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MĚSÍČNÍK OBČANŮ ČERNÉHO MOSTU, HLOUBĚTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC

11/2005

AÈ si kdo chce co chce ﬁíká, první narozeniny jsou v Ïivotû nejkrásnûj‰í. Právû takové oslavil v úter˘ 4. ﬁíjna DÛm dûtí a mládeÏe v ulici Generála Janou‰ka na âerném Mostû. Byla to velkolepá oslava s bohat˘m a pestr˘m programem, oficiální i neformální zároveÀ. Pﬁes tﬁi stovky gratulantÛ se náramnû bavily. Na své si pﬁi‰ly dûti sotva odrostlé koãárkÛm, ‰koláci i jejich
poãetn˘ doprovod. (Snímky nám pﬁibliÏují nejvyuÏívanûj‰í atrakci a nejvyhledávanûj‰í sladkost, porcovanou osobnû ﬁeditelkou DDM Praha 9 Vladimírou Dvoﬁákovu a zástupcem starosty Jaroslavem Jirou‰kem. Podrobnûji se narozeninové oslavû
vûnujeme na stranû 7.)
text a foto: vok

■ ZDARMA

www.praha14.cz

redakce 281 005 581-2

inzerce 281 005 581
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ZPRAVODAJSTVÍ
Z RADNICE

Informaãní kanceláﬁ a podatelna (Bﬁí VenclíkÛ 1073, âern˘ Most): po a st 7.30–18 hod.,
út a ãt 7.30–15 hod., pá 7.30–14 hod., tel. 281 005 270, 281 005 269, ústﬁedna:
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

Na svém 66. jednání dne 20. 9.
Rada Mâ mj.
● vzala na vûdomí pojistn˘ program Mâ

Praha 14, zpracovan˘ obchodní spoleãností
MARSH, s. r. o.
● souhlasila s uzavﬁením smlouvy o uzavﬁení budoucí smlouvy o zﬁízení vûcného bﬁemene na pozemku parc. ã. 1068/7 a parc. ã.
366/1, k. ú. Hloubûtín
● souhlasila s poskytnutím finanãního daru
Centru Prof. âecha, s. r. o. ve v˘‰i 50.000 Kã
na zakoupení dvou pﬁístrojÛ na elektroléãbu
● souhlasila s nav˘‰ením rozpoãtu odboru
Ïivotního prostﬁedí ÚMâ Praha 14 pro rok
2005 o ãástku 3 550 000 Kã
● schválila odstoupení Mâ Praha 14 od zámûru na prodej pozemku parc. ã. 946/7, o v˘mûﬁe 239 m2, v k. ú. Kyje
● souhlasila s pﬁevzetím realizovan˘ch v˘sadeb zelenû podél cyklostezky âern˘ Most Dolní Poãernice
● souhlasila se Ïádostmi Z· Gen. Janou‰ka,
Z· Bﬁí VenclíkÛ a Z· Chvaletická o pﬁidûlení
grantu a s finanãním krytím ve v˘‰i 30% celkov˘ch nákladÛ v pﬁípadû pﬁidûlení grantu
program I/1 na rekonstrukce povrchu venkovních sportovi‰È pﬁi ‰kolách a ‰kolsk˘ch zaﬁízeních vãetnû jejich vybavení drobn˘mi sportovními zaﬁízeními
● nemûla námitek k umístûní stavby ãerpací stanice pohonn˘ch hmot severnû pﬁi Vysoãanské radiále. PoÏaduje: 1. v dal‰ím stupni
dokumentace stavby doﬁe‰it majetkové vztahy k pozemku parc. ã. 2588/1 k. ú. Hloubûtín,
2. vybudovat zpevnûnou cestu pro cyklisty od
stavby âSPH na obsluÏnou komunikaci
● nemûla námitek k umístûní ãásti stavby
„Cyklotrasa Freyova - Kyjsk˘ rybník“ na pozemcích k. ú. Hloubûtín
● seznámila se se zámûrem na umístûní
„Stavby ã. 3295 - TV Horní Poãernice, etapa 0015 V˘chodní spojka“ na ãásti pozemkÛ
k. ú. âern˘ Most a pozemkÛ k. ú. Horní Poãernice. PoÏaduje: doﬁe‰it souãasnû s projednávanou dokumentací na umístûní stavby
i pû‰í a cyklistické napojení na obchodní
komplex a sídli‰tû âern˘ Most, jinak je dokumentace neúplná a návrh chodníku bez návaznosti na komunikaãní síÈ
● zru‰ila v˘bûrové ﬁízení na provedení stavebních úprav stﬁechy M· Paculova

Na svém 67. jednání dne 4. 10.
Rada Mâ mj.
● schválila poskytnutí finanãního pﬁíspûvku

obãanskému sdruÏení Cikne âhave ve v˘‰i

20 000 Kã na poﬁádání soutûÏe Romsk˘
talent
● souhlasila se Ïádostí Z· Vybíralova o pﬁidûlení grantu a s finanãním krytím ve v˘‰i
30% celkov˘ch nákladÛ v pﬁípadû pﬁidûlení
grantu v Programu I/1 na rekonstrukce povrchu venkovních sportovi‰È pﬁi ‰kolách a ‰kolsk˘ch zaﬁízeních a jejich vybavení drobn˘mi
sportovními zaﬁízeními. Jedná se o 2 granty
na rekonstrukci povrchu atletického oválu
a rekonstrukci povrchu volejbalov˘ch
kurtÛ.
● souhlasila s prodlouÏením nájemních
smluv ordinací soukrom˘ch lékaﬁÛ o dal‰ích 5
let v nebytov˘ch prostorách v ul. Kpt. Stránského
● nesouhlasila s prominutím poplatkÛ z prodlení ve v˘‰i 326 Kã za pozdní úhradu nájemného za uÏívání bytu v ulici DoleÏalova;
s prominutím poplatkÛ z prodlení ve v˘‰i
50.259 Kã vyãíslen˘ch k 30. 9. 2005 z dÛvodu dluhu na nájemném za uÏívání bytu v ulici
Rochovská; s prominutím poplatkÛ z prodlení
ve v˘‰i 26.996 Kã za pozdní úhradu nájemného za uÏívání bytu v ulici Bryksova
● seznámila se s dopisy spoleãnosti Skanska
Program Start, s. r. o. ze dne 21. 9. 2005 a poÏaduje po spoleãnosti Skanska Program Start,
s. r. o., aby opûtovnû provûﬁila moÏnost realizace nového dopravního napojení plánovaného
obytného souboru Jahodnice, a to po v˘chodním
okraji pozemkÛ ve vlastnictví investora

Na svém 68. jednání dne 18. 10.
Rada Mâ mj.
● vzala na vûdomí zprávu o personální pro-

blematice Úﬁadu Mâ Praha 14; stanovila
s pﬁihlédnutím k nutnosti sníÏit v˘dajovou
ãást bûÏného rozpoãtu Mâ Praha 14 celkov˘
poãet zamûstnancÛ zaﬁazen˘ch do ÚMâ Praha 14 pro rok 2006 na 200 zamûstnancÛ
a schválila organizaãní zmûny a sníÏení stavu zamûstnancÛ
● schválila ãástku urãenou rozpoãtem Mâ
Praha 14 pro rok 2006 do zamûstnaneckého
fondu ve v˘‰i 2 550 000 Kã
● schválila poﬁadí vybran˘ch ÏadatelÛ na
obsazení 8 bytov˘ch jednotek poskytnut˘ch
Mâ Praha 14 dle usnesení Rady hl. m. Prahy
ã. 1360 ze dne 20. 9. 2005
● souhlasila se zﬁízením ‰kolské rady Z·
Gen. Janou‰ka 1006 a jmenovala Ing. Evu
BaÏilovou a Josefa Ëoupala ãleny této ‰kolské rady za zﬁizovatele

Z odborn˘ch komisí
Rady Mâ Praha 14
Komise regionálního
plánování (19. 9.)
Seznámila se s urbanisticko-architektonickou studií okolí kostela sv. Bartolomûje v Kyjích a s honocenám jednotliv˘ch variant ﬁe‰ení. Doporuãila zvolit alternativní úpravu návrhu ﬁe‰ení - tj. s kruhovou kﬁiÏovatkou
a s posunutím pﬁechodu pro chodce smûrem
od kruhové kﬁiÏovatky ke ‰kole. Dále byla seznámena s dokumentací návrhu kontejnerového pﬁekladi‰tû Praha Male‰ice vãetnû umístûní pﬁíjezdové komunikace a napojení na
PrÛmyslovou, které se nacházejí na území
Prahy 14. Návrh ﬁe‰ení kontejnerového pﬁekladi‰tû nedoporuãila a nesouhlasila s pﬁitíÏením dopravy na PrÛmyslové. Doporuãila posunutí pﬁekladi‰tû za PraÏsk˘ okruh.
ing. Vanda ·imánková,
zastupující tajemnici komise
Komise kultury a aktivit
volného ãasu (19. 9.)
Komise se se‰la v Galerii 14 v rámci jiÏ
druhého setkání pﬁedstavitelÛ neziskov˘ch
organizací pÛsobících na území Prahy 14
s pﬁedstaviteli Mâ Praha 14. Zástupci neziskov˘ch organizací diskutovali se starostou
Mâ Praha 14 ing. Miroslavem FroÀkem a tajemníkem úﬁadu ing. Luìkem Lis˘m. Hovoﬁilo se o problémech získávání finanãních prostﬁedkÛ, voln˘ch prostorách pro ãinnost
neziskov˘ch organizací, o zkvalitnûní zveﬁejÀování ãinnosti tûchto organizací, které se
snaÏí zlep‰it kvalitu Ïivota v na‰í obci.
Marcela Pavlíãková,
tajemnice komise
·kolská komise (19. 9.)
âlenÛm ‰kolské komise byli pﬁedstaveni novû jmenovaní ﬁeditelé Z· Chvaletická, Mgr.
Josef Knepr a PaedDr. Petr Skalsk˘ Csc., ﬁeditel Z· Vybíralova. Byla podána informace
k zahájení ‰kolního roku 2005/06. Komise
projednala Ïádost o pﬁidûlení bytu ve veﬁejném
zájmu Mgr. Radce Svobodové, uãitelky Z·
Gen. Janou‰ka a navrhla, aby Ïádost byla zaﬁazena do seznamu ÏadatelÛ o byt ve veﬁejném
zájmu s tím, Ïe tato Ïádost není akutní, neboÈ
pí Svobodová je v souãasné dobû ubytována
v ubytovnû M· Chvaletická. ·kolská komise
byla seznámena s pﬁedmûtem veﬁejné zakázky
na vytvoﬁení a realizaci programu primární
prevence sociálnû patologick˘ch jevÛ na základních ‰kolách. Závûrem diskuse bylo konstatováno, Ïe ‰kolskou komisí nebylo projednáno zadání veﬁejné zakázky, zakázka nenavazuje na program primární prevence ve ‰kolách
a komise doporuãila zru‰it usnesení Rady m.ã.
Praha 14 a zapracovat do nové zakázky pﬁipomínky ﬁeditelÛ základních ‰kol.
Alena Naidrová,
tajemnice komise
Poznámka: usnesení odborn˘ch komisí
Rady Mâ Praha 14 jsou pouze doporuãující a nejsou tudíÏ pro Mâ Praha 14 závazné.
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V˘mûna OP a zmûna
u obãanÛ star‰ích 70 let
Podle novely zákona o OP, která vstoupila v platnost teprve v ﬁíjnu 2005, mûní se
povinná v˘mûna obãansk˘ch prÛkazÛ
u obãanÛ star‰ích 70 let (narozeni pﬁed 1.
lednem 1936). Tito obãané si jiÏ nemusejí
vymûnit svÛj OP za nov˘ typ za podmínky,
Ïe ve svém souãasném OP mají uvedeno, Ïe
platí bez ãasového omezení.
Jak jsme vás v Listech jiÏ nûkolikrát informovali, probíhá povinná v˘mûna obãansk˘ch
prÛkazÛ, uloÏená zákonem. Do konce roku
2005 pﬁestanou platit v‰echny OP vydané do
31. 12. 1994, a to vãetnû tûch, ve kter˘ch je
uvedeno, Ïe jsou platné „bez omezení“. Îádosti o nové OP musí obãané pﬁedloÏit do 30.
listopadu 2005.
ProtoÏe se tato v˘mûna t˘ká z velké ãásti
nejstar‰ích obãanÛ, z nichÏ nûkteﬁí mají potíÏe s chÛzí a tedy s dostavením se na zdej‰í
úﬁad, nabízíme jejich rodinám, pﬁíbuzn˘m ãi
znám˘m moÏnost dohodnout na na‰em pracovi‰ti OP individuální ﬁe‰ení v˘mûny, vãetnû
pﬁípadné osobní náv‰tûvy pracovnice úﬁadu,
v nezbytném pﬁípadû.
K tomu v‰ak nutno sdûlit, Ïe potﬁebné fotografie nezaji‰Èuje na‰e pracovi‰tû, ale sám obãan. Je nezbytné, aby fotografie mûla poÏadované parametry pro digitální zhotovení OP.
Proto ministerstvo vnitra varuje, Ïe nelze pouÏít domácí dogitální foto, nezpracované profesionálními firmami. K parametrÛm vlastní
podoby na fotografii lze odkázat k informaãním letákÛm, vyvû‰en˘m na na‰em pracovi‰ti
na zdej‰ím úﬁadû.
Informace k povinné v˘mûnû OP poskytujeme na tel.: 281 005 553, 281 005 554.
Mgr. Jiﬁí Kry‰tof
vedoucí obãanskosprávního odboru

Pozvánka
na Den zdraví
Pod sloganem Jeden den pro zdraví - mnoho informací pro budoucnost pﬁipravil Odbor
sociálních vûcí a zdravotnictví pro v‰echny
zájemce z ﬁad obãanÛ na‰í mûstské ãásti na
stﬁedu 9. listopadu Den zdraví. Tato tradiãní
kaÏdoroãní akce bude probíhat od 10 do 17
hod. v zasedacích místnostech ve 2. patﬁe budovy Úﬁadu mûstské ãásti Praha 14, Bﬁí.
VenclíkÛ 1072, âern˘ Most. Den zdraví propaguje v˘znam prevence zdravého zpÛsobu
Ïivota, tûlesné aktivity a zdravé v˘Ïivy. Na
místû bude lékaﬁsk˘mi odborníky bezplatnû
nabídnuto: mûﬁení krevního tlaku, vy‰etﬁení
glykémie a celkového cholesterolu pﬁístrojem
Reflotron, stanovení BMI, vy‰etﬁení mnoÏství
tûlesného tuku. Dále bude svoje sluÏby a rady
nabízet poradna zdravé v˘Ïivy, poradna nácviku samovy‰etﬁování prsu na fantomu a poradna odvykání kouﬁení.
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Dotace z EU do Prahy
Jednotn˘ programov˘ dokument pro
Cíl 2 regionu soudruÏnosti Praha (JPD
2) je program, kter˘ pﬁiná‰í vybran˘m
oblastem Prahy finanãní prostﬁedky
z EU a âeské republiky.
Typové projekty: dopravní infrastruktura v Praze, bezbariérové pﬁístupy, parkovací plochy; úprava ploch zelenû, vodních tokÛ, protipovodÀová opatﬁení; sportovní vyÏití, rekreace, sluÏby na
sídli‰tích; technologické a vûdecké parky,
inkubátory, inovaãní centra - informace
z oblasti v˘zkumu a v˘voje, spolupráce
a partnerství podnikatelsk˘ch subjektÛ
a organizací vûdy a v˘zkumu, vznik spinoff spoleãností; podnikání v cestovním
ruchu, turistika, bezpeãnostní technolo-

gie; informaãní sítû, práce z domova,
elektronick˘ obchod a jiné.
● Kdo Ïádá v JPD 2? Hlavní mûsto Praha,
vybrané mûstské ãásti (mj. Praha 14, Dolní
Poãernice), podnikatelé, neziskové organizace, organizace v˘zkumu, v˘voje a vzdûlávací organizace.
● Kolik je finaãních prostﬁedkÛ v JPD 2?
EU poskytuje pﬁes 2 miliardy, âR dal‰í 2
miliardy Kã.
● Kde je moÏné projekty v Praze realizovat?
Je to mj. v Praze 14 a Dolních Poãernicích.
● Kde získat informace? Magistrát hl. m.
Prahy, tel. 236 002 639, mail ozf@cityofprague.cz, ministerstvo pro místní rozvoj,
tel. 224 861 709, mail jpd@mmr.cz,
odkazy: www.strukturalnifondy.cz/jpd2,
www.praha-mesto.cz/jpd2.

Po Praze podél potokÛ
V prÛbûhu leto‰ního jara a léta byl dokonãen projekt pod názvem Po Praze podél potokÛ, kter˘
zmapoval v letech 2003 a 2005 dvacet osm nejzajímavûj‰ích praÏsk˘ch potokÛ a dvû ﬁeky, Berounku a Vltavu. Nyní jej Magistrát zpﬁístupnil veﬁejnosti na sv˘ch webov˘ch stránkách na adrese
www.praha-mesto.cz/podelpotoku. Trasy podél praÏsk˘ch potokÛ je moÏné chápat nejen jako samostatné v˘letní cíle, ale také jako spojovací cesty do jin˘ch míst, vedoucí pﬁeváÏnû stranou velkomûstského ruchu. Kromû vlastního popisu cesty, kter˘ je zohlednûn pro pû‰í, se dozvíte o zajímavostech a památkách v okolí daného vodního toku a také získáte praktické informace pro cyklisty.

Úprava komunikací a chodníkÛ,
de‰Èová kanalizace - Aloisov
Úprava komunikací a chodníkÛ, de‰Èová
kanalizace - Aloisov zahrnující ul. Tálínskou a Oborskou byla dne 17.10. 2005 fakticky zahájena. Dodavatelem je spoleãnost
s r.o. KSF, ¤íãany. Nejdﬁíve probíhá v˘stavba de‰Èové kanalizace v ulici Tálínské, jeÏ
by mûla trvat dle harmonogramu 24 t˘dnÛ
a je rozdûlena na tﬁi ãásti. V pﬁípadû, Ïe bude vhodné poãasí, mûly by práce skonãit do
23.12. 2005. Pak by mûla nastat zimní pﬁestávka. Pokraãování se pﬁedpokládá na jaﬁe,
jakmile to povûtrnostní podmínky dovolí.

Celá akce v Tálínské a Oborské je podle harmonogramu rozvrÏena na 40 t˘dnÛ. V souãasnû dobû se zpracovává pasportizace (za
vzájemné spoluúãasti obãanÛ) pﬁilehl˘ch
nemovitostí, aby se zjistil jejich aktuální stavebnûtechnick˘ stav. V souvislosti s prÛbûhem stavebních prací je vydáno dopravnû
inÏen˘rské opatﬁení, na základû kterého je
trasa autobusu ã. 701 odklonûna a nevede
ul. Tálínskou.
Antonín Wegrecki,
odbor územního rozvoje
V prostorách soukromého
zdravotnického zaﬁízení Bioregena v Kyjích, Vajgarská
1141 byla otevﬁena nová lékárna, která nahradila pﬁede‰lou, která nebyla schopna plnit poÏadavky obãanÛ, lékaﬁÛ
ani pacientÛ. Proto se vedení
Bioregeny rozhodlo zﬁídit
a provozovat lékárnu ve vlastní reÏii. Na snímku ze slavnostního otevﬁení zástupce
starosty Prahy 14 Jaroslav
Jirou‰ek v rozhovoru s vedoucí lékárny Mgr. NadûÏdou
Köhlerovou.
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CO SE DùJE NEJEN V REGIONU
Kulturní a sportovní
akce radnice

PraÏ‰tí v˘tvarníci
v G14

LISTOPAD

Ve stﬁedu 7. prosince v 17 hod. bude zahájena v Galerii 14 v˘stava prací SdruÏení praÏsk˘ch v˘tvarn˘ch umûlcÛ. Vstup voln˘. Podrobnosti k této v˘stavû uveﬁejníme pﬁí‰tû.

Keramika v G14
Ve stﬁedu 2. listopadu v 17 hod. bude zahájena v Galerii 14, nám. Plk. Vlãka 686, âern˘
Most v˘stava keramiky Aleny Balvínové. V˘stava, která potrvá do 24. 11., bude otevﬁena
vÏdy v úter˘ aÏ ãtvrtek od 14 do18 hod.
a v nedûli od 14 do17 hod. Vstup voln˘.

Veãer swingov˘ch
melodií
Dovolujeme si vás pozvat na „Veãer swingov˘ch melodií“. Koncert se uskuteãní
ve stﬁedu 9.11. od 18.30 v Galerii 14. Vstup
voln˘.

14 km kolem Prahy 14
JiÏ tradiãní turistick˘ pochod „14 km kolem Prahy 14“ se uskuteãní v sobotu 12. listopadu. Start i cíl je pﬁed restaurací TJ Slavoj

Vánoãní koncert
Srdeãnû zveme v‰echny pﬁíznivce krásné
hudby na Vánoãní koncert do Galerie 14.
Koncert se uskuteãní ve stﬁedu 14. 12. od
18.30 hod. Vystoupí Daniela Demuthová mezzosoprán, Jan Machat - flétna, a ZbyÀka
·olcová - harfa. Na programu budou díla J. S.
Bacha, W. A. Mozarta, J. J. Ryby a dal‰ích.
Vstup voln˘.
Poznámka: hlavní poﬁadatel akcí je oddûlení kultury a obãansk˘ch záleÏitostí
kanceláﬁe starosty ÚMâ Praha 14. Zmûna
programu vyhrazena.

·ipkové turnaje
pro dospûlé
Jak v listopadu, tak bûhem prosince T˘my
·K PLZE≈KA A a B zvou ‰irokou veﬁejnost
(tedy i neregistrované hráãe) na pravidelné
páteãní turnaje. Prezentace do 18.50 hod.,
start v 19 hod. Hraje se 501 D.O., startovné 50
Kã, kredity á 5 Kã. Turnaje jsou zaﬁazeny do
Stﬁedoãeského poháru (podmínky úãasti ve finále sdûlíme na místû). Na kaÏdém turnaji
jsou první 3 místa odmûnûny poháry a 4.-6.
místo vûcn˘mi cenami. Hraje se v restauraci
PlzeÀka, Hamerská 170, Kyje. Tû‰íme se na
va‰i hojnou úãast. „AÈ to lítá“.

Hudební veãer
Hloubûtín v Hloubûtínské ulici 88. Pochod
má dvû trasy - 4 km a 14 km. Prezence od 8.30
- 14.00 hod. pro mal˘ okruh, od 8.30 - 12.00
hod. pro velk˘ okruh. Startovné: dûti a dÛchodci 10 Kã, dospûlí 20 Kã. Pochod bude
ukonãen v 16 hodin. Sponzoﬁi: Coca-Cola Beverages a Restaurace TJ Slavoj Hloubûtín.

PROSINEC

Mikulá‰ská nadílka
Srdeãnû zveme dûti a jejich rodiãe na Mikulá‰skou nadílku, která se koná v sobotu
3. prosince ve dvou stejn˘ch pﬁedstaveních od
11 a od 14 hodin v Kulturním domû v Kyjích,
·imanovská 47. Po shlédnutí pohádky pﬁijde
Mikulá‰, andûl a ãert a pﬁinesou dûtem nadílku. Pﬁedprodej vstupenek bude probíhat ve
dnech 21., 23., 28., a 30. 11., vÏdy v úﬁedních
hodinách na ÚMâ Praha 14, oddûlení kultury
a obãansk˘ch záleÏitostí, ul. Bﬁí VenclíkÛ
1072 (7. patro). Vstupné: 50 Kã dospûlí a 30
Kã dûti.

z 1.A (Z· Hloubûtínská), ve druhé kategorii
ÏákÛ druh˘ch a tﬁetích tﬁíd byla nejlep‰í Markéra Rehbergerová ze 3.A (Z· Chvaletická)
a ve tﬁetí kategorii ÏákÛ ãtvrt˘ch a pát˘ch tﬁíd
zvítûzila Hanka Zelenková ze 4.A (Z· Hloubûtínská). O v˘hercích rozhodli náv‰tûvníci
knihovny sv˘mi hlasy a ceny - drobné ‰kolní

Základní umûlecká ‰kola Ratiboﬁická 30
z Horních Poãernic srdeãnû zve na hudební
veãer, kter˘ se koná 8. prosince od 17.30 hod.
v Galerii 14. Zazní klasické a moderní skladby v provedení smyãcového orchestru ‰koly,
hostem koncertu bude b˘val˘ Ïák Luká‰ Olejník, kter˘ studuje skladbu na konzervatoﬁi
v Praze. Vstup voln˘.

Na snímku je vítûzn˘ obrázek 3. kategorie
od Hanky Zelenkové. Dostal celkovû nejvíc
hlasÛ
potﬁeby, vûnovala âeská spoﬁitelna. Pracovnice poboãky mají v úmyslu z této bohulibé akce udûlat tradici. UÏ pﬁipravují soutûÏ Namaluj si svÛj betlém pro dûti od 15 let. Podmínky soutûÏe budou vyvû‰eny v knihovnû.
text a foto: ves

Obrázky v knihovnû

Koãky ve tvrzi

Premiérov˘ I. roãník v˘stavy obrázkÛ ‰kolních dûtí uspoﬁádala letos poboãka Mûstské
knihovny v Praze, sídlící v Podûbradské 489
v Hloubûtínû (vedle Penny Marketu v 1. patﬁe). V˘stava probûhla u pﬁíleÏitosti „t˘dne
knihoven“ zaãátkem ﬁíjna a v souvislosti se
svûtov˘m dnem zvíﬁat 4. ﬁíjna a svátkem sv.
Franti‰ka - zvíﬁecího patrona, byla zadan˘m
tématem právû zvíﬁata. Se sv˘mi obrázky se
pﬁihlásilo celkem 140 dûtí ze Z· Hloubûtínská, ·imanovská, Chvaletická a dokonce
i z Horních Poãernic. V první kategorii ÏákÛ
prvních tﬁíd zvítûzila Barbora Dvoﬁáková

V nedûli 13. listopadu probûhne ve Chvalské tvrzi v Horních Poãernicích od 10 do 17
hod. podzimní umísÈovací v˘stava opu‰tûn˘ch
koãek. Na v˘stavû bude k vidûní zhruba stovka koãek a koÈat ze dvanácti ochranáﬁsk˘ch organizací i od soukrom˘ch peãovatelÛ, které
zde budou hledat nov˘ domov. V‰echny koãky
budou vakcinované a v dobrém zdravotním
stavu, kter˘ na místû provûﬁí veterináﬁ. Expozice dal‰ích domácích zvíﬁat, program pro dûti. Vstupné: konzerva krmení pro koãky (moÏno zakoupit na místû). Podrobné informace téÏ
na www.KOCKY-online.cz.
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Keramika v Galerii 14
Ve stﬁedu 2. listopadu 2005 zaãíná v Galerii 14 na âerném Mostû v˘stava keramiky
Aleny Balvínové. V˘stava potrvá do 24. listopadu a shlédnout ji mÛÏete ve dnech úter˘,
stﬁeda, ãtvrtek od 14 do 18 hodin a v nedûli od 14 do 17 hodin. V˘stava je prodejní.
Práce Aleny Balvínové jsou inspirované
pﬁírodou a hudbou, jsou pﬁíjemné na pohled
a kaÏd˘ si zde mÛÏe nûco milého najít. Autorka v dûtství nav‰tûvovala rÛzné v˘tvarné
kurzy, v nichÏ pokraãovala téÏ pﬁi studiu na
vysoké ‰kole i v dospûlosti. Keramice se vûnuje ve volném ãase jiÏ pﬁes 25 let. Keramická tvorba je pro ni pﬁíjemn˘m doplnûním zamûstnání, kde vût‰inu ãasu tráví u poãítaãe.
Úãastnila se nûkolika keramick˘ch semináﬁÛ
pro pedagogy a v˘tvarníky.
PÛsobí jako lektorka keramick˘ch kurzÛ.
Vedla kurzy dûtí i dospûl˘ch v nûkolika domech dûtí a mládeÏe. Nyní pro nedostatek ãa-

Zázrak
s maÀásky
V záﬁí mûli nûkteﬁí z vás moÏnost vidût
v Praze 14 maÀásková pﬁedstavení t˘mu
z USA, tvoﬁeného Markem Andersonem,
Danem Sweeneym a Andy Green. V‰ichni
jsou to tátové od rodin, kter˘m uÏ je pﬁes 50
let, a na pﬁedstavení si
vzali svoji dovolenou. Celou cestu si financovali sami s pomocí pﬁátel z jejich
církve
Elmbrook
Church. V âeské republice byli v‰ichni
sice poprvé, ale pﬁedstavení v Praze 14 byla v˘sledkem jejich
dlouhodobûj‰ího zájmu o na‰í zemi vãetnû rÛzn˘ch aktivit,
které zde podporují.
Bratr Andyho je vedoucí psychiatrické
kliniky a jiÏ nûkolik
let pravidelnû do âR

su vede jen kurzy dospûl˘ch po veãerech i víkendech, kdy si úãastnice navíc na cel˘ den
odpoãinou od rodin pﬁi spoleãném tvoﬁení
a „klábosení“. V letních mûsících spolupracuje pﬁi vedení kurzÛ s profesionálními v˘tvarníky a keramiky v Keramickém a v˘tvarném
ateliéru KVAK v Konû‰ínû, malé obci mezi
Tﬁebíãí a Brnem. Autorka si tento b˘val˘ statek zamilovala. Nalézá zde v‰e, co se jí v bûÏné tvorbû nedostává - prostor a bohaté vybavení, hlavnû nûkolik prostorn˘ch keramick˘ch pecí. Mimo klasické velké elektrické
pece je tam pec plynová, pec na zakuﬁovanou
keramiku a RAKU.
Autorka si nejvíce cení toho, Ïe ãinnost
v ateliéru není ãasovû omezena. Dva t˘dny
dovolené strávené pﬁi kurzech, kdy je moÏné

jezdí pﬁedná‰et. Co je zajímavé, Ïe kromû
Andyho nikdo z nich v Ïivotû nemûl s maÀásky nic spoleãného, takÏe dûlat maÀáskové divadlo se v‰ichni uãili aÏ po pﬁíletu do
Prahy. Podobné to bylo z ãesk˘m t˘mem,
kter˘ je doprovázel (Daniela Seitzová, Blanka Machová a Pavel Trefn˘), kde kromû Daniely nemûl nikdo z nás Ïádnou zku‰enost
ani s maÀásky, ani s prací s dûtmi. TakÏe je to
docela zázrak, Ïe v‰e tak bájeãnû dopadlo.
Pﬁedstavení se konala v Galerii 14, která

odpoutat se od denních starostí rodinn˘ch
i pracovních, jí pﬁiná‰í velkou radost z tvorby.
Alena Balvínová se v roce 2000 se sv˘mi
tﬁemi dûtmi pﬁestûhovala na âern˘ Most. Vût‰inu prací vytváﬁí v ob˘vacím pokoji nebo
v temné a stísnûné dílnû v Horních Poãernicích, která pﬁedstavuje spí‰e technické zázemí
(elektrická pec, hrnãíﬁsk˘ kruh a men‰í zásoba materiálu). Jejím snem je bydlení s ateliérem, kam by nemusela dojíÏdût a mohla tak
po veãerech v klidu a v pohodû tvoﬁit v blízkosti rodiny.
Nejradûji vytváﬁí volné objekty s pﬁírodní
a hudební tematikou. VyuÏívá kontrastu rÛznû
barevn˘ch hlín. Pracuje s oxidy kovÛ, ﬁidãeji
s glazurami. Tvorba pÛsobí pﬁirozenû bez velkého barevného rozsahu. RÛznorodé práce
jsou urãeny pro exteriér i interiér (plastiky,
závûsná keramika, dekorativní keramika),
ménû se vûnuje uÏitné keramice a toãení na
kruhu. Keramick˘ kruh vût‰inou vyuÏívá
pouze pro vytváﬁení souãástí sv˘ch prací,
hlavnû stojanÛ pro kvûtiny apod. V poslední
dobû se s oblibou vûnuje figurální keramice.
red, foto: archiv

nám byla zdarma zapÛjãena, za coÏ moc dûkujeme Mâ Prahy 14. Také nám velice pomohl Ale‰ Dvoﬁák, pracovník hospodáﬁské
srávy ÚMâ Praha 14. Nemohli jsme si pﬁát
lep‰ího správce galerie. KdyÏ jsme jednou
pﬁijeli tûsnû pﬁed pﬁedstavením, uÏ dávno bavil dûti s medvídkem. Jeho pﬁátelsk˘ pﬁístup,
pohostinnost a ochota v dobû, kdy sám byl
v tûÏké situaci, byla víc neÏ pﬁíkladná. Po

pﬁedstavení v Galerii jsme vÏdy pro dûti poﬁádali rÛzné aktivity - vytváﬁení zvíﬁátek
z balónkÛ, z papíru - origami a rÛzné spoleãné hry. Pro v‰echny ‰koly na âerném Mostû
a soukromé gymnázium Arcus jsme v dopoledních hodinách uspoﬁádali nûkolik pﬁedstavení, která se setkala s velk˘m ohlasem.
Pavel Trefn˘, Církev bratrská
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S Orionem na cestách

Pacific v Mot˘lku

Brnûnská Tábornická stezka: Poslední
víkend v záﬁí probûhlo republikové finále
“Tábornické stezky„ v Brnû. Ná‰ oddíl odjela
reprezentovat pouze jedna tﬁíãlenná hlídka ve
sloÏení Martin Janda, Filip Hlávka a Kry‰tof
Dolej‰í, ale v konkurenci se neztratila. Obsadila ve své kategorii mezi 32 hlídkami pûkné
10. místo. O silné konkurenci svûdãí i to, Ïe
rozdíl mezi 1. a 10. místem ãinil pouze 11 bodÛ. Jeli s námi i nováãkové v oddíle, kteﬁí zatím sbírají zku‰enosti z velk˘ch závodÛ a urãitû se mnohému pﬁiuãili. Zbyl nám ãas i na
prohlídku Brna, podívali jsme se do planetária
a na starou radnici. Pﬁí‰tí rok se konají závody na Liberecku. Budou opût s na‰í úãastí - uÏ
se tû‰íme.
Ústeck˘ pochod Porta Bohemica: O víkendu 7.-9. ﬁíjna se turisté z Orionu vydali do
Ústí nad Labem na 27. roãník pochodu Porta
Bohemica. Vzhledem k tomu, Ïe se akce zúãastnili i malí noví ãlenové, vybrali jsme si
trasu dlouhou pouze 12 km, také kvÛli „dûtsk˘m“ kontrolám, kde si dûti mohly zasoutûÏit o sladké odmûny - hod krouÏkÛ na tyã,
chÛze po chÛdách, stﬁíhání bonbonÛ, pﬁekáÏková dráha s pingpongov˘m míãkem atd. Trasu jsme si zpestﬁovali i vlastními hrami a soutûÏemi. ProtoÏe pochod vedl okolo hradu
Stﬁekov, zaﬁadili jsme do programu i jeho prohlídku. No a abychom tûch kilometrÛ nakonec
nemûli málo, v nedûli jsme si je‰tû za‰li na ústeckou rozhlednu - Erbenovu vyhlídku, odkud
byl v˘hled na Labe a celé mûsto a vidûli jsme
aÏ na Mile‰ovku. Z v˘letu byli v‰ichni moc
nad‰ení a také do Ústí pﬁijedeme pﬁí‰tí rok na
pochod znova.
JAN

Zaãátkem ﬁíjna byly opût roz‰íﬁeny prostory Komunitního centra Mot˘lek. Na místû b˘valé terasy se slavnostnû otevíral nízkoprahov˘ klub Pacific. Proã zrovna pod tímhle názvem? Inu, dûti si jej samy vymyslely.
A v exotickém stylu dalekého oceánu byl také
vytvoﬁen interiér klubu s pﬁevládající modrou
barvou a dominantním majákem. Hlavním investorem pﬁestavby byla na‰e mûstská ãást,
jejíÏ starosta Ing. Miroslav Fronûk také nov˘
klub pokﬁtil. Bylo to stylové, pﬁedsedkynû
SdruÏení na pomoc dûtem s handicapy - Komunitní centrum Mot˘lek Phdr. Zuzana Jelenová ve sv˘ch rukou pevnû svírala dﬁevûné
kormidlo Pacifiku (na snímku), které pan sta-

Turistick˘ oddíl Orion
poﬁádá pro v‰echny dûti

SchÛzku plnou her
Kdy? V pondûlí 7. listopadu od 16 hod.
Kde? V klubovnû Orionu na âerném
Mostû, Kpt. Stránského 994, pﬁízemí
Pﬁijìte si zahrát rÛzné netradiãní hry: Abalone, Ballast, Batik, Pylos, Quads, Quivive,
Scrable, Tik-tak, Carcasone, Stratego, Pipeline a dal‰í zajímavé stolní a deskové hry. MÛÏete si pﬁinést i své vlastní zajímavé hry a nauãit je ostatní.
Pﬁiveìte i kamarády, kteﬁí by mûli zájem si
s námi hry zahrát a vyzkou‰et si je. Dûti
z okolí va‰eho bydli‰tû, spoluÏáky ze ‰kol,
kteﬁí by jinak sedûli doma u televize ãi u poãítaãe nebo lítali venku po sídli‰ti - mají moÏnost strávit jedno odpoledne trochu jinak!

rosta postﬁíkal „moﬁskou“ vodou. Slavnostního aktu se zúãastnili také jeho zástupci Ing.
Miroslav Skala a Mgr. Daniel Rovan, pﬁítomni byli i pracovníci Ministerstva ‰kolství, mládeÏe a tûlov˘chovy, Ministerstva práce a sociálních vûcí i praÏského magistrátu a redaktorky nûkter˘ch periodik. Pﬁedsedkynû sdruÏení
si pﬁála, „aby dûti neztroskotaly v ulicích, aby
jim maják na zdi Pacifiku ukazoval tu správnou cestu“. V pﬁíjemné a bezprostﬁední atmosféﬁe pak pracovníci sdruÏení pﬁedstavili
v‰em pﬁítomn˘m obrazovou dokumentaci
z nûkter˘ch akcí Mot˘lku, promítanou symbolicky tûsnû vedle majáku (na snímku). Vzápûtí po oficiálním programu se do Pacifiku
nahrnuly nad‰ené dûti jako dÛkaz, Ïe prázdnotou klub rozhodnû strádat nebude. Otevﬁen
je kaÏd˘ v‰ední den odpoledne zejména pro
mládeÏ nad dvanáct let, ov‰em do pestré ﬁady
ãinností se samozﬁejmû mohou zapojit i dûti
mlad‰í.
text a foto: vok

Komunitní centrum
MOT¯LEK
O otevﬁení nového Nízkoprahového
klubu Pacific informuje samostatn˘ ãlánek
na této stranû, proto tentokrát jen struãnû
o akcích, které pro vás Mot˘lek na listopad
pﬁipravil:
Vstupenky do ZOO pro klienty Mot˘lku: díky vstﬁícnosti vedení Zoologické zahrady Praha se nám podaﬁilo získat dvû volné rodinné vstupenky, které mÛÏete vyuÏít
kter˘koliv den aÏ do záﬁí 2006. Pokud máte
zájem zpestﬁit si takto rodinn˘ program, obraÈte se na Lucii Krísovou.
Volná místa pro handicapované dûti:
v integrované hernû, kterou otevíráme
v úterky a ãtvrtky od 8.30 do 11.30, jsou
stále volná místa pro dûti s handicapem.Více informací na tel. 281912081.
NejbliÏ‰í akce klubu Pacific:
4. 11. (pá) Drakiáda na Strahovû se
studenty âVUT.Sraz u ve 14 hod. v Pacifiku, pﬁihlásit se mÛÏete do 3. 11. u Pavlíny
Srokové
14. 11. (po) Podzimní tvoﬁení s v˘tvarníkem p. Lamrem. Zaãátek v 15 hod. v Pacifiku.
22. 11. (út) Volba klubové Superstar aneb kdo z klubákÛ je nejsprávnûj‰í holka a kluk. Od 15 hod. v Pacifiku, zájemci
o úãast v soutûÏi, hlaste se u Pavlíny do
pondûlí 21.11.
24. 11. (ãt) Multikulturní dílna:
O Africe, aneb jak se Ïije na‰í adoptované Vivian. Od 15 hod. hod. v Pacifiku.
25. 11. (pá) Sportovní odpoledne (florbal, basket a dal‰í).Od 16 do 18 hod. v tûlocviãnû Z· Chvaletická. Sraz v 15.30 u Pacifiku.
30. 11. (st) Drogy - nepﬁítel v‰ech (beseda s p. Drnovcovou, která s dítûtem závisl˘m na drogách proÏila osobní zku‰enost) Od 16.30 v klubu Pacific
1. 12. (ãt) Burza hraãek. Pro v‰echny,
kdo chtûjí koupit nebo prodat hraãky. od 15
hod. v Pacifiku.
Pozn. V‰echny klubové akce jsou volnû
pﬁístupné dûtem a mládeÏi z okolí
Mimoﬁádné akce KC Mot˘lek:
15. 11. (út) Pﬁedná‰ka pro rodiãe
a dobrovolníky: Problémy s uãením u dûtí
(poradíme vám, jak pomoci dûtem s uãením
tak, aby dosahovaly ve ‰kole lep‰ích úspûchÛ) Od 17 hod. v Mot˘lku
16. 11. (st) Relaxaãní malování pro dospûlé. Nemusíte umût malovat, staãí chuÈ
pohrát si s barvami a uvolnit se. Vede v˘tvarnice D. Zimová. 17.30 - 19.00 hod.
v Mot˘lku, cena 50 Kã.
24. 11. (ãt) Divadélko: O dvou hladov˘ch ãertech. 17.30 hod. Galerie Prahy 14
30. 11. (st) Window art - malování vánoãních motivÛ pro v˘zdobu oken, vede D. Zimová. 17 - 19 hod. v Mot˘lku, cena 50 Kã.
Phdr. Zuzana Jelenová
Pﬁedsedkynû SdruÏení
na pomoc dûtem s handicapy
KC Mot˘lek, Vlãkova 1067, tel. 281 912 081

Neziskovky & obãanská sdruÏení
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Vydaﬁená oslava
UÏ na obálce tohoto ãísla jsme uvedli, Ïe
první narozeniny b˘vají nejkrásnûj‰í. Dítû se
v tomto vûku zpravidla snaÏí o první krÛãky,
roztomile Ïvatlá ústy, v nichÏ se objevují první zoubky, do hry uÏ zapojuje obû ruce i více
smyslÛ najednou, bedlivû vnímá okolní svût.
DÛm je po prvním roce své existence uÏ vût‰inou zaregistrován okolím, dûní v nûm b˘vá
stabilizováno, i kdyÏ se ãasto zaãíná pﬁem˘‰let o rÛzn˘ch úpravách. Má-li první narozeniny dÛm dûtí, pak se uvedená pravidla zaãínají
je‰tû prolínat. V pﬁípadû Domu dûtí a mládeÏe
v Praze 9 a jeho poboãky na âerném Mostû
v ulici Generála Janou‰ka to platí bez v˘hrad.
Provoz se ustálil, zaﬁízení, po kterém místní
obyvatelé dlouho volali, je hojnû vyuÏíváno.

v‰tûvníkÛ. Ukazuje se, Ïe finanãní prostﬁedky
od magistrátu na pﬁestavbu i mzdové fondy
byly úãelnû vynaloÏenou investicí.
A aÏ se tady budou slavit druhé narozeniny, mûl by b˘t objekt roz‰íﬁen
je‰tû o základní umûleckou ‰kolu,
s jejímÏ otevﬁením se poãítá 1. ﬁíjna
2006. K ãasovému postupu její realizace uvedl Mgr. Jaroslav Jirou‰ek,
zástupce starosty mûstské ãásti Praha
14, Ïe „stejnû jako byl DÛm dûtí
a mládeÏe dokonãen v rekordnû krátké dobû s náklady ve v˘‰i 6 milionÛ
korun, které byly uvolnûny z rozpoãtu Magistrátu hl. m. Prahy, tak i základní umûlecká ‰kola bude zaji‰tûna
Magistrátem hl. m. Prahy jak finanãnû, tak i mzdov˘mi fondy pro pedagogické pracovníky. Rekonstrukce

Bûhem roku bylo otevﬁeno celkem
54 zájmov˘ch krouÏkÛ, které pravidelnû nav‰tûvuje 336 ãlenÛ. PﬁíleÏitostn˘ch akcí (otevﬁené dílny,
víkendové akce, sportovní soutûÏe, vánoãní a velikonoãní aktivity
aj.) jsme za rok ãinnosti napoãítali 27 a poãet úãastníkÛ na nich dosáhl ãísla 704. Kromû nich musíme pﬁipoãítat je‰tû organizaci
sportovních a vzdûlávacích soutûÏí pro celou Prahu 9, celkem 5 pobytov˘ch táborÛ a dva pﬁímûstské,
jichÏ se zúãastnilo dal‰ích 326 dûtí. Dále Klub Most, kter˘ byl v den
oslav v provozu teprve 117 dní,
ale cestu do nûj uÏ na‰lo 416 náprostoru, kter˘ je v souãasné dobû
pronajat m.ã. Praha 14 stavebnímu
podniku jako ubytovna a auto‰kola,
bude zahájena v bﬁeznu 2006.“
Ov‰em to bude aÏ pﬁí‰tí rok, teì
se je‰tû krátce vûnujme leto‰ním
oslavám. Pro dûti bylo pﬁipraveno
celkem ‰est stanovi‰È, kde si mohly
vyzkou‰et chÛdy nebo prolézaãky,
stﬁelbu z luku a stﬁíkací pistole, dále
hru na slepou bábu a strefování do
plechovek. V permanenci byly dva
nafukovací skákací hrady a dal‰í
atrakce. K tomu obrovsk˘ narozeni-

nov˘ dort, cukrová vata a ﬁada dal‰ích sladkostí i limonád, po celou dobu Ïivá hudba,
bezvadné poãasí, pﬁíjemná atmosféra, pﬁesnû
249 soutûÏících dûtí a spousta gratulantÛ z jejich poãetného doprovodu. Prostû v‰echno, co
k vydaﬁené narozeninové oslavû patﬁí.
text a foto: vok

DDM na âerném Mostû
Generála Janou‰ka 1060,
tel. fax: 286 889 428
mail: praha9@ddmpraha9.cz
www.ddmpraha9.cz

AKCE v LISTOPADU
2.11.st Slavíme Halloween 16 -18 hod.
Pﬁijì si vyrobit stra‰idelnou d˘ni, cena 30
Kã
4.11.pá Prevence onemocnûní z potravin - pﬁedná‰ka odborníkÛ z Ústavu zemûdûlsk˘ch potravináﬁsk˘ch informací,
10 -12 hod. Vstupné 10 Kã
11.-13.11.pá - ne Víkendová v˘prava
na Malou Skálu - akce turistického krouÏku
17.11.ãt ·ití panenek z ovãího rouna
9 -13 hod. Pﬁijìte si u‰ít panenku pro své
dûti, cena vãetnû materiálu 130 Kã
25.11.pá V˘roba adventních vûncÛ
15 - 18 hod.Vstupné 40 Kã + spotﬁebovan˘
materiál cca 100 Kã
29.11.út ·perk - v˘roba netradiãních
‰perkÛ 16-19 hod. Cena vãetnû materiálu
130 Kã
30.11.st Uzávûrka soutûÏe „O nejhezãí fotografii podzimní Prahy“ - pﬁíroda,
památky. Pﬁineste nebo za‰lete své práce
na adresu DDM.
Klub Most - otevﬁen˘ klub pro mládeÏ.
Pﬁijìte si zdarma zahrát deskové hry, stolní hokej nebo si jen tak posedût a popovídat v pﬁíjemném prostﬁedí. Otevﬁen pondûlí aÏ ãtvrtek vÏdy od 14 do 18 hodin.

LyÏaﬁsk˘ tábor
V dobû jarních prázdnin (12. 2. - 19. 2.
2006) jedeme lyÏovat do âeského ·umburku v Jizersk˘ch horách. Tábor je pro zaãínající a pokroãilé lyÏaﬁe ve vûku
10 - 16let. Více informací na webov˘ch
stránkách www.ddmpraha9.cz a v kanceláﬁi DDM na âerném Mostû.
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Venca párty
v JAHODù
Svátek sv. Václava jsme chtûli
v JAHODù oslavit z mnoha
dÛvodÛ, ale hlavní dÛvod byl
stejn˘ jako vÏdy - pobavit se
a ukázat si vzájemnû, Ïe nás
baví b˘t spolu a hrát si . jak
jen to jde. Dneska pﬁece i malé dítû ví, Ïe kdo si hraje nezlobí. A tak si dobrovolníci
v klubu JAHODA pﬁipravili
pro dûti a jejich rodiãe nûkolik
rÛzn˘ch soutûÏí od skákání
ÏabákÛ pﬁes malování aÏ po
trénink pamûti. V‰ichni soutûÏící si to opravdu uÏívali a sbírali body „o sto ‰est“. Na triãko JAHODA, které bylo mezi cenami tou nejvy‰‰í, nakonec dosáhla jako první Mí‰a Koreãková (tisková mluvãí ãasopisu DÎAGOëÁK) a tímto jí je‰tû jednou gratulujeme.
Budeme moc rádi, kdyÏ se k nám do klubÛ JAHODA, JAHÒDKA nebo DÎAGODA pﬁijdete pﬁí‰tû pobavit i vy a va‰e dûti. V‰ichni jste permanentnû zváni.

Vesel˘
talíﬁek
Takhle krásnû nazvali
v klubu JahÛdka svaãinkovou soutûÏ, v níÏ ‰lo o to
co nejkrásnûji nazdobit talíﬁek sam˘mi zdrav˘mi dobrotami tak, aby pﬁímo vybízely k jídlu. Úloha to byla pro maminky
a tatínky a jejich dûti pak ukázaly, zda je pﬁipravené dobroty opravdu lákají. Posuìte sami, nesbíhají se vám sliny?
text a foto ves

HURÁÁÁ
NA RAFTY
âtvrteãní záﬁijové ráno se línû
probouzí a my s ním. Ospalé
obliãeje nasedají do vlaku.
Zdraví nás sluníãko, které objednal pan uãitel pro cel˘ pobyt, a tak vybalujeme z batohÛ
dobrou náladu a svaãinky. Co
nás asi v‰echno ãeká? Obavy
stﬁídají zvûdavost, zábava i legrace. Najednou jsme v Su‰ici. Zavazadla smûﬁují do cíle
na‰í cesty. My jedeme do Rabí na raftech. Je to super! Pﬁekonáváme drobné kolize, ale
v táboﬁe jsme v‰ichni. Sice hladoví i unavení, ale ‰Èastní. Stavíme stany, dívky kuchtí a kluci pﬁipravují dﬁevo na oheÀ. V‰echno perfektnû klape a den pﬁíjemnû ukonãujeme posezením u ohnû.
Ráno vyráÏíme na nejvût‰í zﬁíceninu v âeské republice - Rabí. UÏ se v‰ak nemÛÏeme doãkat odpoledne, kdy pokoﬁíme dal‰í úsek Otavy. Opût bájeãné! Potom hry a veãerní pﬁekvapení! Pﬁijel
za námi pan ﬁeditel s plnou bednou dobrot. Pozdravil nás a popﬁál hezk˘ zbytek pobytu. Sobotou ná‰ v˘let konãil. BohuÏel! UÏ se ov‰em tû‰íme na dal‰í!
Îáci 8.A Z· Chvaletická

JAHODOVÉ MENU
Krásn˘ listopad vám v‰em! ProtoÏe
v‰ichni víme, Ïe v listopadu kromû listí
padají na v‰echny i rÛzné deprese a splíny,
rozhodli jsme se pﬁedev‰ím v klubu DÎAGODA (protoÏe „t˘nejdﬁi“ a „puberÈáci“
to mají tûÏk˘ tak jako tak), aktivnû proti
v‰em negativním náladám bojovat. A jak
jinak neÏ s pohodou nám vlastní:
3. listopadu na téma „Grafiti - Ïivot
na sídli‰ti“
Zveme v‰echny nad‰ence grafitového
umûní do klubu DÎAGODA, kde si popovídáme nejen o tom, jaké to je Ïít na sídli‰ti, ale také jaké vyznáváme styly. A samozﬁejmû ukáÏeme si komu se co líbí
a pﬁedstavíme si navzájem svoje nápady
a pﬁedstavy.
12. listopadu to bude „Víkendová
DÎAGODA“
Experimentálnû otevíráme klub i o víkendu s cílem strávit spoleãnû pohodovou
sobotu a dozvûdût se nûco nejen o druh˘ch, ale také o sobû. Znáte se? Znáte se
dobﬁe? Opravdu dobﬁe? Pokud ne, rozhodnû pﬁijìte a pokud ano, pﬁijìte taky.
Pro v‰echny náv‰tûvníky budou pﬁipraveny zajímavé hry a aktivity s cílem proniknout do hloubi „dÏagoìákovy“ du‰e.
17. listopad „Tak trochu REALITY
SHOW“
Svátek studentÛ oslavíme v DÎAGODù netradiãnû. Spoleãnû strávíme 24 hodin v klubu a jeho okolí. Máte odvahu to
zkusit s námi? Je to jen na vás.
BliÏ‰í informace o v‰ech akcích mÛÏete
získat pﬁímo v klubu DÎAGODA u Lucie
Brázdové nebo Martina Pazlara a hlavnû
sledujte na‰e internetové stránky www.jahodaweb.cz Novinky aktualizujeme proklatû rychle!
V listopadu máme otevﬁeno:
Klub JAHODA - pondûlí, úter˘ a ãtvrtek od 14 do 18 hod.
Klub DÎAGODA - ãtvrtek a pátek od
15 do 19 hod.
Klub JAHÒDKA - úter˘ a ãtvrtek od
9 do 11 hod.
Rozpis zájmov˘ch krouÏkÛ je aktualizován na internetu www.jahodaweb.cz

Vybíralova 969, Praha 9
tel. 281 916 352, mobil 777 674 060
info@jahodaweb.cz
ã.ú. 250969359/0800
www.jahodaweb.cz

Dûti dûtem
Îáci 8.B Základní ‰koly Chvaletická 918,
vyhlásili sbírku na dûti Ïijící v oblasti postiÏené hurikánem Katrina. Vybrali a na konto humanitární organizace Adra odeslali 3.673,korun. Vûﬁíme, Ïe nadace ADRA vyuÏije v˘tûÏek sbírky co neúãelnûji.Tû‰í nás pﬁíjemn˘
pocit, Ïe jsme se pﬁipojili k tûm, jimÏ není lhostejn˘ osud ostatních lidí.
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„Romsk˘ talent“ mûl skvûlou atmosféru
Mateﬁské centrum
Klubíãko YMCA Praha
KLUB MAMINEK âern˘ Most -YMCA
Vlãkova 1067, Praha 14
DOPOLEDNE
pro maminky a pﬁed‰kolní dûti :
Pondûlí: 9.30 - 11.30 volná herna se
stálou burzou K. Budzanowská (tel. 606
340 251)
Úter˘: 9.30 - 11.30 kﬁesÈanské maminky s dûtmi (voln˘ vstup) M.âerná (tel.737
355 543)
Stﬁeda: 9.30 - 11.30 volná herna s programem M. Nováková (tel. 775 204 208),
burza, 10 hod. cviãení pro maminky s dûtmi vede K. Zlatohlávková (uãitelka baletu)
âtvrtek: 9.30 - 12.00 ‰koliãka Beránek,
pﬁihlá‰ky: K. Vavru‰ková (tel. 608 134 744)
ODPOLEDNE:
Úter˘: Taneãní a pohybov˘ krouÏek
15.30 - 16.30 novû otevﬁen pro pﬁed‰kolní dûti K.Vavru‰ková (tel. 608 134 774)
âtvrtek: 15.00 - 16.30 Klub Hledaãi
pokladu - pro dûti 8 - 12 let . Odpoledne plné her, soutûÏí, biblické pﬁíbûhy. Machová
(tel.603 206 614)
Pátek: Pûveck˘ a taneãní krouÏek
15.00 - 16.30 (mlad‰í dûti od 5 let), 16.30 18.00 (star‰í dûti od 10 let), pﬁihlá‰ení nutné, P. Jelínková (tel.777 819 175)
Programy pro Ïeny:
Stﬁeda:16.11. Kavárniãka pro Ïeny
20.00 - 22.30 MUDr. M. Knobová
Stﬁeda: Multikulturní Ïenská skupina
16 - 18 hod.
V‰echny Ïeny jsou vítány i se sv˘mi dûtmi,
jejich hlídání je zaji‰tûno. V. Roubalová (tel.
737757718), Parisa Zargari (tel. 6055148 81)
Cyklus 7 psychosociálních semináﬁÛ pro
Ïeny: S úsmûvem do práce a do Ïivota
YMCA, Na Poﬁíãí 10. Vstup na cel˘ cyklus 50 Kã, (dotováno z fondÛ EU) skupina
10 - 15 úãastnic. Pﬁihlá‰ky: M. Nováková
(tel.775 204 208)
Programy pro celou rodinu:
Pondûlí a ãtvrtek : Cviãení pro radost
a dobrou náladu 19.45 - 21.15 cviãení
s prvky jógy, vede Jiﬁí Purkyt
Stﬁeda: 2.11. a 7.12. Duchovní veãery
vede RNDr. L. Souãek 20 - 22 hod.
Jednorázové akce:
Dûtská a dospûlá burza s tombolou 8. 11.
(15 - 17 hod.) Zveme dûti, dospûlé, v‰echny
ty, kteﬁí mají obchodnického ducha a touhu
získat nûco nového a neotﬁelého.
2. 11. od 10. hod. Stateãek s domácími
zvíﬁátky - v˘prava do Toulcova dvora pro
maminky a dûti ( 35 Kã)
12.11. Podzimní tvoﬁení z pﬁírodnin aneb VYROBÍM SI COKOLIV,10 - 12 hod.
Pro dûti i rodiãe - vyrábûní v˘robkÛ z ka‰tanÛ, oﬁechÛ a ‰i‰ek.
Dny tvoﬁivosti II. POZOR ZMùNA :
19.11. Malíﬁsk˘ a grafick˘ den 10 - 17 hod.
10.11. Glazování a keramika 9 - 12 hod.
Kontakt: Ing. Mgr. Marie Nováková
775 204 208
Zástupce : Ing. K. Vavru‰ková 608 134 744
E- mail:kubickocernymost@seznam.cz
www. praha.ymca.cz/klubicko

Kulturním domem Vltavská znûly 1. ﬁíjna
od dopoledních hodin aÏ do pozdního veãera
cikánské písnû. Obãanské sdruÏení Cikne
âhave z Prahy 14 tady uspoﬁádalo I. roãník
soutûÏe Romsk˘ talent a o soutûÏící opravdu
nouze nebyla. Pﬁijeli z celé âR - z Brna,
âeského Brodu, Trmic u Ústí nad Labem,
z Roudnice nad Labem, Plznû, Neratovic
a samozﬁejmû z Prahy. SoutûÏili jednotlivci
i skupiny, ve zpûvu i tanci. Akci podpoﬁilo
nûkolik sponzorÛ - Radio Rota, KniÏní
nakladatelství Brio, Panasonic, Crocodille,
Klub Horizont, Uzenáﬁství KK, samozﬁejmû
poﬁádající obãanské sdruÏení Cikne âhave
z Prahy 14, které vûnovalo poháry pro vítûze
a jako soukromá osoba pﬁispûl finanãní
ãástkou starosta Mâ Praha 14 Ing. Miroslav
Fronûk. O moderování se po cel˘ den
postarali zcela zdarma Ivetka Demeterová,
‰éfredaktorka Radia Rota a Richard Samko,
moderátor z âT 1. Vybrat ty nejlep‰í byl
opravdu nesnadn˘ úkol a porotû, v níÏ mimo
jiné zasedala i radní z Magistrátu hl.m.Prahy
Mgr. Hana Halová, nikdo její tûÏkou práci
nezávidûl. Pohár vítûzÛ v kategorii

Vítûzná skupina Merci s nejmlad‰ím úãastníkem soutûÏe - 1,5 let˘m Milánkem Balogem
pﬁi‰la vÏdy kdyÏ bylo
potﬁeba vyplnit ãas na
pódiu. Její ãlenové
pﬁedvedli divákÛm pﬁi
zpûvu a tanci v nové
choreografii
vedoucí
sboru Ireny DaÀkové
i své krásné nové kroje.
Pro pﬁí‰tí rok uÏ
obãanské
sdruÏení
Cikne âhave pom˘‰lí na
to, Ïe pozve soubory i ze
zahraniãí, takÏe II.
roãník
Romského
talentu
bude
na
mezinárodní
úrovni!
Gratulujeme vítûzÛm
i poﬁadatelÛm.

Z vystoupení poﬁádajícího Cikne âhave

jednotlivcÛ
nakonec
získala
za
zpûv
nevidomá dívka Mí‰a
BaláÏová. Mezi soubory
vynikl a prvenství získal
soubor Merci z Brna,
s
nímÏ
vystupoval
i nejmlad‰í soutûÏící
Romského talentu 1,5
let˘ Milánek Balog.
Kromû
poháru
si
vítûzové odnesli také
minivûÏ, CD skupiny
Bengas
a
diplom.
Taneãní
a
pûvecká
skupina
obãanského
sdruÏení Cikne âhave se
jako poﬁadatel nemohla
soutûÏe zúãastnit a proto
sv˘mi
vystoupeními

Mí‰a BaláÏová pﬁebírá první cenu za zpûv

text a foto: ves
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Podzimní ekoden
jak a ãím je krmit. Uãily se
poznávat podzimní plody
stromÛ, které na sídli‰ti nerostou a seznamovaly se se
star˘mi tradiãními ﬁemesly.
Mohly si vyzkou‰et tzv.
„slámování“ (vyrábûní figurek ze slámy), zkou‰ely
vlastnoruãnû vytvoﬁit paraI na sídli‰ti je v zimû hodnû ptáãkÛ, kteﬁí tu pﬁezimují. Dûti se uãily je poznávat.

Malování drakÛ bavilo hlavnû kluky

finovou svíãku, malovaly draky, zhotovovaly razítka z jablíãek atd. Za kaÏd˘ splnûn˘ úkol bylo razítko a kdo jich mûl v‰ech
10, dostal odmûnu - dûtsk˘ ãasopis s dárkem od nakladatelství Egmont. Dospûlí
mûli zase k dispozici zajímav˘ stánek, kde
se prodávala horká medovina, pﬁírodní voÀavá m˘dla a svíãky z pravého vosku.

eto‰ní podzim se opravdu povedl. Je‰tû
v polovinû ﬁíjna se poﬁadatelé „PodzimL
ního ekodne“ - pracovníci Obãanské inspirace v Kuãerovû ulici na âerném Mostû II.
mohli radovat z nádhernû proslunûného
dne. Není tedy divu, Ïe se akce zúãastnilo
nad oãekávání hodnû dûtí. Cílem tentokrát
bylo motivovat dûti k vnímání podzimní
pﬁírody, ukázat jim jak peãovat v zimû na
sídli‰ti o ptáãky, jak jim vyrobit krmítko,

Jak udûlat z jablíãka barevné razítko.

Poradna pro rodinu, manÏelství a mezilidské vztahy
Bezplatnû vám pomÛÏe
·romova 861, Praha 14 - âern˘ Most. Tel.: 731 056 735, 731 056 738, 281 912 144

Radosti a úskalí
mezigeneraãních souÏití.
V dne‰ním ãlánku se pokusíme nahlédnout
do takov˘ch domovÛ, kde spoleãnû bydlí jiÏ
dospûlé dûti, nûkdy jiÏ se sv˘mi vlastními rodinami, spolu s rodiãi. K nesporn˘m v˘hodám takového souÏití vût‰inou patﬁí men‰í finanãní náklady na bydlení, moÏnost blízké
pomoci prarodiãÛ napﬁ. pﬁi péãi o vnouãata,
ale i dûtí o jejich jiÏ star‰í rodiãe. Spoleãné
bydlení více generací v‰ak sebou mÛÏe pﬁiná‰et i jisté komplikace. Aby se pﬁede‰lo zbyteãn˘m problémÛm, doporuãujeme vÏdy pﬁedem urãit pravidla, za jak˘ch bude souÏití
probíhat. Právû takové domlouvání pravidel
v‰ak b˘vá jednou z nejvût‰ích pﬁekáÏek.
V blízk˘ch vztazích lidé bohuÏel daleko více
oãekávají, Ïe se situace sama nûjak vyvine,
ostatní pochopí, porozumí a ﬁada vûcí je sama
od sebe napadne, aniÏ by o nich hovoﬁili a domlouvali se na ﬁe‰ení. Takov˘ pﬁedpoklad
v‰ak b˘vá myln˘ a je ãasto prvotním zdrojem
následujících obtíÏí. O ãem by se tedy mûli
jednotliví ãlenové domácnosti domlouvat?
Uvedeme jen nûkterá základní témata - ve
skuteãnosti jich je mnohem víc a jsou v kaÏdé rodinû individuální.
Vyjasnûní MY x VY
V pomûrnû ãasté situaci, kdy dospûl˘ potomek zÛstává bydlet u rodiãÛ a pﬁistûhuje si

k sobû svou druÏku, druha, manÏela ãi manÏelku, spontánnû nedochází k rozãlenûní pÛvodního rodinného systému, oddûlení nové
(mladé) rodiny od pÛvodní. Není tedy vÏdy
dostateãnû transparentní, kdo je primárnû
souãástí které rodiny. Proto je v takové situaci dÛleÏité, aby pﬁi spoleãném bydlení do‰lo
k jasnému vymezení nové rodiny a rodiny pÛvodní s tím, Ïe dospûl˘ potomek se nyní stává
primárnû ãlenem rodiny nové a má zde samozﬁejmû i odli‰nou roli, neÏ v rodinû pÛvodní,
a to roli partnerskou. V ‰ir‰ím slova smyslu
samozﬁejmû zÛstává i ãlenem rodiny pÛvodní,
jeho role je zde v‰ak sekundární - role syna ãi
dcery, pﬁiãemÏ o svém Ïivotû nadále jiÏ rozhoduje samostatnû spolu se svou novou rodinou a za tato rozhodnutí souãasnû nese i dÛsledky. Takové osamostatnûní je pak jedním
ze znakÛ dospûlosti.
Vymezení ãasu
Obû rodiny by se mûly domluvit, zda je
spoleãné bydlení my‰leno natrvalo ãi na pﬁechodnou dobu. V pﬁípadû trvalého souÏití je
pak o to více nutné stanovit jasná pravidla pro
v‰echny zúãastnûné, která se samozﬁejmû dají bûhem doby upravovat dle potﬁeb, nikoliv
v‰ak svévolnû, ale vÏdy po vzájemné domluvû. Pro spokojen˘ a harmonick˘ vztah obou
rodin není moÏné, aby nûkter˘ ze ãlenÛ mûl
dlouhodobû pocit, Ïe je na náv‰tûvû (aÈ vítané
ãi nevítané).

text a foto: ves

Vymezení a ohraniãení prostoru
Pﬁi souÏití dvou rodinn˘ch systémÛ je vÏdy
dÛleÏité jasnû vymezit, kter˘ prostor náleÏí
které rodinû a jaké prostory jsou spoleãné. Zejména pﬁíchozí partner potﬁebuje vûdût, zda
místo, kde bydlí má povaÏovat za svÛj domov
(i kdyÏ tﬁeba doãasn˘) nebo zda je „na náv‰tûvû“. Vhodné je pak vûnovat rozhovor i zdánlivû nepodstatn˘m otázkám vstupu do jednotliv˘ch prostor, jako je napﬁ. nav‰tûvování se,
klepání, zamykání apod. Podobnû je vhodné
tak uãinit i u prostor, které budou uÏívány
spoleãnû (pﬁíslu‰enství, chodby, kuchyÀ,
sklep apod.), domluvit se, co si kdo mÛÏe pÛjãovat (nádobí, ãistící prostﬁedky) a jak˘m
zpÛsobem se budou obû rodiny podílet na péãi a úklidu v tûchto prostorách.
Finanãní spoluúãast
Mezi pravidla spoleãného bydlení samozﬁejmû spadá i podrobné vyjasnûní toho, do
jaké míry se budou obû rodiny podílet nejen
na financích za pﬁípadné nájemné a sluÏby, ale
i investicích do bytu ãi domu. Celkovû lze tedy ﬁíci, Ïe ãím více se vyjasní oãekávání
a pﬁedstavy jednotliv˘ch ãlenÛ rodiny, tím lépe se lze spoleãnû domlouvat na tom, jak˘m
zpÛsobem a jakou mûrou budou obû rodiny
zasahovat do chodu druhé domácnosti, a jak
by mûlo vzájemné souÏití celkovû fungovat.
Podmínkou k úspûchu je pak jednotné vystupování rodiãÛ vÛãi mladé rodinû a samozﬁejmû i mladého páru vÛãi rodiãÛm. Dohoda by
se mûla odehrát vÏdy nejprve v jednotliv˘ch
rodinn˘ch systémech, aby si partneﬁi mohli
b˘t vzájemnou oporou a jejich rozhodnutí byla druh˘mi vnímána jako rozhodnutí celku.
Mgr. Petra Franãeová
a pracovníci Poradny pro rodinu

Neziskovky & obãanská sdruÏení
5 stran neziskovek pﬁipravili A. Veselá a P. Vokurka, foto: autoﬁi a archiv
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Olympionici na âerném Mostû
Státní svátek 28. záﬁí byl dvojnásobn˘m
svátkem pro znaãné mnoÏství náv‰tûvníkÛ nákupního centra âern˘ Most, kteﬁí se pﬁi‰li podívat na sportovnû - zábavné odpoledne s názvem Olympijsk˘ den. Nûkteﬁí si jeho sledováním zpestﬁili sváteãní nákupy, jiní, a to
zejména dûti a mládeÏ, pﬁi‰li cílenû za bohat˘m programem s ﬁadou soutûÏí. âesk˘ olympijsk˘ v˘bor a âesk˘ olympijsk˘ t˘m se sv˘mi partnery nastoupily v silné sestavû v ãele
s pﬁedsedou âOV Milanem Jiráskem, nûkdej-

‰ími medailisty Kvûtou Jeriovou a Jiﬁím Adamem, i se souãasn˘mi sportovci, tﬁeba s mistryní svûta v biatlonu Kateﬁinou Holubcovou
(na snímku) nebo s hokejisty Jaroslavem Bednáﬁem a Radkem Dudou ( na snímku se ·tûpánek ·korpilem, kter˘ celé odpoledne moderoval). Kdo nechtûl jen pasivnû sledovat zajímavé rozhovory a pestr˘ doprovodn˘
program, ten si mohl u jednotliv˘ch stánkÛ
sponzorÛ na‰ich olympionikÛ vyzkou‰et
vlastní dovednosti. Nabídka byla opravdu

Chystáte se do fitness?
Po letním provozu opût zaznamenávají
vût‰í zájem veﬁejnosti o cviãení a posilování
ve sportovních oddílech a fitcentrech. Jedno
z nich, S - Fitness Praha ve druhém podlaÏí
obchodního domu HASSO jsme nav‰tívili
a zaznamenali nûkteré úpravy interiéru a také novou vedoucí provozu, Jiﬁinu Jindﬁichovou (na snímku).
„Po prázdninách uÏ se naplno rozbûhl obvykl˘ provoz v zrcadlovém sále na plo‰e
osmdesáti metrÛ ãtvereãních. Aerobik, posilovací a psychosomatické cviãení, kalanetika, redukãní cviãení pro sníÏení nadváhy
i kombinovaná hodina aerobiku a tvarování
tûla, tzv. ae - body. Dále cviãení na gymbal-

lech a pilates, coÏ je cviãení metoda s prvky
jógy, zamûﬁená na souhru tûla a mysli, která
rozvíjí koordinaci, sílu, flexibilitu i d˘chání.
O tohle cviãení je znaãn˘ zájem, stejnû
jako o novû zaveden˘ mix, lekci obsahující
prvky kalanetiky, pilates a cvikÛ na gymballech.V posilovacím sále je k dispozici deset
rozcviãovacích strojÛ a dvacet dal‰ích k posilování v‰ech partií tûla. Teì pﬁipravujeme
roz‰íﬁení provozu spinningu z pûti na deset
kol, k dispozici je hojnû vyuÏívány boxersk˘
pytel, dále stolní tenis, v podobn˘ch zaﬁízeních dost neobvykl˘ dûtsk˘ koutek, víﬁivka,
solárium, prohﬁívací kabina s infraãerven˘m
tepeln˘m systémem a vysok˘mi terapeutick˘-

pestrá, zájem znaãn˘. Atmosféra témûﬁ jako
na opravdové olympiádû, která bude slavnostnû zahájena uÏ za necelé tﬁi mûsíce na stadiónu v Turínû, leÏícím 239 metrÛ nad moﬁem,
tedy zhruba ve stej né v˘‰ce, v níÏ se konal
zdaﬁil˘ Olympijsk˘ den na âerném Mostû.

mi úãinky, relaxaãní a rekondiãní masáÏe.
Úplnou novinkou je sunfix, urãitá revoluce
v opalování pomocí emulze ve spreji, která
se v mobilní kabinû naná‰í speciální stﬁíkací
pistolí. Je to efektivnû, okamÏitû, hygienicky i pohodlnû získan˘ bronz bûhem pár minut, kter˘ v zimním období urãitû pﬁijde
vhod. No, a aÏ nám zima skonãí, mohou se
náv‰tûvníci tû‰it na kompletní klimatizaci,
kterou plánujeme na duben pﬁí‰tího roku.“
Nabídka je to opravdu pestrá, navíc v pﬁípadû zájmu o jiné formy cviãení a dal‰í druhy pohybu pod odborn˘m dohledem staãí
domluvit se s Jiﬁinou Jindﬁichovou na telefonech 281 916 829 a 736 606 485. Ve fitcentru vás pﬁivítají od 9 do 22 hodin ve
v‰ední dny, v sobotu je otevﬁeno od 9 do 20
a v nedûli od 13 do 22 hodin.

Fotbalov˘ turnaj
Fotbalov˘ klub BB pﬁi Církvi bratrské
spoleãnû s fotbalovou organizací Ambassaadors in Sport budou v tûlocviãnû PTH
(PraÏsk˘ Tyranuss Hall) v areálu Církve
bratrské ve Chvalech poﬁádat v sobotu
26. listopadu fotbalov˘ turnaj. Bude pro
t˘my 4 na 4, hrát se bude systémem kaÏd˘
s kaÏd˘m. Turnaj byl jiÏ poﬁádán minul˘
rok. Startovné pro t˘m je 100 Kã. BliÏ‰í
informace a pﬁihlá‰ky na tel. 775 024 742
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Pohár v Hloubûtínû
Druh˘ roãník plavecko bûÏeckého poháru se uskuteãnil 18. ﬁíjna v Hloubûtína. A byl to i druh˘ podnik
ze série ‰esti závodÛ, které
stﬁídavû poﬁádají nûkteré
mûstské ãásti. Je urãen pro
dûti a mládeÏ v kategoriích
4.-5., 6.-7. a 8.-9. tﬁída.
V hloubûtínském bazénu
jej slavnostnû zahájil zástupce starosty Jaroslav Jirou‰ek. Zajímavostí plavecké ãásti na 50 resp. 100
metrÛ byl urãitû start z vody. Po plavání se úãastníci
ze ‰kol Prahy 1, 5, 7, 13,
14 a 18 (LetÀany) pﬁesunuli na fotbalové
hﬁi‰tû Slavoje, kde pro nû byla vytyãena trasa bûhu na 500 a 1000 metrÛ. Startovalo se
Gundersenovou metodou s ãasov˘mi odstupy podle v˘sledkÛ z bazénu. Vítûz bûhu

Neodkládejte rakety
Tenis je uÏ dávno celoroãním sportem, a to
neplatí jen pro ten profesionální. Na nûkolika
místech si jej mÛÏete zahrát bûhem zimy
i v místû svého bydli‰tû. Tﬁeba na dvou kurtech
v nafukovací hale vedle Z· Bﬁí VenclíkÛ. Také
díky kaÏdoroãní ochranû pﬁed klimatick˘mi
vlivy je zdej‰í povrch Lano Wimbledon i po letech stále v ideálním stavu. Tenis se tady hraje
ve v‰ední dny od 7 do 10 a od 14 do 23 hodin.
V sobotu je hala v provozu dokonce pln˘ch
‰estnáct hodin, a to od 7 do 23 hodin. BliÏ‰í informace na telefonu 603 104 806.

Plavecké závody

v kaÏdé ze ‰esti kategorií se tak stal i vítûzem dvojboje. Mezi nejmlad‰ími kluky se to
povedlo Ondﬁeji R˘dlovi ze Z· Hloubûtínská, mezi nejstar‰ími dûvãaty byla Anna
Pangrácová z téÏe ‰koly druhá. Za oba (na
snímku) nám Ondra ﬁekl:
„·koda, Ïe uÏ je po vyuãování, ostatní se na nás
mohli klidnû dívat pﬁímo
ze tﬁíd.“ Dodejme je‰tû,
Ïe druhá byla i Michaela
Rosenthalerová ze Z·
Gen. Janou‰ka v kategorii 4.-5. tﬁída. Îe poﬁadatelé z R teamu v ãele
s Romanem Jaro‰em pﬁipravili pohárové klání
opravdu na úrovni. A Ïe
po zimní pﬁestávce budou od bﬁezna do ãervna
pokraãovat kaÏd˘ mûsíc
dal‰í ãtyﬁi kola.

O dva dny pozdûji v hloubûtínském bazénu
opût plavali ‰koláci. Tentokrát pﬁi tradiãních
podzimních závodech o pohár starosty Prahy
14. Úãast opût tradiãnû vysoká. Deset základních ‰kol z na‰í mûstské ãásti a okolí, témûﬁ
sto ‰edesát startujících, atmosféra jako pﬁi závodech v Podolí. Vítûze v‰ech osmi kategorií
stejnû jako ‰kolu, která bude mít putovní pohár na rok ve svém drÏení, si pﬁedstavíme
pﬁí‰tû.

Rodinná pouta v Kyjích
Jako obvykle
byl znaãn˘ zájem o dal‰í bowlingov˘ turnaj
o pohár starosty
Prahy 14. Jako
obvykle perfektní
podmínky
a pﬁíjemné prostﬁedí v hernû
J.R.Clubu Bowling v sousedství
kyjského kostela
sv. Bartolomûje. A jako obvykle se spokojení úãastníci rozcházeli se slibem, Ïe
se pﬁi bowlingu musejí setkat dﬁív neÏ zase za rok. Jen mezi nejlep‰ími se netradiãnû objevily nové tváﬁe. Navíc drÏitele
pohárÛ v obou kategoriích pojila rodinná
nebo partnerská pouta. S trochou nadsázky by se dalo ﬁíci, Ïe tentokrát byly zb˘vající ãtyﬁi desítky soutûÏících ve dvou
smûnách v roli komparsu pro tento rodinn˘ souboj. Mezi muÏi zvítûzil se 189
body Daniel BrÛna, kter˘ uÏ má na svém
kontû vítûzství v tenisovém turnaji ãtyﬁher, úspû‰nû si vedl také pﬁi klání nohej-

balov˘ch trojic a solidnû hází i ‰ipky. Dalo
by se ﬁíci, Ïe je to takov˘ hloubûtínsk˘ Panenka nebo Vízek. Druh˘ Milo‰ âihák nakoulel o deset bodÛ ménû, tﬁetí Franti‰ek
Rejman za ním zaostal o dal‰ích tﬁicet bodÛ.
Mezi Ïenami byla nejlep‰í trojice Jana âiháková (177 bodÛ), Libu‰e Rejmanová (157)
a Michala Ple‰ková (121).

dvoustranu pﬁipravil Pavel Vokurka, foto: autor
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Po asfaltu i po vodû

Kromû bûÏcÛ se na startu leto‰ního 109.
roãníku silniãního bûhu Bûchovice - Praha
opût objevili vyznavaãi jízdy na koleãkov˘ch
bruslích. Zatímco v mistrovském bûÏeckém
závodû na 10 km kralovali naturalizovan˘
Slovák ·tefko, jenÏ vyhrál po‰esté, a Petra
Kamínková posedmé za sebou, v závodû na
in-linech ‰lo pﬁi druhém roãníku jednoznaãnû
o rekreaãní pûtikilometrovou projíÏìku s cílem v Kyjích u Jiráskov˘ch sadÛ. Poãet úãastníkÛ oproti loÀské premiéﬁe stoupl na dvojnásobek, pﬁesnû jelo 99 „závodníkÛ“ vãetnû maminek s koãárky a nûkolika naÏhaven˘ch
borcÛ, kteﬁí to rozpálili na plné pecky, aby
zvítûzili. V cíli bylo odmûnûno 11 nejrychlej-

‰ích, vítûzn˘ Tomá‰ Havel
(roã. 1975) dosáhl ãasu
09:14. Jako in-linov˘ veterán
jsem se pohyboval odhadem
v první tﬁetinû závodního pole, pﬁiãemÏ více jezdcÛ jsem
pﬁedjel, neÏ kolika jsem byl
pﬁedjet, a s pﬁehledem jsem si
pozici tûsnû za ‰picí nejlep‰ích udrÏel do cíle. Na závod
jsem se letos speciálnû pﬁipravoval o dovolené na Palmové riviéﬁe v Itálii, kde je
jedna z nejlep‰ích in-linov˘ch promenád na svûtû. PÛvab bûchovického závodu
spoãívá mimo jiné i v tom, Ïe
se na start mÛÏete dopravit z Kyjí díky uzavírce komunikací pohodovû na bruslích, coÏ
jsem uãinil, a vychutnal si tak jízdu po prázdné silnici dvakrát.
O ãtyﬁi t˘dny pozdûji se plula Rio Rokytka.
Úãastním se jí pokaÏdé v roli diváka s foÈákem, leã tentokrát díky tomu, Ïe mi ujela stodesítka a nestihl jsem tudíÏ start u Kyjáku na
nultém kilometru, stopnul jsem si ze bﬁehu
pod Hloubûtínsk˘m zámeãkem gumák, na
kterém se plavil otec zakladatel. Neuvûﬁitelná
náhoda. Poprvé v Ïivotû jsem byl „porcelánem“, vychutnával si tu plavbu se v‰ím v‰udy
i s nabídnutou cigaretou a zasvûcen˘m v˘kladem, napﬁ. o 150let˘ch lípách, jeÏ na bﬁezích
vysazovali Italové v dobû první regulace Rokytky. Za sebou jsem mûl zadáka Roberta,
jenÏ poprvé v historii plaveb po Rokytce navigoval s pomocí „dÏípíesky“. O fous jsme
minuli plovoucí kanceláﬁsk˘ stÛl, kter˘ patrnû
uplaval z vysoãanské radnice, a to uÏ jsme se
blíÏili k jezu v Podvinní, kde mÛj neãekan˘
stop konãil. Jak to bylo dál aÏ do cíle, se doãtete z následující ﬁádkÛ mého redakãního kolegy Pavla.
text a foto: j‰

Zima se blíÏí
Zatímco vodákÛm sezóna skonãila, jedenáct˘ listopadov˘ den má svátek Martin,
a to lyÏaﬁi dobﬁe vûdí, Ïe uÏ zase pﬁichází jejich ãas. Zima se blíÏí, je tﬁeba se chystat.
Stejnû jako v loÀské sezónû budou i letos
z âerného Mostu vyjíÏdût pravidelné linky
SKI busÛ na denní i veãerní lyÏováni. Jejich
cílem bude hned nûkolik lyÏaﬁsk˘ch areálÛ
spoleãnosti Snowhill. âtenáﬁi ListÛ si tak
mohou vybrat napﬁíklad SKI areál Herlíkovice, nebo areál Vysoké nad Jizerou, pﬁípadnû Jablonec nad Jizerou. V kaÏdém SKI busu budou na lyÏaﬁe ãekat milá pﬁekvapení ve
formû drobn˘ch dáreãkÛ, obãerstvení, ale
i denního tisku. V kaÏdém z uveden˘ch areálÛ jste pohodlnû zhruba za devadesát minut. âekají tam na vás i perfektnû vybavené
pÛjãovny, SKI servis, lyÏaﬁské ‰koly a obãerstvení. U tûchto sluÏeb má navíc kaÏd˘
cestující pﬁi pﬁedloÏení jízdenky nárok na
slevu. Pokud uÏ teì v rámci pﬁíprav chcete
znát podrobnosti, pak si najdûte www.herlikovice.cz nebo zavolejte na info linku
737 222 456.
vok

R i o v ãíslech

Tucet roãníkÛ uÏ má za sebou mezi vodáky
velmi populární Rio Rokytka. Aby informace
z vody nebyly tuctové a neopakovaly stále romantiku nebo bezva partu, pﬁiblíÏíme si tentokrát trasu ﬁeãí ãísel, protoÏe otec zakladatel
Tomá‰ Szennai a zadák Robert PetrÛ své plavidlo vybavili pﬁístrojem GPS Garmín Legend pro pﬁesné urãení polohy, a to hned pﬁes
ãtyﬁi druÏice, z toho jednu ãínskou. Z displeje
jsme následnû vyãetli, Ïe 22. ﬁíjna 2005
v 10,03 hodin stﬁedoevropského letního ãasu,
tedy v dobû v˘jezdu první lodû od Kyjského
rybníka, bylo v nadmoﬁské v˘‰ce 222 metrÛ
ãtrnáct Celsiov˘ch stupÀÛ ve stínu. PrÛtok do-

náct ve stínu a kromû na‰í dvojice dorazilo na
LibeÀsk˘ ostrov dal‰ích 148 lodí a 256 vodákÛ. âekalo na nû 7,2 kg buﬁtÛ, 29,6 kg peãeného prasátka a 3 sudy kvasnicového piva.
Víc uÏ jsme z GPS nevyãetli. Jen to, Ïe Rio
Rokytka a Rio Botiã zamykají ﬁeky, Ïe vodáci jsou národem se smyslem pro humor, a tak
snad v podobném duchu vezmou i pﬁedchozí
ﬁádky. Ahóóój!
text a foto: vok
sahoval 5,1 kubick˘ch metrÛ, namûﬁen˘ tlak
byl 1 022 hPa, ozon se ustálil na 277 Dobsonov˘ch jednotkách, rosn˘ bod nezaznamenala ani jedna z druÏic. První zastávka na svaãinu je u jezu vedle Hoﬁej‰ího rybníka v Hloubûtínû, podává se houska se salámem. Co se
dále na lodi pilo, pﬁístroj ani jeho majitel neprozradil, prÛmûrnou hloubku 46 cm ano.
Do cíle u skautského srubu Vatra v nadmoﬁské
v˘‰ce 181m ujela posádka 10,6 km prÛmûrnou rychlostí 5,9 km/hod., nejvy‰‰í namûﬁená
rychlost dosáhla 24,3 m/hod. To uÏ bylo osm-
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Co a jak v Dolních Poãernicích
Obrázky z ARS-PUERIS
Ateliér v˘tvarné v˘chovy ARS-PUERIS,
veden˘ paní Jiﬁnou Olivovou-Bﬁicháãkovou
má domovskou adresu na Jahodnici, ale neménû tak dobﬁe jako doma se cítí i u sousedÛ
v Dolních Poãernicích. Zde také na radnici
kaÏdoroãnû pﬁedstavuje svoji nesmírnû pestrou v˘tvarnou ÏeÀ. Letos jsou to obrázky od
jednadvaceti dûtí a dokonce ãtyﬁ dospûl˘ch.
Jmenovitû tyto dûti: Klára Aronová, Marie

Náv‰tûva V Ráji
UÏ od roku 2001 sídlí na rozhraní Hostavic a
Dolních Poãernic jezdeck˘ klub Poãin V Ráji.
KdyÏ ãlovûk vidí zaujetí jeho ãlenÛ, trenérkou
Ilonou ·pindlerovou poãínaje a osmilet˘m Edíkem Kelnarem konãe, nemusí se o osud koní
v dal‰ím tisíciletí vÛbec obávat. I kdyÏ polovina
tréninku je práce, krmení, hnÛj, hﬁebelcování,
úklid, v souãasnosti navíc budování nového
ustájení, a tak jsou v dûtsk˘ch rukou hlavnû lopaty, koleãka, hrábû, krumpáãe i palice. Teprve
pak se jde na jízdárnu a okolím se rozléhají pokyny hlavní trenérky a jejích dvou pomocnic
smûrem k ‰estici v sedle.

„Rozestupy. Povol mu otûÏe.Vysedává‰ na
‰patnou nohu. Lokty k tûlu, ramena dozadu.Pobízej, ten kÛÀ umírá.Maãkej ty ruce jako kdyÏ
má‰ v kaÏdé houbu.Zvût‰ete rozestupy. Lupni jí
jednu.Dej ty paty hezky dolÛ, pracuj tûma holenûma.A zmûna tempa, pﬁimaãkni.To není houpací kÛÀ. Pobízejte.Do tûch obratÛ vãas ﬁeknûte
koníãkovi holení. Nekopej ho.UdrÏujte ten pracovní klus. Pobízejte.“
Po tréninku je je‰tû chvilka na krátkou anketu, neÏ se dûvãata i kluci rozjedou do sv˘ch domovÛ. První má slovo pomocná trenérka Pavlína Îehová (20 let), která sem dojíÏdí aÏ ze Stﬁe-

‰ovic: „Jsem tady podle potﬁeby, i kdyÏ navíc
dûlám atletiku, konkrétnû sprinty. Koním se ale
vûnuji polovinu Ïivota, jsou to u‰lechtilé inteligentní bytosti.“
Jana Slováková (13, Zahradní Mûsto): „Ke
koním mû to táhne asi uÏ od ãtyﬁ let, sem mû pﬁivedla trenérka, která je kamarádkou mé maminky.“
Michal Aschermann (13, Kolovraty): „Jezdíme hodinu t˘dnû a stejn˘ ãas trávíme prací kolem koní. Jsem tady tﬁi roky, je tu bezva parta, i
kdyÏ je hodnû práce, tak si nûkdy pﬁipadám fakt
jako v ráji.“

Dvoﬁáková, Barbora Dau‰ová, Martin Jahoda, Barbora a Krist˘na Kollmanová, Michal a Tereza Kozlovi, Pavla Kuãerová,
Jan Lejsek, Josefína Marková, Jan Minaﬁík,
Lucie Michálková, Adam Rösller, Adéla ·atová, Benjamin ·tulc, Dita a Lucie ·imánková, Vratislav Vr‰ka, Nina Záhorová, Tereza
Zemanová. Pokud jste tuto mimoﬁádnou v˘stavu, která byla zahájena na Babím létû, je‰tû nevidûli, máte moÏnost k její náv‰tûvû aÏ
do konce listopadu kaÏd˘ v‰ední den, v pondûlí a ve stﬁedu aÏ do 18 hod. O mimoﬁádném
ohlasu svûdãí v‰echny zápisy v náv‰tûvní
knize, z nichÏ otiskujeme alespoÀ vyjádﬁení
dolnopoãernického starosty ZbyÀka Richtera:
KdyÏ vidím ty obrázky, tak si ﬁíkám - je jedno, co ty dûti dûlají, jestli sportují, malují,
chodí do junáka nebo se uãí na nûjak˘ hudební nástroj. Hlavnû, Ïe jsou vedeni k anûjaké
smysluplné ãinnosti, která je baví. Nemusí
z nich b˘t geniusové, ale témûﬁ jistû z nich nebudou dûti ulice ãi je‰tû nûco hor‰ího. A za to
patﬁí dík v‰em, kteﬁí se takto dûtem vûnují, tedy i tobû Jiﬁino. MÛÏe‰ si b˘t jistá, Ïe pokud
v Dolních Poãernicích budu vést radnici, máte u nás dveﬁe otevﬁené.
j‰, foto: ves

Veronika Schmidtová (12, Horní Poãernice):
„Já ráda jezdím i ãistím, moc mû to baví. Konû
jsou asi ta nejlep‰í zvíﬁata, co na svûtû existují.“
Edward Kelnar (8, âern˘ Most): „Zaãal jsem
jezdit letos. KdyÏ udûlám dobﬁe ten povel tûma
patama do tûch jeho slabin, tak uÏ mû poslouchá.
A tohle je mÛj první rozhovor do novin. U koní se
mi moc líbí a jednou bych chtûl fotit do novin.“
Budoucí fotoreportér si poté vyzkou‰el roli
místního zpravodaje a po chvilce pﬁem˘‰lení dal
dohromady jména ‰estice koní, kolem kter˘ch
se tady v‰ech 36 stál˘ch ãlenÛ oddílu toãí. KdyÏ
k tomu pﬁipoãteme je‰tû víkendové jeÏdûní dal‰ích milovníkÛ koní, tak to je opravdu slu‰n˘
poãet v sedle Vesny, ·amana, Mat˘ska, Lucinky,
Betynky a Holmse. Tenhle pÛltucet ale není je-

nom tady, v létû se tû‰í spolu s dûtmi na rÛzná
soustﬁedûní a tábory, po cel˘ rok absolvuje soutûÏe v parkúru, na podzim se louãí se sezónou
tradiãní Hubertovou jízdou. Ale pﬁece jenom,
doma, konkrétnû V Ráji je stejnû nejlíp. Ostatnû,
pﬁesvûdãit se bûhem podzimních procházek mÛÏete sami. Jezdeck˘ oddíl Poãin najdete na levém bﬁehu Rokytky pod sportovním areálem TJ
Dolní Poãernice. A pokud je vám smutno, Ïe léto uÏ je za námi, netruchlete a cestou za koníãky
mÛÏete objevit i krásy podzimu.
vok, foto: autor (3) a Tomá‰ Tich˘
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Podnikatelé v Praze 14
V ,,du‰iãkovém“
období pﬁedstavujeme v na‰í pravidelné rubrice podnikatele, s jehoÏ
prací se právû teì
setkává na hﬁbitovech asi kaÏd˘
z nás. KdyÏ pﬁed
dlouhou ﬁádkou
let narukoval Antonín
BaÏant
z malebného kraje kolem Lysé hory na vojnu do hlavního mûsta, urãitû netu‰il, Ïe do
rodn˘ch Beskyd se jednou bude vracet tak
pouze tﬁikrát roãnû. V Praze totiÏ na‰el
manÏelku, s níÏ uÏ je letos ãtyﬁicet let.
V onom roce 1965 navíc ,,vyÏenil“ rodinnou firmu v oboru kamenosochaﬁství, kde
zaãal svému tchánovi pomáhat. Pro zedníka se stavební prÛmyslovkou to zase aÏ

takov˘ problém nebyl. A tak tu je první
anketní otázka v prostﬁedí plném kamene,
které se nachází na Hutích v Koclíﬁovû
ulici.
Proã jste zaãal podnikat právû na území
Prahy 14?
Ono s tím podnikáním to není tak jednoduché, protoÏe po vojnû jsem pln˘ch 28 let pracoval jako správce budov Chemoprojektu
v Satalicích, ale po celou dobu jsem samozﬁejmû pomáhal v kamenosochaﬁství. TakÏe
má vlastní podnikatelská ãinnost se datuje aÏ
rokem 1992. Jsme na to s manÏelkou sami,
teì, kdy vrcholí náv‰tûvy hﬁbitovÛ, nám krátkodobû pomáhá brigádník. Zhotovujeme zdûné hrobky z betonov˘ch panelÛ, pomníky
z umûlého i pﬁírodního kamene, krycí desky
a urnové rámy, opravujeme pomníky i rámy,
dûláme sklenûné nápisové desky i nové nápisy, renovujeme staré. Kromû toho vyrábíme

a pokládáme terasové podlahy a schody. S na‰imi díly a v˘tvory se mohou ãtenáﬁi ListÛ
setkat na hﬁbitovech v Hloubûtínû a Kyjích,
v nejbliÏ‰ím okolí Prahy 14 pak na hﬁbitovech
v Horních i Dolních Poãernicích, ve Vinoﬁi,
na Proseku, v Hrdloﬁezích nebo ëáblicích.
Ale v podstatû po celé Praze, tﬁeba nedávno
jsme mûli zakázku na motolském hﬁbitovû nebo v Mûlníku. Jsou to vût‰í práce i drobnosti,
ãasto opravujeme ‰kody po vandalech a zlodûjích. Krade se v‰echno, zejména doplÀky
z mûdi, rÛzné reliéfy, vázy, kﬁíÏe, svítilny. Ve
sbûrnû pak za to zlodûji dostanou zhruba dvacetkrát niÏ‰í ãástku neÏ je skuteãná cena. Tohle nemÛÏu pochopit. RÛzn˘m nenechavcÛm
nejsou bohuÏel posvátná ani místa posledního
odpoãinku.
Pojìme k veselej‰ímu tématu. Co v‰echno
z na‰í mûstské ãásti jste uÏ staãil poznat
a kam se naopak teprve chystáte?
To zase není tak veselá otázka, protoÏe se
ve vzpomínkách vracím do mládí, do doby
pﬁed více neÏ ãtyﬁiceti lety. Tehdy proti na‰emu domu byly louky, pole a ohromné jahodové plantáÏe. A taky rybník. Tramvaje konãily
v Hloubûtínû u Koruny, tady jezdil za korunu
autobus do Horních Poãernic. A já mám celé
okolí pro‰lapané i projeÏdûné opravdu kﬁíÏem
kráÏem. Pû‰ky, na kole, na lyÏích i bruslích,
na motorce i autem. Pochopitelnû nemluvím
pouze o staré zástavbû. A kam se chystám?
Abych pravdu ﬁekl, tak ani nevím. Asi nikam.
Jaké jsou va‰e dal‰í podnikatelské zámûry?
Chceme i nadále poskytovat kvalitní
a kompletní sluÏby. Kromû tûch, o nichÏ jsem
uÏ mluvil, jsme dûlali památník v Jahodnici,

repasi a obnovení nápisÛ jmen vojákÛ - osvoboditelÛ na kyjském hﬁbitovû, stûhování soch
v Hloubûtínû. Víte, ãlovûk se v téhle profesi
setká vût‰inou s v‰edními prosbami, obãas
jsou to pﬁání neobvyklá a v˘jimeãnû kuriozní.
V‰em se musí vyhovût. Jedna z kuriozit byla
od vdovy po architektu ·olcovi, z jehoÏ dílny

je tﬁeba kino Oko. Ta paní si pﬁála vytvoﬁit
z kvádru o rozmûrech asi 150 x 90 x 25 cm jakousi pﬁekroucenou pavézu, která se tûÏko
popisuje, ale snad ji ãtenáﬁÛm více pﬁiblíÏí
snímek z mého archivu. Jinak v mém vûku uÏ
velké ambice nemám, snad nám bude zdravíãko slouÏit, abychom tuhle práci mohli je‰tû nûjak˘ rok dûlat. Dûti bohuÏel nemáme,
a tak aÏ skonãíme, bude to asi i konec na‰eho
kamenosochaﬁství, které slouÏí lidem uÏ více
neÏ sedmdesát let.
Je ‰koda, Ïe ná‰ rozhovor s tímhle bodr˘m Slezanem s typick˘m frydeckomisteckym akcentem konãí ponûkud smutnûji,
ale ono to asi k souãasnému období vzpomínek na na‰e nejbliÏ‰í trochu patﬁí.
text a foto: vok

Noviny pro seniory
V záplavû novû vycházejících periodik
bulvárního charakteru, která dokoleãka
opakují tklivé osudy nûkter˘ch celebrit
a krmí zejména ãtenáﬁky zaruãen˘mi recepty na chutnou krmi i na rychlé zhubnutí, se zcela ztratil nov˘ mûsíãník pro seniory s názvem Na‰e doba. První celostátní
noviny ãesk˘ch seniorÛ jsou na stáncích
a vybran˘ch po‰tách díky prÛbûÏn˘m v˘sledkÛm prodeje Senior-karet, stojí 5 korun a do konce leto‰ního roku budou vycházet vÏdy poslední pátek v mûsíci.
V prvním ãísle novin mají ãtenáﬁi moÏnost
seznámit se s názorem premiéra Jiﬁího Paroubka na postavení dÛchodcÛ v na‰í spoleãnosti a dozví se od nûho, co vláda hodlá
udûlat pro to, aby se nezvût‰ovala propast
mezi reáln˘mi mzdami a dÛchody. Získají
základní informace o Senior-kartách a vytváﬁeném systému slev a v˘hod pro jejich
drÏitele. Pﬁedseda Rady seniorÛ âR Zdenûk Pernes jim prozradí, proã rada vznikla
a jak vidí proces zvy‰ování dÛchodÛ do roku 2008. Dále jsou tady ãlánky o pﬁipravované dÛchodové reformû a zákonech, které
zasáhnou do Ïivota seniorÛ, reportáÏ o zamûstnávání dÛchodcÛ a informace o pﬁipravované v˘mûnû star˘ch obãansk˘ch
prÛkazÛ. Své stále místo by v Na‰í dobû
mûla mít i ﬁada zajímav˘ch kulturních tipÛ,
poradenství z rÛzn˘ch oblastí a informace
o chystan˘ch akcích pro seniory. Chybût
nebudou ani rÛzné soutûÏe pro ãtenáﬁe
a kﬁíÏovka o ceny.
vok

Divadlo Kámen

Divadlo se sídlem na âerném Mostû tady
nena‰lo vhodné prostory, a tak svá pﬁedstavení odehrává v ÎiÏkovském divadle Járy Cimrmana. Novou sezónu tam zahájilo benefiãním pﬁedstavením Mlejnek, jehoÏ
v˘tûÏek umoÏnil Humanistickému
S T A R O Î I T N O S T I ve Vysoãanech
centru Narovinu zprostﬁedkovat operaVykupují za hotové zlaté i granátové ‰perky - i po‰k., vût‰í
ci keÀské holãiãky. Na 10. listopadu je
brilianty, zl. mince, porcel. figurky-Mí‰eÀ, Rosenthal, stﬁíbrné
pﬁipravena premiéra nové hry s nánádobí, st. ‰avle, kvalitní obrazy, bronzové so‰ky, letecké hodinky.
zvem Marmeláda. Podle oficiální
Pﬁítomnost znalce: po a ãt.
anotace se jedná o „naléhav˘ zelenorÛÏov˘ pﬁíbûh o velice tûÏk˘ch ãasech
Jednotlivû i celé pozÛstalosti v domácnostech!
marmeládového prÛmyslu“. Dal‰í poV˘kup st. zlom. zlata!
drobnosti o divadle a jeho dal‰ím proPraha 9, Pod pekárnami 3, naproti st. metra Vysoãanská
gramu najdete na www.divadlokaT: 283893334 + 604477771 (Po do 17:30, ost. dny do 17:00 hod.)
men.cz
vok
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Velkoobjemové kontejnery na listopad a prosinec
Ze systému Mâ Praha 14
Novozámecká x Vidlák
7. - 8. 11.
Lomnická x Zalinská
8. - 9. 11.
Smikova x Gen. Janou‰ka
9. - 10. 11.
Himrova x Gen. Janou‰ka
Va‰átkova x DoleÏalova
14. - 15. 11.
Dygr˘nova x Breicetlova
Kpt. Stránského x Vybíralova
15 - 16. 11.
Mansfeldova x Kuãerova
Trytova x Paculova
21. - 22. 11.
Bﬁí VenclíkÛ x Vlãkova
Dygr˘nova x Va‰átkova
22. - 23. 11.
Bryksova u ãp. 762 (zadní trakt)
Bryksova x Fajfrova
23. - 24. 11.
·romova x Gen. Janou‰ka
Vãelniãná x NeÏárská
28. - 29. 11.
Poznámka: ze systému na‰í mûstské ãásti nebudou kontejnery v prosinci pﬁistaveny
Ze systému hl. m. Prahy
Karda‰ovská u obch. stﬁediska
Chvaletická x Vizírská (chodník)
Kukelská x Chvaletická
Zdobnická x Îelivská
Milovická x Konzumní
Sádovská x K Viaduktu
V Humenci x Sadská

2. 11.

7. 11.

Mochovská x Zeleneãská
·estajovická x V Chaloupkách
Svépravická x ·estajovická
Poﬁíãanská x Klánovická
Svûtská x Lipnická
Hejtmanská x Vranovská
Îelivská x Metujská
Tálínská x Oborská
Tálínská u ãp. 15
Vírská x Branská
Cvrãkova x Burdova
Liblická x Klánovická
Hloubûtínská x V Chaloupkách
VaÀkova x V Chaloupkách
Konzumní x Na Obrátce
Zámeãnická x Mochovská
Nehvizdská x Zeleneãská
Jordánská x Svárovská
Splavná x Svárovská
Babylonská x Jordánská
Borská x Rotenská
VodÀanská x Skorkovská
Spolská x Milovská
Dﬁítenská x Velkoborská
Vlkovická x Dvoﬁi‰Èská
Herdovská x Bo‰ilecká
Jednostranná
·imanovská x Za ‰kolou
Hamerská x Církviãná
Zvíkovská x Dáﬁská

9. 11.

14. 11.

21. 11.

23. 11.

28. 11.

RoÏmberská x Podli‰ovská
Cidlinská x Mar‰ovská
Nedvûdická x ÎehuÀská
Lásenická x Lipnická
V Humenci x Sadská
5. 12
Mochovská x Zeleneãská
Svépravická x ·estajovická
Liblická x Klánovická
VaÀkova x V Chaloupkách
7. 12.
Konzumní x Na Obrátce
Nehvizdská x Zeleneãská
Hejtmanská x Vranovská
Îelivská x Metujská
12. 12.
Tálínská u ãp. 15
Vírská x Branská
Cvrãkova x Burdova
Splavná x Svárovská
14. 12.
Babylonská x Jordánská
Koclíﬁova x Kaãínská
Horusická x Osická
RoÏmberská x Podli‰ovská
19. 12.
Dﬁítenská x Velkoborská
Vlkovická x Dvoﬁi‰Èská
Herdovská x Bo‰ilecká
Karda‰ovská u obch. stﬁediska
21. 12.
Chvaletická x Vizírská (chodník)
Nedvûdická x ÎehuÀská
Lásenická x Lipnická
ManÏ. Dostálov˘ch ãp. 1303
28. 12.
Kostlivého x Travná
Upozornûní: velkoobjemové kontejnery
jsou urãeny na odpad z provozu domácností, kter˘ není moÏné pro jeho objem odloÏit
do nádob na smûsn˘ komunální odpad (popelnic). Jedná se pﬁedev‰ím o ãásti nábytku,
podlahové krytiny ( koberce, linolea, elektrospotﬁebiãe neobsahující nebezpeãné látky).
Kontejnery nejsou urãeny na stavební
suÈ, v˘kopovou zeminu, Ïivoãi‰n˘ a rostlinn˘ odpad, odpad z podnikatelské ãinnosti
a nebezpeãné sloÏky komunálního odpadu.
Poznámka redakce: rozpis kontejnerÛ naleznete také na webové stránce úﬁadu
(www.praha14.cz) nebo v podobû vyti‰tûn˘ch letákÛ v informacích ãi v˘vûskov˘ch tabulích úﬁadu.

Akce Klínûnka
jírovcová
Hlavní mûsto Praha i v leto‰ním roce zajistilo pro obãany moÏnost likvidace listí z jírovce maìalu (koÀského ka‰tanu). Listy napadené klínûnkou jírovcovou se shrabávají do
pytlÛ, které lze získat na urãen˘ch kontaktních místech, a po naplnûní pﬁistavit buì ke
stanovi‰tím smûsného odpadu ãi místa pﬁistavení sbûrn˘ch nádob nebo opût zdarma odevzdat na urãen˘ch kontaktních místech. Listím naplnûné pytle budou zne‰kodnûny ve
spalovnû v Male‰icích nebo v kompostárnû
v Dﬁevãické ul. Kontaktní místa pro v˘dej
a pﬁíjem pytlÛ: Sbûrn˘ dvÛr hl. m. Prahy, Pod
·ancemi 444/1, Praha 9, po - pá 8.30 - 17
hod., so 8.30 - 15 hod., tel. 284 098 581, Sbûrn˘ dvÛr - Domeãek, Dﬁevãická 44, Praha 10,
po - pá 7 - 18.30 hod., tel. 274 780 571.
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Letci v názvech ulic âerného Mostu
Brig. generál in mem. Karel Kuttelwascher
ento v˘jimeãn˘ muÏ na sebe poprvé upoT
zornil v kvûtnu a ãervnu 1940, kdy v barvách francouzské Armée de lAir otevﬁel své,
pozdûji tak bohaté bojové skóre. O rok pozdûji, jiÏ v ﬁadách Royal Air Force, mûl na svém
kontû jiÏ pût potvrzen˘ch sestﬁelÛ, coÏ jej zaﬁazovalo do exkluzívního klubu stíhacích es.
Dny, nebo spí‰e noci jeho slávy jej v‰ak teprve ãekaly. A nastaly v roce 1942. Tehdy mu
totiÏ bylo pﬁiznáno sestﬁelení dal‰ích patnácti
nepﬁátel a stal se tak nejúspû‰nûj‰ím ãeskoslovensk˘m stíhaãem. Jak se mûlo teprve pozdûji ukázat, mûl si tento primát udrÏet aÏ do konce války. K nadûjn˘m letcÛm patﬁil jiÏ pﬁed
válkou.
✈ Narodil se 23. záﬁí 1916 v malé vesniãce
Svat˘ KﬁíÏ poblíÏ Nûmeckého Brodu (dnes
HavlíãkÛv Brod) jako tﬁetí ze ‰esti dûtí inspektora âeskoslovensk˘ch státních drah.
Vystudoval tﬁíletou obchodní ‰kolu v Nûmeckém Brodu, ale od dûtství jej to táhlo k letadlÛm. Po ‰kole sice nastoupil praxi obchodního pﬁíruãího u firmy Duda, která zﬁizovala
ml˘ny na Kladensku, ale pﬁi první pﬁíleÏitosti, t˘den po sv˘ch osmnáctinách, se dobrovolnû pﬁihlásil k letectvu. Narukoval 1. ﬁíjna
1934 do ·koly pro odborn˘ dorost letectva ve
VLU v Prostûjovû, kde byli vychováváni poddÛstojníci ãeskoslovenského letectva. JiÏ tehdy se projevovalo nûkolik rysÛ jeho povahy,
která jej ponûkud odli‰ovala od vrstevníkÛ.
Byl velice disciplinovan˘, nikdy nekouﬁil
a pil jen naprosto v˘jimeãnû. Snad proto na
nûj pﬁátelé vzpomínají spí‰e jako na nepﬁíli‰
druÏného introverta. PÛsobil znaãnû skromnû,
ale byl velice pozorn˘m, bystr˘m a hloubav˘m letcem, jenÏ mûl ctiÏádost dokázat ve
svém oboru maximum. Po ukonãení ‰koly byl
pﬁemístûn k Leteckému pluku 1 T. G. Masaryka do Prahy-Kbel, kde absolvoval stíhací
kurz. Poté následovalo pﬁidûlení k 32. stíhací
letce téhoÏ pluku, jenÏ se poãátkem roku 1938
pﬁesunul ze Kbel do Hradce Králové. Do sousedního Polska, kam smûﬁoval hlavní proud
uprchlíkÛ, se dostal za pomoci Svazu letcÛ
RâS v noci ze 13. na 14. ãerven 1939 spolu
s bratrem a pûti kamarády od letky - v zaplombovaném vagonû mezi Moravskou Ostravou a Bohumínem, jenÏ se jiÏ nacházel
v polském záboru. Do Francie odplul s poãetnou skupinou vojákÛ a letcÛ z pﬁístavu Gdynû
parníkem Castelholm 26. ãervence 1939. Tak
jako vût‰ina ãs. vojákÛ a letcÛ podepsal pﬁihlá‰ku do Cizinecké legie, neboÈ v dobû míru
nemohla Francie pﬁijmout cizince do své armády, n˘brÏ jen do této instituce. Putoval proto k 1. pluku Cizinecké legie v alÏírském Sidi-bel-Abbés, kde se jiÏ podruhé musel podrobit tvrdému pû‰ímu v˘cviku.
✈ Po vypuknutí války byli letci na základû
pﬁedchozího francouzského ústního pﬁíslibu
z legie uvolnûni a pﬁidûleni do leteck˘ch v˘cvikov˘ch stﬁedisek. Po krátkém pobytu na
leti‰tích v Tunisu a AlÏíru Kuttelwascher odjel do metropole a vlastní pﬁe‰kolení absolvoval na základnû v Chartres, kde si dokonale

osvojil stíhaãku Morane Saulnier MS-406. Na
frontu byl odeslán t˘den po nûmeckém vpádu,
17. kvûtna 1940 a byl pﬁidûlen ke Groupe de
Chasse III/3, která sídlila na leti‰ti BeauvaisTillé, kde se se‰el s poãetnou skupinou ãeskoslovensk˘ch stíhaãÛ. Své první vítûzství zaznamenal jiÏ dva dny po pﬁíchodu k jednotce,
19. kvûtna 1940. V prostoru Estrées-St. Denis
spoleãnû s rt. Václavem ·loufem a A/Cf Emilem-Marie Leblancem sestﬁelil bombardovací
He 111, kter˘ se zﬁítil v plamenech k zemi,
kde shoﬁel. Po tvrd˘ch stﬁetnutích v úvodu nûmeckého Blitzkriegu se jednotka pﬁesunula na
leti‰tû Cormeilles-en-Vexin, kde dokonãila
své pﬁezbrojení na moderní Dewoitiny D-520.
Letci v‰ak uÏ bojovali ztracenou bitvu a za neustál˘ch ústupÛ na jih svádûli poslední zoufalé boje. Po zhroucení Francie odletûl Karel
Kuttelwascher s jednotkou do severní Afriky,
odkud ãeskoslovensk˘m letcÛm zb˘vala jen
jediná cesta - lodí do Anglie.
✈ Do ﬁad RAF VR byl pﬁijat 14. srpna 1940
a o mûsíc pozdûji byl pov˘‰en do hodnosti
Sergant. ProtoÏe po zku‰en˘ch pilotech operaãní perutû Fighter Command zoufale volaly,
byl o necelé dva t˘dny pozdûji poslán k bojovému v˘cviku na Hurricanech v Aston Downu. Do kokpitu Hurricanu, na nûmÏ mûl dob˘t
v‰echna svá vzdu‰ná vítûzství v RAF, poprvé
usedl právû v den sv˘ch ãtyﬁiadvacát˘ch narozenin. Dne 3. ﬁíjna 1940 nastoupil sluÏbu
u britské 1. stíhací peruti. Na jaﬁe a v létû 1941
se Sgt Karel Kuttelwascher podílel na celé ﬁadû bojov˘ch akcí Jedniãky, pﬁi nichÏ mu byly
pﬁiznány tﬁi jisté sestﬁely Bf 109 a ãtvrt˘ jako
pravdûpodobn˘. Zcela poprávu získal dÛstojnickou hodnost Pilot Officer a od února 1942
se - jiÏ v hodnosti Flight Lieutenant - stal velitelem A letky 1. perutû, která mezitím dosavadní noãní obranné akce zaãala zamûÀovat
i za akce ofenzívní. Na jaﬁe a poãátkem léta
1942 totiÏ podnikala operace Night Intruder
v blízkosti nepﬁátelsk˘ch leti‰È na okupovaném kontinentû. Právû pﬁi nich získal nejvût‰í

proslulost právû Kuttelwascher a zaﬁadil se
tak mezi nejúspû‰nûj‰í noãní stíhaãe RAF.
✈ Zmínûn˘ typ operací konala 1. peruÈ vÏdy
v období mûsíãních nocí, a to od 1. dubna do
2. ãervence 1942. Nejúspû‰nûj‰ím pilotem byl
právû F/Lt Karel Kuttelwascher, jemuÏ v prÛbûhu 15 takov˘ch akcí bylo pﬁiznáno 15 sestﬁelen˘ch a pût po‰kozen˘ch nepﬁátelsk˘ch
letounÛ, nehledû na dal‰í cíle po‰kozené na
zemi ãi na moﬁi. V krátké dobû mu to vyneslo
dvojnásobné ocenûní ZásluÏn˘m leteck˘m
kﬁíÏem.
✈ Bylo by urãitû zajímavé popisovat v‰echna
jeho noãní vítûzství, ale bohuÏel i pﬁíli‰ obsaÏné. Proto jen pﬁipomeneme, Ïe byl prvním
a nadlouho jedin˘m pilotem RAF, jemuÏ bylo
bûhem jediné akce Night Intruder nad nepﬁátelsk˘m územím pﬁiznáno sestﬁelení tﬁí nepﬁátelsk˘ch letounou. Bylo to v noci ze 4. na 5.
kvûtena 1942 v okolí leti‰tû St. André de l Eure, kde hlásil sestﬁelení tﬁí Hee 111 v rozmezí
pouh˘ch 4 minut. Tento úspûch mu byl také
neprodlenû oficiálnû pﬁiznán. Jeho celkové
skóre - ve Francii i Anglii dohromady - bylo
impozantní. Nalétal celkem 405 operaãních
hodin (více neÏ polovina - 220 - pﬁipadala na
hodiny strávené nad nepﬁátelsk˘m územím),
z toho 190 v noci. Bylo mu pﬁiznáno celkem
20 jist˘ch sestﬁelÛ, 2 sestﬁely pravdûpodobné
a 5 po‰kozen˘ch strojÛ. Kromû toho po‰kodil
3 lokomotivy a 8 plavidel (pût rychl˘ch torpédov˘ch ãlunÛ, jeden torpédoborec, jeden tanker a jednu dopravní loì. PﬁestoÏe válka mûla
trvat je‰tû dlouhé tﬁi roky, primát nejúspû‰nûj‰ího ãeskoslovenského stíhaãe si udrÏel aÏ do
jejího konce.
✈ Za svou mimoﬁádnû úspû‰nou váleãnou
ãinnost byl vyznamenán pûtkrát âeskoslovensk˘m váleãn˘m kﬁíÏem, ãtyﬁikrát âeskoslovenskou medailí Za chrabrost, dále âeskoslovenskou medailí Za zásluhy I. st., Pamûtní
medailí ãs. zahraniãní armády , francouzsk˘m
Croix de Guerre s palmou a stﬁíbrnou hvûzdou
a dal‰ími v˘znamn˘mi ocenûními. Poslední
vyznamenání, Medaili za stateãnost, obdrÏel
in memoriam 28. ﬁíjna 1998; pﬁebraly ji jeho
dcery, Ïijící v Anglii. Po odchodu z operaãní
sluÏby byl pﬁidûlen k Inspektorátu ãeskoslovenského letectva a 10. ãervna 1943 byl povûﬁen speciálním posláním na americkém
kontinentû. Mûl zde propagaãnû pÛsobit pﬁi
náboru krajanÛ k ãeskoslovenskému letectvu
ve Velké Británii. Souãasnû mûl na zdej‰ích
leteck˘ch ‰kolách formou pﬁedná‰ek pﬁedávat
své bohaté bojové zku‰enosti. Do Velké Británie se vrátil po pÛlroce, 12. prosince 1943.
Pak aÏ do konce války pracoval jako zalétávací pilot. Jeho pováleãné osudy se v‰ak jen
velmi málo podobaly osudÛm jeho ménû
‰Èastn˘ch kamarádÛ, kteﬁí byli po únoru 1948
propu‰tûni ze sluÏby, ‰ikanováni a mnohdy
i nezákonnû vûznûni. JiÏ v lednu 1946 se jeho
manÏelka s dûtmi vrátila do Británie a Kuttelwascher ji následoval po ãtyﬁech mûsících,
neboÈ 21. kvûtna 1946 na vlastní Ïádost demobilizoval. O ãtyﬁi dny pozdûji, kdy se konaly parlamentní volby, v nichÏ zvítûzila
KSâ, odletûl na palubû britské Dakoty z Pra-
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hy-Ruzynû do Croydonu. Kromû krátké dovolení v záﬁí 1947 se jiÏ do âeskoslovenska
nikdy nevrátil.
✈ OÏenil se 21. února 1942 s dvaadvacetiletou Beryl Thomasovou, s níÏ se poznal na taneãní zábavû v Ruislipu rok pﬁedtím. Syn
Huw se jim narodil v záﬁí 1942 a dvojãata Vera a Mari v listopadu 1944. Jako pilot s bohatou praxí získal v listopadu 1946 místo u civilní letecké spoleãnosti BEA (British European Airways). Létal u ní - nejprve jako první
dÛstojník, pozdûji jako kapitán - na dopravních letounech Vickers Viking, Airspeed Ambasador a nakonec Vickers Viscount. Poãet
jím létan˘ch typÛ letounÛ tím dosáhl ãísla 60.
Váleãné vypûtí v‰ak na nûm zanechalo latent-

ní následky. Zemﬁel zcela neoãekávanû v noci
na 18. srpen 1959 na srdeãní infarkt, kter˘ jej
postihl bûhem dovolené v Truro v jihoanglickém Cornwallu. Bylo mu pouh˘ch 42 let. Je
pohﬁben v Uxbridge u Lond˘na.Jeho biografie vy‰la v roce 1985 ve Velké Británii. Nese
název Night Hawk a jejím autorem je KuttelwascherÛv zeÈ, Roger Darlington. âesky vy‰la pod názvem Noãní jestﬁáb v roce 1993. Více neÏ ãtyﬁicet let po své smrti, 8. kvûtna 2000
byl ve vlasti in memoriam pov˘‰en na brigádního generála.
Jiﬁí Rajlich
vojensk˘ historick˘ ústav

NAPSALI JSTE NÁM
VáÏení pﬁátelé,
pan MUDr. Jar. MaÀák mi ukazoval fotokopii z va‰ich ListÛ Prahy 14, na které byl ãlánek o jeho bratrovi, Jiﬁím MaÀákovi, po kterém byla pojmenována ulice ve va‰í mûstské
ãásti. Mûl velikou radost z toho, Ïe po tak
dlouhé dobû se nezapomnûlo na stateãné lidi,
kteﬁí toho pro republiku tolik obûtovali. JelikoÏ jsem pﬁítel rodiny MaÀákÛ, Jiﬁího MaÀáka jsem osobnû znal a jeho dceru Evu, která
v roce 1968 emigrovala do Anglie, jsem na
gamnáziu v âesk˘ch Budûjovicích uãil
a o osudy ãs. pilotÛ se od dûtství zajímám, vás
prosím o zaslání va‰ich ListÛ, ve kter˘ch popisujete osudy pilotÛ, po kter˘ch jste pojmenovali ulice ve va‰í mûstské ãásti. Za to vám
opravdu srdeãnû dûkuji - je to ãin ojedinûl˘,
protoÏe pokud vím, tak je‰tû nikdo takovou
vûc neudûlal. Velmi si váÏím va‰eho ãinu
zvlá‰tû proto, Ïe o stateãn˘ch lidech se dnes
pﬁíli‰ nemluví.
Dûkuji vám a jsem s pozdravem
Pavel Lavick˘, âeské Budûjovice
Poznámka redakce: Takov˘chto mimoﬁádn˘ch dopisÛ nechodí do redakcí novin
mnoho. Proto si ho nesmírnû váÏíme, i kdyÏ
jsme to samozﬁejmû nebyli my, kdo po listopadu 1989 rozhodl o pﬁejmenování ulice na
âerném Mostû po na‰ich letcích.
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Nûkolik poznámek k pﬁíspûvkÛm
v ﬁíjnov˘ch Listech Prahy 14
K pﬁíspûvku pod titulem Napsali jste
nám
V˘bor I. Obãanského sdruÏení Hloubûtín
a já osobnû se snaÏíme informovat obãany
o otázkách a problémech, které je zajímají.
Dosud se nám nestalo, Ïe by nám nûkdo ﬁekl,
Ïe ho na‰e informace nezajímají. Naopak se
stává, Ïe si obãané na‰e informace osobnû vyÏadují, protoÏe se do jejich bytového bloku
nedostaly. V pﬁípadû, Ïe nûkdo o na‰e informace nemá zájem, mÛÏe se jich jednodu‰e
zbavit stejn˘m zpÛsobem, jako to dûlají nûkteﬁí obãané s mûsíãníkem Listy Prahy 14.

K pﬁíspûvku pod titulkem Starosta odpovídá
Úvodem nutno poznamenat, Ïe Ïádné otázky nebyly starostovi adresovány a ve sv˘ch
„odpovûdích“ zaujímá starosta stanoviska
k nûkter˘m informacím v˘boru sdruÏení a informacím m˘m. Vzhledem k tomu, Ïe v informacích není uvádûno nic o KSâM (ani
u mého jména), jedná se o snahu politizovat
problémy Ïivotního prostﬁedí.
Abych nebyl kritizován za to, Ïe „skáãu“
z jednoho do druhého (pﬁestoÏe jsem ve svém
pﬁíspûvku navazoval na dopis pana starosty),
omezím se dále jen na nûkterá tvrzení uvedená ve v˘‰e oznaãeném pﬁíspûvku:
1. Obãané pﬁijímají radûji struãnou a vûcnou informaci z nûkter˘ch jednání radûji neÏ
„krásné“ slohové cviãení, ze kterého nezískají odpovûì na to, co je zajímá.
2. Na‰e sdruÏení poslalo stíÏnost primátorivi hl. m. Prahy na ﬁe‰ení problému hluãnosti
pﬁi ul. Kolbenova. Ten ji postoupil k pﬁímému
vyﬁízení radnímu ·tajnerovi. Radní ve své odpovûdi uvedl dÛvody, které jsou opakovány
pracovníky odboru Magistrátu více neÏ 10 let.
Proto jsme poslali dal‰í dopis panu radnímu,
v nûmÏ jsme uvedli údaje o míﬁe hluãnosti
zji‰tûné EKOLA s.r.o. (v na‰em podání jsem
se nezmínil o tom, Ïe by vypracování studie
bylo na‰í zásluhou). V odpovûdi na ná‰ dopis
pan radní uvedl, „Ïe hl. m. Praha ﬁe‰í tento
problém v˘stavbou Vysoãanské radiály“, která bude kapacitní sbûrnou komunikací celomûstského v˘znamu. Její „ukonãení se pﬁedpokládá v ãasovém horizontu cca 2 let“. (Podle souãasného stavu stavby je otázkou, zda-li
do 2 let bude dokonãena 1. stavba. Jak˘ stav
je v pﬁípravû a moÏnosti realizace dal‰ích etap
stavby, nechceme z dÛvodu struãnosti dále
uvádût.) ProtoÏe i tato odpovûì je pro obãany
neuspokojivá, poslali jsme panu promátorovi
v dané vûci otevﬁen˘ dopis. V souvislosti
s touto problematikou je nutno poznamenat,
Ïe na jednání ZMâ Praha 14 dne 15. 9. 2005
obdrÏeli zastupitelé „informaci o projednávání protihlukov˘ch opatﬁení v Hloubûtínû“, ve
které je m.j. uvedeno: „V pﬁípadû, Ïe po dosa-

zení nové frekvence motorov˘ch vozidel do
matematického modelu vyjde i nadále vy‰‰í
hluk neÏ pﬁipou‰tí norma, je reálná nadûje, Ïe
z rozpoãtu hl. m. Prahy budou uvolnûny v˘znamné finanãní prostﬁedky na stavbu protihlukov˘ch opatﬁení.“
3. Na mÛj diskusní pﬁíspûvek, pﬁednesen˘
na ajednání ZMâ Praha 14 dne 16. 6. 2005,
„nebylo moÏno reagovat pﬁímo na místû“. Napﬁ. ve vûci povolení nástavby OD v Hloubûtínû odbor v˘stavby Magistrátu zru‰il stavební
povolení vydané odborem v˘stavby Mâ Praha 14 ze dne 15. 11. 2000. Ve zdÛvodnûní svého rozhodnutí uvedl cca 9 dÛvodÛ poru‰ení
stavebního zákona. Správnost tohoto rozhodnutí potvrdilo Ministerstvo pro místní rozvoj
a 25. 11. 2004 i Mûstsk˘ soud v Praze. Pro dodateãné stavební povolení si odvor ÚMâ Praha 14 vyÏádal 7 dokladÛ. PﬁedloÏen byl v‰ak
pouze statick˘ posudek. Ve vyjádﬁení investora bylo napﬁ. uvedeno: „Návrh na vyuÏití prostorÛ dovolujeme si Vám oznámit, Ïe skuteãné vyuÏití prostorÛ nám není známo. Ekonomická situace v âeské republice se velmi
rychle a rapidnû mûní a jaké bude vyuÏití prostorÛ, nelze tak jednoznaãnû ﬁíct. Prozatím
poãítáme s tím, Ïe tyto prostory zÛstanou pouze jako pÛda.“ Poznámka: Je moÏné, aby nûkdo v dne‰ní dobû investoval do stavby 10
mil. Kã a pﬁitom nevûdûl, jak bude vyuÏívána? Pro dodateãné povolení stavby ze dne 25.
8. 2004 „staãilo“, Ïe Magistrát oznaãil odvolání obãanského sdruÏení za nepﬁípustné.
4. Pﬁi projednávání architektonické studie
„Velké rozvojové území Vysoãany“ byl projednáván návrh na vybudování mimoúrovÀov˘ch kﬁiÏovatek ul. Podûbradská x Kbelská
a ul. Kolbenova x Kbelská. V Ïádném pﬁípadû
nebylo jednáno o úvaze „zastﬁe‰ení ãásti kﬁiÏovatky Podûbradská x Kbelská“.
5. K otázkám pana starosty, proã nebyla ﬁe‰ena míra hluku pﬁi ul. Kolbenova pﬁed dvaceti ãi padesáti lety uvádím, Ïe on sám „coby
rozen˘ HloubûtíÀák“ zná dobﬁe situaci.
V uvedené dobû byl znaãnû poãetnû niÏ‰í poãet projíÏdûjících vozidel a tûÏk˘ch nákladních automobilÛ zvlá‰È. V posledním období
(cca 10 let) znaãnû vzrostl poãet projíÏdûjících vozidel v dÛsledku vybudování velk˘ch
obchodních stﬁedisek na âerném Mostû, budováním dálnic na Liberec a Hradec Králové.
Zvlá‰È velk˘ nárÛst poãtu projíÏdûjících vozidel (tûÏk˘ch nákladních automobilÛ zvlá‰È)
nastal po na‰em vstupu do EU. Na otázku,
„proã nebyla míra hluku v této ãásti komunikace ﬁe‰ena jiÏ pﬁed deseti lety“, by mûl odpovûdût starosta sám, protoÏe jiÏ témûﬁ 11 let
(s krátkou pﬁestávkou), je starostou na‰í mûstské ãásti.
ing. Václav Hollan,
ãlen zastupitelstva Mâ Praha 14
a pﬁedseda I. OS Hloubûtín
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Bezpeãn˘ kontakt se psy

Mc Donald pro dûti
V Mc Donaldovi na âerném Mostû bylo
27. záﬁí zase veselo! Byly sem pozvány tﬁi tﬁídy pﬁed‰kolákÛ ze tﬁí mateﬁsk˘ch ‰kol :Vybíralova 967 a Vybíralova 968 z âerného Mostu II a tﬁetí byla z Horních Poãernic. Firma má
moÏnost v rámci marketingu uspoﬁádat pro
dûti show se zamûﬁením napﬁíklad na doprav-

ní v˘chovu. Poslední záﬁijové úter˘ se tady
proto pﬁes 70 dûtí mohlo zajímavou formou
seznámit se základy dopravních pravidel na
silnici. Pomocníkem jim pﬁitom byl hlavní aktér této více neÏ hodinové akce - klaun Ronald
Mc Donald. Klaun s dûtmi komunikoval zpÛsobem, kter˘ v‰echny pﬁijaly a dokázal se naladit pﬁesnû na jejich my‰lení. Bûhem zajímavého hraní se dûti nauãily znát nûkolik dopravních znaãek, budou umût zavolat první
pomoc, vûdí jak se chovat na pﬁechodu a pﬁed
závorami atd. V‰ichni odcházeli v dobré náladû a je‰tû k tomu s pûkn˘mi dáreãky.
Pokud se chcete se sv˘mi dûtmi úãastnit
nûkteré z akcí Mc Donalda na âerném Mostû,
tak pﬁijìte kter˘koliv víkend. Poﬁádá se tu setkání rodiãÛ a dûtí, kde se maluje do ‰ablon,
navlékají korálky, modeluje atd.

kontaktu s domácím mazlíãkem i pﬁi setkání s cizím psem. Pﬁedná‰ky probíhaly v na‰ich M· v ﬁíjnu, fotky jsou z M· Paculova.

SLENDER YOU - ZIMNÍ AKCE
A NOVINKA
Milé zákaznice, dovolte mi pozvat Vás do na‰eho salonu Slender You. Na leto‰ní zimní akci
máme novinku. Jedná se o zahájení prodeje
Ïádan˘ch parfémÛ svûtov˘ch znaãek za velice v˘hodné ceny. V nabídce máme 46 dámsk˘ch a 17 pánsk˘ch parfémÛ a také sprchové
gely. Tato nabídka není urãena pouze na‰im zákaznicím, ale i ‰iroké veﬁejnosti. V salonu Slender You je pro Vás pﬁipravena Zimní akce.
První hodina zdarma, pﬁi pﬁedplacení 10 hodin získáváte zdarma také jednu hodinu na
Rolletiku. Pﬁi zakoupení 10 hodin cviãení jiÏ
u‰etﬁíte 420 Kã. V salonu Vás pﬁivítá a cviãením povede odbornû pro‰kolen˘ personál. Slender You je cviãení na 6 originálních americk˘ch
pro‰tíhlujících stolech. Pﬁi správném cviãení
na stolech dosáhnete zpevnûní svalstva - zejména bﬁi‰ního a bederního, odstranûní bolesti krãní
a bederní páteﬁe, ale i kloubÛ, prokrvení a prokysliãení celého tûla a tím i nabourání celulitidy.
Cviãení je nejen pro zdravé, ale i pro lidi se zdravotními potíÏemi. Máme stále pﬁíznivé ceny.
Stále platí slevy pro dÛchodce i dÛchodce invalidní. Rolletik je urãen na zmen‰ení objemu postavy, zpevnûní svalÛ, vypnutí kÛÏe a odbourání
celulitidy. Prokrvuje silnû tkáÀ a svaly, povzbuzuje látkovou v˘mûnu a tím zmírÀuje otoky. Pﬁi
nejdel‰í moÏné dobû cviãení 45 minut mÛÏete
dosáhnout celkové lynfodrenáÏe, která je pro tûlo velmi prospû‰ná. Nabízíme nové a v˘hodné
permanentky na 100 minut, 200 minut s 1/2
hodinou zdarma, 300 minut s 1 hodinou zdarma. V˘born˘m pro‰tíhlujícím doplÀkem jsou i
skoﬁicové zábaly, které nabourávají celulitidu,
prohﬁívají svaly a zmírÀují otoky. Úbytek v cm
je mûﬁiteln˘ ihned po zábalu. Pﬁed prvním zábalem provádíme test citlivosti pokoÏky na skoﬁicovou silici obsaÏenou v krému. MÛÏete u nás
také vyuÏít solárium, kde máme nedávno nové
trubice a tudíÏ jsme pﬁipraveny bojovat se zimní
depresí, která se velice ãasto v tomto období dostavuje. Také k soláriu máme pﬁipravené slevy
na permanentky a slevu na kosmetiku. Ná‰
odborn˘ personál Vám sestaví pro‰tíhlující plán
z Vámi vybran˘ch sluÏeb. KaÏdá zákaznice, která si zaplatí libovolnou permanentku nebo pﬁedplatí cviãení na stolech, dostane v listopadu je‰tû dárek. Tato akce platí do konce tohoto roku.
Tû‰íme se na Va‰i náv‰tûvu a vûﬁíme, Ïe i Vy se
stanete jednou z na‰ich 1600 stál˘ch spokojen˘ch zákaznic. Telefonické informace a objednání na tel. 281 860 173 najdete nás v Hloubûtínské 1/38, Praha 9.

Stránku pﬁipravila Alena Veselá, foto autorka

PLACENÁ INZERCE

V poslední dobû se stáváme
svûdky stále ãastûj‰ích pﬁípadÛ
napadení ãlovûka psem.Zvlá‰tû
u mal˘ch dûtí dochází k závaÏn˘m poranûním, ãasto s doÏivotními následky.
V rámci ekologické v˘chovy
zajistil Odbor Ïivotního prostﬁedí Mâ Praha 14 pro dûti z mateﬁsk˘ch ‰kol pﬁedná‰ku „Bezpeãn˘ kontakt se psy“, kterou
pro dûti M· a Z· pﬁipravilo oddûlení prevence MP Praha.
Dûti jsou pohádkovou formou
seznámeni s preventivními zásadami bezpeãného chování pﬁi
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SoutûÏ: Kdysi a dnes podle kalendáﬁe
Správná odpovûì z minulého ãísla je za c)
b˘valé uãili‰tû âKD. Správnou odpovûì jsme
i tentokrát obdrÏeli pouze od jednûch soutûÏících, jimiÏ jsou W. a V. Mingerovi z âerného
Mostu, kteﬁí mají v redakci pﬁipravenou k vyzvednutí cenu. Dodateãnû jsme obdrÏeli korespondenãní lístek od pana Balka z Hloubûtína, v nûmÏ reaguje na pﬁedminulou soutûÏní

otázku a zmiÀuje se mj. o dnes jiÏ zavezeném
lomu kamene v Hloubûtínû: „Lom byl zaváÏen slévárensk˘m odpadem z Kolbenovy továrny, vznikl˘m pﬁi vytloukání odlitkÛ. Lom
zaváÏeli formani koÀsk˘mi potahy.“ Dne‰ní
dvojice panoramatick˘ch snímkÛ Jana Bﬁinka
a Petra Mazance (bar. foto) zachycuje úsek
prÛmyslového polookruhu v Hloubûtínû (na

● Plzák: Tu‰ení o lidské du‰i, vydalo Mot-

Adresa knihkupectví: Mochovská 38
Hloubûtín, pavilon Havana – u stanice metra
tel. 281 866 125, www.czknihy.cz
● ·típlová, Nûmeãek: Skvûlé pﬁíbûhy
âtyﬁlístku V poﬁadí jiÏ ãtvrtá velká kniha
âtyﬁlístku, kter˘ je tu pro na‰e dûti jiÏ 36 let.
Tentokrát pﬁíbûhy z let 1976 - 79.
● âlovûk Obrazová encyklopedie, vydal
KniÏní klub. Ve stejném exkluzivním provedení jiÏ vy‰ly Zemû a Zvíﬁe.
● Mailer: Duch dûvky I, vydala Jota. První ãást románu (u nás poprvé) ze ‰pionáÏního prostﬁedí studené války. Druhá ãást vyjde
v listopadu.
● Zollner: Leonardo da Vinci - malíﬁské
a kreslíﬁské dílo, vydal Slovart. Formát unikátní knihy je 29x24 cm, váha 7,5 kg.
● Simenon: Maigret a sobotní náv‰tûvník, Maigret a pﬁípad slu‰n˘ch lidí, vydal
KniÏní klub. U nás dosud nepﬁeloÏené detektivní pﬁíbûhy legendárního komisaﬁe.

to k osmdesátinám autora. Kniha shrnuje celoÏivotní odborné i lidské zku‰enosti známého psychiatra dr. Miroslava Plzáka.
● Brown: Digitální pevnost, vydala Metafora. Nová kniha od autora svûtoznámého
bestselleru ·ifra mistra Leonarda.
● Jen‰ík, Jelínek: Atlas ãeského fotbalu
od roku 1890
● Denker: Klinika, vydalo Domino. Hlavní hrdinka, úspû‰ná hereãka a zpûvaãka, pﬁichází na luxusní kliniku, aby se vyléãila
z traumat a závislosti na alkoholu...

Blahopﬁání
15. listopadu se doÏívá

89. let
paní AlÏbûta Houserová-Malá.
V‰e nejlep‰í a hodnû zdraví
pﬁejí dûti s rodinami.

ãb. snímku vidíme stavební práce fotografované z návr‰í, dnes prokopaného pro silnici
s lávkou). Na obou fotografiích vpravo je pás
zelenû naz˘van˘ (soutûÏní otázka): a) BaÏantnice, b) âihadla, c) Smetanka, d) Lehoveck˘
les. Ze správn˘ch odpovûdí, které nám posílejte do 15. listopadu, vylosujeme tﬁi v˘herce.
j‰, foto: archiv

NOVINKY
v místních knihovnách
âern˘ Most, Generála Janou‰ka, tel. 281 918 142
mail (informace): cernymost@mlp.cz
Otevﬁeno: Út 9 -19, St, ât 12 -19,
Pá 9 -15 hod.

❍ Rowlandová Laura: Palác Draãího krále Napínav˘ pﬁíbûh z Tokia 17. stol., pátrání
po tajemném únosci ãtyﬁ dam.
❍ Bradby Tom: Pán de‰ÈÛ Kriminální román ze ·anghaje 30. let 20. století.
❍ Pratchett Terry: Zaslaná po‰ta Dal‰í díl
fantasy románu ze svûta Zemûplochy.
❍ Hubáãek Milo‰: Generál Patton První
ãást Ïivotopisu generála armády Spojen˘ch
státÛ.
❍ Dobiá‰ová Zuzana: Grafologie pro kaÏdého Struãn˘ úvod do grafologie je urãen pﬁedev‰ím laikÛm.
❍ Jarolímová Stanislava: Co v prÛvodcích
neb˘vá aneb Historie Prahy Kniha plná
praÏsk˘ch zajímavostí od nejstar‰ích dob aÏ
do souãasnosti.
❍ Kopﬁivová Martina: Spoleãnice Îivotní
pﬁíbûh dvou mlad˘ch Ïen, které se dva roky
Ïivily prostitucí.
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ZIMNÍ PARKOVÁNÍ
v podzemních garáÏích na âerném Mostû
Pro toho, kdo uzavﬁe nájemní smlouvu na období od:
15. 11. 2005-15. 3. 2006 nebo 01. 12. 2005-31. 3. 2006,
platí jednotná cena parkování 800 Kã!
podnájemní smlouvu nelze prodlouÏit ani zkrátit
úhrada nájemného - mûsíãnû pﬁedem
do 15. dne bûÏného mûsíce
Pﬁihlásit se mÛÏete e-mailem, faxem, telefonicky,
dopisem nebo osobnû na:
SMP14 a. s. Konzumní 640,
Praha 9, p. N˘vlt
Tel./fax: 281 021 463
e-mail: k.nyvlt@spravamaj14.cz

ování
cena park DPH
á
tn
o
n
d
Je
síc vã.
ã
,- Kã / mû kartu 240,- K

800

+ vratná

a

záloha n
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PLACENÁ ¤ÁDKOVÁ INZERCE
●

Stûhování-nonstop, firma Petr Nykl, byty, kanceláﬁe, trezory, pianina, klavíry, tel.: 274 868 772, mobil:
775 254 817, 776 677 167.
11/18
● Koupím byt nebo rodinn˘ dÛm jakékoli velikosti, kategorie a vlastnictví, kdekoli v Praze. Nabídnûte cokoli, moÏno i dekret - nájemní smlouvu,
i v domû s majitelem, podnikov˘ apod. I zdevastovan˘, IV. kateg., v soudní Ïalobû, neoprávnûnû obsazen˘, s neÏádoucím nájemníkem, ãi s jakoukoli
právní vadou. Ve‰keré formality zajistím, zaplatím
stûhování i pﬁípadné dluhy na nájemném, privatizaci apod. Mohu sehnat a zaplatit i náhradní byt, domeãek mimo Prahu apod. a dát ãas na vystûhování.
Seriózní jednání, platba ihned a v hotovosti,
tel.: 222 712 015.
12/15
● âi‰tûní kobercÛ, ãalounûní, mytí oken, tel.:
603 973 500.
02/02
● Zasklívání lodÏií pﬁímo od v˘robce, certifikováno, nejniÏ‰í ceny, volejte zdarma tel.: 800 158 746.
S tímto inzerátem sleva 5 %. Balkonsystém, s.r.o.
03/04

KaÏd˘ t˘den sleva 20 %
na vybrané zboÏí

TWIST FASH
Obchod s dûtsk˘m zboÏím
do ‰koly i pro voln˘ ãas

●

Koupím byt v Praze, 2+kk-3+1. Platím hotovû.
Tel.: 724 657 048.
09/14
● Pﬁím˘ zájemce koupí v Praze byt dr. nebo os.
vlastnictví. Platba hotovû moÏná. Tel.: 222 210 495.

Metro B - âern˘ Most
Vpravo od v˘chodu z metra

5%
sleva
na tento
kupon

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

10/15
●

Matematiku perfektnû douãí stﬁedo‰kolsk˘
profesor, tel.: 281 914 562, 603 909 327.
10/19
● Koupím byt, nejlépe v Hloubûtínû ãi na âerném
Mostû, dÛleÏitá je dobrá dostupnost na metro, velikost 2+kk ãi vût‰í, v pﬁípadû druÏstevního bytu cena do 1,7 mil. Ne pﬁízemí. Tel.: 731 618 312. 10/04
● Zahradnické práce - údrÏba zelenû, kácení, proﬁezy rizikov˘ch, nebezpeãn˘ch stromÛ pomocí horolezecké techniky, tel. 605 789 346
11/05
● Zpracuji na ÎL podvojné úãetnictví, daÀovou
evidenci, DPH, malé mzdy. Vãetnû pﬁíslu‰n˘ch daÀov˘ch pﬁiznání a dal‰í nutné administrativy. Tel. 281
945 606, mobil 608 477 993
11/07
● Bankovní pÛjãky urãené zamûstnancÛm. Bez ruãitele a zástavy osobní úvûr od 20 000 do 600 000 Kã.
Staãí doloÏit OP a potvrzení o v˘‰i pﬁíjmÛ. Tel.
737 708 477, 224 475 021 nebo eva.vitu@focz.cz

P N E U S E RV I S
(Bridgestone, Firestone, Dayton,
Pirelli, Barum atd.)
Pneu Zezulka Horní Poãernice
proti ãerpací stanici JET

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

SIKOP s.r.o. PLOCHÉ ST¤ECHY
Tel./fax: 286 854 600, mobil: 602 283 861, 777 283 889

Jsme va‰ím partnerem pro nadcházející
zimní sezónu
Nabízíme: dostateãn˘ sortiment, zásoby,
dobré ceny, dobrou obsluhu,
poradenství a pﬁíjemné prostﬁedí

11/10
●

Krkono‰e - StráÏné - Penzion Vltava. Pronajmu apartmány pro 2 - 6 osob s kuchyÀkou,
moÏnost plné penze, 4 lyÏ. vleky, bûÏ. tratû. Cena 200 Kã/os/den. Tel. 777 120 380
11/08

!!! Kuﬁáci - odvykejte !!!
90 % úspûch.
Telefon: 224 214 617,
mobil: 604 207 771

Bleskové opravy
havarovan˘ch, po‰kozen˘ch,
odﬁen˘ch vozidel provádí

U nás neobjednáváme, ale snaÏíme se,
aby zákazník nemusel ãekat dlouho.

ST¤ÍKANÉ TAPETY 190 Kã/m2
ANTICKÉ MALBY
230 Kã/m2
na v‰e omyvatelné
602 374 431

REKONSTRUKCE PLOCH¯CH ST¤ECH

●

ZATEPLENÍ PLOCH¯CH ST¤ECH

●

PLOCHÉ ST¤ECHY NA KLÍâ

●

IZOLACE PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI A RADONU

●

ZATRAVNùNÉ ST¤ECHY, ZAHRADNÍ JEZÍRKA

Materiály: asfaltové pásy, PVC, EPDM folie
Budovatelská 287, 190 15 Praha 9, sikop@atlas.cz, www.sikop.wz.cz

Tû‰í se na vás t˘m PNEU Zezulka
Tel.: 281 922 248

Autor. ing. architekt
levné projekty RD, rekonstrukce a jiné.
Konzultace zdarma. Tel. 728 478 054

Krejãovství: www.krejcovstvi.com
zahajuje od 1. 11. 2005 ãinnost
Dygrynova 829, P 9. Tel. 732 178 660
Tû‰íme se na Va‰i náv‰tûvu!!!

Dvoﬁák Milo‰
Praha 9 - Kyje, Jordánská 757/38
tel. 281 941 074, 723 948 311

●

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

Svût noÏÛ v CâM
nákupní centrum âern˘ Most, Chlumecká 765/6, Praha 9

UZÁVùRKA

noÏe z celého svûta, prostﬁedky na sebeobranu,
baterky, nÛÏky, manikúry a v˘roba razítek

LISTÒ ã. 12/2005
19. 11. 2005

mobil: 608 968 773, 777 277 495
svetnozu@svetnozu.cz
www.svetnozu.cz (internetov˘ obchod)
NA TENTO KUPON SLEVA

5%
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DRACI nad âern˘m Mostem

Byl to moc hezk˘ pohled: v jednu chvíli se
na obloze tﬁepotalo 45 létajících drakÛ, kteﬁí
jako by se chystali slétnout na barevné sídli‰tû v pozadí. V na‰í mûstské ãásti jiÏ tradiãní Drakiáda probûhla v sobotu 8. ﬁíjna
a poﬁádající OVV âSSD, DDM âern˘ Most
a OS âtrnáctka si urãitû objednaly pro tento
den poãasí. PﬁestoÏe bylo pﬁíjemnû teplo,
foukal ten správn˘ vítr, pﬁesnû takov˘, jak˘
draci potﬁebují k létání. Není proto divu, Ïe
louka nad zastávkou autobusu u ulice Generála Janou‰ka byla plná dûtí i dospûl˘ch.
V‰ichni si chtûli vyzkou‰et, jak to s drakem

umí. A nejen to, mohli si tady na oh˘nku
opéct buﬁtíka, zdarma zastﬁílet na stﬁelnici,
prohlédnout hasiãskou techniku, ãi koupit ve
stánku hraãku nebo nûco sladkého. Dûvãata
z DDM na pﬁání malovala mal˘m dûtem na
obliãej zvíﬁátka a loukou znûly z pﬁenosového vozu písniãky, které zpíval Waldemar
Matu‰ka a jeho generace je‰tû za mlada. Na
Drakiádu pﬁi‰lo i nûkolik váÏen˘ch hostÛ. Za
poﬁádající âSSD tak tady mohl místostarosta Mgr. Jaroslav Jirou‰ek pﬁivítat místopﬁedsedu vlády Ing. Martina Jahna, námûstka
praÏského primátora JUDr. Petra Hulínského
a ﬁeditele úﬁadu vlády JUDr. Ivana Pﬁikryla.
Podívat se na draky pﬁi‰li i Václav, Bartolomûj a Alexander Tomanovi - první trojãata
narozená na Praze 14, kter˘m letos bude uÏ 5
let. Nejvíc je ale lákala stﬁelnice s pu‰kami.
Ta leto‰ní drakiáda se opravdu vydaﬁila.
stránku pﬁipravila Alena Veselá,
foto autorka

Podzimní idylka u sídli‰tû

Zástupce starosty Mgr. Jaroslav Jirou‰ek
dûlal „nadhazovaãe drakÛ“ a nechal se sly‰et, Ïe musí tûm mlad˘m ukázat, jak na to

Je‰tû rozmotat v‰echny ty provázky a uÏ to pÛjde.

Draka pﬁi‰el pou‰tût na pláÀ s pahorkem
i místopﬁedseda vlády Ing. Martin Jahn

Trojãata Václava, Bartolomûje a Alexandra Tomanovi jsme spolu s jejich rodiãi zastihli u stﬁelnice

Pﬁíjemn˘m zpestﬁením programu bylo
opékání buﬁtÛ

