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Všem našim čtenářům a občanům
Prahy 14 přejeme pohodové
vánoční svátky a šťastný nový rok 2011.

aktuality

Ustavující jednání

zastupitelstva
Ke svému ustavujícímu jednání se Zastupitelstvo MČ Praha 14 sešlo v pondělí
15. listopadu do Galerie 14 na Černém
Mostě. Ustavující jednání svolal a v úvodní
části řídil končící starosta ing. Miroslav
Froněk, do jehož rukou složilo všech třicet
jedna zastupitelů předepsaný slib následně
stvrzený podpisem.
ZMČ stanovilo počet uvolněných členů
zastupitelstva na pět a zvolilo Radu MČ
Praha 14 ve složení: starosta Bc. Radek
Vondra, zástupkyně starosty Ing. Mgr. Lucie Svobodová a Soňa Tománková, zástupce starosty Ing. Břetislav Vodák
(všichni uvolněná funkce), členové rady
Mgr. Marek Polach, Jan Hron, Linda
Kroupová, Jaroslav Jenšík a Lubomír Vůjtěch (všichni neuvolněná funkce), Ing. Ilonu Pickovou uvolnilo k výkonu funkce
předsedkyně výboru.

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
poprvé od počátku existence Prahy 14
dochází ke změně v politickém vedení a na
radnici přicházejí zástupci hned tří stran.
Do politiky jsem vstoupil proto, abych
městskou část, kde přes 20 let žiji, učinil
příjemným místem pro život. Vím, že to
nedokážu sám, ale věřím, že s lidmi v koalici TOP 09, ČSSD a Strany zelených mám
šanci udělat velký krok kupředu. Jsem tu
pro politiku, ne pro politikaření. Mým
cílem je otevřít Radnici lidem, najít a řešit
problémy, které vás i mne skutečně trápí
a zapojit toho, kdo má zájem konstruktivně spolupracovat. To vše při respektování
možností rozpočtu, neustálého hledání
nových zdrojů a důrazu na efektivitu. Politika i vedení radnice je práce pro vás –
občany Prahy 14. Vy budete hodnotit, jak
se nám naše úsilí daří.
Uplynulý rušný měsíc byl ve znamení
komunálních voleb a povolebních vyjednávání. Přeji vám nyní klidné adventní dny,
příjemné prožití vánoc a vstup do nového
roku.
Bc. Radek Vondra
2 Končící starosta Ing. Miroslav Froněk
a MUDr. Kateřina Pavlíčková, která byla jmenována předsedkyní kontrolního výboru ZMČ
3 Zastupitelé při slavnostním slibu
5 Rada MČ Praha 14 (uprostřed tajemník
úřadu Ing. Luděk Lisý a nový starosta
Bc. Radek Vondra)
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Zvolení členové Zastupitelstva MČ Praha 14
Za TOP 09
Jan Hron
42 let, podnikatel
v oboru zahradních
staveb a wellness,
bydliště: Černý Most
funkce: člen Rady

MUDr. Jan
Kaufman
48 let, primář Vysočanské nemocnice
a předseda ČLK Prahy 9 a 14, bez politické příslušnosti,
bydliště: Hloubětín

Pavel Mašek
36 let, předseda
správní rady Nadačního fondu Porozumění, bydliště: Kyje

Mgr. Marek
Polach

Jan
Rambousek

Dr. Mgr. Petr
Štulc

32 let, manažer –
biotechnologie, bydliště: Jahodnice
funkce: člen Rady

33 let, multimediální technik, bydliště:
Hostavice

42 let, finanční ředitel, bydliště: Kyje

Soňa
Tománková

Mgr. Vladimír
Tománek

Bc. Radek
Vondra

32 let, manažerka,
bydliště: Černý Most
funkce: zástupkyně
starosty

36 let, podnikatel
v oblasti finančního
poradenství, bydliště: Černý Most

38 let, ředitel telekomunikační společnosti, bydliště: Kyje
funkce: starosta

Ing. Jaroslav
Chládek

Josef Kutmon

Ing. Pavel
Mixa

Za ODS
51 let, OSVČ,
bydliště: Kyje

49 let, obchodní
manažer, bydliště:
Kyje

MVDr. Martin
Pangrác

MUDr. Kateřina Pavlíčková

Vladimíra
Petzoldová

47 let, obchodní
ředitel, bydliště:
Hloubětín

58 let, lékařka, členkou ZMČ Praha 14
je již páté volební
období, bydliště:
Kyje

65 let, technik –
důchodce, členkou
ZMČ Praha 14 je
třetí volební období,
bydliště: Hloubětín

Tomáš
Velík, MBA

Jiří Zajac

Mgr. Jitka
Žáková

48 let, kontrolor,
bydliště: Hloubětín
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54 let, obchodní
ředitel, bydliště: Kyje

33 let, živnostník,
bydliště: Černý Most

58 let, školství,
v minulém volebním
období byla zástupkyní starosty, bydliště: Hloubětín

zpravodajství z radnice

prosinec 2010

Za ČSSD
Jaroslav Jenšík
36 let, podnikatel,
bydliště: Černý Most
funkce: člen Rady

Ing. Mgr. Lucie
Svobodová
28 let, podniková
právnička,
bydliště: Hloubětín
funkce: zástupkyně
starosty

Linda
Kroupová

Hana
Muhrová

26 let, poradce,
bydliště: Černý Most
funkce: členkou Rady

50 let, poštovní
úřednice, bydliště:
Kyje

Josef Ťoupal
69 let, OSVČ,
bydliště: Kyje

Ing. Břetislav
Vodák

Lubomír
Vůjtěch

57 let, ředitel společnosti, bydliště:
Černý Most
funkce: zástupce starosty

49 let, revizní technik, členem ZMČ
Praha 14 je druhé
volební období, bydliště: Černý Most
funkce: člene Rady

Za Stranu zelených
MUDr. Lubomír Kulíšek
55 let, lékař, bydliště: Hloubětín

Ing. Ilona
Picková
43 let, pedagog –
koordinátor ekologické výchovy, členkou ZMČ Praha 14
je druhé volební období, bydliště: Kyje
funkce: uvolněná předsedkyně výboru

Za Věci veřejné
Zuzana
Grigarová

Jiří Šebek

44 let, asistentka
advokáta, členkou
ZMČ Praha 14 byla
v letech 1998–2002,
bydliště: Černý Most

60 let, stavební technik, členem ZMČ
Praha 14 byl již po
tři volební období
v letech 1994 až
2002 a 2006–2010,
bydliště: Hostavice

Jitka Krátká

Viktor Šíma

63 let, učitelka, členkou ZMČ Praha 14
je již čtvrté volební
období, bydliště:
Hloubětín

45 let, bez politické
příslušnosti, technik,
bydliště: Černý Most

Za KSČM

Zřízené výbory a jejich
složení
ZMČ Praha 14 zřídilo na volební období 2010–2014 výbory finanční, kontrolní a pro výchovu a vzdělávání
a místní Agendu 21.
ZMČ jmenovalo: ■ předsedou finančního výboru Mgr. Dr. Petra Štulce
a členy výboru Mgr. Vladimíra Tománka, Mgr. Ondřeje Dolínka, MUDr. Lubomíra Kulíška, Ing. Václava Hollana,
MVDr. Martina Pangráce, Jiřího Zajace ■ předsedkyní kontrolního výboru
MUDr. Kateřinu Pavlíčkovou a členy
výboru Jitku Krátkou, Miroslava Dvořáka, Zuzanu Grigarovou, Ing. Ludmilu Ševčíkovou ■ předsedkyní výboru
pro výchovu a vzdělávání a místní
Agendu 21 Ing. Ilonu Pickovou a členy
výboru Jana Rambouska, Mgr. Lenku
Ottovou, Ing. Pavlu Boturovou, Tomáše Velíka, MBA ■ Mgr. Daniela Rovana
tajemníkem finančního výboru, Mgr. Evu
Štětinovou tajemnicí kontrolního výboru, Mgr. Jana Špatenku tajemníkem
výboru pro výchovu a vzdělávání a místní Agendu 21
ZMČ ■ pověřilo MUDr. Jana Kaufman, Mgr. Marka Polacha, Mgr. Jitku
Žákovou, Josefa Kutmona, Tomáše
Velíka, MBA k přijímání prohlášení
o uzavření manželství ■ pověřilo Hanu
Muhrovou, Vladimíru Petzoldovou,
Ing. Jaroslava Chládka podepisováním
doložek na listinách MČ Praha 14, které osvědčují právní úkony vyplývající
z ustanovení § 43 zákona č. 131/2000
Sb., o hl. m. Praze ve znění pozdějších
předpisů ■ schválilo poskytnutí odměny bývalým členům ZMČ Praha 14
Ing. Miroslavu Vysloužilovi, Evě Dokonalové a Miroslavu Dvořákovi ■ schválilo měsíční odměny za výkon funkce
neuvolněným členům zastupitelstva
s účinností od 17. 10. 2010 a stanovilo
paušální částku pro náhradu výdělku
neuvolněným členům zastupitelstva,
kteří nejsou v pracovním poměru nebo
v jiném obdobném poměru na období
od 16. 11. 2010 do 31. 12. 2011
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Informace z jednání Rady MČ Praha 14
Na svém 98. jednání dne 19. 10.
Rada mimo jiné
Souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo s firmou TOKA, s. r. o. na akci „Nábytek –
ubytovna Sadská 530“ (ubytovna bude
sloužit pro učitele)
Souhlasila s finančním krytím spoluúčasti
zřizovatele (MČ Praha 14) v případě přidělení grantu ZŠ Vybíralova a ZŠ Bří Venclíků
na rekonstrukci a opravu školních hřišť
Souhlasila s uzavřením darovací smlouvy
s Nadací pro rozvoj MČ Praha 14 na přijetí
daru ve výši 350 000 Kč na výstavbu hřiště
na Jahodnici
Souhlasila s návrhem smlouvy mezi MČ
Praha 14 a Ministerstvem životního prostředí o poskytnutí grantu na rozvoj místní
Agendy 21 jako nástroje pro aktivní participaci veřejnosti a zvyšování efektivity
samosprávných činností (realizace projektu
začne 1. 12. 2010 a bude ukončena 30. 11.
2012, odhad celkových nákladů projektu
činí 970 700 Kč)
Souhlasila s přijetím finančního daru účelově určeného ve výši 18 000 Kč na nákup
hraček pro děti MŠ Šebelova od Sdružení
rodičů MŠ „Obláček“
Souhlasila s přijetím finančního daru účelově určeného ve výši 5 000 Kč na nákup
hraček a didaktických pomůcek pro děti
MŠ Šebelova od paní Fleishhansové
Nesouhlasila s povolením výjimky dle ustanovení čl. 10 odst. 3 vyhlášky č. 26/1999
Sb., o obecných technických požadavcích
na výstavbu v hl. m. Praze pro umístění
stavby „Panorama Kyje II“ z důvodu stálého zhoršování dopravní situace v oblasti Na
Hutích a negativního dopadu na životní
prostředí
Stanovila výši nájemného za nebytové prostory restaurace se zázemím o celkové
výměře 159,68 m2 v objektu kulturního
domu Kyje, ul. Šimanovská ve výši roční
sazby 1 500 Kč/m2/rok a výši nájemného za
nebytové prostory ubytovny se zázemím
o celkové výměře 477,85 m2 v témže objektu ve výši roční sazby 330 Kč/m2/rok,
v obou případech s účinností od 15. 12.
2010
Schválila poskytnutí finančního příspěvku ve výši 20 000 Kč Pestré společnosti,
o. p. s. na provozní náklady v roce 2010
(tato nezisková organizace se sídlem v Praze
14 se zabývá výcvikem asistenčních psů pro
lidi s postižením)
Schválila poskytnutí finančního daru ve
výši 10 000 Kč občanskému sdružení
Dokumenty, mládež & společnost, který
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bude sloužit jako příspěvek na financování
projektu šíření DVD s audiovizuálními
svědectvími dcer politických vězňů „Dcery
50. let“ na školy se sídlem na území hl. m.
Prahy
Vzala na vědomí návrh Střednědobého plánu rovoje sociálních služeb na území hl. m.
Prahy na léta 2011–2013 (jedná se o obsáhlý padesátistránkový materiál s velmi
zajímavou demografickou analýzou)
Stanovila garanty za jednotlivé problémy
definované veřejností v rámci Fóra Zdravého města a následné ověřovací ankety
Na svém 99. jednání dne 26. 10.
Rada mimo jiné
Souhlasila s návrhem programu ustavující-

ho zasedání Zastupitelstva MČ Praha 14
Doporučila schválit Jednací a Volební řád

pro 1. ustavující zasedání ZMČ Praha 14
Doporučila pověřit min. 3 členy ZMČ Pra-

ha 14 podepisováním doložek na listinách MČ Praha 14, které osvědčují právní
úkony vyplývající z ustanovení § 43 zák.
č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze ve znění
pozdějších předpisů
Doporučila pověřit min. 3 členy ZMČ Praha 14 v souladu s ustanovením § 4 odst. 1
zákona č. 94/1963 Sb., o rodině ve znění
pozdějších předpisů k přijímání prohlášení
o uzavření manželství
Doporučila zřídit na volební období 2010 až
2014 výbory ZMČ Praha 14: – výbor kontrolní a výbor finanční, jmenovat: a) předsedu kontrolního výboru, členy kontrolního
výboru, b) předsedu finančního výboru, členy finančního výboru, tajemníkem finančního výboru Mgr. Daniela Rovana a kontrolního výboru Mgr. Evu Štětinovou
Souhlasila s připojením objektu MŠ Sadská 530 na pult ochrany Správy služeb
hl. m. Prahy
Vzala na vědomí odstoupení Mgr. Evy Štětinové z funkce vedoucí odboru Kanceláře
starosty ke dni zvolení Rady MČ Praha 14
pro období 2010–2014 z důvodu nástupu
Bohumila Sobotky po ukončení volebního
mandátu zpět na původní funkci v souladu
se zákoníkem práce
Na svém 100. jednání dne 2. 11.
Rada mimo jiné
Souhlasila s poskytnutím přístřeší formou
bytu v ulici Broumarská pro žalované bytem Rochovská 764 na základě pravomocného rozsudku soudu
Schválila podání žaloby na vyklizení z podnájmu bytu v č. p. 754 ulice Maňákova
z důvodu jeho neoprávněného užívání

Vzala na vědomí protokol o kontrole výko-

nu státní správy na úseku matrik provedený dne 19. 10. kontrolní skupinou odboru živnostenského a občanskosprávního
Magistrátu hl. m. Prahy.
Nesouhlasila s vydáním změny č. Z 1891/07
územního plánu sídelního útvaru hlavního
města Prahy, která navrhuje rozšíření plochy kontejnerového překladiště o část plochy zahradnictví na západ od komunikace
Průmyslová ve výhledovém horizontu z důvodu nárůstu objemu silniční dopravy, které by používaly stávající komunikační síť
procházející bezprostředně obytnou zástavbou Hloubětína, Kyjí i Hostavic a které by
se projevily nárůstem imisní i hlukové zátěže území, kde jsou již dnes imisní a hlukové
zátěže překročeny
Nesouhlasila s vydáním změny č. Z 1918/07
územního plánu sídelního útvaru hlavního
města Prahy, která ponechává ve výhledovém horizontu západní úsek Vysočanské
radiály od Průmyslového polookruhu k Balabence, aniž by zohlednila časové rozpětí
mezi zprovozněním východní části radiály
a možnosti plynulého pokračování do centra
bez opětovného navedení automobilového
provozu jižně na Kbelskou a Kolbenovu, či
Poděbradskou z R10, D11 a SOKP 510
Na svém 101. jednání dne 9. 11.
Rada mimo jiné
Schválila ceny za ubytování a služby s ním

spojené a ubytovací řád v ubytovně pro
učitele Sadská 530
Schválila úpravu odpisových plánů příspěvkových organizací pro rok 2010
Schválila poskytnutí finančního daru ve
výši 20 000 Kč pro Asociaci nositelů legionářských tradic, o. s., který bude použit
jako příspěvek na financování akce „Podzimní společenský večer ANLET“ konané
dne 12. 11. v hotelu DUO v Praze 9
Schválila poskytnutí finančního daru ve
výši 20.000 Kč pro SK NEPTUN, o. s.,
který bude použit jako příspěvek na financování akce „Vánoční cena Prahy“, konané
ve dnech 3. až 5. prosince
Vzala na vědomí složení hlavní inventarizační komise pro zajištění inventarizace majetku a závazků hl. m. Prahy, jehož správa je
Statutem hl. m. Prahy svěřena MČ Praha 14 k 31. 12. 2010
Vzala na vědomí informaci o plnění úkolů
Rady a Zastupitelstva MČ Praha 14 ke dni
9. 11. 2010
Rozhodla uzavřít smlouvu o dílo na realizaci akce „odstranění staveb řadových garáží
na pozemcích parc. č. 2626/28 až 30,
2626/32 až 35, 2626/51 a 2626/55, k. ú.
Kyje“ s firmou EKIS, s. r. o.
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Kulturní a sportovní akce radnice
PROSINEC
Mikulášská nadílka
Srdečně zveme děti a jejich rodiče
na Mikulášskou nadílku, která se
koná v sobotu 4. prosince ve dvou
stejných představeních od 11 a 14
hodin v kulturním domě Kyje,
Šimanovská 47. Po shlédnutí
pohádky přinesou Mikuláš, anděl
a čert dětem nadílku. Předprodej
vstupenek bude 22. 11., 24. 11.,
29. 11. a 1. 12. od 7.30 do 17.30
hodin v budově ÚMČ Praha 14,
úsek kultury a sportu, 5. patro
č. dveří 502 a 506. Vstupné dospělí 50 Kč a děti 30 Kč. Sponzorem je
Coca-Cola.

Dětský šipkový turnaj
Šipkové týmy Plzeňka A a B
s panem Jaroslavem Dragounem
za podpory MČ Praha 14 pořádají
v sobotu 11. prosince Dětský šipkový turnaj. Prezence od 14 hodin,
začátek hry ve 14.30 hodin. Startovné činí Kč 50 Kč. Turnaj se
uskuteční v restauraci Za Horou na
Českobrodské ulici č. 1 (u stanice
autobusů 208, 109 a 181).

Vánoce ve stanu
V pondělí 13. prosince se na prostranství u kašny na konečné stanici metra Černý Most bude konat
předvánoční trh ve stanu. Zde od
13 do 17 hodin budou neziskové

organizace z Prahy 14 vystavovat
a prodávat své výrobky a drobné
dárkové předměty. Přijďte si i vy
vybrat hezké vánoční dárky pro
své blízké.

Vánoční koncert
Ve středu 15. prosince se uskuteční v Galerii 14, náměstí Plk. Vlčka
na Černém Mostě od 18.30 hodin
vánoční koncert. Vystoupí Jindřiška Rainerová – mezzosoprán,
Lenka Navrátilová – klavír. Na programu budou skladby G. F. Händela, W. A. Mozarta, J. J. Ryby a dalších a vánoční písně a koledy.
Vstup volný.

LEDEN
Vernisáž obrazů v G14
Ve středu 5. ledna 2011 bude
v Galerii 14, nám. Plk. Vlčka 686
na Černém Mostě v 17 hodin zahájena výstava obrazů Jaroslavy
Jáněové a Štefana Škapíka. Bližší
informace o výstavě podáme v lednových Listech Prahy 14.

Koncert komorní hudby
Ve středu 12. ledna bude v Galerii
14 koncert komorní hudby. Bližší
informace o programu a účinkujících podáme v příštích Listech Prahy 14.
Změna programu vyhrazena.

Bilance a novinky KVIZ Praha 14

P

rovozujeme CVVI – Centrum vzdělávání a veřejného internetu, kde se
každý rok pořádají desítky odborných
kurzů zaměřených nejenom na jazyky, počítače, digitální fotografii a video. Toto vzdělávací a internetové centrum navštěvují
během roku i tisíce dalších návštěvníků, kteří
potřebují internetové připojení anebo si pouze chtějí v klidu posedět v příjemném prostředí u dobré kávy.
V kulturním domě v Kyjích, kde má KVIZ
Praha 14 své zázemí, se od začátku roku
uskutečnilo již 320 nejrůznějších akcí (koncerty, divadelní představení, pravidelné
pohádkové neděle pro děti, akce komerčního
charakteru, společenská setkání, jazykové
i taneční kurzy, dramatické kroužky spojené
s hlídáním dětí, atd.), které prozatím navštívilo přes 8 000 spokojených diváků
a návštěvníků. To znamená, že v průměru
každý pátý občan naší městské části již byl
v našem kulturním domě. A ti, kteří prozatím nebyli, mají možnost – nabídka programů je nesmírně široká a dokáže oslovit celé
spektrum obyvatel od dětí až po seniory.
Informace o programu pravidelně zveřejňujeme nejenom v Listech Prahy 14, ale i na
vývěskách městské části a také na webových
stránkách www.kvizpraha14.cz.
Nenecháváme se ale ukolébat relativně
úspěšnou první „ostrou“ sezonou v kulturním domě, protože dobře víme, že než se
takové zařízení dostane dostatečně hluboko
do povědomí široké veřejnosti, trvá to minimálně několik let. Naši zaměstnanci aktivně
pracují s návštěvníky, je vytvořen program

„Přátelská karta“ (slevy na vstupném, cílené
oslovování vybraných skupin), používáme
veškeré vhodné nástroje marketingového
mixu a neustále se snažíme naši práci zlepšovat.
Pro příští rok například chystáme novou grafickou úpravu Listů Prahy 14. Vyslyšeli jsme
přání občanů a posílili kontaktní místa
KVIZ Praha 14 na tři, která jsou zvolena
tak, aby pokryla co nejširší lokalitu naší
městské části: CVVI Maňákova ul. – Černý
Most, Úřad MČ P14 – ul. Bří. Venclíků
a kulturní dům Kyje – Šimanovská ul. Zde
mají občané možnost podávat inzeráty a získávat informace o našich aktivitách, případně i rezervovat vstupenky na naše akce.
V kulturním domě bude i nadále rozvíjen
stanovený dramaturgický plán (pravidelné
páteční a sobotní kulturní akce, neděle věnované dětem), doplněný přehlídkami divadelních souborů, filmovými projekcemi
v rámci připravovaného filmového klubu),
literárními čajovnami za účasti spisovatelů
a výtvarníků, soutěžemi mladých hudebních
skupin a dalšími aktivitami, které budou
zajímavé i prospěšné pro občany Prahy 14
a které vyplní podvečery všedních dnů.
Samozřejmostí je zajišťování servisu pro
Klub seniorů ve spolupráci s ČČK, který
může být rozšířen ještě o zájezdy do vybraných lokalit, o besedy s cestovateli nebo jinými zajímavými lidmi.
Všechny tyto aktivity jsou samozřejmě
i finančně náročné a v době ekonomických
úsporných opatření je mimořádně důležité
zodpovědně hospodařit se svěřenými pro-

středky. Příspěvková organizace KVIZ Praha
14 se k této situaci postavila čelem a přijala
taková opatření, která ve svém důsledku skutečně již nesou úsporu nákladů nejenom
režijních, ale i mzdových. Aplikací všech
moderních řídících nástrojů, zlepšováním
efektivity práce, snížením podílu ostatních
nákladů, motivačním programem a využíváním účelných marketingových mechanismů
se nám daří nejenom zviditelňování organizace při úspoře nákladů (k dnešnímu datu
jsme v čerpání pouze na cca 78 % plánových
ročních nákladů), ale současně zvyšování
příjmů z kulturních i společenských akcí
a inzerce v měsíčním periodiku Listy Prahy 14.
Naše aktivity sice trochu brzdí vandalové
a nepřátelé kultury, kteří vytrvale strhávají
naše plakáty v okolí kulturního domu –
a tím nám zvyšují náklady na tisk a distribuci. Doufám však, že i oni časem dospějí
k přesvědčení, že kulturní dům je tu i pro ně
– anebo alespoň ke správnému názoru, že tu
nejsou sami a že jejich spoluobčané jsou rádi
za kulturní aktivity.
Vážení čtenáři, budu rád, když se od vás
dozvím informace, které povedou k dalšímu
zlepšení práce našeho kolektivu, náměty
k uspořádání kulturních anebo společenských akcí nejenom v kulturním domě, ale
i v Centru vzdělávání a veřejného internetu.
Přeji vám hezké a klidné prožití svátků vánočních a do nového roku 2011 hodně
osobního štěstí, zdraví a spokojenosti. ■
Jaroslav Hodyc, ředitel KVIZ Praha 14
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Představení:
DIVADLO BUDE!
Občanské sdružení REMEDIUM Praha je
zároveň divadelní spolek Proměna, který
uvádí představení DIVADLO BUDE!
v režii Evy Stanislavové. Premiéra úspěšně
proběhla v Divadle na Zábradlí, spolek
hostoval i v Žižkovském divadle Járy
Cimrmana a nyní jej máme možnost
shlédnout díky KVIZ PRAHA 14 v kulturním domě Kyje. Představení je plné
tance, zpěvu a veselí: v hereckém konkurzu
předvádějí herci svá nejlepší čísla, na scénu
vstupují teenageři a holky tančí na diskotéce. Budete vtaženi do kouzelného světa divadla, kde je všechno možné. Nepropadejte předvánoční honičce a přijďte
v pátek 10. prosince od 19 hod. načerpat
síly na toto humorné představení.
EGPH

Umělci z podkroví – aneb první telemost

Praha 14 – Chicago

V

sobotu 18. prosince od 19 hod.
se bude konat v kulturním domě v Kyjích historicky první
živé vysílání z Prahy 14 do USA, pod
názvem The Artist Next Door (aneb
Graffiti – Umělci z podkroví) Akce, kterou organizuje KVIZ Praha 14 ve spolupráci s americkými umělci ze skupiny
Voices and Verses, je koncipována jako
interaktivní umělecké představení, které
propojí kultury dvou národů v oblasti
hudby, vizuálního umění, tance a literatury.
Téma graffiti je v tomto pořadu rozpracováno nejenom jako vyznačování nebo
značkování určitých území, ale také jako
umělecký výrazový prostředek, na který
je možné se dívat z nejrůznějších úhlů
8

pohledu. 1/ Graffiti na strukturách
a objektech, 2/ Tetování a malba jako
graffiti na lidském těle, 3/ Hudební
a literární umělecké zpracování tématu,
4/ Lidská infrastruktura a zemědělství
jako „graffiti“ Země.
Autorem fotografií a video projekcí je
Jan Freiburg, který tato díla v nedávné
době úspěšně vystavoval v Dánsku. Po
zahájení v 19 hodin a následné vernisáži
uměleckých artefaktů (Fly Box , zavěšené textilní objekty) bude veřejnosti předvedena projekce klasického německého
němého filmu Upír Nosferatu, který byl
natočen již v roce 1922 a v současné
době zrekonstruován do podoby, která
umožní jeho promítání digitální technologií. Film bude předveden za doprovo-

du živé hudby. Komponovaný pořad,
který bude po projekci následovat, je složen z kombinace promítaných fotografií
z filmu a sólového baletního vystoupení
mezi diváky.
Tento pořad bude následně doplněn diskusí s umělci a diváky, a pomocí obrazového a zvukového telemostu přenášen
do kulturní instituce v Chicagu, kde bude
doplněn umělci ze skupin Voices and
Verses, Laurenzi Dance, Southeast Wisconsin Performing Arts, ArtWorks Gallery Kenosha, Eva Jandikova a dalšími
umělci a výtvarníky. Vstupné: 90 Kč. ■
Jaroslav Hodyc
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První ročník Salonu Prahy 9
Ars dominem format nec sinit esse malum, aneb umění zkrášluje
člověka a brání mu být špatným. Tento latinský citát se stal ústředním
mottem 1. ročníku Salonu Prahy 9, který v Galerii 9 ve Vysočanské
radnici potrvá už jen do čtvrtka 2. prosince.

O

hlédneme-li se zpátky, je tomu
šestnáct let, co představuje Galerie 9 pravidelně svým návštěvníkům díla nejrůznějších oborů a žánrů
výtvarného umění, z toho posledních pět
let v komfortním prostoru přízemí staré
budovy vysočanské radnice. Díky velkorysému přístupu kurátorky Galerie 9 Evy
Kořánové zde mohou vystavovat také
umělci žijící a tvořící v Praze 14, neboť
galerie nezapomíná na profesionální
výtvarníky z celé původní velké Prahy 9.
Ne jinak tomu je i na letošním výtvarném
Salonu, jehož expozice přináší reprezentativní přehled tvorby v oborech malby,
kresby, grafiky, sochařství, fotografie,
techartu, oděvního a textilního výtvarnictví, keramiky i uměleckého kovářství od
pětatřiceti umělců. Naši Prahu 14 na Salonu reprezentují: Antonín Břicháček (roč.
1944, autodidakt, věnuje se tvorbě objektů z litého kovu), Čestmír Hlavinka –
Horák (roč. 1931, Vysoká škola výt. umě-

ní v Bratislavě, čestný rok na VŠ
UMPRUM v Praze, vystavuje v oboru
malba), Mgr. Jan Kronus (roč. 1947, studia na Pedagogické fakultě UK – profesoři
Cyril Bouda a Karel Lidický, karikaturista
a ilustrátor, vystavuje v oboru malba,
Mgr. Jiřina Olivová (roč. 1945, studia na
pedag. fakultě UK, obor výtvarná výchova,
vede dětský výtvarný ateliér ARS PUERIS,
vystavuje v oboru malba) a akademický
malíř Vladimír Veselý (roč. 1931, studia
na VVŠUP v Jablonci nad Nisou a na
VŠUP v Praze, věnuje se malbě, grafice, ex
libris a smaltu). Z dalších vystavujících
kumštýřů, kteří mají blízko k Praze 14,
jmenujme alespoň Františka Kollmana
z Újezda nad Lesy (roč. 1947, absolvent
Výtvarné školy Václava Hollara, soukromá
studia u ak. mal. Zdeňka Buriana, malíř,
kreslíř, brusič a rytec skla), který naostro
předváděl 26. listopadu všechno, co umí
(mj. kreslí oběma rukama najednou), v sále
jš
kulturního domu Kyje. ■

Pozvánka na výstavu fotografií
Až do 9. prosince můžete navštívit v Galerii 14 na Černém Mostě výstavu fotografií
Miroslava Froňka, který byl do 15. listopadu 2010 starostou Prahy 14. Vedle
sportu a cestování patří právě fotografování k jeho koníčkům a výstava je důkazem
toho, že se mu věnuje rád a všude, kde to
je jen možné. Jeho fotografie jsou někdy
uměním, jindy dokumentem s určitým
obsahem a jedinečností okamžiku, celku
i detailu. Tématicky se 37 velkých snímků
a dvě desítky menších dají rozdělit na blok
z cest do blízkých i vzdálenějších zemí, na
sportovní oblast a značná část je věnována
našemu hlavnímu městu. Dominantní
místo mají samozřejmě záběry z Prahy 14,
v níž Miroslav Froněk nachází stále nové
a nové náměty na nevšední snímky. Pro
potvrzení těchto slov uveřejňujeme alespoň tři z nich. Na tom prvním je netypický pohled na hloubětínský zámeček a kostel sv. Jiří, na druhém pak hádanka
s rybářským podběrákem uprostřed Hořejšího rybníka v Hloubětína. Třetí snímek je
jeho nejzamilovanějším, čekal na ten

správný okamžik, kdy českou vlajku na
stromě u Rokytky vyčarovaly sluneční
paprsky na kapce pryskyřice. Na výstavě
určitě najdete další fotografie, které vás
zaujmou či pobaví. Navštívit ji můžete
vždy v úterý, středu a čtvrtek od 14 do 18
hodin, v neděli pak od 14 do 17 hodin.
Miroslav Froněk sice jako starosta Prahy
14 skončil, výstavou se loučí, ale v naší
městské části bude žít, pracovat a fotografovat i nadále.
vok
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dění kolem Vánoc

Srdečně zveme všechny,
kteří chtějí prožít společně
události v Betlémě oné
noci, kdy se narodil Ježíš.

Ve čtvrtek 23. 12.
2010 v 17 hod.
(zahájení u hlídaného parkoviště pod zastávkou autobusu
Doležalova)
❄ Společně s pastýři se vypravíme za hvězdou až k jesličkám, kde si zazpíváme známé koledy.
❄ Vezměte si s sebou lampion nebo lucerničku a teplé
oblečení.
❄ Po skončení akce se můžete zahřát teplým čajem a domů
si odnést betlémské světlo.
❄ V případě zvláště nepříznivého počasí se akce překládá
na příští rok!
❄ Pořádá římsko-katolická farnost Kyje – Černý Most
a Komunitní centrum Motýlek
Jak nám můžete pomoci? Zašlete dárcovskou SMS ve tvaru
DMS MOTYLEK na tel. číslo 877 77. Děkujeme vám (cena
DMS je 30,– Kč, KC Motýlek získá 27,– Kč, www.darcovskasms.cz).

Kalendárium vánočních akcí
4. 12. – Předvánoční Den tvořivosti a divadlo Evy Hruškové
a Jana Přeučila (od 10 hod. v KCR Heřmánek, Vybíralova 969,
Černý Most)
6. 12. – Vánoční dárky (16–18 hod., rodinná tvůrčí dílna v Klubíčku, Vlčkova 1067, Černý Most)
6.–20. 12. – Předvánoční prodej výrobků a drobných dárků
z chráněných dílen a útulků pro zvířata (Občanská inspirace,
Kučerova 14, Černý Most)
8. 12. – Vánoční koncert žáků ZUŠ (od 18 hod. v Galerii 14)
13. 12. – Vánoce ve stanu na konečné metra ČM (13–17 hod.)
15. 12. – Vánoční besídka heren (9–12 hod. v Klubíčku, Vlčkova 1067, Černý Most)
15. 12. – Vánoční představení v kulturním domě Kyje (od 16
hod. připravilo Dětské studio Pohádka)
15. 12. – Vánoční koncert v Galerii 14 (od 18.30 hod., nám.
Plk. Vlčka)
15. 12. – Čajový večer vánočních příběhů plný (od 19.15 hod.,
klub OÁZA, Maňákova 754, Černý Most)
16. 12. – Vánoční vystoupení žáků ZŠ Šimanovská (od 17. hod.
v kulturním domě Kyje)
17. 12. – Vánoční pečení (14–17 hod. v KC Motýlek, Vlčkova 1067, Černý Most)
17. 12. – Předvánoční dílna (16–17.30 hod. v Občanské inspiraci, Kučerova 14, Černý Most)
19. 12. – Dětská vánoční slavnost (od 15 hod. Stoliňská 41, areál
Církve Bratrské, Chvaly)
21. 12. – Vánoční jarmark a den otevřených dveří (15–17.30
hod. v ZŠ Šimanovská)
21. 12. – Vánoční exhibice oddílu Sonkal Taekwon – do (od 19
hod. v ZŠ Vybíralova)
23. 12. – Vánoční besídka v klubu Pacific (15–17 hod., KC
Motýlek, Vlčkova 1067, Černý Most)

Vánoční akademie Fit studia D
Tradiční Vánoční akademie Fit studia D se uskuteční v úterý
14. prosince od 18 hodin v divadle v Horních Počernicích. Letos
se dle pořadatelů máte na co těšit – program tvoří vystoupení děvčat v aerobiku a v exhibici se představí čerstvý vícemistr světa Jan
Pochobradský.

Dolnopočernická vánoční nadílka s živým Betlémem
Městská část Dolní Počernice ve spolupráci se základní školou, dětským domovem, občanským sdružením Počin, společenstvím Molechet a hotelem vás zvou
na Dolnopočernickou vánoční nadílku,
která se uskuteční v sobotu 4. prosince
v době od 14 do 24 hod. Místem konání budou kulturní centrum, zámecký
park a přírodní amfiteátr, informační
centrum a regionální muzeum v Dolních

10

Počernicích. Na programu bude mj:
Z RANEČKU ČESKÝCH POHÁDEK
– hraje divadelní soubor „Počerníčci“
z Horních Počernic (13.45–15 hod.),
kapela STEAMBOARD STOMPERS
(15–18 hod.), VELKÁ VÁNOČNÍ DISKOTÉKA (18–24 hod.), ZABIJAČKOVÉ HODY (po celé odpoledne a večer),
PŘÍJEZD MIKULÁŠE (v 15 hod.),
ŽIVÝ BETLÉM spojeno s DÁRKY

PRO JEŽÍŠKA (16–17 hod.), PRODEJNÍ VÝSTAVA ADVENTARIUM,
PEKLO v ledových sklepích (16–17.30
hod.), RYTÍŘSKÝ VÝCVIKOVÝ TÁBOR a STŘEDOVĚKÝ JARMARK,
VÝSTAVA BETLÉMŮ a VÝSTAVA
STAROČESKÉ VÁNOCE (v sobotu
4. 12. od 13 do 18 hod. a v neděli 5. 12.
od 10 do 17 hodin). ■

prosinec 2010
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První Vánoční trhy Prahy 14
Vážení spoluobčané,
naše městská část si vás
dovoluje pozvat na
první Vánoční trhy
Prahy 14, které se
budou konat ve dnech
17.–19. prosince před
stanicí metra Rajská zahrada.
Trhy budou slavnostně zahájeny kulturním programem v pátek ve 14 hod.

Stánky trhovců budou otevřeny v pátek od 14 do 19
hod., v sobotu a neděli
od 10 do 17 hod. Těšíme se na vaši účast.
Navštívit můžete také
Vánoce ve stanu neziskových organizací na konečné stanici metra Černý Most, které proběhnou
už 13. prosince od 13 do 17 hod.

Na‰e aktivity:

Aktivity pro cizince z tﬁetích zemí – ZDARMA!

Dûtsk˘ koutek – Hlídání dûtí s programem – pohybová, v˘tvarná ãinnost, …KaÏdé Po a St, 9–12 hod – bez
objednání! a kdykoliv (napﬁ. veãer) po pﬁedchozí
domluvû

Více na webov˘ch stránkách…!
Pﬁí‰tí rok plánujeme napﬁ.:

Pc kurzy – s hlídáním dûtí -ve spolupráci s CVVI

Program „Adopce na dálku“; Dûtská 1. Pomoc, Ve spolupráci s dal‰ími NNO – ! Nealkodiscoshow! Benefiãní
koncert Lucie Bílé!; Staroãesk˘ jarmark

DramaÈáãek – od 5 do 12 let, volná místa!

Pi‰te Va‰e nápady, pﬁání…!

Street dance – od 9 do 15 let, volná místa!

Lucie Zemanová

Máma a táta pro 21. Století info: 602 972 887,
mama.tata21@centrum.cz;
www.rodinnecentrum.cz; pí Macounová

MaÀákova 754, P-14, Iâ: 73634531;

+420 739 203 254

â. úãtu:112789309/0800
www.charita-kyje-cm.wz.cz

Z knihkupectví
Havana
Mochovská 38, Hloubětín,
pavilon Havana – u stanice metra,
tel. 281 866 125, 777/906 295.
Otevírací doba:
pondělí až pátek 8–18 hod.

Knižní tipy pod stromeček
Vánoční koledy (Váchová), 290,– Kč,
vydal Albatros. Kniha zejména malým čtenářům přibližuje sváteční atmosféru
a dávné obyčeje a tradice spojené s Vánocemi, součástí výpravné publikace je i CD
s 25 koledami.
Upíři, démoni & spol. (různí autoři),
349,– Kč, vydal Albatros. Výbor patnácti
povídek od různých autorů mapuje vývoj
děsuplných upířích příběhů od počátku
19. stol. až po současnost.
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La Bella Toscana (Mayesová), 299,– Kč,
vydala Paseka. Kdo si oblíbil Frances a její
humorné vyprávění o koupi vily v Toskánsku a postupném zabydlování a seznamování se s místními (v knize Pod toskánským sluncem), pro toho je určeno
toto poutavé pokračování dalších příhod
této pohodové Američanky.
Sidonie Nádherná a konec střední Evropy (Wagnerová), 298,– Kč,vydalo Argo.
Sidonie Nádherná z Borotína byla pozoruhodná žena, která ať svým intelektem
nebo půvabem přitahovala mnoho slavných mužů své doby – básníka J. M. Rilkeho, malíře Maxe Švabinského či vídeňského satirika Karla Krause, na jejím
zámku ve Vrchotových Janovicích se často scházela zajímavá společnost.
Tady už jsme jednou byli (Renčín), 249,–
Kč, vydal Eminent. Mnoho čtenářů má
rádo kreslený humor Vladimíra Renčína
a jeho schopnost reagovat na žhavou sou-

časnost, mistr karikatury se dokáže trefit
do černého způsobem chytrým, jemným
a neagresivním.
Po otřesech (Murakami), 249,– Kč, vydal Odeon. Nová povídková kniha u nás
dobře známého japonského autora bestsellerů, který se v roce 1995 po silném
zemětřesení a po útoku v tokijském metru vrátil zpět do Japonska, mezi tyto dvě
události, které od sebe dělily pouhé dva
měsíce, zasadil děj několika povídek, které podle recenzentů patří k jeho nejsevřenějším a nejpůsobivějším literárním dílům.
Biomanželka (Viewegh), 249,– Kč, vydalo Druhé město. Zdánlivě humoristický je
tento nový, silně autobiografický román,
v němž se nezkušená mladá kráska provdá
za chlípné, bohaté monstrum, které v ní
zabíjí její talent a přirozenost, tato žena
se po letech manželství fanaticky vrhá na
vše s nápisem bio a její život se stává biopeklem.
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Programy na prosinec
KOMUNITNÍ
CENTRUM
MOTÝLEK
www.motylek.org
PhDr. Zuzana Jelenová
předsedkyně Sdružení na pomoc dětem
s handicapy

14. 12. Další z cyklu přednášek psychoterapeuta Luciana Kantora na téma Předškolní dítě a jeho svět pohádek a fantazie. Chceme-li být dobrými rodiči, měli
bychom ctít fantazii dítěte a jeho svět.
Zastavme se a dovolme našim dětem prožít každoroční rituál vánočního tajemství.
Přijďte s námi sdílet nádherný dětský svět
předškoláka.
14. 12. (18–20 hod.) Relaxační malování
– přijďte se v předvánočním shonu na
chvíli zastavit a uvolnit.
Program Paciﬁcu
pondělí 6. 12. Návštěva kina Village
Cinemas na Černém Mostě. Film a čas
upřesníme týden předem v klubu a na
našem webu. Vstupné do kina hradí klub
Pacific!
čtvrtek 9. 12. od 15 do 17 hod. Filmový
klub v Pacificu. Zveme na promítání filmu, který si sami vyberete!
pátek 17. 12. od 14 do 17 hod. Vánoční
pečení se Simčou aneb „Mami odpočiň si,
dva druhy cukroví už na Vánoce máme,
sám/sama jsem je upekl/a!“
úterý 23. 12. od 15 do 17 hod. Vánoční
besídka v klubu aneb co najdu letos pod
stromečkem? Bližší informace u Pavlíny
Stankayové na tel. 777 964 754
Sdružení na pomoc dětem s handicapy
přeje všem čtenářům krásné prožití vánočních svátků a šťastný nový rok 2011!

úterý a čtvrtek 8–12 hod. Školné 250 Kč
za jedno dopoledne pro jedno dítě, 350 Kč
sourozenecká sleva. Možnost nákupu zvýhodněných permanentek. Informace
a rezervace u Kateřiny Cibulcové na čísle
721 601 333. Klub – herna s programem
je otevřen ve středa a pátek 9–11 hod. Za
jednu návštěvu zaplatí rodiče 40 Kč.
Pátek 3. 12. (15.30–17.30 hod.) Mikuláš v Jahůdce. Nadílka pro „školkové“ děti.
Podepsané balíčky s sebou, objednávky na
katerina.plevova@jahodaweb.cz. Vstupné
70 Kč. S Jahůdkou do knihovny – středa
8. 12. 9–10.30 hod. Setkání Klubu Jahůdka v pobočce Městské knihovny Generála
Janouška 2/1060 s programem. Pátek
10. 12. – sobota 11. 12. (18–10 hod.) Pyžámková noc – Nově nabízíme hlídání
dětí od 1 roku přes noc! Nabalíte jim jen
pyžámko, přezůvky a hygienické potřeby
a o zbytek se postaráme my. Cena za jedno
dítě je 300 Kč, za dva sourozence 600 Kč.
Rezervaci je nutné provést telefonicky
u Kateřiny Cibulcové, tel.: 721 601 333
nejpozději do středy 8. 12. Táta Máma
Herna s divadelním představením Palačinková Pepinka – sobota 11. 12. (10–13
hod.) Vstupné 50 Kč/rodina. Jahůdka
Plus – středeční odpolední akce nejen pro
rodiče, vždy od 16 do 18 hodin. Více
informací o kurzech a aktuálním dění
v JAHODĚ najdete na našich stránkách
www.jahodaweb.cz.

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

Novinky v programech:

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

Nízkoprahový klub Jahoda má otevřeno
v pondělí, úterý a čtvrtek 15–19 hod. Nízkoprahový klub Džagoda má otevřeno
v pondělí, úterý a čtvrtek 15–20 hod.
Terénní práce: kontaktní pracovníky
Karolínu a Martina můžete potkat na ulici v pondělí a středu od 15 do 20. Rodinné centrum Jahůdka: Školička pro děti od
1 roku do 6 let má otevřeno v pondělí,

ODPOLEDNÍ HERNA – každé úterý
15–17.30 hod., volná místa v Beránku –
čtvrtek 9–12 hod.
RODINNÁ TVŮRČÍ DÍLNA – Vánoční dárky (Voňavá mýdla a sůl do koupele) – pondělí 6. 12. 16–18 hod.
Vánoční prázdniny: 23. 12.–2. 1. Pravidelný program začíná 3. 1. 2011.
Odborné programy:
1. 12. Sociálně stimulační skupina pro děti
s rodiči Hrátky s ptákem Zlobivákem od
10.15 hod.
8. 12. Seminář pro rodiče na téma Odměny a tresty od 10.15 hod.

Jednorázové akce:
MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA – pátek 3. 12.
(9–12 hod.) Přihlášení nutné, herna
v tento den odpadá. Vstup 40 Kč + balíček 60 Kč.
VÁNOČNÍ BESÍDKA HEREN – středa 15. 12. (9–12 hod.) Vánoční příběh,
Zpíváme a hrajeme koledy, ochutnávka
cukroví, výměna receptů, vánoční zvyky.
Vstup 40 Kč
Odpolední programy:
13. 12. můžete navštívit náš stánek a podpořit nás na Vánočních trzích MČ Praha 14.
Na prosinec plánujeme také návštěvu vánoční výstavy. Sledujte naše internetové
stránky.
Večerní programy:
Cvičení pro dospělé Aby záda nebolela
proběhne 7. 12. a 21. 12. od 19 do 20
hod.
Přejeme všem dětem i rodičům krásné
prožití vánočních svátků a hodně štěstí
v novém roce.
Podrobné informace o programech na
webových stránkách MC Klubíčko.

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

MIKULÁŠSKÁ SMEČ

4. 12. (9–17 hod.), FZŠ Chodovická,
cena: 60 Kč. Třetí ročník volejbalového
turnaje amatérských týmů. Složení hrajícího týmu je 4 ženy + 2 muži a nebo 3+3.
Hrací systém bude upřesněn na základě
došlých přihlášek. Nejlepší týmy si odnesou sladkou odměnu a i možná něco navíc.
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
5. 12. od 16 hodin, KULTURNÍ DŮM
KYJE, Cena: 60 Kč. Čertovský bál, kde
čekáme všechny děti, v případě zájmu
i rodiče v maskách andělů a čertíků. Připraven je zábavný program pro děti včetně
tradiční Mikulášské nadílky, čertovských
úkolů a malování s andělem.
KREATIVNÍ MODELOVÁNÍ
17. 12. Také máte rádi, když vám pod
rukama vzniká něco krásného? Nemusí to
sloužit ani velkému užitku, stačí když to
přináší radost. Budeme tvořit z fluorescentní polymerové hmoty, která se snadno modeluje a získává stále větší oblibu,
neboť ve tmě dokonce svítí. Vyrobit si
můžete např. zvířátka, korálky, náušnice
nebo těžítko. Kreativitě se meze nekladou
a bude jenom na vás, co si vyrobíte.

13

neziskovky a občanská sdružení

strany 13–15 připravil: vok

Občanská
inspirace

Dětské studio
Pohádka

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

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

ČAJOVÝ VEČER VÁNOČNÍCH PŘÍBĚHŮ PLNÝ, středa 15. 12. od 19.15
hod. (OÁZA, Maňákova 754) vánoční příběhy z celého světa.
DĚTSKÁ VÁNOČNÍ SLAVNOST, neděle 19. 12. od 15 hod. (budova PTH,
Stoliňská 41, areál CB Chvaly)

Školička Pohádka
Program kroužků a kurzů – Studio
Inspirace

Podívejte se na naše webové stránky, kde
naleznete volná místa v koužcích a další
aktivity pro školní děti. Pro předškolní děti
připravujeme celodopolední Školičky
s bohatým programem her, poznávacích
a školkových aktivit pro děti od 2,5 roku,
na které můžete přijít bez objednání.
Program najdete na našem webu
www.obcanskainspirace.cz nebo na vývěsce ve sdružení .
Předvánoční dílna – pátek 17. 12.
(16–17.30 hod.) Přijďte si k nám, pod
dohledem lektorky, vyrobit krásný svícen
na vánoční stůl! Můžete přijít i s dětmi od
4 let, které si s paní učitelkou Zuzkou
vyrobí vlastní svícínek z čeho? To bude
překvapení. Cena 150 Kč za dospělého
případně dítě, více informací na telefonu
776 046 112.
Vánoční šachový turnaj – pondělí 20. 12.
(16.30–18 hod.) Náš šachový klub pod
vedením ing. Březovského slaví desáté
výročí. Proto zveme děti, které k nám
v průběhu let na šachy chodily, aby si přišly zahrát.
Tradiční předvánoční prodej výrobků
a drobných dárků z chráněných dílen
a útulků pro zvířata, se kterými spolupracujeme: 6.–20. 12. vás rádi u nás v Občanské inspiraci, Kučerova 14 uvítáme na
tomto charitativním prodeji.

Po–Pá: 8–12 hod. Pro děti od 3 do 6 let,
které si potřebují zvyknout na kolektiv vrstevníků.
Cena za dopoledne: 140–180 Kč podle
počtu navštěvovaných dnů týdně.
Volná místa v odpoledních kroužcích
Taneční výchova pro holčičky 3–5 let, Jóga
pro děti. Rozvrh na webových stránkách
Večerní aktivity pro ženy Relaxační cvičení: úterý od 20 hod.
Mikuláš v Pohádce: 5. 12. v 17 hod. přijde do Pohádky Mikuláš s andělem a hodným čertem. Prosíme o přihlášení.
Vánoční představení v kulturním domě
Kyje: 15. 12. v 16 hod. Děti z kroužků si
pro Vás připravily malé vánoční představení. Uvidíte vystoupení dětí z Tanečního
studia, Školičky, Dramaťáčku, Angličtinky
a na závěr i Živý betlém. Kulisy pro celé
představení vytvářejí děti z Výtvarných
hrátek. A 13. 12. nás můžete navštívit
v tradičním prodejním stanu neziskových
organizací u konečné metra Černý Most,
kde se můžete seznámit s činnostmi našeho studia a zakoupit si drobné vánoční
dárky a dekorace.
Kontakt: Jitka Šindelářová, tel. 739 034 435,
mail: jitka.sindelarova@vpohadce.cz,
www.vpohadce.cz

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

Bezplatné sociálně právní poradenství
V kanceláři Občanské inspirace, Kučerova
14. Můžete přijít bez objednání nebo se
objednat na podvečerní a večerní hodiny
k externím právníkům nebo notáři (ověření podpisu na listinách nebo shodu listin
– nutno nahlásit předem!) na podvečerní
hodiny . Více informací a objednávky na
tel.: 774 707 744, dotazy můžete zasílat
i e-mailem: poradna@obcanskainspirace.cz. Bezplatnou právní poradnu realizujeme díky podpoře Ministerstva práce,
Magistrátu a MČ Praha 14.

www.cb.cz/rajska.zahrada

Pracovníci Občanské Inspirace přejí klidné předvánoční období, krásné svátky
plné pohody a Vám i Vašim dětem
v novém roce co nejvíce splněných přání!

ALFA KURZ (pro mladé), čtvrtek 18–20
hod. (Restaurace LEGENDA, Chvaly)
Americké songy, večeře a diskuse nad
tématy o smyslu života.
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ENGLISH CLUB (12–18 let), středa
16.30–18.30 hod. (Heřmánek, Vybíralova
969) hry, videoklipy a konverzace s Američany.
3.–5. 12. ENGLISH WEEKEND s Angličtinou a Američany ve skautské základně v Nymburce. 520 Kč + doprava 90 Kč.
ROYAL RANGERS (6–12 let), úterý
16–18 hod. (MŠ Šalamoun, Satalice)
Křesťanský skaut.

KCR Heřmánek
Centrum Welcome
Vybíralova 969
Černý Mos

4. 12. Předvánoční DEN TVOŘIVOSTI
a divadlo Evy Hruškové a Jana Přeučila
Veselá vánoční akce plná tvoření a zábavy
od 11 hod., divadlo od 10 hod.

11. 12. Hudebně tvořivé dopoledne –
aktivity pro rodiče s dětmi: vánočními
koledy, vyrábění přáníček a drobných dárků
Kluby: malujeme s angličtinou – úterý
15.30–16.30 hod., balet – středa děti od
3–5 let 15.30–16.15 hod., děti 5–6 let
16.15–17 hod., dramatická výchova –
středa děti do 5 let 15.40–16.25 hod., děti
od 7 let 16.30–18 hod., rehabilitace na
míčích – pondělí, středa vždy 19–20 hod.,
irské tance – středa 18–19 hod., doučování ČJ pro cizince zdarma – čas dle dohody, individuální hodiny.
Více na www.prorodinu.cz (od prosince
nový web!)
Školka Heřmánek: Pozor! Poslední 4 volná místa do MŠ Heřmánek ve věku od
3. let do 6. let a 1 volné místo pro dítě do
3 let věku. Více informací na www.skolkapraha.cz. ■
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Pohodové podzimní prázdniny
Na podzimní prázdniny ve dnech 26.–31.
října se členové oddílu Orion vypravili do
Nové Paky. Odtud vyráželi na jednodenní
putování po okolí. Jako první cíl byla
vybrána nedaleká hradní zřícenina Kumburk. A aby se lépe šlapalo, hrály se různé
hry v lese. Na státní svátek se malí turisté
vydali do městečka Hořice – nejdříve zdolali obě zdejší rozhledny: Hořický chlum
a Masarykovu věž Samostatnosti, poté se
vydali do zdejšího muzea. Tady se zrovna
připravovala výstava o lnu a jeho zpracování a pracovnice muzea umožnily dětem
se na výstavu podívat a hlavně si vše
vyzkoušet. A tak si mohly děti zkusit příst
na kolovrátku, lámat len na trdlici či česat
na vochli. Dětem se to moc líbilo a na
památku si odnášely kousky učesaného lnu
či upředeného vlákna. Další den se oddíl

vlakem vydal do Trutnova podívat na
výstavu železničních modelů. A bylo
opravdu se na co dívat, dokonce si i s vláčky pohrát. V centru Trutnova potom proběhla soutěž mezi dvojicemi, komu se
podaří získat více razítek z různých obcho-

dů, kanceláří… Za hodinku jich nasbíraly děti skoro 50. Na poslední výlet se děti
vydaly pěšky na hrad Pecka, kromě prohlídky se ještě mohly podívat na loutkové
divadlo, které tam zrovna účinkovalo. Každý den děti pomáhaly v kuchyni připravovat snídaně, večeře, ochotně umyly nádobí po teplé večeři a poté je večer čekaly
různé hry a soutěže – družstev i jednotlivců, takže večery rychle ubíhaly. Děti se
byly podívat i na výstavu různých strašidel,
skřítků a bubáků ve sklepních prostorách
zdejšího DDM.
Celkově to byly opravdu vydařené pohodové prázdniny, plné her, soutěží a nových
zážitků. A podzimní sluníčko, které vždy
svítilo, to jen umocnilo. Všem se v Pace
moc líbilo a už se tam těší na vánoční
prázdniny. A kdyby měl někdo zájem jet
s námi, stačí se ozvat na e-mail: oddil.orion@seznam.cz nebo přijít do klubovny
JANA
každé pondělí po 16. hod. ■

Noční hra v Klánovicích
Sobotní noc prvního listopadového
víkendu přinesla klukům z našeho oddílu napínavé dobrodružství v tajemném
lese. Večer, jen co po setmění skončila
oddílová schůzka, jsme se vydali z klubovny v Hloubětíně na vlak. Pochmurná
cesta v nepříjemném dešti jako by předznamenávala nedobré zprávy, které na nás
čekaly na nádraží v Klánovicích hned po
vystoupení z vlaku. Junácké družiny
obdržely zašifrovaný dopis, podle kterého
se v blízkém lese ukrývá sám strašlivý kníže Drákula. Vlčata tvořila třetí skupinu,
která místo dopisu dostala svého průvodce, který jim vše vysvětlil a celou cestu je
doprovázel. Bylo třeba se do ztemnělých
hvozdů vypravit a nalézt posilující byliny,
ze kterých pak mohla být uvařena polévka, která bojovníkům dodá dostatek sil

pro boj s mocným Drákulou. Kromě
nalezení mrkve, petržele a cibule však
bylo nutné nejprve do lesa projít bránou
bedlivě střeženou slepým hlídačem a navštívit dva moudré muže, kteří prověřili
naši bystrost. První požadoval pomocí
dvou nádob o objemech 0,5 a 0,3 litru
odměřit 0,4 litru vody, druhý zase chtěl,
abychom poznali některé významné
osobnosti českých dějin a postavy z večerníčků. Na konci náročného putování
tmou za svitu baterek a neustálého nahlížení do mapy, abychom snad nesešli z cesty, na nás čekalo plížení pro poslední, ale
nejdůležitější součást posilující polévky,
pro erteple. Plni sil jsme se mohli nebojácně vydat za Drákulou, kterému nezbylo, než se dát na útěk. Ale to mu nebylo
nic platné, oběma družinám i vlčatům se

úspěšně podařilo hrůzostrašného knížete
dopadnout. Spát jsme jeli zpět do klubovny, kde jsme také ráno posnídali čerstvé rohlíky, koblížky a čaj.
Chcete-li se o nás dozvědět více nebo si
prohlédnout fotografie z našich akcí, navštivte webové stránky www.pracata.cz.
za 35. skautský oddíl Práčata
Ondřej Půbal

Podzimní rekondiční pobyt se psy
Ve dnech 28.–31. října jsme uspořádali
letos již druhý rekondiční pobyt pro majitele psích pomocníků. Zůstali jsme věrni
RS zařízení Poslův mlýn v Doksech, kde
máme výborné podmínky pro ubytování
i výcvik psů. Podzimní pobyt byl zaměřen
především na poslušnost, a to společnou
i individuální. Pobytu se zúčastnilo 13 psů
různých typů výcviku, rasy i velikosti,

smečka byla pestrá, ale práce se všem hezky dařila a naší trenéři byli spokojeni
s výkonem psů i jejich majitelů. Počasí
nám koncem října přálo, cvičení zpříjemnilo sluníčko i dobrá nálada. Po celodenním trénování pro nás dobrovolníci Jirka
a Ondra připravili zábavný program tématicky zaměřený na Máchův kraj. Dozvěděli jsme se tak mnoho zajímavostí i nových

informací o místní historii. Sobotním
večerem nás provedl Milan na kytaru a my
jsme velice rádi, že se i tentokrát nesl večer
v tanečním i zpěvném duchu. Děkujeme
celému realizačnímu týmu a budeme se
těšit na další společnou akci. ■
Alena Schutová
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Maturity nanečisto aneb
mnoho povyku pro nic
Ve dnech 11.–13. října jsme absolvovali na naší škole (stejně jako zbytek
budoucích maturantů českých středních škol) maturitní generálku. Celou
akci bych charakterizovala jako mnoho povyku pro nic. Některá pravidla
byla vyloženě k smíchu a celkový přínos zatím shledávám nulový.

N

ejvtipnější pravidlo je asi neustálé prokazování totožnosti. Občanský průkaz musíme předložit
kontrole, abychom dostali zadání testů.
Pokud má test více částí (jako například
zkouška z jazyka), probíhá to asi takto:
prokážeme se průkazem totožnosti a dostaneme první část, poté odevzdáme a následuje několikaminutová pauza, při které se
nesmíme prakticky pohnout z místa. Na
řadě je část druhá a ejhle, zase po nás chtějí občanku. Zamyslíme-li se nad logikou
tohoto počínání, pravděpodobně budeme
trochu pochybovat o duševním zdraví
těch, kteří stáli u zrodu tohoto systému.
Zákaz pití či zákaz opustit místnost před
koncem testu je možná trochu zarážející,
ale snesitelný. (Výjimkou je vážný důvod,
ovšem již nikdo nedokázal specifikovat, co
se za takovým vážným důvodem schovává.
Víme ovšem určitě, že návštěva toalety to
není.) Teď se zaměřme na obsah prací. První proběhla zkouška z českého jazyka skládající se z didaktického testu a slohové práce. Didaktický test základní úrovně leckdy
neměl s jazykem českým mnoho společného, v úrovni vyšší se zas objevily sporné
otázky. Skutečný problém nastal se slohovou prací. Toho, kdo si zvolil základní úroveň, zkusil CERMAT nachytat na neexistující slohové útvary. Bohužel to nebylo
záměrně, a tak může CERMAT jen doufat, že jejich útvar ,,zamyšlení“ třeba jednou vejde v platnost. Místa na psaní bylo
až až, ale nikde ani cípek papíru na koncept. Na ten se zde nehraje, není na něj čas
ani místo.
Následoval anglický jazyk (opět dvě části:
didaktický test skládající se z poslechové
části a oddílu pro práci s textem + slohová
práce), který byl až směšně jednoduchý.
Při poslechové části vyšší úrovně anglického jazyka se ozýval posměch studentů,
neboť náročnost byla téměř nulová. Společným problémem byla slohová práce.
Místo na psaní, které přebývalo v českém
jazyce, tady znatelně chybělo. Byl nám přidělen jeden papír s předtištěným řádkováním. Také zde byl rámeček, kam se prostě
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musíme vejít, přes to vlak nejde. Navíc nám
byl poskytnut nadstandard v podobě orientačních bodů týkajících se počtu slov. Já
osobně jsem na řádku s orientačním číslem
120 byla sotva na devadesáti slovech. Výsledkem bylo, že jsem musela řádky půlit,
protože co není napsáno v rámečku, jako by
nebylo. Tento problém se vyskytoval v hojné míře. A opět, koncept je přežitek.
Matematiku jsme shledali jednoduchou,
až primitivní. Základní úroveň se skládala
z učiva druhého stupně základní školy
a úroveň vyšší vypadala tak, jak jsme si
všichni představovali úroveň základní.
Suma sumárum: vypadá to trochu jako
kdyby CERMAT řídil autobus, aniž by
měl řidičský průkaz. Bohužel my, pokusní králíci, jsme jeho pasažéry. Takže nám
stejně nezbude jiná možnost, než neustále
počítat slova a prokazovat se občanským
průkazem několikrát denně. Projekt státních maturit má tedy ještě značné mezery.
Pokud přiloží ruce k dílu zkušení pedagogové, věřím, že tyto nedostatky mohou být
zcela eliminovány. Ovšem v současné podobě se, jestli to tak má vypadat i na jaře,
máme ještě na co těšit! ■
Alena Pellešová, studentka oktávy

Ze ZŠ Šimanovská
V letošním školním roce naše škola dosáhla plné aprobovanosti učitelů a získala
vystudovaného koordinátora EVVO, kterým je Renáta Bendová, DiS. Ve čtvrtek
16. prosince se v kulturním domě Kyje
koná VÁNOČNÍ VYSTOUPENÍ žáků ZŠ Šimanovská od 17 hod. Dne
21. 12. bude v ZŠ Šimanovská den otevřených dveří a VÁNOČNÍ JARMARK
15–17.30 hod. Na oba dny zveme všechny přátele školy a rodiče žáků. Dne 5. 1.
2011 se koná předzápis do první třídy s FERDOU MRAVENCEM a BERUŠKOU od 15 do 16.30 hod. Ve dnech 12.
a 13. 1. 2011 bude zápis do první třídy od
14 do 17 hod. Moc se těšíme na nastávající prvňáčky.
BEN

Den otevřených dveří
Gymnázium Praha 9, Chodovická
2250 zve všechny zájemce o studium
a jejich rodiče na Den otevřených dveří – 15. prosince od 14 do 17 hodin.
Můžete si prohlédnout obě pracoviště, jak v Horních Počernicích, tak na
Černém Mostě. Více informací na
www.gymnchod.cz

Slavnost slabikáře
V úterý 2. listopadu proběhlo na naší ZŠ
Hloubětínská slavnostní pasování žáků
prvních tříd na školáky. V tomto slavnostním okamžiku je přišli podpořit rodiče,
prarodiče i sourozenci. Před samotným
pasováním předvedly děti krátký program

složený z písniček, básniček a veršované
pohádky O Karkulce. S pasováním nám
pomáhali žáci devátých ročníků, kteří
svým menším kamarádům předávali perníkovou medaili a SLABIKÁŘ. Děkujeme
rodičům za vytvoření perníkových medailí pro obě třídy. Děti se na tento svůj den
velice těšily a chovaly se opravdu vzorně.
Pásmo se jim povedlo a ze slabikáře měly
velkou radost.
třídní učitelky Roubalová a Svobodová

Pozvánky
na koncerty ZUŠ
Vánoční koncert žáků ZUŠ St 8. 12.–18
hod. – Galerie 14, Černý Most
Koncert žáků třídy klávesových nástrojů
Eva Suchánkové Čt 16. 12.–18 hod. –
Galerie 14, Černý Most
Koncert žáků pěvecké třídy Marie Bachůrkové Po 20. 12.–17.30 hod. – Galerie 14, Černý Most

informace
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LEGOPROJEKT
na Černém Mostě
Na začátku listopadu se nám za laskavé
podpory MČ Prahy 14 podařilo na Černém Mostě uspořádat jedinečnou akci –
LEGOPROJEKT. Během třech dnů více
než 100 dětem a 38 dobrovolníkům
postavili v Galerii 14 LEGOvé městečko
o rozměrech 7,5 x 3,5 metru. Jak je to
možné? Díky štědrému daru jednotlivých
dárců z německé Svobodné evangelické
církve (FEG) se podařilo shromáždit více
než šest set tisíc! dílků LEGA včetně 100
různých stavebních setů. Městečko jsme

stavěli společně a pod vedením „architektů“ Standy a Petra. Kromě radosti z tvořivého hraní, spolupráce a zářících dětských očí jsme se mohli všichni skrze
krátké „LEGOové“ příběhy dozvědět
o milujícím stvořiteli, který s námi chce
mít osobní vztah. Dík patří všem, kteří
se na tomto díle podíleli a umožnili ho.
Doufáme, že nebylo toto městečko na
Černém Mostě naposledy! ■
Pavel Trefný, Církev bratrská
Rajská zahrada

Vlastivědné vycházky
na prosinec s Jiřím Šlechtou,
tel. 220 802 267
Neděle 5. prosince – HERCI NA
MALÉ STRANĚ – J. WERICH,
S. BUDÍNOVÁ, J. JIRÁSKOVÁ, E.
KOHOUT, Z. ŠTĚPÁNEK, J. VINKLÁŘ Sraz ve 14 hodin na nástupišti
stanice Malostranská – trasy metra A.
Neděle 12. prosince – VILA K. GOTTA A VÝZNAMNÉ SMÍCHOVSKÉ
VILY Sraz ve 14 hodin na nástupišti
stanice Anděl – trasy metra B.
Neděle 19. prosince – DOMOVNÍ
ZNAMENÍ DOMŮ V NERUDOVĚ
ULICI Sraz v 14 hodin na nástupišti
stanice Malostranská – trasy metra A.
Neděle 26. prosince – BETLÉMY NA
HRADČANECH A MALÉ STRANĚ
Sraz ve 14 hodin na stanici tramvaje –
linky č. 22 Pohořelec
Úterý 21. prosince – Tradiční vycházka
s Jaroslavou Janouškovou pro všechny,
kteří se chtějí vyhnout předvánočnímu
shonu. Návštěva Arcibiskupského paláce na Hradčanech s komentovanou
prohlídkou. Sraz ve 14 hodin před
Arcibiskupským palácem. Počet účastníků omezen na 30 osob.

Zpravodajství z klubu

S Jahůdkou
do knihovny
Druhým rokem zůstává každou druhou
středu v měsíci Jahůdka zavřená a nejmenší „čtenáři“ ve věku 2 až 4 roky s rodiči se
potkávají v pobočce Městské knihovny na
Černém Mostě. Tam je pro ně připraven
vždy zajímavý program. V září na téma
vzpomínek na prázdniny, v říjnu se zaměřením na podzimní sklizeň ovoce a v listopadu tady foukal vítr a alespoň na obrázku
se pouštěl drak. V prosinci pak bude čtení
pro nejmenší věnováno vánočním zvykům, o kterých se bude číst i povídat
a k tomu si každý vyrobí krásnou ozdobu
na stromeček. Máte-li i vy zájem o tohle
příjemné předčítání a výtvarnou dílničku,
tak 8. prosince se v Městské knihovně v ul.
Gen. Janouška 2/1060 začíná v 9 hodin.
text a foto: vok

Opět uplynul měsíc a z našich pravidelných schůzek a tradičního programu se
vymykala návštěva herce a kyjského rodáka Luďka Nešlehy. Ten spolu se svým přítelem a básníkem Pavlem Vránou obohatil
naši schůzku o své zážitky z divadelního
prostředí, natáčení i ze svého rodiště. Rovněž přednesl básně Pavla Vrány, a to Schody, Hadrák a Klaun z Kampy. Třebaže je
teprve listopad, chystáme již letní pobyt
v Jánských Lázních. Z našich pravidelných
úterních vycházek jsme absolvovali Roztoky, Voděradské bučiny, Vyšehrad, Kampu
a Střelecký ostrov. Schází se nás sice málo,
ale zato si užijeme spoustu legrace. Také
žijeme bohatým kulturním životem. Navštěvujeme divadla, koncerty a výstavy.
Rovněž jsme si složili vlastní hymnu, která končí slokou: A tak žijem, zaplať pán
bůh, v radosti a pohodě, nelámem si
s ničím hlavu, necháme to náhodě! O naší
činnosti svědčí i to, že mezi nás přicházejí
stále noví senioři. Všem seniorům a čtenářům našich Listů přeji krásné vánoční
svátky a mnoho zdraví a pohody.
J. Makalová

17

sport

dvoustranu připravil: vok, foto: archiv

Plavání škol
Plný tucet základních škol se utkal letos
v plavecké soutěži o putovní pohár starosty Prahy 14. Kromě škol z naší městské
části bojovali v hloubětínském bazénu
o každý bod také děvčata a kluci z Horních
Počernic, Běchovic a Klánovic. A právě
ZŠ Slavětínská z Klánovic získala největší
počet bodů a po loňské bramborové medaili tak odvezla na rok pohár mimo území
Prahy 14. Na druhém místě stejně jako
loni skončila „domácí“ ZŠ Hloubětínská
a pro posledního držitele poháru ZŠ Vybíralova zbylo místo třetí. Začátkem listopadu to byla pro klánovické školáky velká

sláva, když v budově ÚMČ Praha 14 přebírali z rukou starosty Miroslava Froňka
putovní pohár a ještě se s oběma (tedy
pohárem i starostou) nechali na památkuvyfotit. ■

Vzhůru na lyže a snowboardy

S

tejně jako v předchozích letech začíná společnost Snowhill jezdit v prosinci z Černého Mostu opět na hory.
V jejím největším středisku v Herlíkovicích
je hlavní novinkou dětský park se školičkou
lyžování a také slalomová trať s dvanácti
brankami a profesionální časomírou. Na
zájemce o individuální i skupinovou výuku čekají profesionální instruktoři s moderními metodami výuky, k dispozici je
půjčovna lyží i snowboardů a rovněž kompletní vybavení pro běžecké lyžování. Skiareál nabízí více než dvanáct kilometrů sjezdových tratí různých obtížností, z nichž je
90% uměle zasněžováno. K dispozici jsou
dvě čtyřsedačkové lanovky, 7 vleků a také
občerstvení přímo na sjezdovkách se specialitami české kuchyně i zdravou výživou.
Pro milovníky večerního lyžování jsou připraveny osvětlené sjezdovky v celkové délce
tří kilometrů.
Lyžníky i snowboarďáky z naší městské
části, kteří už mají se skibusy z Černého
Mostu své zkušenosti, upozorňujeme, že
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na denní lyžování je odjezd ze zastávky Chlumecká v 6.30 hod., na večerní
v 15.45 hod., v Herlíkovicích jsou pak za
necelé dvě hodiny. Pro rezervace a další
informace stačí vytočit 737 222 456. Ze
stejné zastávky na konečné metra se jezdí

Akvabely
Už podevětadvacáté se v hloubětínském
bazénu uskuteční Vánoční cena Prahy
v synchronizovaném plavání, tentokrát
hned první prosincový víkend. V pátek
3. prosince předvedou akvabely povinné figury, v sobotu a neděli jsou na programu volné sestavy, ve kterých více
vynikne výběr hudby i choreografie.
Návštěvníci se mohou těšit na soutěže
ve všech disciplínách, k vidění budou
sóla, dua, týmy i kombinované sestavy
starších žákyň a seniorek. V Hloubětíně
se představí soutěžící z 25 klubů a z 10
zemí. Další podrobnosti o těchto významných mezinárodních závodech
naleznete na www.skneptun.cz.

rovněž do dalších středisek společnosti
Snowhill, permanentky umožňují lyžovat
rovněž ve skiareálech Šachty ve Vysokém
nad Jizerou, Kamenec v Jablonci nad Jizerou a Kozinec u Jilemnice. Také tam čeká
na zájemce spousta novinek, podrobněji je
o nich na www.snowhill.cz. Tak oprašte
lyže i snowboardy a vzhůru na hory.
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Taekwondisté potřetí nejúspěšnější
etošní mistrovství České republiky v Taekwon-Do ITF se konalo
v Nymburce a zúčastnilo se jej více
než 330 soutěžících z 23 oddílů. Soutěž
byla v tomto roce rozdělena do třech dnů,
kdy nejprve v pátek soutěžili žáci, v sobotu junioři a neděle patřila seniorům
(dospělým). Medailovou úrodu klubu
Sonkal z Černého Mostu začal hned v jedné z prvních kategorií Tomáš Pavlíček
(první místo sestavy zelených pásků), stejné umístění později přidal Pavel Zacharuk
(sportovní boj žáků nad 50 kg). Sonkaláci
měli ve hře i tým žáků, kterému se poda-

L

důležitý počet, ale kvalita. Jirka Huml (na
snímku) začal sbírku zlatých medailí
v sestavách modrých pásků a později přidal druhé zlato ve speciálních technikách.
Veronika Holečková a Monika Junová (na
snímku) přidaly další ze sestav juniorek
červených, resp. černých pásků. Monika se
ale rozjela ještě víc, její další zlaté ze sportovního boje (ve finále porazila oddílovou
kolegyni Kristýnu Hudkovou) a silového
přerážení jen dokumentují výbornou formu. Poslední dvě zlaté medaile byly dílem
Venduly Benediktové ve sportovním boji
a týmu juniorek v silovém přerážení.

v sestavách černých pásků a v samotném
závěru mužský tým sebeobrany rovněž
stříbro a dívčí tým zlato.
Jiří Huml byl vyhlášen mistrem ČR mezi
juniory technické skupiny B a Monika
Junová mezi juniorkami A. Poslední ocenění putovalo rovněž na Černý Most, Sonkal získal již potřetí v řadě za sebou pohár
pro nejúspěšnější oddíl mistrovství České
republiky. Na www.sonkal.cz si můžete
prohlédnout fotografie nejen z tohoto
šampionátu. Do konce roku se taekwondisté představí ještě na pražské Budoshow,
v Třeboni při posledním letošním soutěž-

řilo získat velmi pěkné druhé místo ve speciálních přerážecích technikách.
Druhý den soutěže můžeme směle označit
za jejich medailový koncert, a to i přesto,
že měli v soutěži pouze čtyři juniorky
a jednoho juniora. Ukázalo se, že není

Závěrečný soutěžní den, neděle, získali
nejcennější kovy Libor Kubíček (sestavy
modrých pásků) a Michal Zaruk (sestavy
červených pásků). V podvečerním finálovém programu byl Sonkal zastoupen hned
třikrát. Kristýna Pravdová získala stříbro

ní klání a na tradiční vánoční exhibici
oddílu Sonkal Taekwon-Do v ZŠ Vybíralova, která se koná 21. prosince od 19
hod., kam jsou všichni příznivci tohoto
bojového umění srdečně zváni. ■

Fotbal je v polovině
Poslední podzimní kolo pražských fotbalových soutěží jen dokumentovalo
herní průměr a tomu odpovídající
umístění zástupců naší městské části.
V l. A třídě skupině A prohrálo mužstvo TJ Kyje doma s TJ Třeboradice 1:2
a skončilo deváté (4 3 6 23:25 15).
Obdiv naopak patří v této skupině
našim sousedům z Dolních Počernic,
jejichž muži jsou mezi vedoucí třicetibodovou trojicí. V polovině svých tabu-

lek ve 2. třídě skončila kyjská rezerva
(s rezervou TJ Královice vyhrála 2:1)
i fotbalisté Hloubětína. Slavoj na závěr
prohrál s Rapidem Malešice 1:6 a je po
jedenácti kolech v B skupině šestý (4 2
5 19:24 14), stejná příčka patří i TJ
Kyje B ve skupině D (5 1 5 19:31 16).
Během čtyřměsíční přestávky se nemohou v Kyjích ani Hloubětíně oddávat
spokojenému zimnímu spánku, v jarní
části je určitě co zlepšovat.
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Kateřina Elhotová – stříbrná
Koncem září a začátkem října žilo sportovní Česko světovým
šampionátem v basketbalu žen, v jehož průběhu se dvanáct našich
stříbrných reprezentantek stalo hrdinkami národa. Ta úplně nejmladší
z nich žije od svého narození před jedenadvaceti lety v naší městské
části, a tak jsme po upřímné gratulaci k nebývalému úspěchu začali
rozhovor s Kateřinou Elhotovou krátkým ohlédnutím za jejím dětstvím.

B

ydleli jsme ve Dvořišťské ulici
v Kyjích, kde jsem se skoro o tři
roky mladší sestrou Karolínou prožívala opravdu to nejkrásnější dětství.
Ostatně doteď zde mam svoji kamarádku
už od pěti let. Naši rodiče se přátelili, měli
společné zájmy a jejich kamarádství se
nějak automaticky přeneslo i na nás. Do
školy jsem začala chodit na Lehovec, ale po
prvním stupni jsem poprvé „přestoupila“,
a to do sportovní třídy v ZŠ Hloubětínská.
Ráda bych v této souvislosti vzpomněla na
svou třídní Vlastu Jindrovou, ženu slavného basketbalového jména, která mi po
sportovní a soukromé stránce dala opravdu moc. Uměla pochválit ve správnou
chvíli, k tomu přidat cennou radu, byla
prostě pro život ideální. I ona má svůj podíl na stříbrné medaili z mistrovství světa.

Tohle se člověku rádo zaznamenává, z úst
slavných sportovců to nezaznívá moc často. A my v našem rozhovoru můžeme ná sledně přejít k životopisu sportovnímu.

Jako registrovaná hráčka jsem s basketem
začala v devíti letech v TJ Kompresory a za
dva roky přešla do klubu Basket Slovanka s domácím prostředím v Ďáblicích
a později v Horních Počernicích. Za Slovanku jsem začala hrát dorosteneckou ligu
a v patnácti přestoupila do Sokola Nusle,
kde už jsem startovala mezi ženami ve druhé lize. A nyní jsem už čtyři roky v USK
Praha, kterému jsem loni po dlouhých čtrnácti letech snad trochu pomohla k mistrovskému titulu.
Katka skromně zamlčela, že v kádru tohoto velkoklubu byla už od šestnácti. Pokud
jde o reprezentaci, tak v té se jako juniorka
objevila už ve čtrnácti a mezi ženami měla
premiéru jako sedmnáctiletá. Byla v té
době v reprezentaci nejmladší a je zajímavé, že nejmladší v kádru zůstala i pro mistrovství světa v domácím prostředí.

Hodně se toho v souvislosti s naším úspěchem napsalo i namluvilo o super partě
a já jako nejmladší tahle slova musím znovu zdůraznit. Byla mezi námi opravdu bezvadná atmosféra, nevytvářely se žádné skupinky, jak tomu dost často bývá. Nedílnou
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součástí se stal také realizační tým a jak
jsme postupně procházely turnajem, bylo
to sepětí stále těsnější, i když to přirovnání k naganské partě hokejistů bylo asi trochu přehnané.
Pojďme se teď ve stručnosti vrátit vašima
očima k těm devíti dílům napínavého basketbalového thrilleru.

K tomu se bude člověk vždycky rád vracet,
i když s tou stručností to není jednoduché zadání. Ale pokusím se, tedy Česko
– Argentina 67:53. Nepříjemné soupeřky, menší, ale rychlé a hlavně
hodně tvrdé až na hranici faulů.
Nenechaly jsme se tím ovšem
otrávit a měly tak docela příjemný vstup do šampionátu.
Díl druhý Česko – Rusko
52:55. Poslední dobou
jsme je dokázaly porazit,
teď je ale hodně posílila
americká rozehrávačka
Rebeca Hammon. Drama až do konce, ale favorit si svou výhru pohlídal.
Pak přišly na řadu asijské soupeřky. Nejdřív Česko – Japonsko 66:60.
Japonky předváděly typický asijský basket, byly
to maličké motorové
myši s rychlým přechodem do útoku a nevypočitatelnou střelbou za tři
body. Potom Česko – Jižní Korea 96:55. Typově
stejně rychlé ve hře dopředu, ale trochu vyšší,
takže to hrály víc přes
podkošové hráčky, ovšem
27 bodů Evy Vítečkové nám pomohlo
k drtivému vítězství. Pátý díl s naší druhou
porážkou anebo Česko – Španělsko 57:77.
Perfektně technicky vybavené soupeřky při
hře s míčem i bez něj. Nejvíc nás válcovala jejich tahounka Valdemaro, a to střelbou
z trojek i po nájezdech. Dále Česko – Brazílie 84:70. Psychicky náročné střetnutí, ve
kterém se rozhodovalo o nasazení pro

čtvrtfinále. Hodně nás zlobila Iziane Castro, ale podkošovou Ericu de Suza jsme
dokázaly ubránit a před čtvrtfinálovým
bojem jsme si ještě zvedly sebevědomí.
A jsme v něm, čili Česko – Austrálie
79:68. Naše perfektní obrana, díky níž
jsme ubránily dvoumetrovou Loren Jackson, která je perfektní ve střelbě trojek,
jumpech i z otočky. Úžasný výkon Hany
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basketbalistka z Kyjí
Horákové, kterou Eva Vítečková nazvala
paní Nepostradatelnou. A nepřeháněla,
vždy hlavně díky ní jsme porazily mistryně světa. Jsme v semifinále. Česko – Bělorusko 81:77 v prodloužení, to byl hodně
zrádný zápas. V přípravě jsme je sice dvakrát porazily, ale to jim chyběla Leuchanka, která je pod košem k nezastavení. Celý
zápas jsme se tahaly o každý koš, v mimořádně dramatické koncovce jsme tahaly za
delší konec. A jsme na konci seriálu, aneb
poslední díl Česko – USA 69:89. Nikdo
asi neočekával, že bychom je porazily, ale
po té euforii jsme to Američankám chtěly
ztížit a daly do toho všechno. V první půli
zápas nebyl tak jednoznačný, pak už jsme
jim ale nestačily.
I tak to ale byla velká sláva před vyprodanou karlovarskou halou, před zraky Václave Klause i nebývalého množství televizních diváků. Ostatně pár dnů po tomhle
zbláznění národa vás prezident republiky
pozval na Pražský hrad.

Na Hrad jsem se moc těšila, vždyť komu
se povede na vlastní oči poznat jeho
skvostné interiéry. Při oficiálním přijetí
jsme od pana prezidenta všichni dostali
osobní dopis, stříbrné pamětní mince
a také jím podepsanou knihu Zápisky
z cest. My jsme mu na oplátku dali kus
palubovky zase s podpisy hráček i realizačního týmu a v neformálním rozhovoru
s ním krásně pohovořili.
Společný oběd, chlebíčky a šampaňské
ukončily slavnostní chvíle, ke kterým patřilo ještě pozvání na Pražský hrad 28. října
u příležitosti udělování státních vyznamenání. Teď už jsou tady zase dny všední, což
ve vašem sportovním životě znamená ligová utkání v dresu USK a také zápasy Euroligy.

pro utkání doplňují buď
hráčky sesterského klubu
VŠ Praha nebo naše juniorky, které s námi trénují.
Že tahle jedenáctka bude
v republice nejsilnější, to
dokládají hned první tři
ligové zápasy, ve kterých
USK nadělil svým soupeřkám trojciferné příděly. Mají
podobná utkání pro oba týmy vůbec nějaký smysl?

Určitě mají. Trenér může
točit celý kádr, my si můžeme vyzkoušet některé akce
a signály, navíc i zlepšovat
souhru, na kterou nebyl v přípravě vlastně žádný čas. A soupeřky mají určitě o motivaci postaráno, radují se z každého bodu
a možná se snaží také něco okouknout.
Pojďme teď na závěr rozhovoru z Folimanky zpět domů, do Kyjí, od sportu k vašemu
soukromí.

Rodiče mají výrazný podíl na mých úspěších a děkuji jim vlastně za všechno. Osmnáctiletá sestra Karolína studuje přírodovědné lyceum a hraje basket za VŠ Praha,
takže se paradoxně potkáváme spíš právě
v hale na Folimance než doma. Navíc ona
bydlí s rodiči v ulici Manželů Dostálových,
zatímco já s přítelem Milanem zůstala ve
Dvořišťské. Co říci k němu? Dříve také
hrával, teď už spíše rekreačně, samozřejmě mi hodně fandí. Ale živí ho různé projekty a řešení dalších záležitostí ve firmě
s masem Made v Čakovicích. Času pro
sebe moc nemáme, protože kromě dvoufázových tréninků a ligových i euroligo-

vých zápasů studuji ve Stodůlkách soukromou VŠEM, obor komunikace a lidské
zdroje. Naším společným koníčkem je sledování aktuálních hudebních hitů.
Prozraďte nám ještě
oblíbené jídlo a nápoj
dřívější rozehrávačky
a dnes stoosmdesáticentimetrového křídla
z Kyjí.

U jídla nejsem nějak
přehnaně vybíravá,
a to ani v zahraničí,
ale nejradši mám maminčinu i babiččinu
kuchyni, jedničkou
u mě jsou asi těstoviny s jakoukoliv omáčkou, ale dnes jsem si
třeba pochutnala na
svíčkové s pěti. U pití je ta volba jednoznačná, jsem totiž hodně ujetá na zázvorový tonik.
Blíží se konec roku, už víte, kde budete trávit Vánoce? A dáváte si nějaké novoroční
předsevzetí?

Jako každý druhý rok budeme s rodiči
u babičky a dědy, kteří mají domek na
Jahodnici. Všichni jsou vyznavači tradičních českých Vánoc a já se tomu ráda přizpůsobuji. Po letošním zápřahu se na chvíle vánoční atmosféry moc těším. Jinak
cílená předsevzetí pro následující rok si
nedávám, ale v červnu bude mistrovství
Evropy v Polsku, kde bychom rády uspěly.
Hodně záleží na tom, jestli reprezentační
kádr zůstane pohromadě. První je ale v každém případě zdraví a pohoda celé naší kyjské větve i druhých prarodičů v Tachově.
Moc děkujeme za rozhovor a ať se vám
všechno vydaří nejen v roce příštím. ■
Pavel Vokurka

Český titul a euroligové čtvrtfinále, to jsou
naše cíle pro tuto sezónu. Kádr máme
nabitý, k řecké střelkyni Evanthii Maltsi
a střední roozehrávačce Lindsay Whalen,
která si od nás do Ameriky odvezla světové zlato, přibyla ještě DeLisha Milton –
Jones, šestatřicetiletá veteránka, která má
světové tituly dokonce dva. Z konkurenčního Brna přišly ještě Eva Vítečková s Petrou Kulichovou a po mateřské pauze se na
palubovku vrátila Michaela Ferančíková.
Stříbrné medaile od nás mají ještě Tereza
Pecková, Markéta Bednářová a Edita Šujanová. Do širšího kádru české reprezentace
patří i rozehrávačka Kateřina Bartoňová.
Se mnou je to jedenáctka, kterou na tucet
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gastroprůvodce Prahou 14

Rozloučení

s gastroprůvodcem
P

oslední letošní a zároveň i závěrečný
díl čtyřletého seriálu redakčního
putování po restauračních zařízeních naší městské části jsme chtěli zakončit stylově, tedy vánoční atmosférou ve stylovém restaurantu Pohádka na Lehovci.

Leč naše redakční trojice míní a majitelé
tohoto podniku mění, takže se vánoční
pohoda začala zvolna měnit v silvestrovskou taškařici a Pohádku tak vystřídal spíš
hororový žánr. Poprvé jsme vyrazili do
Pohádky v poledne hned první listopadový den, abychom z venkovní tabule zjistili, že tady mají změněnou otevírací dobu
na úterý až neděle od 17 do 21.30 hod.
Jelikož má každý z nás své pracovní i soukromé povinnosti, nacházíme další společný termín na 10. listopadu v 18 hodin. Leč
ouha, Pohádka je opět zavřená, všude tma
jako ve strašidelném zámku. Vyťukáváme
na mobilu telefonní číslo uvedené u vchodu a ženský hlas na druhé straně nám
sděluje, že onemocněl kuchař, a proto je
zavřeno. Máme prý přijít za týden v úterý
večer. A tak sem přicházíme potřetí, a to
v předsváteční večer 16. listopadu, ale
můžeme si tak akorát koupit hrnec, protože tady probíhá nějaká prezentační akce.
Pohádku v novodobé replice hradu s věží
a cimbuřím už nechceme dále „dobývat“,
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její hodnocení je pro nás jednoznačné –
0 %. No nic, alespoň nám zbude trochu
prostoru na ohlédnutí za čtyřletým servisem pro naše čtenáře.
Začali jsme v ledu 2007 představením nejstaršího restauračního zařízení na území
naší městské části, v Hloubětíně jsme byli
Na Staré hospodě, která původně sloužila jako zájezdní hostinec už od začátku
17. století. Pak přišla na řadu restaurace
Na Chlumecké, po ní Švejk restaurant
a postupně pak další a další. Celkem jsme
navštívili 42 gastronomických podniků,
k tomu jsme navíc představili 24 předzahrádek a dalších venkovních posezení,
k nim pak ještě jedenáct sportovních bufetů. Všude jsme přicházeli inkognito a útratu jsme si pochopitelně vždy platili. V žádném případě jsme si nehráli na nějakou
obchodní inspekci, chtěli jsme jen přitažlivou formou zmapovat tyto služby v širším přehledu. Náš seriál se snažil o jejich
představení pohledem běžného návštěvníka bez profesionálních ambicí, spíš trochu
odlehčeným způsobem, k čemuž výrazně
přispěly i kresby Petra Urbana. Moc rádi
bychom mu za těch 44 kreseb poděkovali
a zároveň i zpětně pogratulovali k letošním
padesátinám. Aby to poděkování i rozloučení s ním ale nebylo tak jednoduché,
požádali jsme jej o několik vět a navíc
o nějaký recept na dny sváteční. Původně
to měla být vánoční pochoutka od mistra
kuchařského z Pohádky, Petr ji však pojal
po svém, takže jeho pokrm je spíš vhodnější k silvestrovskému posezení.
red

Gastroprůvodce a já
Na tomhle seriálu Listů Prahy 14 jsem se
podílel moc rád, protože vedle sáňkování a sportu vůbec toho vím nejvíc právě
o hospodách. Navíc při mých dříve sportovních a dnes hlavně kreslířských cestách
do Prahy i návratech do Smržovky, pro mě
hlavní město začíná i končí na Černém
Mostě a v Hloubětíně. Když tudy projíždím, vybavuji si jednotlivé hospody v Praze 14, které znám už pomalu tak dobře
jako ty ve své rodné Smržovce a jejím blízkém okolí. Strávil jsem touhle spoluprací

vlastně jedno celé volební období, na které budu s potěšením vzpomínat. A redakční trojici testovačů Aleně Veselé, Jardovi
Šmídovi a Pavlu Vokurkovi přeji, ať jsou
stále tak v pohodě jako na mé poslední
kresbě. Všem čtenářům Listů Prahy 14 pak
popřeji, aby jim na Silvestra chutnal špekáčkový guláš na pivě, po jehož strávení
vstoupí do roku 2011 silní, svěží a zdraví…
váš Petr Urban

Sáňkařský guláš na pivě
od Petra Urbana
400 g špekáčků, 1 velká cibule, 4 větší rajčata, 150 ml světlého piva, ½ lžíce sladké a pálivé mleté papriky, 2 lžíce oleje,
hrst petrželky, pepř a sůl
Na oleji zpěníme pokrájenou cibuli, necháme zesklovatět, přidáme na kostičky
nakrájené špekáčky nebo jinou měkkou
uzeninu a všechno to osmahneme. Pak
vmícháme pokrájena spařená rajčata, podlijeme pivem a podle nátury pak pořádně
osolíme i opepříme. Pod pokličkou dusíme asi 10 až 15 minut a podle chuti přilijeme ještě pivo, raději víc, protože piva
není nikdy dost. Do hotového jídla přidáme na tuku rozpuštěnou mletou papriku,
sladkou i pálivou a nasekanou petržel.
Podáváme s chlebem nebo pečivem a zapíjíme samozřejmě dostatečným množstvím
piva. A proč se ten guláš jmenuje sáňkařský? Protože je ze Smržovky a pěkně to po
něm fičí. ■

historie
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50 let od zbourání hloubětínské sokolovny
Dne 19. 7. 1896 c.k. místodržitelství v Čechách stvrzuje, že založení
spolku „Tělovýchovná jednota Sokol“ se nezapovídá. Tak zněl výrok
tehdejších c. k. úřadů k povolení tělovýchovné činnosti Sokola
Hloubětín.
stanovující schůze se konala 30. 8.
1896, kdy prvním starostou jednoty byl bratr Karel Felix, místostarostou Jan Zeithammer, náčelníkem bratr Josef Kostlán a dalších osm členů výboru.
Nejprve se cvičilo v hloubětínské hospodě
v Chaloupkách. V roce 1922 jednota zakoupila hostinec U Orla a v následujících

U

tělesa byla vybavena potřebnými pomůckami (pulty, noty, židle, nástroje atp.). Pro
kulturní akce desítky židlí a stolů.
Hudební tělesa měl Sokol tři. Velký padesátičlenný dechový orchestr pod vedením bývalého řídícího bratra Vášky a učitele hudby bratra Čeňka. Dále smyčcový
orchestr, který řídil rovněž bratr Váška

školou se roku 1948 konalo župní sletové
cvičení. To byla poslední velká akce Sokola Hloubětín.
Po „čistce“ cvičitelského sboru a výboru
byl hloubětínský Sokol přejmenován na
Z. J. SOKOL TESLA. 17. června 1952
dostal bratr František Vild, dlouholetý
pokladník Sokola, od nového vedení tuto
výzvu: „Žádáme Tě, abys doručiteli vydal
klíč od pokladny, která se nachází v sokolovně, abychom tak mohli převzíti všechny písemnosti.“ Až do roku 1960 byla
sokolovna mimo dobu její rekonstrukce

letech ho přestavěla na sokolovnu. Stejný
rok byl založen i hudební odbor. O šibřinkách 23. ledna 1926 při půlnoční scéně
vypukl požár a sokolovna vyhořela.
Během osmi měsíců za pomoci členů
a ostatních hloubětínských občanů byla
postavena sokolovna nová. Patrová budova
s velkým sálem a velkými okny, nářaďovnou a přilehlý menším sálem (pro jeho
zakulacený tvar se mu říkalo Jitrnice),
odděleným skládací stěnou, používaný jako
zkušebna smyčcového orchestru, recitačního či pěveckého sboru. Při kulturních
akcích bylo možné ho spojit s velkým
sálem. Na opačné straně velkého sálu bylo
jeviště a místnost pro účinkující. Pod jevištěm pak šatny s umývárnou. Ze šaten vedly dřevěné masivní schody do tělocvičny.
Do sokolovny se vstupovalo širokými dveřmi do haly s šatnou a záchody sloužící pro
veřejnost při kulturních nebo sportovních
akcích. Vstup pro cvičí vedl přes zahradu
s kaštany a letním hřištěm do šaten v suterénu. Zahrada s kulečníkem sloužila též
jako letní restaurace. Sokolovna měla v mezaninu byt pro sokolníka, v patře sborovnu,
příčný a podélný balkon. Z tohoto balkonu se šlo do velkého hudebního sálu a loutkového divadla. Ve všech sálech byly parkety. Sokolovna byla vybavena kompletním
tělocvičným nářadím. Rovněž hudební

a taneční orchestr tzv. F. Č. Club, který
vedl bratr František Černohorský. V orchestrech hrálo i několik profesionálních
muzikantů. Také jejich úroveň byla vysoká, což svědčí přední umístění velkého
dechového orchestru na sletové soutěži
v roce 1948, kdy byl vybrán na zájezd do
Ameriky. Bohužel vše dopadlo jinak.
Hloubětínský Sokol měl však ještě další
kulturní tělesa. Především ochotnický
divadelní soubor, dále pěvecký soubor tzv.
Lumír a recitační. Také tyto soubory měly
bohaté vybavení pro svoji činnost.
K sokolovně patřila i restaurace zvaná „Na
stráži“ s nezapomenutelným vedoucím
panem Komrzím, který hrou na heligonku bavil své hosty. Ta taky prosperovala
a byla finančním zdrojem na její údržbu.
To by však nestačilo, proto i podnikatelé
z řad členstva se vydatně podíleli jak finančně, tak prací na její údržbě. Každý
z členů pomáhal podle svých možností.
Hloubětín měl dříve asi třetinu nynějších
obyvatel a sokolovna byla centrem všeho
sportovního i kulturního dění. Členem
Sokola byl snad každý a sokolovnu navštěvovali i lidé ze širokého okolí. V Sokole se
nejen cvičilo, ale hrál i závodně volejbal
(dva hráči byli reprezentanti) a basketbal.
Volné chvíle jsme trávili na malém letním
hřišti u sokolovny. Na velkém hřišti pod

(nové sprchy, ústřední topení a střecha restaurace) využívaná k jejímu účelu. Soubory hudební, recitační, divadelní byly však
rozpuštěny a později i loutkové divadlo.
Pouze nářadí zůstalo. Půlmetrové loutky
s vybavením zmizely. V Lužických horách
v Dolní Světlé Sokol po válce zakoupil dvě
chaty, kam jezdilo žactvo a dorost v létě na
tzv. osady. I v zimních měsících byly tyto
chaty využívány a to až do roku 1949, kdy
byly jednotě vyvlastněny. Do roku 1948
měl Sokol Hloubětín na 1200 členů, po
jeho zrušení chodilo cvičit jen několik
oddaných.
V roce 1960 i přes nedávnou a nákladnou
rekonstrukci v rámci výstavby Hloubětína,
ale hlavně prosazováním několika radních,
kterým byla trnem v oku, byla sokolovna
zbouraná. Veškeré vybavení, stoly, židle,
kulisy, noty a ostatní písemnosti byly necitlivě spáleny. V době 2. světové války, aby
německá armáda sokolovnu nezabrala,
Sokolové, kteří pracovali v hloubětínské
firmě ALWEIS, naplnili velký sál až po
balkony prázdnými krabicemi, a tak sokolovnu zachránili. Podruhé se to už nepodařilo. Dosud po padesáti letech nebylo
v Hloubětíně toto sportovně kulturní středisko ničím nahrazeno. ■
Vybráno z kroniky Sokola Hloubětín,
Parez, Nehasilová, foto: Jan Břinek
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Centrum vzdělávání a veřejného internetu
Maňákova 745, Praha 9 – Černý Most
pro Vás na počátek roku 2011 připravuje

PC kurzy pro maminky na mateřské dovolené
spojené s hlídáním dětí
Kurzy jsou připravovány ve spolupráci se
sdružením Občanská inspirace a obsahem kurzů je zvládnutí jednotlivých programů balíčku MS Office především
Word, Excel, PowerPoint a Outlook.
Kurzy budou probíhat jednou týdně
v Centru vzdělávání a veřejného internetu Maňákova 745, Praha 9 Černý Most
v dopoledních či odpoledních hodinách.
Den a doba konání jednotlivých kurzů

bude upřesněn dle zájmu a naplnění
jednotlivých kurzů. Cena kurzů činí
400,– Kč a obsahuje sedm lekcí jednotlivých programů.

rii. Celý program vedou zkušené lektorky. Hodina hlídání s programem činí
50,– Kč. V ceně programu je pro děti
zajištěn pitný režim.

Paralelně je v sídle sdružení Občanská
inspirace, Kučerova 768/14, které je od
CVVI vzdáleno cca 3 min. chůze, zajištěno hlídání dětí s programem. Program,
pro děti ve věku od 2,5 do 6 let, bude
přizpůsoben převažující věkové katego-

Zájemci nechť se přihlásí přímo v CVVI
v Maňákově 745, kde Vám budou poskytnuty bližší informace nebo telefonicky na číslech 222 940 933, 222 940 932
nebo 602 161 731 či 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

PRAHA 14

Zájem o stolní tenis

Anketa k dopravě

Při turnaji o pohár starosty Prahy 14 ve
stolním tenisu hráli v šesti čtyřčlenných
skupinách muži každý s každým na dva
vítězné sety, stejně jako tři tříčlenné skupiny žen. Pak už následovaly vyřazovací boje
na tři vítězné sety.
Hrálo se velké i malé finále. Mezi ženami
skončila čtvrtá Komrsková, třetí Minárová a ve finále porazila Korbová Pláškovou.
V semifinále mužské soutěže porazil Lachout Novosada a Sedlák Pavelku, z vítězství se nakonec radoval Lachout a ze třetího místa Pavelka, kteří své soupeře porazili
shodně 3:1.

Odbor výstavby a dopravy na základě
žádosti některých občanů městské části
zvažoval změnu dopravního režimu v oblasti „Rajská zahrada“. Uspořádal dotazníkovou akci, ke které se mohli vyjádřit
obyvatelé oblasti „Rajská zahrada“ a dále
oblasti na „Hutích“, a to od ulice Borské,
až k ulici Jamské. V této oblasti nebyli
dotazováni obyvatelé z nových řadových
domů, ani z bytových domů (ul. Hajní,
Lipnická, Za Černým mostem, apod).
Změna spočívala v částečném zjednosměrnění ul. Blatské, a to od křižovatky Blatská
x Skorkovská směrem ke křižovatce Blatská x Chlumecká, dále část ulice Skorkovské od křižovatky Blatská x Skorkovská by
byla zjednosměrněna směrem k prodejně
SIKO – KOUPELNY, kde by zjednosměrnění bylo ukončeno. Tímto způsobem by došlo k odlehčení dopravy v části
ulice Vodňanské. Výsledek ankety: počet
rozdaných anketních lístků 362, počet
navrácených anketních lístků 153, se změnou souhlasilo 38, proti bylo 115. Odbor
výstavby a dopravy proto navrhovanou
změnu dopravního režimu neprovede. ■
Ing. Věra Joudová,
vedoucí odboru výstavby a dopravy

Rodinný klub Veselý čertík
Klub sídlí v Dolních Počernicích v objektu
Léta páně a oblíbila si jej i řada maminek
z Černého Mostu. Nabízí mimo jiné každý
všední den volnou hernu v době od 9 do 12
hod. a od 15 do 18 hod., cena 50 Kč/rodinu. Klub nyní vydal knížku Nevšední hrátky
s dobrotami, jde o hravou kuchařku pro rodiče dětí do 10 let.
Více informací o programu na telefonu
724 639 040 nebo www.veselycertik.cz.

24

informace

prosinec 2010

Velkoobjemové kontejnery na prosinec
Mochovská x Zelenečská
Svépravická x Šestajovická
Liblická x Klánovická
Konzumní x Na Obrátce
Nehvizdská x Zelenečská

2. 12.

Hejtmanská x Vranovská
Tálínská u č.p. 15
Kardašovská u obchod. střediska
Kukelská x Chvaletická
Nedvědická x Žehuňská

8. 12.

Vírská x Branská
Splavná x Svárovská
Babylonská x Jordánská
Světská x Lipnická
Koclířova x Vodňanská
Lásenická x Lipnická

9. 12.

Spolská x Mílovská
Rožmberská x Podlišovská
Vlkovická x Dvořišťská
Šimanovská x Za Školou

15. 12.

Hamerská x Církvičná
Jezdovická x Froncova
Lipenské náměstí

16. 12.

Velkoobjemové kontejnery jsou přistavovány do 14 hodin dne dle rozpisu a odváženy následující den.

Vašátkova x Dygrýnova

13. 12.

Bryksova x Fejfarova

14. 12.

Kpt. Stránského x Vybíralova

15. 12.

Mansfeldova x Kučerova

16. 12.

Hlaďova proti č. p. 671

20. 12.

Velkoobjemové kontejnery jsou přistavovány do 14 hodin dne dle rozpisu a odváženy následující den.

Ze systému Mâ Praha 14
9. května x Píščitá

6. 12.

Travná x Kostlivého

7. 12.

Trytova x Paculova

8. 12.

Himrova x Gen. Janouška

9. 12.

kresba: Petr Drábek

Ze systému hl. m. Prahy

Pozor na nabídky úvěrů a půjček

B

líží se Vánoce, doba nákupní horečky a také doba pro společnosti, které poskytují spotřebitelské úvěry.
Ne každému dovolují jeho příjmy dopřát
svým nejbližším to, co by jim rádi nadělili pod stromeček. Co dělat v takovém případě? Na trhu je řada institucí, které nabízejí řešení. Není přece nic snazšího, než si
půjčit. Vše za Vás vyřídíme do 24 hodin
a můžete prožít šťastné okamžiky u nové
televize nebo uděláte radost nejmodernější verzí playstationu svému synovi. Mnozí
vedeni touhou uspokojit okamžitě své
potřeby, se nechají zlákat touto vábničkou a bez většího váhání přijmou finanční závazek ne zřídka v řádu desetitisíců.
Bohužel si neuvědomují často rizika, která
jim hrozí a nevěnují dostatečnou pozornost všem ustanovením, která obsahuje
smlouva o poskytnutí úvěru. Neseznámí
se s výší úrokové sazby nebo sankcemi
v případě neplnění smluvních podmínek.
Nepovažují za důležité porovnat si své příjmy a náklady a zvážit, zda splácení půjčky je opravdu v jejich možnostech. To jak
může takové neodpovědné zadlužení skončit, dokumentuje následující případ, který
jsme zaznamenali v jedné z našich občanských poraden.
Do poradny přišel muž ve středním věku.
Cílem jeho návštěvy je odvolání proti nařízení exekuce na majetek syna, která byla

nařízena na základě nálezu rozhodčího
soudu. Pohledávka vznikla u instituce
nebankovního sektoru, kde byl dotyčnému poskytnut spotřebitelský úvěr na elektroniku ve výši 30 000,– Kč. Smluvní podmínky porušil již po třech měsících, kdy
nebyl dále schopen splácet půjčku v důsledku ztráty zaměstnání.Následně se telefonicky domluvil na splátkovém kalendáři s měsíční splátkou ve výši 1000,– Kč,
což doložil uhrazenými složenkami. Zbývalo mu tedy doplatit částku 19.532,– Kč.
To však nebránilo právníkovi zastupujícímu nebankovní společnost podat návrh
k rozhodčímu soudu. Rozhodce dle zákona vyzval dlužníka, aby se k věci vyjádřil.
Ten však reagoval pouze sdělením, že v případě nejasností, podá vysvětlení telefonicky. Následky takového neuváženého jednání se dostavily záhy. Netrvalo dlouho
a bylo mu doručeno rozhodnutí o výkonu exekuce. Dlužníkovi tedy nezbývá nic
jiného, než kontaktovat exekutora a domluvit se s ním na způsobu uhrazení pohledávky, kdy mu při nedodržení smlouvy hrozí okamžitá exekuce.
Z výše uvedeného příběhu je vidět, kam
může vést neuvážené zadlužení. Jak předejít této situaci? Samozřejmě nejlepší je
zhodnotit všechna rizika, ještě ve fázi, kdy
o půjčce pouze uvažujeme. Je důležité řádně si vše promyslet, udělat si srovnání více

nabídek a posoudit jejich výhodnost. Když
si člověk kupuje auto, také si nevezme hned
to první, které mu nabídnou. Před podpisem je nutné přečíst si pečlivě smlouvu
a věnovat dostatečnou pozornost jejím ustanovením, případně se poradit s někým, kdo
se v této problematice orientuje lépe. Bohužel ze zkušenosti našich poraden víme, že
lidé k nám přicházejí až ve stádiu, kdy je
jakákoliv pomoc velice obtížná a kdy se již
soustředíme pouze na eliminaci těch nejtěžších následků neuváženého zadlužení.
Naším přáním je, aby lidé navštívili poradnu dříve, než se dostanou do začarovaného
kruhu půjček a následného dlouhodobého
procesu uzdravování svých financí.
Stanislav Skalický
ředitel Asociace občanských poraden
Kontakty na občanské poradny v Praze:
Občanská poradna Praha 1, Jakubská 3,
tel. 222 310 110, www.oppraha1.wz.cz,
Občanská poradna PROXIMA SOCIALE, o.s., Rakovského 3138, 143 00 Praha 12, tel./fax: 241 770 232, Občanská
poradna o.s. Společnou cestou, Spytihněvova 4, Praha 2, tel. 223 011 642, poradna@spolcest.cz, www.spolcest.cz, Občanská poradna REMEDIUM, Křišťanova
15, Praha 3, tel. 605 284 737, obcanskaporadna@remedium.cz, www.remedium.cz
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•

Komplexní veterinární péče o malá zvířata

• novostavby

Ing. Martin Jeřábek

Hejtmanská 31
rodinných domů
Praha 9-Kyje
rekonstrukce
objektů
Tel.: 603 542 871
•
jerabek.inrepo@seznam.cz
• rekonstrukce bytů
www.inrepo.cz
a kanceláří
• zateplování fasád
• stavební dozor
• autorizace k programu „Zelená úsporám“

•
•
•
•

Ordinační hodiny denně
pondělí až pátek
9.00–20.00
sobota a svátek
9.00–13.00
neděle
15.00–19.00
Gen. Janouška 902
Praha 9-Černý Most II.
Tel.: 281 918 862,
mobil: 736 481 098
www.veterina-parnik.cz
Akce (do konce roku 2010)
Zubní prohlídka psa a kočky zdarma

KOMPLETNÍ PRÁCE
ELEKTRIKÁŘSKÉ A STAVEBNÍ
REKONSTRUKCE BYTŮ,
BYTOVÝCH JADER A KUCHYNÍ

•

Elektroinstalační, zednické, obkladačské
a instalatérské práce na klíč
dle požadavků kuchyňských studií a zákazníků

Díky projektu

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

se řemeslům v Praze daří
Je to jen pouhý rok zpátky, co se obory, jako
kominík, klempíř či tesař, potýkaly s nezájmem
uchazečů a málem zanikly. A perspektivy byly
špatné i pro další obory – kvůli demografickému
vývoji měl počet učňů nadále klesat. S novým
školním rokem se však situace obrátila a pražská
učiliště nejen že obory nemusela zavírat, ale
dokonce se zájmu o studium zvýšil. Stabilní zájem
je o obory Automechanik, Kuchař – číšník, Malíř
– lakýrník. Nejvyšší nárůst počtu žáků v prvním
ročníku zaznamenal v novém školním roce obor
Pekař. Projekt Řemeslo žije! propaguje řemeslné
obory vzdělání a seznamuje žáky základních škol
a jejich rodiče s obsahem učiva. Usnadňuje tak
volbu budoucího povolání žákům posledních ročníků základních škol.
12/14

VETERINÁRNÍ KLINIKA PARNÍK

Stavební firma

Mateřská škola Štolmířská 602, Praha 9,
přijme paní na odpolední úklid. Nástup
ihned. Informace na čísle 281 862 911,
739 044 300.
www.pujcovna-rainbow.blog.cz, čištění
kusových koberců, tel.: 603/333 045.10/13
Převody bytů do osobního vlastnictví.
Tel.: 724/304 603.
12/02
Manželé hledají pokoj nebo garsonku
v lokalitě Prahy 14, telefon 774 752 255.
12/03
53 letá nekuřačka nabízí práci hospodyně: uklidím, upeču a uvařím, pejska vyvenčím, dítka pohlídám a to vše na 100 % udělám, tel.: 603 117 855.
12/04
Speciální masáže a poradenství pro ženy
s Magdalénou Polanskou, možné v pohodlí Vašeho domova, tel.: 724 322 378,
www.dotknise.cz, www.amrita.cz. 12/07

•

Cukrárna – občerstvení MM, Praha 9-Kyje, Hodějovská 11. Na objednávku vyrábíme pro všechny příležitosti: dorty nízké,
patrové, dětské, minizákusky. Klasická výroba bez použití instantních krémů a rostlinné šlehačky. Tel.: 731 759 496.
07/12

Odvozu sutě, dom. odpadu kontejnery 2 m3–9 m3.
Dovoz písků, štěrku, zeminy atd.,
tel.: 602 371 605, 602 207 116

Veterinární klinika pro malá zvířata
MVDr. Jan Mecera
Kpt. Stránského 999, Černý Most
Tel.: 281 910 491, po–pá 9–12, 14–19 hod.

Veterinární klinika
Haškova 16, 250 88 Čelákovice-Záluží
Tel.: 326 991 099,
po–so 9–12, 14–20 hod.
ne 15–19 hod.

www.veterinainfo.cz

SOLNÁ
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Gastronomické akce
v roce 2010
3.12.–5. 12.

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

17. 12.–19. 12.

Pﬁedvánoãní kapr trochu jinak
(17. 12. od 19 hodin Ïivá muzika)
Restaurace Bowling
u Sv. Bartolomûje,
Prelátská 12,
198 00 Praha 9-Kyje,
tel.: 281 868 678, 602 269 882

Otevﬁeno PO–NE: 11.00–24.00 hod.
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Změny
v dopravě

 





 

Upozorňujeme občany, že od 12.12.
2010 se chystají změny v autobusové dopravě v oblasti Prahy 14, 20, 21
a Dolních Počernic. Změny vznikají
v souvislosti s posílením železniční
dopravy na trati 011 (Praha – Libeň
– Kyje – Dolní Počernice – Běchovice – Klánovice – Úvaly) v přepravních špičkách pracovních dnů a také
v souvislosti rozvoje minibusových
linek. Bližší informace budou začátkem prosince zveřejněny na stránkách
www.ropid.cz.

 !"#$%&'()*')&+%))
"%(,
-($.+&+( $+/$%
000 !( !
+/12% !
2 34567849:8479

SOS dětské vesničky,
www.sos-vesnicky.cz
AUTODOPRAVA – ZEMNÍ PRÁCE
MILAN PETRUŽÁLEK
• Kontejnery, sklápěč, valník
Tel.: 281 931 419
• Sutě, odpad, zemina
Fax: 281 931 512
• Písky, drtě, kačírek
www.sute-pisky.cz
• Recyklát a tříděná zemina
• Demolice – hydraul. kladivo
• Deponie Praha 9
Mobil: 603 242 142

ZNALECKÉ OCENĚNÍ
NEMOVITOSTÍ, POZEMKŮ,
BYTŮ A STAVEB PROVEDE
Ing. Lacina Jaroslav

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

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

Chcete inzerovat v Listech?
Budete k tomu mít příležitost i v roce 2011. Vaši inzerci uvidí víc očí,
než si myslíte. Inzerát do lednových
Listů můžete podat do 10. prosince
na třech místech: u Renáty Rudolfové na ÚMČ Praha 14, v CVVI
v Maňákově ulici 745 a nebo přímo
v sídle KVIZ Praha14, kulturní dům
Kyje, Šimanovská 47.
www.kvizpraha14.cz

inzerce

prosinec 2010

Kupte si u nás dveře Sapeli
a získejte ZDARMA

ROBOTICKÝ VYSAVAČ
ECOVACS v ceně 7-12 tis. Kč!
Akce platí při objednání výrobků
Sapeli v ceně 29 900 Kč/bez DPH
do 31.12.2010
JAF HOLZ spol. s r. o. www.jafholz.cz
Průmyslová 1893
250 01 Brandýs n./L. . T +420 326 901 000

P 14

Poděkování

Uzávěrka
inzerce
a příspěvků

pro č. 1 je
10. 12. 2010
pí. Rudolfová
281 005 581

Koňský hnůj dovezu zdarma,
doprava za symbolickou cenu.
Tel.: 602 371 605, 602 207 116.

BBLACK BRIDGE BIKES
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Nabízíme tréninky se špičVS
Podrobnější informace na :
www.sportcentrumstep.cz
Nebo na tel.: 775 996 221
725 551 314
• dvoupatrový driving range
• 16 odpališt’
• 9 simulátorů
• putting green
• prodejna golfového zboží
• bar
• výhodné depozitní karty se slevou
• Novinka - širokoúhlý, panoramatický 3D simulátor, jediný v Evropě!
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Chcete začít hrát g
golf?

kovými golfovými profesionály
pro začátečníky i pokročilé.
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Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vám
poděkovala jménem všech zastupitelů za ODS
na Praze 14 za Vaše hlasy v komunálních volbách 15. a 16. 10. 2010.
Přesto, že pravicové strany získaly více, než
50 % mandátů, (ODS 9, TOP 09 také 9),
výsledkem povolebního vyjednávání je koalice TOP 09, ČSSD a SZ.
Naše možnosti prosadit volební program ODS
jsou malé, my se ale budeme snažit i za této
situace nezpronevěřit se slibům, které jsme
Vám dali ve volební kampani.
MUDr. Kateřina Pavlíčková,
lídr kandidátky
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Sportcentrum Step, to je také:
• Tenis
• Squash
• Badminton
• Fitness studio
• Bowling
• Bazén 25m, relax zóna
• Saunový svět
• Velkokapacitní parkoviště
• Myčka automobilů
• Restaurace
• Dětský koutek
• Ubytování - Wellness Hotel Step

Malletova 2350/6, 190 00, Praha 9, tel.: 296 786 172, www.sportcentrumstep.cz, www.wellness-hotel-step.cz
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Grande Rokytka
V loňském roce se odbahňoval Kyjský
rybník, a tak se populární loučení s vodáckou sezónou na Rokytce nekonalo.
To letošní Grande Rokytka dalo téměř
zapomenout na všechny předchozí ročníky. Vodáků tu bylo téměř jako v létě na
Vltavě, sice je vítal ranní mrazík, ale ten
jen podtrhl skutečnost, že šlo o letošní
poslední velkou vodáckou akci. Pořádala
ji agentura Dronte, s jejímž šéfem Mílou
Pražákem (na snímku v modré bundě
seznamuje vodáky s trasou) jsme se během rušného dne potkali několikrát.
„Podílíme se rovněž na populární podzimní skautské plavbě Prahou přes tři
jezy pro širokou veřejnost, které se
z Vltavy nabízejí opravdu netradiční pohledy. Tady na Rokytce se zase scházejí
spíš skalní vodáci, kterým Lesy hl. m.
Prahy zajistily dostatečný průtok, takže
celá jedenáctikilometrová trasa je velice
dobře sjízdná. Rokytka je velice romantická říčka, jejíž okolí se za ty dva roky
dost změnilo k lepšímu. Zájem je opravdu značný, takže s loděmi pendlujeme
mezi Libní a Kyjemi. Zaregistrovali jsme
přes 150 půjčených lodí a více než 400
spokojených vodáků. No a asi ne každý
ten symbolický dvacetikorunový příspěvek zaplatil, proto ta čísla budou ve skutečnosti ještě vyšší. Grande Rokytka je
opravdovým vodáckým svátkem.“
Nadšením zářil také Honza Šup, ve vodácké veřejnosti známý jako šéf bratrského podniku s názvem Rio Botič:
„Letos se zase čistí Hostivařská přehrada,
takže na Botiči máme pauzu stejně jako
byla loni tady na Rokytce. Jezdíme sem
rádi, je to bezva akce, vody je tak akorát, třeba jez u Hořejšího rybníka
v Hloubětíně je sjízdný na hraně, ale
jinak to vychází vše včetně počasí. Doufám tedy, že návrat na Rio Botič bude
v příštím roce stejně povedený jako po
roční pauze tady na Rokytce.“ ■
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Dominik Duka v Kyjích
V kulturním domě Kyje se v sobotu 20. listopadu uskutečnil
benefiční koncert na podporu činnosti farní charity Kyje a Černý Most. V programu vystoupily pražská pop-rocková kapela
Feeling a kapela Městské policie Band Praha. Mimořádným
a velmi milým hostem koncertu byl arcibiskup Dominik Duka,
který mimo jiné popřál jak farní charitě, tak kulturnímu domu
mnoho zdaru v jejich záslužné činnosti. Panu arcibiskupovi se
též mimořádně líbí znak Prahy 14 a přál by si, aby tento erb připomínal občanům naší městské části život duchovně zakotvený
v této zemi.
text a foto: jš

Počasí proti lampionům
Devatenáctý listopadový den se v MC Klubíčko konala už tradiční akce s názvem Vítání zimy s lampiónovým průvodem, kde se vedle společného zpívání, tancování a přehlídky strašidelných masek počítalo také s opékáním buřtů. Počasí však bylo zásadně
proti, takže víc než padesátka dětí s doprovodem vítala, nebo spíš nevítala déšť. Leč
program v interiéru Klubíčka se spoustou her i soutěží byl natolik pestrý, že dětem
ohýnek ani nechyběl. A došlo samozřejmě i na průvod, který byl kvůli deštivému počasí sice zkrácen, ovšem i tak si děti lampionů a závěrečných prskavek užily určitě dosyta. Jejich ve tmě a dešti rozzářené oči o tom ostatně vypovídaly samy. text a foto: vok

