12Listy/Obálka

24.11.2004 13:24

Stránka 1

MùSÍâNÍK OBâANÒ âERNÉHO MOSTU, HLOUBùTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC

12/2004

V

ánoční a novoroční svátky jsou pro většinu z nás stále nejkrásnějším obdobím v roce, byť se z nich začínají vytrácet některé tradiční zvyky i dřívější ráz, přetrvávající staletí. Adventní věnce, pečení cukroví, vánoční kuba, štědrovečerní kapr, lití olova, objevování hvězdiček v jablku, házení střevícem, půlnoční mše, prskavky, štamprlička něčeho ostřejšího, rodinné rozjímání na konci roku. Tuhle pohodovou i pokornou atmosféru navozují už podzimní výlovy,
za které můžeme poděkovat J. Štěpánkovi Netolickému, jenž začal v 16. století budovat jihočeský rybniční systém. Ten
po něm dokončil Jakub Krčín z Jelčan a Sedlčan. Tohle jméno je v naší městské části obzvlášť vážené, vždyť je po něm
pojmenováno náměstí v Kyjích. Aby toho nebylo málo, tak šest desítek zdejších ulic má název po některém z rybníků.
A nejsou to jen tak obyčejné rybníky. Rožmberk, Svět, Hejtman, Vajgar nebo Jordán, to jsou pojmy. V té plejádě dalších by se určitě neztratil Velký počernický rybník, největší v Praze, z jehož výlovu pořídil snímek Karel Vosátka.
Doufejme, že tento vánoční symbol nám zůstane. Když už se nepovedlo za čtyřicet let nahradit kapra borščem, nenechme si ho nyní „zamerikanizovat“ desetikilovým krocanem. Zvládněte v klidu předvánoční shon a užívejte si v pohodě závěr letošního roku, ve kterém jsme si mimo jiné připomínali také desáté výročí vzniku Prahy 14. Tak hezké i veselé Vánoce a šťastný rok 2005.
vok

■ ZDARMA

www.praha14.cz

redakce 281 005 580-2

inzerce 281 005 581
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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

Pozvánka na prosincové
zastupitelstvo
V pořadí dvanácté zasedání Zastupitelstva MČ Prahy 14 se bude konat
v úterý 21. prosince od 14.15 hod.
v Galerii 14, náměstí Plk. Vlčka 686,
Černý Most. Připomínáme, že jednání
zastupitelstva jsou veřejná.
Na svém 46. jednání dne 2. 11.
Rada MČ mj.
● souhlasila s přidělením bytu z kvóty hlavního města Prahy o velikosti 3 + 1 manželům
Hartmanovým
● souhlasila s odmítnutím žádostí na prominutí poplatků z prodlení za pozdní úhradu nájemného, popř. ještě nezaplaceného nájemného, těm nájemcům, kterým Rada městské části Praha 14 již v minulosti poplatky z prodlení
prominula
● schválila prodloužení nájemní smlouvy na
byt 1+0 v ul. Kardašovská Ž. Ferencové na
dobu určitou - jednoho roku a na byt 1 + 1 v
ul. Kardašovská manželům Kratochvílovým
na dobu neurčitou
● schválila ukončení nájmu bytu 2 + 1, nám.
Plk. Vlčka s Českým statistickým úřadem
v Praze 10 a schválila přidělení předmětného
bytu manželům Plicovým na dobu jednoho
roku
● schválila podání výpovědi z nájmu bytů
nájemcům podle § 711 odst. 1, písm. h)
obč. zák. z důvodu, že nájemci byt neužívají
bez vážných důvodů, podle § 711 odst. 1
písm. d) obč. zák., z důvodu hrubého porušování povinností nájemce a podle § 711, odst.
1, písm. g) obč. zák. z důvodu, že má nájemce dva byty
● souhlasila s prominutím poplatků z prodlení I. Stuchlé ve výši 22.140 Kč za pozdní
úhradu nájemného
● souhlasila s úpravami základnové stanice
na budově č. p. 670, k. ú. Hloubětín
● souhlasila s odesláním stanoviska Městské
části Praha 14 k vyhlášce hl. m. Prahy o aktualizaci cenové mapy pro rok 2005
● vzala na vědomí zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci „aktualizace Strategického
plánu hlavního města Prahy“ podle ust.
§ 10 d) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování
vlivů na životní prostředí
● souhlasila s vrácením nevyčerpané účelové investiční dotace MŠ Kostlivého na účet
Městské části Praha 14

Na svém 47. jednání dne 16. 11.
Rada MČ mj.
● doporučila orgánům hl. m. Prahy zakázat
formou obecně závazné vyhlášky konzumaci
alkoholu na určených veřejných prostranstvích
● souhlasila s uvolněním finančních prostředků na spoluúčast při úhradě skládaných
map ve výši 50.000 Kč
● souhlasila s převzetím garance a zabezpečením jednotné a dlouhodobé primární protidrogové prevence na základních školách zřizovaných Městskou částí Praha 14
● nesouhlasila s rozšířením subjektu smluvního vztahu o nájemce firmu GORIZONT
PRAHA, s. r. o., v nebytových prostorách
v objektu č. p. 742 ul. Bryksova
● souhlasila s uzavřením smlouvy o zřízení
věcných břemen (právo užívání částí pozemků v k. ú. Hloubětín za účelem údržby a oprav
parovodu) mezi společností COLAS CZ, a. s.
a Městskou částí Praha 14
● souhlasila s uzavřením nájemní smlouvy
na pronájem části pozemku parc. č. 1760, díl
2, k. ú. Kyje o výměře 400 m2, P. Máchalovi
za nájemné ve výši 7 Kč/m2/rok
● souhlasila s vyslovením kladného stanoviska pro potřeby stavebního řízení k umístění zahradního domku na část pozemku parc. č.
1760, díl 2, k. ú. Kyje, ve svěřené správě nemovitostí MČ Praha 14
● vzala na vědomí oznámení o zahájení
územního řízení k umístění stavby „Bytový
areál Jahodnice“ a požaduje doplnění projektové dokumentace k územnímu řízení.
MČ Praha 14 po prostudování a projednání
příslušné projektové dokumentace požaduje,
aby investor do projektové dokumentace
k územnímu řízení zapracoval:
1. víceúčelový sportovní areál na ploše
určené územním plánem jako území sloužící
pro sport a tělovýchovu (SP)
2. protihluková opatření z komunikace
Českobrodská
3. protihluková opatření ze Štěrboholské
radiály i na stávající zástavbu
a dále požaduje:
1. řešit dopravu v klidu tak, aby rezidenti
měli dle příslušných předpisů zajištěno parkování ve vlastních objektech (garážová stání či
garáže) a odstavná místa (parkovací stání)
umístěna na povrchu byla pouze pro návštěvníky
2. vytvořit podmínky pro docházku dětí rezidentů do MŠ a ZŠ
● souhlasila s odvoláním proti rozhodnutí
o umístění stavby „bytový dům Šestajovická,
Hloubětín“ (z důvodů nesouladu se závaznou
částí územního plánu a nevhodnosti umístění
této stavby do plochy zeleně ve stávající obytné zástavbě)

● vzala na vědomí oznámení o zahájení
územního řízení na umístění stavby „bydlení
nad Rybníkem - Kyje“ a neměla námitek
k umístění této stavby
● souhlasila s návrhem pronájmu tělocvičny
v objektu ZŠ Hloubětínská ve školním roce
2004/2005

Z odborn˘ch komisí
Rady Mâ Praha 14
Komise životního prostředí (4. 10.)
Komise se seznámila s plánem odpadového
hospodářství hl. m. Prahy, vzala na vědomí
zprávu o jednání ve věci revitalizace rybníčku
Aloisov, seznámila se s dopisem I. Občanského sdružení Hloubětín ve věci úpravy dětských hřišť. Komise nesouhlasila s navrženým
řešením výstavby parku a dětského hřiště
v rámci bytového areálu Jahodnice a doporučila Radě návrh na vybudování víceúčelového
sportovního areálu. Komise doporučila, aby
Rada zadala vypracování akustické studie pro
území vymezené ulicemi Zelenečská, Kolbenova a Poděbradská v Hloubětíně.
ing. Marie Veselá, tajemnice komise
Komise regionálního plánování (27. 10.)
Členové komise byli seznámeni s prioritami, programy i aktivitami první etapy Strategického plánu hlavního města Prahy ( implementace na období 1999-2006) a v diskusi se
soustředili především:
na dopravu - nárůst automobilové dopravy,
její dopad na životní prostředí (znečištění
a hluk v zástavbě podél hlavních tahů, které
procházejí v naší městské části a jak účinně
tomu v místních podmínkách čelit)
na trh s byty, bytovou výstavbu, její financování, regeneraci a hospodaření s energiemi
(využívání plynu a plynofikace a navracení se
k pevným palivům vlivem narůstajících cen
za plyn).
Komise doporučila uplatnit následující
priority:
zajistit plynulou navaznost nových úseků
pražského silničního okruhu ve východní části na D 1 a severním směrem na D 8
vytvořit dopravní opatření na zamezení
tranzitní dopravy přes městské části na okrajích hlavního města
využít stávajících železničních tratí (příp.
i vleček) pro zásobování nákupních center.
ing. Jana Lebedová, tajemnice komise
Školská komise (1. 11.)
Školská komise projednala návrh na ukončení smluvního vztahu ZŠ Chvaletická, která
je v režimu Správy majetku Praha 14 a.s.. Neměla námitek, aby v tomto režimu zůstala
ZŠ Vybíralova a nově se začlenila ZŠ Gen. Janouška. Vzala na vědomí materiál „Zkušenosti dětí a mládeže m.č. Praha 14 s návykovými látkami“, který jí poskytla komise pro
prevenci kriminality. Školská komise projevila zájem o zhodnocení výstupu tohoto materiálu.
Dále projednala žádost o přidělení školnického bytu paní Daně Svobodové v MŠ Štolmířská. Na základě podkladů, které předal bytový úsek, školská komise nedoporučila přidělit byt paní Daně Svobodové a současně
doporučila využít tento byt pro pedagogické
pracovníky, kteří jsou zaměstnáni v školských
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zařízeních MČ Praha 14. Komise vzala na vědomí sdělení paní Černé, že se vzdává členství ve školské komisi. Projednala stanovisko
odboru výstavby a dopravy ke značení přechodu ve Vizírské ul. - podnět školské komise
z minulého jednání. Na základě místního šetření bylo rozhodnuto, že odd. dopravy připraví změny dopravního režimu. Dále proběhla
diskuse k novému školskému zákonu. Školská komise doporučila, aby Městská policie
zvýšila svojí aktivitu před objekty školských
zařízení a v případě zjištění, že děti kouří nebo požívají jiné návykové látky, vyvodila z tohoto zjištění závěry v rámci své působnosti.
Alena Naidrová, tajemnice komise

Z jednání v˘borÛ ZMâ Praha 14
Výbor pro dopravu (20. 9.) a (25. 10.)
Výbor se seznámil se studií obytného souboru sver - jih a doporučil přepracovat jeho
dopravní napojení na Broumarskou ul. s přihlédnutím k tomu, že stávající frakvence na
této komunikaci je cca 17 000 automobilů za
24 hod. Výbor doporučil napojení pouze
v jednom bodě a to formou kruhového objezdu. Zároveň upozornil na možnost zvýšení
hladiny hluku z Broumarské ul.
Výbor se na jednání 25. 10. seznámil s oběma variantami zklidnění dopravy v historickém jádru Kyjí. Konstatoval, že obě jsou z dopravního hlediska srovnatelné. K tomu, aby
bolo možné se rozhodnout pro jednu z variant,
je zapotřebí jejich posouzení v širším kontextu, především z hlediska urbanistického řešení celé této části Kyjí.
ing. Károly Pallagi, tajemník výboru
Poznámka: Usnesení a zápisy z jednání ZMČ
Praha 14 a usnesení Rady MČ Praha 14 najdete na internetové stránce radnice www.praha14.cz. Upozorňujeme, že návrhy výborů a komisí jsou dle zákona o hl. m. Praze pro jednání
zastupitelstva a rady pouze doporučující.

Granty 2005
V předstihu přinášíme stručnou informaci o grantech, jež bude naše městská část
zanedlouho vyhlašovat pro rok 2005. Budou na programu nadcházejícího jednání
zastupitelstva 21. prosince. Témata pro
příští rok zůstávají stejná jako letos: 1) oblast sociální péče, 2) oblast protidrogové
prevence a prevence kriminality, 3) oblast
kultury a využití volného času dětí a mládeže, 4) oblast sportu a tělovýchovy. Zájemci
o granty z rozpočtu MČ Praha 14 si již mohou připravovat svoje projekty, co se týče
žádostí, ty se budou podávat na předepsaných tiskopisech (budou zveřejněny na webových stránkách radnice a zároveň k vyzvednutí v podatelně úřadu - termín ještě
upřesníme a zveřejníme v Listech). Rovněž
budou k dispozici jako letos konzultanti pro
všechny čtyři oblasti, na něž se žadatelé budou moci před podáním žádosti obracet
o radu a pomoc.
jš
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K 86. v˘roãí âSR
U pomníku hloubětínských občanů
padlých v první světové válce se 27. října
uskutečnilo slavnostní shromáždění s položením věnců u příležitosti 86. výročí
vzniku samostatného československého
státu. Mezi přítomnými byli zástupci
Českého svazu bojovníků za svobodu,
Československé obce legionářské, představitelé MČ Praha 9, MČ Praha 14 a některých politických stran. Hlavní projev
přednesl zástupce starosty Prahy 14 ing.
Miroslav Skala. Setkání bylo ukončeno
státní hymnou. Bohužel, těchto pietních
aktů se účastní jen hrstka starší a seniorské generace. Připomenout si takto odkaz 28. října by bylo ale namístě především pro mladou generaci, leč zdejší základní a střední školy se těchto
významných aktů nikdy neúčastní.
text a foto: jš

Novinka - sbûr nápojov˘ch kartonÛ
Dne 1. listopadu 2004 byl Magistrátem
hlavního města Prahy zahájen zkušební
sběr nápojových kartonů na území hlavního města. Tento sběr je prováděn na městem vybraných stanovištích.
V praxi to znamená, že na vybraná stanoviště sběrných nádob na tříděné složky komunálního odpadu (papír. plasty. sklo) jsou přidány nádoby o objemu 240 l, zřetelně označené “NÁPOJOVÉ KARTONY„. Do takto
označených nádob mohou občané odkládat
vícevrstvé obaly od nápojů ( např. od džusů,
mléčných výrobků, vín apod.), a to stlačené
a beze zbytků nápojů. Na území MČ Praha 14
byla magistrátem vybrána tato stanoviště:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)

Arnošta Valenty x Hlaďova
Bobkova 747
Bouřilova x Bojčenkova
Bratří Venclíků
Bryksova č.p. 952
Bryksova č.p. 780
Cíglerova č.p. 1087
Doležalova č.p. 1036
Dygrýnova č.p. 821
Františkova
Gen. Janouška č.p. 893
Gen. Janouška x Smikova
Chvalská x Klánovická
Jordánská x Peluškova, dočasně přemístěno - Borská x Těrlická
Kardašovská č.p. 626
Kpt. Stránského č.p. 961
Kučerova x Mansfeldova
Lipenské náměstí
Mochovská x Slévačská
Irvingova

21)
22)
23)
24)
25)
26)

Paculova - slepá u jeslí
Ronešova x Volkova
Slévačská x Kukelská
Vašátkova č.p. 1012
Vybíralova - u jeslí
Zelenečská č.p. 510

Pokud se prokáže, že třídění nápojových
kartonů v Praze má smysl, dojde v průběhu
příštího roku k jeho proměně na stálý systém.
Další informace je možné získat na www.praha-mesto.cz.
Ing. Marie V e s e l á
vedoucí odboru životního prostředí
Důležité upozornění o velkoobjemových
kontejnerech. V zimním období počínaje prosincem nejsou velkoobjemové kontejnery ze
systému hlavního města a zajišťované naší
městskou částí přistavovány. Jejich přistavení
bude obnoveno opět v březnu příštího roku.
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FRANTA A REON:
náhodné umûlecké protiklady

oman Franta z Černého Mostu a Reon z Jahodnice, dva toho času nejznámnější výtvarní umělci z Prahy 14, kteří zdánlivě nemají nic společného kromě naší městské části. Zcela náhodou
R
oba současně vystavují - Franta v Českých Budějovicích a Reon v Lucerně. Jejich výstavy rovněž
náhodou trvají shodně do 12. 12., aniž to tuší. Pro Reona budou mít tyto dvě dvanáctky patrně magický význam, odpovídající jeho naturelu, jenž je zcela odlišný od naturelu Romana Franty. To samé platí o jejich malířském stylu, v němž není zrnka podobnosti. Asi jako oheň a voda, nebo noc
a den. U Romana Franty například barevný „brouk v ruce“ malovaný akrylem, u Reona zase mystická kráska s mušlí, namalovaná bravurně renesanční technikou...Věřme, že se dočkáme výstav obrazů těchto věhlasných umělců i v naší Galerii 14, kde jsme měli zatím možnost shlédnout pouze
expozici fotografií-montáží-experimentů z tvůrčí dílny Romana Franty.
jš

Franta u âerné vûÏe
Alšova jihočeská galerie (AJG) v Hluboké
nad Vltavou zařadila do svého programu na
letošní rok výstavu Brouk v ruce akademického malíře Romana Franty. Prezentace jeho díla probíhá od 4. listopadu do 12. prosince
v prostorách Wortnerova domu AJG u Černé
věže v Českých Budějovicích. Vystaveno je
asi 60 obrazů z let 1990-2004, vydán byl i obsáhlejší katalog autorova díla. Na české výtvarné scéně se Roman Franta dostává do popředí již od roku 1995, kdy se v Českých Budějovicích (Dům umění) představil se svým
prvním velkým projektem, nazvaným Tataku
(zkoumal možnosti expresivní malby ve spojení s japonskou rytmickou hudbou.). Od roku
1997 je odborným asistentem na Akademii
výtvarných umění v Praze.
Poloha tvorby Romana Franty se pohybuje
ve většině případů v okruhu malby. Od samotného počátku má před sebou jasný koncept, jeho obrazy se sdružují do jednotlivých
cyklů, které vždy řeší jeden prioritní problém.
Mezi první se řadí kompozice jednoduchých
Krásné dětství prožil v Jahodnici a jejím
okolí Jan Zahradník, dnes malíř a sochař
s pseudonymem Reon. Narodil se v revolučním
roce 1948, po dědečkovi z maminčiny strany
zdědil malířské nadání, prvními olejovými obrazy se mohl pochlubit už v deseti letech, ale
tehdejší režim mu nedovolil studovat na výtvarné škole. Ovšem obětavá maminka mu zařídila učební obor keramik u mistra Josefa Ši-

geometrických ploch v základních barevných
odstínech. Jako protiklad pak vznikl cyklus
gestických a kaligrafických obrazů. V další

Reon v Lucernû
můnka, jehož byl jediným učněm. Po sovětské
okupaci v roce 1968 žil dlouhých jedenadvacet
let v emigraci, nejprve v Itálii, poté ve Švýcarsku, Monaku, Belgii, aby se natrvalo usadil ve
Francii, kde se stal uznávaným kumštýřem. Jeho obrazy, malované renesanční technikou,
jsou oknem do světa fantastického a mystického prostoru poetického symbolismu imaginární
legendy Argondie - Říše snů, kterou si vysnil
ve svých dvaceti letech. Vystavoval v USA i po
celé Evropě, po návratu domů samozřejmě nejvíc v Čechách a na Moravě. Naposledy v Kutné Hoře a v Kladrubech u Stříbra. Na konci listopadu měl další vernisáž ve svém rodném
městě, v kavárně kina Lucerna. Zajímavou pozvánkou na tuto výstavu budiž krátký úryvek
z dlouhé básně s neméně dlouhým názvem
Krása je nezměřitelná, a to dobře je. Autorkou
poetického pozvání je Reonova maminka, paní
Věra Zahradníková.
Konečně vcházíš do výstavní síně,
pohled, který tě čeká, zatají ti dech,
nohy najednou chovají se líně.
A oči vychutnávají, že vidí a oslněny jsou,
těkají z jednoho obrazu na druhý,
který je krásnější tipujou.
Těžko říci, kterému přednost dáti,
na každého zapůsobí jiný, který zážitek dá ti.
Krása je nezměřitelná, a to dobře je,
protože každému srdce okřeje.

etapě se objevuje řada artefaktů s izolovanými
detaily obrazů z dějin výtvarného umění. Následovaly detaily přírodních struktur (ovoce,
kmeny stromů, listy agáve apod.). Vyústění
těchto snah se promítlo v obrazech zaznamenávajících hemžení brouků (mandelinky) nebo jiných živočišných druhů (plazi).
Roman Franta patří v současnosti k předním umělcům mladší, potažmo střední generace, samostatně vystavoval mimo Česko především v USA a Německu. Motivická a výtvarná výjimečnost, která prostupuje jeho
obrazy, vychází z nekompromisnosti člověka,
který v sobě cítí povinnost upřímně a důsledně prozkoumat celou šíři své tvůrčí reflexe,
někdy až do extrémů, je-li třeba. V tom je právě výjimečnost a autenticita dosavadního díla
Romana Franty.
Mgr. Vlastimil Tetiva,
kurátor sbírky 20. století AJG
Všichni se radují, všichni oblaženi jsou
a s rozechvělým nitrem Reonovi děkujou.
Za to, že jim dal pocítit víru, že ještě žije duše,
a ne že za technikou pěšky kluše.
Reonovu výstavu obrazů z imaginární říše
Argondie ve foyer kina Lucerna, která vás
v předvánočním čase určitě potěší na duši,
můžete shlédnout až do 12. prosince 2004.
text: vok, foto: z kalendáře na rok 2005
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Rozmanité trio umûlcÛ se pﬁedstaví v Galerii 14
Ve středu 8. prosince 2004 v 17 hodin bude slavnostně zahájena výstava tří přátel v Galerii 14, kde všichni zúčastnění jsou
originální a neopakovatelní svým uměleckým projevem. Václav
Nykl a Jiřina Olivová ztvárňují své vize a sny prostřednictvím
barev, štětce a plátna. Antonín Břicháček vnesl do svých uměleckých předmětů osobitý styl v pevném a harmonickém souznění kovu s kamenem.
Václav Nykl je hostavickým rodákem.
V Galerii 14 vystavuje poprvé a ve své
malířské tvorbě navazuje na odkaz českého malířského realismu. Maluje od dětství a rád. Věnuje se krajinomalbě, portrétům a zátiší, které zpracovává technikou olejomalby. Svou lásku k přírodě i ke
zvířatům ,nasával‘ plnými doušky již od
dětství na farmě - v typickém vesnickém

Václav Nykl

pláten si také vybírá jednotlivé artefakty
přírody, které poskládá do jednotlivého
celku, třeba do kompozice kamenů.
V malbě je velmi všestranná (portréty,
květinová zátiší, pražské motivy, kovové
plakety či tzv. kuchyňské motivy.
Antonín Břicháček vtiskl do své
tvorby zcela jiný rozměr a spojil dohrojmu i touhy vstoupil do lůna panenské mady hrdost kovu s elegancí achátu. Anpřírody. Václav Nykl je také autorem tonín Břicháček je všestranným umělKrista na kříži v Dolních Počernicích cem. Píše básně, fotografuje i vytváří
a Kolodějích.
umělecká díla z kovu a kamene. Jeho těžítka, svícny, hodiny
(v kovu je vsazen
achát) jsou vyjádřením nepřehlédnutelného specifického
uměleckého žánru.
Vytvořené rostlinné
a přírodní motivy
vhodně
doplní
všechny moderní interiéry. Je také autorem ekumenického
Památníku milénia
v Dolních Počernicích, který vznikl
s myšlenkou dát lidstvu naději do dalších tisíciletí. Zde se
Václav Nykl - kostel s. Bartoloměje v Kyjích
také podílel na reS manželi Břicháčkovými se mohou konstrukci památníku padlých z I. světopravidelní návštěvníci Galerie 14 setkat vé války.
podruhé.
Jiřina Olivová-Břicháčková je všestrannou umělkyní a ,hnací‘ silou jahodnického ateliéru pro děti Ars Pueris. Paní Jiřina je známá svými melancholickými a nitkovitými malířskými ,zkratkami‘
přírodních motivů. Se zaujetím vytváří
malířské kreace s citlivým barevným vyjádřením. Její krajinomalby jsou protknuté barevnou melancholií svébytného
vidění. Pro její umění je charakteristický
moderní pohled na krajinu. Do svých

koloritu. Před třiceti pěti lety se přesunul
z Hostavic jen o kousek dál do Dolních
Počernic, kde si pomyslně ,zasadil strom, oženil
se, postavil pěkný rodinný domek a zplodil syna
i dceru. Nejvíce je vyhledáván pro své realistické portréty, kde dokonale vystihuje osobitost
a vnitřní naladění zobrazovaného modelu. Inspiraci přírodních scenérií
nalézá nejen v okolí svého bydliště, ale i ze
svých cest k příbuzným
na Vysočinu. Miluje přírodu a její neopakovatelnou atmosféru zaznamenává mistrovskou barevností a dokonalostí, že
Jiřina Olivová-Břicháčková
pozorovatel nabývá do-

Antonín Břicháček
Tuto výstavu vřele doporučuji. Rozhodně této možnosti využijte, neboť do
jednoho originálního celku se spojily tři
různorodé výtvarné projevy, které vás jistě potěší v předvánočním čase. S přáním všeho dobrého.
Renáta Rudolfová
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P¤EKROâIT
práh budoucnosti

Tuto neděli 5. prosince od 14 do 17 hod. máte poslední možnost shlédnout výstavu Překročit práh budoucnosti. Touto expozicí se uzavírá série letošních výstav
k 10. výročí Prahy 14, konaných pod záštitou starosty Miroslava Froňka. Díky
předchozím dvěma jste měli možnost seznámit se jak s historií Kyjí, Hloubětína,
Hostavic a Černého Mostu, tak s existencí Prahy 14 během posledního desetiletí.
Nyní jsou v Galerii 14 na Černém Mostě vystaveny projekty a architektonické
studie novostaveb, jež byly nedávno realizovány, nebo jsou ve stádiu návrhu či
výstavby před dokončením. Bez projektantů a architektů těchto staveb by nezískala Praha 14 tvář, kterou má, a kterou důvěrně známe. Přestože největší stavební boom má naše městská část již za sebou, její území stále přitahuje nové investory. Právě probíhající výstava je toho nejlepším důkazem. Konkrétně se v Galerii 14 můžete seznámit s těmito obytnými a dopravními projekty:

Vernisáži výstavy předcházelo slavnostní předání automobilu Renault Kangoo, pořízeného ze sponzorských prostředků. Provozovatelem vozu bude Oblastní spolek Českého červeného kříže v Praze 9 a 14. Využit bude pro potřeby domu sociálních služeb, pečovatelské služby a domácí pečovatelské péče v Praze 14. Na jeho zakoupení přišpěli tito sponzoři: Belstav Praha, s.r.o., Betostav, s.r.o., Cebeco Seeds, s.r.o., Colas Cz, a. s.,
Ekohydrogeo Žitný, s.r.o., ing. Stanislav Červený - Tiesse, Insa, s.r.o., Inset, s.r.o., J.I.H. ing. Jiří Huptych, Klima-Clasicc, s.r.o., Kolektory Praha,
a.s., Makro Cash and Carry ČR, s.r.o., Montservis Praha, a.s., Omikron Dural, s.r.o., Pragis, a.s., Pražské služby a.s., Promat, s.r.o., Provos, spol.
s r.o., Pražská energetika, a.s., Revita-G, a.s., Siko koupelny, a.s., Skanska Cz, a.s., Sparta Černý Most, s.r.o., Správa majetku Praha 14, a.s., Triga, s.r.o., Václav Fabián Tiskárna, Zdeňka Zemanová - Agentura 1+1.
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Cikne âhave
v Mot˘lku

Vernisáž zpestřila modní přehlídka děvčat ze soukromé střední školy Start a vystoupení břišní tanečnice.

V sobotu 16. října jsme zahájili činnost
našeho romského sdružení v klubu Motýlek
na Černém Mostě. Byli jsme nervozní, jestli někdo přijde. Dorazolo dost dětí i s rodiči
a nakonec se v jedné místnosti nedalo ani
dýchat, kolik nás tam bylo. Měli jsme nachystané občerstvení a malé dárečky pro děti. Něco jsme dostali a víc jsme rozdávali
z vlastních finančních zdrojů. Děti i rodiče
pozorně naslouchali Ireně Daňkové a Štefanu Žoltákovi, kteří jsou spoluzakladateli
Cikne Čhave a vedou kroužky ve sdružení.
Je konec listopadu a stále se scházíme
v klubu Motýlek. Děti zde hrají vědomostní
hry, které je baví, protože se vše týká učiva
ve škole, malují vlajky zemí, které znají. Také nás navštívil pan farář a chtěli bychom
s dětmi uspořádat Mikulášskou besídku, pokud seženeme finance.
Julka Vodrážková

Andûlé

Areál CČM - Zábavní centrum, IKEA (celková souhrnná studie), model CČM (1995),
bytové domy Černý Most (realizováno), nástavba bytového domu v Cíglerově ul. (ve výstavbě), rozšíření Kolbenovy ulice (zkolaudováno), Vysočanská radiála (vydáno územní
rozhodnutí a před vydáním stavebního povolení na část Kbelské ul.), LIDL v Hloubětíně
(v územním řízení), návrh modlitebny na Černém Mostě, urbanistická studie Velkého rozvojového území Vysočan (zahrnuje i část
Hloubětína v Praze 14), bytový dům v Šestajovické ul. (v územním řízení), architektonická studie Krčínova náměstí (z roku 2002),
obytný soubor Broumarská (sever + jih) - dokumentace k územnímu rozhodnutí, leden
2004, bydlení nad rybníkem v Kyjích
(v územním řízení), prostorové studie Kyje holobyty, bytová výstavba v Pilské (ve výstavbě), lokalita Vidlák (studie), maketa bytového areálu Jahodnice (v územním řízení).
Expozici vhodně doplňují velkoformátové
letecké snímky Prahy 14 z let 2001, 2002
a 2003. A jak vidí výstavu její kurátor ing.
arch. Jan Výborný? „Po předchozí výstavě,
která vybídla k zamyšlení a ohlédnutí, přichází pohled na naši městskou část tak, jak by si
její zástavbu představovali investoři a projektanti. Stavby navrhované, ale nerealizované,

V sobotu 4. prosince u příležitosti předvánočního odpoledne v Dolních Počernicích
otevírá malířka a grafička Olga Stárková komorní galerii v Novozámecké ulici, naproti
hotelu Svornost. Od 14 do 19 hod. v ní můžete zhlédnout společnou výstavu přátel na téma
Andělé. V další dny je galerie přístupná po
domluvě na tel. 737 111 482.

Uzlaﬁská regata

stavby navrhované ve fázi projednávání
a stavby již povolené či ve stadiu realizace.
A zde nelze opomenout měnící se tvář Prahy
14 z fádní šedé na čtvero ročních období. Netýká se to pouze zateplovaných panelových
domů, ale i použitých rozličných materiálů
u rodinných a bytových domů. A tak si do budoucnosti naší městské části přejme, aby tato
barevnost byla dále rozvíjena spolu s ozdravnou zelení a odolala tlaku dopravního zatížení.“
text a foto:jš

Turistický oddíl Orion - 93. skupina Pionýr zve na první prosincový víkend
všechny zájemce o netradiční soutěžení do
Vrchlabí. Tam se totiž uskuteční už
15. ročník Uzlařské regaty, na kterém bude
k vidění tolik uzlů, že by vám na ně nestačily všechny provazy, které máte doma.
A v pondělí 20. prosince jste zváni na vánoční oddílovou schůzku, na níž můžete
eventuálně rozšířit řady turistů z Černého
Mostu. Pokud se do Vrchlabí nedostanete
a nechcete zase čekat až na předvánoční
pondělí, pak zavítejte na pravidelné schůzky oddílu, které se konají každé pondělí od
16 do 18 hodin v klubovně v ulici Kpt.
Stránského 994. Anebo v případě zájmu
zavolejte kdykoliv vedoucí Orionu Janu
Jandovou na 281 862 762.
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CO SE DùJE NEJEN V REGIONU
Dvû derniery
◆ Od 27.10. do 27. 11. proběhla v Galerii
Zelený dům v Újezdě nad Lesy druhá výstava
známého výtvarníka Kristiana Kodeta. Přátelsky jej přišla podpořit Bára Štěpánová, která
zazpívala případnou píseň „Pane malíři!“
a doprovodila ji hrou na kytaru. Na trubku zahrál Míra Barabáš. Prostě bylo se na co dívat
a bylo i co poslouchat. Zajímavé obrazy a grafiky, jež potěší svojí intimitou, poetikou i zamyšlenou melancholií. Žel, byla to zároveň
poslední výstava v této galerii na kraji města.
Všem, kdo zde během osmi let její existence
vystavovali a setkávali se, aby si povyprávěli
o umění a o životě, bude chybět a bude se jim
po ní stýskat. Týká se to i umělců z Prahy 14,
kteří zde vystavovali a při vernisážích se setkávali se svými kolegy a přáteli. Ale tak už to
v životě chodí, každého dne se něco překrásného začíná, ale i končí...

ší expozice, než jaké mohla nabídnout v uplynulých jedenácti letech.

Draci nad M·
Tradiční říjnová drakiáda v MŠ na Jahodnici přilákala na školní zahradu nebývalý počet
rodičů a dětí. Okolo 16. hodiny vysvitlo slun-

ce navštívila v divadle u Selasiánů kulturní
akademii skautů Prahy 9. V prosinci čeká
skautky tradiční mikulášská a vánoční výprava do Ronova nad Doubravou, hrabání listí ze
zahrady u klubovny a také celoroční vzpomínání, kterému bude určitě vévodit letní tábor
v Trkově a čtrnáctidenní pobyt čarodějnického učně Harryho Pottra na něm.
vok

Novû i sexuologie
◆ Po MUDr. Aleně Seidlerové převzala lékařskou péči v oboru stomatologie MUDr.
Kateřina Miklasová, Dolní Počernice, Národních hrdinů 587, tel. 281 930 359 (od prosince změna ordinačních hodin).
◆ MUDr. Vladimíra Grubauerová rozšířila
svoji lékařskou praxi v oboru gynekologie
a porodnictví o ambulantní péči v oboru sexuologie na Poliklinice Černý Most, Generála
Janouška 902, tel. 281 916 297.
ce a rozfoukal se ten pravý vítr. Čekání na něj
se všem vyplatilo, takže při těchto ideálních
podmínkách vzlétlo asi 30 draků, které poskytly všem zábavu i nádhernou podívanou.

Podzimní prázdniny
Skautky 65. a 83. oddílu strávily letošní
podzimní prázdniny společně v Doksech. Jak
nám napsal vůdce 84. střediska Karel Pospíšil
- Rikitan, všichni bydleli v klubovně u Čepelského rybníka a každý den vyráželi na nějaké
zajímavé místo. Nejdříve to byla zřícenina
hradu Jestřebí, další den se vydali na Starý
Bernštejn a posléze na Bezděz. Tam se těšili
na krásný výhled, který jim bohužel nedopřála tak hustá mlha, že z nádvoří nebylo vidět
ani na špičku věže. Natož pak třeba Máchovo
jezero. A tak byla pro všechny největším zážitkem návštěvu Bernštejnu, který má už 32
let v pronájmu soukromník, jehož výklad byl
nesmírně zajímavý. Návštěva hradu zaujala
i samotného vůdce natolik, že prý mu poprvé,
co je skautem, ujel autobus. Nicméně celé
skupince zastavila dobrá duše s tranzitem
a celou ji odvezla až ke klubovně. V listopadu
absolvovala děvčata i s Rikitanem maratón na
chůdách, další víkend se zúčastnila mistrovství světa s ježkem v kleci a na sklonku měsí-

◆ Druhá derniera je o poznání veselejší,
neboť se týká ukončení působiště Galerie 9
v Obecním domě ve Vysočanech. V něm probíhá do 23. prosince benefiční výstava Naposledy v malém. Byli k ní
přizváni všichni umělci,
kteří zde od prosince
1993 do listopadu 2004
vystavovali, včetně Jiřiny Břicháčkové-Olivové
a Antonína Břicháčka
z Jahodnice. Příznivci
výtvarného umění nemusejí v tomto případě
být zarmoucení, neboť
v přízemí rekonstruované radnice ve Vysočanech byly otevřeny nové
výstavní prostory, které
umožňují Galerii 9 pořáPřípitek Kristiána Kodeta při vernisáži s Antonínem Břicháčkem
dat mnohem velkyrysej- (vlevo) a Jiřinou Olivovou-Břicháčkovou (uprostřed).
Foto: jš

JAHODOVÉ MENU
Přinášíme zprávy a novinky z našeho
dětského klubu JAHODA, který je otevřen každý den od 14 do 18 hod., v úterý do
19 hod.
Pro děti jsou připraveny tyto aktivity:
Pondělí Keramická dílna
Aerobic a taneční kroužek
Úterý Práce s počítačem vč.možnosti využití internetu
Odpoledne s pejskem Lujzou
Středa Kurz angličtiny
Dramatický kroužek
Čtvrtek Práce s počítačem vč. možnosti využití internetu
Kurz znakové řeči
Připravujeme: kroužek ručních prací
a hudební dílnu.
Aktuální přehled všech kroužků je na
našich internetových stránkách. Všechny
aktivity jsou pro děti zdarma. Součástí
provozu klubu jsou i celodenní zajímavé
výlety nebo víkendové pobyty.
Rodiče na mateřské dovolené srdečně
zveme do našeho klubu JAHŮDKA
každé úterý, středu a čtvrtek od 9 do 11
hod. S dětmi si společně hrajeme, rozvíjíme jejich osobnost s využitím výtvarných, pohybových a hudebních technik.
Těšíme se na všechny, kteří se přijdou
s námi zasmát a všem obyvatelům Prahy
14 přejeme příjemné prožití vánočních
svátků.

Vybíralova 969, Praha 9,
tel. 281 91 63 52, 777 67 40 60,
info@jahodaweb.cz,
www.jahodaweb.cz, č.ú.
250969359/0800
stránku připravili: jš a vok, foto: jš a archiv
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Komunitní centrum Mot˘lek
V sobotu 13. a v neděli 14. listopadu se ve Smetanově síně Obecního
domu uskutečnily dva strhující koncerty americké gospelové skupiny
The Jakson Singers. Jako partnera
těchto koncertů nás velice potěšilo,
že energie a nakažlivá radost, která proudila
z jeviště, nenechala v klidu snad žádného
z posluchačů nabitého sálu. Tleskání a podupávání do rytmu nebo dokonce společný zpěv
se nesl celým koncertem. Ještě jednou děkujeme panu starostovi Ing. Miroslavu Froňkovi, který převzal nad koncertem záštitu. Naše
veliké poděkování patří také firmám BigBoard Praha, s.r.o., Skanska CZ a.s., EKOSPOL a.s., Belstav Praha s.r.o., Centrum
Černý MOST a.s., GLOBUS ČR, k.s.

Akce, které jsme pro vás připravili
NA PROSINEC
4. 12. (sobota)
Vánoce s Motýlkem
Zveme na již tradiční předvánoční akci, při
které si děti společně se svými rodiči budou
moci vyrobit hezké dárečky, gratulace či originální vánoční výzdobu. Letošní tvořivé odpoledne završí návštěva Mikuláše s čertem.
Prosíme rodiče, aby přinesli dárečky, které
Mikuláš rozdá jejich dětem. Na programu
bude i společný zpěv koled a malý koncert
dětí. Začátek ve 14 hodin, předpokládaný konec kolem 18 hod.
6. 12. (pondělí)
Mikuláš v klubu
Mikuláš se svým pomocníkem zavítá tentokrát i do nízkoprahového klubu. Ohlášen je
na 15 hod. Kdy odejde, není známo. Čert odchází ihned po naplnění pytle.

ní cestopisnou přednášku spojenou
s videoprojekcí a tradičně i s ochutnávkou jídla ze země, která byla svědkem tolika významných událostí. O lidech, přírodě, památkách i dějinách
tohoto tak zajímavého kousíčku světa
nám bude vyprávět dr. Mojmír Kalus - člověk, který Izrael dokonale zná.
18. 12. (sobota)
Adventní koncert pro Motýlek
Najděte si čas odpočinout si uprostřed nákupního shonu a udělejte si radost příjemným hudebním zážitkem! Na již tradičním
předvánočním koncertu v kostele sv. Bartoloměje v Kyjích, jehož výtěžek bude určen dětem z Motýlku, vystoupí letos manželé Radovi se svými krásnými písněmi. V další části programu zazní skladby J.S. Bacha, G. F.
Haendela a dalších starých mistrů. Na varhany bude hrát Adolf Melichar a zpívat Vladimír Jelen.

14. 12. (úterý)
Planetárium
I tento měsíc se vypraví děti z klubu do
planetária. Tentokrát je Anička a Nebešťánek
seznámí s krásami zimní oblohy. Odcházíme
ve 14 hod., návrat kolem 16 hod. Povolenka
od rodičů a jízdenky MHD jsou nutné.
15. 12 (středa)
Izraelská zastavení
Zveme vás na další - tentokrát předvánoč-

1. a 2. prosincový týden
Turnaj ve florbalu
Sportovní soutěž pro základní školy (obvodní kolo).
23. 12. (čtvrtek)
Procházka vánoční Prahou (10 - 16 hod.)
Návštěva betlémů (Loreta) a prohlídka výstavy bonsai klubu. Přihlášky předem
v DDM, maximální počet: 15 účastníků. Cena: 50 Kč.

V˘let do skanzenu

20. 12. (pondělí)
Vánoční setkání v klubu
Jen pár dní před Štědrým dnem si děti
v nízkoprahovém klubu budou moci udělat
vzájemně radost malými dárky v hezké předvánoční atmosféře.
Spolu s pracovním týmem Motýlku vás na
všechny programy srdečně zve PhDr. Zuzana
Jelenová, předsedkyně Sdružení na pomoc
dětem s handicapy
Komunitní centrum MOTÝLEK,
Vlčkova 1067, tel :281 912 081,
www.motylek.org

8. 12. (středa)
Návštěva galerie
Ti šťastnější, které si pekelník neodnesl, se
mohou v rámci cyklu Poznáváme Prahu společně vypravit do Národní galerie. Čeká je zajímavé vyprávění o malířích a jejich obrazech.
Cena 20.- Kč. Nezapomeňte na lístky MHD.
Prosíme o potvrzení povolenky od rodičů, kterou získáte v klubu vždy několik dní před každou akcí probíhající mimo prostory komunitního centra. Odcházíme ve 14 hodin.
9. 12. (čtvrtek)
Divadelní pohádka pro nejmenší
Ani v prosinci jsme nezapomněli na naše
věrné malé diváky a připravili jsme pro ně
vánoční pohádku pod názvem O tom, co se
možná stalo. V Galerii 14 (nám. Plk. Vlčka
686) od 17.30 hod.

15. 12. (středa)
Voskování (16 - 19 hod.)
Výroba vánočních dárků (svíčky a ozdoby
z včelího vosku, cena: 30 Kč)

Jedna ze služeb, kterou Motýlek nově nabízí handicapovaným dětem, je canisterapie léčebná metoda založená na kontaktu se speciálně vycvičenými psy.

DDM - pobočka
Černý Most
PROGRAM NA PROSINEC
4. 12. (sobota)
Možná přijde i Mikuláš (10 - 17 hod.)
Mikulášské dílny a trhy. Jednotlivé dílny:
přáníčka, zdobení perníčků, ruční papír (cena: 10 Kč), misky pletené z pedigu (cena: 30
Kč), možnost zakoupení drobných dárků.
Mikulášská nadílka proběhne od 16 do 17
hod.

Podzimní mlhy a plískanice se dají prožít
i jinak než v teple u televize, počítače či
v lepším případě s knihou. Přesvědčily se
o tom děti ze sídliště Černý Most, které našly
odvahu čelit chladu a nepohodě, a vyrazily
s naším turistickým kroužkem Domu dětí
a mládeže o podzimních prázdninách na výlet do skanzenu v Přerově nad Labem. Dětí se
sešlo celkem 12 - ve věku od 6 do 13 let
a prožily spolu prima den plný her, legrace,
ale i poznání.
Prohlídka skanzenu byla poutavá i poučná,
dotazy dětí zvídavé. A po prohlídce ještě na
chvíli do lesa, zahrát si hry, vyzkoušet si svoji obratnost v různých soutěžích. Nejnapínavější bylo rozdělávání ohně na čas, či spíše
komu se podaří rozdělat oheň, protože vše
bylo po nočním dešti úplně mokré. Zde zvítězila družina pod vedením Mirka F.(viz foto), která byla rychlejší i než jejich vedoucí
(ale pouze o pár sekund).
Výlet do skanzenu v Přerově nad Labem, který
potěší kouzlem starých časů, můžeme všem doporučit zvláště nyní v předvánočním čase.
Jaroslava Schmidtová
Pobočka DDM Praha 9 - Cerný Most,
Generála Janouška 1060,
tel., fax: 286 889 428,
praha9@ddmpraha9.cz,
www.ddmpraha9.cz
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BaÈa by mûl radost
ůvabná budova zámečku i s několikahektarovým parkem tvořila dominantu HostaP
vic od druhé poloviny 19. století. Počátkem
století minulého se celý areál stal součástí
Kolmanova velkostatku a v roce 1934 jej koupil Tomáš Baťa, který zde měl velkolepé plány. Ty zahrnovaly vybudování zahradního
města na Čihadlech, v němž zlínský podnikatel počítal kromě obytného souboru a obchodního centra také se školou, lázněmi, sportovním stadionem, tělocvičnou a tenisovými kurty. Stát ale dal později přednost vojenskému
cvičišti a Baťa byl nucen od svých záměrů

Pavel Špaček (vpravo) při slavnostním otevření VŠTVS se zástupcem starosty Prahy 14
Danielem Rovanem.
ustoupit. Zámeček byl po válce přestavěn na
školu a povinnou školní docházku tady absolvovali dnešní důchodci stejně jako generace
těch, kteří už podle zákona nemusejí povinně
na vojnu. Nicméně před třemi lety tady škola
kvůli nedostatku dětí zanikla, v současnosti
ale celý areál opět ožívá a do budoucna by měl
naplnit i některé ze sportovních vizí někdejšího Baťova projektu. Po několikastupňovém
výběrovém řízení totiž celý areál dostala do
pronájmu na patnáctileté období Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra. O její
stručné představení jsem požádal jednatele
společnosti Pavla Špačka.
„Společnost Palestra byla založena v roce
1990 k zajištění rekvalifikačních kurzů v oblasti tělesné výchovy a sportu. Následovalo
roční pomaturitní studium oboru sportovní
manažer, poté rozšíření na dvouleté a od roku
1996 jsme jedinou vyšší odbornou tříletou
školou se sportovním zaměřením. V rámci celoživotního vzdělávání také Palestra zajišťuje
18 akreditovaných kurzů a 8 odborných seminářů. A ještě k názvu naší školy, který vychází z antického Řecka. Palaistra (čti Palestra)
tam byla významným vzdělávacím zařízením
, v němž se mladí učili umění, filosofii i hudbě, a současně cvičili svá těla ve snaze dosáhnout kalokagátie - řeckého ideálu harmonie
těla a ducha.“
Tak máme za sebou stručnou exkurzi do
historie společnosti Palestra i desetkrát staršího zámečku v Hostavicích a můžeme se v další části rozhovoru zaměřit na současnost, tedy
konec roku 2004.
„Po slavnostním otevření školy 30. září jsme
od 5. října začali s výukou, a to ve dvou tříletých bakalářských oborech. První je sportovní
a kondiční specialista, který by měl jednou připravovat, organizovat a řídit sportovní programy v jednotách, klubech, fitcentrech, v cestovním ruchu nebo v oblasti zdravotní prevence.

Druhý je sportovní a volnočasový pedagog, který by se
měl uplatnit všude tam, kde
se pracuje s volným časem.
Vzhledem k budoucí profesi
absolventů se klade značný
důraz na obsahovou a cílovou provázanost jednotlivých předmětů s praxí.
Hned v říjnu prošly čtyři desítky posluchačů úvodním
studijním
soustředěním
v našem sportovně - rekreačním zařízení v Račicích nedaleko Berounky. Teď už naplno probíhá výuka tady v Hostavicích a na sportovištích po celé Praze. Máme katedry sportů a pobytu v přírodě, pedagogiky a psychologie,
cizích jazyků a managmentu a katedru biomedicínských předmětů. Uzavřeli jsme smlouvu
s FTVS UK o poskytování vzájemných nabídek studia, spolupracujeme s ČOV a Českým
paralympijským výborem, s domy dětí a mládeže, se sportovními svazy i regeneračními
centry, s cestovními kancelářemi a dalšími organizacemi.“
Škola byla tři roky mimo provoz. Dnes je
radost jí procházet. Moderně vybavené učebny, opravená sociální zařízení, nová malba,
rekonstruované podkroví, to vše v kombinaci
s historickým duchem budovy vytváří v člověku dojem pokory i úcty. Tady se musí líbit
každému, což ostatně potvrzuje i studentský
hlas v naší minianketě. „Připadám si jako někde v anglické škole. Obrovský park a v učebně kachlová kamna.Je to tu nádhera. Trochu
z ruky, ale jinak to nemá chybu.Dosud jsem
znal jenom hostavickou rybí směs.Tolik vlaků
jako tady za den jsem neviděl za celé dětství.Tělocvična je asi nejmenší na světě.“

Lapidární studentská vyjádření doplňme
ještě hlasem oficiálním. Akreditační komise
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
konstatovala, že v Hostavicích je dnes jedna
z nejhezčích vysokých škol u nás, s dostatečným vybavením pro školní provoz.Jak mi dále řekl Pavel Špaček, společnost Palestra počítá v další fázi také s obnovou parku a vybudováním víceúčelového hřiště také pro
veřejnost.
„Zahrada byla v zoufalém stavu. Náletová
vegetace vytvořila za těch pár let téměř dva
metry vysokou džungli, kterou jsme během
prázdnin likvidovali. Hřiště na basket je v solidním stavu, po renovaci může být hned využíváno, univerzální hřiště chceme společně
s Úřadem městské části Praha 14 rozšířit na
plochu 50 x 22 metrů, aby se tam dala hrát
házená, volejbal, tenis a další sporty. V odpoledních hodinách počítáme s tím, že jej i pod
naším odborným dohledem bude využívat veřejnost. Té chceme opět zpřístupnit i dendrologickou stezku, na kterou byla léta zvyklá.
Plocha parku navíc skýtá ideální možnosti
k vybudování běžecké trati, kde bychom jednou rádi pořádali akci typu Kbelská desítka,
podobně jako v sídle naší akademie. S organizováním sportovních soutěží už máme značné zkušenosti, podílíme se
třeba na Pražském mezinárodním
maratónu, Jizerské padesátce, tradičních Běchovicích a novodobém Nova
Author Cupu, nebo třeba na některých bězích pro banky. Pochvalujeme
si zatím vynikající spolupráci s ÚMČ
Praha 14 a doufáme, že i pro širokou
veřejnost budeme zvanými hosty. Začátky jsou vždycky složité, ale v delším časovém horizontu počítáme třeba se sportovní halou nebo velkou tělocvičnou.“
Tak vida, možná, že po sedmdesáti
letech se opravdu stanou skutečností
některé vize Tomáše Bati, který by
z toho měl určitě radost. A tak už
zbývá jen drobná pochybnost nad
menu při slavnostním otevření tohoto
chrámu kalokagátie, které sice bylo
autorovi tohoto povídání nesmírně
sympatické, nicméně teorii bakalářského studia Vysoké školy tělesné
výchovy a sportu dost vzdálené.
„Je pravda, že iontové nápoje i ovesné vločky, stejně jako vitamíny,
mléčné výrobky
nebo třeba müsli bychom mohli rovněž nabídnout, je to všechno zdravé
i dobré, jenže to pečené prasátko
a vychlazené pivo tak chutná“, končí
sympaticky náš rozhovor Pavel Špaček.
text a foto: Pavel Vokurka
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SPORTOVNÍ P¤EHLED ● SPORTOVNÍ P¤EHLED
Bída, bída, bída
Dost často bylo letos na podzim slyšet
v ochozech kyjského a hloubětínského stadionu, že jsou to žebroty. Myšleni byli samozřejmě domácí fotbalisté, i proto ten možná dost
krutý titulek. Z ochozů a hlavně s pivem v ruce se všechno hodnotí velmi snadno, nicméně
pohled na tabulky pražských soutěží a jasná
řeč čísel jsou dostatečně výmluvné.V přeboru
skončili v polovině soutěže kyjští fotbalisté
poslední, když nejméně gólů dali a nejvíc dostali.
16. Kyje
15 2 2 11 14:43 8
Krásný areál by si pražský přebor určitě zasloužil, současný kádr na něj ale nemá. Navíc
není kde brát, protože v I. B třídě je poslední
i B tým,.který rovněž 2x vyhrál i remizoval.
14. Kyje B
13 2 2 9 28:39 8
O poznání lépe jsou na tom fotbalisté Hloubětína, ale i oni se po sestupu do II. třídy opět
topí v sestupových vodách. S trochou nadsázky by se dalo říct, že „Hloubka“ hraje fotbal
pro diváky, dost branek dává a o něco více ještě dostává, v průměru je to přes pět gólů na zápas.
9. Hloubětín 11 3 1 7 28:31 10
Je to smutná bilance, tři fotbalové týmy dospělých v Praze 14, 3x bída. V Kyjích
i v Hloubětíně bude letos bez ohledu na počasí krušná zima a tuhé jarní boje o záchranu čekají na hráče i fanoušky, kteří už částečně rezignovali. A tak si alespoň dvěma snímky připomeňme skvělou atmosféru na obou
stadionech, kterou dokázali vytvořit hostující
fandové , když v Kyjích hrála slavná Dukla
a v Hloubětíně suverén soutěže, Fórum Ukrajinců.

Pﬁedvánoãní
‰ipky
Závěrečnou akcí k letošnímu 10. výročí
vzniku městské části Praha 14 bude dětský
šipkový turnaj na tradičním místě,
v kyjské restauraci Plzeňka. Turnaj už má některé stálé účastníky, pro další zájemce o šipkový sport upřesněme místo konání, které je
v Hamerské ulici, kam se dostanete autobusy
110 a 181 z výstupní stanice Jiráskova čtvrť.
Obětaví organizátoři ze zdejších týmů Plzeňka A a B i nájemce restaurace František Jindra určitě pár dní před vánočními svátky připraví nějaké sladké překvapení pro všechny
zájemce, kterým prezentace začíná v sobotu
18. prosince půl hodiny po poledni. Vlastní
začátek turnaje, který pořádá MČ Praha 14, je
plánován na 13 hodin.

zkušenosti, pohybují se zatím v klidném středu tabulky. Pokud byste chtěli rozšířit jejich
řady, umíte alespoň trochu zacházet s florbalovou holí a jste narozeni v roce 1988 nebo
dříve, zkuste kontaktovat předsedu oddílu,
Roberta Hochmutha. Buď na mobil 603 416
246 nebo e-mail: robohoch@seznam.cz. Aktuální florbalové informace, fotografie z turnajů a další podrobnosti z činnosti oddílu TJ
Kyje můžete najít na http://tjkyje.aktualne.cz.

Úspûchy Fit
studia D
Pozdrav čtenářům Listů s přáním co největší kupy štěstí, zdraví, spokojenosti a hlavně
pohybu v roce 2005 zaslaly týmy Fit studia D.
Ty na letošním finále soutěže Phar fitness aerobic cupu, které se konalo v Kongresovém
centru v Praze, obsadily krásná pátá místa.

Pohybová
prÛprava
MK Dance a TJ Kyje otevírají pod vedením
členky skupiny scénického tance cvičení pro
děti ve věku 8 až 12 let, ve kterém jsou stále
ještě volná místa. Tato pohybová průprava se
zaměřením na scénický tanec zahrnuje kondiční cvičení, práci s hudbou, scénický projev
i moderní tanec. Cvičení, které probíhá každé
pondělí od 17.30 do 18.30 hodin v malé tělocvičně TJ Kyje v Hamerské ulici, je vhodné
ke všem pohybovým činnostem. Bližší informace vám ochotně podají Alena Skrčená (737
914 860) a Bohumila Rysová (281 858 628
nebo 728 831 420).

Veãerní lyÏování
Se zajímavou nabídkou přichází společnost
Snowhill. Od 21. prosince máte možnost každé
úterý a čtvrtek cestovat z Černého Mostu za večerním lyžováním. Areál Herlíkovice nabízí 2,5
km osvětlených tratí s technickým zasněžováním, v Jablonci nad Jizerou na vás čeká nově
osvětlená 1 250 metrů dlouhá sjezdovka a ve
Vysokém nad Jizerou modernizovaný areál
Šachty s umělým sněhem na sjezdovce 900 metrů dlouhé. Odjezdy do všech středisek jsou
v 15.30 hod. dálkovým autobusem přímo na
sjezdovku, odkud se odjíždí zpět hned po skončení večerního lyžování, asi ve 21.15 hod. Ceny
za dopravu a permanentku na večerní lyžování
jsou do Herlíkovic 290 Kč, do dalších dvou areálů o dvacet korun méně. Další informace najdete na www.herlikovice.cz nebo na telefonu
737 222 456.

Chcete hrát
florbal
Při TJ Kyje vznikl nový florbalový oddíl,
který se přihlásil do pražské ligové soutěže
MPh7, kde nyní hraje ve III. divizi. I když ve
své ligové premiéře hráči především sbírají

Akvabely zvou
Na tradiční Vánoční cenu Prahy v synchronizovaném plavání se můžete přijít podívat
hned první prosincový víkend. A k vidění toho bude opravdu hodně, jednotlivkyně, dua i
soutěže týmů. Kromě našich nejlepších akvabel se na těchto mezinárodních závodech
představí také reprezentantky Slovenska, Rakouska, Srbska a Černé Hory i závodnice z Japonska. Soutěžit se bude v hloubětínském bazénu po celou sobotu a v neděli dopoledne.
Přijďte se podívat na zajímavý sport a plný bazén krásných děvčat.

Závody
nejmen‰ích
Jako každý rok se v mateřské školce na Jahodnici uskutečnil koloběžkový závod. Děti
ze dvou tříd, Motýlci a Včelky, soutěžily ve
dvou kategoriích na školní zahradě, kde v rekordním čase vyrostla závodní dráha. Ta byla
vyznačena a ozdobena barevnými praporky,
které si děti samy vyrobily. Nechyběly ani
medaile a čestné diplomy pro všechny závodníky, kterých bylo téměř padesát. Prostě
všechno jako na velké soutěži a není se čemu
divit, vždyť tady mají zkušenosti i s pořádáním vlastní olympiády. Počasí sice účastníkům moc nepřálo, ale i tak to byly v malé
školce opravdu velké závody.
stranu připravil: vok, foto: autor (2) a archiv
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V ãase (pﬁed)vánoãním...

Letos máme před sebou již patnácté vánoční svátky po sametové revoluci a desáté na Praze 14, jejíž desáté výročí jste prostřednictvím Listů prožívali společně
s námi. Jak se život změnil za těch patnáct, respektive deset let i v čase vánočním,
si může posoudit každý sám doma ve chvílích, na něž se mnozí těšíme po celý rok.
Na této dvoustraně vám nabízíme přehled akcí, které převážně na Praze 14
a rovněž u našich sousedů v Praze 9, v Dolních a Horních Počernicích můžete
v prosinci navštívit. S přáním klidných a radostných svátků vánočních se připojuje k naší redakci i radnice a zastupitelstvo Prahy 14.

Vánoãní koncert

V Divadle GONG

Ve středu 15. prosince se uskuteční v Galerii 14, náměstí Plk. Vlčka 686, Černý Most
vánoční koncert, na kterém vystoupí UNI
QUARTET se sólistkou Jiřinou Markovou
(soprán). V programu zazní skladby A. Dvořáka, G. Giordaniho, A. Vivaldiho, J. J. Ryby
a rovněž vánoční koledy. Začátek v 18 hod.,
vstup volný.

Sokolovská 191, Praha 9, tel. 266 311 629,
www.kultura9.cz
2. 12. čtvrtek (14 hod.)
Vánoční jarmark nápadů pro šikovné
ruce .již potřetí. Odpoledne doprovází folklórní soubor Muzika Špalíček Praha a možná
zavítá i Čert s Mikulášem.Co si děti na jarmarku vyrobí, mohou si odnést domů. Návštěvníci si mohou zakoupit adventní věnce,
svícny i drobné dekorace Střední zahradnické
školy v Hrdlořezích, která vás srdečně zve
spolu s Mateřským centrem Knoflík a MČ
Praha 9.

Nejen Vánoãní
svût˘lka pro
dûti i dospûlé
Každoročně připravuje sdružení Občanská
inspirace v Kučerově ulici na Černém Mostě
v prosinci řadu akcí s předvánoční tematikou.

ce od 15 do 17 hod. jim uděláte radost, když
si přijdete od nich koupit jejich vlastnoručně
vyrobené dárečky a drobnosti.
I v prosinci je ve sdružení v provozu bezplatná sociálně právní poradna, objednat
k JUDr. Janatové, Mgr. Hovorkovi a Mgr. Treslové se můžete telefonicky na čísle 291 918
473 nebo 776 046 112.
Děti i pracovnice sdružení vám přejí co
nejhezčí Vánoce a těší se s vámi na viděnou.
Vánoční besídky a výstavky probíhají na
základních školách. Do uzávěrky Listů
jsme se dozvěděli termíny jen u některých
8. 12. (17 hod.) Školní akademie v ZŠ
Chvaletická
16. 12. (16 hod.) Vánoční besídka v MŠ
Vybíralova

Předně tradiční vánoční prodejní výstavu dárků, drobností a řemeslných výrobků z chráněných dílen, kde pracují handicapovaní lidé.
Letos bude na téma „Vánoční světýlka“, takže si budete moci prohlédnout svíčky a svícny
z chráněných dílen. Můžete si ale zakoupit
i další dárky - keramiku, hračky, vánoční dekorace a další drobnosti za pár korun a nákupem podpořit práci handicapovaných lidí. Výstava s grantovou podporou ministerstva kultury začne 7. 12. a potrvá až do 23. 12. Děti
z našich kroužků srdečně zvou na svůj „Předvánoční prodejní trh“. Ve čtvrtek 16. prosin-

8. 12. středa (19 hod.)
Vánoční posezení u cimbálu - Slovácký
krúžek v Praze
15. 12. středa (14 hod.)
Vánoční setkání pro seniory - Ivanka Devátá + dětský lidový soubor Notička. Na příjemné předvánoční odpolední setkání s malým občerstvením srdečně zve Městská část
Praha 9.
15. 12. středa (19 hod.)
PRAŽSKÝ SWINGOVÝ ORCHESTR
Jana Matouška - swingová tančírna
19. 12. neděle (19.30 hod.)
František NEDVĚD se skupinou - předvánoční koncert.

Klub Prosek
Jablonecká 322, Praha 9, tel. 777 902 596
22. 12. středa (19.30 hod.)

Vánoční besídky v ZŠ a MŠ.

Vánoční besídka klubu Prosek - Štědrý
den je letos 22.12. aneb Ježíšek naděluje na
Proseku. Hraje skupina Meky Žbirka revival
band a jeho hosté: H. Zagorová, P. Kotvald, J.
Korn, S.Tofi, Kamélie, H. Hegerová a další;
nové nastudování muzikálu Jesus Christus
Superstar, živý kůň, tombola.
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Dolnopoãernické
Vánoce
Městská část Praha - Dolní Počernice upozorňuje všechny, zvláště pak děti, že v sobotu
4. 12. zavítá do Dolních Počernic svatý Mikuláš, a ne jenom on! Od 14.30 hod. až do pozdního večera bude pro malé i velké návštěvníky připraven bohatý program. V prostorách
bývalého pivovaru bude k vidění a slyšení vokálně-instrumentální soubor zdejší školy, dále
Mikuláš s celou svojí suitou, který přiveze dětem drobné sladkosti, a dokonce i Svatá rodina s Ježíškem a štědrovníky. V budově bývalého pivovaru budou otevřeny výstavy prací
žáků základní školy a dětí z dětského domova,
dále uvidíte vánoční ubrusy a také výstavu
betlémů. Zakoupit si budete moci květinová
vánoční aranžmá, drobnou keramiku (např.
počernické hrnčířky Ivy Pospíšilové), či výrobky z chráněné dílny Svatý Prokop U červeného javoru. V Moravské hospodě budete
moci ochutnat zabijačkové pochoutky, dobré
pivo, královské vafle, Vatra muzik zahraje
spoustou populárních melodií k poslechu
i tanci. Děti si pak budou moci ve sloupovém
sále zatančit při diskotéce Patrika Sychry.
V ledových sklepích předvede Společenství
MOLECHET (hebrejsky královna) rytířskou
slavnost, kde si budete moci zakoupit horkou
medovinu a podívat se, jak se ve středověku
tančilo. A odvážné děti pak mohou nakouknout dokonce i do pekla. První prosincovou
sobotu proto pozor, Vánoce v Dolních Počernicích už budou klepat na dveře.

13
chrámu sv.Víta) jsou prezentovány na fotografiích. K divácky vděčným exponátům patří modely soch apoštolů ze Staroměstského
orloje.

Jednodenní Vánoce
V prosinci o bronzové, stříbrné a zlaté neděli sice vyvrcholí nakupování dárků, ale
mnozí si nemohou odepřít ani jednodenní zájezd za nákupy k našim sousedům. Prostřednictvím cestovní agentury Dalmacijatour
z Černého Mostu, která jak název napovídá
pořádá v létě zájezdy k moři, můžete zamířit
7. 12. do Drážďan, 10. 12. do Norimberka
a 14. 12. do Weidenu. Odjezdy autobusu vždy
v šest ráno z ulice Na Florenci 3. Rovněž se
ještě můžete přihlásit na vánoční či silvestrovské pobyty v českých horách, jež jsou jinde už
většinou beznadějně vyprodané. Přihlášky
a informace na tel. 607 208 673.

Chvalská tvrz
ve vánoãním

V předvánočním čase se vyplatí zajít i Na
poříčí do Muzea hl. m. Prahy, které mimo jiné
uvádí v sobotu 18. 12. od 15 hod. loutkové
představení divadla Říše loutek NÁM, NÁM
NARODIL SE (barokní hra rodinného typu)
a v úterý 21.12. VÁNOČNÍ KONCERT. Soubor MUSICA AD TABULAM přednese vánoční písně z barokních kancionálů.
Až do 30. ledna 2005 probíhá v muzeu výstava KOUZLO LOUTEK sochaře, řezbáře,
restauratéra a loutkaře Vojtěcha Suchardy
k 120. výročí umělcova narození. Vystaveny
jsou řezbované marionety i loutky soustružené, modelované, plošné a stínové. Suchardovy
významné sochařské práce (např. výzdoba

Prosinec obvykle bývá spojován se zvýšeným zájmem o nakupování, uklízení a pečení vánočního cukroví, a tak jsme do našeho pravidelného anketního seriálu o podnikatelích tentokrát vybrali dvě sestry a jejich
cukrárnu M+M. Marie Mahdiová (na snímku vlevo) a Věra Šefrová, se narodily jako
sestry Bínovy v Hloubětíně, kde také prožily dětství. Jedna se vyučila cukrářkou, druhá prodavačkou, první z nich je prý proto na
práci a druhá na peníze. Nutno podotknout,
že rozhovor s nimi byl velice příjemný, že se
každou chvíli upřímně zasmály a vzájemně
se doplňovaly. Proč tedy začaly podnikat
právě v naší městské části?
„Tady je to jasné, znaly jsme to prostředí a chtěly tu být. Marie sice začala s cukrárnou na Žižkově hned zkraje roku 1989,
ale tady kolem kostela a Hodějovskou ulicí jsme jako děti chodily s tátou na fotbal
a moc se nám tu líbilo. Pořád jsme to tady
obcházely. Jsme rozvětvená rodina, v roce
1997 jsme tu začali stavět, cukrárnu máme
v provozu dva roky. Jsme zařízené spíše na
objednávkový servis, zajišťujeme cukrářské výrobky a třeba i chlebíčky na svatby,

Občanské sdružení MUM zve na tradiční
vánoční výstavu betlémů, dekorací a výrobků
dětí z mateřských a základních škol z Horních
Počernic.
Již po sedmé se letos rozzáří stromky a betlémy na Chvalské tvrzi v Horních Počernicích
ve dnech 11., 12. a 13. prosince, vždy od 9.30
do 17 hod.
Věříme, že tato tradiční akce opět potěší své
návštěvníky a vnese do jejich srdcí klid, mír
a předvánoční pohodu.

V˘stava betlémÛ

Barokní hra,
vánoãní písnû
a loutky

Podnikatelé v Praze 14

V minulých dvou letech proběhla za velkého zájmu Pražanů v aule Gymnazia Jana Keplera na Pohořelci výstava unikátních betlémů
české i zahraniční provenience. Tato akce se
bude opakovat i letos, kdy mohou návštěvníci
shlédnout betlémy ze sbírky Marie Dočekalové z materiálů tradičních i méně obvyklých.
Výstava je otevřena denně od 10 do 18 hodin,
a to od 23. prosince do 2. ledna. Na Štědrý den
a Silvestra je otevřena pouze do 15 hodin, na
Nový rok zase až od 12 hodin. Přijďte si ještě
více zpříjemnit období vánočních a novoročních svátků.

Vánoční programy DDM a komunitního
centra Motýlek najdete na str. 9
připravil: jš, foto autor a archiv

křtiny, promoce, děláme dorty pro sváteční i všední dny, s dětskými i vánočními
motivy. K tomu zmrzlina a nezbytný doplňkový prodej.“
Co všechno jste stačily z Prahy 14 poznat a kam se teprve chystáte?
„Poznaly jsme snad všechno. Na kole
i se psem. Vyrůstaly jsme v Kolbenově ulici, poté na Lehovci, známe Hostavice
i Dolní Počernice, všechny rybníky, pamatujeme obrovské jahodové plantáže na
místě dnešního Černého Mostu. Mimochodem, i když je černý, je krásně barevný.
Jako naše dorty. A líbí se nám, jak tam je
hezky sladěné nakupování s kulturou.“
Jaké jsou vaše další podnikatelské záměry?
„První rok byl zaváděcí, teď už víme, že
tady lidem chutnají spíš klasické výrobky,
koňaková špička, větrník, harlekýn, zalévané ovocné dorty, vanička se šlehačkou,
punčové řezy. Sortiment chceme rozšířit
podle přání stálých zákazníků. A jelikož je
před vánočními svátky, tak těm, kteří si pečou sami, nabízíme recept opět na klasiku,
čajové kokosky z roku 1930. Čtyři bílky
a 28 dkg moučky šleháme v horké páře do
zhoustnutí. Přidáme dvě lžíce strouhanky
a 12,5 dkg kokosu. Zamícháme, přidáme
trošku rumu a stříkáme cukrářským sáčkem na vymazaný plech posypaný hladkou moukou. Pečeme v mírně vyhřáté
troubě až do pěkné zlatavé barvy. Ale jsou
i jiné recepty, kdo chce, ať se zastaví a můžeme prozradit. Těšíme se na vás.“
text a foto: vok
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Bezbarierová ‰kola na Lehovci

V řijnových Listech jsme se vrátili k zahájením školního roku článkem o ZŠ Generála
Janouška, dnes pokračujeme v seriálu o základním školství v Praze 14 příspěvkem o ZŠ
Chvaletická na Lehovci, kterou jsme navštívili v souvislosti s dokončením schodišťové
plošiny pro vozíčkáře. Jako jiné má i tato škola svá specifika - na ty především jsme se zeptali ředitelky Mgr. Jiřiny Novákové.
Od zahájení školního roku uplynuly tři
měsíce. Odehrálo se za tu dobu u vás něco
zajímavého?
Samozřejmě. Hned v polovině září odjeli
šesťáci se svými třídními učitelkami do školy
v přírodě v Jánských Lázních. Vzhledem k tomu, že šesté třídy vznikly spojením běžných
a dyslektických tříd, vytvořily se zde nové kolektivy, v nichž se poznávají děti i vyučující.
V té době absolvovali žáci osmého ročníku
sportovně poznávací kurz ve Žďáru nad Sázavou, kde si vyzkoušeli horolezecké záchranné
techniky, jako např. tyrolský traverz či slaňování, dále pak byly v programu bojové hry založené na orientaci v terénu. O tom všem se
dalo večer hovořit u táboráku.

pro 8. a 9. ročník. V té době se také začnou
Třídy na prvním stupni průběžně spoluprarozbíhat školní kola předmětových olympiád.
cují s Městskou policií na dopravním hřišti
To se blížíme k dalšímu kalendářnímu roi v akci Bezpečně se psy. V polovině října se
ku a tedy i k zápisu do budoucího prvního
uskutečnil Memoriál Květy Horové, což je
ročníku.
oblíbený běh do schodů školní budovy, v druSe sousední mateřskou školou spolupracuhé polovině tohoto měsíce proběhl tradiční
jeme průběžně po celý rok a právě v těchto
závod štafet Běh babího léta a ve školní družidnech se přicházejí podívat do prostor školy
ně závod zručnosti na koloběžkách.
předškoláci. Uvítají je děti i učitelky 1. ročníO zdejší škole je známo, že věnuje velkou
ku, tedy jim nejbližší. Pro rodiče připravujepozornost imobilním žákům.
me dva dny otevřených dveří - a to na středu
Ve spolupráci s městskou částí se realizo15. prosince a 12. ledna, vždy od 8,30 do 16
valo prodloužení stávající schodišťové plošiny
hodin. Myslím si, že prostory dolní budovy
a byla nainstalována nová plošina do druhého
vyhrazené pro malé děti, kvalifikovanost i přípatra, kde máme odborné pracovny. Zároveň
stup učitelek k žákům, stejně jako řada možse postavila malá roštová rampa u zadního
ností získávání vědomostí a dovedností k nám
vchodu a velká u hlavního vchodu pro nájezd
nové žáky přivedou. Již jsem se zmínila
čtyř vozíčkářů. Škola je tak svým současným
o školním vzdělávacím programu, ten nás buvybavením bezbariérová. Musím také zdůrazde v dalším období značně zaměstnávat, pronit velkou pomoc našich asistentů nejen pro
tože chceme být na tuto významnou změnu
pohyb dětí ve škole, ale také při jejich výuce.
českého školství připraveni včas a dobře.
Co zajímavého chystáte v dalších měsících?
V poslední době se
dost zamýšlíme nad
přípravou
školního
vzdělávacího programu, a tak zkoušíme
i různé vzdělávací
projekty. Již nyní pokračuje z loňska projekt Pohádkový les,
jehož literární, keramické a výtvarné práce se stávají součástí
výzdoby školy, rozbíhá se literárně poznávací a výtvarný projekt Moře a my, připravují se projekty
Země EU a Rodové
kroniky k poznání
Nově upravená schodišťová plošina byla v ZŠ Chvaletická slavnostmoderní Evropy i na- ně uvedena do provozu ve středu 10. listopadu za účasti představitelů
šich dějin. Pro sebe naší městské části: starosty Miroslava Froňka a jeho zástupců Jaroslai pro rodiče chystáme va Jirouška a Daniela Rovana. Při své návštěvě školy se kromě problena prosinec karneval matiky bezbariérové školní docházky rovněž zajímali o nový školní vzděa mikulášskou besíd- lávací program, jenž není vázán učebnicemi a vedle základního učiva
ku, stejně jako Vánoč- by měl žákům od příštího roku zejména na druhém stupni nabídnout
ní slohovou soutěž rozšířenou výuku, jež by měla současně propojovat řadu předmětů.

Fotky z kurzu ve Žďáru nad Sázavou

red, foto: jš a archiv
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Diabetes - stále podceÀované onemocnûní
Lidské tělo se skládá z mnoha vzájemně
propojených systémů a podsystémů, kde vše
souvisí se vším i vzájemně se ovlivňuje. Celý
tento úžasně propracovaný mechanismus plní velmi důležitou funkci pro zdravé fungování organismu. Jakékoliv dlouhodobé vychýlení od optimální hladiny představuje
rozladění niterného celku. Na lidské zdraví
působí mnoho faktorů: zděděné predispozice, stravování, život bez pohybu, též v poslední době se stále zesilující účinky znečištěného a nevhodně zatíženého vnitřního a vnějšího životního prostředí. V současné době je
diabetes i přes dobře míněnou osvětu onemocněním podceňovaným a ze strany občanů mu v preventivní péči není věnována dostatečná pozornost, což může vést ke zbytečným komplikacím zdravotního stavu
i nevratným následkům. Toto onemocnění
postihuje všechny věkové skupiny.
Diabetes mellitus (cukrovka, úplavice cukrová) bývá řazena mezi civilizační nemoci
a často se vyskytuje současně s vysokým krevním tlakem (hypertenzí), obezitou a extrémně
zvýšenou hladinou cholesterolu.
Jedná se o chronické onemocnění metabolismu cukrů způsobené poruchou tvorby inzulínu ve slinivce břišní, projevující se především zvýšením cukru v krvi (hyperglykemie)
často se sklonem k orgánovým komplikacím
a postižením očí, nervů, ledvin nebo napomá-

Vlčkova 1067, 198 00 Praha 9
kontakt: 604 605 694, e-mail:
klubickocernymost@seznam.cz

Klub maminek
V listopadu se potřetí uskutečnila Dětská
burza hraček (herny a kroužek Vydry), na
kterou přišla téměř stovka zájemců včetně
asi padesáti dětí ve věku 5 - 12 let. Děti si
samy vyzkoušely, jaké to je určovat ceny,
nabízet a prodávat vlastní výrobky.
V rámci projektu Děti dětem připravují
žáci deváté třídy ZŠ Generála Janouška
v našem klubu programy pro menší děti, jejichž součástí je nejen pohádka, ale i malování či opičí dráha. Programy se realizují
vždy ve středu v rámci heren. Přihlášení není nutné.
Pondělní herny po malé odmlce nabízejí program pro maminky, kombinovaný
s kosmetickým poradenstvím. Přihlášení
není nutné.
Kavárničky se zaměřují především na
zaměstnané maminky, které si tu mohou vyměňovat zkušeností. Není nutné se přihlašovat.
Seminář S úsměvem do života a do práce probíhá souběžně v mateřském centru

há k urychlenému vzniku kornatění tepen aterosklerózy. Doprovodným jevem je i narušené hospodaření s ostatními živinami a ovlivnění tak celkové přeměny látek v organismu.
Do roku 1922 neměly diabetické děti naději přežít, stejně tak i lidé, u kterých se diabetes I. typu projevil až později. Zásadním
zlomem bylo až objevení i první zkušební
aplikace uměle vytvořeného inzulínu (nové
látky ze zvířecích břišních slinivek) na podzim roku 1921 v kanadském Torontu.

Druhy:
a) Diabetes I. typu: propuká náhle v dětství nebo v mládí. Zde je nutné dodávat tělu
farmakologický inzulín, neboť ve slinivce se
přestal vytvářet (zničení beta buněk Langerhansových ostrůvků slinivky). Onemocnění je
nejvíce dáváno do souvislosti s virovou infekcí, autoimunitními faktory, či genetickými
vlivy apod. Mezi varující příznaky patří například předrážděnost, časté močení, abnormální žízeň, zvracení, tělesná slabost, hubnutí, neobvykle silný pocit hladu, u dětí noční pomočování.
b) Diabetes II. typu: vzniká obvykle až po
40 roce věku a je dáván do souvislosti s dědičnou predispozicí, nesprávnou výživou,
nadváhou (riziková je zejména obezita centrální části, kdy je nadbytečný tuk uložen na
břiše) a sedavým způsobem života bez zdraNa poříčí. Sdružuje aktivní a temperamentní ženy nejrůznějších profesí, věku, zájmů,
které mají jedno společné - chuť měnit něco
v sobě i kolem sebe.
Cvičení pro radost v pondělí v 19.30
hod. nabízí ženám široké spektrum pohybových aktivit pod vedením zkušeného cvičitele. Obsahuje prvky jógy. Přihlášení není
nutné. Volná místa.
Od listopadu nově otevíráme úterní výtvarný kroužek, vedený zkušenou výtvarnicí, pro děti od 10 let. Jedná se o pravidelně pracující skupinu. Přihlášení je nutné.
Páteční skupina tanečků pro děti je již
uzavřená. Do středeční skupiny dospívajících se lze ještě přihlásit (1- 2 místa).
V prosinci připravujeme opět Mikuláše
pro herny, tentokrát 8 12. od 10.00 - 11.30
hod. Přihlášení je nutné.
Vánoční besídka bude 15. 12. od 10.00 11.30 hod. v rámci heren. Přihlášení je nutné.
O tom, kdy se budou konat v průběhu roku naše tradiční akce dětský den, táborák
a karneval, budete informováni na vývěskách mateřského centra a v Listech.
Pro maminky kromě běžného programu
připravujeme přednášky: vizážistika, míčkování, ubrousková technika, aromaterapie, malování na hedvábí. Přednášky se
vždy uskutečňují pouze v případě dostatečného zájmu, možné je i jejich rozšíření.
Kontakt: M. Nováková,
604 605 694
e-mail:klubickocernymost@seznam.cz

vého pohybu. Mezi příznaky se řadí zamlžené
vidění, svědění, neobvyklá žízeň, ospalost,
únava, kožní infekce, pomalé hojení ran,
nadměrné močení. Předstupněm tohoto typu
diabetu může být porušena tolerance cukru.
Tento typ cukrovky v naší populaci převládá
a vyskytuje se u 90 % diabetiků. Začátek tohoto typu je nenápadný, někdy se zjistí až při
rozvoji komplikací, např. u selhání ledvin, poruchách zraku nebo vředech na nohou.
c) Těhotenský diabetes (gestační diabetes): se objevuje u žen, které nikdy diabetem
netrpěly a po skončení těhotenství odeznívá.
Vzniká po 20. týdnu těhotenství. Tento typ
souvisí s působením hormonů v těhotenství,
dědičnými dispozicemi (v budoucnosti může
hrozit diabetes I. či II. typu a u žen s nadváhou
je nutná disciplína v řádné dietě a nepřejídání
se).

Náhlé komplikace DIABETU:
Hypoglykémie: nízká hladina krevního
cukru (glukózy). Příčinou vzniku hypoglykémie je nedostatek či opoždění jídla, nadměrné
cvičení či alkohol. Mezi příznaky mohou pak
být: pocit hladu, závratě, pocení, zmatenost,
bušení srdce, třes rukou a dezorientace.
Hyperglykémie: nadměrná hladina krevního cukru (glukózy) a pokud pacient má hyperglykémii delší dobu, je v nebezpečí, že se
u něj objeví chronické komplikace diabetu.
K chronickým komplikacím se řadí postižení nervů, sítnice očí, ledvin, malých cév,
onemocnění srdce a cév (nutná kontrola váhy,
krevního tlaku, hladiny krevních lipidů, cévní
vyšetření). Zjištěný diabetes vyžaduje pravidelné kontroly u odborných lékařů vzhledem
k prevenci komplikací.
Základem léčby diabetu I. typu jsou v klasické medicíně pravidelné dávky inzulínu,
které se aplikují z inzulínových per či pumpy.
Též je nutné pravidelně jíst v pěti až šesti dávkách denně. Doporučuje se zdravá racionální
strava. Sport jen s rozvahou a ohleduplností
k vlastnímu zdraví. Diabetik nesmí si dovolit
dlouhé hladovění. U diabetu II. typu je základem snížení energetické hodnoty stravy, aby
se docílilo poklesu hmotnosti a omezit cukry
i tuky a zvýšit přísun vlákniny, zejména ve
formě zeleniny. Ovoce se musí vzhledem
k obsahu cukru propočítávat. Jíst ryby a drůbež, též je vhodné se vyvarovat uzenin, šlehačky, tučných sýrů a dalších mléčných produktů pro vysoký obsah tuku.
Kdo je nejvíce ohrožen diabetem? Lidé
starší 40 let, kteří mají alespoň jeden z následujících rizikových faktorů: obezitu, diabetes
mezi blízkými příbuznými, vysoký krevní tlak,
vysoké hladiny krevních tuků a nedostatek pohybu. Riziko diabetu je vyšší u žen, jejichž dítě mělo porodní váhu nad 4 kg.
V městské části Praha 14 poskytuje zdravotní péči v oboru diabetologie MUDr. Ivana
Fišerová, s místem provozování Bioregena
s.r.o., Vajgarská 1141, tel. 281 021 219.
Pacient přichází na diabetologii na základě doporučení praktického lékaře, či specialistů - očního lékaře, chirurga, internisty,
kožního lékaře.
Zpracovala Renáta Rudolfová
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Jak ten ãas letí

aneb

mezi jahodnick˘mi seniory

S

chůzky jahodnických seniorů začala obětavě svolávat po vzájemné dohodě paní
Věra Zahradníková-Lachoutová, matka svérázného imaginárního malíře Reona (vl. jm.
Jenda Zahradník). Od prvního setkání v kavárně Deminka ve Škrétově ulici uplynulo již
dvacet let. Od roku 1985 jsme se scházeli
v restauraci Hlavovka, které jsme byli věrni
až do roku 1991, kdy byla přeměněna na banku. Věruška zařídila, že jsme naše schůzky
přesunuli kousek od Jahodnice do restaurace
Svornost v Dolních Počernicích. A když za
čtrnáct roků naše řady navždy prořídly o sedm kamarádů (5 mužů a 2 ženy), nalézáme
útočiště v malé a útulné hospůdce U Koníčků,
kde se scházíme dodnes.
Ještě do Havlovky nás chodívalo přes třicet, a to jsme ještě tak trochu byli mladí.
A jak velkou radost jsme tehdy měli, když
přišel náš oblíbený učitel z kyjské školy Josef
Šmída. Ve svých sedmdesáti letech prohlásil,
že mezi námi omládl. Dále bych chtěl vzpomenout na Táju Štolcovou, která byla všestrannou sportovkyní v Sokole Kyje a ochotnicky hrála v divadelních souborech v Dolních Počernicích, na Jahodnici i v Kyjích.
Škoda, že již delší dobu je nemocná a nemůže být s námi. V loňském roce se nás U Ko-

níčků sešlo už jen dvanáct. Milým našim hostem již podruhé byla Jiřina Břicháčková-Olivová. Je sice o generaci mladší, ale její rodina
patří mezi jahodnické starousedlíky. Na našich sešlostech rovněž vzpomínáme na ty odvážné vrstevníky, kteří po únoru 1948 emigrovali do dalekých zemí. Z každé schůzky
píšeme domů těm, kteří nemohli často ze
zdravotních důvodů přijít, i našim blízkým
v zahraničí, dopisy podepsané přítomnými,
k nimž přikládáme též fotografii ze setkání.
Psali jsme nejednou Borkovi Novákovi, který
žil v Mexiku, dvakrát přiletěl s manželkou
Mexičankou, ale před třemi lety zemřel.

Vzpomínání

Vzpomínáme též na bratry Karla a Vaška Filípkovi, kteří se nám neozvali. Karel jako lékař snad žije v Kalifornii a Vašek jako podnikatel v Chile. Dopisy od nás dostává Jiřinka
Teyrovská-Šicová, která žije s rodinou a pěti
vnoučaty v USA, a rovněž můj bratr v Austrálii. Již 50 let se jmenuje Michael Savet,
protože jméno Slavětínský se anglicky těžko
vysloví, a pro jeho tři dcery by to byl ve škole velký problém. Žije s rodinou v Sydney
a má čtyři vnoučata. Jahodnici navštívil již
čtyřikrát a Jiřinka Šicová přilétá po sametové
revoluci každý rok. Stalo se již pravidlem, že
pro jahodnické vrstevníky pořádá setkání při
obědě na Novotného lávce, odkud jsme všichni zváni malířem Reonem do jeho ateliéru
vedle restaurace Nebozízek, kde nám mistr
ukazuje svá nová díla. Návštěva Jendova kouzelného zahradního domku, připomínajícího
jeho zrušenou Magickou jeskyni v Mostecké
ulici, je vždy zlatým hřebem našeho setkání.
Vzpomínání je hezký úděl zvláště proto, že
jsme Jahodnici poznali před více jak půl stoletím a viděli na vlastní oči proměny nejen naší bývalé legionářské kolonii a později čtvrti,
ale i jejího okolí.
podle zápisků J. Slavětínského
zpracoval: J. Šmíd
ho, minerálka, vínečko, obložené vejce, minutka a filé, které bylo posledně vynikající.
Odkud asi jsou ty tresky? Určitě z daleka.
„Dcera si vzala Belgičana a žijí v Thajsku.
S dětmi mluví vlámsky, anglicky a česky,
s místními tou jejich hatmatilkou.“
Začínají se řešit příbuzenské vztahy, a to
zpravidla nebývá veselé poslouchání. Na
štěstí tohle téma netrvá dlouho a řeč se opět
stáčí k příjemnějším záležitostem. Vánoce,
stromky a ryby, recepty i dárky. Kdo kam půjde, kdy za kým přijdou jeho nejbližší. Ško-

V roli tichého pozorovatele jsem zavítal na
zatím poslední setkání jahodnických rodáků,
poslouchal a velmi nepatrnou část z toho vyslechnutého pro laskavého čtenáře zaznamenal. „Před setkáním jsme prošly Jahodnicí,
obdivovaly opravené domy, krásné ulice
i červené chodníky. Ale lidem se to nelíbí.
Dnes se jim nelíbí nic. Jen peníze chtějí. My
chodily pěšky až do Hloubětína nebo do Hrdlořez. A co sněhu už bývalo v listopadu.“

Zatím poslední setkání jahodnických seniorů nebo spíše seniorek. v útulné hospůdce U Koníčků.
Vzpomínání pokračuje nad fotkami dětí,
vnoučat i pravnoučat, kdy kdo z nich poprvé
seděl, první krůčky i zuby, školka, škola,
první lásky, svatby i rozvody. Do toho vlastní příběhy, bohužel také čerstvé parte kamarádky a občasné vyhlížení Jiřího Slavětínského, jediného muže, který je spolu s Věrou

Zahradníkovou duchovním otcem této sešlosti. „Kde jen ten Jirka je. Zase přijde pozdě. To
víte, chlapi, určitě bude mít spoustu výmluv.“
Konečně přichází, měl prý nějaké zařizování, ještě na poštu musel, prostě odhad dámské
přesily byl přesný. A můžeme rozjet další kolo vzpomínek. K tomu kávička, něco sladké-

da, že ty vánoční obyčeje a slušnost mezi lidmi mizí. Jó, to dřív. Vzpomínám na vlastní
rodiče a potichu se loučím, abych zbytečně
nerušil tuhle sympatickou společnost. Myslím na její idol z mládí Oldřicha Nového a jeho nezapomenutelnou roli ve filmu Kristián.
Zavřete oči, odcházím.
text a foto: vok
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DOLNOPOâERNICKÉ NOVINKY

Kdo nebyl pár měsíců v Dolních Počernicích, nestačí téměř zaznamenávat změny, které se v této městské části
odehrávají. Rekonstrukce starobylé budovy bývalého pivovaru, nové silnice, chodníky, úpravy zámeckého
parku, vylepšená sportoviště, novotou zářící fasády, změny rybníku, to jsou všechno velké akce, o kterých vás
v Listech pravidelně informujeme. Kromě nich ale lze pozorovat i řadu méně nákladných, leč pro život obyvatel
Dolních Počernic stejně významných změn. O některých z nich nás informoval starosta Zbyněk Richter.

Sv. Jan Nepomuck˘
Návštěvníci úřadu naší městské části, a nejen oni, určitě zaregistrovali novou sochu
u mostu přes Rokytku. Socha sv. Jana Nepomuského byla slavnostně odhalena 25. října.
Do roku 1918 stála u mostu původní barokní
socha, která byla v pohnutých časech konce
rakouského mocnářství civilizovaně přemís-

kých občanů, dále pak radní hl. m. Prahy
RNDr. Igor Němec, Doc.PhDr. Jiří Kotalík,
Csc. a samozřejmě i autorka díla ak. sochařka
Elen Jilemnická. Příjemnou atmosféru podtrhlo pěvecké trio Kolegium marianum s písněmi vztahujícími se k sv. Janu Nepomuckému. A čtenáři si na snímcích mohou porovnat
slavnostní atmosféru z 25. října s pohledem,
který se naskýtá projíždějícím motoristům
a návštěvníkům Dolních Počernic.

Cesta k rybníku
MartiÀák
Po několika měsících byla v naší městské
části ukončena rekonstrukce komunikací
v tzv. Staré obci. Většina z nich má charakter

obytných komunikací, což znamená, že jsou
bez chodníků. Nejcitlivější situace nastala
v Bakurinově ulici, která vede k místnímu
hřbitovu a dále k rybníku Martiňák. Tu si bohužel někteří řidiči prodloužili přes pole až
k sídlišti Černý Most. Vedení MČ se proto
rozhodlo tuto ulici u hřbitova zaslepit a odvést
dopravu ulicemi Za Luhem a K Zámku. Tím
byl minimalizován počet projíždějících aut od
zahrádkářské kolonie kolem hřbitova a Bakurinovou ulicí. Doufejme, že si na nový stav
dopravy v této části Dolních Počernic řidiči
brzy zvyknou a nebudou zde přejíždět nově
vysázenou zeleň a rozbahněné pole.

těna k místnímu kostelu. Tam přežívala až do
roku 2003. Během dlouhých let odolávala tato socha jak zubu času, tak působení vandalů,
až z ní nakonec zbylo nepoužitelné torzo. Vedení radnice Dolních Počernic se rozhodlo
tento stav ukončit a po spolupráci s hl. m. Prahou, zejména pak s radním RNDr. Igorem
Němcem zadalo zhotovení úplně nového pojetí sochy tohoto světce. Nová socha se navrátila na pravý břeh Rokytky k mostu na ulici
Národních hrdinů. Je téměř 3 m vysoká, je
zhotovena z bojanovského pískovce a je pojata vskutku moderně se sklonem ke kubismu.
I přes zjednodušený tvar sochy z ní lze vyčíst
vlastnosti, které sv. Jan Nepomucký měl, tj.
pokora, láska, čest a věrnost. Slavnostního odhalení sochy se zúčastnily desítky počernic-

neboť v poslední době se zvýšil zájem o uložení ostatků svých blízkých, zejména pak od
občanů sousední MČ Praha 14. V nové části
bude postavena nová obřadní síň, rozšíří se
počet hrobových míst a výrazně se zvýší počet kolumbárií. Zatím je vybudováno nové
oplocení včetně hospodářského zázemí a nové kolumbárium s komunikačními prostorami, které je na snímku.

UÏ jste vidûli Fenixe?
Dolním Počernicím přibyla nová dominanta. V rekreačním areálu při Hostavickém potoku byla vztyčena nová dřevěná socha ptáka Fénixe, která nahradila starou, již rozpadlou sochu. Nová dominanta je krásně viditelná
z Českobrodské ulice a Fénix svými křídly
zdraví projíždějící řidiče i spolujezdce. Toto
výtvarné barevné dílo bylo realizováno ve spo-

lupráci s Linhartovou nadací, jeho autorem je
Jaroslav Bím. V tomto rekreačním areálku bude budeme pokračovat s dalším rozvojem volnočasových aktivit, které by měly sloužit jak
občanům Dolních Počernic, tak návštěvníkům
ze sousední městské části Praha 14.

Úpravy na hﬁbitovû
V Dolních Počernicích probíhá v současné
době další stavební akce - rozšíření místního
hřbitova. Tato úprava má své opodstatnění,

V˘lov v ãíslech
Informace z titulní strany doplňme ještě
o stručnou řeč čísel. Při výlovu Dolnopočernického rybníku bylo vyloveno celkem 22 tun
ryb. Z tohoto množství bylo 205 q kaprů, 2
q štik, 1 q tolstolobiků, 11,5 q ostatních ryb
a 50 kg sumců. Po výlovu se už rybník nenapouštěl, protože se připravuje jeho celková rekonstrukce včetně odbahnění, a tak by měl
rybník zůstat téměř dva roky bez vody.
stranu připravili Zbyněk Richter a vok, foto: vok (4), jš a Karel Vosátka
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V nákupním i zábavním
K

začátku prosince neodmyslitelně patří
tradice spojená s příchodem Mikuláše,
čerta a anděla. Ani v CČM tomu nebude jinak
a návštěvníci se mohou těšit na setkání s Mikulášem v neděli 5. 12. od 15 do 17 hod. v nákupním centru.
Již několik let našim návštěvníkům zpříjemňuje předvánoční chvilky dětský pěvecký
soubor z Prahy 14 Pueri et Puellae XIV. Přijďte si s námi zazpívat vánoční koledy i tento
rok. Budeme se na Vás těšit ve dnech:
Nákupní centrum - 1., 5., 15. a 22. 12.
Zábavní centrum - 2., 16. a 20. 12.
Vždy od 17:00 do 19:00 hod.

Otevírací doba nákupního centra
o vánočních a novoročních svátcích:
24.12. (pátek)

9.00 - 13.00 hodin

Globus

7.00 - 14.00
zavřeno
zavřeno
9.00 - 21.00 hodin
9.00 - 21.00 hodin
9.00 - 21.00 hodin
9.00 - 21.00 hodin
9.00 - 14.00 hodin

25.12
26.12.
27.12.
28.12.
29.12.
30.12.
31.12.

(sobota)
(neděle)
(pondělí)
(úterý)
(středa)
(čtvrtek)
(pátek)

Globus
1. 1. 2005 (sobota)
od 2. 1. 2005

7.00 - 15.00 hodin
zavřeno
9.00 - 21.00 hodin

Vánoční zpestření nabídky:
●

Produktové noviny
●

prosincové rozšířené vydání v platnosti od
4. 12. do 12. 12.

●

vychází v Blesku a v MF Dnes již ve čtvrtek 2. prosince

Prodej vánočních stromků
4. 12.-23. 12. vchod A a B
● Punč a pečené kaštany
1. - 31.12. vchod D
● Suchá vazba a adventní věnce
26. 11.- 23. 12. v pasáži
● Kapři
18. 12. - 23. 12. vchod A a D

Otvírací doba
v zábavním centru
o vánočních a novoročních svátcích
Village Cinemas
24. 12.
25. 12.
26. 12.
27. - 30. 12.
31. 12.
1.1. 2005
2.1. 2005

zavřeno
10 - 01 hod.
10 - 01 hod.
10 - 01 hod.
zavřeno
13 - 01 hod.
10 - 01 hod.

Factory Pro
24. 12.
25. 12.
26. 12.
27. - 30. 12.
31. 12.
1.1. 2005
2.1. 2005

8 - 14 hod.
14 - 22 hod.
8 - 22 hod.
8 - 22 hod.
8 - 14 hod.
14 - 22 hod.
8 - 22 hod.

Giga Sport
24. 12.
25. 12.
26. 12.
27. - 30. 12.
31. 12.
1.1. 2005
2.1. 2005

10 - 14 hod.
zavřeno
zavřeno
10 - 20 hod.
10 - 14 hod.
zavřeno
10 - 20 hod.

Ostatní provozovny a prodejny
24. 12.
25. 12.
26. 12.
27. - 30. 12.
31. 12.
1.1. 2005
2.1. 2005

11 - 14 hod.
11 - 22 hod.
11 - 22 hod.
11 - 22 hod.
11 - 14 hod.
12 - 22 hod.
11 - 22 hod.
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Letci v názvech ulic âerného Mostu
Už poosmé vám nabízíme pravidelnou stránku o našich letcích
a stíhačích, po nichž jsou pojmenovány některé ulice na Černém
Mostě. Podle abecedy přichází na řadu další z hrdinů leteckých
bitev druhé světové války

Plk in mem. STANISLAV FEJFAR

P

atřil vždy k těm, kteří stáli v prvních řadách československého letectva ve Francii a ve Velké Británii. Navzdory tomu, že rok
1940 byl pro oba spojence pravděpodobně
nejtěžším obdobím války, již tehdy si mohl
připsat pět potvrzených sestřelů, které jej řadily do exkluzivního klubu stíhacích es. Narodil se 25. listopadu 1912 ve Štikově u Nové
Paky. Vystudoval vyšší průmyslovou školu
a po maturitě se rozhodl věnovat dráze profesionálního vojáka u letecké zbraně. V letech
1933 - 1935 studoval na Vojenské akademii
v Hranicích na Moravě a v Prostějově, kde
prodělal letecký výcvik. Vyřazen byl v hodnosti poručíka letectva a po aplikačním kursu
nastoupil službu u leteckého pluku 3 „Generála-letce M. R. Štefánika„, u něhož se v roce
1938 stal velitelem 45. stíhací letky, vyzbrojené Aviemi B-534. V napjatých měsících druhé poloviny roku 1938 byla jeho letka zařazena nejprve do sestavy 4. armády na jižní Moravě a poté u 3. armády na Slovensku. Rozpad
státu ho zastihl s 45. letkou na letišti ve Spišské Nové Vsi.
✈ Stejně jako další Češi musel Slovensko
opustit a vrátit se do rodných Čech. Již
8. června 1939 však společně s několika druhy ilegálně přešel hranici do sousedního Polska, kde se přihlásil do vznikajícího čs. zahraničního odboje. S podepsaným závazkem na
pětiletou službu u cizinecké legie odtud odplul na lodi “Sobieski„ do Francie, kde vystoupil 20. června. Pak následovala krátká
služba v hodnosti Sergenta u 1. pluku cizinecké legie v alžírském Sidi-bel-Abbés. Po vypuknutí války se na francouzskou techniku
přeškoloval přímo v severní Africe, konkrétně
v Blídě a v La Senii, kde se seznamoval se stíhačkami Morane Saulnier MS-406, do jejichž
kabin usedal v průběhu vlastní bitvy o Francii. Dne 13. prosince 1939 byl společně s dalšími pěti Čechy přidělen ke Groupe de Chasse I/6, zformované v Oranu-La Senii a zakrátko odeslané přes Středozemní moře do
metropolitní Francie. V průběhu německé invaze do západní Evropy nalétal bojově celkem 76 operačních hodin a sestřelil dva letouny jistě (Bf 109 a Hs 123) a třetí pravděpodobně (He 111). Zúčastnil se také šesti
doslova sebevražedných útoků na nepřátelské
tanky (nejvíce ze všech čs. letců) a mohl mluvit o velikém štěstí, že je přežil, neboť GC I/6
při těchto akcích utrpěla hrozné ztráty. Po
francouzské debaklu odletěl se zbytky rozbité
jednotky na jih Francie a 24. června 1940 společně s dalšími Čechoslováky odplul na lodi
“General Chanza„ do severní Afriky. Pak
následovala další evakuace po moři na britské
ostrovy, na jejichž půdu vstoupil 12. července
1940 poté, co loď “Neuralia„ dorazila do Liverpoolu.

✈ Jako novopečený Pilot Officer byl 6. srpna
1940 přidělen k 310. čs. stíhací peruti do Duxfordu. Po přeškolení na Hurricany Mk.I, které
prodělával od 17. srpna do 9. září 1940 u 6.
OTU v Sutton Bridge, se k “třistadesítce„ vrátil jako operační pilot a okamžitě s ní úspěšně
zasáhl do bitvy o Británii. Při té příležitosti
své dosavadní bojové skóre obohatil o další tři
sestřely, z toho jeden ve spoluúčasti. Již 9. září sestřelil Messerschmitt Bf 110C-4 Uffz.
Pfaffelhubera od 15./LG 1, památného 15. září poslal k zemi Dornier Do 17Z-3 Fw. von
Görtze od 4./KG 3 a o tři dny později, 18. září participoval na zničení Junkersu Ju 88A-1,
který pilotoval Fw. Wahl od 9./KG 77.
✈ V dobách, kdy bitvy o Británii již pomalu
pohasínaly, počátkem listopadu, však musel
jednotku opustit. Příčinou byl bolestivý zánět
čelních dutin. Byl převezen do nemocnice
v Ely a léčil se až do dubna 1941, kdy byl zařazen do administrativní funkce na Inspektorátu čs. letectva v Londýně. Kancelářská práce se mu však příliš nezamlouvala, a proto
usiloval o zařazení k bojové jednotce. Poté, co
byl lékařskou komisí opět uznán fit, se do bojové služby vrátil 21. července 1941, kdy byl
jako velitel B-letky zařazen k nedávno zformované 313. čs. stíhací peruti. Ta byla jako
první z čs. jednotek vyzbrojena Spitfiry, zpočátku verze Mk.I, poté Mk.IIA a Mk.VB.
S jednotkou se účastnil četných útočných akcí nad okupovaným kontinentem, a to nejprve
v rámci Portreathského křídla a poté Hornchurchského křídla. Dobyl zde další vítězství
a jeho závěrečný bojový účet činil šest sestřelů jistých, dva pravděpodobné a jeden stroj
poškozený.

✈ Dne 17. května 1942 vzlétl ke svému poslednímu bojovému letu. Hornchurchské
křídlo (64., 122. a 313. peruť) se tehdy účastnilo operace “Ramrod 33„. Úkolem stíhačů
bylo výškové zajištění Kenleyského křídla,
doprovázejícího dvanáct bombardovacích
Bostonů, jejichž cílem byly doky v přístavu
Boulogne. Po odbombardování Hornchurchské křídlo neotočilo ihned nazpět, jako zbytek sestavy, ale letělo dále do francouzského
vnitrozemí, aby krylo ústup hlavního svazu.
Teprve před St. Omerem začalo točit ke zpáteční cestě. To se stalo v 11.30 h. V té době
byl přímý doprovod, tj. Kenleyské křídlo, letící dole, napadeno přesilou Focke Wulfů Fw
190 od I., II. a III./JG 26 “Schlageter„. Hornchurchské křídlo však zůstávalo i nadále ve
své výšce, aby krylo sestavu před případným
náhlým přepadem shora. A právě v tomto
okamžiku se od sestavy 313. perutě odpoutaly dva stroje. Ostatní piloti se nejprve domnívali, že se piloti chtějí jen přeskupit, ale pak
jim oba zmizeli z dohledu. Volali je radiem
nazpět, ale odpovědi se nedočkali. Od té doby už nikdo ani F/Lt Stanislava Fejfara ani jeho číslo Sgt Miroslava Borkovce nespatřil.
Byli prohlášeni za nezvěstné. Teprve po několika měsících dorazila do Anglie zpráva
o tom, že Fejfarovy ostatky byly pohřbeny
v hrobě č. C-8 na hřbitově Pihen-les-Guines,
asi deset kilometrů jihozápadně od Calais.
✈ Teprve před několika lety, díky studiu německých záznamů, vyšlo najevo, že Fejfarův
Spitfire Mk.VB BL973 (RY-S) byl v 11.33
h sestřelen v boji mezi Guinesem a Audembertem v severní Francii. Smrtící dávku vypálil známý pilot Fw 190, Gruppenkommandeur
III./JG 26 Hptm. Josef “Pips„ Priller, pro kterého to byl jeho již 72. sestřel. Fejfarova stíhačka oslnivě vzplála, převrátila se na záda
a v kolmém piké se roztříštila o zem. Pilot byl
zřejmě zasažen již v kabině, neboť nebyl zaznamenán jeho pokus o seskok padákem.
✈ Bojové výkony Stanislava Fejfara byly oceněny udělením tří Československých válečných křížů 1939, dvou Československých medailí Za chrabrost, dále Československou medailí Za zásluhy I. st., Pamětní medailí Čs.
zahraniční armády (se štítky F a VB), francouzským Croix de Guerre se třemi palmami
a jednou zlatou hvězdou, britským The 19391945 Star with Battle of Britain Clasp, Air
Crew Europe Star a Defence Medal. Padl
v hodnosti kapitána československého letectva, po válce byl roku 1947 povýšen na majora a v roce 1991 na plukovníka in memoriam.
✈ Stanislav Fejfar patří k poměrně známým
československým letcům. Téměř třicet let po
jeho smrti totiž královéhradecké nakladatelství Kruh vydalo jeho (mírně zcenzurovaný)
deník, který si za války vedl a který zaslala jeho rodině jedna anglická dívka. Fejfarův Deník stíhače je cenným svědectvím o upřímném a neokázalém vlastenectví, které pisatel
potvrdil svými činy, životem i smrtí.
Jiří Rajlich
Vojenský historický ústav
připravil: vok
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Vzácná náv‰tûva

V

neděli 24. října odpoledne přijíždí na výstavu Našich deset let do Galerie 14
vzácná návštěva. Vdova po Josefu Bryksovi,
jednom z hrdinů leteckých bitev druhé světové války, které vám postupně v Listech představujeme. Paní Trudie Bryksová v elegantním kostýmu se slušivým šátkem kolem krku
si při vstupu sundavá sluneční brýle, zdraví se
s přítomnými návštěvníky a v doprovodu starosty Prahy 14 Miroslava Froňka pomalým
krokem obchází jednotlivé výstavní panely.
S velkou pozorností sleduje výstavbu naší
městské části, ukázky z tvorby dětí, prohlíží si
vystavené kroniky, občas požádá s milým
úsměvem o překlad půvabnou tlumočnici.
Nejvíc času věnuje pochopitelně části o letcích a stíhačích, po nichž jsou pojmenovány
některé ulice Černého Mostu. Rozmlouvá se
svým synovcem Karlem Bryksem a s režisérem Karlem Forstem, dalšími členy svého doprovodu. Poté se zapisuje do návštěvní knihy,
ve svých čtyřiaosmdesáti letech má čitelný rukopis i jasné představy: „Velmi se mi líbila
návštěva této výstavy a těším se na další návštěvu. Praha je nádherné město a s radostí se
sem budu vracet. Všechno nejlepší Máje a občanům Prahy 14. S pozdravem Trudie Bryksova.“
Je zajímavé, že, ač Angličanka, své příjmení podle českých zvyklostí přechyluje.
Když se jí na to v následujícím rozhovoru ptáme, říká s úsměvem, že je na to zvyklá. Dále
se dovídáme, že hned na začátku války se
dobrovolně přihlásila do WAAF (ženské pomocné vzdušné síly), a že s Pepou (nadporučíkem Josefem Bryksem) se setkala poprvé
jednoho květnového večera roku 1941, upoutala prý ji okamžitě jeho tvář i označení „Czechoslovakia“ na letecké uniformě. Pamatuje
si, jak se jí zeptal, proč pije pivo, ona mu odpověděla, že ze svého platu si víc dovolit nemůže, načež kontroval tím, že po jeho boku
bude pít sherry. Bohužel o tři týdny později
byl sestřelen a do Velké Británie se vrátil až

po čtyřletém období útrap a zranění. O ruku ji
požádal na autobusové zastávce, svatba byla
18. července 1945. Je to všechno na dlouhé
povídání, podrobnosti o jejich krátkém společném životě jsou popsány v knize Naděje
a beznaděje, kterou u nás vydala v roce 1993.
Je vidět, že vzpomínky na manžela a dlouhá
léta, po která byl vězněn, ji i po sedmačtyřiceti letech od jeho smrti stále dojímají. A tak
stáčíme řeč k jejímu současnému pobytu, který je koncem října už od roku 1992 pravidelný. Byla opět v rodišti svého manžela, navštívila místa, kde spolu krátce žili, na Hradě se
prý náhodou fotila s naším panem prezidentem a je ráda, že nemusela být v Americe, kde
teď žije, v době volby jejich prezidenta. Je to
moc velký humbuk.
Usmívá se trochu a přijímá nabídku, aby se
šla ještě na chvíli podívat do Bryksovy ulice,
kde s ní chce režisérka Marie Šandová natočit
pár záběrů do připravovaného televizního dokumentu. Miroslav Froněk jí předává kytici,
ona jako správná dáma se vyzouvá z lodiček
a už ve vycházkové obuvi míří do blízké ulice, pojmenované po jejím manželovi.V Galerii 14 končí vzácná návštěva vzácné ženy, jak
ji charakterizují lidé z jejího doprovodu.

Karel Forst: „Paní Bryksovou jsem poznal
prostřednictvím britské ambasády na začátku
devadesátých let, když jsem připravoval film
o jejím manželovi s názvem Ani stopy po hrdinovi. Je to statečná žena, která měla chudák
těžký život. Manžela si moc neužila, vždyť
spolu pobývali velmi krátce, dcera Sonia (nahoře na otcových ramenou - pozn. aut.) jí
zemřela v roce 2000. Pomáhal jsem jí vyřizovat odškodnění za manželovo utrpení v komunistických lágrech, každý rok při návštěvě naší republiky jsem členem jejího nejužšího doprovodu, máme k sobě opravdu blízko. Letos
zase bydlela několik dní u nás ve Veleslavíně
u sousedky, která pochází z Texasu. Už se těším, až zase přiletí, je to vzácná žena.“

Karel Bryks: „Naší tety si moc vážíme. Stále s bratrem Janem objevujeme nové dokumenty ze života strýce, paní Trudie je z toho
nadšena a pomáhá, jak se dá. Teď třeba máme
v rukou jeho dopis z Jáchymova, ze kterého
vyplývá, že i to minimum za práci v dolech,
které dostal a posílal svému otci, mu domů do
Lašťan nedocházelo. V nacistickém i komunistickém žaláři strávil celkem 13 let a tohle
určitě přispělo k jeho konci.“
Marie Šandová: „Připravuji dokumentární
pořad o paní Trudie, je to silná žena. Z 1 600
Britek, které si vzaly naše piloty, je jednou
z mála žijících. Tyhle válečné nevěsty jsou
v současnosti už zapomenutým tématem, a to
je škoda. Na příběhu manželů Bryksových lze
dokumentovat, jak strašný osud jim život připravil.“
Pavel Vokurka,
foto: autor, jš (2) a archiv
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Tel.: 281 93 14 19 Mobil: 603/242 142 Fax: 281 93 15 12 www.sute-pisky.cz

Vážení a milí obyvatelé Prahy 9 a 14, rád bych Vám jménem
svým i jménem zaměstnanců fy Elektrické instalace Jan Rohan popřál klidné a spokojené prožití vánočních svátků. Přeji Vám především zdraví,
štěstí a úspěch v profesním i osobním životě,
mnoho trpělivosti, energie a lásky.
Jan Rohan

1 cm2 =

45 Kã

(bez DPH 19%)

PLO·NÁ INZERCE
1 graf. znak
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skﬁíní, kuchyÀsk˘ch linek
a ob˘vacích stûn
❑ 78 druhÛ imitace dﬁeva
❑ 3 druhy d˘hy
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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

c
p ro s i n e %
0
sleva 3

Nejlevnûj‰í skﬁínû pﬁijìte se pﬁesvûdãit

PO + ST 8–12, 13–17.30 hod.
ostatní dny podle dohody

(bez DPH 19%)

☎ 281 005 581

REKLAMNÍ TEXTY

pí Rudolfová

=

·ATNÍ SK¤ÍNù SPILKA

1 Kã

P¤ÍJEM INZERCE

12Listy/22_23

24.11.2004 13:19

Stránka 23

INZERCE

23

PLACENÁ ¤ÁDKOVÁ INZERCE
●

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.: kdykoliv - 777 325 466.
10/04
● Matematiku perfektně doučí středoškolský
profesor, tel.: 281 914 562, 603 909 327.
10/16
● Stěhování-nonstop, firma Petr Nykl, byty, kanceláře, trezory, pianina, klavíry, tel.: 274 868 772, mobil:
602 254 817, 602 377 616.
11/18
● Taxi Varga Ákoš, tel.: 777 181 461, VW COMBI,
Climatronic, přijímám vybrané platební karty. 11/01
● 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
● Kosmetička nabízí komplet. kosm. služby a poradenství. I u vás doma. Tel.: 736 778 963. 12/02a
● Kurzy harmonizač. technik, tel.: 736 778 963

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

L & L

opravna Tv, videa, hifi
opravy dálkov˘ch ovladaãÛ

12/02b
● Hledáme pracovnici do květinářství v P-9, nejlépe s praxí v oboru, možno i důchodkyně. Tel.:
777 959 493.
12/04
● Elektrické instalace Jan Rohan - opravy elektroinstalace v bytech, stavební práce, revize elektro,
včetně PRE, opravy hromosvodů - 281 861 922,
731 160 533.
12/14b
● Koupím byt nebo rodinný dům jakékoli velikosti, kategorie a vlastnictví, kdekoli v Praze. Nabídněte cokoli, možno i dekret - nájemní smlouvu,
i v domě s majitelem, podnikový apod. I zdevastovaný, IV. kateg., v soudní žalobě, neoprávněně obsazený, s nežádoucím nájemníkem, či s jakoukoli
právní vadou. Veškeré formality zajistím, zaplatím
stěhování i případné dluhy na nájemném, privatizaci apod. Mohu sehnat a zaplatit i náhradní byt, domeček mimo Prahu apod. a dát čas na vystěhování.
Seriózní jednání, platba ihned a v hotovost, tel.:
222 712 015.
12/15

po-ãt 13-19 hod.
MaÀákova 813, Praha 9-âern˘ Most II.
Tel.: 604 694 131

1. ZDRAVOTNÍ POMŮCKY s.r.o.
Gen. Janouška 902, Praha 9,
poliklinika Parník, tel.: 281 912 487
Nabízíme: kompresní punčochy, bandáže, ortézy, krční límce, nástavce na WC,
chodítka, hole, berle, zdravotní ponožky,
zdravotní obuv, sedačky do vany, ortopedické vložky, manikúry, gymnastické míče, tlakoměry, pleny.

UZÁVùRKA
LISTÒ ã. 1/2005
15. 12. 2004
STUDIO ORIFLAME,
st 17-19, čt 9-12,
K. Borková, Bryksova 945,
Praha 9-Černý Most, 281 910 168,
kborkova@chello.cz
Relaxaãní aromamasáÏe a jiné aktivity
zamûﬁené na odpoãinek,
odstranûní stresu, alergií a blokací...
Objednávky: Bára Hrdinová, tel.: 777 658 413
masaze@razdva.cz, po-pá: 7.30-18.30 hod.
Bioregena, Vajgarská 1141, P-14

KÁâKO - CESTOVNÍ AGENTURA
Breitcetlova 6/771, Praha 9-âM II.
Tel.: 281 910 806
◆ stejné ceny jako v CK
◆ nabídka cca 30 cestovních kanceláﬁí
◆ letenky do celého svûta

PSYCHOLOGIE
PhDr. Vladimír Pohl

Poliklinika „Parník“
Gen. Janou‰ka 902, Praha 9
3. poschodí
tel.: 281 914 069, 608 182 967
pohlv@hotmail.com

ZNALECKÉ OCENĚNÍ
NEMOVITOSTÍ, POZEMKŮ,
BYTŮ A STAVEB PROVEDE
Ing. Lacina Jaroslav
Praha 9-Kyje, Oborská 1468
Tel.: 281 865 533, 603 112 248

Gymnázium, Praha 9,
Českolipská 373
Státní osmileté a čtyřleté gymnázium, všeobecné
zaměření, fakultní škola při PedF UK
e-mail: info@ceskolipska.cz
www.ceskolipska.cz
www.skoly-kurzy.cz
Jazyky: Aj, Fj, Nj, latina.
Studovna – internet.
Počítačová učebna – internet
Zájmové a sportovní kroužky: keramika,
taneční klub, kroužek španělštiny,
florbal, volejbal, futsal, šerm

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
čtvrtek 9. 12. 2004 a čtvrtek 13. 1. 2005
vždy od 16.00 a od 17.15 hod.
hodinový program pro uchazeče i jejich rodiče.

Všichni jsou srdečně zváni!
Přijímací zkoušky nanečisto (Čj a M):
pro žáky 5. tříd ZŠ: 27. 1. 2005 od 14.30 hod.
pro žáky 9. tříd ZŠ: 27. 1. 2005 od 16.30 hod.
Sponzor školy: SHELL CZECH REPUBLIC a.s.

Péãe hrazena poji‰Èovnami
Psychologie-individuální,
rodinná, partnerská
Pomoc v krizov˘ch situacích, pﬁi
v˘chovn˘ch a partnersk˘ch potíÏích, pﬁi závislostech (alkohol, drogy, hráãství), psychické problémy
(deprese, psychosomatické potíÏe),
vy‰etﬁení pro ﬁidiãské prÛkazy
a zbrojní prÛkazy.

Jednatelství nově pro Vás
ve vestibulu metra B
RAJSKÁ ZAHRADA
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14 km kolem P r a h y 1 4
V sobotu 13. listopadu měl svátek Tibor a jedno z posledních
soust narozeninového dortu k 10. výročí svého trvání připravila
naše městská část. Oblíbený pochod přes Hloubětín, Kyje, Hostavice a Černý Most se šel rovněž podesáté. A kdo si tentokrát
přivstal, ten bohužel později litoval. Pouhé čtyři stupně, vítr a vytrvalý déšť vyprovázely v půl
deváté ráno první pochodníky z místa startu na
fotbalovém stadionu v Hloubětíně. Naštěstí se
ukázalo, že společnost Coca Cola a ještě rozespalý personál restaurace Club Slavoj už mají
s pochodem letité zkušenosti, protože s horkým
čajem se šlapalo hned lépe. První zastávkou byla prohlídka kostela sv. Bartoloměje v Kyjích,
kde se turistům naskytly vskutku nevídané pohledy. Další nabídku formou krátké prezentace
připravila společnost Coca Cola, a pak měli zájemci možnost posadit se do sedla huculských
koní v jezdeckém klubu Počin v Hostavicích.
Využilo ji skoro 50 dětí a 15 dospělých, vesměs
ve své premiéře. Kdo se chtěl cestou zahřát, ten mohl v Galerii 14
navštívit výstavu Našich deset let a shlédnout dokument s podobným názvem jako pochod, 14 zastavení v Praze 14. I tady bylo více než padesát lidí. A jestli měl vody někdo málo, tak si šel
ještě před cílem zaplavat do hloubětínského bazénu. To ale neplatilo pro později příchozí. Jako většinou totiž jedenáctá rozhodla, přestalo pršet a kolem třetí dokonce chvílemi prosvítalo
i sluníčko. Poslední vytrvalci ale docházeli až za tmy kolem osmnácté hodiny a dovršili tak počet startujících i dorazivších na 159.
Zdrávi došli! A za rok znovu!
text: vok, foto: autor (6) a jš

