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P

ouštění draků je příjemná podzimní kratochvíle jak pro děti, tak rodiče. Zvláště když se vydaří počasí a fouká severní
vítr, aniž by byl krutý. Je to i kumšt umět vyrobit draka tak, aby vzlétl. Draci jsou totiž svéhlaví a většinou se jim létat vůbec nechce a pokud toho svého přeci jen dostanete do vzduchu, znenadání se vám klidně poroučí k zemi. Draci jsou rovněž
fešáci a když se jich sejde několik desítek na jednom místě, jako při druhém ročníku velké drakiády na Černém Mostě pod vrchem Čihadel, je to jako na módní přehlídce. A soutěží se o nejhezčího draka z obchodu a doma vyrobeného a pochopitelně
králem mezi draky je ten, který vylétne nejvýš. Díky drakiádě se daří v rodičích a dětech udržovat jednu z vůbec nejstarších
tradic. Drak (řec. drakon), jak praví heslo v encyklopedii, byl znám od 5 stol. př. n. l. jako kultovní předmět při slavnostech
v Číně, odkud se rozšířil do celého světa.
text a foto: jš

■ ZDARMA
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ZPRAVODAJSTVÍ
Z RADNICE
Informační kancelář a podatelna (Bří Venclíků 1073, Černý Most): po a st 8.00–17.30 hod.,
út a čt 8.00–16.00 hod., pá 8.00–15.30 hod., tel. 281 005 270, 281 005 269, ústředna:
281 005 111, fax podatelna: 281 912 861, sekretariát starosty: tel. 281 005 235, fax:
281 912 855, e-mail: mupraha14@p14.mepnet.cz, www.praha14.cz

Návrhy, pﬁipomínky a interpelace z 11. zasedání zastupitelstva
S ohledem na uzávěrku minulého vydání
Listů uveřejňujeme až nyní, jak jsme slibili,
návrhy, připomínky a interpelace, jež zazněly
na posledním jednání zastupitelstva dne 23. září 2004.
RNDr. Jiřina Nováková, CSc.: navrhla,
aby byli členové zastupitelstva seznámeni
s hlasováním rady městské části ohledně možné výstavby prodejny LIDL. Odpověď starosty Ing. Miroslava Froňka - pokud se členové rady shodnou, budou údaje o hlasování členům
zastupitelstva předloženy písemně (jednání rady jsou neveřejná).
Ing. Pavel Tůma: upozornil na problém
u škol, které nejsou vybaveny vrátným, což se
týká konkrétně ZŠ Šimanovská (tato problematika bude projednána s ředitelkou této školy). Dále připomněl návrh MUDr. Hany Pospíšilové na přechody v Lednické ulici (bude projednáno s TSK).
František Čuchal: vznesl dotaz ohledně
společnosti LINDE Technoplyn - vnější havarijní plán. Odpovídal vedoucí oddělení krizového řízení Jaroslav Vučko - tento plán je zpracováván Hasičským záhranným sborem a po
jeho schválení Magistrátem bude MČ Praha
14 vyrozuměna
JUDr. Eva Hášová: upozornila na dopis občanů Kukelské ulice. Starosta vysvětlil, že rada
přijala souhlasné stanovisko na vybudování
parkoviště před objektem Slévačská usnesením č. 474/RMČ/2004, neboť nový majitel požádal o možnost pronájmu tohoto pozemku.
Dále vznesla podnět, aby výboru pro správu
majetku byly předkládány veškeré materiály,
které se týkající pozemků ve vlastnictví hl.m.
Prahy a ve vlastnictví městské části Praha 14
a rada je teprve bude projednávat
Mgr. Jaroslav Jiroušek: připomněl, že bude otevřen DDM na Černém Mostě a pozval
členy zastupitelstva na zahájení jeho činnosti
Ing. Vladimír Vojta: upozornil na špatnou
distribuci Listů Prahy 14 v Jiráskově čtvrti
(Podedvorská ulice).
RNDr. Jiřina Nováková, CSc.: vznesla dotaz ohledně nástavby na obchodním domě
Hloubětín. Odpovídal starosta spolu s Ing. Vě-

Na svém 43. jednání dne 21. 9.
Rada MČ mj.
● souhlasila s řešením bytové situace občanů naší městské části přidělením bytu 2 + kk
v ulici Kardašovská manželům Hlaváčkovým
a to na dobu určitou 1 roku
● souhlasila se stavebními úpravami oken
v sídle společnosti BELSTAV PRAHA, s. r. o.
v objektu č. p. 625 ul. Kardašovská s úhradou

rou Joudovou - bylo vydáno dodatečné stavební povolení, neboť investor doložil všechny náležitosti k připomínkám odboru výstavby Magistrátu. 1. OS Hloubětín, které bylo účastníkem řízení, se proti verdiktu odvolalo. Celá
záležitost bude znovu projednána na OV Magistrátu. Dále k tomuto bodu Ing. Václav Hollan zopakoval informaci, že v současné době
u Městského soudu v Praze probíhá řízení ve
věci žalobce SEPO - MARKET spol. s r.o. proti žalovanému Ministerstvu pro místní rozvoj.
Přesto odbor výstavby a dopravy ÚMČ Praha
14 vydal dodatečné stavební povolení, ačkoli
jsou mu všechny důvody odvolání I. občanského sdružení Hloubětín známy. Jiřina Nováková požádala o otištění těchto informací
v Listech Prahy 14.
Ing. Vratislav Štěpař, CSc.: vznesl dotaz,
v jakém stádiu výstavby se nachází plánovaný
projekt obytného souboru sídliště Jahodnice dle Ing. Joudové byla občanská sdružení informována, že se mohou přihlásit jako účastníci
řízení.
Ing. Václav Hollan: požádal o informaci,
kdy bude dokončena oprava horní části Kolbenovy ulice (bude zaslána písemná odpověď po
projednání této záležitosti s ředitelem TSK).
Dále se dotázal, zda zastupitelé mohou přispívat svými podněty do Listů Prahy 14. V navazující obsáhlé diskusi, v níž vystoupili Eva Hášová, Václav Hollan, Zuzana Jelenová, Jiřina
Nováková, Ladislav Dubský a další, požádal
starosta zastupitele o návrhy dalších členů do
redakční rady Listů Prahy 14. Současně oznámil, že termín konání mimořádné schůzky členů zastupitelstva oznámí dodatečně písemně.
Dále vznesl dotaz, zda rada MČ Praha 14
bude zpracovávat nějaké materiály k usnesení
rady hl. m. Prahy č. 1212, jímž byly vyhlášeny
celoměstské programy využití volného času
dětí a mládeže a k usnesení č. 1040, kterým
byl vyhlášen celoměstský program podpory
sportu a tělovýchovy. Dle odpovědi starosty
záleží na každé organizaci, jak k těmto programům přistoupí.
podle ověřeného zápisu zpracoval:
Jaroslav Šmíd
nájemného formou technického zhodnocení
ve výši 162 085 Kč
● souhlasila s prodloužením doby nájmu
o dalších 5 let pro nájemce pana Jaroslava
Maštálku a firmu HONG HE, s. r. o v nebytových prostorách o výměře 98,70 m2 v objektu
č.p. 770 ulice Kučerova
● seznámila se s připomínkami a námitkami
podanými sdružením Za Hutě krásnější a peticí některých vlastníků bytů na adrese Za
Černým mostem č. p. 1522, Praha 9 k zveřej-

něnému záměru na pronájem části pozemku
parc. č. 2886/1 v k. ú. Kyje o výměře 764 m2
● zrušila záměr na pronájem části pozemku
parc. č. 2886/1 o výměře 764 m2 v k. ú. Kyje
společnosti Eshel Prague, a. s. s nájemným ve
výši 5 Kč/m2/rok na dobu určitou
● doporučila požádat hl. m. Prahu o přidělení grantu z vyhlášeného „celoměstského programu podpory sportu a tělovýchovy v hl. m.
Praze pro rok 2005“ na rekonstrukci hřiště
v areálu školy ul. Pilská č. p. 9 a souhlasila
s finančním dokrytím z rozpočtu městské části Praha 14 v případě přidělení grantu
● seznámila se s dopisem náměstka primátora Mgr. Blažka ze dne 2. 9. 2004 ve věci regulace provozu výherních hracích přístrojů a doporučuje, aby městské části byly zmocněny
k uplatnění regulačních opatření v případech,
kdy provozováním výherních hracích automatů dochází prokazatelně k neúměrnému
obtěžování občanů

Na svém 44. jednání dne 5. 10.
Rada MČ mj.
● schválila částku určenou rozpočtem pro
rok 2005 do zaměstnaneckého fondu ve výši
2 520 000 Kč
● stanovila celkový počet zaměstnanců zařazených do Úřadu městské části Praha 14 pro
rok 2005 ve výši 209 zaměstnanců
● schválila uzavřít smlouvu o spolupráci
v oblasti zajišťování úklidových prací s Armádou spásy
● schválila prováděcí předpis k zadávání zakázek u příspěvkových organizací ve školských zařízeních, zřízených městskou částí
Praha 14 a postup při hospodaření příspěvkových organizací, správě a nakládání s majetkem zřizovatele a majetkem vlastním
● souhlasila s tím, aby byla u příspěvkových
organizací, zřízených městskou částí Praha
14, nahrazena funkce útvaru interního auditu
výkonem veřejnosprávní kontroly podle části
druhé zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, prováděné v souladu s „Pracovním postupem pro provádění veřejnosprávních kontrol na místě
u příspěvkových organizací“
● zrušila metodický pokyn k vymáhání pohledávek ze dne 28. 1. 2002 a schválila
nový metodický pokyn k vymáhání pohledávek tj. nájemného a úhrad za plnění spojená
s užíváním bytů a nebytových prostor
● schválila podání výpovědi z nájmu bytu
podle § 711 odst. 1, písm. g) obč. zák. z důvodu, že nájemci mají dva byty a z důvodu
hrubého porušování povinností nájemce podle § 711 odst. 1 písm. d) Občanského zákona
● souhlasila se změnou užívání nebytových
prostor ve čtvrtém nadzemním podlaží budovy polikliniky
● nesouhlasila se záměrem OOA Magistrátu
hl. m. Prahy k odprodeji 7/48 podílu z pozemků parc. č. 232/227 a 232/228 v k. ú. Černý Most spoluvlastníkům pozemků
● souhlasila se sídlem společnosti OCULEX, s. r. o. v budově polikliniky v ulici Generála Janouška 902, Černý Most. Společnost
OCULEX, s. r. o. vznikne přeměnou podnikatelského subjektu - fyzické osoby MUDr. Růženy Rafajové, se sídlem v budově polikliniky
● souhlasila s pokládkou kabelového vedení
1 kV do pozemku parc. č. 2711, k. ú. Kyje
a s uzavřením dohody o smlouvě budoucí na
zřízení věcného břemene

11Listy/02_12

25.10.2004 18:02

Stránka 3

LISTOPAD

3

● schválila navýšení ceny díla „vybudování
kanalizačního řadu ul. Plumlovská, Praha 14 Hostavice“ o 173 000 Kč za práce, které souvisejí s vyvolanou výměnou stávajícího vodovodu
● schválila zadání akustické studie pro území Zelenečská, Poděbradská, Kolbenova firmě EKOLA
● souhlasila s finančním krytím ve výši 30%
celkových nákladů v případě přidělení grantu
hl. m. Prahy pro oblast sportu a tělovýchovy
na rekonstrukce atletických drah a sektoru atletických, technických disciplín při školách
a školských zařízeních a jejich vybavení sportovním zařízením

Na svém 45. jednání dne 18. 10.
Rada MČ mj.
● souhlasila s návrhem vzorové smlouvy
o nájmu nebytových prostor bez kolaudace
● souhlasila s umístěním sídla pro nově zakládající společnost K-AUDIO Impex, s. r. o.
v nebytových prostorách o výměře 434,27 m2
v ulici Kardašovská č.p. 626
● souhlasila s uzavřením podnájemní
smlouvy na část nebytových prostor o výměře 22,30 m2 v ulici Gen. Janouška mezi K.
Němcem a společností RZ Group, s. r. o.
k užívání jako učebnu a kancelář pro vyučování řízení motorových vozidel na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 1 měsíc
● vzala na vědomí zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci „plánu odpadového hospodářství hl. m. Prahy„ podle zákona č.

100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí
● souhlasila na základě doporučení komise
pro posouzení a hodnocení nabídek s uzavřením smlouvy o dílo s firmou:
a)SANSTAV SZ, s. r. o. na akci „Oprava
okapového chodníku ul. Doležalova 10411046“
b)Realing service, s. r. o. na akci „Malování a položení lina spol. prostory Rochovská
757-760“
c)Belstav Praha, s. r. o. na akci „Zateplení
a statické zajištění štítu Doležalova 10411046“

VZPOMÍNÁME
V říjnu naše řady
navždy opustili ing.
Karel Soukeník (69
let) a Evžen Karaus
(78 let). Při vernisáži výstavy Našich
deset let v Galerii
14 jsme jejich památku uctili minutou ticha.
● Karel Soukeník, ač v důchodovém věku, se
aktivně zapojil do komunální politiky a ve
volbách v roce 1994 byl za ODS zvolen do
zastupitelstva právě vzniklé Prahy 14. Až do
roku 1998 působil ve funkci zástupce starosty, v dalším volebním období byl jedním

● souhlasila s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí na prodej panelů ze stavby “TV
Jahodnice - komunikace III„ k zařízení staveniště panu F. Jansovi za kupní cenu ve výši
300 Kč/1 ks, celkem 60 000 Kč
● souhlasila s vyplacením odměn ředitelům
základních a mateřských škol za II. pololetí
školního roku 2003/2004 v oblasti hlavní činnosti
Poznámka: V příštím čísle uveřejníme
souhrnný přehled o činnosti odborných komisí rady a výborů zastupitelstva za měsíc
říjen a listopad

z nejaktivnějších
členů
zastupitelstva.
● Evžen Karaus řadu let přispíval svými články do Listů
Prahy 14, byl mimo
jiné autorem nejrozsáhlejšího externího
příspěvku
v historii Listů, třídílné Ságy rodu Karausů. Jeho labutí písní
byl článek v říjnových Listech Trať, která
měla stát dříve. Jeho vydání se už nedočkal.
Stačil ještě navštívit vernisáž výstavy Z historie Prahy 14. Právě historie byla jedním
z jeho koníčků, o minulosti dokázal neúnavně vyprávět.
jš

Velkoobjemové kontejnery na listopad
1. ze systému hlavního města Prahy:
V Humenci x Sadská
Mochovská x Zelenečská
Šestajovická x V Chaloupkách
Svépravická x Šestajovická
Poříčanská x Klánovická
Hejtmanská x Vranovská
Želivská x Metujská
Tálinská u č. p. 15
Vírská x Branská
Cvrčkova x Burdova
Liblická x Klánovická
Hloubětínská x V Chaloupkách
Vaňkova x V Chaloupkách
Konzumní x Na Obrátce
Zámečnická x Mochovská
Skryjská x Svárovská
Babylonská x Lipnická
Borská x Rotenská
Vodňanská x Skorkovská
Spolská x Mílovská
Dřítenská x Velkoborská
Vlkovická x Dvořišťská
Herdovská x Bošilecká
Jednostranná
Šimanovská x Za Školou

8. 11.

Hamerská x Církvičná
Zvíkovská x Dářská
Rožmberská x Podlišovská

29. 11.

Upozornění: kontejnery ze systému hl. m.
Prahy budou v daný den přistaveny do 13 hodin. Po naplnění budou odvezeny.
10. 11.

15. 11.

22. 11.

24. 11.

2. zajištěné MČ Praha 14:
Bryksova u zad. traktu obj. č. 762
Lomnická x Staňkova
Kpt. Stránského x Vybíralova
Himrova x Gen. Janouška
Žehuňská x Nedvědická
Jezdovická x Froncova
Dygrýnova x Breitcetlova
Mansfeldova x Kučerova
Bouřilova x Bojčenkova
Cidlinská x Maršovská
Včelničná x Nežárská
Anderleho x Gen. Janouška
Manželů Dostálových č. p. 1303
Travná x Kostlivého

8.-10. 11.
10.-12. 11.
15.-16. 11.
18.-19. 11.
22.-24. 11.
24.-26. 11.
29.-30. 11.

Upozornění: velkoobjemové kontejnery
jsou určeny na odpad z provozu domácností,
který není možné pro jeho objem odložit do

nádob na směsný komunální odpad (popelnic). Jedná se především o části nábytku, podlahové krytiny (koberce, linolea, elektrospotřebiče neobsahující nebezpečné látky...).
Kontejnery nejsou určeny na stavební suť, výkopovou zeminu, živočišný a rostlinný odpad,
odpad z podnikatelské činnosti a nebezpečné
složky komunálního odpadu.

Harmonogram sbûru
nebezpeãného odpadu
Zastávky na sběrové trase
ve čtvrtek 18. listopadu
Vašátkova x Dygrýnova
16.00-16.20 hod.
Smikova x Gen. Janouška 16.30-16.50 hod.
Himrova x Gen. Janouška 17.00-17.20 hod.
Vybíralova x Kpt. Stránského 17.30-17.50 hod.
Fejfarova x Bryksova
18.00-18.20 hod.
Kučerova x Mansfeldova 18.30-18.50 hod.
Odpady, které sbíráme: barvy, baterie
všech druhů, včetně olověných akumulátorů,
čistící prostředky, fotochemikálie, hydroxidy,
ostatní chemikálie, kosmetiku, kyseliny, léky,
lepidla, nádobky od sprejů, motorové oleje,
pesticidy, rozpouštědla, teploměry, tuky, výbojky a zářivky.
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AKCE k 10. v˘roãí
LISTOPAD

Koncert
Komorního dua
Ve středu 10. listopadu se koná koncert
v Galerii 14, nám. Plk. Vlčka 686, Praha 9 Černý Most. Vystoupí Komorní duo Miloš
Wichterle - fagot, Jan Kučera - klavír a Milan
Wichterle - fagot j.h. Začátek koncertu je v 18
hodin, vstup volný.

Pﬁekroãit práh
budoucnosti
Ve čtvrtek 11. listopadu bude slavnostně
otevřena poslední ze tří velkých výstav k 10.
výročí Prahy 14, nazvaná „Překročit práh budoucnosti“. Na výstavě budou k vidění připravované či budoucí stavební projekty v Praze
14. Začátek vernisáže je v 16 hodin v Galerii
14, náměstí Plk. Vlčka 686, Praha 9 - Černý
Most. Vstup volný. Výstava potrvá do neděle
5. prosince a bude otevřena vždy v úterý, středu a čtvrtek od 14 do 18 hodin a v neděli od
14 do 17 hodin.

3. Děti i dospělí se mohou svézt na huculských koních v jezdeckém klubu Počin v Ráji
v Hostavicích. Tuto možnost budou mít od
10.30 až do15.30 hodin.
4. Další zastavení bude od 10 do 16 hodin
v Galerii 14, nám. Plk. Vlčka 686, kde účastníci pochodu mohou shlédnout zajímavou výstavu o Praze 14 s tématem „Překročit práh
budoucnosti“.
5. A poslední zastavení našeho pochodu
bude v hloubětínském bazénu, kde si všichni
zájemci mohou mezi 14 a 16 hodinou zdarma
30 minut zaplavat.
Při návštěvě shora uvedených míst se prokažte platnou vstupenkou zakoupenou na
startu pochodu. Startovné je 10 korun pro děti a dvojnásobek pro dospělé.

PROSINEC

Pochod kolem
Prahy 14
Tradiční turistický pochod „14 km kolem
Prahy 14“ se uskuteční v sobotu 13. listopadu.
Start na malý i velký okruh je před restaurací
Club Slavoj v Hloubětínské ulici 88 v době od
8.30 do 11.30 hodin. Letošní pochod bude mít
bohatý program. Účastníci této akce budou
mít příležitost zastavit se při trase pochodu na
několika zajímavých místech naší městské
části.
1. V kostele sv. Bartoloměje v Kyjích mohou absolvovat prohlídku této krásné starobylé kulturní památky. Prohlídky budou v 9, 10,
11 a 12 hodin.
2. Návštěva společnosti Coca Cola, kde bude v kinosále probíhat prezentace tohoto nápojového giganta a účastníci budou moci
shlédnout video o výrobě známého nápoje.
Tento program bude začínat vždy v 10, 11 a ve
12 hodin.

Mikulá‰ská nadílka
Děti a jejich rodiče srdečně zveme na již
tradiční Mikulášskou nadílku, která se koná
v sobotu 4. prosince od 11 a od 14 hodin
v Kulturním domě v Kyjích, Šimanovská 47.
Po shlédnutí pohádky bude následovat nadílka od Mikuláše, čerta a anděla. Obě představení budou stejná. Předprodej vstupenek bude
probíhat ve dnech 22., 24., 29. listopadu a 1.
prosince vždy v úředních hodinách na oddělení kultury a občanských záležitostí ÚMČ Praha 14, ul. Bří. Venclíků 1072, č. dv. 725 (7.
patro). Vstupné 50 korun za dospělého a 30
korun za dítě.

Na zdraví jubilanta
Narodil se na začátku první světové války
a devátý listopadový den letošního roku slaví
devadesátiny. Pan František Černohorský vypadá na sedmdesát, práci zvládá s přehledem
padesátiletého a pálí mu to jako třicátníkovi.
Dobře si pamatuje, co bylo včera i před osmdesáti lety. Rodiče měli v Hloubětíně zahradnictví, kde s bratrem Pepou a sestrami Lolou
a Marií od dětství pomáhal. Když na jejich zahradě vyrostly v šedesátých letech místo zeleniny a květin ubytovna ČKD, zdravotnické
zařízení a bazén, odešel přes kopec do Kyjí,
aby pokračoval ve své zahradnické profesi.
Dlouhá léta pracoval také na americké ambasádě, kde se staral o zahradu, o zdravou zeleninu pro zaměstnance a také o květinovou výzdobu interiérů. A úspěchy sklízel jako aranžér na různých výstavách nebo třeba při
velkolepých oslavách osmdesátin populární
automobilové závodnice Elišky Junkové.
Vedle zahradničení byla a je další velkou
láskou Františka Černohorského hudba. Někdejší FČ Klub, který dlouhá léta s trubkou
v ústech vedl, byl tehdy záložním orchestrem
Karla Vlacha. Trubku sice už odložil, ale rád
si při některých hudebních produkcích v televizi zazpívá a lituje, že Nova zrušila Do-remi. Samostatnou kapitolou v jeho životě jsou
domácí zvířata. Psí řadu Tokan, Kluk, Savan
a Aryn vystřídalo kočičí plemeno Marie
a Špágr, dnes je to Cibule a Lucka, o které se
přímo vzorně stará. Když před pěti lety ovdověl, spadl na jeho bedra veškerý chod domácnosti. A tak myje nádobí, luxuje, dělá řízky,
guláš, fleky, stejně jako žemlovku nebo třeba
škvarkové placky. V Praze ho momentálně
nejvíc trápí výsledky fotbalistů Slavie, v naší
městské části pak stav skleníků mezi Rokytkou a železniční tratí v Kyjích, které kdysi pomáhal budovat po vzoru Holandska, kde byl
také na stáži.
A jak všechny tyhle podrobnosti ze života
Františka Černohorského vím? Lehce, Fanda
je totiž mým strýcem. A tak mu za celou rodinu a určitě i za všechny známé a někdejší spokojené zákazníky přeji, ať je i nadále stejně fit
a veselé mysli jako dosud. Jelikož je navíc
mým kmotrem, tak se na počest jeho devadesátin poprvé za třicet let své novinářské praxe
podepisuji celým jménem. Fando, na zdraví!
Pavel František Vokurka

Vánoãní koncert

Na startu minulého ročníku pochodu.

Ve středu 15. prosince se uskuteční vánoční koncert v Galerii 14. Začátek v 18 hodin,
vstup volný.
Hlavním pořadatelem je městská část
Praha 14, oddělení kultury a občanských
záležitostí odboru kanceláře starosty. Změna programu vyhrazena.

Jubilant s Luckou na klíně vedle své švagrové Drahuše, která je mimochodem patnáctinásobnou mistryní republiky v rychlobruslení, se kterým začínala pod dívčím jménem Vokurková v Kyjích. Té zase leží na klíně Cibule.
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Na‰ich deset let

Mimoﬁádné setkání

V

Jubilejní dort věnovala cukrárna MM z Kyjí a obraz kostela sv. Bartoloměje Jiřinka Olivová-Břicháčková, za výtvarný ateliér dětí
ARS-PUERIS Jahodnice.
ním v kultuře, sportu, ve školách i neziskových organizacích. Přítomní se zájmem
shlédli také novou znělku městské části a dvacetiminutový dokumentární pořad Čtrnáct zastavení v Praze 14,
který ve zkratce připomíná nejrůznější
akce pro veřejnost
v uplynulém desetiletí. Dokument je trvalou součástí výstavy.
Pokud jste se do Galerii 14 na náměstí
Plk. Vlčka 686 dosud
nedostali, pak máte
tuto možnost každé
úterý, středu a čtvrtek
od 14 do 18 hodin
a v neděli od 14 do 17
hodin. A to až do 7.
listopadu. Vězte, že
tuhle přehlídku desetileté existence Prahy
14 stojí za to navštívit.
text a foto: vok

DDM po otevﬁení
Otevření pobočky DDM na
Černém Mostě se setkalo s mimořádným zájmem veřejnosti.
Na zahájení činnosti v pondělí 4. října byl po slavnostním
přestřižení pásky hned připraven den otevřených dveří. Nejvíce zájemců se pochopitelně
soustředilo u zápisů do kroužků. Připomínáme, že každý měsíc v Listech naleznete aktuální nabídku programů naší pobočky.
LISTOPADOVÉ AKCE
10.11. Veselá okna (výroba barevných slupovacích obrázků na okna, 15 - 18 hod.,
cena 15 Kč)
17.11. Den šperku (tvorba náušnic, přívěsků a broží, skleněný smalt, 10 - 15 hod., nutná rezervace míst do 15.11., cena 150 Kč

Zápis do kroužků
Velmi nás potěšil velký zájem o nabízené
kroužky. Vycházíme vstříc aktuálním požadavkům a nově pro vás otevíráme:
Sportovní hry: pro 6 až 10leté, středa
15.30 - 16.30 hod.

V

neděli 24. října zavítala v doprovodu starosty do Galerie 14 na výstavu Našich
deset let vzácná návštěva, paní Gertruda
Bryksová, která každoročně přijíždí z Ameriky do České republiky na několikadenní návštěvu za svými příbuznými. S nevšedním
zájmem si prohlédla expozici, zapsala se do
pamětní knihy a poskytla nám rozhovor, který uveřejníme v prosincových Listech. Paní
Gertruda Bryksová je vdovou po Josefu
Bryksovi, o němž jsme přinesli celostránkový medailon (Listy č. 7-8/2004) v rámci našeho seriálu o letcích v názvech ulic Černého
jš, foto: vok
Mostu.
Plk. in mem. Josef Bryks, MBE (1916 - 1957)

e středu 20. října v podvečer se v Galerii
14 na Černém Mostě asi na půldruhé hodinky zastavil čas. Vernisáž výstavy Našich
deset let přiměla všechny přítomné k částečnému zapomnění na dnešní přeuspěchanou
dobu a k pohodovému připomenutí si toho, co
se za desetiletí trvání městské části Praha 14
změnilo. Slavnostní chvíle umocnil svým
přednesem skladeb Uni quartet, komorní soubor členů orchestru Národního divadla. Po
krátkém vystoupení starosty Miroslava Froňka (na snímku) a kurátora výstavy Bohumila
Sobotky přispělo k bezprostřední atmosféře
předání darů trvalé (obraz) i chvilkové (dort
s deseti svíčkami) hodnoty. A pak už asi sedmdesát účastníků setkání, mezi kterými byl
i senátor za náš volební obvod Josef Pavlata,
obklopilo desítky panelů, stolů i vitrín, aby si
připomnělo uplynulé desetiletí na ploše třinácti a půl čtverečních kilometrů naší městské
části. Ta pro 39 000 obyvatel představuje dynamicky se rozvíjející oblast s metrem a bohatým občanským vybavením i s pestrým dě-

Orientální tance: pondělí 19.30 - 21 hod.
Jóga pro děti: pondělí 16 - 17 hod.
Jóga pro dospělé: pondělí 17.15 - 18.45
hod.
Bylinky, naše zdraví a krása: pondělí
14.30 - 16 hod.
Kalanetika: úterý 19 -20 hod.
Pro nedočkavce již nabízíme:
Lyžařský tábor v termínu jarních prázdnin
(6. 2.- 13. 2.) za příznivou cenu 2 300 Kč
Od listopadu počítáme se zprovozněním
počítačové učebny a zahájením PC kroužků.
Prostřednictvím Listů Prahy 14 bychom rádi poděkovali firmě UPC za zřízení vysokorychlostního internetu chello.
Pobočka DDM Praha 9 - Černý Most,
Generála Janouška 1060,
tel. fax: 286 889 428,
praha9@ddmpraha9.cz,
www.ddmpraha9.cz
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CO SE DùJE NEJEN V REGIONU
Dny tvoﬁivosti
jiÏ popáté
Ve dnech 8.až 10. října proběhly na Černém
Mostě tradiční „Dny tvořivosti“, jichž se zúčastnilo mnoho rodičů a dětí. Svůj um a zručnost si mohli všichni prověřit v tvůrčích dílnách, z nichž jmenujme alespoň některé: výrobky z proutí, grafika - tisk, keramika,
kašírování, smalt, malba na porcelán, výroba
loutek, filcování, odlévání do sádry, práce
s textilem, tkaní. Vydařenou akci uspořádaly
školička Beránek, MC Klubíčko a YMCA
Praha. Za finanční pomoc pořadatelé děkují
městské části Praha 14, Magistrátu hl. města
Prahy i ostatním dárcům: Coca Cola Beverages, GDS Ikea, KFC - nákupní centrum ČM,
Liglass Mefrit, paní Majerové, Pražské obchodní společnosti, Smaltovně Gaen, Stefan
Samilian, Železnobrodskému sklu.

Cikne âhave
Tento romský název nese občanské sdružení, které v sobotu 16. října zahájilo činnost
v nízkoprahovém klubu Motýlek na Černém

Mostě, kde bude prozatím působit vždy
v pondělí a ve středu od 17.30 do 19.30 hod.
Sdružení se zaměřuje na programy pro děti
všech věkových kategorií, provozuje kroužky
a hodlá organizovat přednášky (o drogách,
prostituci), doučování (českého jazyka, matematiky, angličtiny), oslavy svátků, víkendové
ozdravné pobyty na horách, výlety, soutěže
(např. Romského slavíka), výstavy a podobně
.

Zajíãek na koni se
vrací
Možná si vzpomínáte z prázdninového čísla Listů na projekt Zajíček na koni - jízdy
zdarma pro handicapované děti. Nyní na
podzim se ke všem našim dětem vracíme
a nabízíme opět jízdy zdarma pro jakkoliv
handicapované děti. Kontakt: Markéta Náměstková 776 58 28 48 nebo 281 914 470. Více informací o celém projektu získáte na
www.zajiceknakoni.cz

Je libo do sauny?
Kdo přišel nachuť saunování, má možnost
vyzkoušet toto zařízení i s masážemi, jež by-

lo uvedeno do provozu v Bobkově ulice 748
na Černém Mostě. Tato nová klasická finská
sauna má kapacitu pro osm osob a je otevřena
pro veřejnost denně mimo neděle od 12 do 20
hodin.

Nov˘ provozovatel
LÉKÁRNY
Novým provozovatelem lékárny v Bioregeně, Vajgarská 1144 v Kyjích je MEDINOVA
s. r. o. Lékárna je otevřena od pondělí do pátku od 8 do 17 hod. a má nové telefonní číslo:
281 021 233.

Bezplatné spojení
s Europarkem
Na cestu do Europark shopping centra ve
Štěrboholích můžete využít novou bezplatnou autobusovou linku z Hloubětína. Linka
označená EUR jezdí denně po trase: Hloubětínská, Hloubětín, Sídliště Hloubětín, Sídliště
Lehovec, Žárská, Rajská zahrada, Ronešova,
Poliklinika Černý Most, Breitcetlova, Kpt.
Stránského, Doležalova, Gen. Janouška, Štěrboholy, Drobná, U samoobsluhy, U Slunce,
Europark. První z devíti spojů vyjíždí z Hloubětína v 7.50 hod., poslední v 18.14 hod.
Po jedenácti letech
v Obecním domě ve Vysočanech se Galerie 9
přestěhovala pod křídla
úřadu m. č. Praha 9 do
přízemí rekonstruované
neorenesanční budovy
Vysočanské
radnice.
Velký a příjemně členěný prostor tu nabízí možnost realizace podstatně širších a velkoryseji koncipovaných

výstav, než tomu bylo doposud. Prvním vystavujícím se stal Vladimír Tesař, jehož rozsáhlé dílo zasahuje do oblasti malby, grafiky,
kresby, ilustrace, filmového plakátu, scénografie i realizace animovaných filmů. Expozice k jeho 80 narozeninám je otevřena v pondělí až čtvrtek od 10 do 19 hod. a potrvá do
30. listopadu.

A moÏná pﬁijde
i Mikulá‰
I. Občanské sdružení Hloubětín zve občany na veselici k Mikuláši do restaurace V chaloupkách. Hrát budou přátelé, dobrovolný
příspěvek na režii a na tombolu (či do tomboly) je vítán. Veselice se koná 26. listopadu od
18 hod.

Podzimní Ekoden

Občanská inspirace, působící v Praze 14
již pátým rokem, uspořádala v říjnu na Černém Mostě svůj tradiční podzimní ekoden pro
děti. Opět bylo připraveno několik stanovišť,
na kterých se děti mohly seznámit s rukodělnou výrobou či ověřit si své vědomosti, největším lákadlem byl tentokrát stánek představující činnost starých Keltů.

ZE ÎIVOTA
skautského stﬁediska
Po prázdninách se naše činnost opět rozeběhla naplno. Jen musím přiznat, že nám
pár dětí odešlo, ale naše řady zase posílilo
několik nováčků. Druhý zářijový víkend se
celé naše středisko sešlo k tradičnímu turnaji ve vybíjené. Na konci září se uskutečnil volební sněm našeho střediska, na kterém byla zvolena středisková rada a delegáti na okresní, krajský a celostátní sněm,
který bude v únoru příštího roku v Třebíči.
Náš 65. dívčí oddíl podnikl v říjnu výpravu
na hrad Okoř a nyní se připravujeme na
podzimní prázdniny. Bydlet budeme
u skautů v Doksech a naše cesty povedou
hlavně na hrad Bezděz a do okolí Máchova
jezera. Všechny naše oddíly začaly připravovat vystoupení na Akademii, kterou budeme mít 28.11. v divadle u Salesiánů. Sejde se tam celý skautský okres Praha 9.
Karel Pospišil - Rikitan,
vůdce 84. skautského střediska v Kyjích
stránku připravil: jš

11Listy/02_12

25.10.2004 18:42

Stránka 7

LISTOPAD

7
Co je to gospel?

Jackson Singers a Mot˘lek
Počátkem osmdesátých let minulého století založil Robert De Wit Jackson skupinu The
Jackson Singers, a to výběrem nejlepších zpěváků a zpěvaček z tehdejšího čtyřicetičlenného chóru Martin Luther King Singers. Od té
doby zaznělo jejich poselství na nesčetných
koncertech po celé Evropě. Ať již vystupují
společně s jazzovými hudebníky na evropských jevištích nebo v televizi, v historických
koncertních sálech nebo v kostelech a chrá-

Koncerty Jackson Singers
v Praze pod záštitou starosty
Prahy 14 Miroslava Froňka.
mech, vždy se jim podaří povznést publikum
nad jeho všední problémy a vykouzlit na tváři svých posluchačů radostné úsměvy a uznalé výrazy. Skupina Jackson Singers účinkuje
ročně na 70 - 80 velkých veřejných koncertech a na různých festivalech, z nichž nejvýše
ceněný je prominentní festival New Orleans
Music Ascona v USA. Kromě účasti na těch-

Zatímco spirituálová hudba je v našich poměrech poměrně známou záležitostí, o gospelu toho více vědí asi jen hudební znalci.
O představení tohoto hudebního směru jsme
požádali manažerku skupiny Jackson Singers
Wendy V. Fachnerovou.
„Slovo gospel znamená v angličtině evangelium neboli dobrou zprávu. Jeho vzniku předcházelo období spirituálu, které se vyznačovalo
deportací, ztrátou domova a kulturní identity.
Spirituály byly původní písně, které otroci zpívali ve volné improvizaci a ústně si je předávali. Po zrušení otroctví v roce 1865 začínají ztrácet na významu, v dalších letech jsou do nich
postupně míchány i žalmy a blues. Výsledkem
je tzv. církevní, gospel blues. Jeho hudba byla
jiná, upravená, jazzová, dala se psát v notách.
Tahle afroamerická hudba se začala masově šířit a tisíce malých i větších gospelových skupin
se vezpívalo do srdcí svých posluchačů. Absolutně největší hvězdou tohoto směru se stala
Mahalia Jackson v polovině minulého století,
gospel se etabluje jako samostatný hudební
žánr a vydává se na cestu k moderní populární
hudbě. Dnes v něm je dovoleno vše, co se líbí,
ať jsou to prvky tradičního gospelu (klavír, kytara, tamburína) nebo moderní elektroakustické
nástroje.“
vok

to jazzových a gospelových akcích pořádá
skupina každým rokem benefiční koncerty,
z jejichž zisku podporuje různé organizace
a výzkumná zdravotní centra. Členové skupiny mají velice blízký
vztah k dětem a v zahraničí podporují finančně
zejména ty z nich, které
nemají rodiče a jsou
v pěstounské péči. Také
v Praze se začali rozhlížet po podobné organizaci, která pomáhá dětem.
V téže době Sdružení
na pomoc dětem s handicapy a jeho zařízení Motýlek z Černého Mostu
zase hledaly způsoby, jak
na svou činnost upozornit
i další rodiny, které je poNa snímku umělecký ředitel The Jackson Singers Fitzroy Burtřebují. Originální čer- roughs a manažerka Wendy V. Fachnerová při tiskové konference
nošští zpěváci hudbou po- v Obecním domě, konané u příležitosti vystoupení skupiny The
máhají lidem povznést se Jackson Singers v České republice. Koncerty se uskuteční v sobotu
nad všední problémy, při- 13. a v neděli 14. listopadu ve Smetanově síni Obecního domu
nášejí jim radost ze živo- v Praze, pod záštitou starosty Prahy 14 ing. Miroslava Froňka.
ta. A koho jiného by tito V rámci evropského turné od října 2004 do ledna 2005 vystoupí taposlové lásky měli pod- to americká skupina na pětapadesáti koncertech, během nichž
pořit víc než rodiny s dět- předvede svůj nový program: Spiritual Inspiration.
mi, jimž šance na rovné
příležitosti částečně nebo
zcela omezily handicapy?
Výsledkem oboustranné
tužby byly vzájemné informace a společně naplánované koncerty, nad nimiž převzal záštitu starosta městské části Praha 14
ing. Miroslav Froněk. Zdá
se, že se vyvíjí opravdu
plodná, originální i záslužná spolupráce. Stejně
originální, jako jsou služby Komunitního centra
Motýlek nebo spirituály
a gospely americké huNa tiskové konferenci se novináři mohli seznámit s činností Kodební skupiny Jackson
foto: jš a archiv
Singers.
vok munitního centra Motýlek.

11Listy/02_12

25.10.2004 18:49

Stránka 8

8

LISTOPAD

BOWLING na statku
Další sportovně společenskou akcí k 10.
výročí naší městské části byl turnaj v bowlingu o pohár starosty. Hostitelem se tentokrát stal J.R.Club bowling v Kyjích, překrásné zařízení se zachovalými prvky románského stylu, v těsném sousedství
kostela sv. Bartoloměje. O turnaj byl značný zájem, a tak se hrálo ve dvou skupinách
po dvou hodinách. V té první bylo 20 přihlášených, 10 žen a stejný počet mužů, soutěžilo se dohromady, o pořadí měla rozhodnout nejpovedenější hra ze všech odháze-

ných. Těsně po osmnácté hodině začaly dunět koule a naskakovat body, začala i příjemná konverzace smíšených družstev, pilo
se nealko, pivo, víno i něco ostřejšího, někdo si dal něco na zub, prostě atmosféra jako, jako na bowlingu. Ideální příležitost
k rozhovorů na téma, které se při pohledu
na startující přímo nabízí, bowling a ženy.
Věra Hamanová: „Proč hrají ženy bowling? A proč ne? My jsme se přišly hlavně
pobavit, a to se nám daří.“
Zuzana Čechlovská: „Jsme tu parta z vydavatelství Mafra. A proč hrajeme? Abychom týmovým duchem společně
s kluky utužily kolektiv a dosahovaly tak lepších pracovních výsledků. Ale to je asi blbost, co?„
Radana Říhová: “Nebo máme
říct, že na bowling chodíme kvůli
chlapům, že se jim chceme vyrovnat a bojovat tak za rovnoprávnost?„
Spoluhráči Martin Vácha a Libor
Hochman si v tu chvíli pochutnávali na utopencích a odpověďmi
svých kolegyň se dost bavili. Stejná
pohoda panovala také na dalších
třech drahách. A tak jsme na chvíli
změnili téma a povídali si ve vedlejším sport baru s Jiřím Görnerem,
který má hlavní zásluhu na tom, že
v místě někdejšího farského statku

vzniklo z chátrající ruiny nádherné bowlingové centrum.
“První etapa začala v únoru roku 1998
a už v červenci jsme otevírali. Místo zchátralých stájí vyrostla čtyřdráha s restaurací
a kompletním zázemím při zachování původních dřevěných prvků. Kapacita zhruba
40 míst časem nestačila, a tak přišla na řadu druhá etapa s ještě rychlejší tempem.
Během tří měsíců roku 2001 zůstaly z původních zbytků stodoly pouze tři její obvodové zdi. Při celkové rekonstrukci byly i tady zachovány původní architektonické prvky. Ve sport baru mají
návštěvníci kromě projekce významných sportovních událostí
možnost zahrát si pool nebo šipky,
stolní fotbal a videohry. Dále tu pořádáme svatby, podnikové večírky,
různá školení, výstavky, rauty, prezentace i třeba turnaje pro děti.
I když doba letních slev už skončila,
tak jsme s cenou v rozpětí 190 - 250
korun za hodinu stále nejlevnější
v Praze.A pokud jde o ženy, tak jejich zvýšený zájem pozoruji hlavně
v posledním roce. Třeba objednávky
na tento týden - paní Procházková,
Peršlová, Dolejšová, Kubíčkova,
Hájková. Asi chtějí dostat manžela
do společnosti a tohle je ideální příležitost. Spojí to třeba s večeří
a klidným posezením.„
Je čas návratu ze sport baru k bowlingu, kde po třech kolech končí své
hraní první skupina. Přicházejí další zájemci o koulení, někteří odcházejí, jiní si dávají repete. Je to k nevíře,
ale z dalších osmnácti soutěžících je opět
polovina žen. V tu chvíli lituji děvečky,
které tady na statku dřív pracovaly, že se
nenarodily o pár desítek let později. A tak
se opět ptám na leit motiv tohoto večera.
Proč mají ženy v takové oblibě právě bowling?
Petra Skálová: “Pro mne to není jenom
sport, je to společenská záležitost, kde se
v příjemném prostředí člověk pobaví s příjemnými lidmi. Asi proto jej ženy vyhledávají. Nebo je to baví. Já sama jsem na bow-

Takto vypadal statek před lety.

...a takto dnes.

lingu asi po patnácté, ale nikdy to nebylo
jen kvůli koulení.„
Marie Slunečková: “Já jsem taková pololetní hráčka, chodím asi dvakrát do roka.
Možná je bowling trochu móda, ale kam
máme s partnery chodit? Na aerobik těžko
a na fotbal už vůbec ne. Tady je to ideální
spojení zábavy a sportu.„
A jak při tom letí čas. Dvaadvacátá hodina je pryč co by dup, ale na dvou drahách se
ještě dohrává. Někdo má za sebou tři hry,
další šest, počítá se nejlepší výsledek. V pořadí čtvrtá Tereza Kločurková se 154 body
bramborovou medaili málem oplakala.
Mladičkou slečnu těšila maminka, která
skončila třináctá se 122 body, tatínek, který
obě koučoval, i pracovnice odboru kultury,
které turnaj organizovaly, ale další pohár
prostě nevykouzlily. Třetí místo obsadila
Dana Davidová (165 bodů): “Mně se bowling líbí, hrajeme jej s přáteli tak osmkrát
ročně. A asi se líbí i ostatním hráčkám. Že jsme tady soutěžily s muži
mně vůbec nevadí, i když mají větší sílu a zpravidla vyhrávají.„
Druhý skončil Petr Pilař (172). „Že
máme větší sílu? Ony mají zase lepší techniku i prstoklad. Já chodím
pravidelně hrát s partou z práce
a tam je zastoupení dívek a žen ještě větší než tady. Mně samotného
by zajímalo, proč jich na bowling
tolik chodí. Musím se jich zeptat.
Vždyť je to vyloženě hospodský
sport. Anebo právě proto?“
Vítěz Stanislav Topinka (202) má
v hlavě jasno: „Chtějí vidět opravdové chlapy, jedničky.„
Osamocený názor, ale, kdo ví. A co
si myslíte vy?
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SPORTOVNÍ P¤EHLED ● SPORTOVNÍ P¤EHLED
Vysoká ‰kola
v Hostavicích
Budova hostavické školy po třech letech
opět ožila. Naštěstí se nenaplnily chmurné vize zdejších obyvatel o komerčním využití areálu bývalého zámečku, kde 30. června 2001
ukončila svou existenci základní škola, která
tady byla v provozu od 31. října 1950. Naopak, ve školské hierarchii se celý areál posunul až do nejvyššího patra, neboť zde začíná
působit vysoká škola. A je to i poprvé v historii, kdy na území Prahy 14 má své sídlo vysokoškolské centrum. Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra má uzavřenou nájemní smlouvu na patnáct let, tedy dostatečně
dlouhou dobu k tomu, aby mohla rekonstruovat budovu i její okolí. Navíc se počítá s tím,
že venkovní sportoviště budou přístupná veřejnosti. Alespoň tak to zaznělo při slavnostním otevření (na snímku) tohoto chrámu vě-

dění a pohybu, kterého se za VŠTVS zúčastnil početný sbor pedagogů v čele s rektorem
Václavem Hoškem a za MČ Praha 14 zástupce starosty Daniel Rovan. (Reportáž z působení vysoké školy v Hostavicích přineseme
v některém z příštích čísel Listů.)

Pozvánka Hop klubu
Zveme maminky s malými dětmi, které
chtějí svým ratolestem dopřát počátkem roku
2005 čerstvý vzduch na horách a naučit je lyžovat, aby si toto přání splnily s Hop klubem.
Ten je zaměřen na práci s dětmi předškolního
a mladšího školního věku, na horách provozuje se zkušenými instruktory lyžařskou školičku, na kterou navazuje další dětský program.
Termíny týdenních zájezdů do Orlických hor
jsou 22. 1. - 29. 1., 26. 2. - 5. 3. a 12.3. - 19.3.,
bližší informace na www.hopklub.cz nebo na
telefonu 603 842 312.

Z Bûchovic na
bruslích
Pořadatelé tradičního, letos již 108 ročníku
běžeckého závodu Běchovice - Praha rozšířili
program o jízdu na kolečkových bruslích.
Tímto prvním ověřovacím ročníkem hodlají
založit novou tradici pro vyznavače tohoto zejména u mládeže populárního sportu. Zatímco
běžeckého závodu, jenž se svou tradicí řadí
vedle Bostonského maratonu k nejstarším na
světě, se každoročně účastní v několika věkových kategorií stovky nadšených amatérů, na
start premiérové in-line jízdy se postavilo

pouhých 46 jezdců. Byl jsem jedním z nich
a mohl si vychutnat parádní, poklidnou pětikilometrovou jízdu s cílem v Kyjích, po silnici s uzavřeným provozem. A pak jsem sledoval běžce roztažené po trati, z nichž mnozí
s vypětím posledních sil ukrajovali metr po
metru z desetikilometrové vzdálenosti, kterou

Plavání
v Hloubûtínû
Tradiční podzimní plavecké závody školáků v hloubětínském bazénu se 20. října mohly klidně konat pod širým nebem. Později dorazivší babí léto s teplotou kolem dvaceti
stupňů vytvořilo uvnitř pořádně saunové prostředí. Když k tomu přidáme ještě 180 startujících s doprovodem, početnou skupinu fanoušků na ochozu, nezbytný rozhodcovský
sbor z Montservisu a frenetické povzbuzování
během více než dvouhodinového soutěžení,
pak mohl člověk jen tiše závidět dětem plavky
a pětadvacetistupňovou vodu. Závodů s atmosférou téměř jako při plaveckých soutěžích na
olympiádě v Aténách se kromě škol z naší

museli uběhnout. In-line závodů na silnicích
s vyloučeným provozem se v zahraničí
účastní tisíce lidí, u nás je to stále bílá vrána
a asi, jak to tak vypadá, ještě dlouho zůstane.
jš

Kulturistick˘ úspûch
Na letošním mistrovství světa juniorů
v kulturistice a fitness, které se konalo začátkem října v Opavě, si vedl velice zdatně Jiří
Beránek, člen oddílu Delta fitness z Černého
Mostu. V kategorii kulturistů nad 75 kg se
umístil v silné konkurenci na výborném 8.
místě.

Nov˘ bazén v CâM
Známé sportovní centrum FACTORY
PRO rozšiřuje od listopadu svoji nabídku služeb v zábavním Centru Černý Most o pětadvacetimetrový krytý bazén a další doprovodné aktivity. Součástí relaxační zóny bude
vířivka, sauna, pára a masáže. Do konce roku
bude vstup za pouhých 20 korun. Za 3 roky
působení na Černém Mostě vytvořila firma
FACTORY PRO centrum s širokou škálou
sportovních aktivit. Na své si tu přijde opravdu každý - posilovna, aerobic, spinning, jóga,
cvičení pro děti, dětský koutek a mnohé další. Snahou je nabízet komplexní služby pod
jednou střechou pro celou rodinu. Při budování bazénu nebylo opomenuto ani pohodlí
zákazníků. Přímo u bazénu jsou pro odpočinek k dispozici pohodlná lehátka a křesílka,
u kterých se o návštěvníky postará obsluha
z přilehlého sportbaru. V nabídce jsou různé
nealkoholické nápoje a drobné občerstvení.
FACTORY PRO zve všechny zájemce, aby
vyzkoušeli nové služby za akční cenu. Podrobnou nabídku služeb Factory Pro naleznete na www.factorypro.cz.

městské části zúčastnili také hosté z Běchovic,
Horních Počernic a Klánovic. V první kategorii (druhé a třetí třídy) zvítězili Ondřej Košek
(Horní Počernice) a Michaela Prokopová (Generála Janouška), ve druhé (4. a 5. třída) Karel
Urban a Dominika Steinerová ( oba ze ZŠ Generála Janouška), ve třetí (6. a 7. třída) David
Zelinka (H. Početnice) a Anna Pangrácová
(Hloubětínská) a nejlepší z osmých a devátých
tříd byli Tomáš Žatečka (Klánovice) a Denisa
Platilová (Běchovice).

Sportovní tance
Hudební umělecká škola se sídlem v tělocvičně ZŠ Vybíralova má stále ještě volná místa v taneční skupině Crazy Dance se zaměřením na dance aerobik a moderní tanec. Máteli chuť a zájem, stačí zavolat 606 850 515,
poslat mail na vera.drtinova@centrum.cz nebo přijít přímo na cvičební hodiny v pondělí
a ve středu mezi 16 a 17 hodinou do tělocvičny ve Vybíralově ulici 964/8.

dvoustranu připravil Pavel Vokurka, foto: autor (7) a jš
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Komunitní centrum Mot˘lek
Pro maminky na mateřské dovolené! Volná herna je nyní kromě obvyklé
dny otevřena i v pondělí a v pátek dopoledne. V tyto dny je možné současně
využít i naší služby hlídání dětí. Podrobné informace o našich službách
a pořádaných akcích naleznete na našich webových stránkách, ve vývěsních skříňkách či přímo v Komunitní centru MOTÝLEK.
AKCE PŘIPRAVENÉ NA LISTOPAD
Na akce nízkoprahového klubu jsou srdečně
zvány všechny děti, které se nudí na ulicích
mezi paneláky.
3. 11. Rasismus mezi námi.
Interaktivní přednáška pro děti a mládež.
V Motýlku, začátek v 15 hod. Vzhledem
k omezené kapacitě prosíme o předchozí zapsání v nízkoprahovém klubu nebo telefonicky. Vstup volný.
5. 11. Návštěva cirkusového představení
Akce nízkoprahového klubu.
9. 11. Výlet do planetária
Akce nízkoprahového klubu.
10. 11. Bulharsko jak jej neznáme
Srdečně zveme na již třetí cestopisnou přednášku. Můžete se těšit na poutavé vyprávění
a balkánskou kulinářskou dobrotu. Obojí pro
vás připraví paní Daniela Zaoralová. Začátek
v 18 hod. Vstup volný.
11. 11. Divadélko pro děti
Zveme na další divadelní představení pod
názvem Pohádky kouzelných balónků.
V Galerii 14 ( nám. Plk. Vlčka 686). Začátek v 17.30 hod.
16. 11. Putování po Starém Městě
Druhá poznávací výprava za historií a zajímavostmi Prahy. Potřebujete pouze lístek se
souhlasem rodičů (k dostání v nízkoprahovém
klubu) a dva lístky na MHD.
20. 11. Burza oděvů a sportovních potřeb
Nahromadily se vám doma oděvy, ze kterých vaše děti vyrostly? Zakopáváte o lyže, na
kterých už nikdo z rodiny nebude jezdit, ale je
vám líto je vyhodit? Pak je přineste do MOTÝLKU v pátek 19. 11. od 15.30 do 18.30 hod.
V sobotu si pak můžete v době od 14 do 18 hodin přijít vybrat a nakoupit z toho, co přinesli
ostatní.
24.11. Burza hraček
Další burza je určena dětem, které si chtějí
vyměnit či prodat hračky, které už jim nepřinášejí radost. Děti si je budou prodávat či kupovat samy, u mladších dětí je však možná a vítaná přítomnost rodiče. Burza proběhne mezi 14
a 17 hod. Vezměte si s sebou deku či podložku,
na které své zboží vystavíte, a případně peníze
na nákup.
27. 11. Setkání rodin před Adventem
Chcete si zkusit sami vyrobit adventní věnec
na rodinný stůl nebo keramické ozdoby na vánoční stromeček? Chcete se něco více dovědět
o adventu? Pak právě vás a vaše děti srdečně
zveme v sobotu 27. listopadu od 15 hod. do
MOTÝLKU. O Adventu nám den před jeho začátkem pár slov poví Ladislav Souček. S sebou si vezměte pouze 4 hezké svíčky. Vše
ostatní (chvojí, korpus na věnec, atd.) pro vás
připravíme.
Těšíme se, že společně strávíme hezké odpoledne. Vstup volný.
Upozorňujeme, že jsou v některých kroužcích ještě volná místa. Zveme také všechny do-

spívající do pravidelných čtvrtečních
setkáních, do Diskusního klubu od
16.30 a na společné Bubnování na
bubny djembe, které začíná od 18 hod.
PhDr. Zuzana Jelenová
předsedkyně Sdruženi
na pomoc dětem s handicapy
Komunitní centrum MOTÝLEK
Vlčkova 1067, tel :281 912 081, www.motylek.org

INDIÁNI
z âerného Mostu
Letos již potřetí proběhlo v Komunitním
centru Motýlek Indiánské odpoledne.
Celá akce si vyžádala delší přípravu, ale
než se malí indiáni sešli, bylo vše hotovo.
Mohla začít výroba čelenek s pery, náhrdelníků s napodobeninami medvědích zubů a drápů a dalších předmětů, tak známých z dobrodružných příběhů. Válečné malování na tvářích a indiánské kostýmy pak rychle
proměnily chlapce a děvčata v nefalšované
lovce z lesů a prérií.
Zahradu ozdobilo tee-pee, typické obydlí
prérijních indiánů, a protože počasí se vzdor
začínajícímu podzimu vydařilo, vznesl se
k obloze i dým táborového ohně, který dopl-

ODPOLEDNE
deskov˘ch her
Klub maminek Klubíčko a kroužek Vydry
pořádají odpoledne deskových her ve čtvrtek
18. 11. od 16 do 18 hod. ve Vlčkově ulici na
Černém Mostě. Zveme všechny holky a kluky, velké i malé (3-99 let), aby si s námi přišli
zahrát a naučit se nové i tradiční stolní hry.

Skorodospûláci
v KLUBÍâKU
Od listopadu téměř každou středu je svěřen
program pro děti v našem klubu do rukou žáků druhého stupně ZŠ Generála Janouška.
Zveme všechny holky a kluky i maminky
a babičky. Mohou se těšit na zpíváníčko, výtvarnou činnost, opičí dráhu, pohádku s dobrým koncem. S sebou doporučujeme oblečení, které se smí zmačkat a malinko zašpinit
při našich hrách. Celý program je realizován
pod dohledem zkušené pedagožky. Projekt
Děti dětem je realizován již čtvrtým rokem.
Vstup volný, poplatek heren 20 Kč za odpoledne.

Šromova 861
Praha 9 - Černý Most

nil romantickou atmosféru celého setkání.
Rytmické zvuky bubnu doprovodily taneční
rituál, který měl u našich malých bojovníků
mimořádný úspěch.
Ovšem i indiáni musí něco jíst a tak se pekly pšeničné placky. Posilněni se pak vrhli do
zápasu s tyčemi a na střelbu z luku. Indiánci
se činili a v boji s bledými tvářemi či na lovu
bizonů by jistě obstáli.
Děti poznávaly smysl indiánské symboliky, dověděly se mnohé o životě a dějinách indiánských kmenů a protože k indiánům neodmyslitelně patří i vztah k přírodě, nechyběla
ani soutěž v poznávání zvířecích stop.
I toto odpoledne mělo však svůj konec
a jak jinak naše setkání zakončit, než vyhodnocením soutěží. Nehodnotily se ale jen znalosti nebo zručnost účastníků, ale také kostýmy, čímž byla vlastně ohodnocena i fantazie.
A ten, kdo se nestal zrovna vítězem, odcházel
alespoň s nějakou dobrotou, takže žádný
z malých lovců se do svého wigwamu nevrátil s prázdnou. Především si ale každý odnášel
příjemný zážitek a poznání, což byla cena nejlepší a vítězi byli vlastně všichni a to bez
ohledu na věk.
Závěrem chci poděkovat jménem rodičů
i malých indiánů městské části Praha 14
a Magistrátu hlavního města Prahy za finanční podporu, díky které mohl MOTÝLEK akci
uspořádat a připravit tak dětem hezké odpoledne.
Mgr. A. Pondělíčková

Od 1. října rozšířila naše poradna své
služby o poradenství zaměřené na příslušníky „sexuálních menšin“.
Kromě běžných služeb nabízíme bezpečné prostředí pro ty, kdo mají jakékoliv
potíže spojené s menšinovou orientací,
genderovou/pohlavní identitou, intersexualitou (fyzickou pohlavní nejednoznačností), převlékáním (transvestitismus,
crossdressing), ať už v oblasti individuální,
partnerské, rodinné nebo obecně mezilidské. Samozřejmě nás mohou navštívit také
rodiče nebo lidé, kteří mají takového člověka v okolí a potřebují si o tom promluvit,
získat potřebné informace apod. Služby
jsou bezplatné, na přání klienta je možno zůstat v anonymitě.
Specializovaná poradna je zde proto, aby
se nikdo nemusel obávat, že narazí na předsudky nebo nedostatek informací na straně
odborníka, v žádném případě nechceme nikoho jakkoli vylučovat. Naopak bychom
rádi upozornili, že naše služby jsou zde pro
všechny, nejen pro heterosexuální páry či
rodiny. Věříme, že velká část potíží spadá
spíše než do oblasti lékařské sexuologie do
oblasti poradenství - odlišnost není nemoc!
Pokud se rozhodnete nás navštívit, můžete se telefonicky objednat na tel. 281 914
065 - J. Habr nebo 281 912 144 - P. Frančeová, případně e-mailem na glbti_poradna@centrum.cz.
Těšíme se na vás!
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Produktové noviny
do kaÏdé rodiny
v Praze 14
Tradiční produktové noviny informují o aktuálních nabídkách zboží s atraktivními cenovými relacemi všech prodejců v CČM. V platnosti budou od 13. do 21. listopadu. Jejich distribuce bude probíhat v Metru a do bytových
schránek v pátek 12. listopadu.

Velká narozeninová
klokaniáda
V nákupním CČM proběhne v sobotu 27. listopadu narozeninová klokaniáda, která bude pokračovat
v neděli 28. listopadu v zábavním Centru Černý Most.
Tato akce pro děti se koná k výročí vzniku
CČM. Program bude probíhat po oba dva dny
v odpoledních hodinách. Děti se mohou těšit
na spoustu soutěží, mimo jiné si budou moci
vytvořit svého klokánka a vysportovat se.

Černý most
zcela

v novém!
Každý si odnese dárek. Bližší informace na
webových stránkách CČM.

âern˘ most zcela
v novém!
Jak už víte, CČM svým návštěvníkům nedávno představilo nový atraktivní interiér obchodní pasáže s rozšířenou nabídkou obchodů a služeb. Pokud jste do nově upravených
prostor ještě nezavítali, máte k tomu teď jedinečnou příležitost seznámit se s prodejnou
elektroniky Datart, vyzkoušet si nejeden
z módních modelů značky H&M, ozdobit
svůj šatník doplňky Bijou Brigitte či přivonět ke stovkám omamných vůní v prodejně
Sephora. Nebo jen tak nahlédnete do prodejen Step Up či Vitaland, Baťa a Yves Rocher. Vítaným překvapením pro pohodlný
nákup jistě bude vnitřní uspořádání hypermarketu Globus s prodejnou Baumarkt.
O příjemné zpestření sortimentu se postarají
nové malé obchůdky v pasáži s nabídkou
atraktivního zboží této podzimní sezóny.

Bazén za akãní cenu!
Známé sportovní centrum FACTORY
PRO rozšiřuje od listopadu svoji nabídku služeb v zábavním Centru Černý Most o pětadvacetimetrový krytý bazén a další doprovodné aktivity. Součástí relaxační zóny bude
vířivka, sauna, pára a masáže. Do konce roku
bude vstup za pouhých 20 korun.
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LISTOPAD

NOVINKY

❍ Lindsey Davisová - Poseidonovo zlato
Historická detektivka z císařského Říma

v místních knihovnách

KNIHY PRO DĚTI
❍ Terence Blacker - E-mail ze záhrobí Horor pro děti od 9 let
❍ Dagmar Spanlangová - Pohádky ovčí
babičky
❍ Melita Denková - Popelka a další pohádky bratří Grimů
❍ Karen McCombiová - Dóóóst dobrý šoky Další ze série dobrodružství třináctileté
Alice a její potrhlé rodinky

Černý Most, Gen. Janouška 1060, tel. 281 918 142
Hloubětín, Poděbradská 489, tel. 281 869 082

❍ John Grisham - Král advokátů Román
z prostředí americké justice
❍ Tanja Kinkelelová - Synové vlčic Historický román čerpající z pověsti o založení Ŕíma
❍ Henry Denker - Sestřička Příběh mladé
zdravotní sestry čelící nástrahám osudu

Adresa knihkupectví: Mochovská 38
Hloubětín, pavilon Havana – u stanice metra
tel. 281 866 125, www.czknihy.cz

KNIHY, KTERÉ OČEKÁVÁME
V LISTOPADU
● TURISTICKÝ ATLAS ČESKO mapové listy České republiky v měřítku 1:50 000 s turistickým a cykloturistickým značením, které lze vyjmout a uložit do přiloženého mapníku.
● Ulrike Schröber - HRADY A ZÁMKY EVROPY Výpravná obrazová publikace o historických památkách především západní Evropy.
● Roman Soukup - ZAČÍNÁME FOTOGRAFOVAT DIGITÁLNĚ Digitální fotoaparáty si s klesajícími cenami začínají nacházet své
místo i v našich domácnostech. Toto je jedna
z užitečných knih, kterou mohou fotografové využít pro rychlejší pochopení nových možností,
které jim tato technologie dává.
● Vojtěch Steklač - JAK JSME SE UČILI
SLUŠNĚ NADÁVAT Nová kniha z cyklu Bořík
a spol. se odehrává o prázdninách u pekelecké babičky, ve škole i v ulicích města. Jako vždy se budete výborně bavit.
● Cecilie Eken - W.I.T.C.H. STUDNA PÁNA
MLH Nerozlučné čarodějky se musí postavit mlze, ale také najít Věčné Dítě

● Jacqueline Wilsonová - WWW.TRÁPENÍ
Učitel Speed přišel na geniální nápad. Svěřte se se
svým trápení školní webové stránce a někdo vám
třeba dobře poradí. Kde kdo má své trápení a pomoc občas přijde ze zcela nečekaného místa.
● Joachim Friedrich - ČTYŤI A PUL KAMARÁDA A UKRADENÝ DIAMANT Pes Sedmikrásek se zdá být zcela potupen, když má hrát
v reklamě na psí suchary. Svoji důstojnost však
nabude ve chvíli, kdy je během natáčení unesen
hlavní rival nafoukaný mopslík s diamantovým
obojkem. Stopa, kterou Sedmikrásek zavětří přivede celou Kallovu detektivní kancelář ke zcela
překvapivému řešení tohoto případu.
● Václav Větvička - MOJE VZPOMÍNKOVÁ
DOBRÁ JITRA Další vyprávění z pořadů Dobré jitro plná pohledů na českou i slovenskou
krajinu, ale i na to jak květiny ke svým jménům
přišly.
● Teresa Medeiros - DO SVÍTÁNÍ TVÁ Vévoda Gabriel zaplatil své hrdinství u Trafalgaru ztrátou zraku a posléze i ztrátou manželky. Plný zloby se uchýlí na rodinné panství na venkově a obklopí pouze loajálními sluhy. Nová ošetřovatelka
Samantha se jeví zpočátku jako protivná ženská,
ale vévodu k ní cosi přitahuje.
● Barbara Woodová - HVĚZDA BABYLONU Egyptoložka Candice pracuje pod vedením
uznávaného odborníka Profesora Masterse. Ten
hledá zbytky vyhořelé alexandrijské knihovny.
Candice překládá svitky a snaží se dokázat, že
královna Nefertiti byla ve skutečnosti faraon. Vše
se mění ve chvíli, kdy profesor Masters po pádu
ze schodů, pošeptá v kómatu Candice pár důležitých slov.

Závûr ãtenáﬁské soutûÏe: 10x o Praze 14
Správné odpovědi na poslední dvě soutěžní
otázky: Generál Janoušek, po němž je pojmenována ulice na Černém Mostě, byl b) velitelem letectva. Sídelní symbol (znak a prapor)
udělil Parlament ČR Praze 14 v roce c) 1997.
Z došlých odpovědí jsme vylosovali tři výherce: 1) Mojmír Kopečný, 2) Dagmar Hanáková, 3) Marta Votavová. První získává poukázku v hodnotě 250 Kč na knihu dle vlastního
výběru v hloubětínském knihkupectví Trávníček, druhý CD Hynka Tomma a třetí vylosovaný si odnese dárkovou tašku věnovanou nákupním Centrem Černý Most. Jako bonus máme i tentokrát pro každého obrazovou
publikaci Praha 14 v zrcadle času. Ceny budou k vyzvednutí po předchozí domluvě v naší redakci.
Věříme, že se vám naše soutěž líbila. Všem,
kdo se jí zúčastnili, děkujeme, rovněž si poděkování zaslouží naši sponzoři - knihkupectví Trávníček, zpěvák Hynek Tomm a CČM.
Ze všech soutěžících jsme vylosovali desítku finalistů, které vyrozumíme dopisem
o termínu setkání se starostou, od něhož
převezmou pamětní medaili a dárkové překvapení.
jš

Otevřeno:
pondělí až pátek
8.00 - 18.00 hod.
tel. 281 866 125

www.czknihy.cz

Podnikatelé
v Praze 14
Formou ankety se stejnými otázkami pokračujeme v představování podnikatelů naší
městské části. Ryze česká firma NO+BL (výrobce a prodejce kancelářského a sedacího
nábytku) byla založena v roce 1990 designerem ing. arch. Petrem Novákem. Proč jste začal podnikat právě na území Prahy 14?

„Náhodou. Začínal jsem s prodejem dřeva
v Praze 10, v roce 1992 jsem k pronájmu získal
v Hloubětíně prostor za Starou hospodou
a v témže roce také realizoval svůj první kancelářský nábytkový systém Šéf. Ten je dosud obchodně velmi úspěšný a je i nositelem značky
kvality Czech Made. V současné době mu zdařile konkurují další sestavy Partner a Senátor,
jímž jsou kromě jiných vybaveny i vrcholové
kanceláře Senátu ČR. Sortiment rozšiřují stolové systémy Prezident, Favorit, Ekonom, Šéf lux
a Šéf nova, což je jednoznačně nejúspěšnější
stolová řada z pohledově atraktivní přírodní dýhy a vysoce odolného melaminu.“
Co jste v naší městské části už stačil poznat mimo podnikatelského prostředí a kam
byste se ještě rád podíval?
„Už v roce 1989 jsem byl požádán biskupem Paďourem, abych vytvořil nový interiér
kostela sv. Bartoloměje v Kyjích. Mobiliář,
oltář, lavice a další vybavení. Moc mě to bavilo a při vzpomínce na tuhle práci i pana biskupa mám stále takový příjemný, hřejivý pocit. Jinak ovšem v dalším poznávání mám
dluhy. Jsem dost vytížen, bydlím v Praze 4
a Prahu 14 znám vlastně jen z auta a z radnice, kde mně mimochodem vycházejí velmi
vstříc. Moc se mi líbí nová část sídliště Černý
Most, prostor v ní je zahuštěný podle mých
představ. I starší paneláky nesmírně oživily
nové fasády a nástavby. Jen údržbu zeleně
bych si představoval lepší.“
Jaké jsou vaše další podnikatelské záměry?
„V roce 2001 jsem otevřel ve Skorkovské
ulici na Černém Mostě u Makra prodejnu
NO+BL s kancelářským nábytkem, židlemi,
koberci, osvětlovacími tělesy i poradenstvím.
Bylo to velké sousto, ale dnes jsme mezi pěti
nejvýznamnějšími dodavateli kancelářského
nábytku u nás s jasnými ambicemi prosadit se
i na zahraničních trzích. Pro ilustraci, roční
obrat nábytku je 100 milionů, prodej dřeva
asi 10 milionů korun. Prodejní plocha je 750
metrů a já teď chci celý prostor zrekonstruovat, vytvořit zajímavější interiér. K tomu pokračuji v dalším navrhování, novinkou je nyní systém X-line. Práce i plánů mám habaděj,
naštěstí nám v současnosti moc pomáhají počítačové vizualizace, které zhmotňují naše
myšlenky a představy.
text a foto: vok
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●

Čištění koberců, čalounění, mytí oken, úklid po
malířích, tel.: 603 973 500.
05/04
● Fa J. Macháč - rekonstrukce umakartových
koupelen obkladovými panely - bez bourání, nepořádku v bytě, rychle (3-5 dní) a levně (od 25 000) výměny van, baterií, klozetů, kuch. desek, instalace
sprch. koutů, pokládka dlažby, PVC, pl. podlah, koberců, lepení podhledů, malování, drobné zednické
a jiné práce na zvelebení vašeho bytu. Tel.: kdyko10/04
liv - 777 325 466.
● Matematiku perfektně doučí středoškolský
profesor, tel.: 281 914 562, 603 909 327.
10/16
● Taxi Varga Ákoš, tel.: 777 181 461, VW COMBI,
Climatronic, přijímám vybrané platební karty. 11/01
● Prodám 1+kk, OV, cihla, po rekontr., výhled do
zahrady, u metra Hloubětín, Kč 930 000,- tel.:
605 918 074.
11/03
● Velký kurz tvůrčího psaní: kompletní teorie i praxe žurnalistiky a televizní scenáristiky. Tradice a kvalita. Zahájení 26. 1. 2005, výuka každou středu od 18
do 20 hod. na metru Chodov. Celkem 40 hodin,
4000 Kč. Od 14 let do sta! Přihlášky: 777 066 460,
podrobné info: www.scenare.cz.
11/06
● Prodám zděnou garáž, Praha 8-Libeň, Na Čertově
vršku, cena dohodou, tel.: 732 168 982.
11/15
● Počítačové školení: Windows, Word, Excel. Naučíme ovládat počítač v pohodlí vašeho domova na přenosném počítači školitele. Tel.: 606 361 102. 11/16
● Stěhování-nonstop, firma Petr Nykl, byty, kanceláře, trezory, pianina, klavíry, tel.: 274 868 772, mobil:
11/18
602 254 817, 602 377 616.
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ZNALECKÉ OCENĚNÍ
NEMOVITOSTÍ, POZEMKŮ,
BYTŮ A STAVEB PROVEDE
Ing. Lacina Jaroslav
Praha 9-Kyje, Oborská 1468
Tel.: 281 865 533, 603 112 248

AUDOPRAVA JANEâEK
odvoz kontejnerÛ - sutû, odpad
písky - pﬁeprava materiálu - AVIA
RUDOLF JANEâEK
Bûchorská 2044, Praha 9
Tel.: 605 479 295, 608 515 540
608 001 139
Fax: 281 972 868

PODMÍNKY PRO PŘÍJEM
www.praha14.cz/~listy
O časopise

„GENERÁLNÍ OPRAVA stoupacího
vedení v domech na Praze 9 a 14“
Vážení družstevníci, vážení majitelé a správci domů,
dovolujeme si Vás tímto oslovit s nabídkou na generální opravu
elektrorozvodu hlavního stoupacího vedení ve Vašich domech.
Zakázka zahrnuje demontáž stávajícího stoupacího vedení, stávajících elměrových skříní, montáž nových elměrových skříní a nového
stoupacího vedení, včetně výměny starých Al rozvodů od elměrových
skříní k bytům, provedení v Cu.
Součástí zakázky je výměna stávajících rozvodnic v bytech včetně
moderních jističů. Se zakázkou zajistíme kompletní servis - od jednání na PRE po opravu malování v objektech.
Zařídíme za vás veškeré nezbytné formality, během realizace je
možno provést i navýšení stávajícího příkonu do bytových jednotek.
Po ukončení akce je provedena revize a vystavena revizní zpráva.
Bližší informace, dotazy a kontakt na reference lze získat v kanceláři fy na tel. čísle 281 86 19 22, 731 160 533, 603 443 927, lze se s námi spojit i elektronickou poštou: elektricke.instalace@seznam.cz.
Elektrické instalace Jan Rohan

1 cm2 =

L & L
opravna Tv, videa, hifi
opravy dálkov˘ch ovladaãÛ
po-ãt 13-19 hod.
MaÀákova 813, Praha 9-âern˘ Most II.
Tel.: 604 694 131

45 Kã

bez DPH

PLO·NÁ INZERCE

Tel.: 281 93 14 19 Mobil: 603/242 142 Fax: 281 93 15 12 www.sute-pisky.cz

11Listy/13_15

25.10.2004 19:20

Stránka 14

14

INZERCE

Zimní akce - Slender you
PRODEJ A SERVIS
JÍZDNÍCH KOL
Náchodská 2094/80
Praha 20 - Horní Poãernice
Po-Pá 9-18.30, So 9-12 hod.
Tel./fax 281 928 897

www.cyklopocernice.cz

LYÎE

●
●
●

prodej a servis
pÛjãovna
bazar

ELEKTRICKÉ
ELEK
TRICKÉ INSTALACE
INSTALACE
JAN ROHAN

❑
❑
❑
❑
❑
❑

elektromontáÏe
opravy elektroinstalace v bytech
revize elektro, vãetnû PRE a hromosvodÛ
stavební práce
sádrokartony
pro obãany Prahy 9 a 14 sleva 10% na práci
Podûbradská 124, Praha 9, metro Hloubûtín
Tel./fax: 281 86 19 22, 603/443 927
elektricke.instalace@seznam.cz

BAZAR - LYÎE, BùÎKY, SNOWBOARDY
Dovoz ·v˘carsko
Bezkonkurenãnû nízké ceny
ãtvrtek 8 - 18 hod., tel.: 777 246 373
Jezdovická 313, P14-Hostavice

Další z hrdinů leteckých bitev druhé světové války
přijde na řadu opět v prosincovém vydání
Listů Prahy 14. Bude to:

Plk in mem. STANISLAV FEJFAR

P¤ÍJEM
INZERCE
PO + ST 8–12
13–17.30 hod.
ostatní dny
podle dohody
❖

☎ 281 005 581
pí Rudolfová

UZÁVùRKA
LISTÒ ã.
12/2004
15. 11. 2004

Milé zákaznice, dovolte mi pozvat Vás
do našeho salonu Slender You, kde Vás přivítá a cvičením povede odborně proškolený
personál. Slender You je cvičení na 6 originálních amerických proštíhlujících stolech.
K těmto stolům máme program na zpracování Vašich dosažených výsledků a analýz
vaší postavy při vstupu i při ukončení. Při
správném cvičení na stolech dosáhnete
zpevnění svalstva zejména břišního a bederního, odstranění bolesti krční a bederní
páteře, ale i kloubů, zvýšení efektivnosti
metabolismu, prokrvení a prokysličení celého těla a tím i nabourání celulitidy. Cvičení je nejen pro zdravé, ale i pro lidi se zdravotními potížemi. Vzhledem k tomu, že
u nás dbáme na kvalitu cvičení a držíme se
postupu cviků i doby určené ke cvičení, nemusí se obávat zdravotních potíží ani ti, kteří nejsou zvyklí na pohyb. Máme stále příznivé ceny - měsíční permanentka je za 1200
Kč. Stále platí slevy pro důchodce i invalidní důchodce. První hodina je tu pro Vás
zdarma, při předplacení 10 hodin získáváte zdarma 1 hodinu Rolletiku. Ten je určen na zmenšení objemu postavy, zpevnění
svalů, vypnutí kůže a odbourávání celulitidy. Prokrvuje silně tkáň a svaly, povzbuzuje látkovou výměnu a tím zmírňuje otoky.
Ale i Rolletik má svá pravidla. Při postupném přivykání na tento stůl, které je opravdu nutné, můžete při nejdelší možné době
cvičení 45 minut dosáhnout celkové lymfodrenáže, která je pro tělo velmi prospěšná. Můžete si zakoupit nové a výhodné
permanentky na 100 minut, 200 minut s 1
hodinou zdarma, 300 minut s 1,5 hodinou zdarma. Správnou volbou permanentky si tedy můžete dopřát 1 minutu již za 2
Kč. Výborným proštíhlujícím doplňkem
jsou i skořicové zábaly, které nabourávají
celulitidu, prohřívají svaly a zmírňují otoky.
Úbytek v cm je měřitelný ihned po zábalu.
Před prvním zábalem provádíme test citlivosti pokožky na skořicovou silici obsaženou v krému. Máte možnost volit mezi 5
nebo 10 zábaly. Můžete u nás také využít
solárium, kde máme nové trubice a tudíž
jsme připraveny bojovat se zimní depresí,
která se velice často v tomto období dostavuje. Také k soláriu máme připravené permanentky a slevu na kosmetiku. Náš odborný personál Vám sestaví proštíhlující plán
z vybraných služeb. Každá zákaznice, která
si zaplatí libovolnou permanentku nebo
předplatí cvičení na stolech, dostane v listopadu ještě překvapení. Tato akce platí do
konce tohoto roku. Těšíme se na Vaši návštěvu a věříme, že i Vy se stanete jednou
z našich 1600 stálých spokojených zákaznic. Telefonické informace a objednání na
tel.: 281 860 173 a najdete nás v Hloubětínské 1/38, Praha 9.

OPTIK

Helena
Matušková

P-9 metro Hloubûtín, DÛm sluÏeb tel.: 281 869 086
P-9 poliklinika â. Most
tel.: 281 912 531
P-9 H. Poãernice, zdr. stﬁedisko tel.: 281 922 814

Měření zraku, kontakt. čočky

Sleva -50% na obruby
Platba platebními kartami moÏná
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·ATNÍ SK¤ÍNù SPILKA
w w w. s p i l k a - i n t e r i e r y. c z
❑ v˘roba a montáÏ ‰atních
skﬁíní, kuchyÀsk˘ch linek
a ob˘vacích stûn
❑ 78 druhÛ imitace dﬁeva
❑ 3 druhy d˘hy
í skﬁínû
❑ zrcadlové dveﬁe v pûti
evnûj‰
jl
e
N
barvách
❑ ratanové dveﬁe, Ïaluziové dveﬁe

Pﬁedvádûcí stﬁediska:
Praha 8 Sokolovská 377/141
(Palmovka)
tel.: 605 297 348
Praha 10 Na Vr‰ovskou horou 4
(OKAY)
tel.: 267 107 307
fax: 281 914 758
Praha 9 Breicetlova 771
(âern˘ Most)
tel.: 603 242 133
e-mail: l.spilka@volny.cz

opad
ﬁíjen-list %
s l e v a 30

Nejlevnûj‰í skﬁínû pﬁijìte se pﬁesvûdãit
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P arádní Rio Rokytka
Už po jedenácté patřila Rokytka v závěru října vodákům. Ač v té
době už jsou řeky asi měsíc zamknuty, Rio Rokytka respektuje výlovy na horních rybnících a také přání Lesů hl. m. Prahy, které i letos
zajistily dostatečný průtok vody ke spokojenosti více než dvou stovek vodáků. Na desetikilometrové plavbě od Kyjského rybníka až
k Libeňskému ostrovu se překonává celkem 17 jezů, což je průměr
asi jako v Českém Krumlově nebo v Táboře. Největší pozornost poutá jez pod třemi mosty v Hloubětíně. Tady to koncem října vypadalo
jako uprostřed léta někde mezi Lenorou a Novou Pecí. Všech asi 120
lodí dorazilo v pořádku do cíle u skautského srubu Vatra, který na Libeňském ostrově stojí už od roku 1932. Tam se v parádním podzimním dnu hodnotilo, naplňovaly se žaludky a spřádaly plány na další
text a foto: vok
vodáckou sezónu. Ahóóój!

