List y

mûsíãník obyvatel âerného Mostu, Hloubûtína, Kyjí a Hostavic

Prahy

14

2

únor / 2010

Tolik snûhu, jako napadlo 8. a 9. ledna, pamatují PraÏané naposledy pﬁed jednadvaceti lety. O tom, jak se Praha 14 s lednovou
snûhovou kalamitou vypoﬁádala, pí‰eme ve zpravodajství z radnice na str. 5 a v obrazové reportáÏi na str. 34–35.
foto: j‰

aktuality

První mûsíc
Divadlo i tanec
Patnáct˘ prosinec loÀského roku odstartoval ‰kolní akademií
kulturní produkci novû otevﬁeného KD Kyje a leden 2010 na
ni plynule navázal. 11. ledna se v sále se‰li Ïáci I. stupnû
Z· ·imanovská, aby si vyuãování zpestﬁili „Veselou lednovou
ledovou pohádkou“ z dílny divadla Paleãek a hned 13. ledna do
kulturního domu zavítal komik Václav Upír Krejãí, kter˘ sv˘m
pﬁedstavením „Upír vyuãuje“, jeÏ mûlo v podtitulu „dûtsk˘ psychologicko-v˘chovn˘ poﬁad“, navodil rozesmátou atmosféru
mezi Ïáky II. stupnû Z· Vybíralova a ·imanovská.
Do uzávûrky jsme stihli pro vás zaznamenat je‰tû první taneãní
kurz pro dospûlé, kter˘ tu probûhl v podveãer 21. ledna. Divadelní sál se zmûnil na nûkolik hodin v taneãní parket a zájemci
o umûní tanãit se pod vedením uãitelky tance Hany Dluho‰ové
stali hlavními aktéry veãera. Taneãní ‰kola Astra Praha nabízí
v Kulturním domû Kyje kurzy tance pro dûti, mládeÏ a dospûlé
– www.astra-praha.cz.
text a foto: ves

Redakce ListÛ Prahy 14
na nové adrese
Koncem ledna se na‰e redakce
pﬁestûhovala z budovy
ÚMâ Praha 14 do Kulturního
domu Kyje, ·imanovská 47.
Nové telefony do redakce:
Jaroslav ·míd
281 864 252
Pavel Vokurka
281 867 188
Alena Veselá
281 867 504
E-mailová adresa je nezmûnûna:
listyprahy14@kvizpraha14.cz
DÛleÏité upozornûní:
inzerce nadále zÛstává na
ÚMâ Praha 14 (viz str. 32)
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v KD Kyje
V KD Kyje probûhly v lednu také zápisy do jazykov˘ch kurzÛ (na snímku lektorka Petra Novotná). Uãit se anglicky
a nûmecky budou do kulturního domu
chodit jak dûti, tak dospûlí. Pro dûti ve
vûku 6–10 let, které se jiÏ uãí anglicky,
jsou pﬁipravena zábavná sobotní dopoledne s AJ. Termíny a témata: All about
me (6. 2.), My Favorite Stories (20. 2.),
My Home (6. 3.), Traveling (20. 3.),
On the Farm (3. 4.), Sport Activities
(17. 4.), My Body and Health (15. 5.)
a People and places (29. 5.). Pﬁihlá‰ky
a více informací na tel. 777 180 240,
email: z-metropolis@seznam.cz. foto: j‰
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3 otázky pro Upíra
Jak se Vám líbilo v KD Kyje?
Tûm, co se zasadili o toto veledílo pro lidi v Kyjích za to patﬁí velk˘ díík. Je to kulturní zaﬁízení vskutku
závidûníhodné. Teì je na divácích, a nejen na nich, prostû na vás v‰ech, abyste mu vdechli Ïivot, nauãili se bavit i jinak, neÏ pasivnû pﬁed televizí, zaãali Ïít a neenechali za sebe Ïít postavy ze seriálÛ, ãi
telenovel. Pﬁeji vám plnohodnotn˘ Ïivot. Je to nabídnutá ruka. DrÏím palce.
Pro koho nejradûji hrajete a proã?
Nejradûji samozﬁejmû pro dûti. Dospûlí se moc bavit nechtûjí, ‰kodaa. A dûti si to zaslouÏí, a musíme
se jim vûnovat víc neÏ je posadit pﬁed poãítaã nebo DVD. Tak jsem prro nû vymyslel a realizuji jiÏ od
srpna na Public TV – 55 minutov˘ zábavnû v˘chovn˘ interaktivní poﬁad
d – Up. Paráda. Mám radost, Ïe
sledovanost je den ode dne vût‰í a vût‰í.
Co dûláte radûji, toãíte, nebo hrajete – tﬁeba jako u nás KD Kyjích?
Radûji pí‰u scénáﬁe pro Up.Parádu
u, pak je‰tû radûji to toãím, ale co dûlám fakt nejradûji, hraji Ïivû,
pro dûti, dnes byly vynikajícíí, myslím, Ïe je to bavilo stejnû jako mû. Tak zas nûkdy u vás v kulturáku,
tû‰ím se!
ptal se: Carlos Îáák

Letci v názvech ulic

27
28–29

Stíhací pilot a modeláﬁ
Josef Bryks v New Yorku
Na‰i senioﬁi

30

Nová sluÏba: senior doprava
Klub seniorÛ novû v KD Kyje
Inzerce

31–33

Aktuality

34–35

Praha 14 pod snûhem
Tûlocvik na lyÏích
Zavírání Vánoc na zámku

36

3

zpravodajství z radnice

Informace z jednání Rady Mâ Praha 14
Na svém 79. jednání dne 22. 12. 2009
Rada mimo jiné
Souhlasila s opûtovn˘m podáním Ïádostí
bytovému odboru Magistrátu hl. m. Prahy o poskytnutí úãelové neinvestiãní dotace na úhradu ãistého nájemného nebo jeho
ãásti na zaji‰tûní bydlení azylantÛ na území
âeské republiky a úãelové neinvestiãní
dotace na rozvoj infrastruktury obce ve
smyslu zásad pro poskytování dotací z rozpoãtové kapitoly 314 Ministerstva vnitra âR ve prospûch obcí prostﬁednictvím
krajÛ na zaji‰tûní bydlení v roce 2008
a v letech následujících, schválené usnesením vlády âeské republiky ze dne 14. kvûtna 2008 ã. 543
Souhlasila s ukonãením nájemní smlouvy
ze dne 15. 3. 2002 na pozemky parc. ã.
79/1, 79/2, 79/3 a 79/4, k. ú. Kyje sjednané se spoleãností Telefónica O2 Czech
Republic, a. s. (DÛvodem ukonãení nájemní smlouvy je skuteãnost, Ïe spoleãnost
Telefónica O2 jiÏ není vlastníkem pﬁilehl˘ch nemovitostí a pozemky jiÏ neuÏívá.)
Schválila poskytnutí finanãního daru fotbalovému oddílu FC KING ve v˘‰i 20.000
Kã; dar bude pouÏit jako pﬁíspûvek k financování poﬁádání 10. roãníku halové ligy
o pohár starosty a Mâ Praha 14

Na svém 80. jednání dne 12. 1. 2010
Rada mimo jiné
Schválila plán oprav na rok 2010
Schválila poãínaje rokem 2009 úhradu ve

v˘‰i 25 % z celkov˘ch roãních nákladÛ
sluÏeb tepla, spotﬁeby elektrické energie,
úklidu a ostrahy ve zdravotním stﬁedisku
Parník, Gen. Janou‰ka 902 z finanãních
prostﬁedkÛ Mâ Praha 14
Schválila pﬁihlá‰ení dvou cizincÛ k trvalému
pobytu v bytû, jenÏ je ve svûﬁené správû Mâ
Praha 14, ul. Kuãerova na âerném Mostû
Souhlasila s uzavﬁením smlouvy o monitoringu uÏívání návykov˘ch látek na území
Mâ Praha 14 a zaji‰Èování terénního programu obãansk˘m sdruÏením Eset help
Souhlasila s návrhem smlouvy o poskytnutí
pﬁechodné finanãní v˘pomoci obãanskému
sdruÏení Jahoda, Oblastnímu spolku ââK
Praha 9 a SdruÏení na pomoc dûtem s handicapy
Souhlasila s podáním Ïádosti o státní úãelovou dotaci s názvem „Preventivní aktivity
pro ohroÏené dûti a mládeÏ na území Mâ
Praha 14“ do Krajského programu prevence kriminality hl. m. Prahy 2010
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Komise majetková (30. 11. 2009)
Komise jednomyslnû nedoporuãila prodej
ãásti pozemku parc. ã. 228/5 v k. ú. Hostavice o v˘mûﬁe cca 113 m2 z dÛvodu související nedoﬁe‰ené nepovolené stavby. Komise konstatovala, Ïe se Ïádostí spoleãnosti
ADC Blackfire Rnt., Novozámecká 4, Praha 9 a odkoupením ãásti pozemku parc. ã.
228/5 v k. ú. Hostavice by mûla b˘t seznámena Rada v souvislosti s projednáváním
návrhu k napojení soukrom˘ch pozemkÛ
parc. ã. 228/2 a 228/6 v k. ú. Hostavice na
komunikaci Novozámecká. Dále komise
jednomyslnû souhlasila s prodejem pozemku parc. ã. 2666 o v˘mûﬁe 196 m2 Ïadatelce pí. ·írkové za cenu dle cenové mapy, tj.
3 520 Kã/m2.
Komise pro sociální vûci a komise
bezpeãnostní a protidrogová
(9. prosince 2009)
Obû komise byly seznámeny Miloslavem
Pípalem, ﬁeditelem Centra sociálních sluÏeb
Bohuslava Bure‰e v Husarovû ul. v Praze 7
se základními sluÏbami, které toto centrum
poskytuje, tj. pobytové sluÏby (noclehárna,
azyl), nízkoprahové denní centrum, základní zdravotnické o‰etﬁení a terénní program,
kter˘ je realizován jiÏ nûkolik let i na území
na‰í mûstské ãásti. Terénní pracovníci nav‰tûvují Prahu 14 dvakrát za mûsíc, poskytují
potravinou pomoc, poradenství, doprovod,
zprostﬁedkování kontaktu osobám bez pﬁístﬁe‰í, v pﬁípadû potﬁeby jsou tito terénní
pracovníci v kontaktu se sociálním kurátorem ÚMâ Praha 14. Dále byly ãlenÛm
komisí poskytnuty: písemná informace
o prÛbûhu emergenãního projektu Ministerstva vnitra âR, informace o dotaãní politice hl. m. Prahy v oblasti sociálních sluÏeb
(pro rok 2010 bude opût vyhlá‰en dotaãní
program pro mûstské ãásti), informace
o grantovém programu Prahy 14 a o prÛbûhu preventivního programu na základních
‰kolách v Praze 14. K tomuto bodu programu vystoupila protidrogová koordinátorka
ÚMâ Praha 14. Ze závûreãné zprávy o protidrogovém programu mj. vyplynulo, Ïe velk˘m problémem je uÏívání alkoholu a kouﬁení cigaret dûtmi do 15 let. V roce 2010
proto budou realizovány ve vût‰í míﬁe aktivity za úãelem prevence alkoholismu a tabakismu na ‰kolách.
Komisí bezpeãnostní a protidrogovou byla
samostatnû projednána Ïádost Bytového
druÏstva Rochovská o umístûní bezpeãnostní kamery, kterou druÏstvo odÛvodÀuje ‰patnou bezpeãnostní situací v dané loka-

litû. Komise Ïádost doporuãila. Dále byly
na podnût pﬁedsedkynû komise a ãlenky
Rady, PaedDr. Kohoutové diskutovány
otázky zveﬁejÀované také na diskusním fóru
Mâ Praha 14: bezpeãnost na cyklostezkách
na‰í mûstské ãásti, pohyb psÛ na veﬁejnosti
a zaji‰tûní bezpeãnosti okolí (náhubky,
vodítka atd.), poãty hracích automatÛ.

Z internetového portálu
radnice (www.praha14.cz)
Roz‰íﬁení sluÏby Czech POINT
V prÛbûhu prosince 2009 do‰lo k roz‰íﬁení sluÏby Czech POINT a ke zmûnû pracovi‰tû, které
tuto sluÏbu poskytuje. SluÏby terminálu Czech
POINT, kde je moÏno zajistit v˘pis z rejstﬁíku
trestÛ, v˘pis z katastru nemovitostí, autorizovaná konverze dokumentÛ, v˘pis z obchodního
rejstﬁíku ãi Ïádost o zﬁízení datové schránky
a pod., jsou poskytovány v informaãní kanceláﬁi
ÚMâ Praha 14 v pﬁízemí budovy Bratﬁí VenclíkÛ
1072 – âern˘ Most, po celou pracovní dobu úﬁadu: Po + St Bc. Dana Davidová, vedoucí kanceláﬁe tajemníka

Interaktivní mapa nepoﬁádku
Na internetovém portálu ÚMâ Praha 14 najdete
novou sluÏbu. Jedná se o interaktivní mapu
nepoﬁádku, na které obãané oznaãí pﬁesné místo, kde se nepoﬁádek (ãerná skládka) na území
Prahy 14 nachází. Oznaãit na mapû mohou také
napﬁ. pﬁekáÏky ve schÛdnosti komunikace. Informace o novû nahlá‰eném nepoﬁádku jsou automaticky odeslány i s odkazem na mapu pracovníkovi, kter˘ podnût zaeviduje a pﬁedá
k vyﬁe‰ení pﬁíslu‰nému odboru.

Diskusní fórum
VÛbec první diskusní pﬁíspûvek roku 2010
z 1. ledna se t˘kal vznikající ãerné skládky
v Hostavicích. Lednov˘m diskusním tématem
ãíslo jedna bylo jednoznaãnû odklízení snûhu,
úklid chodníkÛ a sjízdnost silnic v souvislosti se
snûhovou kalamitou. Z dal‰ích témat: zru‰ení
autobusové linky 208 (Dolní Poãernice – DEPO
Hostivaﬁ) v rámci optimalizace MHD, doprava na
âern˘ Most, vítání obãánkÛ, LIDL na Kolbenovû,
pﬁípravná tﬁída pro pﬁed‰koláky na Z· Vybíralova.
Odpovûdi a prÛbûh diskuse mÛÏete prÛbûÏnû
sledovat na diskusním fóru radnice. Zadávání
pﬁíspûvkÛ do diskusního fóra je umoÏnûno
pouze pﬁihlá‰en˘m (a tedy zaregistrovan˘m)
uÏivatelÛm s funkãní emailovou adresou. Upozornûní: Vulgární pﬁíspûvky, ale i takové, které
odporují platn˘m zákonÛm a základním etick˘m
pravidlÛm, budou mazány. Na toto diskusní
fórum se nevztahuje zákon ã. 106/1999 Sb.
o svobodném pﬁístupu k informacím. Nejpodnûtnûj‰ím pﬁíspûvkÛm z diskusního fóra se budeme
vûnovat také na stránkách ListÛ.

stranu pﬁipravil: j‰
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Prohlá‰ení Mâ Praha 14 ke snûhové kalamitû
Cokoli jste chtûli vûdût o snûhu a (ne)báli se zeptat aneb za v‰echno (ne)mÛÏe radnice
˘valo dobr˘m zvykem, Ïe kolem
padesáté rovnobûÏky severní ‰íﬁky
v lednu snûÏilo. Leto‰ní leden se
co do mnoÏství snûhu opravdu
ãinil. Jako by chtûl vyzkou‰et, jak se odrazí nová právní úprava t˘kající se zimních
úklidÛ, známá jako KuberÛv zákon, na
bûÏném Ïivotû obãanÛ pû‰ích i motorizovan˘ch. Pﬁed zkou‰ejícího se postavily radnice mûst a obcí, do zkou‰kové komise
zasedli jejich obãané. A jak to probíhalo na
na‰í mûstské ãásti?
K objektivnímu zhodnocení a oznámkování, v na‰em pﬁípadû, dvou úãastníkÛ této
zkou‰ky, tedy hlavního mûsta Prahy a mûstské ãásti je nutné znát pﬁedev‰ím následující fakta. PﬁeváÏnou ãást komunikací na
na‰í mûstské ãásti vlastní pﬁímo hlavní mûsto Praha a spravuje ji prostﬁednictvím své
zﬁízené organizace Technická správa komunikací hl. m. Prahy. Jedná se o âern˘ Most,
Lehovec a Hloubûtín s v˘jimkou nûkter˘ch chodníkÛ v zeleni (ne pﬁi vozovkách).
Mûstská ãást ve svûﬁené správû „vlastní“
lokality Kyjí-Hutí, Aloisova, Jiráskovy ãtvrti, Jahodnice a Hostavic ale bez komunikací první tﬁídy (detailní informace naleznete na webov˘ch stránkách mûstské ãásti).
Zde se na údrÏbû podílí nasmlouvané firmy: Meribel s.r.o. – vût‰ina komunikací
v Kyjích-Hutích, Aloisovû, Jiráskovû ãtvrti,
Jahodnici a v Hostavicích, Hortus servis
s.r.o., Jan Syrovátka-zahradník – chodníky
v zeleni na âerném Mostû, Lehovci
a v Hloubûtínû, Miroslav Kubík – VEMA-
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ãást chodníkÛ pﬁed nûkter˘mi objekty mûstské ãásti, a také odbor hospodáﬁské správy ÚMâ Praha 14 – nûkteré komunikace
v Kyjích a Jahodnici. Tento, moÏná nudn˘
v˘ãet, zakonãují klienti Armády spásy zabezpeãující ruãní údrÏbu a obãané s náhradním
v˘konem trestu, taktéÏ s lopatou v ruce.
Jin˘mi slovy, toto rozdûlení mûstské ãásti na
„tamto je mûsta, tohle je na‰e“ pﬁedstavuje
zároveÀ vymezení zodpovûdnosti.
V nejkritiãtûj‰ích dnech nasadila mûstská
ãást ve‰ker˘ moÏn˘ v˘‰e uveden˘ arsenál.
Ná‰ krizov˘ ‰táb prakticky nepﬁetrÏitû pracoval se v‰emi informacemi, námûty a stíÏnostmi, které radnice zaznamenala, a neprodlenû je ﬁe‰il. V mnoha pﬁípadech jsme to
„slízli“ za hlavní mûsto, potaÏmo Technickou správu komunikací. Neomezili jsme se
jen na pﬁedání stíÏnosti odpovûdnému (ono
to stejnû nebylo mnoho platné, TSK nechÈ
promine, zÛstalo jen u slibÛ, ale vem’ to
ãert, centrální ãásti Prahy mají asi pﬁednost), ale snaÏili jsme se vlastními kapacitami hasit nejvût‰í problémy, pﬁedev‰ím
okolo v‰ech ‰kol a ‰kolek, zdravotnick˘ch
zaﬁízení a bytov˘ch domÛ, kde bydlí obãané se sníÏenou pohyblivostí. Zamûﬁili jsme
se na pû‰í trasy k zastávkám autobusÛ a na
metro. K praktickému efektu v tûchto pﬁípadech samozﬁejmû mohlo dojít s urãit˘m
zpoÏdûním s ohledem na priority a moÏnosti. Do úklidu snûhu byli zapojeni i zamûstnanci radnice a stráÏníci mûstské policie, kteﬁí prÛbûÏnû odhazovali sníh na
zastávkách MHD a upravovali vstupy

a v˘stupy z pﬁechodÛ. Dal‰í pracovníci
objíÏdûli ãi obcházeli mûstskou ãást, a kontrolovali stav úklidu, abychom mûli dostateãnou zpûtnou vazbu. Z nûkter˘ch komunikací se sníh dokonce musel odváÏet, ale to
bylo krajní ﬁe‰ení, které bohuÏel nûkteﬁí
obãané pochopili jako dobrou moÏnost zbavit se snûhu ze svého pozemku. V jednom
pﬁípadû se dokonce stalo, Ïe jist˘ obãan, pr˘
za „trest“, Ïe jsme dle jeho názoru komunikaci neuklidili dostateãnû rychle, navozil do
vozovky hromadu snûhu, na které si vylámala zuby na‰e „multikára“ s radlicí. Nic ke
chválení. Chválíme ale v‰echny obãany, kteﬁí pﬁiloÏili ruku k dílu ve prospûch v‰ech
a pomohli nám v nejhor‰ích hodinách snûhové kalamity. Dík za úãinnou pomoc.
Vnímav˘ ãtenáﬁ zji‰Èuje, Ïe jsem se zatím
ani slÛvkem nezmínil o financích. Vût‰inou se jimi zaãíná s konstatováním, Ïe jich
je málo. My jsme v této zkou‰ce chtûli
obstát, nikoli aÈ to stojí, co to stojí. Kvalita práce byla velmi sledována a v nûkter˘ch
pﬁípadech jsme dodavateli v souladu s platnou smlouvou a pod tíhou argumentÛ,
které sám uznal, jednodu‰e nezaplatili.
I tak to chodí. Jsem pﬁesvûdãen, Ïe finanãní prostﬁedky, které jsme mohli pouÏít,
jsme vynaloÏili rozumnû a odpovûdnû.
AÈ jiÏ tedy celkovû oznámkujete na‰i ãinnost jakkoli, myslím, Ïe snaha by nám b˘t
upﬁena nemûla. A za snahu se u zkou‰ky
vût‰inou nechávalo „prolézt“.
Bohumil Sobotka, zástupce starosty,
foto: red
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Kulturní a sportovní akce radnice
ÚNOR
Obrazy Jiﬁiny Sovové v G14
Ve stﬁedu 3.února v 17 hodin bude
v Galerii 14, nám. Plk. Vlãka 686,
âern˘ Most, v 17 hodin zahájena
v˘stava obrazÛ Jiﬁiny Sovové, amatérské malíﬁky z âerného Mostu.

V˘stava potrvá do 25. února
a bude otevﬁena vÏdy v úter˘, stﬁedu a ãtvrtek 14–18 hodin a v nedûli 14–17 hodin. Vstup voln˘.
Koncert SAXOFONOVÉHO
KVARTETA
Ve stﬁedu 17. února od 18.30
hodin se uskuteãní v Galerii 14
koncert SAXOFONOVÉHO
KVARTETA BOHEMIA. Vstup voln˘.
Dûtsk˘ karneval v KD Kyje
Srdeãnû zveme v‰echny dûti v karnevalovém obleãení a maskách na
dûtsk˘ karneval, kter˘ se koná
v sobotu 20. února od 14 hodin
v Kulturním domû Kyje ·imanovská 47. âeká je zábavn˘ program –
Ïonglérská exhibice, bublinová

show a kouzla Roberta Navaro –
svûtového rekordmana v Ïonglování. PrÛvodcem celého programu
bude znám˘ moderátor Lubo‰ Votroubek. Vstupné dûti 30 Kã,
dospûlí 50 Kã. Vstupenky budou
k zakoupení pouze na místû do
naplnûní kapacity sálu.

stﬁedu 17. bﬁezna na koncert
komorní hudby. Vystoupí IUVENTA
DUO. Program bude upﬁesnûn
v pﬁí‰tím vydání ListÛ Prahy 14.
Zaãátek koncertu je v 18.30 hodin,
vstup voln˘.

V˘stava ilustrací M. Havlíãka
Ve stﬁedu 3. bﬁezna zveme do
Galerie 14 na vernisáÏ v˘stavy ilustrací Miloslava Havlíãka. BliÏ‰í
informace o v˘stavû a autorovi se
dozvíte v pﬁí‰tích Listech.

Turnaj ve stolním tenisu
V sobotu 20. bﬁezna se uskuteãní
ve sportovní hale plaveckého areálu Hloubûtín, Hloubûtínská 80,
Praha 9 turnaj ve stolním tenisu
pro neregistrované hráãe od 15 let.
Prezence 8.30–8.50 hod., zaãátek
turnaje v 9.00 hodin. Startovné
50 Kã na osobu. Vstup pouze
v sálové obuvi.

Koncert komorní hudby
Srdeãnû zveme do Galerie 14 ve

Poznámka: Zmûna programu
vyhrazena.

B¤EZEN

Únorov˘ program KD Kyje
Klub seniorÛ

3., 10., 17. a 24. února, vÏdy
5. února

od 13
od 10

do 16 hod.
do 12 hod.

Taneãní kurzy

4., 11., 18. a 25. února, vÏdy

od 18.30 do 22 hod.

Jazykové kurzy

11., 18. a 25. února, vÏdy

od 13

Dûtsk˘ karneval ÚMâ Praha 14
20. února

PRAHA 14
od 14

do 16 hod.

Valent˘n (spoleãensk˘ veãer, ve kterém vystoupí zpûvák Hynek Tomm
a jeho hosté: Jiﬁí Krytináﬁ, Miriam Kantorková, Leona âerná a Tom JankÛ)
12. února
od 19.30 hod.

Miss Madlenka a Mr. Paleãek (I. kolo dovednostní soutûÏe
pro I. stupeÀ základních ‰kol v Praze 14)
22. února
od 9
do 10.30 hod.
Kﬁeslo pro hosta (zpûvaãka Yveta Simonová, sportovní komentátor
J. Suchánek a ãlenka Hudebního divadla v Karlínû I. Dufková)
26. února
od 18 hod.

Chránûná dílna sv. Prokopa U ãerveného javoru: Dûtsk˘ Karneval
13. února
od 18 hod.

Zmûna programu vyhrazena. Na poﬁady Valent˘n a Kﬁeslo pro
hosta vstupné 90 Kã, dÛchodci 50% sleva.

do 18 hod.

Zveme vás do Centra vzdûlávání a veﬁejného internetu
MaÀákova 745, âern˘ Most
Pﬁipravujeme pro vás poãítaãové kurzy v tûchto oblastech:
 První kroky s Internetem
 Základy práce na PC – poprvé u poãítaãe
 Word
 Excel
 PowerPoint
 MovieMaker (úpravy a stﬁih videa)

 Základy tvorby www stránek pomocí zdrojového kodu
HTML

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

 GIMP (úprava digitálních fotografií)

Adobe Photoshop nebo Jasc Paint Shop Pro jsou sice velmi v˘konné nástroje s velk˘mi moÏnostmi, ale mají podstatnou vadu – pro
bûÏného uÏivatele jsou finanãnû nedostupné. Pokud tedy máte hluboko do kapsy a chcete vyuÏívat pokroãil˘ch moÏností pﬁi úpravách
fotografií, zkuste Gumo, nástroj pro úpravu fotografií a rastrové grafiky. Kvalitní alternativou k profesionálnímu, a bohuÏel také velmi drahému softwaru pro zpracování grafiky, je program, kter˘ vznikl v linuxovém prostﬁedí. Jednou z pﬁedností Gimpu je jeho volná dostupnost pro nejrÛznûj‰í platformy a operaãní systémy.
Programy Word, Excel a PowerPoint budou dále dûleny na zaãáteãníky a pokroãilé, kaÏd˘ program se vyuãuje samostatnû.
Kurz je rozloÏen do 7mi lekcí za cenu 400,– Kã, pro seniory od 65 let a dûti do 18 let za cenu 200,– Kã.
Kurzy budou zaãínat bûhem druhé poloviny mûsíce ledna jedenkrát t˘dnû, ãas a doba konání bude upﬁesnûn dle zájmu a naplnûní jednotliv˘ch kurzÛ.
Zájemci prosím hlaste se pﬁímo v Centru vzdûlávání a veﬁejného internetu nebo na telefonních ãíslech: 222 940 933, 222 940 932 nebo 602 161 731
ãi e-mailem: horesovska@cvvi.cz, mazurova@cvvi.cz
Tento projekt Centrum vzdûlávání a veﬁejného internetu
Praha 14 byl vybudován v letech 2006–2007
za finanãního pﬁispûní Evropské unie
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Divadlo v Horních Poãernicích
Votuzská 379,
Praha 9, spojení autobusy z terminálu âern˘
Most www.divadlopocernice.cz

Produkce UA Harlek˘n, s.r.o. Komedie
o tom, co se mÛÏe stát s ãlovûkem, kdyÏ
bere prognózy hvûzd váÏnû. Hrají: Josef
Carda/ Viktor Limr, Antonín Procházka,
Simona Postlerová/ Jana Malá a dal‰í.

Pokladna divadla je otevﬁena od pondûlí
do ãtvrtka 16–18 hodin a hodinu pﬁed
kaÏd˘m pﬁedstavením. Rezervace vstupenek je moÏná na tel. ãísle 281 860 174
v pokladních hodinách. RovnûÏ jsou moÏné internetové a telefonické rezervace nebo
zakoupení vstupenek v pokladnû Chvalského zámku (dennû od 10 do 16 hodin).
Dopolední pﬁedstavení zadaná pro ‰koly
a ‰kolky (11. 2., 16. 2. a 24. 2.). Maminky s dûtmi mohou pﬁedstavení nav‰tívit po
pﬁedchozí domluvû na tel.: 281 920 326.

Sobota 13. února v 15 hod.
LOUSKÁâEK

Úter˘ 2. února v 19.30 hod.
Peter Quilter / JE ÚCHVATNÁ

Nedûle 21. února v 15 hod.
PEKELNÁ POHÁDKA aneb
KAM âERT NEMÒÎE

Produkce divadlo Kalich. BoÏská Flo byla
bezkonkurenãnû nejhor‰í operní pûvkyní
v‰ech dob, coÏ jí ale vÛbec nezabránilo
v tom, aby v polovinû 20. století sklízela
ovace a natoãila nûkolik desek a beznadûjnû vyprodala Carnegie Hall. Hrají: Jaroslava Kretschmerová, Naìa Konvalinková,
Ladislav Potmû‰il a dal‰í.
Sobota 6. února v 15 hod.
BOHAT¯RSKÁ POHÁDKA

Divadlo Koráb Brno. Na malované otoãné
scénû uvidíte Ïivé herce a loutky obrÛ
v nadÏivotní velikosti. Hodinová pohádka
pobaví ‰koláky i mlad‰í dûti.
Úter˘ 9. února v 19.30 hod.
Antonín Procházka / FATÁLNÍ BRAT¤I
(pﬁedpremiéra)

Slavn˘ balet v podání ÏákÛ Baletní ‰koly
Jána Nûmce.
Stﬁeda 17. února v 19.30 hod.
A. P. âechov / LÁSKA JE LÁSKA

Docela velké divadlo Litvínov. Dva Ïerty
o dvou osudov˘ch setkáních podle pﬁedlohy ruského klasika A. P. âechova. Hrají:
Jan Révai, Roman ·tolpa, Hana Sr‰Àová,
Lenka Laviãková, Luká‰ Masár a Alena
Boháãová.

Divad˘lko Mrak HavlíãkÛv Brod
Veselá pohádka z bílé pekárny a ãerného
pekla.
Úter˘ 23. února v 19.30 hod.
Esther Vilar / ÎÁRLIVOST

Produkce UA Jaroslava Svobodová. Pﬁíbûh
tﬁí Ïen, které milují jednoho muÏe. Hrají:
Hana Maciuchová, Jana Hlaváãová, Lucie
Matou‰ková/Jitka Mouãková.
âtvrtek 25. února v 19.30 hod.
Ota Jirák / SMÍM PROSIT?

Mûstské divadlo Mladá Boleslav. Jeden
v‰ední veãer se pro stárnoucí manÏele, kteﬁí se uÏ obãas nemohou vystát, stane veãerem neobyãejn˘m. Zárukou dobré zábavy
je nejen autorská, ale i herecká úãast Oty

Pﬁíklad dobré praxe
Zdravá Mâ Praha – Dolní Poãernice se rozhodla pro vypracování svého loga v souvislosti s jejím ãlenstvím v Národní síti zdrav˘ch mûst.
Za tímto úãelem byla Radou Mâ dne 2. 6.
2009 vyhlá‰ena soutûÏ pro Ïáky Z· Národních hrdinÛ o nejlep‰í návrh loga na téma
„Zdravá Mâ Praha – Dolní Poãernice“.
Následnû byla ustavena hodnotící komise
z ﬁad zastupitelÛ a místní umûlecké obce.
NávrhÛ se se‰la témûﬁ celá stovka. Bylo
potû‰ující, s jak˘m zájmem pﬁistoupili Ïáci
‰koly k této soutûÏi, a motivy návrhÛ komisi potvrdily, jak pozornû vnímají rozvoj
a smûrování Dolních Poãernic ve smyslu
zdravé mûstské ãásti. První tﬁi návrhy byly
ocenûny diplomem a vûcn˘mi cenami, dal‰ích sedm návrhÛ bylo ocenûno ãestn˘m
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(program na únor)

uznáním. V‰ichni ocenûní
obdrÏeli je‰tû publikaci
o Dolních Poãernicích.
Pﬁedání cen bylo provedeno ve ‰kolní tûlocviãnû
pﬁi akci „Evropsk˘ t˘den
mobility“ dne 22. 9. 2009.
V soutûÏi zvítûzil návrh Ïáka
2. tﬁídy, kter˘ byl doladûn do
elektronické podoby. V˘sledek byl
pro v‰echny nad oãekávání dobr˘. Logo je
ideovû motivováno ke zv˘raznûní velkého
mnoÏství zelenû, kterou Dolní Poãernice
opl˘vají, dále je modrou barvou zv˘raznûn
nejvût‰í rybník v Praze – Velk˘ poãernick˘
s dominantou bezpeãnostního pﬁelivu. Po
obvodu kruhu jsou umístûny atributy v˘znamn˘ch poãernick˘ch objektÛ vãetnû

Jiráka. Dále hrají Eva Reiterová a jako host
Petr Bucháãek
Sobota 27. února v 15 hod.
KÒZLÁTKA A VLK

Divadlo ·pílberg (Brno). âinoherní pohádka.
Nedûle 28. února od 17 do 21 hod.
EXPEDIâNÍ KAMERA – filmov˘ festival

âtyﬁhodinové promítání filmÛ s outdoorovou tematikou. Pﬁijìte zhlédnout pﬁíbûhy lidí v situacích, do kter˘ch se sami
moÏná ani netouÏíte dostat. V rámci festivalu si mÛÏete ve foyeru divadla prohlédnout v˘stavu fotografií s outdoorovou tematikou, kterou pﬁipravili horolezci ze
serveru Lezec.cz.
Zmûna programu vyhrazena.
Generální partner: www.mlekrad.cz

Masopustní prÛvod
Mûstská ãást Praha – Dolní Poãernice
ve spolupráci se základní ‰kolou, obãansk˘m sdruÏením POâIN, dûtsk˘m domovem a hotelem Svornost si vás dovolují pozvat na masopustní prÛvod
s dechovkou TOMÁ·OVÉ, kter˘ se
bude konat v úter˘ 16.února. PrÛvod
vyjde po produkci dechové hudby od
pﬁírodního amfiteátru v dolnopoãernickém zámeckém parku ve 13 hodin
a pÛjde po trase okolí ul. Národních
hrdinÛ, âeskobrodská a Novozámecká.
PrÛvod bude ukonãen v hotelu Svornost masopustní veselicí DJ RADKA
SYCHRY.

zámeckého parku s nûkolika památn˘mi stromy.
Koneãnou verzi upraveného vítûzného návrhu
pak schválila Rada dne
5. 11. 2009 a Zastupitelstvo jej vzalo na vûdomí
bez jak˘chkoliv pﬁipomínek. Na zasedání Rady dne
3. 12. 2009 bylo odsouhlaseno pouÏívání loga Zdravé mûstské ãásti na úﬁedních listinách.
Na závûr lze konstatovat, Ïe v‰echny návrhy
byly vystaveny na nejvût‰í kulturní akci Mâ
– Babí léto v záﬁí 2009 a následnû pak v prostorách Úﬁadu Mâ. V obou pﬁípadech návrhy dûtí zhlédly stovky místních obyvatel
i náv‰tûvníkÛ Dolních Poãernic.
Zbynûk Richter,
starosta Dolních Poãernic

únor 2010

na‰i zastupitelé

Pﬁedstavujeme: Vladimíra Petzoldová
V seriálu rozhovorÛ se ãleny Zastupitelstva Mâ Praha 14 pﬁichází na ﬁadu Vladimíra Petzoldová (ODS).
Vystudovala SP· elektro-technickou, obor stavba
elektrick˘ch strojÛ a pﬁístrojÛ. Do roku 1993 pracovala
jako projektantka v oboru elektro, posléze jako
úﬁednice – fakturantka. V Zastupitelstvu Mâ Praha 14
pÛsobí druhé volební období, je neuvolnûnou ãlenkou
Rady, dále je ãlenkou komise majetkové a komise
územního rozvoje

PlusÛ je více: budování nového parku na âihadlech, chránûné
území Smetanka a Bíl˘ kÛÀ. MínusÛ je také více: prozatím se
nepokraãuje v budování Vysoãanské radiály od Kbelské na Balabenku, kontejnerové pﬁekladi‰tû v Male‰icích.
Jak se vám pracuje v Radû Mâ Praha 14?

Rada Mâ Prahy 14 pracuje usilovnû a snaÏí se ﬁe‰it problémy ve
v‰ech odvûtvích Ïivota na‰í mûstské ãásti.
Co se vám na dne‰ní dobû líbí a co naopak vás dokáÏe „vytoãit“?

Svoboda cestování, vyznání, slova (i pﬁes náhubkov˘ zákon) a celková volnost v lidském konání. Naopak se rozãílím, kdyÏ sly‰ím,
Ïe dﬁíve bylo lépe, Ïe je teì draho – to pﬁece vÛbec není pravda,
kdyÏ se v‰e pﬁepoãítá k dne‰ním mzdám a dÛchodÛm. Moje
babiãka mûla mal˘ dÛchod a museli jsme ji podporovat. Nemohlo se cestovat a lidé radûji neﬁíkali svÛj názor.
V zastupitelstvu jste jiÏ druhé volební období. Jak se mu podle
vás daﬁí zvládat místní problematiku a komunikovat s veﬁejností?

Zastupitelstvo, myslím si, zvládá místní problematiku docela
úspû‰nû. Hor‰í je komunikace s veﬁejností – neumíme zdÛraznit
úspûchy.
âemu se nejradûji vûnujete ve volném ãase?

Volného ãasu moc nemám. Hlídám dva malé vnuky. KdyÏ mám
ãas, tak ráda cestuji – právû i s vnouãaty.
Jak˘ máte v rodinû vztah k zimû a zimním „radovánkám“?
Obor, kter˘ jste studovala na SP·, je pro Ïenu dost neobvykl˘.
Co vás k nûmu pﬁivedlo?

Na mnû rozhodování rozhodnû nebylo, chtûla jsem studovat jin˘
obor. Byla jsem v rodinû nejstar‰í z dûtí, jméno jsem dostala po
otci a otec rozhodl o mém studiu na SP· elektrotechnické. Byl to
jeho obor ãinnosti a také obor jeho otce – mého dûdeãka. O elektrotechnice jsem pﬁi nástupu do ‰koly vÛbec nic nevûdûla, ale
nikdy jsem nelitovala.
Jak se vám Ïije v Hloubûtínû?

Cel˘ Ïivot od narození Ïiji v Kyjích a Hloubûtínû. Rodiãe i prarodiãe také tady proÏili vût‰inu svého Ïivota nebo dokonce Ïivot
cel˘. Na Hloubûtín jsem zvyklá a nemûnila bych, Ïijeme na dosah
centru Prahy, ale vlastnû jako na venkovû.
Jak se vám pracuje v komisích majetkové a územního rozvoje?

âlenové komisí nejsou vÏdy jednomyslnû pro nûkter˘ z projednávan˘ch materiálÛ. SnaÏíme se v‰ak, aby na‰e rozhodnutí bylo
ku prospûchu obyvatel Prahy 14, jak v komisi majetkové tak
i územního rozvoje.
Jaké vidíte plusy a jaké mínusy územního rozvoje Prahy 14?

Pﬁi projednávání nového územního plánu hl. m. Prahy jsme se
snaÏili chránit rozvoj na‰í mûstské ãásti a zájmy na‰ich obyvatel.

AntiFETfest 2010 aneb
JDE TO I JINAK!
Mûstská ãást Praha 14 vyhla‰uje
3. roãník amatérské filmové soutûÏe
AntiFETfest 2010, která je urãena pro ‰koly
a organizace pracující s dûtmi a mládeÏí na
území Prahy 14. SoutûÏ bude probíhat od
ledna do ãervna a je vyhlá‰ena pro jednotlivce nebo skupinu maximálnû 5 tvÛrcÛ ve
dvou kategoriích:

Celá na‰e rodina ráda lyÏuje a vÛbec sportuje. Já uÏ radûji zÛstávám doma.
Pﬁedstavte si, Ïe vám zlatá rybka vylovená v Kyjském rybníce
splní tﬁi pﬁání. Jaká by to byla?

• Aby se v‰em obãanÛm Prahy 14 daﬁilo, abychom nadále Ïili
v demokratické spoleãnosti.
• Aby se Mâ Praha 14 podaﬁilo uskuteãnit v‰echny bohulibé
zámûry, které má.
• Jedno pﬁání bych smûﬁovala i do své rodiny. V‰em rodinn˘m
pﬁíslu‰níkÛm hodnû zdraví, spokojenosti v zamûstnání a radosti
z potomkÛ.
Tû‰ila jste se do dÛchodu a jaké to je b˘t dneska dÛchodcem?

Do dÛchodu jsem se netû‰ila. Také o tom svûdãí tﬁi roky pﬁesluhování. B˘t dÛchodcem není dneska zrovna lehké, i kdyÏ máme
mnoho moÏností se spoleãensky i jinak angaÏovat. KdyÏ si vzpomenu na prarodiãe, tak to dﬁíve bylo pﬁece jen o hodnû tûÏ‰í.
Jaké Ïivotní krédo vyznáváte?

Ptáte se na mé krédo. Je to jednoduché – demokracie. Svoboda
prakticky v‰eho – slova, politického pﬁesvûdãení, vyznání a v neposlední ﬁadû volnost pohybu po celém svûtû. A pﬁedev‰ím obyãejná lidská slu‰nost.
za ãtenáﬁe ListÛ se ptal Jaroslav ·míd

1) vûková kategorie Ïáci II. stupnû základních ‰kol a studenti niÏ‰ích roãníkÛ vícelet˘ch gymnázií, 2) vûková kategorie studenti
stﬁedních ‰kol a odborn˘ch uãili‰È.
SoutûÏe se mohou zúãastnit i jednotlivci
a kolektivy z nízkoprahov˘ch zaﬁízení,
zájmov˘ch klubÛ a podobnû. Jejich zaﬁazení
do soutûÏní kategorie musí odpovídat vûku
tvÛrcÛ. Pﬁihlásit lze obrazov˘ snímek
s námûtem rizikového chování, napﬁ. drogová závislost, kriminalita, ‰ikana, rasizmus,
zá‰koláctví, gambling, domácí násilí atd.,

natoãen˘ videokamerou, digitálním fotoaparátem apod. v celkové délce maximálnû patnáct minut na nosiãích CD nebo DVD.
Kontaktní osobou pro soutûÏ na
Mâ Praha 14 je protidrogová koordinátorka
Jana ·tosková, tel.: 281 005 450,:
stoskova@p14.mepnet.cz, soutûÏní snímek
odevzdávejte na podatelnû Mâ Praha 14, Bﬁí
VenclíkÛ 1072, Praha 9 – âern˘ Most. Obálku oznaãte heslem „Antifetfest Praha 2010“.
Pﬁihlá‰ku a dal‰í informace o soutûÏi najdete na www.antifetfest.cz
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‰kolství

PrvÀáãci byli u zápisÛ
Leto‰ní budoucí záﬁijoví prvÀáãci, naz˘vaní také „potomky Husákov˘ch dûtí“ se chodili s rodiãi do základních ‰kol zapisovat v druhé polovinû ledna. Jako první pro nû otevﬁela dveﬁe 18. ledna Z· Vybíralova na âerném Mostû II (foto 1 a 2) a na zápisy se sem
pﬁi‰la podívat s ﬁeditelem ‰koly Petrem Skalsk˘m také vedoucí odboru ‰kolství Mâ Praha 14 Alena Naidrová. Hned druh˘ den probíhaly zápisy na dal‰í na‰í ‰kole – Z· Chvaletická na Lehovci, kam se s vedoucí odboru ‰kolství pﬁi‰la podívat je‰tû i místostarostka Mâ Praha 14 Jitka Îáková. Na snímku ã. 3 právû obû i s ﬁeditelem ‰koly Josefem
Kneprem obdivují vydaﬁené kresby Martina Lébla, kter˘ zatím chodí do M· Zeleneãská, ale od záﬁí uÏ bude ‰kolákem.
text a foto: ves
1

3

2

Náv‰tûva Památníku Terezín
V rámci vlastivûdné exkurze nav‰tívily
5. roãníky Z· Gen. Janou‰ka Malou pevnost Památníku Terezín. UÏ pﬁi vstupu se
nás ujaly pﬁíjemné prÛvodkynû, které nás
provázely sv˘m zajímav˘m v˘kladem po
celou dobu prohlídky. Po stopách vûzÀÛ
jsme se ocitali na jednotliv˘ch dvorech
vûzeÀského dûní. Od pﬁijímacích a odbavovacích místností nacistÛ a prÛchodem
branou „Práce osvobozuje“ jsme vstoupili
do samého centra bídy tábora. Pﬁi procházení zatuchl˘mi celami, tmav˘mi samotkami a promrzlou odv‰ivárnou a koupelnou,
se na‰e moÏná zprvu nepﬁíli‰né soustﬁedûní

Pﬁíbûhy bezpráví
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zmûnilo v zájem o denní Ïivot vûzÀÛ a snesla se na nás celková melancholie. Îáci projevovali zájem a ãasto se ptali na nejrÛznûj‰í vûci. âásteãn˘m odlehãením byl pak pro
nás prÛchod úzk˘m tunelem 500 m dlouh˘m, av‰ak tenkrát by se to urãitû tak nazvat
nedalo. Poslední cesta pﬁed jistou smrtí na
popravi‰tû – to bylo jejím úãelem. Nedá se
v‰ak ﬁíci, Ïe Ïivot v táboﬁe byl pro v‰echny
ne‰Èastn˘ a zdrcující. Rodiny dozorcÛ si
v letních dnech uÏívaly teplého slunce a zde
vystavûného bazénu. Naopak kontrastní
Ïivot vûzÀÛ vyvrcholil v dÛsledku katastrofálních hygienick˘ch podmínek vypuknu-

tím epidemie tyfu, na kter˘ zemﬁely stovky
lidí. Bûhem náv‰tûvy lze jen ãásteãnû pochopit, jaká to byla hrÛza. Av‰ak zároveÀ si
moÏná poloÏíte i otázku, zda se toto skuteãnû mohlo odehrát ve století, kdy jsme se
narodili. Ve vstupní bránû visí tabulka
s nápisem od M. Polákové: „Lidem vût‰inou
nestaãí to, co opravdu bylo, lidé nechápou,
Ïe ne tûlesná bolest, ale to po‰lapané lidství,
bylo to nejhor‰í, ãeho jsme byli svûdky. Vzali nám lidskou dÛstojnost a poznali jsme
jenom oheÀ nenávisti – a to v‰e se dalo
vydrÏet jenom proto, Ïe jsme vûﬁili – vûﬁili
pevnû v lep‰í zítﬁek a Ïe tam nejsme nadarmo.“
·tûpánka Vondrá‰ková,
tﬁídní uãitelka

Na na‰em gymnáziu se konala dal‰í beseda jako souãást rozsáhlého projektu Pﬁíbûhy bezpráví. V jejím prÛbûhu se promítal dokumentární film Sedm svûtel, kter˘ reÏírovala Olga Sommerová. V‰ichni jsme se se‰li ve velice hojném poãtu a vûﬁíme, Ïe mnoho úãastníkÛ se o toto téma upﬁímnû zajímalo. Film pojednával
o holocaustu za druhé svûtové války. V dokumentu byly zachyceny Ïivotní pﬁíbûhy
a záÏitky ‰esti Ïidovsk˘ch Ïen, které pﬁeÏily nelidské a drastické zacházení v koncentraãních táborech – v terezínském ghettu, Osvûtimi nebo Bergen-Belsenu. Nûkteré se dokonce úãastnily ilegálního odboje. Dále byl film doplnûn autentick˘mi
zábûry z koncentraãních táborÛ, které si nacisté natáãeli sami. Poté pﬁi‰la na ﬁadu
beseda s PhDr. Ladislavem Kudrnou z Ústavu pro studium totalitních reÏimÛ. Byl
velmi pﬁíjemn˘ a vstﬁícn˘, ihned zaãaly padat první dotazy, nûkteré se t˘kaly filmu, jiné druhé svûtové války obecnû. KdyÏ v‰ichni ode‰li, ochotnû nám je‰tû pomohl vyjasnit nûkteré nesrovnalosti t˘kající se na‰ich projektÛ Atentát na Reinharda
Heydricha a âeskosloven‰tí letci za druhé svûtové války.
Lenka Somolová a Michaela Îatecká z kvarty B, Gymnázium Horní Poãernice
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‰kolství

Pﬁihlaste se na ZU·!
Základní umûlecká ‰kola, poboãka na âerném Mostû, ul. Generála Janou‰ka 1060, pﬁijímá
od pololetí tohoto ‰kolního roku Ïáky a studenty od 6 do 18 let ke studiu v˘tvarného
oboru.
Pﬁijìte se podívat do na‰ich novû zrekonstruovan˘ch uãeben a pﬁihlaste se ke studiu, ve
kterém se nauãíte základy kresby, malby, grafiky, modelování, keramiky a poznáte dal‰í
zajímavé techniky a zpÛsoby tvorby. Hlásit se mÛÏete cel˘ únor – pondûlí aÏ ãtvrtek vÏdy
od 14 do 17 hod. nebo kaÏd˘ den na tel. ã. 281 925 304

Pozvánka na koncerty ZU·
v únoru do Galerie 14:
Spoleãn˘ koncert ÏákÛ ZU· Ratiboﬁická
a ÏákÛ ZU· Teplice
Pondûli 22. 2. od 18 hod.
Koncert ÏákÛ a studentÛ Karla Miro‰níka
v programu zazní skladby pro klarinet,
saxofon, bicí nástroje a v závûru se pﬁedstaví orchestr Junior Band
Úter˘ 23. 2. od 18 hod.

Setkání generací v knihovnû
Koncem loÀského roku pﬁijali senioﬁi, nav‰tûvující hloubûtínskou knihovnu, pozvání dûtí z hudebního krouÏku Z· Chvaletická a strávili s nimi pﬁíjemné odpoledne.
Za doprovodu kytary dûti zazpívaly koledy a dal‰í vánoãní i jiné písniãky, takÏe se
atmosféra mezi regály s knihami oproti obvyklému tichu zásadnû zmûnila, ov‰em
k v‰eobecné radosti v‰ech pﬁítomn˘ch. Velk˘m záÏitkem pro dûti z hudebního krouÏku bylo i adventní vystoupení v kostele sv. Bartolomûje v Kyjích. Prostﬁedí pÛsobilo
na dûti i náv‰tûvníky kostela opravdu sváteãnû – vÏdyÈ si mohly zazpívat v místû starém pﬁes 700 let!
text a foto: ves

Planeta Zemû

V prosincovém ãísle ListÛ jste se doãetli o tom, jak v Z· Chvaletická vyrábíme hadrové pejsky, prodáváme je a v˘tûÏek posíláme
pﬁes nadaãní fond „One more day for childern“ do Afriky potﬁebn˘m dûtem. Chcete vûdût, jak nás to napadlo? Inspirací nám byla
náv‰tûva AfriãanÛ koncem minulého ‰kolního roku a vyuãovací
pﬁedmût Planeta Zemû, s nímÏ vás teì rádi seznámíme. V pﬁedmûtu Planeta Zemû se zab˘váme problémy na na‰í planetû. KaÏd˘ch ãtvrt roku dostaneme od sv˘ch uãitelÛ témata a skupinky

Hodina tûlocviku v Z· Chvaletická. Více o tom
na str. 36.

ÏákÛ si dle vlastního v˘bûru na základû informací, které sami získávají, pﬁipraví prezentaci, kterou pak spoluÏákÛm pﬁedvádûjí na
spoleãné konferenci. Startovním tématem pro tento ‰kolní rok
byla „Chudoba ve svûtû“. To ale neznamená, Ïe se na‰i Ïáci zamûﬁovali pouze na chudobu obyvatelstva z hlediska financí. Na konferenci, která probûhla zaãátkem loÀského prosince, se prezentovala i taková témata jako jsou nemoci svûta nebo hladomor. Dal‰í
z nás hovoﬁili o tání ledovcÛ ãi problémech bezdomovcÛ. Pokud
vás zajímá podrobnûj‰í prÛbûh na‰í konference, mÛÏete zhlédnout
videa na na‰ich oficiálních webov˘ch stránkách (www.zs-chvaleticka.org).
V polovinû prosince nav‰tívil na‰i ‰kolu zakladatel nadace ONE
MORE FOR CHILDERN Jiﬁí Pergl. Pﬁedali jsme mu symbolick˘ ‰ek s ãástkou 4 500,– Kã. Tuto ãástku jsme získali prodejem
u‰it˘ch pejskÛ. Koupili je vût‰inou na‰i rodiãe na prosincov˘ch
konzultacích. âástku po‰leme na konto nadace. Velmi nás potû‰ilo, Ïe díky ní nebude 70 dûtí z dûtského domova v Keni mûsíc
o hladu. Chceme i nadále s nadací spolupracovat a vym˘‰let aktivity, díky kter˘m získáme dal‰í finanãní prostﬁedky.
B. Dvoﬁáková, K. Kubíková a L. âapek, Z· Chvaletická
stránky 10–11pﬁipravila: Alena Veselá
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neziskovky

Mateﬁské centrum
Klubíãko YMCA Praha
Vlãkova 1067 – pﬁízemí
http://klubicko.bloguje.cz
Mgr. Lucie Pernicová 777 596 163,

Novû v pravidelném programu:
CVIâENÍ KOJENCÒ S RODIâI
bude probíhat vÏdy v pondûlí
8.45–9.30. S sebou: látkovou plenu
a podloÏku pro dítû. Pﬁihlá‰ení nutné.
MONTESSORI HERNIâKA pro
dûti (20 mûsícÛ – 4 roky) s rodiãi bude
probíhat od února vÏdy ve ãtvrtek od
14.30 do 15.30 hod. Pﬁihlá‰ení nutné.
Nabízíme moÏnost otevﬁení kurzu
ANGLIâTINY pro rodiãe – mírnû
pokroãilí ve ãtvrtek 19–20 hod., kurz
bude otevﬁen pﬁi pﬁihlá‰ení min. 7
úãastníkÛ. Pﬁihlá‰ení nutné.
Dopolední programy:
3. 2. Stimulaãní skupina s ptákem Zlobivákem pro dûti a rodiãe: ¤ekneme si
co nevíme a hezky se pozdravíme
12. 2. Masopustní karneval jiÏ tradiãnû se soutûÏemi 9.30–11.30 hod.
17. 2. Semináﬁ pro rodiãe: Komunikace v rodinû. Kdy zaãít? od 10.15 hod.
25. 2. Pojìte s námi do Království
Ïeleznic – uvidíme modelové koleji‰tû,
expozici Ma‰inky Tomá‰e atd. Sraz na
stanici M Rajská zahrada (smûr centrum) v 9.15 hod.
MoÏnost Poradenství plánovaného
a zodpovûdného rodiãovství 3. 2. a 17.
2. od 11.30 do 12.15 hod. popﬁ. po
domluvû. Nutné tel. objednání (i formou SMS) Nováková 775 204 208
Cviãení pro pﬁed‰koláky odpadá 1. 2.
a 8. 2.
Veãerní programy:
Cviãení pro dospûlé Aby záda nebolela
probûhne 2. 2. a 16. 2. od 19.30 do
20.30 hod.
Podrobné informace o programech na
webov˘ch stránkách MC Klubíãko
nebo klubicko.ymca@seznam.cz

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

Program na únor

Od února zahajujeme dal‰í pololetí krouÏkÛ a kurzÛ pro va‰e dûti: ·koliãky a Sluníãka pro dûti od 2 a pÛl let – s nácvikem
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pobytu dítûte v kolektivu (pondûlí, úter˘,
ãtvrtek dopoledne)
Logopedie – nabízíme cviãení pro dûti a metodické vedení pro rodiãe (úter˘, stﬁeda)
V˘tvarné a tvoﬁivé dílny – Pastelka,
V˘tvarná dílna pro dûti od 4 do 12 let
(úter˘, ãtvrtek)
Kurzy hry na flétnu pro zaãáteãníky a pokroãilé dûti jiÏ od 4 let (pondûlí, stﬁeda)
Angliãtina pro pﬁed‰koláãky – uãíme podle zajímavé uãebnice, která dûti zaujme
(pondûlí)
Angliãtina – douãování pro ‰kolní dûti –
3. a 4. tﬁída, opakování, vysvûtlení, kontrola úkolÛ
Klub Inspirace – hry, povídání, v˘lety –
pro ‰kolní dûti (1. stupeÀ), které rodiãe
nechtûjí nechat bûhat po ulicích (stﬁeda)
·achov˘ klub – pro ‰kolní dûti, zaãáteãníky i pokroãilé vede opût Ing. Bﬁezovsk˘
Podrobné informace i aktuální akce, které
poﬁádáme, najdete na webov˘ch stránkách
www.obcanskainspirace.cz, na v˘vûsce ve
sdruÏení nebo si zavolejte na 774 707 744.
V‰echny na‰e krouÏky a kurzy vedou zku‰ení a dûtmi oblíbení lektoﬁi, kteﬁí v na‰em t˘mu dlouhodobû pracují.
Bezplatné sociálnû právní poradenství
V Obãanské inspiraci poskytujeme registrované sociálnû právní poradenství zdarma
díky podpoﬁe MPSV, MHMP a Mâ Praha 14. U nás v kanceláﬁi právní poradny,
Kuãerova 14 je vám k dispozici Mgr. ¤epíková a to bez objednání ve stﬁedu a v pátek
dopoledne. Pokud nechcete ãekat, radûji se
objednejte. Také podveãerní a veãerní
hodiny (kaÏdé úter˘, externí právníci) jsou
na objednání (mobil 774 707 744). Dotazy mÛÏete zasílat i e-mailem nebo po‰tou.
Dal‰í poradenské dny zaji‰Èujeme na pracovi‰ti v Bﬁevnovû.

Komunitní
centrum
Mot˘lek
Akce mateﬁského centra Mot˘lek

Jsme tady pro v‰echny dûti pﬁed‰kolního
vûku (nejen pro dûti se zdravotním handicapem) a jejich rodiãe. âeká na vás herna se
spoustou hraãek, didaktick˘ch pomÛcek,
pÛjãovna odborn˘ch knih, zajímavé akce
a noví kamarádi. V t˘dnu od 15. 2. budou
v hernách probíhat dûtské karnevaly.
Akce CDS (Centrum denních sluÏeb
poskytuje své sluÏby pro dûti se zdravotním postiÏením)
Pﬁedná‰ka pro rodiãe dûtí s handicapem
na téma ZpÛsobilost k právním úkonÛm

lidí s mentálním postiÏením. Legislativa, diskuse, pﬁíklady z praxe. Pﬁedná‰í
JUDr. Dana Koﬁínková. Datum bude
upﬁesnûno. Vstup 50,– Kã. Pﬁihlá‰ky na
telefonu 281 912 081, nebo e-mailu krisova@motylek.org
Akce klubu Pacific

(jsme tady pro v‰echny, kdo nechtûjí svÛj
voln˘ ãas trávit na ulici, chtûjí si najít nové
kamarády, uÏít si zábavu a dozvûdût se
spoustu zajímav˘ch vûcí):
Turnaj v ping – pongu, ‰ipkách a fotbálku – ãtvrtek 4. 2. od 14 do 17 hod. V‰echny úãastníky ãekají pûkné odmûny
Valent˘n – ãtvrtek 11. 2. od 14 do17.30
hod. Pﬁijìte s klubem Pacific oslavit Den
zamilovan˘ch.
Vaﬁení – pondûlí 15. 2. od 16 do 20 hod.
Proniknûte s námi do tajÛ klubové kuchynû!
Bezpeãnû v klubu – ãtvrtek 18. 2. od 15
do 16.30 hod. Mal˘ kurz o tom, jak se
v klubu chovat bezpeãnû a vyvarovat se
v‰ech rizikov˘ch situací.
Aquapark – pondûlí 22. 2. od 15–19 hod.,
sraz u klubu Pacific, vstupné na bazén
zdarma, s sebou pouze lístky na MHD.
Dal‰í informace u vedoucí klubu Pacific
Mgr. Pavlíny Stankayové, tel. 777 964 754.

Více o nabídce aktivit a sluÏbách Komunitního centra Mot˘lek se dozvíte na
www.motylek.org
PhDr. Zuzana Jelenová
pﬁedsedkynû SdruÏení na pomoc dûtem
s handicapy
KC Mot˘lek, tel. 281 912 081,
motylek@motylek.org
Vlãkova 1067, Praha 9 – âern˘ Most

BB KLUB
LYÎA¤SK¯ KURZ – JAR≈ÁKY:
27. 2. – 6. 3., 6. – 13. 3. Krkono‰e
1990 Kã. (14–19 let)
Anglick˘ klub pro TEENAGERY.
Konverzaãní angliãtina zábavnou formou s rodil˘mi mluvãími z USA. KaÏdou stﬁedu 16.30–18.30 (KC Heﬁmánek)
Dûtsk˘ klub HRAD
Hry, angliãtina – písniãky, divadlo pro
dûti ve vûku 6–10 let. KaÏd˘ ãtvrtek
15.30–17 hod. (KC Heﬁmánek)
Mgr. Pavel Trefn˘ 775 024 742,
pavel.trefny@cb.cz

Církev bratrská Rajská zahrada poﬁádá
v ÚNORU:
âAJOVNA P¤ÍBùHÒ PLNÁ – stﬁeda 10. 2. od 19.15 v KC OÁZA (MaÀákova 754/22)
Více na: www.cb.cz/rajska.zahrada

únor 2010

Nízkoprahov˘ klub Jahoda: pozor,
zmûna otevírací doby! pondûlí a ãtvrtek
15–19 hod., v úter˘ pouze konzultace
po domluvû s pracovníky klubu .
Nízkoprahov˘ klub DÏagoda: pondûlí
a ãtvrtek 15–20 hod., v úter˘ pouze konzultace po domluvû s pracovníky klubu.
Terénní práce: kontaktní pracovníky
mÛÏete potkat na ulici v pondûlí a stﬁedu od 15 do 20 hod.
Rodinné centrum JahÛdka
·koliãka: pondûlí, úter˘ a ãtvrtek 8–12
hod. ·kolné: 250 Kã za jedno dopoledne pro jedno dítû, 350 Kã sourozenecká
sleva. MoÏnost nákupu zv˘hodnûn˘ch
permanentek. Informace a rezervace
u Kateﬁiny Cibulcové na 721 601 333.
Klub – herna s programem: stﬁeda
a pátek 9–11 hod.
Volná herna: stﬁeda 15–18 hod. Za jednu náv‰tûvu zaplatí rodiãe 40 Kã.
Semináﬁ pro rodiãe KRESLENÍ NÁS
BAVÍ: ãtvrtek 11. 2. od 15 do 16.30
hod. Speciální pedagoÏka Mgr. Berta
BurkoÀová vám prozradí víc o v˘voji
grafomotorick˘ch dovedností dítûte, dá
praktické tipy, jak je rozvíjet, ukáÏe
vhodné psací potﬁeby a ráda zodpoví
va‰e dotazy. Na semináﬁ mÛÏete vzít
i své dûti, aby si mohly v‰e vyzkou‰et!
Cena: 180 Kã. Pﬁihlá‰ky a dotazy: Mgr.
Berta BurkoÀová, tel. 736 279 162,
e-mail berta@burkon.cz. Dále pﬁipravujeme: Rozvoj motorick˘ch dovedností
(bﬁezen), Rozvoj ﬁeãi a my‰lení (duben).
TátaHerna: sobota 13. 2. (10–13 hod.)
Program pro táty a jejich dûti, cena
50 Kã. Jahodárna – stﬁedeãní akce pro
veﬁejnost 18–20 hod. u nás v JAHODù.
Více informací o jednotliv˘ch klubech
a aktuálních akcích najdete na na‰ich
stránkách www.jahodaweb.cz.
Kde nás najdete? – Vybíralova 969,
Praha 14 – âern˘ Most

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

SOBOTNÍ LYÎOVÁNÍ: 6. 2. a 27. 2. od
6 do 18 hod. Cena od 400 do 600 Kã.
Jednodenní lyÏování ve ski areálu Herlíkovice v Krkono‰ích, odjezd z âerného
Mostu, nutná rezervace a platba pﬁedem
v hotovosti v DDM âern˘ Most, v cenû
je doprava, skipas, poji‰tûní akce, pedagogick˘ dozor, více informací karel.slama@ddmpraha9.cz

neziskovky
PLES PRINCÒ A PRINCEZEN: 19. 2.
od 15 do 17 hod. Cena 40 Kã.
Zveme v‰echny mladé prince a spanilé
princezny na kaÏdoroãní ples.
VALENT¯NSKÁ DISKOTÉKA: 12. 2.
od 15 do 17 hod.
Diskotéka nejen pro zamilované. Protanãete celé dvû hodiny na písniãky, které si sami
vyberete. Pro dûti ve vûku 10–15 let.
LYÎA¤SK¯ TÁBOR – ·UMAVA/ RAKOUSKO so–so 6.–13. 3. BliÏná, ·umava/Rakousko. Jarní prázdniny v âechách
s lyÏováním na rakousk˘ch sjezdovkách.
Pro lyÏaﬁe a snowboardisty, pro zaãáteãníky
i pokroãilé. V cenû je doprava z Prahy
a zpût, 5x doprava do ski areálu, 5-ti denní
skipas, ubytování, strava a pitn˘ reÏim, program, pedagogick˘ a zdravotní dozor, materiál, odmûny, cestovní a úrazové poji‰tûní.
Vûk: 12–18 let, cena 4300 Kã.
JARNÍ P¤ÍMùSTSK¯ TÁBOR – PUTOVÁNÍ VESMÍREM 8.–12. 3. dennû
od 8 do 16 hod. 100Kã/den. Bohat˘ program zamûﬁen˘ na Ïivot ve vesmíru. Chybût nebude vyrábûní modelu sluneãní
soustavy, náv‰tûva planetária, v˘stava v Národním muzeu, hry inspirované vesmírem
a kosmonauty.
KROUÎKY II. POLOLETÍ: Novû otevírané zájmové krouÏky na II. pololetí
jsou – tvorba webov˘ch stránek, rokenrol
a aerobik Alpha, flétna – individuální
a krouÏek ‰achu. Nabídku krouÏkÛ ze
v‰ech zájmov˘ch oblastí najdete na na‰ich
webov˘ch stránkách.
CENTRUM PRO P¤ED·KOLNÍ DùTI
v novém! Otevﬁeno: PO, ÚT, ST, PA
8–11,30 hod. 100Kã/dopoledne. Pro dûti
od 3 do 6 let. Tû‰íme se na vás v novû vybaven˘ch prostorách.

Dûtské studio Pohádka
Bobkova 777, Praha 9-âern˘ Most
www.vpohadce.cz

Únor v Pohádce

Dopolední ‰koliãka Pohádka Po–Pá: 8–12
hod. Pro dûti od 3 do 6 let, které si potﬁebují zvyknout na kolektiv vrstevníkÛ.
Cena za dopoledne: 140–180 Kã podle
poãtu nav‰tûvovan˘ch dnÛ t˘dnû.
KaÏd˘ den je jedna aktivita standardního
programu posílena:
Po – hrajeme si s angliãtinou
Út, St – kreslíme a vyrábíme
ât – zpíváme, hrajeme si divadlo
Pá – cviãíme, tancujeme, ﬁádíme
Odpolední aktivity pro dûti pﬁed‰kolního
i ‰kolního vûku:
Probíhá zápis do krouÏkÛ na nové pololetí: jóga, taneãní v˘chova, v˘tvarné hrátky,

dramatická v˘chova. Rozvrh na webov˘ch
stránkách.
Veãerní aktivity pro Ïeny: Relaxaãní cviãení: út 19.30 – cena lekce: 60 Kã
2. Pohádkov˘ karneval – Pá 26. 2. 17 hod
– pro dûti od 3 let.
Pro va‰e dûti budou pﬁipraveny tradiãní
karnevalové kratochvíle, soutûÏe i tombola. Prosíme o pﬁedbûÏné pﬁihlá‰ení. Úãastnick˘ poplatek: 50 Kã.
Bezplatná daÀová poradna – So 27. 2. od
15 do 17 hod. Poradíme vám s vyplnûním
daÀového pﬁiznání a s moÏnostmi podnikání OSVâ pﬁi rodiãovské dovolené.
Jitka ·indeláﬁová, tel. 739 03 44 35
e-mail: jitka.sindelarova@vpohadce.cz
www.vpohadce.cz

Zajíãek na koni
DoleÏalova 1045,
âern˘ Most
www.zajiceknakoni.cz

Zajíãek na koni zve v‰echny své pﬁíznivce – dûti i rodiãe na hory, na oblíbené zimní tábory. V dobû jarních prázdniny: I. turnus: 27. 2.–6. 3. II. turnus:
6. 3.–14. 3. (prázdniny Praha 6–10)
s námi mÛÏete strávit krásn˘ t˘den na
BoÏím Daru v Kru‰n˘ch horách. âeká
vás lyÏování, veãerní program pro dûti –
vyrábûní a zpívání, karneval na snûhu.
Cena pro rodiny s dûtmi s handicapy a
v sociální tísni: 60 Kã/osoba/den. Dítû
se ZTP/P zdarma. Ostatní 200 Kã/osoba/den. Strava a doprava vlastní.
V cenû je ubytování a veãerní program
pro dûti. Více hledejte na:
http://www.zajiceknakoni.cz/cs/pobyto
vy-program-tabory, pro detaily a pﬁihlá‰ení volejte 731 009 045 (ne sms!).
Od jara se mÛÏete opût tû‰it na moÏnosti jízd na koních. Novinka: víkendové pobyty s koníky. Tﬁikrát terapie
jízdou na koni za jeden víkend.
***
O.s. Zajíãek na koni hledá koordinátora firemních a individuálních dárcÛ.
Práce moÏná na HPP, VPP i na ÎL
(mandátní smlouva). Pevné mûsíãní
ohodnocení + % ze získan˘ch protﬁedkÛ. Nutné: peãlivost, velká komunikativnost, vztah k dûtem s handicapy, pﬁíjemn˘ vzhled. Nabízíme: práce moÏná
z domova, velmi flexibilní pracovní
doba, vhodné i pro maminky handicapovan˘ch dûtí ãi pro osoby s handicapem. Nástup moÏn˘ ihned. Lépe Praha a okolí. Za‰kolení a dobrovolnické
akce samozﬁejmé.
Kontakt: Markéta ·ulcová: 731 009 645,
m.sulcova@zajiceknakoni.cz, www.zajiceknakoni.cz
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Seznamte se: PEStrá spoleãnost o.p.s.
e stále tûÏ‰í najít mezeru na trhu, kterou by bylo moÏné zaplnit dobr˘m
nápadem a tím pomoci nejen sobû,
ale i dal‰ím lidem. ZakladatelÛm
PEStré spoleãnosti, sídlící na âerném
Mostû, se to podaﬁilo. Tﬁemi verzálkami
zv˘raznûné slovo PES na zaãátku názvu
mnohé napovídá. Tato spoleãnost totiÏ
nabízí lidem se zdravotním postiÏením, ale
i ‰iroké veﬁejnosti, kynologické sluÏby
a aktivity, pﬁiná‰ející moderní pohled na
souÏití psa a ãlovûka. ¤editelka spoleãnosti Klára Pragerová je kynoloÏka, jejíÏ manÏel je na vozíku. Ona sama ﬁíká: „V âR je
nûkolik v˘cvikov˘ch center, kde se cviãí
asistenãní psi pro handicapované, ale to
není to, co jsme chtûli dûlat my. V˘cvik
takového psa dá spoustu práce a my chceme vûdût, co je s ním dál i potom, kdyÏ ho
pﬁedáme novému pánovi. Proto organizujeme rÛzné akce a volnoãasové aktivity
a stále jsme s ním v kontaktu. Samo pﬁedání psa je otázkou aÏ nûkolika mûsícÛ,
neÏ se nevidom˘ nebo jinak handicapovan˘ ãlovûk sÏije se psem natolik, aby se
odváÏil vyjít s ním na ulici a b˘t na nûm
prakticky závisl˘.“ KynoloÏka a lektorka Michaela Perãinová k tomu dovává:

J
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„Málokdo ví, Ïe napﬁ. nevidom˘ ãlovûk
ujde stejnou vzdálenost s vodícím psem,
kterému plnû dÛvûﬁuje, 2x rychleji neÏ
sám. Je to ale moÏné aÏ po dokonalém souÏití a vzájemném poznání. I dobﬁe vycviãen˘ pes se musí s nov˘m pánem jaksi
sehrát. Abychom obûma ulehãili situaci,
dûláme tzv. v˘cvik pﬁirozeného Ïivota. To
znamená, Ïe psy ve v˘cviku bereme do prostﬁedí, kde se budou pohybovat i potom –
cviãíme na ulici, ve v˘tahu, v obchodû,
v restauraci, prostû v‰ude. DÛleÏitá ãást
celého v˘cviku je Ïivot psa ve v˘cviku v domácnosti trenéra, nikoli kotec.“
V Praze 14 je hodnû mlad˘ch rodin a mnohé mají ãtyﬁnohého kamaráda. Dost z nich
urãitû pﬁipustí, Ïe ten jejich pejsek není právû nejlépe vycviãen˘ a vychovan˘. I v tom
se rozhodla PEStrá spoleãnost nabízet své
sluÏby. PomÛÏe vám napﬁ. pﬁi nápravû chybn˘ch návykÛ a zlozvykÛ nebo se základní poslu‰ností, doporuãí vhodné aktivity
a sport se psem atd. Pokud se teprve rozhodujete pro poﬁízení psa, poradí vám pﬁi
v˘bûru vhodného plemene a pohlaví na
základû povahov˘ch rysÛ, stylu Ïivota rodiny, dozvíte se také, co v‰echno byste mûli
znát, neÏ si pﬁivezete domÛ ‰tûÀátko.

V jedné oblasti je ov‰em PEStrá spoleãnost
jediná v Praze a moÏná pr˘ i v celé âR.
Poﬁádá ucelen˘ vzdûlávací program nûkolika pﬁedná‰ek, které jsou na Praze 14
finanãnû podporovány Mûstskou ãástí.
Pﬁedná‰í totiÏ na ‰kolách dûtem o tom, jak
pomáhat ãlovûku s postiÏením, o tom, jak
je pro takové lidi nepostradateln˘ asistenãní pes a také o tom, Ïe pes je pro ãlovûka
dÛleÏit˘ kamarád, sportovec, specialista –
podle toho v jaké oblasti se spolu setkají.
Vysvûtlují dûtem velké schopnosti psÛ
a moÏnosti jejich vyuÏití. Na druhou stranu i to, Ïe kaÏd˘ – i nevidom˘ ãlovûk musí
po svém psovi uklízet – coÏ mi z vlastních
zku‰eností potvrdila Alenka Schutová, PR
manaÏerka PEStré spoleãnosti, která je od
16 let nevidomá a uklízení venku po své
fence Tosce bere jako samozﬁejmost. Co
v‰echny lektory moc tû‰í a utvrzuje je
v tom, Ïe se vydali správnou cestou je zpûtná vazba. KdyÏ tﬁeba dítû chce Alenku
oslovit na ulici, protoÏe jí pozná z pﬁedná‰ky ve ‰kole tak se jí nejprve lehce dotkne ruky – aby vûdûla, Ïe bude mluvit na ní.
Nebo kdyÏ dítû napomene dospûlého
majitele psa pﬁi venãení, aby po nûm uklidil. Právû v mladé generaci vidí PEStrá
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je druh˘m rokem na Praze 14 a zab˘vá se v˘cvikem psÛ pro handicapované
spoleãnost lep‰í budoucnost – v pﬁístupu k handicapovan˘m i v zodpovûdnosti
v chování se k lidem i psÛm, a právû proto pﬁedná‰ejí na ‰kolách a jsou pﬁesvûdãeni, Ïe jejich práce má smysl. V Praze 14 se
s nimi uÏ setkaly dûti v Z· ·imanovská,
Gen. Janou‰ka a Chvaletická. Letos budou
tyto zajímavé pﬁedná‰ky na na‰ich ‰kolách
pokraãovat.
Na závûr je‰tû jedno pozvání: Pﬁijìte se
sv˘mi dûtmi 14. února (na Valent˘na) od
14 do 17 hodin do Galerie 14. PEStrá
spoleãnost o.p.s. tady poﬁádá valent˘nské
odpoledne, kde kromû hudební ãásti uvi-

díte ukázky v˘cviku psÛ, dûti si vyzkou‰í
v praxi jak se cítí handicapovan˘ ãlovûk
a ve workshopech si budou moci vyrobit
valent˘nská pﬁáníãka. Jste srdeãnû zváni!
ves, foto autorka
a archiv spoleãnosti
Dal‰í informace na
www.pestraspolecnost.cz
1. ¤editelka Klára Pragerová s border kolií
Jefem
2. Praktické ukázky pﬁi pﬁedná‰kách na Z·
3. Signální pes budí nesly‰ícího
4. Alena Schutová s Toscou
5. Asistenãní pes podává léky
6. Vodící pes znaãí pﬁekáÏku

Po skonãení pﬁedná‰ky dûti malují obrázky
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Mezinárodní v˘stava
koãek
Zveme v‰echny pﬁíznivce a obdivovatele koãek na mezinárodní
v˘stavu, která se bude konat
13. a 14. února od 9.30 do 17
hod. v kongresovém sále hotelu
Clarion Congress, Freyova 33,
Praha 9 Vysoãany (st. metra B
Vysoãanská). Po oba dny mÛÏete
vidût koãky v‰ech ãtyﬁ posuzovan˘ch skupin: perské a exotické,
polodlouhosrsté, krátkosrsté,
orientální a siamské. Souãástí
expozice bude i nabídka opu‰tûn˘ch koãek a koÈat z OS Podbrdsko, kter˘m mÛÏete darovat
nov˘ domov.

Masopustní veselí v Poãernicích
PrÛvody masek a masopustní veselí je spojeno nejen s tradiãním Ïivotem na ãesk˘ch vesnicích, ale rychle se zaÏily i jako vítané zpestﬁení spoleãenského Ïivota ve vût‰ích mûstech.
Také v Horních i Dolních Poãernicích se masopustní prÛvody staly oblíbenou tradicí.
Letos projde prÛvod masek Horními Poãernicemi v sobotu 6. února od základní ‰koly
v Ratiboﬁické ulici v 15 hod. a v Dolních Poãernicích budeme vycházet ve 13 hodin
v úter˘ 16. února ze zámeckého parku. PrÛvodu se mÛÏe zúãastnit kaÏd˘ a potká v nûm
nejen medvûdy, ãarodûje, princezny a dal‰í masopustní masky, ale i opravdové hudebníky a jako kaÏd˘ rok i konû z Jezdeckého klubu Poãin v Dolních Poãernicích, kteﬁí oba
prÛvody povedou.
JF

KCR Heﬁmánek,
Centrum Welcome
Vybíralova 969,
âern˘ Most

V únoru vám nabízíme:

z práce na‰eho Mateﬁského a rodinného
centra:
PO, ÚT, PÁ psychoteraupetická poradna
pro rodiny a kurzy, které pomohou rodiãÛm ukázat, co v‰e mohou s dûtmi dûlat.
Dûtské volnoãasové a umûlecké kluby:
volné kapacity
IRSKÉ TANCE (stﬁeda od 18 hod.)
REHABILITAâNÍ A REKONDIâNÍ
CVIâENÍ NA MÍâÍCH (úter˘ 18 hod.,
stﬁeda 19.15)
novinka: SPORTOVNÍ KLUB P¤ED·KOLÁâKÒ S BLANKOU (ãtvrtek od
15.30)
SPIRITUÁL KVINTET v divadelním
sále Heﬁmánku 25. 2. od 20 hod. vstupné 260,– Kã / 360,– Kã. Rezervace na
telefon 724 761 196 nebo osobnû v kanceláﬁi.
Rekvalifikaãní kurz (akreditace M·MT)
BABYSITERA – poslední místa.
Angliãtina s Mercy – úter˘, stﬁeda odpoledne – individuální kurzy pro jednotlivce, malé i velké i pro 2–3 ãlenné skupiny
s rodilou mluvãí.
Pﬁímûstsk˘ tábor s angliãtinou pro pﬁed‰koláky a první stupeÀ Z· 16.–20. 8.;
23.–27. 8.; 30. 8.–3. 9. odpoledne; pﬁihlá‰ky jiÏ nyní!
www.prorodinu.cz,
kcr.hermanek@seznam.cz,
tel: 724 761 196, 281 862 342
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Na koních i v zimû
Na podzim loÀského roku tﬁi dívky z jezdeckého oddílu Poãin reprezentovaly ná‰ oddíl
na mistrovství âR ve voltiÏi a paravoltiÏi na ranãi Bolka Polívky v Ol‰anech u Brna.
K podzimu neoddûlitelnû patﬁí Hubertova jízda, kterou se uzavírá jezdecká sezóna. Loni
jsme se s na‰imi koníky zúãastnili hned dvou. První byla v Uhﬁínûvsi, druhá se konala
pﬁímo v Dolních Poãernicích a byla spojena s projíÏìkou v Klánovickém lese. Ani zima
na‰e aktivity nepﬁeru‰ila. Dále probíhá 5 dní v t˘dnu jezdeck˘ v˘cvik pro dûti z jezdeckého krouÏku a souãasnû s ním i hiporehabilitace klientÛ se zdravotním handicapem. Pro
nû jsme díky podpoﬁe na‰ich sponzorÛ v záﬁí zakoupili zahradní domek, v nûmÏ se budou
moci bûhem zimy po hiporehabilitaci ohﬁát
stránky 12–16 pﬁipravila: Alena Veselá
a odpoãinout si.
Jitka Francová
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nov˘ Ïelezniãní koridor v Praze 14

Nová traÈ v provozu
ychlíky a expresní vlaky jezdí uÏ
od 10. prosince loÀského roku po
zmodernizovaném úseku trati
mezi Prahou – Libní a Bûchovicemi. SdruÏení zhotovitelÛ vedly Skanska DS a Eurovia, investorem stavby byla
Správa Ïelezniãní dopravní cesty a finance
ve v˘‰i 2,5 miliardy Kã poskytl Státní fond
dopravní infrastruktury. Zprovoznûním
cca devût kilometrÛ dlouhé trati do‰lo
k v˘raznému zlep‰ení kvality dopravy cestujících v této oblasti i neb˘valému zkulturnûní nejbliÏ‰ího okolí trati, z níÏ 2 990
metrÛ vede na‰í mûstskou ãástí. Nejv˘raznûj‰í zmûnou je ztrojkolejnûní stávající
dvoukolejné trati, její nov˘ povrch a také
dominantní protihlukové stûny v celkové
délce 3,4 km. Na v‰ech zastávkách a stanicích jsou modernû ﬁe‰ená nástupi‰tû
i pﬁístupové chodníky. V Kyjích tak byla
tﬁeba novû propojena zastávka i s Broumarskou ulicí. V tûchto místech hodnû
brzdilo tempo v˘stavby skalnaté podloÏí.
Aby byl dodrÏen termín v˘luky, muselo
b˘t pouÏito vût‰í mnoÏství tûÏké techniky.

R
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Zrekonstruovan˘ úsek dále zahrnuje úplnou obnovu Ïelezniãního spodku i svr‰ku
v‰ech souvisejících staveb, tedy mostÛ
a viaduktÛ, propustkÛ, zdí a náspÛ. Tady
musíme zdÛraznit citlivû vyﬁe‰ené spojení
historické stavby s nynûj‰ími stavebními
prvky u viaduktÛ v tûsném sousedství Kyjského rybníka. PÛvodnû tu stály dva soubûÏné mosty z let 1929 a 1951, které byly
pﬁestavbou spojeny v most jeden. Betonové klenby byly sanovány, cihlové sneseny.
Zachovány zÛstaly velké Ïulové kameny.
Kumulace kamenÛ rÛzn˘ch velikostí teì
novû zdobí násep mezi Kyjemi a Hostavicemi v tzv. gabionech, coÏ jsou drátûné
ko‰e a matrace z korozivzdorného pozinkovaného drátu naplnûné právû kamením.
Nové je i trakãní vedení a zejména zabezpeãovací zaﬁízení, odpovídající souãasnému trendu a ﬁe‰ení na tratích v Evropû.
Nyní jsou na poﬁadu dne dal‰í kompletní
opakované provozní zkou‰ky a také dobrou‰ení kolejnic speciálním strojem.
Definitivní dokonãení stavby a její uvedení do plného provozu se tak pﬁedpokládá
v ﬁíjnu leto‰ního roku, ale obdivovat traÈ
v její plné kráse mÛÏete zvnûj‰ku i uvnitﬁ
moderních vlakÛ uÏ teì. A zcela urãitû za
to stojí.
vok
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Pﬁímûstské vlaky

DÛleÏitûj‰í neÏ rychlíky Supercity, EuroCity, InterCity, EuroNight ãi Pendolino, které
upalují po hlavním Ïelezniãním koridoru pﬁes Prahu 14, je pro dopravní spojení na‰í
mûstské ãásti linka S 1 praÏské integrované dopravy (PID). Sto procent spojÛ na této
pﬁímûstské lince jiÏ zaji‰Èují z praÏského depa vypravované nové vlakové soupravy CityElefant (staré pantografové jednotky zde jiÏ pﬁestaly definitivnû jezdit). Cestujícím je tak
zaji‰tûna pﬁeprava vlakem, jeÏ snese srovnání s proslul˘mi berlínsk˘mi ãi vídeÀsk˘mi pﬁímûstsk˘mi rychlovlaky. RovnûÏ obû vlakové zastávky v na‰em regionu, v Kyjích a Dol-
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ních Poãernicích, se zmûnily k nepoznání: stará staniãní budova a rozpadající se pﬁístﬁe‰ky, jeÏ byly pro ostudu âD, vzaly za své. Obû stanice integrované v PID mají nové pﬁístupové chodníky a nástupi‰tû s elegantními prosklen˘mi ãekárnami, samozﬁejmostí je staniãní rozhlas
a digitální informaãní systém pro cestující, podchod u kyjské zastávky
je vybaven plo‰inou pro vozíãkáﬁe. Pﬁímûstsk˘m vlakem CityElefant
mÛÏete z Prahy 14 cestovat po trase: Praha Masarykovo nádraÏí (P) –
Praha-LibeÀ (0) – Praha-Kyje (0) – Praha-Dolní Poãernice (0) – Praha-Bûchovice (0) – Praha-Klánovice (B) – Úvaly (1) – Tuklaty (1) –
Rostoklaty (2) – âesk˘ Brod (3) – Kluãov (3) – Poﬁíãany (4) – Tatce
(4) – Peãky (5) – Cerhenice – Velim – Nová Ves u Kolína – Kolín
zastávka – Kolín a zpût (pozn.: ãíslice v závorkách udávají tarifní pásmo stanice). CityElefant jezdí v pÛlhodinov˘ch intervalech, cesta z Kyjí
na Masarykovo nádraÏí trvá pouh˘ch 12 minut! Spojení vlakem lze tedy
vyuÏít také jako mimoﬁádnû v˘hodnou alternativu k MHD. UpozorÀujeme na poslední vlakov˘ spoj, kter˘ jako jedin˘ podle nového jízdního ﬁádu (platí od 13. 12. 2009 do 11. 12. 2010) vyjíÏdí z Hlavního
nádraÏí v 0.20 hod. a v Kyjích staví v 0.33 hod.
j‰

nov˘ Ïelezniãní koridor v Praze 14

Mapka z nového územního plánu hlavního mûsta Prahy, v nûmÏ se
poãítá s dal‰ím rozvojem a modernizací praÏského Ïelezniãního uzlu
v rámci PID (PraÏské integrované dopravy). Ve v˘hledu jsou zahrnuty napﬁíklad nové Ïelezniãní stanice na Jahodnici a Rajská zahrada
v Praze 14. Dole: Leteck˘ snímek Prahy 14 s vyznaãením Ïelezniãního koridoru.
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Plo‰ina s v˘tahem pro vozíãkáﬁe v podchodu u Ïelezniãní
zastávky Kyje

Krátké ohlédnutí do minulosti
lavní Ïelezniãní tah dne‰ní âR
byl budován jako Severní státní dráha s trasou Praha – Kolín
– Pardubice – âeská Tﬁebová –
Zábﬁeh na Moravû – Olomouc. S velkou
slávou byl uveden do provozu 20. srpna
1845 s cílem zajistit v budoucnosti propojení Prahy s Vídní a posléze s DráÏìany. Patﬁil mezi první Ïelezniãní trati s parostrojním
provozem v âechách. TraÈ procházela obcí

H

Kyje, kde v‰ak vlaky nestavily, nûjaká pﬁímûstská doprava po Ïeleznici byla tenkrát
je‰tû vzdálenou utopií. První vlaková zastávka bez pﬁístﬁe‰ku byla v Kyjích vybudována
aÏ v roce 1892, první ãekárna byla zﬁízena
aÏ po první svûtové válce.
Na dobovém obrázku vidíte Kejsk˘ viadukt
v roce 1845, název ulice Pod Hloubûtínskou zastávkou (dne‰ní Praha 9) dokládá,
Ïe i Hloubûtín mûl na této dráze svoji Ïelez-

niãní stanici. B˘val u ní pﬁejezd se závorami, posléze vedl pﬁes traÈ jen nechránûn˘
pﬁechod. Sprejery pomalované torzo dráÏního domku na b˘valé hloubûtínské zastávce (snímek z roku 2004). Poslední dnes uÏ
historická fotografie zachycuje starou zastávku Praha – Kyje o povodních v roce
2002, kdy mimoﬁádné kyvadlové vlaky
v˘znamnû pomohly pﬁi pﬁepravû cestujících
z Prahy 14 do centra Prahy a zpût.
j‰

foto na ãtyﬁstranû: archiv redakce
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gastroprÛvodce Prahou 14

Restaurace U Sultána
ro ná‰ vÛbec první leto‰ní obûd
v rámci gastroprÛvodce jsme si
vybrali restauraci U Sultána, která
se nachází na rohu ulic Pelu‰kova
a Stulíkova v rezidenãní ãtvrti Na Hutích.
Pro restauraãní zaﬁízení to není právû nejvhodnûj‰í místo, byÈ je vzdáleno pﬁibliÏnû
jen deset minut chÛze od stanice metra
Rajská zahrada. Restaurace je tu v‰ak skryta v uliãkách zdej‰ích novostaveb, na coÏ
zﬁejmû doplatil uÏ nejeden její provozovatel. A to i díky tomu, Ïe byl odkázán hlavnû na místní klientelu, kterou dnes tvoﬁí
pﬁeváÏnû cizinci z v˘chodu. Nepomohl ke
stabilní prosperitû restaurace ani její dﬁívûj‰í název, kter˘ zvenku stále je‰tû visí na
zdi: âeská hospoda. Ano, je to paradox, Ïe
se v âechách neudrÏela âeská hospoda,
kterou zhruba pﬁed dvûma mûsíci musela
nahradit restaurace, jejímÏ majitelem je
tentokráte Ind. Najal si rovnou dva kuchaﬁe – ãeského pro ãeskou kuchyni a indického na indickou a pákistánskou kuchyni.
Na tak malou restauraci vskutku mimoﬁádná nabídka mezinárodní kuchynû. Pﬁi
na‰í náv‰tûvû jsme ochutnali polední
menu, jeÏ tu stojí 75 Kã, ale na v˘bûr jsou
jenom jedna polévka a dvû jídla. Rybí
krém v nás vyvolal milou vzpomínku na
vánoãní rybí polévku a v‰em tﬁem nám
velmi chutnal. Coby hlavní chod jsme si
objednali vepﬁová játra po uhersku s r˘Ïí
(velká porce jater, jídlo mohlo b˘t teplej‰í)
a dva indické pokrmy. Chicken chabna
a porotha ãerstv˘ chléb, coÏ bylo jakési
kuﬁecí ragú na kari a zázvoru s obdobou vût‰ího hrachu (cizrna) a dost mastn˘m peãivem. A jako tﬁetí jídlo indick˘
Dál z ãoãky, tedy „ãoãka-dál“ s r˘Ïí. ProtoÏe pokrm pﬁíli‰ na‰í ãoãku nepﬁipomínal, poÏádali jsme o informaci majitele,
kter˘ nám indickou ãe‰tinou vysvûtlil, Ïe
v Indii se pouÏívá k pﬁípravû jídel nûkolik
druhÛ ãoãky, odli‰n˘ch chutí, barvou
i vzhledem a hned nám pﬁinesl na talíﬁku
ukázat vzorky. Aãkoliv jídlo nemûlo s na‰í
novoroãní ãoãkou vÛbec nic spoleãného,
bylo opravdu dobré. K pﬁípravû tu v kuchyni pouÏívají dle vlastních slov pﬁírodní
bylinky a orientální koﬁení a jen kvalitní
a ãerstvé suroviny. Nabídka minutek zahrnuje nûkolik desítek pokrmÛ ãeské a oné
indické + pákistánské kuchynû (jak˘ je rozdíl mezi indickou a pákistánskou kuchyní,
to jsme nezji‰Èovali) v cenovém rozpûtí od
devadesáti do sto sedmdesáti pûti korun.
Na ãepu tady mají slu‰nû o‰etﬁen˘ deseti-

P

stupÀov˘ Gambrinus za 25 korun. Pokud
se nespokojíte s ãesk˘m pivem, mÛÏete zde
ochutnat jak indické pivo, tak víno. K zahození není ani nabízen˘ rozvoz jídel do
5 km zdarma (to zahrnuje samozﬁejmû
Hutû, ale i Hloubûtín, Kyje a âern˘ Most)
– tím se mÛÏe pochlubit jen málokterá restaurace v âR. Na jídelníãku v‰ak zcela
chybí zákusky. Podle sdûlení sympatické
servírky ale zvaÏují, Ïe pﬁes poledne zavedou zákaz kouﬁení a pro malé dûti opatﬁí
dûtskou Ïidliãku.
red

Na‰e hodnocení
První dojem:
Kvalita obsluhy:
Nabídka:
Gurmánsk˘ záÏitek:
Sociální zázemí:

Celkové hodnocení

76 %
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o tom, co pijeme

e volné sérii ãlánkÛ na téma, co
pijeme, pﬁiná‰íme po loÀské reportáÏi z vodárny v Káraném a ãtení
o T˘dnu kávy v CâM povídání
o vínû. ¤íká se, Ïe ve vínû je pravda a Ïe
krom jiného je také mlékem starcÛ. Dodejme, Ïe b˘valo oblíben˘m pitím uÏ
u na‰ich dávn˘ch pﬁedkÛ, kteﬁí na sv˘ch
panstvích, hradech a zámcích holdovali
medovinû a samozﬁejmû vínu. âeské vinaﬁství se zaãalo mohutnû rozvíjet zejména ve
14. století pod vlivem Karla IV. V roce
2008 jsme si pﬁipomnûli v˘roãí 650 let od
naﬁízení, jímÏ Otec vlasti rozhodl o zakládání vinic v Praze a okolí. Pozdûj‰í pokles
zájmu o pûstování révy vinné, zpÛsoben˘
nejen biologicko-pûstitelsk˘mi, ale také
hospodáﬁsko-politick˘mi pﬁíãinami v dobû
pobûlohorské, znamenal kromû úpadku
vinaﬁství v âechách také zánik vinaﬁsk˘ch
cechÛ, které ztrácely svÛj pÛvodní v˘znam.
Ne v‰echny vinice v‰ak v âechách zanikly. Tam, kde se vinaﬁství udrÏelo, vinaﬁi
pociÈovali potﬁebu pﬁedávat si zku‰enosti
a získané znalosti a proto zaãaly postupnû
znovu vznikat nové vinaﬁské spolky, jako
napﬁ. Vinaﬁsk˘ spolek pro Mûlník a okolí,
pozdûji Zemsk˘ vinaﬁsk˘ spolek pro Království ãeské. V samotné Praze dnes najdeme jen torza b˘valé vinaﬁské velmoci, na
jejímÏ území bylo aÏ 700 ha vinic! Z roztrou‰en˘ch praÏsk˘ch vinic, které se dochovaly, mÛÏeme jmenovat Gröbovku,
Máchalku, Sv. Kláru a Arcibiskupskou
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Vinaﬁství a Praha

vinici. Dodnes za‰lou viniãní slávu pﬁipomínají nûkteré místní názvy, jako napﬁ.
Královské Vinohrady nebo Podvinní v Praze 9. Praha je v‰ak nadále sídlem âesk˘ch
vinaﬁsk˘ch závodÛ, a.s., patﬁících k nejvût‰ím v˘robcÛm révov˘ch vín u nás. Navazují na ãeskou tradici a nabízejí zákazníkÛm na tuzemském i zahraniãním trhu
‰irok˘ sortiment vín. Nejznámûj‰í z nich
je „PraÏsk˘ sklepmistr“. Praha spadá do
vinaﬁské podoblasti mûlnické, která zahrnuje nejen Mûlník a okolí, ale také Brand˘s nad Labem, Slan˘, Kutnou Horu,
Beroun a Kralupy nad Vltavou. Vût‰ina
viniãních tratí ve stﬁedních âechách leÏí na
opukách ãeské kﬁídové pánve a na Kutnohorsku na ‰terkopíscích. Ve vinicích jsou
nejvíce zastoupeny Müller Thurgau, Ryzlink r˘nsk˘, Svatovavﬁinecké, Modr˘ Portugal a Rulandské modré.
O tom, Ïe zájem o víno je v Praze v poslední dobû na vzestupu, svûdãí i poﬁádání druhého roãníku festivalu Prague Wine Week.
Po cel˘ t˘den od 18. do 24. ledna sedm
desítek praÏsk˘ch restaurací, vinn˘ch barÛ
a vinoték nabízelo nejrÛznûj‰í ochutnávky vín ãi speciální menu kombinované
s nejlep‰ími víny. Do Prahy pﬁijela také
ﬁada prestiÏních vinaﬁÛ, kteﬁí zde pﬁedstavili svá vína. Prague Wine Week pﬁilákal
do metropole také stovky turistÛ se zájmem o víno a kvalitní gastronomii. Vyvrcholením festivalu byla Galadegustace
v praÏském Bﬁevnovském klá‰teﬁe.

Pokud se v Praze 14 rozhodnete zajít na
sklenku vína, nemáte pﬁíli‰ na v˘bûr. Nemáme tu Ïádn˘ vinn˘ sklípek, nevíme ani
o klasické vinárnû, pouze existují dvû vinotéky: na âerném Mostû (blíÏe na vedlej‰í
stranû) a v restauraci La Bodega Campo.
Naopak tu najdeme desítky restaurací s v˘ãepními pulty a bary, kde toãené pivo hraje prim. Sice vám v‰ude také nalijí víno, ale
nemáte jistotu, Ïe se jedná o vína prvotﬁídní a s jiskrou jako na Moravû. Nicménû i v Praze 14 vám mÛÏeme doporuãit tﬁi
restaurace (uÏ jsme v nich byli bûhem gastroprÛvodce), kde podávají vína té nejvy‰‰í kvality: La Bodega campa na Jahodnici
(italská a ‰panûlská vína), hotel Diana
v Kyjích (‰piãková archivní vína zahraniãní provenience v cenové relaci od sta aÏ
do nûkolika desítek tisíc korun za jednu
láhev) a restaurace U VazaãÛ na Rajské
zahradû (moravská vína z templáﬁsk˘ch
sklepÛ). Víte-li o dal‰ích, dejte nám vûdût,
rádi se o nich v Listech zmíníme.
j‰

Pár mouder a bonmotÛ o vínû

Kdo víno má a nepije,
kdo hrozny má a nejí je,
kdo Ïenu má a nelíbá,
kdo zábavû se vyh˘bá,
na toho vemte biã a hÛl,
to není ãlovûk, to je vÛl.
Jan Werich

 Víno obsahuje kolem 600 sloÏek, které ovlivÀují lidské smysly a pÛsobí na zdraví lidského organismu. Jejich celkové
mnoÏství ve vínû ovlivÀuje odrÛda, pÛdní
a klimatické podmínky a také zvolená
v˘robní technologie.
 Vína jsou plná, koﬁenitûj‰í, s elegantní kyselinkou, také neutrální, vynikají jemností, jsou hlaìounká, aromatická, jemná
nebo extraktní.
 Neuburgské víno je pﬁíjemnû harmonicky plné, neutrální a pﬁi zrání na láhvi
dostává jemnû malinovou chuÈ.
 Ledové víno se vyrábí pouze z hroznÛ,
které mají pﬁi sklizni minimální teplotu
‰est stupÀÛ. Je v˘raznû sladké a aromatické. V˘tûÏnost je asi jen dvacetiprocentní
oproti lisování ãerstv˘ch hroznÛ. Cena je
vy‰‰í.
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podnikatelé v Praze 14

Lucie Rou‰avá
UÏ pût rokÛ pﬁedstavujeme podnikatele z na‰í mûstské ãásti a prohlídka
jejich seznamu nabízí opravdu pestrou profesní nabídku. Tentokrát jsme si
vybrali vinotéku v Praze 14, která sídlí v Bryksovû ulici na âerném Mostû
a od koneãné metra vás tam nasmûruje hned nûkolik ukazatelÛ.
Provozuje ji Lucie Rou‰avá, které jsme také poloÏili tﬁi na‰e anketní otázky.

Proã jste zaãala podnikat právû na území
Prahy 14?
„Prodávala jsem nejdﬁíve v drogistickém oddûlení marketu Tesco na Národní tﬁídû, po pﬁestûhování ze ÎiÏkova na âern˘ Most pﬁed
osmi lety jsem Tesco vymûnila za zdej‰í Electro World. A pak v roce 2002 pﬁi‰el pﬁítel
Roman s nápadem na zﬁízení vinotéky v pﬁízemních prostorách domu v MaÀákovû ulici,
kde jsme bydleli. On má velkoobchod na
dovoz vín a montuje také v˘ãepní zaﬁízení,
takÏe je v této oblasti uÏ léta jako doma.
Vyhráli jsme v˘bûrové ﬁízení a já pod Romanov˘m vedením zaãala pronikat do tajemného svûta vín. Trvalo mi to asi dva roky perného domácího zkou‰ení, chytlo mû to a zaãalo

bavit. Vybudovali jsme si stálou klientelu, pro
kterou zaãal b˘t prostor v MaÀákovû najednou dost tûsn˘. Tady v Bryksovû ãíslo 750
konãil zrovna prodej dûtsk˘ch odûvÛ a my
jsme pﬁes magistrát tyhle prostory získali, udûlali spoustu úprav a v ãervnu roku 2007 slavnostnû otevírali. Se sloganem, kter˘ je Romanov˘m v˘tvorem – OdrÛda je matkou vína,
pÛda a poloha jsou otcem vína a roãník je
jeho osudem. My na‰im hostÛm nabízíme
24 odrÛd sudov˘ch vín a máme na v˘bûr více
neÏ 400 lahví z celé Moravy, ale k mání jsou
zde také vybraná vína z Francie, Chile nebo
Argentiny. Mimochodem, to nejdraÏ‰í je ãervené víno Abbaye Sylva Plana za 439 Kã láhev
z vinaﬁské oblasti Bordeau, roãník 2006. Má
komplexní vÛni, odráÏející jemnost a harmonii, jeho bohatá a chutná struktura je v rovnováze s minerálním nádechem. Vhodné je
k delikátní zvûﬁinû a hovûzímu masu.“

Co z na‰í mûstské ãásti jste uÏ staãila
poznat a kam se naopak teprve chystáte?
„Pﬁiznám se, Ïe dobﬁe znám pouze âern˘
Most, okolí na‰eho bydli‰tû a hlavnû nákupní a zábavní centrum, kam chodíme do kina,
na bowling, kuleãník a taky plavat. Tady jsem
s bazénem spokojenûj‰í neÏ v Hloubûtínû,
kde mi nevyhovuje pﬁisolovaná voda a chybí
mi tam i doplÀkové sluÏby, tﬁeba víﬁivka. Kyje
znám stejnû jako Hloubûtín hlavnû z auta,
dojíÏdím tam i do autoservisu. A párkrát jsme
vedle kostela byli také na bowlingu. Ta pﬁedûlaná herna je opravdu bezvadná. Pokud jde
o Hostavice, tak se pﬁiznám bez muãení, Ïe
jsem v nich nikdy nebyla. Tam bych se tedy
pﬁíleÏitostnû mûla podívat.“
Jaké máte dal‰í podnikatelské zámûry?
„Chceme i nadále zkvalitÀovat na‰e sluÏby,
proto uÏ kromû mû obsluhují dal‰í dvû servírky a vedle vína nabízíme jako doplÀkov˘ sortiment toãené plzeÀské pivo, nealko nápoje
a také nûco k zakousnutí, tedy s˘ry, klobásky,
utopence, mandle, ara‰ídy, brambÛrky nebo
olivy. Ale na prvním místû zÛstává víno, aÈ
konzumované uvnitﬁ nebo nalévané do donesen˘ch lahví. V‰echny tﬁi si stále prohlubujeme znalosti z odborné literatury, kaÏd˘ rok
si vymûÀujeme praktické zku‰enosti na ãtyﬁdenním setkání vinaﬁÛ z celé Evropy na Moravû, tady poﬁádáme pravidelné degustace.
SnaÏíme se vycházet maximálnû vstﬁíc pﬁáním
na‰im zákazníkÛ. Otevﬁeno nyní máme kaÏd˘ v‰ední den od 14 do 21.30 hodin, o víkendu otevíráme o dvû hodiny pozdûji. Jinak
chceme je‰tû vylep‰it interiér zv˘‰ením baru
a pﬁidáním stropních bodov˘ch svûtel, s drobn˘mi úpravami poãítáme také u venkovního
posezení. A rádi bychom se porozhlédli je‰tû
po dal‰ích prostorách mimo Prahu 14, to mû
momentálnû v dal‰ím podnikání láká asi nejvíc.“
vok, foto: ves
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Medaile
z Indie
Zdravotnû postiÏení sportovci mají
vrcholy svého mezinárodního
soutûÏení na paralympiádách,
mistrovstvích svûta a svûtov˘ch
hrách. Z tûch posledních
v indickém Bangalore pﬁivezl
Jaroslav Petrou‰ domÛ na âern˘
Most hned dvû stﬁíbrné medaile
v hodu o‰tûpem a diskem. Úspûch
o to vût‰í, Ïe to bylo jeho
premiérové vystoupení mezi
svûtovou elitou. Se sympatick˘m
reprezentantem na‰í mûstské ãásti
jsme se v rozhovoru vrátili nejdﬁíve
do Indie.
„SoutûÏilo tam celkem 62 zemí, v mé kategorii postiÏení F58 se ve finálové ãásti
pﬁedstavilo v hodu o‰tûpem 11 závodníkÛ,
v hodu diskem pak o jednoho víc. MÛj
o‰tûp dolétl na 32,94 metrÛ, disk doplachtil k hranici 45,27 metrÛ. Od zlata mû
dûlilo je‰tû dost, ale se sv˘m v˘konem jsem
byl maximálnû spokojen. U nás neexistuje jediná hala pro pﬁípravu handicapovan˘ch sportovcÛ v Praze ani jin˘ch mûstech,
a tak jsem trénoval venku i pﬁi teplotách
pod bodem mrazu. V Bangalore nás pak
bez nûjaké vût‰í aklimatizace provázela
pûtatﬁicetistupÀová teplota, pochopitelnû
ve stínu. Za této situace je na‰ich pût zlat˘ch a ‰est stﬁíbrn˘ch medailí, o které se
zaslouÏilo pût sportovcÛ, opravdu maximem. Navíc v hodnocení národÛ jsme
skonãili na krásném sedmém místû.“
Jaroslav Petrou‰ uÏ sice bydlí 18 let ve
Vybíralovû ulici, ale jinak je to rodil˘ Hornopoãerniãák. Tam také zaãínal se sportem, konkrétnû s fotbalem. A pokud je
sportovním znalcÛm pﬁíjmení Petrou‰
nûjak povûdomé, tak je to správné. Str˘c
Václav hrál kdysi za Bohemians a Viktorii, bratranec Adam je z onoho fotbalového rodu asi nejslavnûj‰í. KdyÏ kdysi kopal
za dorost Slavie, nûkolikrát se na hﬁi‰ti potkal s Jaroslavem v dresu Xaverova. Tomu
ov‰em v osmnácti vystavilo fotbalovou
stopku tûÏké zranûní kotníku.
„Bylo to v práci, kde mi couvající je‰tûrka
pﬁirazila levou nohu na sloup tak ne‰Èastnû, Ïe jsem mûl otevﬁenou zlomeninu, kotník byl rozdrcen na 24 kouskÛ a já byl dva
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mûsíce v nemocnici. S fotbalem byl konec.
Postupem ãasu jsem zaãal rekreaãnû s florbalem a basketem, zkou‰el jsem i softball
u Dana Pasiniho v oddílu Spectrum. Ale
pﬁed ãtyﬁmi roky pﬁi‰la dal‰í rána. Pﬁi
paintballu jsme utuÏovali pracovní kolektiv tak vehementnû, Ïe jsem si v kolenû

opût na levé noze polámal a utrhl v‰echno,
co v nûm je. Tedy ãé‰ku, meniskus i kﬁíÏové svaly. Bûhem ﬁady mûsícÛ jsem prodûlal sedm operací, ov‰em stále trpím permanentní bolestí. Dennû musím brát aÏ
20 prá‰kÛ, abych mohl alespoÀ o holích
nebo o holi chodit. Rád bych jel za dva
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roky na paralympiádu do Lond˘na a uÏ
teì jsem se po zralé úvaze rozhodl, Ïe si po
ní nechám nohu nad kolenem amputovat.
Je to sice na pohled krajní rozhodnutí, ale
já si budu pﬁipadat urãitû zdravûj‰í neÏ
nyní. S protézou na tom budu jistû lépe.“
V této ãásti na‰eho rozhovoru jsem trochu
znejistûl, ale ta v˘povûì znûla tak pﬁesvûdãivû, Ïe jsem o ní pochyboval opravdu jen
chvilku. A pokraãoval dotazem na tréninkové moÏnosti naznaãené uÏ v líãení pﬁíprav na svûtové hry v Indii.
„Podmínky pro handicapované sportovce
jsou v hlavním mûstû katastrofální, a tak
m˘m sportovním domovem jsou vlastnû
Pardubice, pﬁesnûji ﬁeãeno zdej‰í Hvûzda
SKP, kam tak tﬁikrát do t˘dne jezdím na
trénink. Za této situace jsou mé domácí
mistrovské tituly v o‰tûpu a kouli, stejnû
jako druhé místo v hodu diskem aÏ neuvûﬁitelné. Navíc v naprosto amatérsk˘ch
podmínkách, vÏdyÈ m˘m nejvût‰ím sponzorem je táta, kter˘ i na závody jezdí se
mnou. V Indii z finanãních dÛvodÛ nebyl,
ale i tak mi na padesátitisícov˘ vklad pﬁispûl polovinou. A tak obû medaile, které
jsem do pﬁedvánoãní Prahy pﬁivezl, byly
symbolick˘m dárkem pro nûj, byÈ si na nû
sám hodnû pﬁispûl.“
Pﬁes v‰echny tyto strasti patﬁí Jaroslav ve
své hlavní disciplínû v hodu diskem do svûtové desítky a v pomyslném Ïebﬁíãku stále
stoupá. Je v invalidním dÛchodu a svÛj
pracovní Ïivot spojil se svûtem kávy. Po
dlouh˘ch pobytech v nemocnicích a je‰tû
del‰ích rehabilitacích se k nûmu zase vrací.
Externû zaãal spolupracovat s rÛzn˘mi
distributory kávy jako poradce a navíc
i v tomto oboru je mistrem republiky.
V jaké disciplínû?
„Jsem kávov˘ specialista – barista, v roce
2004 jsem opravdu vyhrál mistrovství
âeské republiky v pﬁípravû kávy a o rok
pozdûji reprezentoval na svûtovém ‰ampionátu v americkém Seattlu, kde jsem skonãil
sedmadvacát˘. BohuÏel pár t˘dnÛ poté se
stal ten druh˘ úraz, kter˘ mÛj Ïivot pﬁevrátil naruby. V souãasné dobû pracuji v Makru, kde jsem zodpovûdn˘ za kávov˘ koncept
s názvem Rioba, kter˘ jsem cel˘ postavil,
a to vãetnû nabídky kávovarÛ, kompletního
za‰kolení, servisu a dal‰ích doplÀkÛ pro
kavárny a restaurace. Na starosti mám nyní
celkem 13 tûchto marketÛ u nás a dal‰ích
5 ve Slovenské republice.“
Vida, v jak rozdíln˘ch oborech máme na
âerném Mostû trojnásobného mistra
republiky. Tﬁeba se po téhle zajímavé informaci najde i v souãasné sloÏité ekonomické situaci sponzor, kter˘ reprezentanta na‰í
mûstské ãásti nûjak˘m zpÛsobem podpoﬁí.

sport

Vánoãní ‰ipky
Poslední loÀsk˘ turnaj o pohár starosty se
konal 19. prosince v restauraci Za Horou,
kde bylo to odpoledne hodnû plno. O ‰ipky mûlo zájem celkem 31 dûtí. Ve star‰í
kategorii od 12 let se pﬁedstavilo 9 hráãÛ,
v kategorii mlad‰ích bylo pﬁihlá‰eno 22
dûtí. Po dlouh˘ch bojích na tﬁech automatech se z vítûzství mezi star‰ími radoval
Dan Hancko a z druhého i tﬁetího místa
Helena Peterová s Andreou Procházkovou.
V mlad‰í kategorii se dûvãata neprosadila,
s vítûzn˘m Luká‰em Kaãerovsk˘m pﬁebírali poháry je‰tû David Kalenda a Stanislav
Veãerník, spokojenost ale byla v‰eobecná.

Dlouhé vánoãní prázdniny si tﬁi desítky
dûtí zpestﬁily zejména zásluhou ‰ipkového
klubu PlzeÀka, kter˘ spolu s Mâ Praha 14
dodal poháry, dále kredity do automatÛ
a hlavnû nad‰ené organizátory, dva terãe
a tﬁi sady ‰ipek vûnoval provozovatel ‰ipkov˘ch automatÛ firma ·ulc a Pávek, o pití
se postarala Pepsi a dal‰í vûcné ceny pod
stromeãek obdrÏely dûti od firem Auto F
a B a Stavtrans. Do prázdnin se na stejném
místû uskuteãní je‰tû dva dûtské turnaje,
a to v sobotní odpoledne 20. bﬁezna
a 19. ãervna.
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Praha 14
Tour 2010
První podnik dal‰ího roãníku turnaje tenisov˘ch ãtyﬁher amatérÛ o pohár starosty
na‰í mûstské ãásti probûhl v dobû konání
prvního grandslamového turnaje profesionálÛ Australian Open. Zatímco u protinoÏcÛ se tenisté potili také díky vedru,
tady se v nafukovací hale vedle hloubûtínského bazénu museli zahﬁát jen sv˘mi
v˘kony. V mrazivém poãasí tam dorazil
tucet hráãÛ, kter˘m vévodil osmdesátilet˘
Vladimír Bruna, Ïeny zastupovala pouze
Pavla ·lapáková a k vidûní byl i daviscupov˘ dres na‰ich reprezentantÛ na tûle
Miloslava ·paãka (v‰ichni na snímcích).
Z premiérového vítûzství v leto‰ním trojdílném seriálu se nakonec radoval pár
Dusík – Synek, kter˘ ve finále porazil Linkeho s Bálkem 6:4, na tﬁetím místû skonãila dvojice âibera – Zvoniã. Druh˘ turnaj leto‰ního roãníku se uskuteãní na
antukov˘ch kurtech Slavoje Hloubûtín
v mûsíci kvûtnu.

PraÏská stra‰idla
Ze tmy jedné z praÏsk˘ch uliãek vybíhá tﬁíãlenná skupina.
Ud˘chanû se zastaví pod lampou a jeden z nich vytahuje
z kapsy mal˘ se‰itek. Nad ním se rozvíjí Ïivá diskuse.
„¤íkám ti, je to pozpátku...“
„Ale ani náhodou, musí‰ vynechat kaÏdé tﬁetí
koukej…B..A…M…“
Netrvá dlouho a skupina se dohodne, vytáhne mapu a zkontroluje smûr. Po chvilce strávené na svûtle se opût vrhají do
temnoty, kde na nû ãeká dal‰í ze stra‰idel.
Závodu, kter˘ v lednovém podveãeru probíhá v ulicích staré Prahy jiÏ po ‰estadvacáté, se poslední léta pravidelnû
zúãastÀuje i ná‰ 106. oddíl vlãat GINKGO, letos poprvé
posílen˘ i o druÏinu svûtlu‰ek. A velmi úspû‰nû. V kategorii A do 11 let jsme mezi padesáti soutûÏícími obsadili první a druhé místo. Doufejme, Ïe stejnû úspû‰ní budeme
i v únorovém florbalu, bﬁeznovém závodu vlastnoruãnû
vyroben˘ch autíãek (tzv. dﬁevákÛ) i v dubnové soutûÏi
O totem náãelníka, kter˘ provûﬁí nejen zdatnost, ale i znalosti pﬁírody. Pokud je ti 7–10 let a chce‰ i ty zaÏít nová
dobrodruÏství, poznat partu dobr˘ch kamarádÛ, táboﬁení
v pﬁírodû, v˘pravy a nové hry, tak se podívej na www.volny.cz/ginkgo106, nebo pﬁijì kterékoliv pondûlí na schÛzku
v 16 hod. do klubovny v âihákovû ulici 20 ve Vysoãanech,
kam uÏ dochází ﬁada klukÛ i dûvãat z Prahy 14.
text a foto: Milo‰ KﬁíÏ
strany 24–26 pﬁipravil Pavel Vokurka,
foto: autor (2), Franti‰ek Lochner (4), ves (4) a archiv
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M· Obláãek v Parlamentu
Na podzim loÀského roku se dûti ze 4. B. M· Obláãek z âerného Mostu znovu zúãastnily celostátní v˘tvarné soutûÏe pro dûti a mládeÏ Al‰ova zemû. Opût byly úspû‰né a získaly za soubor maleb pod názvem Mísa vitamínÛ ãestné uznání, udûlené ministerstvem ‰kolství a pedagogickou fakultou UK v Praze. VÛbec prvním a rovnou nejvût‰ím
úspûchem dûtí z M· Obláãek v soutûÏi Al‰ova zemû byla mezinárodní prezentace jejich
prací na EXPO 2000 v Hannoveru, poté následovaly dal‰í soutûÏe a první ceny, stejnû
jako kaÏdoroãní v˘stavy v Centru âern˘ Most.
V roce 2009 byly nejlep‰í práce ze soutûÏe Al‰ova zemû vystaveny v atriu Parlamentu
âR. Na vernisáÏi dne 30. 11. 2009 si dûti z M· Obláãek v doprovodu Evy Plickové,
vedoucí krouÏku v˘tvarné v˘chovy, pﬁevzaly nejen ãestné uznání, ale mûly také jedineãnou moÏnost nav‰tívit nûkteré prostory parlamentu. Zpáteãní cestu si zpestﬁily
prohlídkou veãerní vánoãní Prahy. Pro v‰echny dûti byla tato akce obrovsk˘m záÏitkem.
j‰, foto: Kotek

informace

Z knihkupectví
Havana
Mochovská 38, Hloubûtín,
pavilon Havana – u stanice metra,
tel. 281 866 125, 777/906 295.
Otevírací doba:
pondûlí aÏ pátek 8–18 hod.
Toulky ãeskou minulostí 12 (Hora-Hoﬁej‰),
419,– Kã, vydala Via Facti. V poﬁadí dvanáct˘ svazek známé ﬁady knih o ãesk˘ch
dûjinách. Tentokrát je vûnován ãesk˘m
osobnostem z pﬁelomu 19. a 20. století.
LázeÀsk˘ dekameron (Weldonová), 329,–
Kã, vydala Mladá fronta. Deset úspû‰n˘ch
Ïen se v posledním t˘dnu v roce sejde
v luxusních lázní, kde doufají nalézt nov˘
zaãátek svého Ïivota a navzájem si vyprávûjí
pﬁíbûhy ze sv˘ch ÏivotÛ.
Záchodky celého svûta (Gregoryová, Jamesová), 249,– Kã, vydal Slováry. V˘let po
v‰ech zemích svûta za toaletami je zdrojem
ponauãení a zábavy, od supermoderních
toalet v Japonsku, pﬁes vratkou boudu v Karibiku, aÏ po toaletu vysekanou v kaktusu
v Bolívii.
ManÏelské lÏi (McPheeová) 249,– Kã, vydal
Rybka. Moderní Ïensk˘ román od britské
autorky.
MuÏ vejde do pokoje (Kraussová), 279,–
Kã, vydalo Argo. Poutav˘ román o muÏi,
kterému vyoperují nezhoubn˘ nádor z mozku aa kter˘ díky tomu ztratí pamûÈ.
Templáﬁi v zemích ãesk˘ch králÛ (Holeãková, Machart), 349,– Kã, vydalo nakladatelství MH. Kniha vyplÀuje jedno
z prázdn˘ch míst v na‰í historii a vûnuje se
pÛsobení templáﬁského ﬁádu v zemích Království ãeského, obsahuje historii ﬁádu, jeho
regule, podrobn˘ popis v‰ech míst, se kter˘mi jsou templáﬁi spjati, mnoÏství dobov˘ch
rytin a barevn˘ch fotografií.
âtyﬁi kamarádi (Trueba), 269,– Kã, vydala
Paseka. Generaãní zpovûì souãasn˘ch ‰panûlsk˘ch tﬁicátníkÛ, kteﬁí se domluví na spoleãné 14-ti denní dovolené, projedou autem
pûkn˘ kus ·panûlska, postupnû se pﬁed námi
kromû mnoÏství alkoholu a dívek odvíjí sonda do nitra této nesourodé ãtveﬁice.
Bezmotorová letadla v âeskoslovensku
1918–1939 (Vejvoda), 330,– Kã, vydal Svût
kﬁídel. Pro v‰echny fanou‰ky letadel a letectví bude zajímavá tato kniha plná fantastick˘ch, mal˘ch, bezmotorov˘ch letadel
ãesk˘ch konstruktérÛ, technické nákresy,
mnoÏství fotografií.
Jak se bavila Praha (Heyduk, S˘s), 399,– Kã,
vydalo BVD. Návrat do atmosféry zábavních
stﬁedisek, typick˘ch praÏsk˘ch hospÛdek, ale
i slavn˘ch ‰antánÛ a divadelních scén od
poãátku dvacátého století do konce tﬁicát˘ch
let, 350 dobov˘ch fotografií.
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Stíhací pilot a modeláﬁ
e ·romovû ulici na âerném Mostû Ïije jiÏ patnáct let s rodinou
major ing. Michal Urban. Je nejen
mimoﬁádn˘m modeláﬁem letadel,
ale pﬁedev‰ím jako stíhací pilot létal na
MIG 21 do roku 1978, na svém kontû má
1 200 letov˘ch hodin, 700 hodin na sportovních letadlech a rovnûÏ 300 seskokÛ
padákem. Naposledy pilotoval Andulu
AN 2 pﬁed dvûma lety. O letadla se zaãal
zajímat uÏ jako mal˘ chlapec. Za vzor mu
byl otec coby palubní inÏen˘r u aerolinek.
S leteckou technikou se seznamoval je‰tû
na starém ruzyÀském leti‰ti, kam dojíÏdûl
na kole, a navíc jejich rodina bydlela ve vilce, která stála v ose pﬁistávací dráhy, takÏe
pﬁímo nad hlavou jim pﬁelétávaly legen-

V

dární Junkerse a Dakoty. Modeláﬁství se
stalo jeho celoÏivotním koníãkem, ba pﬁímo vá‰ní. Odhaduje, Ïe postavil pﬁes dva
tisíce modelÛ, z toho 75 % vyrobil podle
vlastních nákresÛ ze dﬁeva, 25 % ze stavebnic. Jeho sbírka leteck˘ch modelÛ je
v celé ﬁadû parametrÛ unikátní. Jsou v ní
zahrnuta v‰echna letadla, jeÏ létala na
na‰em území, od roku 1918 aÏ dodnes
(tedy po Gripeny), vãetnû letadla prÛkopníka letectví Jana Ka‰para z roku 1910
a samozﬁejmû nemohou chybût vûrné
modely z období bojÛ ve ·panûlsku a za
II. svûtové války. Co do poãtu se jedná
o 979 modelÛ, vût‰ina z nich je ve standardním mûﬁítku 1:72, za velkou sbûratelskou raritu lze povaÏovat kompletní

sbírku letadel RAF vãetnû prototypÛ od
roku 1939–1945 v mûﬁítku 1:144 a ‰est
krabic s mod˘lky v mûﬁítku 1:200, na
nichÏ se uãili Nûmci zamûﬁovat a rozpoznávat nepﬁátelská letadla. Tuto ojedinûlou
kolekci, kterou po sobû zanechali nûmeãtí
letci v bednû na pÛdû jednoho domu
v Pﬁední Kopaninû, získal darem uÏ jako
mal˘ chlapec. Michal Urban je ve sv˘ch 64
letech stále velmi ãinorod˘. Nejen jako
modeláﬁ, ale také jako ãlen Leteckého klubu gen. Janou‰ka, jehoÏ ãleny jsou b˘valí
piloti a pilotky, a pﬁedev‰ím ve funkci
dlouholetého pﬁedsedy odboãky Svazu letcÛ âR ãíslo 26 (zahrnuje celou Prahu), jeÏ
je pojmenovaná po plk. Václavu Jíchovi.
Pro název odboãky byl nikoliv náhodnû

1

1 Model letounu Curtiss P-36, exportním oznaãením Hawk 75. Na tomto typu létal ve francouzské kampani Alois Va‰átko.
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vybrán právû Václav Jícha, neboÈ to byl
vynikající ãlovûk a pilot, kter˘ za II. svûtové války zalétával britské stroje a patﬁil
mezi na‰e nejúspû‰nûj‰í stihaãe v boji. Ke
ãlenÛm 26. odboãky patﬁil mj. plukovník
Jaroslav Dobrovoln˘, úãastník bojov˘ch
letÛ u anglické RAF, kterého Michal
Urban poznal v 70. letech v Bechyni na
pﬁedná‰ce mlad˘m pilotÛm. V souvislosti
s bitvou o Británii a bojov˘m hrdinstvím
na‰ich letcÛ ve sluÏbách RAF za II. svûtové války se Michalu Urbanovi vÏdy vybaví
prohlá‰ení sira Winstona Churchilla:
Nikdy takové velké mnoÏství lidí nevdûãilo tak malé hrstce jedincÛ.
j‰, foto: ves
1

Pilotní odznak RAF, anglicky ROYAL AIR FORCE,
Královské letectvo – od roku 1918 souãást
britsk˘ch vojensk˘ch sil. Za II. svûtové války
sehrálo rozhodující roli v bitvû o Británii
(srpen 1940–kvûten 1941). Na bojích se
podílelo asi 2 500 ãs. pﬁíslu‰níkÛ letectva,
z nichÏ 480 zahynulo a 51 bylo zajato.

1 a 2 Pﬁi autogramiádû v Galerii 14. Publikaci
Letci v názvech ulic âerného Mostu si stále
mÛÏete zakoupit v informaãní kanceláﬁi
ÚMâ Praha 14
3 Pamûtní goblén vyroben˘ v Anglii k v˘roãí
bitvy o Británii

2

Josef Bryks v New Yorku
Newyorská veﬁejná knihovna (NYPL)
v lednu uvedla ãesk˘ dokument MuÏ, kter˘ pﬁecenil ãeskou du‰i aneb Útûky Josefa Brykse. Vdova po ãeském váleãném
hrdinovi, devadesátiletá paní Trudie Bryks,
se zúãastnila projekce a diskutovala s diváky o nedávné historii âeské republiky.
Nositel ¤ádu britského impéria a dal‰ích
vyznamenání generál Josef Bryks byl aÏ do
odvysílání filmu v âeské republice povaÏován za zloãince. Teprve v roce 2007 byl
plnû rehabilitován ze zloãinÛ, z nichÏ jej
obvinil komunistick˘ prokurátor JUDr.
Karel Va‰, a kter˘ch se nikdy váleãn˘ pilot
nedopustil. Prokurátor Karel Va‰ (94), kter˘ je zodpovûdn˘ za desítky popraven˘ch
vojákÛ a stovky nevinnû odsouzen˘ch,
nadále Ïije v klidu praÏského domova

dÛchodcÛ. O nûm
pﬁipravuje producent Pavel Paleãek
nov˘ film, kter˘
bude letos uveden
v âeské republice.
Podle Davida Callahana, ﬁeditele Cullmanova centra New
York Public Library, je dokument o Josefu
Bryksovi jedním z nejlep‰ích, které po
pádu Ïelezné opony vznikly. „Popisuje, jak
se souãasnost prolíná s minulostí“, dodal
Callahan. „Proto jsme film zaﬁadili mezi 5
snímkÛ, které uvádíme v rámci na‰eho festivalu, pﬁipomínajícího pád komunismu
ve stﬁední a v˘chodní Evropû.“ Projekce se
konaly v Lincoln centru na Broadwayi,
jehoÏ souãástí je mj. Metropolitní opera.

3

Pﬁíbûh Josefa Brykse mohl b˘t jedním
z tûch, které mohly inspirovat tvÛrce filmu
Velk˘ útûk a Tmavomodr˘ svût. Nûkolik
dní poté, co se seznámil se svou budoucí
Ïenou, byl v boji sestﬁelen nejlep‰ím
nûmeck˘m stíhaãem. Po více jak dvou
letech se vrátil do Anglie a ihned poÏádal
Trudie o ruku. Spoleãnû pak Ïili v Olomouci aÏ do roku 1948, kdy pro Josefa
Brykse prokurátor Karel Va‰ Ïádal trest
smrti. Po odsouzení k dlouholetému Ïaláﬁi Josef Bryks zemﬁel v Jáchymovû na
následky krutého vûznûní. Jeho Ïena Trudie mezitím marnû z Anglie Ïádala Klementa Gottwalda, aby jejího muÏe omilostnil, protoÏe je nevinn˘.
Film vznikl v soukromé produkci v roce
2007 a získal ﬁadu ocenûní. Vysílací práva
v âeské republice zakoupila âT.
Více informací na: www.bryks.cz
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Nová sluÏba pro seniory: SENIOR DOPRAVA
âesk˘ ãerven˘ kﬁíÏ, oblastní spolek pro Prahu 14 a 9 roz‰iﬁuje
svou ãinnost v sociální oblasti o SENIOR DOPRAVU. TATO
DOPRAVA JE URâENA SENIORÒM, OSOBÁM ZDRAVOTNù OSLABEN¯M I S ASISTENâNÍM PSEM A RODIâÒM S DùTMI K NÁV·TùVù LÉKA¤E, Ú¤ADU, NA
NÁKUP …
SENIOR DOPRAVU lze objednat v pracovní den pﬁed plánovanou
jízdou (v den jízdy bez záruky) na tel.: 777 704 248
SENIOR DOPRAVA pro vás jezdí kaÏd˘ pracovní den od 8 do 15 hodin, v pﬁípadû nutnosti po vzájemné domluvû lze ãas upravit.
Cena pﬁepravy
– 11Kã / 1 km
âekací doba (asistence)
– 30 Kã / kaÏdá zapoãatá pÛl hodina
Od února lze zakoupit i permanentku (jízdy jsou levnûj‰í), pokud s námi
budete jezdit ãastûji. Platí po cel˘ rok.

VYCHÁZKY PRO SENIORY v únoru
Nedûle 7. února
KOSTEL SV. MATùJE A VILOVÁ KOLONIE NA
BABù (Olga Blechová a Waldemar Matu‰ka,
arch. P. Janák atd.)
Sraz ve 14 hod. na nástupi‰ti stanice Hradãanská – trasy metra A.
Nedûle 14. února
HERCI NA MALÉ STRANù – J. WERICH,
S. BUDÍNOVÁ, J. JIRÁSKOVÁ, Z. ·TùPÁNEK,
J. VINKLÁ¤, E. KOHOUT ATD.
Sraz ve 14 hod. na nástupi‰ti stanice
Malostranská – trasy metra A.
Nedûle 21. února
SMÍCHOVSKÉ VILY (K. TEIGE, K. GOTT ATD.)
– HISTORIE BERTRAMKY
Sraz v 14 hod. na nástupi‰ti stanice Andûl –
trasy metra B.
Stﬁeda 24. února
KOSTEL SV. JIND¤ICHA A ZAJÍMAVOSTI
Z JEHO OKOLÍ
Sraz ve 14 hod. u Jindﬁi‰ské vûÏe.
Nedûle 28. února
PO STOPÁCH OLD¤ICHA NOVÉHO, ADINY
MANDLOVÉ, HANY VÍTOVÉ
Sraz ve 14 hod. na nástupi‰ti stanice MÛstek – trasy metra B.

Klub seniorÛ novû v KD Kyje
Ná‰ nejpoãetnûj‰í Klub seniorÛ z âerného Mostu se
pﬁesouvá z MaÀákovy ulice, kde mûl od léta své zázemí, z technick˘ch dÛvodÛ novû do Kulturního domu
Kyje, ·imanovská 47. Z koneãné metra âern˘ Most
autobus ã. 190 – odpolední spoj odjíÏdí z âM ve
13.05 hod., z Hloubûtína autobusy ã. 110 a 181 –
v˘stupní stanice Kyje – u kostela a ã. 208 (depo Hostivaﬁ – Dolní Poãernice), v˘stupní stanice Jiráskova
ãtvrÈ. SchÛzky jsou kaÏdou stﬁedu od 13 do 16 hod.
Pro informace mÛÏete volat pﬁedsedkyni klubu BoÏenu Merclovou na tel. 733 508 351.
Na první lednové schÛzce se projednával mimo jiné program v˘letÛ klubu na leto‰ní rok
– na snímku pﬁedsedkynû BoÏena Merclová (v ãerveném) s ãlenkou klubu Drahomírou Machovou, která pracovala v cestovním ruchu a cestování je stále jejím koníãkem.
ves, foto: Petr Draxler

Olympiáda seniorÛ
TJ Kyje uspoﬁádala 21. prosince s podporou Mâ Praha 14 jiÏ II. roãník Vánoãní olympiády seniorÛ. Úãastníci, kter˘ch bylo nakonec 35, si pomûﬁili svoje schopnosti v 15
sportovních i zábavn˘ch disciplinách. Svoji fyzickou zdatnost a obratnost napﬁíklad provûﬁili v ãlunkovém bûhu, cviãení na stepech, pﬁekládání krouÏkÛ, ‰ikovnosti v míãovém trojboji a rovnání zápalek do krabiãky, koordinaci pohybu otestovaly speciální toãny a pamûÈ se namáhala v souboji s pﬁedmûty skryt˘mi pod pokr˘vkou. Nástrahy
nároãného programu zvládali v‰ichni úãastníci s nad‰ením, humorem a hlavnû ve zdraví. Doufáme, Ïe II. roãník nebyl poslední a Ïe se v roce 2010 budeme scházet u dal‰ích
poveden˘ch akcí.
Bohumila Rysová

Cviãit se dá i na Ïidli
Do Klubu mezi seniory na âern˘ Most dochází obãas lektorka aerobiku Pavla Bauerová a uãí je, jak se zdravû protáhnout
tﬁeba i na Ïidli vsedû. Vysvûtlila jim, jak správnû d˘chat a tím
si umût pomoci v rÛzn˘ch kritick˘ch situacích, jak se dá pﬁíjemnû na Ïidli protáhnout, relaxovat atd. O cviãení je vÏdy velk˘ zájem a v‰em to jde v˘bornû.
text a foto: ves
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POZOR INFORMACE
VáÏení klienti,

ÚâETNICTVÍ
Zpracujeme Va‰e: DE, PÚ MZDY, DPH, DANù,
REKONSTRUKCE ÚâETNICTVÍ,
ZASTUPOVÁNÍ NA Ú¤ADECH
DAL·Í ÚâETNÍ PRÁCE DOHODOU

Od 1. 1. 2010 do‰lo ke zv˘‰ení DPH
z 19 % na 20 %.
Cena základní inzerce zÛstává stejná
plo‰ná inzerce 1 cm2 = 50 Kã bez DPH
ﬁádková inzerce = 1,50 Kã za grafick˘
znak bez DPH vãetnû mezer a znamének.

603 502 706, 281 932 886
hakata@seznam.cz

Aktualizované podmínky pro pﬁíjem
inzerce v Listech Prahy 14, uzávûrky
naleznete na webov˘ch stránkách
www.praha14.cz v odkaze Informace/Listy Prahy 14/Hlavní stránka/Informace
o ãasopise, inzerce
Kontakt: Renáta Rudolfová,
Bﬁí VenclíkÛ 1072, 198 21
Praha 9-âern˘ Most, 7. p.,
tel.: 281 005 581,
náv‰tûvy dle telefonické domluvy
listyprahy14@kvizpraha14.cz
kviz.inzerce@seznam.cz
Do e-mailové objednávky uvést tyto
údaje:
■ u soukrom˘ch inzerátÛ: jméno a pﬁíjmení, adresa bydli‰tû, kontaktní telefon
■ u podnikatelsk˘ch subjektÛ: fakturaãní adresa, Iâ, DIâ, kontaktní osoba,
telefon
Typ inzerce: plo‰ná inzerce ãi ﬁádková
inzerce
Text inzerátu: v pﬁípadû zhotoven˘ch
plo‰n˘ch inzerátÛ dodat v tiskové podobû ve formátu *pdf. Text ﬁádkov˘ch inzerátÛ je moÏné vkládat do e-mailu.
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po–pá: 10–18 hod.

Velk˘ v˘prodej
zboÏí

50–70 %
Informace o velkoobjemov˘ch
kontejnerech (VOK)
Pﬁistavování VOK obãanÛm Mâ Praha
14 bude jako kaÏd˘ rok poskytováno od
mûsíce bﬁezna. V souãasné dobû probíhají pﬁípravné práce a to jak s MHMP,
tak i se svozov˘mi spoleãnostmi, které
zaji‰Èují tuto sluÏbu. Rozpis pﬁistavení VOK bude zveﬁejnûn v bﬁeznovém
ãísle ListÛ Prahy 14 a na webov˘ch
stránkách ÚMâ Praha 14 (cesta: Ïivotní prostﬁedí-odpady-rozpis sbûru) od
22. 2. 2010.

na v‰e

únor 2010

inzerce

PLACENÁ ¤ÁDKOVÁ INZERCE

AUTODOPRAVA – ZEMNÍ PRÁCE
MILAN PETRUÎÁLEK

• Nonstop

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

•
•
•
•
•

•

Malíﬁské a lak˘rnické práce, nátûry oken,
dveﬁí, topení, podlahy, zábradlí atd. vãetnû hrubého úklidu, tel.: 603 221 653.
01/03

•

DaÀová pﬁiznání 2009 pro právnické a fyzické osoby Vám zajistí MVM úãetní servis,
www.mvm-servis.cz, J. Macáková, Zeleneãská 55, Hloubûtín, tel.: 777 014 820, B. Vitásková, Podnikatelská 565, Bûchovice, telefon
281 864 667, e-mail: macakova@mvmservis.cz
01/07

•

Od 2. listopadu je otevﬁen nov˘ kadeﬁnick˘
salon bez objednání (dámské, pánské, dûtské)
ve Squash Centru v Kyjích na Hrádku, ulice Za
âern˘m mostem 1425. Máme levné ceny
a otevírací slevu: stﬁíhání maminek + 1 dítû
zdarma. Otevírací doba: 8.00–20.00, tel.:
608 159 889. Tû‰íme se na vás.
01/11

Novozámecká 520, Praha 9, Dolní Poãernice 190 12

Veterinární klinika pro malá zvíﬁata

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

MVDr. Jan Mecera
Kpt. Stránského 999, âern˘ Most
Tel.: 281 910 491, po–pá 9–12, 14–19 hod.

Veterinární klinika

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

Ha‰kova 16, 250 88 âelákovice-ZáluÏí
Tel.: 326 991 099,
po–so 9–12, 14–20 hod.
ne 15–19 hod.

www.veterinainfo.cz

Urologická ordinace
MUDr. Mortada Mousawi

•

Úãetní a poradenská firma RADIUS ¤íãany s.r.o. nabízí, v rámci volné kapacity svého
stﬁediska v Praze 9, komerãní zpracování úãetnictví vãetnû poskytování ekonomického
a daÀového poradenství. Nejlépe v této nebo
blízké lokalitû v Praze, popﬁ. v okolí Prahy. Firma pÛsobí v oboru od r. 1995. V souãasné
dobû má klientelu od drobn˘ch podnikatelÛ aÏ
po spoleãnosti s vût‰ím roãním obratem.
Odbornost, kvalita práce a zastupitelnost na‰ich zamûstnancÛ zaji‰tûna. Kontaktní osoby
Ing. Jiﬁí ·míd, Ing. Zdenûk T˘ce, telefon
603 832 163, 603 288 082, 323 603 775.
E-mail: smid.radius@seznam.cz, tyce.radius@seznam.cz
02/01

•

Fa J. Macháã – Rekonstrukce umakartov˘ch koupelen obkladov˘mi panely – levnû od
30.000, rychle 3 aÏ 5 dní, bez bourání a nepoﬁádku. V˘mûny van, klozetÛ, baterií, kuch.
desek, instalace sprch. koutÛ, dlaÏby, malování,
lepení podhledÛ, drobné zednické a jiné práce
na zvelebení va‰eho bytu, tel.: 777 325 466.
02/02

• Pronájem garáÏ. stání, P-9, kamer. systém,

dálk. ovladaã vrat, cena dohodou, 606 102 464.
02/03

•

âesk˘ jazyk pro cizince. Vyuãuji cizince ãe‰tinû. Studenty i dospûlé. Pﬁipravuji ke zkou‰kám na vysoké ‰koly i k maturitû A 1. Dlouhodobé zku‰enosti s v˘ukou cizincÛ. Koneãná
stanice metra B, âern˘ Most. Tel. 723 702 290.
02/06

LYÎE

• PRODEJ A SERVIS
• PÒJâOVNA
• BAZAR

KOLA – PRODEJ A SERVIS
Náchodská 708
Praha 9 – Horní Poãernice
Po–Pá 9.00 – 18.30,
So 9.00 – 12.00 hod.
Tel./fax 281 928 897

www.cyklopocernice.cz

•

Hledám v lokalitû Prahy 14 pûkn˘ byt nebo
men‰í dÛm. Dûkuji za nabídku. Telefon
725 022 055.
02/14

•

Nabízím pronájem garáÏe v P 9-â. Most, ul.
Mare‰ova, tel.: 773 194 386.
02/19

Pﬁijímáme nové pacienty

• Hledáme men‰í byt k pronájmu v Praze 9

a okolí pro dvû osoby, nekuﬁáci bez zvíﬁat, zaﬁízení na dohodû, garsonka 2+1 do 12 000 Kã
vãetnû poplatkÛ. Telefon 605 845 088,
220 806 245.
02/20

•

•

lékaﬁ s dlouhodobou praxí v oboru poskytuje
komplexní ambulantní urologickou péãi
a poradenství.
Adresa: Praha 9, Mochovská 535/38
Pﬁímo u v˘stupu metra B Hloubûtín –
areál Havana
Telefon: 281 863 979, 777 108 033
e-mail: urologickaordinace@seznam.cz
Ordinaãní hodiny:
Po, Út, ât:
8–16 hod.
St:
13–18 hod.
Pá
8–14.30 hod.

Uzávûrka
inzerce a pﬁíspûvkÛ
pro ã. 3/2010 je 10. 2. 2010

Nejlevnûj‰í stûhování v Praze – e-mail
movin@email.cz, tel.: 604 514 620.
02/07

http://sedmikraska.mimishop.cz a kosmetick˘ salon Sedmikráska dûkují v‰em za pﬁízeÀ
a pﬁejí v novém roce hodnû úspûchÛ a zdraví.
·árka Vernerová
02/15

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

autorizace k programu „Zelená úsporám“

Odvozu sutû, dom. odpadu kontejnery 2 m3–9 m3.
Dovoz pískÛ, ‰tûrku, zeminy atd.,
tel.: 602 371 605, 602 207 116

•

Pronajmeme dva byty na Praze 9, 1+kk za
9000 Kã vãetnû popl.a 2+kk za 11000 Kã
vã.popl. Zaﬁízení na dohodû. Ihned k nastûhování. T.: 777 020 180, 220 876 874. 02/21

• Prodám byt 3+kk/87,21 m2 + 8,23 m2 balkon, vã. nové kuchyÀské linky, ve 3. NP novostavby v Praze 9, ul. Pelu‰kova, cena:
4.925.000,– Kã. GaráÏová stání moÏno pﬁikoupit. Tel.: 739 510 432.
02/22

•

Min. 3500,– zapl.za zlaté Svatov. dukáty,
zapl. i ruské, rak. zl.mince. Koup.st.obrazy
moﬁe, lodû, od Jos. Svobody, obr. lokomotivy
od Ronka Kreibicha.a krajiny od Kavána, Kalvody, BlaÏíãka, Panu‰ky, Gruse atd. Dále zl.
pánské hod., mosazné a bronz. so‰ky a dekoraãní pﬁedmûty, Mí‰eÀ.porc. figurky, st. stﬁíbrné pﬁedmûty, st.zbranû. Koup.st.‰perky s brilianty i bez nich. Jednotlivû i celé pozÛstalosti!
INTERANTIK Praha 9, Praha 9, Pod pekárnami 3, metro Vysoãanská, T.: 283 893 334,
605 829 440, 604 477 771.
02/23
Koňský hnůj dovezu zdarma,
doprava za symbolickou cenu.
Tel.: 602 371 605, 602 207 116.
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informace

Fotbalisté prosí o pomoc
Zlodûji se nezastaví pﬁed niãím, jejich hyenismus nezná mezí, a tak klidnû okradou
i dûti. V noci ze 17. na 18. ledna si pro své
ﬁádûní vybrali se znaãn˘mi obtíÏemi budované zázemí na fotbalovém hﬁi‰ti v Hloubûtínû, kde ukradli 10 kompletních souprav
dresÛ s tren˘rkami i stulpnami, které Slavoj
i FC King stály témûﬁ sto tisíc korun. K tomu míãe za 15 000, sportovní bra‰ny, olejové radiátory, pumpiãky, pﬁenosn˘ kompresor, lékárniãky, bourací kladivo, vrtaãku,
kompletní montáÏní ta‰ku s elektropﬁístroji, rychlovarnou konvici, vaﬁiã a dokonce
i jídlo. Totálnû rozmlátili dveﬁe i zárubnû
a také automat na kávu. MládeÏnickému
oddílu FC King i muÏÛm Slavoje Hloubûtín
tak v zimní pﬁestávce je‰tû ztíÏili uÏ hodnû
sloÏitou situaci s dostavbou tolik potﬁebné
budovy, která jako nedokonãená nemÛÏe b˘t
ani poji‰tûna. Proto se vedení fotbalového
oddílu obrací na ãtenáﬁe ListÛ Prahy 14
i sportovní oddíly v na‰í mûstské ãásti s prosbou o pomoc. KaÏdá koruna i sportovní
vybavení na jejich kontû pomÛÏe alespoÀ
ãásteãnû zmírnit hnusné ﬁádûní zﬁejmû organizovaného zlodûjského gangu. Volejte prosím pﬁedsedu TJ Slavoj Hloubûtín Vojtûcha
Krále – 604 320 227.
vok

Chvalsk˘ zámek
Krátkodobé v˘stavy
15. 12.–28. 2. Karel Franta – v˘stava

kniÏních ilustrací a obrazÛ
18. 1.–28. 2. Krysáci – v˘stava pﬁibli-

Ïující tvorbu populárního animovaného veãerníãku
2. 2.–21. 2. Ladislav Klusák – obrazy,
informel
23. 2. – 28. 3. Luká‰ Trnka – obrazy,
grafika
Dal‰í doprovodné akce
6. 2. 15 hod. Masopustní prÛvod v Horních Poãernicích
9. 2. 16–17.15 hod. Univerzita tﬁetího
vûku – Jak vypadá souãasná ãeská Ïur-

nalistika anebo Proã uÏ se nerodí âapkové
Chvalsk˘ zámek, Chvalská tvrz 857,
Horní Poãernice, tel. 281 860 130,
email: infocentrum@pocernice.cz
Vydává Mûstská ãást Praha 14 • Roãník XV • Náklad 20 500
v˘tiskÛ • Adresa redakce: KD Kyje, ·imanovská 47, mail: listyprahy14@kvizpraha14.cz • www.praha14.cz • ·éfredaktor Mgr. Jaroslav ·míd, smid@kvizpraha14.cz, 281 864 252,
606 693 126. Redakce Mgr. Alena Veselá 281 867 504,
Mgr. Pavel Vokurka 281 867 188, Renáta Rudolfová 281 005 581
• Redakãní rada: Ing. Miroslav Fronûk, Mgr. Jitka Îáková,
PhDr. Zuzana Jelenová, Ing. Ludûk Lis˘, Mgr. Daniel Rovan,
Bohumil Sobotka, Milan TÛma, Mgr. Jaroslav ·míd, Mgr.
Pavel Vokurka, Mgr. Alena Veselá • Reg. ã. MK âR E 12085.
• Zlom ARTEDIT, s.r.o., Praha • Tisk Moraviapress, a.s. •
Distribuce âeská po‰ta, s.p. • Pﬁeti‰tûní povoleno s uvedením pramene • Za vûcnou správnost pﬁíspûvkÛ odpovídá
autor, za obsah ãísla vydavatel • Redakce si vyhrazuje právo zkracovat do‰lé pﬁíspûvky • NevyÏádané rukopisy a fotografie se nevracejí • Uzávûrka ãísla dne 13. 1. 2010 • Toto ãíslo je distribuováno 2.–8. 2. 2010
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aktuality

Snûhové potíÏe i radosti
KdyÏ v Praze napadne sníh, nemusí to b˘t jen kalamita, bﬁeãka, potíÏe a zmatky, kter˘m je vûnována
strana 5. Sníh a mráz pﬁiná‰í také radost, a to nejen dûtem na saních, bobech i pﬁi koulování, ale také
dospûl˘m na bûÏkách ãi pﬁi tvorbû snûhulákÛ. A coÏ teprve ty poetické obrázky, které vytváﬁí ona bûlouãká, nad˘chaná peﬁina. Ta byla v minulém mûsíci opravdu poﬁádná. VÏdyÈ bûhem druhého leto‰ního
víkendu napadlo podle na‰eho mûﬁení na Jahodnici skoro 33 cm a na Lehovci je‰tû o dva více, v sousedních Kbelích dokonce 38 cm. To tady bylo naposledy k vidûní pﬁed 17 resp. 21 lety. Ov‰em tentokrát hned následující víkend pﬁipadlo dal‰ích 10–15 cm, coÏ v souãtu dává témûﬁ pÛlmetrovou vrstvu
bûhem jediného t˘dne. To uÏ je poﬁádnû tûÏká duchna, která pﬁinesla obrovské potíÏe i mnoho radosti. S ãasov˘m odstupem se v na‰í fotoreportáÏi vracíme k tûm pﬁíjemnûj‰ím záleÏitostem s pûti „péãky“,
tedy poﬁádná peﬁina plná pohybu a poezie.
red

Tûlocvik na lyÏích
KdyÏ budete vûdût, Ïe dûti na tûchto fotografiích jsou právû na hodinû tûlesné
v˘chovy, asi by vás normálnû napadlo, Ïe
se jedná nejspí‰ o nûjaké horské mûsteãko
ãi stﬁedisko typu Jilemnice ãi Rokytnice.
Omyl – díky bohaté snûhové nadílce, kterou byla „obdaﬁena" i na‰e mûstská ãást si
takto netradiãní hodinu tûlocviku mohly
uÏívat i dûti na na‰ich základních ‰kolách.
Snímky jsou ze Z· Chvaletická a pﬁi hodinû TV na hﬁi‰ti u ‰koly fotografoval Ïáky
II. stupnû ﬁeditel Josef Knepr.

Zavírání
Vánoc
na zámku
JiÏ druh˘m rokem se na Chvalském zámku odehrávalo pod taktovkou kastelánky Jaroslavy Schmidtové lednové „zavírání Vánoc“.
Tradice, ãerpající z na‰ich národních dûjin oslovuje stále víc dûti
i dospûlé náv‰tûvníky: Tﬁi králové
se pﬁi‰li 10. ledna poklonit narozenému JeÏí‰kovi do Betléma a pﬁinesli své dary. Za zvíﬁecí ﬁí‰i pﬁi‰el
tentokrát jen oslík (avizovaní velbloudi bohuÏel nedokázali zdolat
snûhové závûje, které nám leto‰ní
leden pﬁichystal), ten se ale pﬁítomn˘m dûtem moc líbil, takÏe jej
nejen hladily, ale mohly se na nûj
i posadit. Na nádvoﬁí v‰em zazpíval pûveck˘ sbor rodiãÛ a pﬁátel
ZU· Stírka z Prahy 8 a naproti ve
stánku se prodávalo obãerstvení
„pro zahﬁátí“. No ﬁeknûte, nebylo
to krásné nedûlní odpoledne?
text a foto: ves

