., po pﬁijetí politického rozhodnutí o odstoupení pohraniãí, byl demobilizován. AÏ do okupace nalétal dohromady 1250 hodin.
Do zahraniãí utíkal spoleãnû s npor. Franti‰kem Novákem, rtm. Josefem Hubáãkem
a proslul˘m spisovatelem, plk.zdrav. Franti‰kem Langerem. Nejprve odjeli z Prahy vlakem
do Moravské Ostravy, pak strávili dva dny
v horské chatû v Beskydech a odtud v uhelném
vagónu „pﬁes ãáru“. Stalo se tak 18. 7. 1939.
Pak se z Polska dostal na lodi do Francie, kde

musel vstoupit do svazku Cizinecké legie. Od
12. 9. 1939 v‰ak prodûlával pﬁe‰kolení na cizí
techniku na základnû v Chartres, kde byl se
zpûtnou platností k 2. 10. pov˘‰en na rotného.
Jako jeden z nejzku‰enûj‰ích stíhaãÛ byl jiÏ
2. 12. 1939 odeslán na západní frontu. Byl pﬁidûlen ke GCe II/4, vyzbrojené v˘born˘mi stíhaãkami Curtiss H-75 z americk˘ch dodávek.
Na frontû si poãínal velmi stateãnû, nalétal celkem 73,40 operaãních hodin a byly mu pﬁiznány
jeho první tﬁi sestﬁely nepﬁátelsk˘ch letounÛ –
dva Do 17 (z nichÏ první mylnû identifikoval
jako Ju 86) a jeden Hs 126; poslední dva ve spoluúãasti.
Po odletu do severní Afriky a následné evakuaci do Británie byl 5. 8. 1940 pﬁijat do RAF
VR a následnû byl v hodnosti Sergeant dne
17. 8. 1940 pﬁidûlen k 310. ãs. stíhací peruti,
která zakrátko úspû‰nû zasáhla do bitvy o Británii. Zde jeho ãinnost stíhaãe kulminovala, a to
podílem na sestﬁelu dvou dal‰ích letounÛ (oba
identifikoval jako Do 215, ale v prvním pﬁípadû ‰lo o Do 17, ve druhém pak Ju 88). Krátk˘
ãas, mezi 18. a 25. 10. 1940 byl také spoleãnû
se Sgt Bohumilem Fürstem doãasnû zapÛjãen
britské 605. stíhací peruti, ale pak se vrátil zpût
k Tﬁistadesítce. Krátce poté, 5. 11. 1940, byl
poprvé (a naposledy) sám sestﬁelen. V prostoru Canterbury 310. peruÈ neãekanû od slunce
napadly Messerschmitty Bf 109E od III./JG 26
a pût jejích letounÛ bylo sestﬁeleno. Jedním
z nich byl i PÛda, jenÏ pravdûpodobnû v dÛsledku nesprávnû seﬁízeného pﬁívodu kyslíku v kabinû omdlel. KdyÏ se za chvíli probral, zjistil, Ïe
jeho Hurricana jiÏ olizují plameny; byl sestﬁelen v polospánku. Nezaváhal ani na okamÏik
a planoucí stroj opustil nad kentsk˘m Lynstedem na padáku. Na zem dopadl bez újmy.
S kariérou stíhaãe se rozlouãil po dal‰ích
dvou mûsících a dlouhou dobu pak vykonával
funkci instruktora. Dne 19. 1. 1941 nejprve
nastoupil do instruktorského kursu u CFS
v Upavonu, kter˘ úspû‰nû absolvoval 20. 3.
téhoÏ roku. Jako uãitel létání pak asistoval pﬁi
prvních leteck˘ch krÛãcích nejednoho z budoucích ãs. letcÛ. Po témûﬁ tﬁíletém instruktorském
pÛsobení se vrátil k letecké dopravû. Dne
10. 10. 1943 proto nastoupil sluÏbu u známé
24. dopravní perutû v Hendonu a 19. 8. 1944
pﬁe‰el k Metropolitan Communication Squadron, dislokované na téÏe základnû. PÛsobil
zde aÏ do 17. 7. 1945. Mezitím byl ov‰em nûkolikrát pov˘‰en – nejprve do hodnosti Flight
Sergeant (1. 3. 1941), Pilot Officer (25. 6.
1941), Flying Officer (25. 12. 1942) a nakonec
Flight Lieutenant (11. 4. 1944). Po ãs. linii pak
na rtm.let. v zál. (28. 10. 1940), ppor. let. v zál.
(1. 7. 1941), por. let. v zál. (28. 10. 1943) a do
vlasti se nakonec vrátil jako npor. let. v zál.
(1. 6. 1945).
U letecké dopravy pak zÛstal i po válce. Nejprve slouÏil u Letecké dopravní skupiny, u níÏ
létal pﬁedev‰ím na Siebelech Si 204D, Junker-
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sech Ju 52/3m a Ju 352A-1. KdyÏ se obnovovala ãinnost âSA, ode‰el k 1. 2. 1946 do civilu a vrátil se k nim. Krátce po únorov˘ch událostech byl 5. 4. 1948 vyslán na 1. konferenci
dopravních pilotÛ do Lond˘na. Do vlasti se uÏ
nevrátil a zÛstal v Británii.
Zatímco ve vlasti byl 11. 1. 1950 degradován
na vojína, ve Velké Británii nastala dal‰í etapa
jeho Ïivota. Na základû podané Ïádosti byl
1. 10. 1948 znovu pﬁijat do svazku RAF a byla
mu pﬁiznána jeho poslední váleãná hodnost
Flight Lieutenant. Jako zku‰en˘ pilot s dlouholetou praxí se zde dostal k pilotování proudov˘ch letounÛ.
Mimo jiné se zúãastnil operace Becher´s
Brook, coÏ byl krycí název dálkov˘ch pﬁeletÛ
licenãních proudov˘ch stíhaãek Canadair
CL-13 Sabre Mk.IV z Kanady do Velké Británie. V dobách vrcholící studené války byly tyto
Sabry urãeny pro perutû britské 2. taktické letecké armády na západoevropském kontinentû,
pﬁedev‰ím v Nûmecku. Trasa transoceánsk˘ch
pﬁeletÛ vedla z Kanady pﬁes Grónsko a Island
do Skotska. Je‰tû del‰í v‰ak byla trasa pﬁeletÛ

proudov˘ch stíhaãek De Havilland Vampire
F.Mk.3, FB.Mk.5 a FB.Mk.9, dodávan˘ch
vzdu‰nou cestou jednotkám RAF na Dálném
v˘chodû. Trasa vedla z Anglie pﬁes mezipﬁistání ve Francii, Tunisku, Libyi, Egyptû, Jordánsku, Iráku, Bahrajnu, Ománu, Pákistánu, Indii,
Barmû, Thajsku a Malajsii do Singapuru.
Po odchodu z RAF se usadil v Henley-onThames, kde soukromû podnikal aÏ do svého
odchodu do penze v roce 1973. Zemﬁel v Henley-on-Thames ve Velké Británii dne 18. 3.
2002. V rámci polistopadov˘ch rehabilitací byl
ve staré vlasti pov˘‰en nejprve na plukovníka
v. v. (1991) a následnû dokonce na generálmajora v. v. (8. 5. 2000).
Jiﬁí Rajlich,
Vojensk˘ historick˘ ústav AâR

Poznámka redakce: Îivotopisn˘m medailonem Raimunda PÛdy uzavíráme seriál, ve
kterém jsme vám v Listech pﬁedstavili v‰ech
tﬁicet letcÛ, po kter˘ch jsou na âerném Mostû pojmenovány ulice a jedno námûstí.

foto: j‰

Návrat kronikářky
VáÏení a milí pﬁátelé historie, ãtenáﬁi ListÛ Prahy 14, „poslu‰nû hlásím“, Ïe jsem opût zpátky
po tzv. mateﬁské dovolené se sv˘m synem „Pepãou“. Vûﬁte, Ïe je to nejzajímavûj‰í a nejnároãnûj‰í období, kdy hlídáte doma „nezbedn˘ pytlík hadích ocáskÛ“. Velk˘ dík patﬁí m˘m rodiãÛm, kteﬁí pﬁevzali úkol hlídat tohoto malého nezbedu, a já se plnû mohla zapojit do pracovního procesu
v pﬁíjmu inzerce v Listech Prahy 14 a k práci kronikáﬁky.
Kronikáﬁkou Mûstské ãásti Prahy 14 jsem byla jmenována Radou Mâ Praha 14 dne 6. ledna
2004 (ã. usnesení 4/RMâ/2004), dále byla téÏ ustanovena letopisecká komise, v ãele se starostou
Miroslavem FroÀkem, ‰éfredaktorem ListÛ Prahy 14 Jaroslavem ·mídem a Janem Bﬁinkem, regionalistou z Hloubûtína.
Kronikáﬁská práce je nároãná, pokud se dûlá tak, jak se má. Nejde jen o roãní zápisy, jde také
o péãi o pﬁedchozí ruãnû psané kroniky, sesbírání a tﬁídûní informací od pamûtníkÛ ãi spolupracovníkÛ. StûÏejním prvkem jsou pﬁílohy (fotografická dokumentace, pohlednice, grafické listy,
mapy, filmová dokumentace a videosnímky, zvuková dokumentace, noviny a novinové v˘stﬁiÏky,
knihy), které také zaberou v koneãné podobû nejvíce místa v archivu. V celé ãinnosti je tﬁeba zavézt
funkãní a efektivní systém zakládání a zpracování v‰ech dat, sesbíran˘ch kronikáﬁem, jeÏ se musí
úspû‰nû zkrátit do finální podoby roãního zápisu. Kronikáﬁ je pomysln˘m sbûratelem a hlavním
spojníkem dÛleÏit˘ch událostí v obci. Pro upﬁesnûní mám ãtyﬁicetitisícov˘ okrsek (my‰leno obãanÛ na Praze 14). StûÏejním momentem kronikáﬁské práce by mûla téÏ b˘t digitalizace ruãnû psan˘ch
kronik. Kvalitu kronikáﬁe provûﬁí aÏ ãas. Je to dlouh˘ bûh s nároãnou trasou.
TakÏe nezapomínejte na mne, váÏení a milí pﬁíznivci historie a pamûtníci. Pi‰te, volejte, e-mailujte. Jen prosím, v pﬁípadû osobní náv‰tûvy, pﬁedem zavolejte.
Renáta Rudolfová, kronikáﬁka Mâ Praha 14
kronikarka.praha14@seznam.cz, tel.: 281 005 581

Z 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.

Divadlo Járy Cimrmana Hry a semináﬁe
(úplné vydání) Smoljak, Svûrák, 590 Kã,
vydala Paseka. Kompletní vydání v‰ech legendárních cimrmanovsk˘ch her vãetnû
novinky âeské nebe.
âesk˘ fotbal radost jen po kapkách...
(âech, Snûtiv˘), 249 Kã, vydalo nakl. Daranus. O souãasné scénû i zákulisí ãeského fotbalu hovoﬁí otevﬁenû tﬁi známí ãe‰tí trenéﬁi Franti‰ek KomÀack˘, Ladislav ·korpil
a Josef Csaplár.
Tajné nedûlní recepty na‰í babiãky –
léto (Trnková), 59 Kã, vydalo studio Trnka.
V˘bûr menu na v‰echny letní sváteãní obûdy – spousta zeleniny a ovoce, jídelníãek
na‰ich babiãek bez umûl˘ch ochucovadel,
poãítáno pro 4 osoby, ovocné koktejly, koláãe, velmi hezká retro grafická úprava.
Odvolání (Grisham), 269 Kã, vydal KniÏní
klub. Nov˘ román z právnického prostﬁedí
od známého autora, kter˘ byl sám právníkem, provinãní soud vynese spravedliv˘ rozsudek nad obﬁí chemickou firmou,která má
vyplatit nûkolik desítek milionÛ dolarÛ jako
od‰kodné, firma se odvolá a protoÏe nechce
nechat nic náhodû, tak se rozhodne obsadit
jednu ze soudcovsk˘ch stolic sv˘m ãlovûkem...
Za soumraku (King), 299 Kã, vydala Beta.
Tﬁináct hororov˘ch povídek od krále Ïánru
Stephena Kinga.
Jsem nesmûlá, ale léãím se... (Bramlyová,
Lanoeová), 249 Kã, vydalo nakl. Rybka. PﬁitaÏlivou formou napsan˘ prÛvodce seznamováním pro nesmûlé Ïeny a dívky, vtipnû
v‰e o partnersk˘ch vztazích...
Po‰ta pro tebe (Janeãková), 299 Kã, vydala âeská televize. V˘bûr nejsilnûj‰ích pﬁíbûhÛ, které diváky ve stejnojmenném televizním poﬁadu zaujaly.
Rajská zahrada uprostﬁed pekla (Alice
Herzová-Sommerová), 299 Kã, vydalo nakl.
Rybka. Autorka se narodila v Praze v roce
1903, její mládí je spojeno s Prahou Franze
Kafky a dal‰ích v˘znamn˘ch umûlcÛ, kteﬁí
jsou ãast˘mi hosty její rodiny,ve vyprávûní
oÏívá umûleck˘ svût prvorepublikové Prahy, peklo koncentraãního tábora Terezín,
emigrace po roce 1948 do Izraele. A nakonec
následovala svého syna do Lond˘na, kde Ïije
dodnes ve sv˘ch 106 letech.
·ogun (Clavell), 499 Kã, vydal KniÏní klub.
Nové vydání známého historického románu,
John Blackthorne, jehoÏ loì ztroskotá
u japonsk˘ch bﬁehÛ v roce 1600, se stane
aktérem boje o vládu nad Japonskem, kter˘
spolu svádûjí nejvlivnûj‰í samurajové.
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Od září v novém
Poãetná skupina ãlenÛ Klubu seniorÛ, kteﬁí
se scházeli aÏ do leto‰ního ãervna ve stísnûn˘ch
prostorách v Domû sociálních sluÏeb v Bojãenkovû ulici na âerném Mostû, se koneãnû
doãkala. Ve stﬁedu 2. záﬁí mûli první poprázdninové setkání – ov‰em jiÏ v nov˘ch, velk˘ch
zapÛjãen˘ch místnostech v MaÀákovû ulici 754
na âerném Mostû II. První záﬁijové setkání
zahájily pﬁedsedkynû klubu BoÏenka Merclová a ﬁeditelka OP ââK pro Prahu 9 a 14 Ivana
Kadleãková. Hodnû pﬁíjemn˘ch chvil v novém
zázemí pﬁi‰el seniorÛm popﬁát i kyjsk˘ faráﬁ
Edward Walczyk, neboÈ prostory má od Mâ
Praha 14 pronajaté katolická církev. Pﬁedsedkynû Klubu seniorÛ pozvala pﬁítomné od
28. záﬁí na t˘denní rekondiãní pobyt do Dolního Dvoﬁi‰tû a na plavbu lodí po Vltavû 23. záﬁí,
kterou klub poﬁádal za pﬁispûní mûstské ãásti

Praha 14. Tato akce se konala v souvislosti
s mezinárodnû vyhlá‰en˘m mûsícem „úcty ke
stáﬁí“, kter˘m je právû mûsíc ﬁíjen. Program
klubu obohatí pﬁedná‰ky Policejní akademie,
kter˘ch bude celkem devût a od 21. záﬁí probíhají kaÏdé pondûlí odpoledne v Galerii 14. Novû
bude mezi seniory pﬁi stﬁedeãních schÛzkách
docházet cviãitelka Tai-ãi a Reiki, pokraãovat
bude kondiãní cviãení a novû vás od ﬁíjna zveme do klubu na specielní masáÏe krãní, hrudní
a bederní páteﬁe za velmi pﬁijatelné ceny. Zpﬁíjemní Ïivot hlavnû seniorÛm s bolestmi zad.
Programov˘ zábûr obrovsk˘, pﬁíjemní lidé, teì
uÏ i dostateãné prostory, takÏe pokud patﬁíte
mezi seniory, kontaktujte paní Merclovou na
tel. 733 508 531 a pﬁijìte vÏdy ve stﬁedu od 14
hod. do pﬁíjemné spoleãnosti. Jste vítáni.
text a foto: ves

WWW.SEDESATKA.CZ
internetov˘ prostor pro seniory

O prázdninách zahájil provoz v˘znamn˘
neziskov˘ internetov˘ projekt pro seniory v âR.
Na adrese www.sedesatka.cz je umístûn informaãnû-zábavní systém s desítkami stránek,
vnitﬁnû ãlenûn˘ na ãtrnáct krajÛ a sedmdesát
‰est okresÛ. Internetov˘ projekt ·edesátka.cz
umoÏÀuje seniorÛm zapojit se pﬁi tvorbû jeho
obsahu, kaÏd˘ náv‰tûvník mÛÏe nejen ãíst, ale
také pﬁispívat, pﬁímo psát své ãlánky nebo posílat redakci to, co jej zaujalo.
„Spoleãnost v âesku spojuje seniorsk˘ vûk
s pasivitou, odevzdaností, od seniorÛ jiÏ nic neoãekává. Pﬁitom právû ve zralém vûku mÛÏe ãlovûk nabídnout Ïivotní zku‰enosti a urãit˘ nadhled. Cílem projektu ·edesátka.cz je vytvoﬁit
ãesk˘m seniorÛm prostor k vzájemnému sdílení,
vyjádﬁení názorÛ, prostor k vytváﬁení komunity. Dát jim zkrátka do ruky symbolick˘ mikrofon“ vysvûtluje Jan Vojvodík, ‰éfredaktor webu
·edesátka.cz. Nav‰tivte www.sedesatka.cz. Tﬁeba se budete rádi vracet.

VYCHÁZKY pro seniory

Hloubětínský klub se rozrůstá
KaÏd˘m t˘dnem víc seniorÛ pﬁichází do
nového klubu ve Kbelské ulici ã. 30. Zatím nejvût‰í poãet se jich se‰el 10. záﬁí na pﬁedná‰ce
o Izraeli, kterou pro nû pﬁipravila ze své cesty
Marie Babická. Z promítan˘ch fotografií, filmu a vyprávûní se pﬁítomní dozvûdûli zajímavé informace napﬁ. o Betlému, ﬁece Jordán, Mrtvém moﬁi, klá‰teru
40ti dní, hoﬁe Poku‰ení, kﬁíÏové cestû,
vidûli místo prvního
JeÏí‰ova zázraku, kde
promûnil vodu ve
víno atd. Atmosféru
Izraele dokreslila
i milá náv‰tûva ThDr.
Tomá‰e Butty, Patriarchy Církve ãeskoslovenské husitské,
kter˘ mezi seniory
pﬁi‰el.V hloubûtínském Klubu je promítání cestopisn˘ch
filmÛ a dokumentÛ na
programu pravidelnû

a je velmi oblíbené. VÏdycky pak následuje
beseda, pﬁi níÏ si vymûÀují názory ãi vlastní
poznatky, popíjejí kávu nebo ãaj a dokonce
i rádi zpívají. Pokud se k nim chcete pﬁipojit,
mÛÏete pﬁijít kter˘koliv ãtvrtek ve 14 hod. do
klubu, kter˘ je ve Kbelské 30, v sídle CâSH.
text a foto: ves

Pátek 2. ﬁíjna HISTORIE USEDLOSTÍ
KAJETÁNKA, SCHLEIFERKA, PETYNKA.
Sraz ve 14 hod. na nástupi‰ti stanice Hradãanská – trasy metra A.
Nedûle 4. ﬁíjna ZÁMEK ZÁKUPY – CÍSA¤ FERDINAND V., ZÁMEK LEMBERK –
SV. ZDISLAVA. Sraz v 7 hod. u pokladny ã. 2
– Praha Hl. nádraÏí. Návrat ve 20.38 Praha Hl.
nádraÏí.
Stﬁeda 7. ﬁíjna Podzimní vycházka na
DÍVâÍ HRADY s krátkou projíÏìkou praÏsk˘m
Semmeringem. Pro zdatnûj‰í – 3 km chÛze. Sraz
v 8.40 u star˘ch pokladen Hl. nádraÏí. Odjezd
vlaku v 8.51 – smûr Hostivice.
Nedûle 11. ﬁíjna ZÁMEK PLOSKOVICE
A DR. EDWARD BENE·. Sraz v 7 hod. u pokladny Ïel.stanice Praha Masarykovo nádraÏí.
Návrat v 18.20 Praha Masarykovo nádraÏí.
Nedûle 18. ﬁíjna TROJSKÉ VILY A USEDLOSTI. Sraz ve 14 hod. na nástupi‰ti stanice
nádraÏí Hole‰ovice – trasy metra C.
Nedûle 18. ﬁíjna Oborou za studánkami
i historií ZE SATALIC DO VINO¤E. Sraz
v 10 hod. na stanici autobusu 186 u metra
âern˘ Most. Autobus odjíÏdí v 10.09. Také
je moÏné ãekat pﬁímo v Satalicích u kapliãky v 10.30. Pohodlná procházka cca 3 km.
Nedûle 25. ﬁíjna ZÁMEK A HVùZDÁRNA
V ëÁBLICÍCH. Sraz ve 14 hod. na nástupi‰ti
stanice Ládví – trasy metra C.
stránku pﬁipravila Alena Veselá
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Báje a pověsti v Galerii 14

L

eto‰ní, jiÏ patnáct˘ roãník v˘tvarné soutûÏe Já a mÛj obvod mûl téma, které na‰e ‰koláky mimoﬁádnû zaujalo:
Staré ﬁecké báje a povûsti. Odpovídala tomu i úroveÀ
obrázkÛ, z nichÏ nûkteré by urãitû uspûly, pokud by se dostaly do celopraÏské ãi dokonce celorepublikové soutûÏe. Do
leto‰ního roãníku se zapojilo v‰ech sedm zdej‰ích základních
‰kol vãetnû v˘tvarného ateliéru ARS PUERIS z Jahodnice,
jenÏ letos na podzim oslaví 15. v˘roãí existence. Jeho vedoucí Jiﬁina Olivová-Bﬁicháãková pracuje s mimoﬁádnû talentovan˘mi dûtmi, takÏe není divu, Ïe se pravidelnû v soutûÏi
Já a mÛj obvod umisÈují na pﬁedních místech. V‰echny letos
ocenûné soutûÏní práce byly
sice vystaveny v Galerii 14, ale
pouze dva dny. Proto jsme se
rozhodli pﬁiblíÏit vám tuto
mimoﬁádnou v˘stavu alespoÀ
nûkolika fotografiemi v˘kresÛ,
které zastupují v‰echny zúãastnûné ‰koly. Chceme tím vzdát
také hold pedagogÛm, kteﬁí se
v˘tvarné v˘chovû dûtí na ‰kolách v Praze 14 tak svûdomitû
vûnují.
JednoroÏec, Johanka Vesetext a foto: j‰ lá, 11 let, Z· Chvaletická

¤eck˘ koráb, Adam Rössler, 12 let, Ars pueris

Bohynû Athéna, Tereza Havlová, Afrodita v rajské zahradû, Jan Moj- Herakles, Veronika Procházková, Poseidon, Jakub Jirásko, Matûj
10 let, Z· Vybíralova
Ïí‰, 12 let, Z· Hloubûtínská
13 let, Z· Bﬁí VenclíkÛ
Majer a Vladimír Hradeck˘, Z·
Tolerance Mochovská

Poseidon, Veronika Sekyrová, 7. tﬁída, Z· Gen.
Janou‰ka

Z vernisáÏe v˘stavy v Galerii 14

Daidalos a Ikaros, Vojtûch Zeman, 10 let, Z·
·imanovská
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Stop
Zevling

D

vanáct hodin pestrého sportovního
a kulturního programu v areálu Z· Vybíralova a v prostoru skateparku v Bryksovû ulici, ve
kterém si kaÏd˘ z teenagerÛ
na‰el to své, tak by se dal struãnû charakterizovat uÏ tﬁetí roãník
akce s názvem Stop Zevling. Sedm
druÏstev ve streetballu si tady vystaãilo s dvûma hráãi na kaÏdé stranû, mezi osmiãkou t˘mÛ
v malé kopané se z prvenství radovali Katalánci, dal‰í turnaj probûhl ve stolním fotbálku, velk˘ zájem budil petanque, k vidûní i vlastnímu
vyzkou‰ení tu byly kolobûÏky, skaty i kola,
mimoﬁádn˘ ohlas mûla speciální show mistra
svûta ve footbagu Honzy Webra. Na obou místech hrála reprodukovaná hudba, pﬁedstavili se
„d˘dÏejové“ Stalone, Czerv nebo Probe, veãer
poutal nejvût‰í pozornost rapper La4 a s ním dj
Enemy. V souãtu tady 19. záﬁí sportovalo a bavilo se pﬁes ãtyﬁi stovky spokojen˘ch teenagerÛ,
za coÏ patﬁí dík poﬁadatelÛm z CâM Fellas
a Key produktion s vydatnou podporou ÚMâ
Praha 14, CâM a K Brewery.
vok, foto: autor a ves
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ho. Personál byl vlídn˘, ale celkovû si tu pﬁipadáme jako ve zpomaleném filmu. Jídlo bylo
evidentnû ãerstvé, ale jaksi bez chuti. Nikdo
z nûj nebyl nad‰en˘, ani ceny nebyly nijak pﬁívûtivé. Polední menu stálo 99 Kã, pﬁedkrmy
v rozpûtí 99 aÏ 170 Kã, saláty 75 aÏ 149 Kã,
pﬁílohy za 50 Kã, bor‰ã za 60 Kã, malé pivo za
29 Kã! Tﬁeba chinkali ve tvaru ‰áteãkÛ s nev˘raznou náplní z mletého masa za 125 korun
v kombinaci s teplou dvanáctkou za 36 korun,
navíc v dusném prostﬁedí, kde se
ãlovûku nejlépe d˘chalo na WC,
na to se jen tak nezapomíná. Jednomyslnû jsme se shodli, Ïe sem
na jídlo uÏ nevkroãíme a Ïe na
tento kulináﬁsk˘ záÏitek budeme
vzpomínat nejménû do roku 2014,
kdy se v Soãi uskuteãní zimní
olympijské hry. MoÏná aÏ bûhem
nich si necháme spravit chuÈ nûjakou ruskou specialitou…
red

Restaurant
Sochi

T

uto restauraci ve Vajgarské
ulici v Kyjích, situovanou
na kraji ãtvrti rodinn˘ch
domkÛ, jsme nav‰tívili o prázdninách,
ale v Listech se objevuje aÏ nyní, neboÈ
v záﬁijovém ãísle dostal logicky pﬁednost ãlánek o srpnovém otevﬁení fotbalové hospody
Gambrinus na Chlumecké za úãasti na‰ich fotbalov˘ch legend. NeÏ se pustíme do vylíãení
na‰eho gurmánského záÏitku, pozastavme se
u názvu Sochi. Je to trochu jazykov˘ hlavolam,
jelikoÏ Sochi nemá nic spoleãného se sochami,
jak by se mohlo na první pohled zdát, ale je to
dle vysvûtlení personálu anglick˘ pﬁepis slova
Soãi, coÏ je pr˘ moﬁe! Asi si budeme muset poopravit na‰e znalosti zemûpisu ze základky, kde
jsme se uãili, Ïe Soãi je ãernomoﬁské lázeÀské
mûsto v b˘valém Sovûtském svazu. Abychom
tomu pﬁi‰li na kloub, chtûli jsme si otevﬁít webové stránky této restaurace, avizované na pûkné
vizitce, ale ouha – ty v reálu neexistují.

Restaurant má malou pﬁedzahrádku, kde je díky okolní zeleni pﬁíjemné posezení.
Uvnitﬁ objektu se nachází jeden
men‰í sál s barov˘m pultem, za ním
je malá kuchynû. Interiér je zaﬁízen stylovû vãetnû hudební kulisy, obojí odpovídá
tomu, Ïe se zde podává gruzínská a ruská
kuchynû (Gregorian and Russian Kitchen).
„Povarem“ neboli kuchaﬁem je tu Ïena, s ãímÏ
se v ãesk˘ch restauracích jen tak nesetkáte.
V dobû na‰í polední náv‰tûvy bylo prázdno,
pouze jeden postar‰í muÏ platil úãet. Povzdechl
si pﬁed námi, Ïe je to tu draÏ‰í neÏ ve vûhlasném Alcronu. Bor‰ã s toãenou Plzní ho pﬁi‰el
na stovku.
Vybrat si z jídelníãku, plného neznám˘ch
jídel, bylo pro nás nároãnûj‰í neÏ obvykle. Gruzínské názvy (cha‰i, assorti, chinkali, charto,
lobio, chaãapuri aj.) v nás nevyvolávaly Ïádné
pozitivní chuÈové vjemy, jen ruské názvy pokrmÛ nám byly povûdomé,
jako napﬁ. pelmenû, bor‰ã,
vareniky, soljanka, mezi
dezerty objevujeme ptiãje
moloko, coÏ si dokáÏeme
pﬁeloÏit jako ptaãí mléko. Radûji volíme jistotu
plzeÀského. Po velkém váhání si objednáváme gruzínskou pizzu chaãapuri,
dále pût kusÛ chinkali
(plnûné tûstoviny) a porci
pelmeÀÛ, sestávající z 20
ks. NeÏ se jídla doãkáme,
posloucháme zvlá‰tní smûs
muziky a na pﬁání nám
pustí také nûco gruzínské-

GASTRO

Naše hodnocení
První dojem:
Kvalita obsluhy:
Nabídka:
Gurmánsk˘ záÏitek:
Sociální zázemí:
Celkové hodnocení

66 %

průvodce
Prahou 14
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Pohodové Babí léto
Zahradní slavnost Babí léto se letos konala jiÏ
poãtrnácté. Teplé a sluneãné poãasí pﬁilákalo v sobotu 19. záﬁí nemálo náv‰tûvníkÛ jak do areálu Hostavického zámeãku, tak do Dolních Poãernic, kde se
odehrávala vût‰í ãást programu, z nûhoÏ si mohl
vybrat kaÏd˘. Pro poﬁadatele není vÛbec jednoduché
pﬁekvapit nûãím nov˘m, pokud nechtûjí rezignovat
na stále stejnou programovou nabídku. Letos si
Poãerniãtí napﬁíklad pﬁizvali Salon Julia z Jahodnice,
kter˘ byl v obleÏení Ïen a dívek, neboÈ poskytoval
zdarma ukázky líãení, úpravy vlasÛ a dal‰í kosmetické a kadeﬁnické poradenství. RovnûÏ v hospodáﬁské budovû ml˘na to bylo zase trochu jiné: tentokrát
se tu zabydlely pohádkové bytosti – lín˘ Honza,
âervená Karkulka s vlkem, vodníci ãi pekelník s jeÏibabou. A pro v‰echny, kdo mají rádi sladké, se
v kachlov˘ch kamnech regionálního muzea pekl po
celé odpoledne senzaãní ‰trÛdl, jemuÏ podvakráte
neodolal ani dolnopoãernick˘ starosta. TakÏe za rok
zase pﬁijìte nasát a ochutnat pohodu zdej‰ího Babího léta.
text a foto: j‰, ves (2)

Z v˘stavy obrazÛ Romana Franty

Obrázky dûtí z v˘tvarného ateliéru ARS PUERIS
budou v dolnopoãernické radnici vystaveny aÏ do
konce ﬁíjna
➙
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Zpûvák z âerného Mostu Hynek Tomm

V areálu Hostavického zámeãku bylo k vidûní vystoupení aerobiku a nûkolik pohádek

80. narozeniny Jiřího Hubače
Dodateãnû blahopﬁejeme k 80. narozeninám Jiﬁímu Hubaãovi, dramatikovi a prozaikovi, autorovi mnoha divadelních her a televizních
seriálÛ. Narodil se 27. 8. 1929 v Kyjích, kde stále bydlí.
Od poãátku své scenáristické tvorby spolupracoval s Jaroslavem Dietlem (seriál Tﬁi chlapi v chalupû, 1963), jeho vlastní prvotinou byla televizní hra Zítra a pozítﬁí (1963), následnû stál jako autor u zrodu televizního
seriálu Eli‰ka a její rod (1966). Od konce 60. let Jiﬁí Hubaã spolupracoval s reÏisérem Antonínem Moskalykem, dvûma cenami byl ohodnocen
televizní film Raport (1968), pozdûji byl ocenûn dal‰í televizní film Dlouhé podzimní odpoledne (1971), úspûch zaznamenala také inscenace Pozdní léto (1974). V 70. letech navázal Jiﬁí Hubaã spolupráci s Franti‰kem
Filipem, jejich první spoleãná práce, televizní film Lístek do památníku
(1976), byla ocenûna hlavní cenou na televizním festivalu v Plovdivu.
V˘razného úspûchu dosáhly dvû televizní inscenace s tématikou alkoholismu s Vladimírem Men‰íkem v hlavní roli – IkarÛv pád (1977, ocenûní na festivalech v Monte Carlu a v Praze) a TaÏní ptáci (1983), dal‰í
film Nezralé maliny (1982) byl opût ocenûn na televizním festivalu
Zlatá Praha. Populární byl také seriál Sanitka (1984). V 90. letech napsal
Jiﬁí Hubaã nûkolik scénáﬁÛ k filmÛm, které opût dosáhly znaãn˘ch úspûchÛ a zúãastnûn˘m hercÛm pﬁinesly ﬁadu ocenûní – Uãitel tance (1994),
Fany (1995), V‰ichni moji blízcí (1998) a Babí léto (2001). Z televizních filmÛ této doby stojí za zmínku vysoce kvalitní poãiny Hﬁbitov pro
cizince (1991) a Zámek v âechách (1993), na místû je také pﬁipomenout
tﬁídíln˘ televizní film Arrowsmith (1997) podle pﬁedlohy slavného spisovatele S. Lewise ãi inscenaci Anglická rapsodie (2004). Jiﬁí Hubaã

pí‰e také divadelní hry, zdramatizoval napﬁíklad slavné romány
Král Krysa nebo Komu zvoní
hrana. Na Ïádost Jiﬁiny Bohdalové a pﬁímo pro ni napsal v roce
1980 úspû‰nou divadelní hru
DÛm na nebesích (v roce 1993
byla zfilmována pod názvem
Jedna koãka za druhou, pochopitelnû s Hubaãov˘m scénáﬁem).
Dal‰í hrou napsanou pﬁímo pro
Jiﬁinu Bohdalovou byla Generálka (1986), pozdûji televiznû zpracovaná (Generálka Jeho Veliãenstva,
1995). V Národním divadle byla uvedena jeho hra Stará dobrá kapela
(1984), v 90. letech napsal libreto k muzikálu Johanka z Arku. V˘jimeãnû psal Jiﬁí Hubaã také prózu (román Nedûle s Bardotkou, 1965).
Jiﬁí Hubaã patﬁí k nejuznávanûj‰ím autorÛm pÛvodní televizní tvorby,
soustﬁeìuje se na problematiku mezilidsk˘ch vztahÛ s v˘razn˘m vykreslením psychologie postav, úzká spolupráce s renomovan˘mi reÏiséry mu
umoÏnila psát role pﬁímo pro konkrétní herce (t˘ká se napﬁíklad Vladimíra Men‰íka, Jiﬁiny Bohdalové nebo Jiﬁiny Jiráskové). Kromû jiÏ uveden˘ch ocenûní získal âeského lva za scénáﬁ k filmu Babí léto (2001),
v roce 1999 byl uveden do Dvorany slávy v anketû T˘t˘.
red, foto archiv
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VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY na ŘÍJEN
Ze systému hl. m. Prahy

Borská x Rotenská
VodÀanská x Skorkovská

V Humenci x Sadská
Mochovská x Zeleneãská
·estajovická x V Chaloupkách
Liblická x Klánovická
Hloubûtínská x V Chaloupkách

1. 10.

Svépravická x ·estajovická
VaÀkova x V Chaloupkách
Konzumní x Na Obrátce
Karda‰ovská u obchod. stﬁediska
Zámeãnická x Mochovská

7. 10

Nehvizdská x Zeleneãská
Hejtmanská x Vranovská
Chvaletická x Vizírská (chodník)
Kukelská x Chvaletická
Tálínská x Oborská
Nedvûdická x ÎehuÀská

8. 10.

Îelivská x Metujská
Tálínská u ã.p. 15
Hamerská x Církviãná
Dﬁítenská x Velkoborská
·imanovská x Za ‰kolou

14. 10.

Spolská x Mílovská
Horusická x Osická
Zvíkovská x Dáﬁská
Vlkovická x Dvoﬁi‰Èská
Jednostranná
RoÏmberská x Podli‰ovská

15. 10.

Vírská x Branská
Jordánská x Svárovská
Svûtská x Lipnická

21. 10.

Cvrãkova x Burdova
Splavná x Svárovská
Babylonská x Jordánská
Koclíﬁova x VodÀanská
Koclíﬁova x Kaãínská
Lásenická x Lipnická

22. 10.

Jezdovická x Froncova
Lipenské námûstí
NeÏárská x Jansova
Hodûjovská x Za Rokytkou

29.10.

Mochovská x Zeleneãská
Svépravická x ·estajovická
Poﬁíãanská x Klánovická
Konzumní x Na Obrátce

4. 11.

VaÀkova x V Chaloupkách
Zámeãnická x Mochovská
Hejtmanská x Vranovská
Karda‰ovská u obchod. stﬁediska
Chvaletická x Vizírská (chodník)
Cidlinská x Mar‰ovská

5. 11.

Ze systému MČ Praha 14
9. kvûtna x Písãitá

7. 10.

Doubecká x Ba‰t˘ﬁská

8. 10.

ManÏelÛ Dostálov˘ch ã. p. 1303

8. 10.

NEBEZPEČNÉHO ODPADU
Odpady, které sbíráme: rozpou‰tûdla, kyseliny, zásady, fotochemikálie, pesticidy, záﬁivky a jin˘ odpad obsahující rtuÈ, oleje a tuk (kromû jedlého), barvy, tiskaﬁské barvy, lepidla, pryskyﬁice, detergenty a odma‰Èovací pﬁípravky, nepouÏitelná cytostatika a léky, baterie a akumulátory.

Zastávky na sbûrové trase „B“ ve ãtvrtek 1. ﬁíjna
Koclíﬁova x Kaãínská
Vírská x Burdova
Splavná x Okrouhlíkova
Svûtská x Jordánská
Za ‰kolou x ·imanovská
Jezdovická x Froncova
Vidlák x Novozámecká
Lipenské nám.

15.00–15.20
15.40–16.00
16.10–16.30
16.40–17.00
17.10–17.30
17.40–18.00
18.10–18.30
18.40–19.00

Zastávky na sbûrové trase „C“ ve ãtvrtek 29. ﬁíjna
Panenská x 9. kvûtna
Ba‰t˘ﬁská x Bezdrevská
Horusická x Osická
Dáﬁská x Zvíkovská
Zacharská x Velkoborská
Dvoﬁi‰Èská x Vlkovická
Lánská x Oborská (u rybníka)
Hejtmanská x Vranovská

15.00–15.20
15.30–15.50
16.00–16.20
16.30–16.50
17.00–17.20
17.30–17.50
18.10–18.30
18.40–19.00

V uveden˘ch dnech je obsluhována celá sbûrová trasa se v‰emi zastávkami. Nebezpeãné odpady odevzdávejte v˘hradnû obsluze sbûrového vozidla!
OÎP ÚMâ Praha 14

12. 10.

Smikova x Gen. Janou‰ka

13. 10.

Va‰átkova x DoleÏalova

14. 10.

Bryksova proti ãp. 949

15. 10.

Trytova x Paculova

19. 10.

·romova x Gen. Janou‰ka

20. 10.

DoleÏalova chodník proti ãp. 1051

21. 10.

Dygr˘nova x Breicetlova

22. 10.

Bryksova x Kpt. Stránského

26. 10.

Bobkova proti ãp. 747

29. 10.

Velkoobjemové kontejnery jsou pﬁistavovány do 11 hodin dne dle rozpisu a odváÏeny následující den.

Velkoobjemové kontejnery jsou pﬁistavovány do 14 hodin dne dle rozpisu.

Harmonogram mobilního sběru

Bouﬁilova x Bojãenkova

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 a podlahov˘ch krytin (lina, koberce). Kontejnery nejsou urãeny na stavební suÈ,
v˘kopovou zeminu, rostlinn˘ a Ïivoãi‰n˘
odpad, nebezpeãné sloÏky komunálního odpadu a odpad z podnikatelské ãinnosti.
NedodrÏení v˘‰e uvedeného ustanovení je kvalifikováno jako pﬁestupek, kter˘ je následnû
ﬁe‰en ve správním ﬁízení, v nûmÏ lze uloÏit
pokutu do v˘‰e 200 000,– Kã.
OÎP ÚMâ Praha 14

Šipky opět
volají
Po nûkolikamûsíãní pﬁestávce se budou opût
konat dûtské ‰ipkové turnaje, a to v pﬁíjemné hernû restaurace Za Horou, âeskobrodská 1. První se
uskuteãní poslední ﬁíjnov˘ den, tedy v sobotu 31.
ﬁíjna, druh˘ pak 19. prosince. Hraje se klasické
301–501 double out, s prezentací se poãítá ve 14
hodin, se zahájením o 30 minut pozdûji a systém
bude zvolen aÏ podle poãtu úãastníkÛ. Pro zájemce
uvádíme, Ïe restaurace Za Horou je pﬁímo u stejnojmenné stanice autobusÛ 109, 181,
kresba: Petr Drábek
183 a 208.

Novinka pro teenagery
V dubnovém vydání ListÛ jsme nav‰tívili hodinu aerobiku cviãitelky Jany Pacasové ve fitcentru Fantom, kde jsme mimo jiné slibovali i chystanou novinku v podobû cviãení a tance pro teenagery. Nu, podzim je tady a s ním i slíbené hodiny,
zejména pro mládeÏ mezi 11 aÏ 15 lety, ov‰em tahle vûková hranice není v Ïádném
pﬁípadû omezená. Od pondûlí 5. ﬁíjna v 16 hodin budou vítáni v‰ichni, kdo mají rádi
tanec a pohyb vÛbec. Pod trendy názvem Energy dance zaãínají hodiny s lektorkou, choreografkou a instruktorkou aerobiku Janou Pacasovou.
vok
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140 druhů imitace dřeva
10 druhů dýhy
45 druhů skleněných výplní
15 druhů bambusových
a ratanových výplní
Praha 9 Breitcetlova 771 (Černý Most)
tel.: 603 242 133, 224 317 142
Praha 2

Firma Úprava interiérÛ Spilka zaujímá na na‰em trhu jiÏ 14 let jednu z pﬁedních
pozic. Za tuto dobu vybudovala po Praze síÈ prodejen, kde si kaÏd˘ mÛÏe vybrat
ﬁe‰ení u‰ité pﬁímo na míru. V˘robu a montáÏ pro vás zaji‰Èují profesionální truhláﬁi s dlouholetou praxí. K v˘robû ‰atních skﬁíní pouÏíváme nejnovûj‰í materiály v prvotﬁídní kvalitû. Díky této kvalitû poskytujeme na na‰e systémy posuvn˘ch dveﬁí záruku 5 let.
Centrální v˘robnu máme v Praze-Mûcholupech a odtud provádíme distribuci po celé âeské republice. Na‰ím prvoﬁad˘m cílem je uspokojit zákazníka nejvy‰‰í kvalitou a spolehlivostí, zároveÀ se
snaÏíme, aby na‰e v˘robky byly cenovû dostupné v‰em. Také proto jsme v poslední dobû uzavﬁeli partnerství s firmou Essox, která zákazníkÛm umoÏÀuje nákup na‰ich v˘robkÛ na splátky.
ProtoÏe se na‰e firma specializuje jiÏ ﬁadu let na vybavení a úpravu interiéru, tak na‰e sluÏby nacházejí uplatnûní v‰ude tam, kde je kladen dÛraz na vyuÏití úloÏného prostoru a moderní design.

Bělehradská 36
tel.: 222 563 026

Praha 4

DŮM-BYT, Na Pankráci 57
tel.: 602 172 232

Praha 8

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

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

ÚČETNÍ POHOTOVOST 608 608 309

Fa ·míd a Syrov˘
– pﬁestavby bytov˘ch jader
na klíã, do 7 dnÛ
– pﬁestavby a rekonstrukce
– obklady a dlaÏby
– ostatní stavební práce

 vedení účetnictví od 309 Kč
 daňová správa
 jednání s úřady
 finanční audit
 VAŘÍME DOBROU KÁVU

tel. 606 903 561, 606 318 139

UDK@email.cz
+420 272 704 417
Účetnictví a daně – Kutnohorská 309, s. r. o.,
109 00 Praha 10-D. Měcholupy

•

NáboÏenská obec CâSH v Praze-Hloubûtínû, Kbelská 250/30 hledá varhanici (varhaníka) pro nedûlní bohosluÏby, plat 150 Kã/hod.,
telefon: 777 148 879.
10/14
Malíﬁské a lak˘rnické práce, nátûry oken,
dveﬁí, topení, podlahy, zábradlí atd. vãetnû hrubého úklidu, tel.: 603 221 653.
10/15
Hledáme men‰í byt k pronájmu v Praze 9
i jinde pro 2 os. – nekuﬁáci bez zvíﬁat, zaﬁízení
na dohodû. T.: 220 806 245, 605 845 088.
10/16
âistíme koberce a ãalounûn˘ nábytek
mokrou metodou profi strojem karcher, levnû –
bez pau‰álu, od 15 Kã/m2, doprava po Praze 9
zdarma. T.: 777 717 818.
10/17

•
•

Solná jeskynû ISIS
v Hloubûtínû

• léčí astma, alergie, ekzémy
• posiluje imunitu
• nabízí cvičení pilates a jógy

•

Zveme Vás na den otevﬁen˘ch dûtí

dne 28. ﬁíjna 2009
na adrese ‰kolky:
Herdovská 806/1, Praha 9-Kyje

Přijďte i s dětmi!
P-9 Hloubětín, Poděbradská 489 – 50 m od metra „B“ Hloubětín
Tel.: 724 360 380, 281 868 668
www.solnajeskyneisis.cz

Koňský hnůj v jakémkoliv množství
dovezu za symbolickou cenu.
Telefon 602 371 605.

Pﬁistavení – odvoz – kontejnery 2 m3 – 9 m3
na suÈ, stavební a domovní odpad.
Pﬁistavení kontejneru zdarma.
Telefon: 602 371 605
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PLACENÁ ¤ÁDKOVÁ INZERCE
Koupím byt nebo rodinn˘ dÛm jakékoli veli•kosti,
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.: 222 941 032.
1/02

po–pá: 10–18 hod.

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

•

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

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

390.
• Malíﬁské i lak˘rnické práce tel. 606 227 2/09
kobercÛ, ãalounûní, mytí oken. Tel.
•603âi‰tûní
973 500.
2/19

KOMPLETNÍ PRÁCE
ELEKTRIKÁ¤SKÉ A STAVEBNÍ

aÏ 8000,– zapl. za obraz od E. Famíry,
•cca3000,–
35 000,- nabízíme za obraz moﬁe lodû od Jos.
Svobody, dále nakupujeme st. stﬁíbrné pﬁedmûty
– st. cukﬁenky, mísy, svícny, celé soupravy, 3500,–
za st. Sv. dukáty, pﬁímo platíme i zl. mince carského Ruska, a j. zl. ‰perky s bril. i bez. INTERANTIK Praha 9, Pod pekárnami 3, tel.: 283 893
334, event. 604 477 771, pﬁítomnost znalce po a ãt
ãi po dohodû. Pﬁímo naproti Metra-B Vysoãanská!
9/04

Pro vá‰ klid a bezpeãí!

Ná‰ bezpeãnostní systém Siemens Sintony 60 je
urãen pro vá‰ dÛm, byt ãi kanceláﬁ. Neﬁíkáme, Ïe
je nejlep‰í. Neﬁíkáme, Ïe je nejdokonalej‰í – to
proto, Ïe v˘robky znaãky Siemens prostû takové
jsou! MÛÏete si vybrat ze dvou základních provedení – systém propojen˘ vodiãi (doporuãujeme do
novû stavûn˘ch nebo rekonstruovan˘ch domÛ
a bytÛ) a bezdrátov˘ systém, kter˘ je o nûco draÏ‰í, ale bûhem 2.hodin Vám ho namontujeme a máte
svÛj domov pod kontrolou. Sintony 60 bude na
zlodûje nejen houkat, ale po‰le na vá‰ mobil zprávu a tuto zprávu mÛÏe poslat i na policii. Mimo to
budete vûdût, kdy pﬁi‰lo va‰e dítû ze ‰koly, zda
u vás nehoﬁí ãi neteãe voda z praãky. Rozhodneteli se pro Sintony 60, staãí zavolat na ãíslo 602 257
239 a v‰e ostatní vyﬁe‰íme za vás. Vlastnû ne!
Budete si muset vybrat z na‰í velké ‰kály barevného provedení, protoÏe Sintony 60 – to je barevn˘ svût va‰eho klidu a bezpeãí. Více na: www.sintony60.cz, patrik.forman@rosch.cz, ROSCH
s.r.o., Pelu‰ková 1406, PRAHA 14, (za Squashov˘m klubem Pro-6 a pizzerií Positano) 10/04

REKONSTRUKCE BYTÒ,
BYTOV¯CH JADER A KUCHYNÍ
Elektroinstalaãní, zednické, obkladaãské
a instalatérské práce na klíã
dle poÏadavkÛ kuchyÀsk˘ch studií a zákazníkÛ
AUTODOPRAVA – ZEMNÍ PRÁCE
MILAN PETRUÎÁLEK
•
•
•
•
•

Kontejnery, sklápûã, valník Tel.: 281 931 419
Sutû, odpad, zemina
Mobil: 603 242 142
Písky, drtû, kaãírek
Fax: 281 931 512
Demolice – hydraul. kladivo www.sute-pisky.cz
Deponie Praha 9
Novozámecká 520, Praha 9, Dolní Poãernice 190 12

10/05

•

Fotoateliér – Bobkova 738, prÛkazové fotografie na poãkání, rodinné foto, sbûrna fotoprací
i zhotovení fotek na poãkání, 777 200 271,
www.studioren.cz.
10/07

• Hledáme spolehlivou paní na hlídání 3 dûtí
(3, 4, 6) v Hostavicích i na pln˘ úvazek. Tel.: 603
759 422. Vlastní auto v˘hodou.

10/08

zahradu s domkem poblíÏ Lidlu –
•H.Pronajmu
Poãernice, cena 3200 Kã/mûsíc – pouze pro
celoroãní rekreaci, tel.: 777 263 261.

10/09

Realitní kanceláﬁ pﬁijme do svého t˘mu nové
•kolegy.
Práce na ÎL. Své Ïivotopisy, prosím, zasílejte na email.: martin.stepnicka@realityprostor.cz.
10/11

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

VETERINÁRNÍ KLINIKA PARNÍK
Ordinační hodiny denně
PO – PÁ
9.00 – 20.00
SO + SV
9.00 – 13.00
NE
15.00 – 19.00
Gen. Janouška 902
Praha 9 – Černý Most II
Tel. 281 918 862, 736 481 098
www.veterina-parnik.cz

obalov˘ materiál (kartony) a plas•ty,Vykupujeme
zaji‰Èujeme zdarma svoz, tel.: 602 155 189,
271 085 617.

Letní v˘prodej
slevy 30–70 %
na v‰e

733 715 505

Veterinární klinika
pro malá zvíﬁata
Ha‰kova 16, 250 88 âelákovice ZáluÏí.
Tel.: 326 991 099
Po–So 9–12, 14–20 Ne 15–19

Veterinární klinika
Kpt. Stránského 999, âern˘ Most
Tel.: 281 910 491 Po–Pá 9–12, 14–19 hod.

www.veterinainfo.cz
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PRAHA 14

Ve spolupráci
s taneãní ‰kolou
Astra Praha
Ing. Miroslava
BroÏovského

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

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

UZÁVùRKA inzerce a pﬁíspûvkÛ
do ã. 11/2009 je 15. 10. 2009
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Zážitky uprostřed lesů
Nádherné záﬁijové babí léto jen dokreslilo atmosféru víkendu plného dojmÛ,
dobrodruÏství, poznání a zábavy, kter˘ proÏilo 18 dûtí z Prahy 14 od 18. do
20. záﬁí v Krkono‰ském sídle asociace dûtsk˘ch domovÛ Webrovka v lesích obce
Voletiny u Trutnova. Pobyt zorganizovala a financovala Mûstská ãást Praha 14
a dvû pracovnice odboru sociálních vûcí
a zdravotnictví coby odborn˘ doprovod
posílily dal‰í dvû – z Pacifiku (nízkoprahov˘ klub o.s. Mot˘lek) a z o.s. Zajíãek
na koni. ¤editel Webrovky Jiﬁí Oudes mûl
pro dûti pﬁichystánu ﬁadu pﬁedvapení –
hned pﬁi páteãní cestû tam jim domluvil
náv‰tûvu pﬁírodního areálu „·tastná zemû“
v âeském ráji, kde se mohly vydovádût
na prolézaãkách, skákadlech, hradech atd.
a sotva si vybalily vûci ve sv˘ch pokojích,
uÏ nastupovaly do staré vojenské V3S
a vezly se do lesÛ v okolí na bojovou hru.
V podobném duchu nabit˘ program trval
aÏ do nedûlního odpoledne, kdy se vracely domÛ. Krkono‰ská Webrovka je jedno z mála zaﬁízení pro dûti, kde se v plné
míﬁe aplikuje tzv. záÏitková pedagogika.
Jde o zpÛsob vzdûlávání a v˘chovy, pﬁi
nûmÏ je poznání postaveno na proÏitku
a emoci. Formou hry a zábavy si tak dûti
v‰tûpují do pamûti ty nejdÛleÏitûj‰í vûci
a navíc je to baví. Dík za v˘bûr skvûlého
zaﬁízení, organizaci pobytu a vﬁel˘ pﬁístup
ke v‰em dûtem patﬁí zejména Janû ·toskové z odboru sociálních vûcí a zdravotnictví Mâ Praha 14.
text a foto: ves
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Křest knihy o letcích
V rámci leto‰ního pochodu kolem Prahy 14 probûhne na jeho trase v Galerii 14, nám. Plk. Vlãka 686, âern˘ Most kﬁest právû vydané publikace Letci v názvech ulic âerného Mostu. Knihu,
kterou vydala Mâ Praha 14 v grafickém studiu
Artedit, slavnostnû pokﬁtí v sobotu 24. ﬁíjna
v 11 hod. starosta Prahy 14 Miroslav Fronûk spoleãnû s Ivetou Irvingovou, dcerou genmj. v. v.
Jana Romana Irvinga, a Michalem Urbanem,
pﬁedsedou praÏské odboãky Svazu letcÛ âR.
Dobovou atmosféru 30. a 40. let minulého století, kdy na‰i letci opustili âSR, aby se mohli
aktivnû zapojit do bojÛ na stranû protihitlerovské koalice, zprostﬁedkuje bûhem kﬁtu Saxofonové kvarteto Bohemia. Úãastníci pochodu,
kteﬁí do Galerie 14 dorazí do 15 hod., obdrÏí publikaci o letcích zdarma.
red

