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LISTY

2007
prosinec

MùSÍâNÍK OBâANÒ âERNÉHO MOSTU, HLOUBùTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC

Vánoãní v˘zdoba a neóny se rozzáﬁily v celém areálu nákupního
centra CâM, jeÏ si koncem roku pﬁipomíná 10. v˘roãí svého trvání. Uprostﬁed ListÛ najdete vánoãní pﬁílohu.
foto: ves
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Vítání zimy
È uÏ nazveme toto období
jakkoli – Hallowen, podzimní párty, louãení s podzimem
ãi vítání zimy – jde vÏdy o jedno a to samé: navodit dobrou
náladu, pobavit se, zazpívat si,
vyrobit nûco hezkého a pomocí svût˘lek a svíãiãek
alespoÀ obraznû prodlouÏit stále se
zkracující dny.
V DDM na âerném Mostû se
o to pokou‰ely dûti 30. ﬁíjna, kdy si vyrobily svítilny
z d˘ní a po jednom pak s nimi
absolvovaly
dobrodruÏnou
a stra‰idelnou cestu po setmûlé zahradû DDM.
V mateﬁském centru Klubíãko YMCA Praha na âerném
Mostû se zase 23. listopadu se‰ly
dûti s maminkami na zahradû
u ohníãku, aby si opekly nûco
dobrého a spoleãnû si zazpívaly.
Zahrada byla rozzáﬁená svût˘lky
a celá vyzdobená.
Tradiãní lampionov˘ prÛvod byl
závûreãnou teãkou
za tímto roztomil˘m pﬁivítáním paní Zimy.
text a foto: ves
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VáÏení ãtenáﬁi,
dovolte, abychom vám hned na zaãátku posledního mûsíce v roce popﬁáli bezproblémové zvládnutí pﬁedvánoãního shonu a zejména klidné proÏití sváteãních dnÛ.
Období Vánoc je uÏ po léta ãasem rodinné pohody, vyboãením do
klidové zóny ze souãasného hektického Ïivotního stylu i ãasem osobního rozjímání. Tak si dny sváteãní uÏijte co nejlépe, stejnû jako po
nich následujících pár dnÛ v‰edních, které zavr‰í rok 2007. A v roce
následujícím, byÈ pro nás z historie s osudnou osmiãkou na konci,
vám pﬁejeme hlavnû hodnû zdraví a je‰tû více ‰tûstí i osobní pohody.

  
 

redakãní rada ListÛ Prahy 14



Zastupitelé budou
jednat 18. prosince
Starosta Mâ Praha 14 ing.
Miroslav Fronûk svolává na
18. prosince 2007 v poﬁadí
6. zasedání Zastupitelstva Mâ
Praha 14. Zasedání se uskuteãní od 14.15 hod. v Galerii
14, nám. Plk. Vlãka 686, âern˘ Most.
Pﬁipomínáme, Ïe jednání
zastupitelstva jsou pﬁístupna
veﬁejnosti, a Ïe obãané Prahy 14 mají v souladu s jednacím ﬁádem zastupitelstva a na
základû zákona o hl. m. Praze moÏnost vyjadﬁovat svá stanoviska ke v‰em projednávan˘m bodÛm programu bez
pﬁedchozího souhlasu zastupitelstva.

Na svém 25. jednání dne
30. 10. Rada mj.

•
•

schválila Organizaãní ﬁád ÚMâ
Praha 14 platn˘ od 1. 1. 2008
schválila ãástku urãenou rozpoãtem mûstské ãásti Praha 14 pro rok
2008 do zamûstnaneckého fondu ve
v˘‰i 3 000 000 Kã
schválila úpravu Zásad k pronájmu bytÛ Mâ Praha 14 s úãinností od
1. 11. 2007
souhlasila s uzavﬁením servisní
smlouvy mezi mûstskou ãástí Praha 14 a firmou DATECO, s. r. o. na
správu v˘poãetní techniky a infor-

•
•

zení, která umoÏní vyuÏít areál a pﬁilehl˘ park jak pro ‰kolství, tak pro
veﬁejnost, a to v souladu se zpracovan˘m dendrologick˘m podkladem
a pûstebními opatﬁeními, a které tvoﬁí: víceúãelové hﬁi‰tû (s dostupn˘m
hygienick˘m zázemím), areálové
parkovi‰tû, pû‰í komunikace a bûÏeck˘ okruh, dûtská hﬁi‰tû, bûÏecké dráhy, rozpt˘lené sportovní zaﬁízení,
mobiliáﬁ, drobná zahradní architektura.

dal‰í jednání o smûnû ãi prodeji
pozemkÛ parc. ã. 79/2, 79/3 a 275/4
v k. ú. Kyje, doporuãila ﬁe‰it Ïádost
pana Mikulenãáka, Hummer Centrum, s. r. o. formou pronájmu pozemkÛ o v˘mûﬁe 507 m2 v k. ú. Hostavice za úãelem vyuÏití jako parkovací
plocha.

Na svém mimořádném
jednání dne 15. 11. Rada

Od ledna 2008 naleznete v Listech
zcela novou celostránkovou rubriku,
ve které vám budeme postupnû pﬁedstavovat formou rozhovorÛ jednotlivé ãleny zastupitelstva. V lednu
zahajujeme pﬁedstavením Mgr. Jitky
Îákové, zástupkynû starosty a pﬁedsedkynû klubu ODS. Na otázkách se
mÛÏete podílet spolu s námi (své
dotazy mÛÏete posílat do redakce
nebo pﬁímo Mgr. Îákové, nejpozdûji do 11. prosince).

•

schválila rozhodnutí o námitkách
k veﬁejné zakázce „Poji‰tûní nemovitého a movitého majetku, pﬁeru‰ení provozu, pﬁepravy a odpovûdnosti za ‰kodu mûstské ãásti Praha 14“ a
revokovala usnesení Rady mûstské ãásti Praha 14 ã. 616/RMâ/2007
ze dne 30. 10. 2007 v ãásti, t˘kající se vylouãení nabídky ã. 5 s tím,
Ïe ALLIANZ poji‰Èovna a. s. bude
nadále hodnocena

•

maãních technologií v Centru vzdûlávání a veﬁejného internetu
schválila ceník sluÏeb v Centru
vzdûlávání a veﬁejného internetu
z dÛvodu zahájení hostinské ãinnosti od 1. 11. 2007
jmenovala Milana TÛmu ﬁeditelem pﬁíspûvkové organizace KVIZ
s úãinností od 1. 1. 2008

•
•

Na svém 26. jednání dne
13. 11. Rada mj.

•

souhlasila se svûﬁením bytov˘ch
domÛ vãetnû pozemkÛ pod bytov˘mi domy a vnitroblokÛ vãetnû staveb a pozemkÛ v k. ú. âern˘ Most,
pﬁi ulicích Bobkova, Mansfeldova,
MaÀákova, Kuãerova a Bryksova,
z vlastnictví hlavního mûsta Prahy
do svûﬁené správy nemovitostí Mâ
Praha 14
souhlasila 1) s dlouhodob˘m pronájmem pozemkÛ parc. ã. 2651,
2652/1, 2654 a 2655 v k. ú. Kyje spoleãnosti AUTODROM MOST, a. s.,
2) s úplatn˘m pﬁevodem ãi pronájmem v˘‰e uveden˘ch pozemkÛ formou v˘bûrového ﬁízení. UloÏila
Bohumilu Sobotkovi, zástupci starosty Mâ Praha 14 zajistit odeslání
stanoviska Mâ Praha 14 k dlouhodobému pronájmu a úplatnému pﬁevodu ãi pronájmu formou v˘bûrového ﬁízení pozemkÛ parc. ã. 2651,
2652/1, 2654 a 2655 v k. ú. Kyje
OOA MHMP s podmínkou dodrÏení
stávajícího územního plánu a oddûlení ploch ZMK a VN vzrostlou zelení.
rozhodla postupovat pﬁi vyuÏití
‰kolského areálu a parku ã. p. 9,
ul. Pilská – Hostavice beze zmûny
územního plánu. ZároveÀ doporuãila pﬁipravovat realizaci staveb a zaﬁí-

•

•

Majetková komise
(15. 10.)
Komise nesouhlasila s prodejem
pozemku parc. ã. 1663/1 o v˘mûﬁe
1 784 m2 v k. ú. Kyje za úãelem
vytvoﬁení okrasné a uÏitkové zahrady, souhlasila s prodejem pozemku
parc. ã. 1577 o v˘mûﬁe 173 m2 v k. ú.
Kyje za úãelem vybudování oplocení, souhlasila s prodejem podílu
ideální 1/2 pozemkÛ parc. ã. 221/8,
221/592 a 221/593 v k. ú. âern˘
Most, doporuãila prodej pozemkÛ
parc. ã. 74 a 2721 v k. ú. Kyje odloÏit do doby skonãení akce revitalizace Kyjského rybníka, doporuãila vést

Představujeme
(předsedy klubů, výborů
a komisí ZMČ Prahy 14)

Informace pro rodiče
S úãinností od 1. ledna 2008 se
mûní v˘‰e a zpÛsob ãerpání rodiãovského pﬁíspûvku. Nárok na rodiãovsk˘ pﬁíspûvek v dosavadní podobû k 31. 12. 2007 ze zákona zaniká.
Pokud rodiã, kter˘ v souãasné dobû
rodiãovsk˘ pﬁíspûvek pobírá, jej chce
pobírat i nadále od 1. ledna 2008,
musí si o nûj znovu poÏádat. DÛvodem nové Ïádosti je doloÏení
nov˘ch skuteãností, které dosud
nebyly tﬁeba. S podmínkami nároku
a moÏnostmi ãerpání rodiãovského
pﬁíspûvku v nové podobû, vás seznámíme v lednov˘ch Listech Prahy 14.
Bc. SoÀa Mrvová, ved. odboru
státní sociální podpory

Zase je tu „Dětský úsměv“
Letos v ﬁíjnu se odbor sociálních vûcí a zdravotnictví ÚMâ Praha 14 opût
organizaãnû a po materiální stránce podílel na preventivním stomatologickém programu „Dûtsk˘ úsmûv“. Tento program je zamûﬁen na v˘znam ústní hygieny pro zdrav˘ chrup dûtí pﬁed‰kolního vûku a je odbornû garantován
âeskou stomatologickou komorou. „Dûtsk˘ úsmûv“ vznikl na základû úspû‰ného programu dûtské primární prevence, kter˘ funguje více neÏ dvacet let
ve ·v˘carsku. Projekt je zamûﬁen na systematick˘ nácvik ãi‰tûní chrupu, kter˘ vede ve vyspûl˘ch zemích ke stále klesající kazivosti chrupu a sníÏení v˘skytu
zánûtu dásní. Projekt si klade za cíl pﬁispût
ke zlep‰ení zdraví dûtí pﬁed‰kolního vûku
jak v péãi o ústní hygienu, tak i ve stravovacích návycích. Je v‰ak nutno zdÛraznit,
Ïe je pouze doplÀkem a nenahrazuje pravidelné náv‰tûvy zubního lékaﬁe. Odbor
sociálních vûcí a zdravotnictví vybavil dûtsk˘mi kartáãky a zubními pastami 12 mateﬁsk˘ch ‰kolek na území mûstské ãásti Praha 14. Pro uãitelky mateﬁsk˘ch ‰kol zajistil
i odborné stomatologické konzultace.
Jana ·tosková, OSVZ Mâ Praha 14
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Příloha o zdravotnictví – omluva a důležité opravy
Je‰tû deset dní po vyjití listopadov˘ch ListÛ Prahy 14 s pﬁílohou
Zdravotnictví v Praze 14 se musela
redakce omlouvat, vysvûtlovat a slibovat nápravu. Pﬁíãinou byla právû ona pﬁíloha, kterou pro redakci pﬁipravil odbor sociálních vûcí
a zdravotnictví ÚMâ Praha 14.
Osobní náv‰tûvy, telefonáty i maily
nás upozorÀovaly na mnoÏství chyb
ve jménech, na ‰patné telefony, chybûjící nebo jiné adresy, dokonce i na
uvedení jiÏ mrtvého lékaﬁe. V redakci jsme kvÛli tomuto ‰lendriánu nedûlali pomalu nic jiného. Pﬁitom pﬁíloha mûla pÛvodnû vyjít uÏ
v záﬁí, na její pﬁípravu a hlavnû
kontrolu bylo tedy ãasu habadûj.
Tím spí‰, Ïe redakce uÏ v létû pﬁi
poﬁizování ilustraãních fotografií
a rozhovoru na ãtvrté stranû pﬁílohy upozorÀovala tﬁeba na v textu
chybûjící Eurolékárnu a poÏadovala kontrolu pﬁílohy. Vedoucím odboru sociálních vûcí a zdravotnictví
BeÀákem jsme byli uji‰Èováni, Ïe
je v‰echno v poﬁádku. Vûﬁte, Ïe seriozní novináﬁe nemrzí nic víc, neÏ
uvedou-li své ãtenáﬁe v omyl. Tím
spí‰, není-li to jejich vina. V‰em
po‰kozen˘m jsme se i tak upﬁímnû
omluvili, snaÏili se jim vysvûtlovat
nevysvûtlitelné a o vyjádﬁení následnû poÏádali i v˘‰e uvedeného vedoucího odboru.
red

V ãísle 11 ListÛ Praha l4 byl v pﬁíloze uveden seznam zdravotnick˘ch
zaﬁízení v na‰í mûstské ãásti a ve spádové oblasti Dolní Poãernice. Odbor
sociálních vûcí a zdravotnictví vycházel zejména z údajÛ zveﬁejnûn˘ch
Magistrátem hl. mûsta Prahy a podnûtÛ a informací poskytnut˘ch obyvateli Prahy 14. BohuÏel se stalo, Ïe
do‰lo k uvedení nûkter˘ch jiÏ neaktuálních údajÛ, za coÏ se omlouváme.
Je velmi obtíÏné a prakticky nemoÏné vydat seznam, kter˘ by beze
zbytku zachycoval v‰echny zmûny,
ke kter˘m v prÛbûhu ãasu dochází.
V registraci zdravotnick˘ch zaﬁízení
(nejen v Praze 14) dochází ãasto ke
zmûnám. Nûkterá zaﬁízení zanikají,
nûkterá mûní adresu nebo personální
sloÏení, mûní se ãasto i ordinaãní
hodiny. Seznam má proto pouze informaãní charakter.
Reagujeme proto na nûkolik pﬁipomínek z ﬁad na‰ich ãtenáﬁÛ, kteﬁí
nás na nûkteré nepﬁesnosti upozornili s tím, Ïe provedeme opatﬁení smûﬁující k zaji‰tûní aktuálnûj‰ích informací. Pﬁedpokládáme, Ïe cca do
1 mûsíce se nám podaﬁí ve spolupráci
s místními lékaﬁi vytvoﬁit aktuálnûj‰í seznam zdravotnick˘ch zaﬁízení,
kter˘ bude k dispozici v informacích
Úﬁadu mûstské ãásti Praha 14 a na
internetov˘ch stránkách mûstské ãás-

ti Praha 14. Prosíme na‰e ãtenáﬁe, aby
poãítali s tím, Ïe bude aktuálnost
takového seznamu vÏdy ãasovû omezena.
Dûkujeme za pochopení.
David BeÀák,
vedoucí odboru sociálních vûcí
a zdravotnictví
VáÏená redakce,
pﬁi proãítání pﬁílohy zdravotnictví
v ãísle 11/07 jsem zjistil chybné údaje v ordinacích na poliklinice Parník
pro obor ortopedie. Rád bych uvedl
aktuální údaje: MUDr. Ivan Kopeck˘
dne 22. 3. 2007 zemﬁel, MUDr. Jaromír Semrád v této ordinaci jiÏ neordinuje. Od 1. 4 . 2007 pﬁevzala ortopedickou péãi v dané spádové oblasti
Orthopedia s.r.o. – vedoucí lékaﬁ
MUDr. Josef Mráãek (jednatel spoleãnosti) + dal‰í ordinující lékaﬁi:
MUDr. Ondﬁej Adamec, MUDr. Jakub JeÏek. Provádíme ortopedickou
péãi pohybového aparátu a poúrazov˘ch stavÛ u dûtí a dospûl˘ch, preventivní vy‰etﬁení novorozeneck˘ch
kyãlí (pondûlí 13–15 hod.), poradna
pro léãbu osteoporózy vãetnû kostní
senzitometrie (stﬁeda 10–12 hod.),
ambulantní operaãní léãba dospûl˘ch (stﬁeda 13–15 hod.), smlouvy se zdrav. poji‰Èovnami: 111, 201,
211, 207.

Ordinanãní doba (poradna pro
vady nohou dûtí a dospûl˘ch): pondûlí 8-12 a 13-19, 13.30–15.30 hod.,
úter˘ 8–12 a 13–19 hod., stﬁeda 8–12
a 13–15 hod. (operaãní sál),
13.30–15.30 hod., ãtvrtek 8–12
a 13–15.30 hod., pátek 8–12 hod.
Pacienti jsou objednáváni na ãas na
tel.: 281 913 170 (po aÏ pá).
V‰echny tyto programy jiÏ plnû
fungují pro obãany Prahy 14 a pﬁilehlé okresy, ale pﬁesto bychom byli
rádi, aby tyto informace ve‰ly v daleko ‰ir‰í známost díky pomoci va‰eho
mûsíãníku, kter˘ má velk˘ dosah.
MUDr. Josef Mráãek,
jednatel Orthopedia s.r.o.
RovnûÏ vyhovujeme Ïádosti o uveﬁejnûní opravy od paní doktorky
z ordinace dûtské (pediatrie) v Klánovické 487. Chybné: MUDr. DoleÏalová Alena, správnû má b˘t:
MUDr. DoleÏálková Alena. UÏ tﬁi
roky ordinuje v S˘kovecké ul. 276
dûtská lékaﬁka MUDr. Dana Jandová
místo MUDr. Miroslavy âechové.
Vzhledem k mnoÏství nepﬁesností se redakce domluvila s ﬁeditelem
Bioregeny, Ïe do nûkterého z pﬁí‰tích
ListÛ toto zdravotnické zaﬁízení pﬁipraví vlastní ãlánek o aktuálním stavu poskytovan˘ch zdravotnick˘ch
sluÏeb.

„Den zdraví“ podruhé v Galerii 14
Pﬁedposlední ﬁíjnov˘ den se Galerie 14 jiÏ podruhé ve své historii
pﬁechodnû zmûnila na „preventivní
ordinaci“. Odbor sociálních vûcí
a zdravotnictví ÚMâ Praha 14 tady
spoleãnû se Zdravotním ústavem se
sídlem v Kolínû uspoﬁádal pro obyvatele na‰í mûstské ãásti jiÏ tradiãní
„Den zdraví“. Od 10 do 16 hodin si
mohli zájemci pﬁijít nechat zmûﬁit
krevní tlak, zjistit hladinu choleste-

rolu a cukru v krvi, kdo chtûl, dozvûdûl se své BMI a mnoÏství tûlesného
tuku v tûle. Fungovala tu také poradna zdravé v˘Ïivy, poradna odvykání
kouﬁení a poradna prevence ‰íﬁení
HIV/AIDS a ostatních sexuálních
onemocnûní. Nejvût‰í zájem byl jako
obvykle o mûﬁení tlaku, cholesterolu
a krevního cukru. Bûhem tohoto
posledního ﬁíjnového úterka pﬁi‰lo
do Galerie 14 více neÏ 80 zájemcÛ

o zji‰tûní svého zdravotního stavu.
I kdyÏ to není vysoké ãíslo, je to zase
o nûco víc neÏ loni a z toho je patrné, Ïe si lidé stále víc uvûdomují, Ïe
péãe o vlastní zdraví je pﬁedev‰ím
záleÏitostí kaÏdého z nás a prevence
je tou nejlep‰í cestou k tomu, jak
zÛstat zdrav˘m. Zajímav˘m zji‰tûním je i to, Ïe pouhá necelá ãtvrtina
vy‰etﬁen˘ch byli muÏi. Îeny o sebe
zkrátka peãují víc! text a foto: ves
Z kapky krve se zji‰Èovala hladina
cholesterolu a cukru v krvi

Hlášení poruch
Na ulicích se v prosinci svítí
nejdel‰í dobu z celého roku, a tak
je kaÏdá porucha veﬁejného
osvûtlení také nejnebezpeãnûj‰í.
V Praze je za provoz veﬁejného
osvûtlení i dopravní signalizace
odpovûdná spoleãnost Eltodo,
která zﬁídila bezplatn˘ dispeãink, na kter˘ mÛÏete po cel˘ch
ãtyﬁiadvacet hodin zji‰tûné poruchy hlásit.
Staãí vytoãit 800 101 109.
vok

Mûﬁení tlaku nevynechal nikdo z náv‰tûvníkÛ

V poradnû pro odvykání kouﬁení si
kuﬁáci vyzkou‰eli jakou mají kapacitu plic

dvoustranu pﬁipravil: j‰
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Česko okem
Moskyta
Ve stﬁedu 5. prosince v 17 hodin
bude v Galerii 14, nám. Plk. Vlãka
686, zahájena v˘stava fotografií ãlenÛ obãanského sdruÏení MOSKYT
nazvaná „âesko okem Moskyta“.
V˘stava potrvá do 20. prosince a bude
otevﬁena vÏdy v úter˘, stﬁedu a ãtvrtek od 14–18 hodin a v nedûli od
14–17 hodin. Vstup voln˘. O sdruÏení Moskyt a poﬁádané v˘stavû se
více dozvíte v ãlánku na této stranû.

Vánoční koncert
Srdeãnû zveme 12. prosince od
18.30 hodin do Galerie 14 na koncert, kter˘ navodí krásnou vánoãní
atmosféru. Úãinkuje RoÏmberská
kapela. Vstup voln˘.

(od ledna 2008 pﬁíspûvkové organizace KVIZ)

Vernisáž fotografií

Koncert dechové
hudby

Ve stﬁedu 9. ledna 2008 v 17 hodin bude v Galerii 14 zahájena v˘stava fotografií Martiny Ulrichové.
BliÏ‰í informace podáme v pﬁí‰tích
Listech.

Ve stﬁedu 23. ledna v 18.30 hodin
se v Galerii 14 uskuteãní koncert
PraÏského dechového kvinteta. Program upﬁesníme v pﬁí‰tím vydání
ListÛ Prahy 14.

LEDEN 2008

Praha 14 Tour
První tenisov˘ turnaj ve ãtyﬁhﬁe
dospûl˘ch neregistrovan˘ch hráãÛ se
odehraje v sobotu 19. ledna v tenisové hale vedle plaveckého bazénu
v Hloubûtínû. BliÏ‰í informace se
dozvíte v pﬁí‰tím ãísle ListÛ Prahy 14.

Poznámka:
Od ledna bude hlavním poﬁadatelem akcí oddûlení kultury pﬁíspûvkové organizace KVIZ, jejímÏ
zﬁizovatelem je Mâ Praha 14. Zmûna programu vyhrazena.

Česko okem MOSKYTÍM
rosincová v˘stava fotografií
v Galerii 14 dokumentuje pﬁedev‰ím vztah ãlenÛ obãanského sdruÏení Moskyt k ãeské pﬁírodû a krajinû. Pomocí fotografií se Moskyti
pokusili vyjádﬁit to, o co se snaÏí
i Geograficko badatelsk˘ magazín.
O oslavu zemû, sice prosté extrémní
atraktivity velehor, nedotãené divoãinou ãi oceánem, zato v‰ak opl˘vající podmanivou malebností krajiny,
odpradávna prostoupené pozoruhodnou lidskou pﬁítomností.
PﬁedchÛdcem obãanského sdruÏení byly od roku 2000 webové
stránky, které jejich tvÛrci Lubo‰
Drahota a Zdenûk Mik‰ík z Hloubûtína nazvali Moskyt. Cílem projektu
bylo postupnû vytvoﬁit webovou formu jakéhosi turistického prÛvodce,
informátora, zábavného, originálního a podnûtného spoleãníka na cesty,
pro pobyt v pﬁírodû a ãeské krajinû.
Jméno bodavého hmyzu bylo zvoleno pro jeho v˘jimeãné schopnosti
pﬁeÏívat úspû‰nû i v nejdrsnûj‰ím pﬁírodním prostﬁedí, pro jeho adaptabilitu, díky které úspû‰nû ob˘vá na‰í
planetu jiÏ milióny let, zatímco mnohem vût‰í a silnûj‰í dávno vymﬁeli.
Proniká do níÏin i velehor, pﬁeÏije
zimu i tropická vedra. Prosperuje,
pﬁestoÏe má nespoãet nepﬁátel. Loví

P

ho, odhánûjí, tluãou a hubí. On v‰ak
letí dál a vesele si píská! Tento pozoruhodn˘ dvoukﬁídl˘ hmyz je navíc
vûrn˘m prÛvodcem lidí na jejich
cestách a ãasto i doslova jejich pokrevním bratrem.
Jak ‰el ãas, zaãala zakladatelÛm
pﬁipadat „pouhá“ tvorba internetov˘ch stránek jako nedostateãná,
a rozhodli se vytvoﬁit organizaci, která by takovou ãinnost zastﬁe‰ovala.
V roce 2001 vzniká obãanské sdruÏení Moskyt a vzápûtí je zorganizován i 1. slet Moskyta – oficiální setkání ãlenÛ, které se od té doby koná
kaÏdoroãnû. Koncem roku 2005 si
Moskyt zvolil do podtitulu oznaãení
Geograficko badatelsk˘ magazín
a rozhodl se zamûﬁit svou ãinnost
více právû v duchu tohoto pojmenování. Jeho prioritou se stalo pátrání
po neznámém, objevování nov˘ch,
nebo málo znám˘ch skuteãností a publikování informací, pﬁíbûhÛ ãi záÏitkÛ nejen pro turisty. Kromû v˘letních
cílÛ se Moskyt zamûﬁil i na historii,
tradice, zajímavé osobnosti, rÛzné
záhady ãi technické pozoruhodnosti. V˘znamn˘m okruhem zájmu sdruÏení pak samozﬁejmû zÛstala pﬁíroda
ve v‰ech podobách a pobyt v ní.
Vûrn˘m spoleãníkem MoskytÛ
je pochopitelnû fotoaparát. Jsou

jím dokumentována místa,
kam Moskyti zamíﬁili, vûci,
které tam vidûli i ãinnost,
kterou tam provádûli. Vytvoﬁené fotografie pak doprovází ãlánky na webu Geograficko badatelského magazínu
(www.moskyt.net). Nûkolik
desítek v˘tvarnû ladûn˘ch
snímkÛ se ãlenové sdruÏení
rozhodli prezentovat na této
v˘stavû a ukázat tak, jak vidí âeskou republiku sv˘m
„moskytím“ okem.

stránku pﬁipravil: j‰,
foto sdruÏení Moskyt
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O předvánočních a vánočních akcích NEZISKOVEK se dočtete ve VÁNOČNÍ PŘÍLOZE na stranách 17–18

Komunitní centrum MOTÝLEK
Vánoční poděkování Motýlku
Upﬁímnû dûkujeme v‰em, kteﬁí nás v uplynulém
roce podporovali. Jak tûm níÏe uveden˘m, kteﬁí na
ãinnost Mot˘lku poskytli cenné finanãní dary
a dotace, tak i dal‰ím drobn˘m dárcÛm a tûm, kteﬁí nám bez nároku na odmûnu pomáhali. Jejich podpory si velice váÏíme:
Mûstská ãást Prahy 14, NH Car, Electro World, Nadace O2, Belstav, Správa majetku Prahy 14, Gepard Finance, Ministerstvo práce
a soc. vûcí, Magistrát hl. mûsta Prahy a dal‰í.
I v pﬁí‰tím roce uvítáme jakoukoli finanãní pomoc, která bude vyuÏita na zaji‰tûní sluÏeb pro dûti s postiÏením, nákup hraãek a pomÛcek. Pﬁispût je moÏné na úãet ã. 113527036/2400. Kdykoli vás rádi pﬁivítáme
v Mot˘lku, seznámíme vás s na‰í ãinností a vystavíme darovací smlouvu.
Na tel. 777 964 764 si mÛÏete domluvit osobní schÛzku s ﬁeditelkou Mot˘lku PhDr. Hanou Urbanovou.

MOTÝLEK v prosinci
sobota 15. 12. Hlídání dûtí – celodenní hlídání dûtí s postiÏením v prostorách Mot˘lku od 9 do 16 hod. MÛÏete se pﬁihlásit do úter˘ 11. 12.
v Mot˘lku.

Mimořádné akce PACIFIKU
stﬁeda 5. 12. Drogy a dûti – interaktivní dílna ve spolupráci s Prev-centrem. Od 16.30 do 18 hod. v Pacifiku
ãtvrtek 13. 12. Turnaj v ping-pongu a ‰ipkách – nejen pro klubáky,
zváni jsou i rodiãe. Od 14 do 17 hod. v Pacifiku.
ãtvrtek 20. 12. Odpoledne stolních her – 14–17 hod. v Pacifiku
PhDr. Zuzana Jelenová
pﬁedsedkynû SdruÏení na pomoc dûtem s handicapy
www.motylek.org
KC Mot˘lek, Vlãkova 1067, Praha 14
Tel. 281 912 081, 775 964 765

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

1. 12. so. Sobota v klubu.
Odpoledne her, soutûÏí, zábavy na taneãním koberci
i mimo nûj. Vstup zdarma.
Vûk od 9 let 11–16 hod.
5. 12. st. Ledová krása. Tvoﬁivá dílna – zdobení lahví nebo skleniãek
barvami „frost“, konturovan˘mi obrázky a l˘kem. Cena: 45 Kã. Vûk 9–15
let, 15–17 hod.
6. 12. ãt. Mikulá‰ská rallye – zábavné odpoledne pro dûti od 4 do
15 let. Cena: 10 Kã, 16–18 hod.
8. 12. so. ProjíÏìka na koních – dopolední projíÏìka na koních v Dolních Poãernicích spojená s malou pﬁedvánoãní procházkou. Cena 20 Kã.
Vûk 8–15 let, nutná rezervace.
15. 12. so. Sobota v klubu – spoleãnû proÏité odpoledne pﬁi hrách, soutûÏích, tanci. Vstup zdarma. Vûk od 9 let, 11–16 hod.
Na v‰echny uvedené programy nutná rezervace pﬁedem.
Klub Most – otevﬁen˘ klub pro mládeÏ, hry, hudba, soutûÏe …,
po – pá 15–19 hod.

Nabídka zimních táborů – přihlášky již k dispozici v DDM
23. 2.–1. 3. 2008 Transsibiﬁská magistrála – zimní tábor pro dûti od 7 do
13 let, Janov n. Nisou, Jizerské hory, cena 2700 Kã
24. 2.–2. 3. 2008 LyÏaﬁsk˘ tábor pro lyÏaﬁe i snowboardisty (zaãáteãníci i pokroãilí) od 10 do 17 let, âesk˘ ·umburk Jizerské hory, cena
2800 Kã

Byli jsme v elektrárně
Nûkolik maminek, 7 tatínkÛ a asi 20 dûtí z MC Klubíãko YMCA Praha na
âerném Mostû se se‰lo pﬁedposlední ﬁíjnovou sobotu pﬁed branami ·tûchovické vodní elektrárny. Tû‰ili se na prohlídku vodního díla, které díky propagaci
„zelené“ energie firmy âEZ otevírá své brány veﬁejnosti prakticky témûﬁ kdykoliv je o nûj zájem. Ná‰ prÛvodce, pamûtník inÏen˘r Frouz, nejen podrobnû vysvûtlil funkci v‰ech ãástí technologického zaﬁízení, ale také doplnil
dobové souvislosti a zajímavosti, které mÛÏe znát jen pﬁím˘ úãastník. Dozvûdûli jsme se napﬁ. jak bylo nebezpeãné projet na voru úzk˘m tunelem
v pﬁehradû tûsnû pﬁed jejím dokonãením, proã povrch hráze není z ãistého betonu, ale ze Ïulov˘ch kvádrÛ,
a jak se vlastnû voda dostává do
obrovského umûlého jezera nûkolik
desítek metrÛ vysoko na kopci nad
·tûchovicemi. Procházka kolem turbíny, kterou protékají stovky kubíkÛ
vody a pohled na elektrick˘ generátor
velikosti tﬁípokojového bytu, zÛstanou pro v‰echny nezapomenuteln˘m záÏitkem. Mimochodem, víte kolik je na
Vltavû celkem vodních elektráren a kdo a odkud je ﬁídí? I to se mÛÏete dozvûdût z dokumentárních filmÛ i osobního v˘kladu napﬁíklad právû ve ·tûchovicích. V‰em vám takovou náv‰tûvu doporuãujeme.
text a foto: VAV

Mateﬁské centrum
Klubíãko YMCA Praha
Klub maminek âern˘ Most – YMCA
E-mail:klubickocernymost@seznam.cz
www. praha.ymca.cz/klubicko

POZOR – inzerujeme pouze zmûny a jednorázové programy.
Pravidelné programy probíhají beze zmûn – viz v˘vûska MC Klubíãko a Mâ Praha 14.
V rámci pondûlních heren 9.30–11.30 probíhají debaty na téma Dárky, recepty, pﬁedvánoãní radosti a starosti. Vstup do heren nezmûnûn,
vstup pouze na povídání 15 Kã bez vyuÏití herny. Kontakt: K. Budzanowská 606 340 251
Stﬁedeãní dopolední herny: 9.30–11.30 ODPADAJÍ
12. 12. Hrátky s ptákem Zlobivákem na téma zraková a sluchová
anal˘za a syntéza.
19. 12. v rámci herny od 10.30–11.15 probûhne dal‰í ãást cyklu semináﬁÛ pro Ïeny Hrajeme si se snûhuláky na téma jak vést komunikaci
a pﬁedejít konfliktÛm. Doplnûno vánoãním peãivem z vlastní kuchynû,
pﬁedchází vánoãní pﬁíbûh pro dûti a koledy. Kontakt M. Nováková
tel. 775 204 208, K. Zlatohlávková tel. 732 348 550
Stálá burza v nezmûnûném rozsahu, poplatek za donesené vûci 1 Kã
(pozor zmûna), za prodané vûci 1 Kã. Dûtem ze ·koliãky Beránek
pﬁipomínáme, Ïe 6. 12. budeme glazovat na‰e v˘robky z listopadové keramické dílniãky. Cviãení Fit do vánoc probûhne kaÏdé pondûlí pod vedením J. Purkyta 19.45–21.15
Jednorázové akce ve vánoãní nabídce na str. 18
Kontakt: Vedoucí: Ing. Mgr. Marie Nováková 775 204 208
Zástupce: Ing. K. Vavru‰ková 608 134 744

BB-klub připravuje
ANGLICK¯ KLUB pro teenagery – kaÏdou stﬁedu 16.45–18.15
(V KC Heﬁmánek Vybíralova 969) Konverzaãní angliãtina s rodil˘mi mluvãími (Ameriãany) zábavnou formou. Podporováno z grantu
PARTNERSTVÍ a Mâ P14. Kontakt: Mgr. Pavel Trefn˘, 775 024 742,
bbklub@centrum.cz
BB FOTBAL pro mládeÏ a star‰í. KaÏd˘ ãtvrtek 18–19.30 v tûlocviãnû
PTH (StoliÀská 41B, Areál Chvaly). Martin 777 033 592. Poﬁádá BB klub
Církve bratrské – âern˘ Most.
ZVEME VÁS NA BOHOSLUÎBY – pravidelnû kaÏdou nedûli od
10 hod. v KC Heﬁmánek – Vybíralova 969. Církev bratrská Rajská zahrada. www.cb.cz/cerny.most
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Víkend pro psy i páníčky
aport buﬁta. (Skuteãnû jen v˘jimeãní
jedinci buﬁta páníãkovi donesli celého.)
Nedûle byla zasvûcena opravdovému závodûní – probíhal tady uÏ
3. roãník seriálu zkou‰ek agility
„Hloubûtínsk˘ drak“. Agility, neboli psí parkur se stává stále oblíbenûj‰ím koníãkem pejskaﬁÛ, takÏe se
v Kyjích sjelo 28. ﬁíjna celkem 103
závodních t˘mÛ (psovod + pes) z celé
republiky. Závodilo se ve tﬁech v˘‰kov˘ch kategoriích (podle velikosti
psÛ) – small, medium a large. Na
na‰ich fotografiích mÛÏete sami
posoudit, s jak˘m nasazením ãtyﬁnozí závodníci bojovali o vítûzství. Byl
to pﬁíjemn˘ víkend pln˘ zajímav˘ch
setkání a nov˘ch zku‰eností.
text a foto: ves

Horem pádem pﬁes pﬁekáÏku

Ne kaÏd˘ pes se nechal takhle odvézt v koleãku
Poslední ﬁíjnov˘ víkend bylo na
cviãi‰ti Základní kynologické organizace v Kyjích víc neÏ ru‰no.
V sobotu nejprve uspoﬁádali ãlenové
oddílu závod pro pejskaﬁe, kteﬁí mají
zájem o soutûÏení s opravdu zajímav˘mi prvky: páníãkové mûli prokázat znalosti ze zku‰ebních ﬁádÛ agility a národního zku‰ebního ﬁádu pro
sportovní kylogoii nebo napﬁ. podle
obrázku identifikovat správnû rasu
psa. Speciálnû psím úkolem bylo probûhnutí tunelu ãi zdolání pﬁekáÏky.
Ke spoleãn˘m prvkÛm závodu patﬁilo tﬁeba podlezení stolu nebo velmi
uÏiteãné pﬁevezení psa v koleãku na

vzdálenost 10 m. Proã uÏiteãné? Proto, aby se pes nechal naloÏit a odvézt
tﬁeba kdyÏ bude zranûn˘. LahÛdkou
doslova a do písmene na závûr byl

Na rychlosti záleÏí

Pozvánka

na Mikulášský závod
poﬁádan˘ základní kynologickou organizací v Kyjích

8. prosince 2007 od 9 hod.
Pﬁijìte si s va‰ím psem zazávodit, nebo se jen dívat. Pﬁihlá‰ky a více
informací na tel. 602 178 383 nebo vaclav.sklenar@senior.cz nebo pﬁímo
pﬁed závodem na místû. Generálním sponzorem závodu je ·koFIN. V‰ichni úãastníci dostanou dárek.

Slalom se nesmí poplést

Nabídka z Letňan
pro maminky
Klub Montessori otevﬁel v nov˘ch prostorách v ul. Malkovského 587
v LetÀanech mateﬁské centrum. Poﬁádáme zde pro dûti a rodiãe kurzy
„·koliãka na neãisto“ (pﬁíprava dûtí na vstup do ‰kolky), kurzy nûmãiny,
zpívání, taneãkÛ, dále zde funguje hlídání dûtí nebo otevﬁená herna (pro
maminky s mal˘mi dûtmi). Více informací najdete na stránkách www.klubmontessori.cz.

Darujte jim domov
Krásn˘ dárek mÛÏete dát nûkteré opu‰tûné koãiãce na 10. umisÈovací
v˘stavû koãek bez domova tím, Ïe si ji vezmete domÛ. V˘stava „Vánoce
v útulku“ se koná v nedûli 9. prosince od 10 do
17 hodin v kongresovém
centru v Praze 4 (stanice
metra Vy‰ehrad). Na Vánoce ve skuteãném domovû tu budou ãekat koÈata
a koãky s veterinárním
osvûdãením.

stránky 6 – 9 pﬁipravila Alena Veselá
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O předvánočních a vánočních akcích NEZISKOVEK se dočtete ve VÁNOČNÍ PŘÍLOZE na stranách 17–18

JAHODOVÉ MENU
Prostory JAHODY projdou bûhem prosince koneãnû dlouho plánovan˘mi úpravami a proto prosíme o pochopení, pokud se nûkterá z akcí
neuskuteãní. Aktuální informace se vÏdy dozvíte vãas na www.jahodaweb.cz nebo u vchodu do jednotliv˘ch klubÛ.
Stále nabízíme v‰em plnolet˘m zájemcÛm o dobrovolnou práci moÏnost roz‰íﬁit na‰e Jahodové ﬁady. Hledáme dobrovolníky pﬁedev‰ím do
klubÛ v azylov˘ch domech na Rajské zahradû a v Horních Poãernicích. Staãí pouze dvû hodiny ãasu t˘dnû, dobré nápady a chuÈ dûlat nûco
pro druhé. Pro JAHÒDKU jsou stále vyhrazena tﬁi dopoledne v t˘dnu,
ale pro páteãní JAHÒDKU nám schází ‰ikovná maminka (nebo ‰ikovn˘ tatínek), kter˘ by si vzal zaji‰tûní programu na starost. V pﬁípadû
zájmu prosím pi‰te na e-mail Katerina.Plevova@jahodaweb.cz, nebo
volejte na telefonní ãíslo 777 674 060.

Kluby jsou pro vás otevﬁeny:
JAHÒDKA: ve stﬁedu a ãtvrtek od 9 do 11 hodin.
JAHODA: v pondûlí, úter˘ a ãtvrtek od 15 do 19 hodin.
DÎAGODA: v pondûlí, stﬁedu a pátek od 14 do 20 hodin.
Terénního pracovníka Martina mÛÏete potkat na ulici kaÏdou stﬁedu od 15 do 20 hodin.

A co se bude dít v prosinci?
Klub Jahoda – viz str. 18
Klub Džagoda
V prosinci se budeme v DÏagodû vûnovat tématu AIDS a pohlavnû
pﬁenosn˘ch chorob. Také probûhnou dvû diskuse s odborníky na rÛzná
témata. Více informací k jednotliv˘m akcím i k diskusím na www.jahodaweb.cz/dzagoda.
pondûlí 3. prosince – GAMApruda – od 17 hod.
úter˘ 4. prosince – Mikulá‰ská nadílka – v˘let mimo âern˘
Most, pﬁihlá‰ky v DÏagodû
pondûlí 10. prosince – DÏagodová liga ve fotbálku – registrace
do 16.30
stﬁeda 19. prosince – V˘tvarno – po cel˘ klub
pátek 21. prosince – Vánoãní klub – po cel˘ klub

Občanská inspirace
Kuãerova 14, âern˘ Most,
tel.: 281 918 473, 776 046 112
www.obcanskainspirace.cz,
e-mail:info@obcanskainspirace.cz
Informace o voln˘ch místech v krouÏcích a kurzech pro dûti i dospûlé
a motivaãních logopedick˘ch programech pro maminky s dûtmi a dûti
najdete na v˘vûsce u nás, na webu nebo na tel. 774 707 744 – Mgr. Terezka Vo‰ahlíková
Od 1. ledna 2008 se bude mûnit v˘‰e a zpÛsob ãerpání rodiãovského pﬁíspûvku a zákonem ãíslo 261/2007 o stabilizaci veﬁejn˘ch rozpoãtÛ se mûní dávky státní sociální podpory. Pﬁipravili jsme pro vás
aktuální pﬁedná‰ku k této problematice: Státní sociální podpora po
1. 1. 2008 – rodiãovské pﬁíspûvky a „tﬁírychlostní “ mateﬁská dovolená. Pﬁedná‰í a na dotazy bude odpovídat JUDr. Pavel Jindﬁich specialista na pracovnûprávní vztahy a personalistiku – úter˘ 4. prosince od
15.30 do cca 18.30 ve sdruÏení Obãanská inspirace, Kuãerova 14, âern˘
Most – zdarma.
Pﬁihlá‰ky prosíme P¤EDEM na tel. 776 046 112 nebo e-mail:
info@obcanskainspirace.cz. Tuto akci poﬁádáme díky podpoﬁe Evropského sociálního fondu a ministerstva práce.

Bezplatné sociálně právní poradenství
KaÏd˘ pátek mezi 10 – 12 hod. bude v Obãanské inspiraci k dispozici
právniãka aby Vám pomohla a poradila i bez objednání s akutními problémy (lhÛty pro odvolání, apod.).
Se sloÏitûj‰ími záleÏitostmi, se objednávejte na tel.: 776 046 112 nebo
281 918 473 nebo pﬁímo ve sdruÏení.

Centrum
Welcome
(Vítáme Vás)

Jahoda hostem v CVVI
Centrum vzdûlávání a veﬁejného internetu poskytlo své prostory nev‰ední v˘stavû fotografií, kterou uspoﬁádalo o.s. Jahoda z âerného Mostu. Patnáctiletá autorka vystaven˘ch fotografií Krist˘na Böhmová, která studuje
1. roãník fotografické ‰koly, je poﬁídila na dvou záﬁijov˘ch akcích klubu DÏagoda – „STOP ZEVLING“ a „DÏagoda Graffiti Jam Vol.3“. Fotografie mají
b˘t pro v‰echny dÛkazem toho, Ïe dûti a mladí lidé na sídli‰ti mohou a také
dokáÏí úãelnû vyuÏívat svÛj voln˘ ãas. Snímky jsou z vernisáÏe v˘stavy
6. listopadu, ve v˘ﬁezu je autorka Krist˘na Böhmová.
text a foto: ves

KCR Heﬁmánek
777 901 377; 776 305 228
Vybíralova 969,

Maminky, těšíme se na Vás
v našem novém mateřského centru:
Klub mateﬁského centra: Povídání o v˘chovû dûtí a zku‰enostech
pondûlí 9 – 12hod.
Klub mateﬁského centra: Povídání o hodnotách a prioritách v Ïivotû
úter˘ 9 – 12hod.
Klub mateﬁského centra: Rodina a dûti, spoleãné hry a v˘tvarné aktivity stﬁeda 9 – 12hod.
V˘uka anglického jazyka s hlídáním dûtí (od ledna zaãíná nov˘ kurz,
mÛÏete se pﬁihla‰ovat u lektorky i na www.prorodinu.cz)
Cviãení na gymn. balonech profesionální trenér a hlídání Va‰ich dûtí
(nové od února)
V˘tvarné aktivity pro maminky a dûti spoleãnû – ãtvrtek 16–18 hod.
(zaãínáme v lednu)
Hudební aktivity pro maminky s dûtmi – úter˘ dopoledne
Hrátky s robátky (4–18 mûs.) – 9 hod.
První krÛãky k hudbû (18 mûs.– 4 r.) – 10 hod.
V˘uka PC pro zaãáteãnice s hlídáním dûtí (od ledna nové)
V˘uka PC pro mírnû pokroãilé s hlídáním dûtí (od ledna nové)
Deskové hry pro maminky a dûti pátek 14. 12. Vyrobte si svou vlastní
hru na vánoce

Doporučujeme:
kurz Základy tance a step – kaÏdé pondûlí od 17.15;
Individuální v˘uka kytary – stﬁeda odpoledne – podrobnosti na
telefonu 777 901 377
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Amazonský podzim
eloroãní etapová hra „Cesta
kolem svûta za 10 mûsícÛ“ je
v plném proudu. Zaãaly jsme hned
nejvût‰ím kontinentem „Asií“. Holky
vytvoﬁily celkem 4 námoﬁní t˘my:
Cestovatelky, Objevitelky, Pirátky
a Plavãice a spoleãnû s Villi Fogem
proplouvají o schÛzkách a v˘pravách
jednotliv˘mi státy. Nejprve vyráÏíme
na jednodenní v˘let do okolí âeského ráje. Vlakem se pﬁibliÏujeme do
Bakova nad Jizerou a zanedlouho
zdoláváme nedalekou zﬁíceninu hradu Zvíﬁetice. Prostory a zbytky starého hradu nás okouzlily. Poté putujeme okolní podzimní pﬁírodou, cestou
hrajeme rÛzné hry a soutûÏe a z modré oblohy na nás vykukuje hﬁejivé sluníãko. Podél ﬁeky Jizery docházíme
aÏ ke druhé zﬁíceninû hradu Michalovice. I druhá prohlídka hradu byla
úÏasná. Na závûr na‰eho putování se
dostáváme do Kosmonos u Mladé
Boleslavi, kde máme objednan˘ hodinov˘ program v pravûké osadû „Altamira“. Mil˘ prÛvodce nás provádí po
celé vesnici, ukazuje nám jednotlivé
pravûké stavby, pece i místní klubovny pro dûti. Byla to hezká teãka
na závûr na‰eho v˘letu. Dal‰í vydaﬁenou akcí na kterou se vÏdy v‰ichni
tû‰í je o podzimních prázdninách.
Letos jsme vyrazily za skauty do
KnûÏmosta. Spaly jsme v jejich útulné klubovnû a na v˘lety do okolí âes-

C

kého ráje to nebylo daleko. Hned první den, po velkém nákupu, vyráÏíme
na men‰í v˘let na na‰e tradiãní místo – na zﬁíceninu hradu Valeãov. Letos
byla prohlídka roz‰íﬁená i o sklepní
místnost. K Valeãovu se váÏe i povûst

o hamiÏné paní Machnû, která byla
pro poklad ochotná udûlat cokoliv.
Cestou tam i zpût prolézáme v‰elijaké jeskyÀky a skalky, hrajeme hry
a sbíráme su‰ené kytky a listy z nichÏ
pak v klubovnû vytváﬁíme Ikebanu.
Víte proã? No protoÏe jsme se právû ocitly s Villi Fogem v Japonsku.
Bûhem celé v˘pravy jsme se také uãily psát japonsk˘mi znaky, pﬁedvádûly pantomimou scénky o Japonsku,
vytlaãovaly jsme soupeﬁe z kruhu –
Sumo, jedly hÛlkami na ãas nudle,

ochutnávaly rÛzné lístkové ãaje ãi
vytváﬁely z papíru Origami. Druh˘
den jsme se vydaly pû‰ky na celodenní v˘let. Cílem byl skalní útvar
zvan˘ Drábské svûtniãky, kde podle
povûsti sídlil obr zvan˘ Dráb. Skalní
vyhlídky, jeskyÀky, tunely a schody
byly prostû úÏasné. Nazpátek jdeme
pﬁes Krásnou vyhlídku, kde mûly
v ohradû kozy a oslíky. Dále se také
stavujeme u pomníku na vrcholu zvaném MuÏsk˘. Tﬁetí den máme naplánovan˘ spoleãn˘ celodenní v˘let
s místními skauty. Spoleãnû jedeme
do Sobotky, odkud si to namíﬁíme na
zámek Humprecht. Dál se vydáváme
pﬁes Sedlec údolím Plakánek aÏ pﬁímo na majestátn˘ hrad Kost. U hradu
nav‰tûvujeme také malou stra‰idelnou expozici nazvanou „Erbovní bestie“. Poslední den balíme, uklízíme,
louãíme se a vyjíÏdíme ku Praze.
V listopadu pak probûhla malá brigádiãka u klubovny – hrabaly jsme
listí a dávaly ho do pytlÛ a také se
hrála venkovní hodinová hra zvaná
„Osadníci z Katanu“. Odpoledne
vyráÏíme do kyjské klubovny, kde se
úãastníme maratonu na chÛdách. Ve
3ãlenn˘ch druÏstvech ‰tafetovû chodíme celkem 65 minut. Sladká odmûna v podobû dortu ãeká na kaÏdého.
Na závûr si dáváme malé turnaje ve
stolním tenise.
vedoucí oddílu Rusalka

Pozvání na
hloubětínskou

faru
Hledáte nûco víc, neÏ jen konzumní zpÛsob Ïivota? Zajímá vás
historie kﬁesÈanství? Máte otázky, na které hledáte odpovûdi?
Chcete o tûchto otázkách diskutovat? Rádi vás pﬁivítáme na faﬁe
Církve ãeskoslovenské husitské
v Hloubûtínû, Kbelská 250/30.
KaÏd˘ první ãtvrtek v mûsíci,
poãínaje 6. prosincem, od 17.30
hodin se zde mÛÏete setkat s lidmi stejného sm˘‰lení, kteﬁí jsou
i nejsou ãleny církve. S lidmi, kteﬁí se ptají a hledají smysl bytí.
V pﬁíjemném prostﬁedí si budeme
povídat o Bibli, o tom, jak vznikla, o historickém pozadí biblick˘ch pﬁíbûhÛ i o tom, co Bible
sdûluje dne‰nímu svûtu. NepÛjde
o pﬁedná‰ky, ale o diskuze. NepÛjde o „nábor do církve“ ale o spoleãenství lidí, z kter˘ch by se
mohli stát pﬁátelé. Pokud ovládáte nûjak˘ hudební nástroj, nebo
rádi zpíváte – jste vítáni dvojnásob! Pﬁijìte a pomozte vytvoﬁit
místo, kde vám bude dobﬁe a kam
se budete rádi vracet.
Marie Babická,
kazatelka

Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy odd. Triangl
Bezplatnû vám pomÛÏe
·romova 861,
Praha 14 – âern˘ Most,
tel. 731 056 735 a 8,
281 912 144

Dítě a rozvod rodičů
Fenomén rozvodovosti v âR je
nav˘sost stabilní ukazatel nejen
v demografick˘ch tabulkách, ale má
své neotﬁesitelné místo ve v‰ech
sociálních, ekonomick˘ch i kulturních vrstvách. Dlouhodobá tendence od roku 1990 spí‰e pomalu a konstantnû roste a v souãasnosti je podíl
rozvodovosti vzhledem k poãtu uzavﬁen˘ch sÀatkÛ pár procent nad 50 %
hladinou. V pﬁípadû hlavního mûsta Prahy jde dokonce o je‰tû vût‰í
podíl ve prospûch rozvodovosti
(tj. na 3 manÏelství pﬁipadají 2 rozvody). Tento dlouhodob˘ trend lze
vnímat z rÛzn˘ch úhlÛ pohledu, je
moÏné vidût vysvûtlení ve stále vût‰í emancipaci a potﬁebû seberealizace, která vede k hledání nov˘ch
a smysluplnûj‰ích partnersk˘ch resp.
manÏelsk˘ch vztahÛ muÏÛ i Ïen,
nebo lze trend nahlíÏet z pohledu
urãité dlouhodobé relativizace manÏelsk˘ch vztahÛ, potﬁeby neustálé
zmûny a hledání toho jediného sko-

ro ideálního partnera posléze manÏela ãi manÏelky. Tento ãlánek jistû
neaspiruje na vysvûtlení z jakého
dÛvodu nebo popudu rozvodovost
v na‰ich zemích kontinuálnû stoupá,
ani zda je to pozitivní nebo negativní trend ve spoleãném sociálním
souÏití lidsk˘ch bytostí. Na proces
rozvodu je moÏné se také dívat z dal‰ího, velmi závaÏného pohledu –
z pohledu dûtí. V mnoha pﬁípadech
jsou do kolotoãe rozvodového ﬁízení manÏelÛ pﬁibrány také jejich dûti.
V mé praxi se setkávám s manÏeli
v rÛzném stádiu rozvodového ﬁízení, v drtivé vût‰inû pﬁípadÛ dostávám
uji‰tûní, Ïe situace je váÏná ba i krizová, ale oba manÏelé se snaÏí jak
mohou své dûti do sv˘ch starostí
nezatahovat. VÏitá zku‰enost ov‰em
ukazuje, jak obtíÏné je dostát tûmto
pﬁedsevzetím a jak bolestná realita
mÛÏe pro v‰echny zainteresované
nastat.
Pojìme se nyní podívat na rozvodové ﬁízení spí‰e z pohledu dûtí, které mohou b˘t v nezávidûníhodné
pozici nedobrovolného diváka i dÛleÏitého aktéra celého pﬁíbûhu. Rodiãe
se vût‰inou velmi snaÏí, aby dítû
(nebo dûti) z tohoto procesu zaÏilo
co moÏná nejménû. Vytváﬁejí dvojí
obraz prezentovan˘ v situacích rodinného souÏití. Prvním obrazem je snaha vytváﬁet rodinnou spokojenost,

pﬁi které jsou hádky a konflikty
odsouvány a „pﬁekr˘vány“ snahou
nevypla‰it nebo nezatahovat dûti do
„na‰ich“ problémÛ. Druh˘ obraz je
rÛznû kultivované (i naprosto nekultivované) vysvûtlování a vyﬁíkávání
sv˘ch názorÛ a postojÛ vÛãi druhému partnerovi, tento obraz se povût‰inou pojí s veãerním aÏ noãním
ãasem. Osobnû si myslím, Ïe z pohledu i velmi mal˘ch dûtí (4–5 let)
jsou oba obrazy rozpoznatelné a dítû
si úplnû neví rady, jak se má v této
„neznámé“ situaci chovat. Zejména
pak, kdyÏ je uji‰Èováno v dobré víﬁe
obûma rodiãi, Ïe se vlastnû vÛbec nic
nedûje. Dûti nûkdy nerozumí situacím, které probíhají mezi rodiãi,
nerozumí slovÛm a jejich v˘znamÛm,
ov‰em dozajista se jich dot˘ká a intenzivnû vnímají odmítavé a nepﬁíjemné emoce a pocity, které napûtí
mezi manÏeli nûkdy doslova zahu‰Èuje. V této situaci je uÏiteãné vzpomenout na dnes jiÏ klasické pﬁipomenutí (nebo spí‰e apel) prof.
Matûjãka, kter˘ moudﬁe upozorÀoval,
Ïe kaÏd˘ se mÛÏe rozvést se sv˘m
parterem, ov‰em nemûl by zapomenout, Ïe i nadále zÛstává rodiãem
sv˘ch dûtí. Toto jistû technické rozdûlení na rovinu partnerskou, kterou
hodláme ukonãit rozvodem a rovinu
rodiãovskou, kde budeme fungovat
i nadále, je si dÛleÏité ujasnit nejen

ve vztahu k sobû, k partnerovi, ale
pﬁedev‰ím ke sv˘m dûtem. Je hoﬁkosladké se potkávat jen pﬁi rodinn˘ch sezeních a sly‰et pﬁekvapené
dûti oznamovat, jak tatínek umí zaﬁídit kaÏd˘ víkend bájeãn˘ v˘let a zajímav˘ program, zatímco maminka se
daleko víc zajímá co dcera dûlala ve
‰kole a pﬁitom zároveÀ rodiãe spolu
nemluví. Veãer jeden nebo druh˘
nejsou doma a oba dva dûti uji‰Èují,
Ïe je mají poﬁád stejnû rádi. Dûti jsou
ve svízelné situaci, kdy je naprosto
nemoÏné vybrat si jednoho rodiãe na
úkor toho druhého. Volba vyber si
mû, ten druh˘ tû nemá rád, zní logicky pouze v rovinû partnerské, proto
se partneﬁi také rozvádûjí. V rovinû
rodiãovské je na dítû kladen osudn˘
ortel, kter˘ nemá správné ﬁe‰ení. Dûti
se s rodiãi nerozvádûjí, nemûly by
proto b˘t stavûny pﬁed volbu buì
a nebo, pÛjde vÏdy o volbu bolestivou a nespravedlivou nejen k dítûti,
ale také k obûma rodiãÛm. V neposlední ﬁadû je dÛleÏité si pamatovat,
Ïe existovaly i krásné chvíle, kdy
rodiãe byli manÏelé, chtûli a poté
mûli dûti a toto Ïivotní poselství úcty
a respektu je smysluplné „pﬁevést“
a darovat sv˘m dûtem i po dobách
bouﬁliv˘ch, hádav˘ch – prostû rozvodov˘ch.
Jan Dobe‰ – autor je
psychoterapeut
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Zápis dětí do 1. ročníku ZŠ
pro školní rok 2008/2009
ZŠ Vybíralova 964, Praha 9 – Černý Most II.
Den otevﬁen˘ch dveﬁí:
Zápis do 1. tﬁíd:

9. ledna 2008 od 14 do 17 hodin
16. ledna 2008 od 14 do 18 hodin

ZŠ Gen. Janouška 1006, Praha 9 – Černý Most II.
Den otevﬁen˘ch dveﬁí:
Zápis do l. tﬁíd:

9. ledna 2008
23. ledna od 13 do 18 hodin

ZŠ Bří Venclíků 1140, Praha 9 – Černý Most I.
Zápis do 1. tﬁíd:
24. ledna 2008 od 14 do 18 hodin
15. ledna 2008 od 8 hodin bude v rámci dne otevﬁen˘ch dveﬁí ukázková
hodina pro rodiãe budoucích prvÀáãkÛ. Rodiãe si mohou na vlastní
kÛÏi vyzkou‰et pozici Ïáka 1. roãníku.

Bramborový týden
Na podzim, kdyÏ byl ãas dozrávání ovoce a zeleniny, jsme se rozhodli
v na‰í ‰kolce uspoﬁádat „bramborov˘ t˘den“. KaÏd˘ si z domova pﬁinesl pár
brambor a mohlo se zaãít: s bramborami jsme cviãili, zkou‰eli jsme je krájet
a strouhat, vyprávûli jsme si o nich, nauãili jsme se bramborové básniãky
a písniãky, do‰lo dokonce i na taneãek. Bûhem celého t˘dne jsme z brambor
vyrábûli jeÏky, panáãky, korále, razítka, houbiãky. I my dûti jsme se promûnily v brambory a hrály si „na ‰eptanou“, „na ‰imranou“, „na kuchaﬁe“. Ve
ãtvrtek se k nám pﬁidaly i paní kuchaﬁky a pﬁipravily nám celodenní bramborov˘ jídelníãek. Pochutnali jsme si napﬁ. na bramborách na loupaãku, které jsme si sami oloupali. Zlat˘m hﬁebem celého t˘dne bylo ale zábavné bramborové odpoledne pro dûti i jejich rodiãe. Vyrábûla se rÛzná bramborová
stra‰idla, pﬁí‰erky a pohádkové postaviãky, z nichÏ se pak uspoﬁádala v˘stava. Probûhla i bramborová olympiáda, spoleãnû se tancovalo, ale dozvûdûli
jsme se i jak se brambory sází a pûstují. Teì uÏ se ale tû‰íme na dal‰í spoleãnou
akci s rodiãi – Vánoãní den.
dûti a uãitelky M· Chvaletická

ZŠ Chvaletická 918, Praha 9 – Lehovec
Den otevﬁen˘ch dveﬁí:
Zápis do 1. tﬁíd:

11. prosince 2007 od 9 do 12 hodin
15. ledna 2008 od 13 do 18 hodin

ZŠ Šimanovská 16, Praha 9 – Kyje
Den otevﬁen˘ch dveﬁí:
Pﬁedzápis do 1. tﬁíd:
Zápis do 1. tﬁíd:

29. ledna 2008 od 10 do 16.30 hodin
29. ledna od 14 do 15.30 hodin
5. a 6. února 2008 od 14 do 16.30 hodin

ZŠ Hloubětínská 700, Praha 9 – Hloubětín
T˘den otevﬁen˘ch dveﬁí: od 7. do 11. ledna 2008 – pro pﬁed‰koláky
a jejich rodiãe
·kola naneãisto:
8. ledna 2008 od 8 do 11.40 hodin
Informativní schÛzka pro rodiãe:
9. ledna 2008 od 17 hodin
Zápis do 1. tﬁíd:
15. a 16. ledna 2008 od 13.30 do 17 hodin

 zápis do l. roãníku Z· probíhá od 15. ledna do 15. února kaÏdého roku (pro dûti, které v nûm dovr‰í 6 let vûku), datum zápisu oznamuje ﬁeditel Z· v˘vûskou

 k zápisu pﬁedkládá rodiã (zákonn˘ zástupce) rodn˘ list dítûte,
event. jin˘ rovnocenn˘ doklad a svÛj OP

 o pﬁípadném odkladu nástupu rozhoduje ﬁeditel ‰koly
 k rovnomûrnému vyuÏívání kapacity ‰kol dávají ﬁeditelé pﬁi

zápisu pﬁednost dûtem ze spádovû bliÏ‰ích lokalit (tzv. ‰kolského obvodu) podle bydli‰tû tam, kde zájem pﬁevy‰uje kapacitu

 po ukonãení zápisu vydává ﬁeditel ‰koly rozhodnutí o pﬁijetí
(nepﬁijetí) do ‰koly

Augustin Bubník mezi dětmi
Dodnes v‰em znám˘ b˘val˘ hokejov˘ reprezentant, pozdûji úspû‰n˘ trenér,
Augustin Bubník (na
snímku vlevo) nav‰tívil koncem ﬁíjna
základní ‰kolu ·imanovská a zúãastnil se
besedy s dûtmi. Pan
Bubník byl upﬁímnû
pﬁekvapen milou atmosférou, která ve
‰kole panovala i aktivitou dûtí, které zajímaly napﬁíklad jeho
dva tituly mistra svûta nebo trénování národního muÏstva Finska.

Hloubětínský slavíček
JiÏ tradiãnû probûhla na na‰í základní ‰kole soutûÏ ve zpûvu – Hloubûtínsk˘ slavíãek. Leto‰ního roãníku,
kter˘ se konal 6. listopadu, se zúãastnilo 26 ÏákÛ I. stupnû a opût jsme
objevili ﬁadu pûveck˘ch talentÛ. Jejich
v˘kony pﬁi‰li podpoﬁit rodiãe i spoluÏáci. Malé zpûváãky hodnotila porota sloÏená z rodiãÛ a uãitelÛ. Novinkou leto‰ní soutûÏe byly i duety ÏákyÀ
5. roãníkÛ.
Jitka Svobodová, uãitelka
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„Štrůdlování“
ve školní družině
Na Z· Generála Janou‰ka to
v pﬁedposledním ﬁíjnovém t˘dnu
vonûlo po skoﬁici a vanilce. Dûti ze
‰kolní druÏiny se sv˘mi vychovatelkami pekly voÀavé poho‰tûní. KaÏdé
odpoledne se ‰kola zaplnila na‰imi
rodiãi, kteﬁí si pﬁi‰li pochutnat na jableãn˘ch ‰trÛdlech a zároveÀ s námi
proÏít pûkné odpoledne.
dûti ze ‰kolní druÏiny

ZUŠ ve Francii
V první polovinû listopadu nav‰tívil orchestr ZU· Junior Band spolu se
zástupci ÚMâ a dvûma divadelními soubory z Horních Poãernic francouzské mûsto Mions. Francouz‰tí pﬁátelé zorganizovali akci s názvem „T˘den
ãeské kultury“, v rámci které byla instalována rozsáhlá v˘stava o âeské republice, Praze a Horních Poãernicích v kulturním centru v Mions. Ná‰ orchestr
Junior Band, veden˘ dirigentem Karlem Miro‰níkem, absolvoval nûkolik
koncertÛ pro místní ‰koly a také koncert v sídle Francouzsko-ãeské spoleãnosti v Lyonu. Zúãastnil se i slavnostního aktu u pﬁíleÏitosti francouzského
státního svátku 11. listopadu, kde spoleãnû s francouzsk˘m protûj‰kem –
Phil’Orchestrem zahráli obû státní a také Evropskou hymnu. Cel˘ t˘den jsme
proÏili ve velmi pﬁíjemné atmosféﬁe. Tû‰íme se na jarní náv‰tûvu francouzsk˘ch pﬁátel a na spoleãné hraní na‰ich orchestrÛ na slavnostním otevﬁení
Chvalského zámku v Horních Poãernicích. Mimo to pﬁipravujeme stále dal‰í koncerty i v jin˘ch ãástech Prahy, neboÈ ná‰ orchestr je sloÏen nejen z dûtí
a studentÛ z Horních Poãernic, ale také z âerného Mostu, Kyjí a Hloubûtína.
ZIK, foto archiv ZU·

Podzimní čarování
Jedno ﬁíjnové odpoledne jsme v na‰í mateﬁské ‰kolce vûnovali „podzimnímu ãarování“. Nevíte co to je? Maminky a tatínkové dostali za úkol pﬁinést nejrÛznûj‰í podzimní plody a pﬁírodniny a spoleãnû s dûtmi pak pﬁi kávû,
ãaji a su‰enkách vyrábûli nejroztodivnûj‰í podzimní skﬁítky a víly. Dokonce
pﬁi‰la i podzimní ãarodûjnice, mající kost˘m ozdoben˘ barevn˘mi listy, jeﬁabinami a houbami, takÏe nebylo divu, Ïe sklidila velk˘ úspûch. Skﬁítkové,
víly a ostatní podzimní postaviãky je‰tû dlouho potom sedûli na na‰í malé
v˘stavce a my jsme vzpomínaly na pﬁíjemnû strávené odpoledne.
dûti z 1. A M· Vybíralova 967
a paní uãitelky P. Mrzenová a L. Bûhová

Junior Band ZU·

stránky 10 – 11 pﬁipravila Alena Veselá
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Stolní tenis ve fotoreportáži

Tﬁiadvacet muÏÛ od ãtrnácti do sedmapadesáti let bylo vylosováno do ‰esti skupin, kter˘m vévodila ‰estice nasazen˘ch,
Plné tﬁi desítky soutûÏících se zúãastnily dal‰ího turnaje ve sedmiãka Ïen si vystaãila se skupinami
stolním tenisu o pohár starosty Prahy 14.
dvûma.

V‰e jako obvykle probíhalo pod bedliv˘m dohledem
Lumíra Ruzhy, leto‰ního mistra svûta veteránÛ
v singlu kategorie nad 80 let. Ten navíc v rotterdamské hale AHOY získal je‰tû stﬁíbro v deblu
v konkurenci více neÏ 2 000 hráãÛ.

V na‰í hale bez názvu vedle hloubûtínského bazénu prohrála ve finále Alena To bylo v dobû, kdy finalisté muÏské dvouhry Josefové Sedlák
Velebilová s o pût let mlad‰í obhájkyní s Pavelkou sledovali souboj Ïen, vzájemnû se hecovali a ochotnû pózovali.
prvenství Janou âihákovou 0:3.

Nejstar‰í úãastník turnaje Sedlák poté porazil svého o devût let mlad‰ího soka 3:1 a rovnûÏ obhájil
jarní prvenství v turnaji. Tﬁetí skonãili Iva Polochová a Jan Dvoﬁák, ov‰em radost ze hry mûli
i ostatní.

Jedenáct medailí Sonkalu
estonském hlavním mûstû Talin
se koncem ﬁíjna uskuteãnilo
13. juniorské a 22. seniorské mistrovství Evropy v Taekwon-do. Oddíl
Sonkal z âerného Mostu tady mûl
dvojnásobné zastoupení. Aneta Hemerová závodila ve sportovním boji
juniorek do 46 kg a ze svého premiérového startu si domÛ pﬁivezla bronzovou medaili. V pozici ostﬁílené
reprezentantky se ‰ampionátu zúãastnila Linda Detuschová, která obha-

V

jovala dvû zlaté medaile z loÀského
roku. Obhajoba to byla více neÏ
úspû‰ná, Lindû (na snímku vpravo
pﬁi sestavách) se podaﬁilo obhájit loÀské úspûchy a navrch pﬁidat tﬁetí zlatou medaili ve sportovním boji. Na
závûr ‰ampionátu byla je‰tû vyhlá‰ena nejúspû‰nûj‰í závodnicí.
První listopadov˘ víkend probûhlo v tﬁeboÀské hale na ‰esti
zápasi‰tích mistrovství âeské republiky v Ïákovské, juniorské, senior-

ské a letos poprvé
i veteránské vûkové skupinû.
V medailové bilanci dûvãata z âerného Mostu opût
zvítûzila nad chlapci. Pomûr získan˘ch zlat˘ch medailí byl 5:2 pro nû.
Nejvíce se daﬁilo
Krist˘nû ·tûpánkové, která získala
postupnû v‰echny
3 medailové kovy –
1. místo ve sportovním boji seniorek skupiny B,
2. místo v sestavách a 3. místo za speciální pﬁeráÏecí techniky. První zku‰enosti z evropského ‰ampionátu uplatnila i Aneta
Hemerová (na snímku vpravo), která zvítûzila v prestiÏní kategorii
sestav ãern˘ch pásÛ a v˘bornû navázala na pﬁedchozí úspûchy zranûné
Lindy Deutschové. Pﬁíslibem do dal‰ích let jsou i dvû stﬁíbrné a bronzová medaile Moniky Junové (spor-

tovní boj, speciální pﬁeráÏecí techniky a silové pﬁeráÏení).
V souãasnosti se Sonkaláci pﬁipravují na tradiãní prosincov˘ vánoãní ‰ampionát mládeÏe v âesk˘ch
Budûjovicích a také na mikulá‰skou
ukázku Taekwon-do, kterou pro veﬁejnost poﬁádají 6. prosince od 19
hodin v tûlocviãnû Z· Vybíralova na
âerném Mostû.
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Z metra až na
vrcholky hor

eto‰ní zima pﬁi‰la jako v ãase Ladov˘ch obrázkÛ uÏ na sv. Martina a hned o t˘den pozdûji
zaãala fungovat oblíbená sluÏba spoleãnosti Snowhill, a to doprava skibusy do lyÏaﬁsk˘ch stﬁedisek. Pro ãtenáﬁe ListÛ Prahy 14 jsou samozﬁejmû
zajímavé odjezdy od stanice metra âern˘ Most
do lyÏaﬁsk˘ch areálÛ v Krkono‰ích a Jizersk˘ch
i LuÏick˘ch horách. LyÏníci 21. století se komfortní a rychlou dopravou dostanou na místo bez
klasick˘ch problémÛ se zaparkováním a strachováním se o vlastní auto. Ve skibusech si mohou
zakoupit permanentky, obãerstvit se bûhem jízdy,
ale také dostat denní tisk, ãasopisy, popﬁípadû i jiné
dárky. Ve zmodernizovan˘ch stﬁediscích na nû po
loÀské nepﬁíznivé zimû ãeká navíc spousta novinek.
Za zmínku stojí pﬁedev‰ím posílení zasnûÏovacích
systémÛ, které zajistí je‰tû lep‰í snûhové podmínky a prodlouÏí lyÏaﬁskou sezónu. Spoleãnost Snowhill roz‰íﬁila síÈ pÛjãoven sportovního vybavení,
doplnila ochranné zábrany pro zv˘‰ení bezpeãnosti
lyÏaﬁÛ a v neposlední ﬁadû zpestﬁila nabídku dopro-

L

vodn˘ch programÛ a aktivit v jednotliv˘ch stﬁediscích.
V Herlíkovicích se mohou vyznavaãi zimních
radovánek tû‰it na moderní ãtyﬁsedaãkovou lanovku, nové testovací centrum lyÏí a snowboardÛ, profesionální ‰kolu lyÏování se zamûﬁením na privátní i skupinovou v˘uku dûtí a dospûl˘ch, nov˘ snow
park a dûtsk˘ snûÏn˘ park, kter˘ bude zahrnovat

i ‰koliãku pro nejmen‰í. Dále na ve‰keré sluÏby
skiservisu, upravené bûÏecké tratû i roz‰íﬁené
obãerstvení.
Náv‰tûvníci Je‰tûdu vyuÏívají uÏ od poloviny
listopadu nov˘ snowpark na Pláních, jehoÏ patronem je ná‰ nejlep‰ího snowboardista Martin âerník. K dispozici mají novou pÛjãovnu a ski ‰kolu
s profesionální v˘ukou zimních sportÛ, sluÏby
lyÏaﬁského servisu, ale zejména novou samoobsluÏnou jídelnu s pﬁíjemn˘m posezením a nabídkou
zdrav˘ch pokrmÛ, salátÛ a ‰iroké ‰kály ãesk˘ch
specialit.
V ·achtách ve Vysokém nad Jizerou a Kamenci v Jablonci nad Jizerou slouÏí vyznavaãÛm zimních sportÛ nové testovací centrum lyÏí a snowboardÛ, profesionální ‰kola lyÏování, snûÏné skútry
pro nejmen‰í, snowtubing s nov˘mi pﬁekáÏkami,
snow park, kilometry upraven˘ch bûÏeck˘ch tratí
a doplÀkov˘ program pro rodinnou zábavu s nev‰edními záÏitky.
Do uveden˘ch areálÛ se odjíÏdí ze zájezdové
zastávky Chlumecká u stanice metra âern˘ Most.
Do Herlíkovic a na Je‰tûd je to kaÏd˘ den v 6.45
resp v 7.15 hod., na veãerní lyÏování pak v úter˘,
stﬁedu a sobotu v 16.15 hod. do Herlíkovic a v pondûlí, stﬁedu a pátek v 16.30 hod. na Je‰tûd. Do Jablonce nad Jizerou zvaného „Jabloneãek“ i do Vysokého nad Jizerou jsou ve ãtvrtek, sobotu a nedûli
shodnû odjezdy v 6.45 hod. a na veãerní lyÏování
ve stﬁedu pak v 16.00 hod. V‰echny tyto areály
jsou bûhem zimní sezóny v provozu dennû od 8.30
do 16 hodin pro denní lyÏování a pro veãerní od
18 do 21 hodin. BliÏ‰í informace o jednotliv˘ch
stﬁediscích, pﬁipravovan˘ch akcích a zpÛsobech
rezervace najdete na adresách www.snowhill.cz
a snowhill@snowhill.cz, volat mÛÏete na tel.
224 235 509 i mobil 737 222 456.

Fotbal v polovině
Poslední podzimní kolo praÏsk˘ch fotbalov˘ch soutûÏí ovlivnilo
bûhem martinského víkendu poãasí,
a tak byla nûkterá stﬁetnutí odloÏena.
Ze ãtyﬁ t˘mÛ na‰í mûstské ãásti to
potkalo jen Hloubûtín B, kter˘ ale

po vítûzné dohrávce ve ·tûrboholích poskoãil ve 3. tﬁídû skupinû B
aÏ na 4. pﬁíãku s následující bilancí:
12 6 2 4 33:27 20 bodÛ. Na 5. místû pﬁezimují ve 2. tﬁídû skupinû D
fotbalisté Kyjí B, kteﬁí se louãili

v domácím prostﬁedí s Královicemi
B divokou pﬁestﬁelkou s v˘sledkem
4:4. Rezervy Hloubûtína i Kyjí hodnû gólÛ stﬁílejí, v tom by mohly na
jaﬁe pokraãovat, ov‰em i dost dostávají, na ãemÏ by mûly pﬁes zimu
zapracovat.
Pokud jde o A t˘my, tak urãitû
klidnûj‰í zimní pﬁestávku budou
mít v Kyjích. V 1. A tﬁídû skupinû

A pﬁezimují na 5. místû s touto bilancí: 13 6 0 7 19:25 18 bodÛ. Hodnû
zlep‰it se musí fotbalisté Hloubûtína, kteﬁí ve 2. tﬁídû skupinû B jsou na
10. místû (11 3 2 6 15:23 11), kdyÏ
vzájemné stﬁetnutí obou celkÛ v tabulce za nimi bylo odloÏeno. PraÏské fotbalové soutûÏe budou pokraãovat odvetn˘mi zápasy po více neÏ
tﬁímûsíãní pauze.
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Novinka v PRO – 6
edenáct let uÏ existuje v ulici Za
âern˘m mostem Squash Centrum
PRO-6. Zdej‰í kurty na squash a ricochet jsou domovsk˘m prostﬁedím
pro nûkolikanásobné mistry Evropy
Milo‰e Pokorného a Jana Veselého.
Mimochodem, na listopadovém ME
v Nizozemí se stal uÏ po‰esté ‰ampiónem prvnû jmenovan˘, kter˘ ve
finále porazil právû svého oddílového partnera. Pát˘ skonãil dal‰í borec
ze zdej‰ího oddílu, ·tûpán Krãa.
A aby toho nebylo málo, mistryní

J

Evropy se stala Eva Feﬁteková. Skoro to vypadá jako mezinárodní mistrovství PRO-6… Za jedenáct let se
ve zdej‰ím centru pﬁi kaÏdodenním
provozu, kdy je zavﬁeno pouze na
·tûdr˘ den, vystﬁídaly tisíce vyznavaãÛ tûchto sportÛ.
Pravidelnû se tu setkávají i Ïáci
základních ‰kol z Ostravy a Prahy 9
v rámci projektu „Squash proti drogám a kriminalitû“. Ve ‰kolním roce
2007/2008 je to jiÏ V. roãník. Obhájí v ãervnu reprezentanti na‰í mûst-

ské ãásti loÀské prvenství? A sv˘m
zpÛsobem je i symbolické, Ïe v roce oslav jedenáctin tady probûhne
XI. mistrovství republiky v ricochetu – AREKO RICOCHET 2007.
Navíc pro úãastníky mistrovství historicky poprvé bez startovného, takÏe
7.–9. prosince se na kurtech pﬁedstaví kompletní domácí ‰piãka vãetnû v‰ech studentÛ, kteﬁí právû kvÛli
startovnému ‰ampionát
obãas vynechali. Jste samozﬁejmû srdeãnû zváni.
Pﬁed domácím ‰ampionátem tady navíc
probûhne den otevﬁen˘ch
dveﬁí a promo akce
k novû otevﬁenému fitcentru, jehoÏ vybudováním se vyhovûlo zejména Ïenám, které se jiÏ
zabydlely v okolních domech a chtûjí mít v‰e pro
své zdraví pod jednou
stﬁechou. Prostory ov‰em
nejsou nafukovací, a tak
jejich pﬁání musel ustoupit jeden
squashov˘ kurt. Místo nûj jsou ale
v jednom podlaÏí tﬁi pásy na bûhání, ãtyﬁi cyklotrenaÏéry, stejn˘ poãet
steperÛ a veslaﬁsk˘ trenaÏér. V aerobním sále jsou to rovnûÏ pod odborn˘m dohledem rÛzné druhy aerobního cviãení, napﬁ. pilates nebo power

jóga v alternaci se spinningem. Ke
zdej‰ím novinkám patﬁí i sluÏby chiropraktika, fyzioterapeuta nebo maséra.
To ale není v‰echno. Pod patronací juniorské mistrynû svûta v cyklistice Terezy Huﬁíkové si mÛÏete na
jediném místû v republice vyzkou‰et

To musíte vidět
Zahájení provozu sportovního areálu v Satalicích v ﬁíjnu leto‰ního roku
je zavr‰ením mnohaletého úsilí zastupitelstva zdej‰í mûstské ãásti o získání dÛstojného zázemí pro sportovní aktivity obyvatel. V pÛvodním
areálu bylo travnaté fotbalové hﬁi‰tû, nûkolik tenisov˘ch kurtÛ a provizorní zázemí. Díky prostﬁedkÛm
hl. m. Prahy a Mâ Satalice se postupnû podaﬁilo vypoﬁádat majetkové
vztahy s vlastníky pozemkÛ, zpracovat projektovou dokumentaci a získat územní rozhodnutí. Cel˘ projekt
je ﬁízen Centrem pro regionální rozvoj âeské republiky a spolufinanco-

ván ze zdrojÛ Evropské unie, Ministerstva pro místní rozvoj, hl.m. Prahy a Mâ Praha-Satalice. Jedním
z partnerÛ tohoto projektu jr také Mâ
Praha 14.
V opravdu nádherném sportovním
areálu kousek za hranicí na‰í mûstské ãásti naleznete fotbalové hﬁi‰tû
s umûl˘m trávníkem tﬁetí generace
s atestací âMFS pro soutûÏe do divize vãetnû a s umûl˘m osvûtlením.
Hﬁi‰tû je v provozu celoroãnû. Dal‰í
fotbalové hﬁi‰tû bude mít pﬁírodní
trávu a je‰tû na nûm probíhá rekonstrukce, takÏe se zahájením provozu se poãítá od jara roku 2008.

Vedle hﬁi‰tû je stometrová bûÏecká
dráha s umûl˘m povrchem. Umûl˘
povrch nabízí také víceúãelové hﬁi‰tû pro tenis, volejbal nebo nohejbal,
nad kter˘m je v zimû nafukovací hala
pro tenis. Dal‰ích osm antukov˘ch
tenisov˘ch kurtÛ bude v provozu rovnûÏ na jaﬁe pﬁí‰tího roku.
UÏ nyní v‰em zájemcÛm slouÏí
provozní budova s atypickou tûlocviãnou, prostorná restaurace s kapacitou 50 míst, ubytování hotelového typu v deseti horizontálnû
dûlen˘ch ãtyﬁlÛÏkov˘ch pokojích,
dále prostorné ‰atny se sociálním
zaﬁízením, sauna, whirpool, masáÏ-

ní stoly, solárium, veﬁejn˘ internet
a také infocentrum. V‰e v nádhernû
ﬁe‰eném ãlenitém interiéru, kam by
se mûly poﬁádat exkurze na preciznû
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revoluãní novinku v Indoor Cycling,
americk˘ stroj PT 300, kter˘ jako
první kolo na svûtû pﬁesnû mûﬁí aktuální v˘kon ve wattech, do pamûti
zaznamenává v‰echny biometrické
informace, tedy v˘kon, srdeãní tep,
kadenci, vynaloÏenou energii, rychlost i ãas. A navíc pr˘ vyvolává pocity jako na silnici. Z toho by mûl urãitû nejvût‰í radost ná‰ nejlep‰í cyklista
minulého století Jan Vesel˘, otec jednatele PRO-6 Jana Veselého a dûda
úspû‰ného reprezentanta v ricochetu, v úvodu uvedeného Jana tﬁetího.

Slavnostní otevﬁení Indoor Cycling
Centre za pﬁítomnosti patronky Terezy Huﬁíkové probûhne v den zahájení MR v ricochetu, v pátek 7. prosince ve 14 hodin a o hodinu pozdûji
budete také mít pﬁíleÏitost sami si
jízdu na americkém stroji PT 300
vyzkou‰et.

a citlivû odvedenou práci. Tahle budova opravdu stojí za náv‰tûvu i vyzkou‰ení nabízen˘ch sluÏeb. Jestli
pﬁem˘‰líte o nûjakém neobvyklém
dárku, tak tady najdete urãitû inspiraci.
V souãasné dobû se je‰tû dokonãuje oplocení celého areálu vãetnû
velkého parkovi‰tû. Nová sportovi‰tû jsou zázemím nejen pro oddíly TJ Satalice, ale nabízejí vyuÏití pro ‰irokou veﬁejnosti i pro
firemní akce. Podrobnûj‰í informace
a kontakty se dozvíte na stránkách
www.satalice.eu, na telefonních ãíslech 286 857 371 a 721 583 538,
nebo na e-mailové adrese sportareal@satalice.eu. Mimo vlastní dopravy se stoprocentní jistotou zaparkování je areál dostupn˘ MHD –
autobusy 186 a 386.

Šipky v novém

Bûhem jarních mûsícÛ nebyla
panu Jindrovi prodlouÏena nájemní
smlouva v restauraci PlzeÀka v Kyjích a pﬁi plánované rozsáhlé rekonstrukci provozovny bylo ohroÏeno
hrací místo pro oba zdej‰í ‰ipkové t˘my PlzeÀka A i B. Nicménû
Jiﬁí Marek (na horním snímku cel˘
v ãerném) a dal‰í tahouni dlouho nelamentovali, navázali kontakt s Jaroslavem Dragounem, majitelem restaurace Za Horou, se kter˘m si záhy
plácli. V restauraci na âeskobrodské
ulici vytvoﬁili spoleãnû vynikající
zázemí nejen pro oba t˘my a jejich
pokraãování v ligov˘ch soutûÏích,
ale i pro pravidelné páteãní open turnaje pro veﬁejnost. A aby toho nebylo
dost, tak do této herny byly pﬁesunuty i dûtské ‰ipkové turnaje o pohár
starosty na‰í mûstské ãásti
První z nich se uskuteãnil v sobotu 27. ﬁíjna, úãast na nûm byla dost
ovlivnûna podzimními prázdninami,
nicménû jeho úroveÀ i atmosféra
v hernû si v niãem nezadaly s pﬁedchozími podniky. Naopak tﬁi automaty i v˘raznû prostornûj‰í prostﬁedí byly pro organizátory pﬁehlednûj‰í
a pro úãastníky turnaje bezpeãnûj‰í.
Na v‰echny z nich navíc ãekal bohatû prostﬁen˘ stÛl s cenami, poháry
a plaketami, bohat˘ byl také v˘bûr

nápojÛ, které se uÏ na stÛl neve‰ly.
Byla to prostû se v‰ím v‰udy vydaﬁená premiéra v novém prostﬁedí, na
kterou bude urãitû nejvíc vzpomínat
‰est drÏitelÛ pohárÛ. SoutûÏilo se ve
hﬁe 301 a v mlad‰í kategorii zvítûzila Katka Míková pﬁed Honzou Faltejskem a Michalem Janstou, ve star‰í pak exceloval Dan Bruna, druhá
skonãila Krist˘na Míková a tﬁetí
Marek Lito‰. Nejvy‰‰ího poãtu bodÛ
v jednom trojhodu dosáhl Dan BrÛna (96), nejlep‰í dívkou byla vyhlá‰ena Katka Míková. Dal‰í turnaj se
uskuteãnil 1. prosince a jeho v˘sled-

ky, stejnû jako dal‰í informace o ‰ipkách ligov˘ch t˘mÛ PlzeÀka A i B se
mÛÏete dozvûdût na internetové adrese www.skplzenka.org.

Školáci v bazénu

Dûtské plavecké závody o putovní pohár starosty se
uskuteãnily v hloubûtínském bazénu. Startovalo na nich
celkem deset ‰kol nejen z na‰í mûstské ãásti a bodováno
bylo prvních ‰est míst v kaÏdé kategorii. V bájeãné atmosféﬁe svedli vyrovnan˘ boj o prvenství domácí borci ze Z·

Hloubûtínská se ‰koláky z Klánovic, kteﬁí v koneãném
souãtu dosáhli 39 bodÛ a zvítûzili tak o pouhé dva bodíky. Z tﬁetího místa se radovali reprezentanti Z· Chodovická (32), ãtvrtá skonãila Z· Bﬁí VenclíkÛ (24) a pátá
s jiÏ vût‰ím odstupem Z· Gen. Janou‰ka (13 bodÛ).
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Turistika na celý život

al‰í rok své dlouholeté ãinnosti
mají za sebou nûkdej‰í ãlenové
turistického oddílu Slavoje Hloubûtín. Vûrní turisÈáci, skautíci nebo old
boys tramping, jak se jim ﬁíká, se
se‰li k hodnocení roku na hﬁi‰ti Slavoje. Dokud bylo je‰tû svûtlo, tak se
spoleãnû vyfotili u klubovny, kterou
nûkteﬁí z nich pﬁed padesáti lety vlastnoruãnû budovali, a pak uÏ se ke
vzpomínání pﬁesunuli dovnitﬁ. Na

D

pﬁetﬁes pﬁi‰ly leto‰ní akce, tﬁeba
náv‰tûva Vy‰ehradu nebo Národního
divadla, v˘lety do Mní‰ku a areálu
Skalka s kﬁíÏovou cestou, do dendrologické zahrady v PrÛhonicích,
putování satalickou oborou, vinaﬁsk˘m parkem a na zámek do Ctûnic,
trojkombinace v Tróji s prohlídkou
botanické a zoologické zahrady
i zámeckého areálu, nebo vzpomínková jízda do KoÏlí k dnes jiÏ zato-

strany 12 – 16 pﬁipravil Pavel Vokurka,
foto: autor (22), ves (1) a archiv

penému kouzelnému místu prvního
tábora na bﬁehu Îelivky. Ostatnû ten
si v‰ichni pﬁipomnûli nad kronikami
s fotografiemi a zápisky z let ‰edesát˘ch, kde byli o nûjak˘ch ãtyﬁicet
let mlad‰í. Veselí i urãitou nostalgii
pﬁi jejich prohlíÏení vystﬁídal smutek
nad letním úmrtím zakladatele oddílu Josefa Odehnala (na dobovém
snímku v br˘lích), kter˘ jako bratr
Akela nebo pﬁítel Ben ovlivnil v‰ech-

ny pﬁítomné na cel˘ Ïivot. Je ironií
osudu, Ïe ode‰el v roce stého v˘roãí
skautingu, kdy jeho zakladatel Robert
Baden Powell vystoupil na horu na
ostrÛvku Brownsea, zatroubil na roh
kudu a v roce 1907 tak zahájil první
skautsk˘ tábor na svûtû. Josef Odehnal, ãestn˘ obãan Prahy 14, vûnoval
za rÛzn˘ch reÏimÛ skautsk˘m my‰lenkám plné tﬁi ãtvrtiny z onûch sta
let. Vzpomínalo se na veselé historky v hlavní roli s otcem zakladatelem oddílu, lidmi listujícími kronikami i nûkter˘mi nepﬁítomn˘mi,
u ohnû vedle klubovny se debatovalo o tom, jak se kdo na stejném místû uãil kdysi na kytaru, jak bylo tehdy a je dnes, spﬁádaly se plány v˘letÛ
a akcí na pﬁí‰tí rok. Tak turisÈáci,
skautíci nebo old boys tramping,
zdrávi do‰li!
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SVÁTEČNÍ NABÍDKA

NEZISKOVEK  
                   








V

 

ÁNOCE VE STANU
aneb Vánoãní trh neziskovek bude probíhat – letos jiÏ potﬁetí –
opût na koneãné stanici metra âern˘ Most ve ãtvrtek
20. prosince odpoledne od 14 do
19 hodin. V‰ichni jste zváni –
pﬁijìte si koupit poslední vánoãní dáreãky z dílen na‰ich neziskov˘ch organizací a tím i podpoﬁit jejich ãinnost nebo se jen tak
podívat, co v‰echno dovedou.

    

















      


Obãanská inspirace
Kuãerova 14,
âern˘ Most,
tel. 281 918 473,
776 046 112
www.obcanskainspirace.cz


 



Předvánoční nedělní dílny s kávou 
a vánočním čajem
2. 12. Vánoãní dekorace (ozdoby, svícny, dekorace stolu) 15–18 hod.
9. 12. Tvoﬁíme obrázky a jiné vlastnoruãní dárky 15–18
hod.




Centrum Welcome
KCR Heﬁmánek
Vybíralova 969, âern˘ Most,
tel. 777 901 377







  



Cena jedné dílny je 190,– Kã. V cenû materiál, vánoãní atmosféra i obãerstvení. Vût‰í dûti – pomocníãky
si mÛÏete vzít s sebou. Pﬁihlá‰ky a informace na tel.:
774 707 744, 281 918 473 nebo mailem.
Mikulá‰ské a vánoãní dílniãky pro dûti a rodiãe –
ve v‰ech krouÏcích pro dûti i s maminkami si budeme
vyrábût vánoãní dáreãky, uãit se koledy atd. Více informací a rezervace míst u lektorky Páji na tel.: 605 507 653
nebo u nás ve sdruÏení ãi mailem.
Informace o dal‰ích pﬁedvánoãních programech najdete na v˘vûsce u nás, na www stránkách nebo na tel.
774 707 744.
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18. 12. Loutkové divadelní dûtské vánoãní pﬁedstavení od 17 hodin
7. 1. 2008 Pravoslavné Vánoce od 17 hodin

Výtvarné vánoční dílny
4. 12. Vánoãní tradice USA
od 17 hodin (Povídání nejen
o Vánocích v Americe )
14. 12. Vyrobte si svou vlastní
hru od 16 hodin – (Pro dûti od 2,5 do
8 let.)
17. 12. Jak se slaví Chanuka od 17 hodin (O slavení Ïidovského svátku svûtel)













DDM na âerném Mostû
Generála Janou‰ka 1060,
âern˘ Most,
tel. 286 889 428
www.ddmpraha9.cz
12. 12. stﬁeda – Vánoãní ozdoby
z korálkÛ. Tvoﬁivá dílna pro dûti od 9 let. Cena 50 Kã
16–18 hod.



5. 12. 16–18 hod. V˘roba dekorací do oken s pﬁírodního a ruãního papíru
6. 12. 16–18 hod. Vánoãní ozdoby z korálkÛ
12. 12. 10–12 hod. Peãení vizovického tûsta
13. 12. 16–18 hod. Ozdoby z ovoce a pﬁírodních
materiálÛ
18. 12. 10–12 hod. Peãení vánoãního cukroví, zdobení perníãkÛ



19. 12. stﬁeda – Svícny a svíãky podle star˘ch tradic. Svícny z jablek, svíãky z vãelího vosku – mÛÏete si
je vyrobit i vy, i spoleãnû s rodiãi. Cena: 40 Kã. Vûk od
7 let, 16–18 hod.
21. 12. pátek – Vánoãní párty v klubu – posezení
u vánoãního stromu, vánoãní tradice, koledy. Cukroví
na ochutnání s sebou! Vstup zdarma 15–19 hod.
Na akce je nutná rezervace pﬁedem.
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Mateﬁské centrum
Klubíãko YMCA Praha
Vlãkova 1067, âern˘ Most – pﬁízemí, vstup zahradou
tel. 775 204 208, www. praha.ymca.cz/klubicko
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1. 12. – sobota – Vánoãní dílniãka ‰koliãky Beránek 9.30–12
hod. vyrábûní tradiãních i ménû obvykl˘ch vánoãních dárkÛ. Vzhledem
k nároãnosti je poãet úãastníkÛ omezen, pﬁihlá‰ení nutné na ãísle 608 134
744. Tû‰íme se na tvoﬁivé dûti!
1. 12. – sobota – Adventní tvoﬁení maminek v ãase veãerním aÏ noãním
(od 19.30 hod) zveme do Klubíãka ty, které si nechtûjí vyrábût svÛj adventní vûnec doma samy a nabízíme veselou a inspirativní atmosféru! Chvojí
JAHODA
Vybíralova 969, âern˘ Most, tel. 281 916 352
www.jahodaweb.cz



Klub JAHODA nabízí

4. 12. úter˘ – Mikulá‰ská nadílka – v˘let mimo âern˘ Most, pﬁihlá‰ky
v Jahodû
11. 12. úter˘ – V˘tvarno, v˘roba vánoãních pﬁáníãek
Vánoce uÏ klepou na dveﬁe, tak je dobré se na nû poﬁádnû pﬁipravit.
V JAHODù se proto pustíme do v˘roby vánoãních pﬁáníãek. Zkusíme si, jak

Komunitní centrum MOT¯LEK
Vlãkova 1067, âern˘ Most, tel. 281 912 081, 775 964 765
www.motylek.org

3. 12. pondûlí V˘roba keramick˘ch betlémÛ – 14.30–16 hod., s sebou si
pﬁineste vhodn˘ odûv do dílny. Hlídání dûtí zajistíme (30,– Kã/hod). K závûreãnému glazování se sejdeme ve stﬁedu 12. 12. od 18 hod. v Mot˘lku (tentokrát bez hlídání dûtí.) Poãet míst je omezen, proto je potﬁeba se pﬁihlásit
pﬁedem. Cena 200,– Kã za obû setkání.
12. 12. stﬁeda Vánoãní pﬁekvapení – prosincové relaxaãní malování
s Danou Zimovou.

Zajíãek na koni
Kontakt: bc. Markéta ·ulcová 776 582 848
www.zajiceknakoni.cz












 













 








MIMOŘÁDNÉ AKCE PACIFIKU
4. 12. úter˘ Mikulá‰ pro klubáky – poﬁádá Mâ Praha 14 v kulturním
domû v Kyjích 15 – 17.30, sraz u Pacifiku ve 14 hodin.
10. 12. pondûlí Keramika s Eli‰kou – klubáci, máte ‰anci vyrobit orginální
vánoãní dárek! V Mot˘lku 14.30 – 16 hod.
18. 12. úter˘ Vánoãní besídka Pacifiku – cukroví, dáreãky, stromeãek
a v‰e co k tomu patﬁí. Od 14 do 17.30 pro v‰echny klubáky

 

Prosinec u Zajíãka bude opût tradiãní. V‰echny dûti
zveme 15.12. na vánoãní v˘let do ·estajovic. Spoleãnû s na‰imi koníky oslavíme pﬁicházející Vánoce. Na konících si zajedeme pro mal˘
dáreãek pod zajeãí stromeãek a pokud nebude móóc veliká zima potû‰íme se
s Ïiv˘m JeÏí‰kem a jeho rodiãi v opravdov˘ch jesliãkách. Pﬁihlá‰ky a více
informací: Monika Splavcová: 605 466 166.
·TùDR¯ DEN U KONÍ: JiÏ tradiãnû zveme v‰echny tatínky (ale samozﬁejmû také maminky, babiãky, dûdeãky, tetiãky a strejãky ) ale hlavnû dûti

  


jednodu‰e vyrobit pﬁáníãka pomocí razítek z brambor a ti odváÏnûj‰í se mohou
pustit i do „vy‰ívan˘ch“ pﬁáníãek. Proto neváhejte a pﬁijìte v úter˘ do
JAHODY, tvoﬁit zaãneme v 16 hodin.
20. 12. ãtvrtek – Vánoce v JAHODù
Poslední JAHODOV¯ klub pﬁed ·tûdr˘m dnem bude cel˘ ve vánoãním
duchu. Nebude chybût ozdoben˘ stromeãek, vánoãní zvyky a ani vlastnoruãnû vyrobené cukroví. A moÏná pﬁijde i JeÏí‰ek. Tak neseìte doma a pﬁijìte za námi do JAHODY!
21. 12. pátek – cel˘ den Vánoãní klub

S barvami v ruce a pﬁi poslechu relaxaãní hudby mÛÏete objevovat svÛj vnitﬁní svût. V Mot˘lku od 18 hodin, cena 100,– Kã.
Pﬁihlá‰ky u Lucie Krísové na v˘‰e uveden˘ch kontaktech.
13. 12. ãtvrtek Vánoãní divadélko „O JeÏí‰kovi“ – v Galerii
14 od 17.30.
Vánoãní besídky pﬁipravujeme na poslední t˘den pﬁed Vánocemi v dopoledních hernách, ve ‰koliãce i v úterním dûtském klubu. Pod stromeãkem dûti najdou krásné nové hraãky do mot˘lkovské herny.

Do na‰í keramické dílny zveme v‰echny, kteﬁí si chtûjí vydechnout v pﬁedvánoãním shonu a sváteãnû se naladit. Dvû setkání,
pﬁi kter˘ch si vytvoﬁíte a naglazujete své orginální keramické betlémy nebo vánoãní ozdoby, budou okoﬁenûny poslechem stylové
hudby a povídáním o tradicích



i ozdÛbky nutno
pﬁinést
vlastní.
I v tomto pﬁípadû je
nutné pﬁihlá‰ení (tel. 608
134 744).
5. 12. Mikulá‰ská nadílka se scénkou dûtí Z·, program Dûti dûtem. Nutno se pﬁihlásit na tel. 775 204 208
Páteãní herny 9.30–11.30 budou probíhat na téma Malujeme vánoãnû
Vánoce. Kontakt. L. Pernicová tel. 777 596 163
20. 12. se v‰ichni tû‰íme na Vánoãní besídku s Beránkem, na které si
zazpíváme koledy, pochutnáme na cukroví a pﬁedev‰ím si zahrajeme pﬁíbûh
o narození JeÏí‰e.

na ·tûdr˘ den 24. 12. Pﬁijìte popﬁát krásné Vánoce koníkÛm.
Zazpíváme si ve stájích koledy, dáme koníãkÛm dárky – mrkve, jablíãka, co kdo pﬁinese; popﬁejeme si krásné Vánoce a pobûÏíme domÛ na houbového kubu. Maminky zatím doma budou
mít klid v‰echno pﬁipravit. Nikdo je nebude zlobit, protoÏe, kdo
si hraje s koníky a zpívá koledy, ten nezlobí. Pro více informací
volejte prosím 22.12. a 23.12. na tel. 776 582 848 – Markéta ·ulcová.
P¤EJEME KRÁSNÉ VÁNOCE V·EM NA·IM DùTEM, JEJICH
RODIâÒM, V·EM NA·IM SPONZORÒM A V·EM, KDO NÁM DRÎÍ
PALCE!
VÍCE INFORMACÍ O NÁS A NA·Í âINNOSTI NA
WWW.ZAJICEKNAKONI.CZ



Vánoční pozvánka
FIT STUDIO D
V DIVADLE
V HORNÍCH POâERNICÍCH

11. prosince 2007 v 18 hodin
JSTE SRDEâNù ZVÁNI
Votuzská 322/12
fitstudio@seznam.cz
mobil 605 935 980
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Zveme vás na koncerty ZUŠ
po 3. 12. 18 hod.
Galerie 14, âern˘ Most, Vánoãní koncert ÏákÛ ZU·
ãt 6. 12. 17.30 hod. Galerie 14, âern˘ Most, Koncert ÏákÛ klavírní tﬁídy
ãt 13. 12. 14 hod.
KC Domeãek – Vánoãní koncert ÏákÛ ZU· pro seniory
V programu se pﬁedstaví Ïáci hudebního a Ïáci literárnû-dramatického oboru
ãt 13. 12. 18 hod.
·pejchar Chvalské tvrze – Vánoãní koncert ÏákÛ ZU·
V programu se pﬁedstaví Ïáci hudebního oboru
a pûveck˘ sbor Paleãek
ne 16. 12. 17 hod.
Staromûstské námûstí – Vánoãní koncert pûveckého
sboru Paleãek. Koncert se koná v rámci Vánoãních
trhÛ
po 17. 12. 18 hod.
Divadlo Horní Poãernice, Vánoãní koncert ÏákÛ ZU·
V programu se pﬁedstaví Ïáci hudebního oboru, Ïáci
literárnû-dramatického oboru a pûveck˘ sbor Malíãek





Letem vánočním světem
ProleÈte se s námi vánoãním ãasem nad
v‰emi kontinenty. Tﬁi tisíce let zpátky – aÏ
k poãátku vánoãních svátkÛ na území Evropy
i v jin˘ch zemích svûta. Zábavnou formou se
dozvíte, jak, proã a ve kter˘ch dnech lidé tyto
svátky slaví v rÛzn˘ch koutech Zemû. Poznáte,
jaké mají jinde zvyky, na ãem si pochutnávají i jak je to s nadûlováním dárkÛ. Kdo je nejmlad‰í a kdo nejstar‰í ze v‰ech JeÏí‰kÛ a SantÛ. Kdo byl, jak
Ïil a kde odpoãívá Mikulá‰ a jaké jsou tedy tradice vánoãních zvykÛ v Evropû i ve svûtû. Usly‰íte vánoãní písnû z âech i ciziny z minulosti i souãasnosti.
Zazní i trochu klasiky z pera W. A. Mozarta. Zpûv, mluvené slovo a hru
na trubku, flétnu a kazzu provází studiovû nahran˘ orchestrální playback.
Provázet budou Drahomíra Vlachová a Jan Vízner. Aãkoliv je pﬁedstavení
urãeno pﬁeváÏnû seniorÛm, zváni jste v‰ichni – ve stﬁedu 19. prosince od
16.30 hod. do Galerie 14.

 Pozor na zloděje

BlíÏící se vánoãní nákupy nepﬁiná‰ejí jen pohodu, ale dokáÏí v mÏiku sváteãní konec roku dokonale zkazit. Jako
pﬁíklad lze uvést nepﬁíjemnou událost,
která se pﬁihodila ‰edesátileté Ïenû
z devátého praÏského obvodu. Ta si
vyrazila na nákupy obtûÏkána ta‰kou
a kabelkou, bedlivû vybírala zboÏí
z regálÛ a kladla ho do nákupního vozíku. Po nûjaké dobû si obû osobní zavazadla do vozíku odloÏila, aby si tak
uvolnila ruce pro snadnûj‰í manipulaci se zboÏím. Dle její pozdûj‰í vûrohodné v˘povûdi na policejní sluÏebnû
mûla Ïena kabelku i ta‰ku stále na
oãích. Nemohlo se proto nic pﬁekvapivého stát. Nakupování ‰lo rychleji
a pohodlnûji. A pﬁeci. Podcenûní dané
situace a chvilkové nepozornosti nakupující paní vyuÏil kolemjdoucí nenechavec. Pﬁekvapená Ïena tak zÛstala ve
vteﬁinû stát mezi regály obchodního
stﬁediska pouze s nákupem uloÏen˘m
ve vozíku. Obû zavazadla byla pryã i s penûÏenkou
a hotovostí 9 500 korun, zmizely rovnûÏ osobní
doklady. Z pohodlného nákupu se tak kvÛli její
lehkováÏnosti stala traumatizující událost.
Jak pﬁedcházet tomuto druhu trestné ãinnosti
a takové roli? Zejména je nutné si uvûdomit, Ïe

zde platí staré ãeské pﬁísloví „pﬁíleÏitost dûlá zlodûje“. Proto je dÛleÏité prvotnû nepodceÀovat
danou situaci a nevytváﬁet tak Ïivnou pÛdu pro
takové zlodûje. Hlídat si odloÏené vûci v ko‰íku
a penûÏenku mít pokud moÏno pﬁi sobû. Podstatou této kriminality je skuteãnost, Ïe zákazník se

zamûﬁí v inkriminovanou chvíli na vlastní smûr nákupu a jeho viditelnost potencionálního pachatele krádeÏe se v tu
chvíli pohybuje pouze okolo 30 procent.
Pﬁes stále se zlep‰ující elektronické prostﬁedky prevence, umístûné v dan˘ch
provozovnách, není jednoduché pﬁedvídat z chování nakupujících budoucího pachatele ãi jej dokonce odhalit.
I oznamování oãit˘ch svûdkÛ je spí‰e
v˘jimkou. Z toho je zﬁejmé, Ïe pﬁípadné zadrÏení pachatele je‰tû na místû ãinu
b˘vá ve velk˘ch hypermarketech a pﬁedev‰ím pak v dobû vánoãních nákupÛ
skuteãnû ojedinûlé. Tato trestná ãinnost
se tak stává pro mnohé zlodûje ãast˘m
zdrojem snadného pﬁíjmu. I proto apeluji na v‰echny spoluobãany, zejména
ale na star‰í dÛvûﬁivé osoby.
Chcete-li proÏít vánoãní a novoroãní svátky jako skuteãné chvíle pohody,
lásky a rodinného ‰tûstí, dodrÏujte zásady bezpeãného chování. Nevytváﬁejte
svojí lehkováÏností situaci pro zmínûné nenechavce
a nevystavujte se tak zbyteãnû hodnû smutné roli
obûti krádeÏí.
Policie âR, O¤ Praha III.,
nprap. Bibiana Fuchsová







Pozvánka pro seniory,
soutěž pro děti








 
 



Vánoce v Galerii 14

Zveme v‰echny seniory, kteﬁí jiÏ kdysi rádi nav‰tûvovali na‰i
knihovnu a nyní mají z nového v˘pÛjãního systému strach, k pﬁedvánoãnímu posezení, které se uskuteãní v pondûlí 17. prosince od 10
hodin. Samozﬁejmû uvítáme i v‰echny ty, kteﬁí si chtûjí zavzpomínat na vánoãní tradice a zvyky, zazpívat si koledy a seznámit se blíÏe s knihovnou.Vedle
této novinky chystáme jako kaÏd˘ rok pro dûti soutûÏ na téma „ Betlém“. Letos
bude ponûkud netradiãní. Na papír o rozmûru A4 nakreslete sebe a to, co byste darovali JeÏí‰kovi, kdyby se narodil v dne‰ní dobû. Na zadní stranu napi‰te
své jméno a pﬁíjmení, vûk, pﬁípadnû ‰kolu a tﬁídu, dále druh daru i to, kde by
se JeÏí‰ek mohl narodit. V‰echny obrázky vystavíme a nejzajímavûj‰í odmûníme. Uzávûrka soutûÏe je 7. prosince v 15 hodin.
Na seniory i dûti se tû‰í va‰e knihovnice z poboãky Hloubûtín















 


Adventní zájezdy






K ãasu pﬁedvánoãnímu patﬁí také adventní zájezdy do zajímav˘ch míst na‰í
republiky i za hranice. Spojují zdánlivû nespojiteln˘ nákupní shon souãasnosti s prohlídkou historie a rozjímáním nad adventní v˘zdobou nav‰tíven˘ch míst. S pestrou nabídkou tûchto zájezdÛ pﬁichází cestovní kanceláﬁ
Dalmacijatour z âerného Mostu, Bryksova 729/69. Ty z listopadu a prvního prosincového víkendu uÏ mají zájemci za sebou, na sv. Barboru ve ãtvrtek 4. prosince mÛÏete vyrazit do polského Klodzka, v sobotu 8. prosince pﬁicházejí na ﬁadu DráÏìany, VídeÀ, Vamberk, Berlín, Mí‰eÀ, Chiemsee,
Norimberk, Regensburk, Salcburk nebo Weiden, o t˘den pozdûji v sobotu
15. prosince máte na v˘bûr Bad Ischl, Mnichov, Linec a znovu DráÏìany,
Mí‰eÀ a Norimberk. Ceny adventních zájezdÛ se podle vzdálenosti pohybují od 390 do 860 korun. BliÏ‰í informace o nich vám ochotnû poskytne
Tomislav Vojnoviã na telefonních ãíslech 281 910 099 a 607 208 673, také
na na info@dalmacijatour.cz pﬁípadnû je najdete na www.dalmacijatour.cz.
vok



17-20_vanocni pril_P14

26.11.2007

15:45

Stránka 20

Vánoãní pﬁíloha

20

PROSINEC 2007

Sváteční zvyky a symboly

V

kaÏdém roãním období se na celém svûtû setkáváme s rÛzn˘mi
zvyky a symboly. Nejvíce jich b˘vá kolem velikonoc a hlavnû
koncem roku pﬁi vánoãních a novoroãních svátcích. My vám
na této stranû nabízíme pohled do Kazachstánu a na stranû 22
do ·védska, ov‰em pﬁipomenout bychom si mûli i na‰i kotlinu.
Ke ·tûdrému dni patﬁí uÏ po staletí adventní vûnec, stromeãek,
vánoãní kuba, kapr, salát, cukroví a dárky, ale také ﬁada vánoãních zvykÛ jako
lití olova, objevování hvûzdiãky v jablku, házení stﬁevíce nebo pÛlnoãní m‰e,
to v‰e podbarvené rodinnou pohodou a sváteãním rozjímáním. Z pﬁelomu
roku nám dnes zÛstalo snad jen bujaré veselí, ale nebylo tomu vÏdy tak. Nûkteré zvyky i symboly se prostû z na‰eho Ïivota vytrácejí, coÏ platí také pro
svátky novoroãní. A tak uveìme alespoÀ nûkteré z nich. Symbolem pﬁíchodu nového roku i oãekáváním budoucna byly zvony, které v té dobû slavnostnû vyzvánûly. Je‰tû dnes jsou zvonky zobrazeny na rÛzn˘ch
pohlednicích. TotéÏ platí také o kominících, kteﬁí b˘vali nedílnou
souãástí mikulá‰sk˘ch prÛvodÛ. Zatímco Mikulá‰, andûl a ãert
v nich zÛstali dosud, kominík se stal novoroãním symbolem. Je‰tû pﬁed padesáti lety b˘valo zvykem, Ïe právû kominíci chodili
pﬁát k novému roku. A kaÏd˘ si na nû pro ‰tûstí rád sáhl. Dnes
chodí pﬁát spí‰ popeláﬁi, ov‰em ti zpravidla ze zi‰tn˘ch dÛvodÛ.
Je‰tû na jeden zvyk se pomalu zapomíná. Dﬁíve se chodilo na Nov˘
rok koledovat. Koledníci byli v‰ude vítáni, poho‰tûni i obdarováni.

Jídlo pěti prstů

V

pﬁedvánoãním ãase jsme
nav‰tívili jednu ze tﬁí
rodin z Kazachstánu,
které v rámci repatriace
na‰ly od záﬁí na âerném
Mostû svÛj nov˘ domov.
Bûhem krátkého setkání jsme se zajímali, jak˘m zpÛsobem jsou zvyklí trávit vánoãní svátky. Podobnû jako
v celém b˘valém Sovûtském svazu
Vánoce v kﬁesÈanském duchu neslaví,
pouze pﬁíchod Nového roku se stromeãkem a dáreãky („Dûdu‰ka maroz,
jolku nam pﬁiÀos“ – dûdeãek Mrazík
nám pﬁinesl stromeãek – tuto ﬁíkanku jsme se uãili i my na ãesk˘ch ‰kolách!).
Krom toho je v‰ak v Kazachstánu zvykem slavit pﬁíchod nového roku aÏ
23. bﬁezna, kdy na ulicích mûst ãi vesnic se postaví jurty, soutûÏí se v jízdû
na koních, peãou se berani a typick˘m pokrmem je „bezbarmak“ neboli jídlo pûti prstÛ. Popíjí se k tomu nejen kumis (kobylí mléko), ale i vodka Smirnov. Jak jsme se dozvûdûli, jsou uÏ tﬁetí generací âechÛ (nikoliv KazachÛ!),
kteﬁí pﬁi‰li z Moravy do Besarábie, odkud jejich pﬁedky „dobrodinec“ Stalin
poslal aÏ do Kazachstánu, kam pﬁijeli po „Ïeleznoj daroge pojezdom“, dál ‰li
pû‰ky, neÏ dorazili ve stepi na „útulné“ místo, kde vykopali studnu a zaloÏili osadu. V nedozírné stepi, kde je v zimû aÏ mínus 40 stupÀÛ a v létû naopak
aÏ plus 40 (rozdíl 80 stupÀÛ!) a prach, Ïije v prÛmûru jen jeden ãlovûk na
jeden kilometr ãtvereãní. Po Kazachstánu se jim pﬁíli‰ nest˘ská, v Praze se jim
líbí, jen je tu málo trávy a stromÛ.
j‰, foto: ves

Materiálnûji zaloÏen˘m
ãtenáﬁÛm pﬁipomeÀme
je‰tû prasátko, spojené
s pﬁíchodem del‰ího dne
a servírované na mnoho zpÛsobÛ bûhem Silvestra i Nového roku.
A tuhle struãnou procházku sváteãními symboly a zvyky zakonãeme podkovou, kterou si
kresba: Petr Drábek
lidé první den v roce
zavû‰ovali nad dveﬁe.
Aby udrÏela v domû hodnû ‰tûstí po cel˘ rok, musela viset ve tvaru písmene U. Pokud by to totiÏ bylo obloukem nahoru, jak to dnes vût‰inou vidíme, ‰tûstí by se vysypalo ven. I v Praze 14 máme nûkolik
koní, a tak vám pﬁejeme, abyste pﬁi sváteãních procházkách nûjakou
tu podkovu na‰li. A nezapomeÀte ji správnû povûsit. Vy ménû ‰Èastní se v pﬁírodû dívejte alespoÀ na ptáãky, kteﬁí jsou rovnûÏ spojeni
s pﬁíchodem del‰ího dne a jsou ãast˘m symbolem novoroãenek i sváteãních pohlednic.
vok

U

Pozvání na mše

Ï tradiãnû se na ·tûdr˘ den uskuteãní v na‰í mûstské ãásti vánoãní m‰e. V kyjském kostele sv. Bartolomûje zaãíná uÏ v 17 hodin
a slouÏit ji bude zdej‰í nov˘ faráﬁ, sedmatﬁicetilet˘ Polák Edward
Walczyk. Shodou okolností se s novou tváﬁí mÛÏete setkat
i v hloubûtínském kostele sv. Jiﬁí, sedmadvacetilet˘ páter ﬁádu
kﬁiÏovníkÛ Luká‰ Lipensk˘ ohlásil zaãátek na 22 hodin. Je‰tû
o hodinu pozdûji zaãíná tradiãní bohosluÏba Církve bratrské Rajská zahrada
s vánoãními písnûmi, ãtením z bible a sváteãním slovem v Galerii 14 (nám.
Plk.Vlãka 686) na âerném Mostû.
U sousedÛ v Horních Poãernicích probûhne v kostele sv. Ludmily v areálu Chvalské tvrze m‰e svatá nejen na ·tûdr˘ den – v 16 hod. (pro rodiãe s dûtmi, v˘bûr ãesk˘ch koled) a ve 24 hod. (pÛlnoãní vigilie ze Slavnosti narození Pánû), ale i na Hod BoÏí 25.12. v 8.30 hod. a na ·tûpána 26.12. v 8.30 hod.
vok

L



 


Bohoslužby v Libni 




ibeÀská evangelická církev zve na sváteãní bohosluÏby v adventu a o Vánocích. V nedûli 23. prosince jsou od 9.30 hod. spojeny s vánoãním divadlem dûtí a mládeÏe. O den pozdûji zaãínají jedny sváteãní ‰tûdroveãerní bohosluÏby v 16 hodin, druhé
„pÛlnoãní“ ve 22 hodin. A v úter˘ 25. prosince v 9.30 hod.
V‰echny bohosluÏby se konají v Husovû kapli v ulici U po‰ty
mezi Balabenkou a Palmovkou. Podrobnosti na webu http://liben.evangnet.cz/
vok

Kardinál Vlk požehnal varhanům

U




na‰ich sousedÛ v Horních Poãernicích
mûli v nedûli 18. listopadu mimoﬁádnou
událost. Novû instalovan˘m chrámov˘m
varhanÛm v kostele sv. Ludmily pﬁijel
poÏehnat Jeho Eminence kardinál Vlk,
arcibiskup praÏsk˘ a primas ãesk˘, kter˘ se zde od 10 hodin zúãastnil m‰e svaté. V listopadu byla z velké ãásti dokonãena obnova kostela, kter˘ je souãástí Chvalské tvrze, jeÏ bûhem posledních
let doznala rozsáhl˘ch rekonstrukãních zmûn. Nové
varhany v kostele sv. Ludmily pﬁedznamenávají díky
sv˘m parametrÛm zcela jedineãn˘, originální rozmûr
kulturní nabídky v Horních Poãernicích.
text a foto: ves
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PRAGENSIA pod stromeček
Z nepﬁeberného mnoÏství kniÏních
titulÛ, které se objevují mûsíc co
mûsíc na kniÏních pultech, jsme
v pﬁedvánoãním ãase vybrali trojici
nov˘ch kníÏek o Praze. Urãitû potû‰í ty z vás, kteﬁí se rádi touláte jejími
uliãkami, stále vás nûãím dosud nepoznan˘m dokáÏe okouzlit a také si
rádi o Praze nûco nového pﬁeãtete.

mûsta praÏského, jejichÏ autorem je
archiváﬁ a kronikáﬁ Antonín Ederer.
Vydalo nakl. Milpo jako 41. sv. ediãní ﬁady Knihy o Praze. Tato publikace nás sice vede pﬁeváÏnû ulicemi,
které dobﬁe známe z na‰ich v‰edních
dnÛ, jako jsou napﬁ. Jeãná, Jindﬁi‰ská,
Na pﬁíkopû, Vodiãkova ãi Îitná (celkem 50 ulic a uliãek), ale podává nám
pﬁedev‰ím obraz o jejich historii, jak
prostﬁednictvím textu nabytého informacemi, tak díky dobov˘m ãb. fotografiím a rytinám. Na cestû do minulosti nás ãekají mnohá pﬁekvapení,
pohledy netu‰ené z dob je‰tû pﬁed
zaloÏením Nového Mûsta praÏského
a rovnûÏ z ãasÛ jeho budování.

Ulice a uličky
Nového Města pražského
a Vyšehradu
Volné pokraãování dvou úspû‰n˘ch kníÏek Námûstí, trhy a plácky
staré Prahy a Ulice a uliãky Starého

Pražské ostrovy
Mimoﬁádnû zajímavé kníÏka od
osvûdãené autorské dvojice Josef
a Eva Hrube‰ovi s úvodním slovem
primátora Pavla Béma. Vydalo ji
nakl. Milpo a je bohatû ilustrovaná
jak historick˘mi, tak souãasn˘mi pohledy na praÏské ostrovy, které se
zvlá‰È ke konci 19. a ve 20. stol. stávaly kulturním, sportovním a spoleãensk˘m centrem Prahy. V prÛbûhu
ãasu vytváﬁela Vltava, pﬁeváÏnû pﬁi
povodních, bezpoãet ostrovÛ. Nûkteré z nich zÛstaly trvale v pÛdorysu
mûsta, jiné zanikly, kdyÏ si je vltavská voda vzala zpût. Jiné ostrovy
vytvoﬁila lidská ruka, v pﬁípadû Císaﬁ-

Dolní Počernice
Reprezentativní obrazová
monografie o historii a souãasnosti Dolních Poãernic.
KníÏka se rodila pomûrnû
dlouho v grafickém atelieru
Citadela, ale nakonec její v˘sledná
podoba má v‰echny kvality, aby potû‰ila jak místní obyvatele, tak náv‰tûvníky této pÛvabné obce. Na první
pohled zaujme mnoÏstvím fotografií,
od historick˘ch aÏ po ty velkoformátové, jeÏ pﬁibliÏují zdej‰í kulturní
dominanty, Ïivot v obci a pﬁírodní
krásy a malebná zákoutí. Kniha je
ãlenûna do kapitol: Historie obce,

V˘znamné památky, Pﬁíroda
a krajina, Îivot obce v první
polovinû 20. stol., Historie
‰koly v D. P., Dolní Poãernice v druhé polovinû 20. stol.,
Dolní Poãernice charitativní…, Zajímavé osobnosti spojené
s D. P., Duchovní Ïivot v D. P. a jeho
historie, Obãanské a neziskové organizace, Kultura po roce 1990,
Poãernice v˘tvarné, Sportovní kluby, Souãasn˘ obraz D. P., Strategie
budoucnosti D. P. Závûr patﬁí ukázce z pﬁipravované knihy o historii
Dolních Poãernic od Doc. Ing. arch.
Franti‰ka Ka‰iãky, CSc.

kresba: Petr Drábek

ské louky to bylo zﬁízení velkého pﬁístavu. Zjistit pﬁesn˘ poãet a názvy
zanikl˘ch ostrovÛ a ostrÛvku je prakticky nemoÏné. V knize se rovnûÏ
doãtete o PraÏské paroplavební spoleãnosti a o protipovodÀov˘ch opatﬁeních na ochranu Prahy.

V knihkupectví
Havana
před vánoci
Mochovská 38, Hloubûtín,
pavilon Havana –
u stanice metra,
tel. 281 866 125, 777/906 295.
Otevírací doba:
pondûlí aÏ pátek 8–18 hod.
Toulavá kamera 5 (Tou‰lová, Mar‰ál), 269,– Kã, vydal Freytag&Bernát. Dal‰ích 50 tipÛ na zajímav˘
v˘let do v‰ech koutÛ na‰í zemû, kniÏní verze populárního televizního
poﬁadu vychází tentokrát i s DVD.
Vzdálen˘m nablízku (Halík) 239,–
Kã, vydalo NLN. Kniha o vztahu
víry a nevíry tváﬁí v tváﬁ aktuálním
problémÛm na‰í doby, kterou ocenili ameriãtí recenzenti slovy: „jedná
se o dílo jednoho z nejoriginálnûj‰ích náboÏensk˘ch myslitelÛ souãasnosti.“
Mu‰le a jiné odposlechy (Legátová), 195,– Kã, vydal Pistorius. Úsmûvná kníÏka drobn˘ch pﬁíbûhÛ, zasazen˘ch do svûta králÛ, drakÛ a vil,
odkr˘vá tajemství lidské psychologie a chování.
1001 filmÛ, které musíte vidût, neÏ
zemﬁete (Schneider), 999,– Kã, vydal Volvox globator. Dotisk knihy,
která by nemûla chybût Ïádnému
milovníku svûtové kinematografie.
Miláãci, máte se na naã tû‰it!
(Welshman), 269,– Kã, vydala Paseka. Podtitul knihy Zvûrolékaﬁem na
anglickém venkovû ﬁíká v‰e, kniha
v Herriotovû stylu líãí humorné pﬁíbûhy mladého veterináﬁe, kter˘ má
za ‰éfku v˘bornou zvûrolékaﬁku
a kter˘ se zamiluje do pÛvabné sestﬁiãky Lucy...
Tﬁikrát Flap Tucker (De Poy),
249,– Kã, vydal Alpress. V Americe
uznávan˘ autor nám pﬁedkládá tﬁi
detektivní pﬁíbûhy ze souãasn˘ch
Spojen˘ch státÛ s hlavním hrdinou
detektivem Flapem Tuckerem.
Plout na vlnách podivna (Powers),
249,– Kã, vydal Laser. V˘borná pirátská fantasy plná dobrodruÏství, romantiky a magie, smûs historické
reality, atraktivního prostﬁedí a fantastick˘ch prvkÛ.
Knihy dÏunglí (Kipling), 599,– Kã,
vydalo Brio. Netradiãní, dárkové
vydání slavné knihy, velk˘ formát
s ilustracemi Adolfa Borna.
Korespondence II. (Voskovec +
Werich), 538,– Kã, vydalo nakl.
Akropolis. Druh˘ svazek prozatím
nezvûﬁejnûné korespondence, kterou
si v prÛbûhu nûkolika desetiletí vymûnovali pﬁes oceán dva velcí pﬁátelé a herci Voskovec + Werich.
Dar (Nabokov), 389,– Kã, vydala
Paseka. Vytﬁíben˘ styl a netradiãní
kompozice v dosud nepﬁeloÏeném
románu, v˘razné autobiografické
ladûní a konfrontace exulanta se
vzpomínkami na pﬁedrevoluãní Rusko a exilové prostﬁedí Berlína.
P˘cha a pﬁemlouvání (Austenová
Jane), 207,– Kã, vydal Mozart publishing. U nás poprvé vydan˘ román
známé anglické romantické autorky,
která se ve svûtû proslavila románem
P˘cha a pﬁedsudek.
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Snack bar a restaurant ATLANTA

o hloubûtínské Atlanty, jeÏ se
nachází pﬁed betonovou zdí
Kbelské ulice na kraji malého parãíku ve vile s penzionem, vyráÏí ná‰
redakãní kolektiv za sychravého, nevlídného (padá sníh s de‰tûm) listopadového odpoledne. Tû‰íme se na
prostﬁedí restaurantu v té nejvy‰‰í
úrovni (druhá cenová skupina) jako
pﬁedvánoãní a rozluãkové gastrozastavení v leto‰ním roce
A jak se nám líbilo a ba‰tilo
v Atlantû? K úrovni druhé cenové
skupiny má asi tak daleko, jako je
z Hloubûtína do pravé Atlanty. Je to
normální hospoda s barov˘m pultem,
na podlaze o‰oupan˘ zelen˘ kovral
(moÏná jekor), jenÏ pamatujeme
z ob˘vákÛ dob reálného socialismu,
sice sladûné zelené ubrusy, zato
opr˘skané Ïluté Ïidle.

D

Marnû jsme v interiéru hledali
nûjak˘ symbol Atlanty. Objevili jsme
jen fotografii s mrakodrapy, ov‰em
zda jde o mûsto, kde byla pﬁed jede-

nácti lety olympiáda, personál nevûdûl. Dva z nás v restauraci zábly ruce
a nohy – a ani se neptejte, jak tomu
bylo na WC! Pouze kolegovi Pavlovi V. bylo, aã jen v triãku, teplo, jeÏ
vyzaﬁoval jak radiátor. Také si z nás
tﬁí nejvíce pochutnal na bramboráãkách s dﬁevorubeck˘m gulá‰kem,
coÏ bylo na nudliãky nakrájené
vepﬁové s fazolov˘mi lusky a zeleninovou oblohou. Dal‰í jídlo – vegetariánské fusilli se ‰penátem a mozzarrelou ponûkud vázlo v krku, ale
dalo se to vydrÏet, proti filé s bramborem námitky nebyly. Jídelníãek
jinak nabízí pomûrnû ‰irok˘ sortiment: 7 studen˘ch a 4 teplé pﬁedkrmy, nûkolik polévek dle denní nabídky, 4 druhy ryb a 10 variant salátÛ,
6 bezmas˘ch jídel, 4 tûstovinové
pokrmy, 5 specialit (napﬁ. vepﬁová
panenka s jablky), 11 jídel na objed-

GASTRO

návku, 7 druhÛ pﬁíloh, 5 dezertÛ
a zákusky dle nabídky, 6 chuÈovek
k pivu a 6 jin˘ch k vínu. A neuvûﬁiteln˘ch 15 tepl˘ch a 13 studen˘ch
nealkoholick˘ch nápojÛ, coÏ vám
nabídne k pití jen málokterá restaurace. Na ãepu desítka Gambrinus za
23 korun s mírou akorát a teplotou
o nûco vy‰‰í a plzeÀská dvanáctka
za 29 korun. Bûhem poledne se tu
kouﬁí, coÏ by nám jako nekuﬁákÛm
vadilo, pokud bychom v restauraãním sále nebyli témûﬁ sami. Dûtskou
Ïidliãku jsme v lokále nevidûli
a vzhledem k povolenému kouﬁení
bychom mrÀouskÛm ani vstup nedoporuãovali. Stejnû tak by neuspûli
vozíãkáﬁi, kvÛli absenci bezbariérového vstupu.
Obsluhující personál byl na nás
mil˘, ov‰em divil se, na co Ïe si je
fotíme? Aby se nûkdo takto divil, to
se nám v gastroprÛvodci za cel˘ rok
stalo vÛbec poprvé. DÛvod jsme
pochopitelnû neprozradili – jen jim
do‰lo, Ïe nejsme z TV Nova ani
z âT!
red

Naše hodnocení
První dojem:
Kvalita obsluhy:
Nabídka:
Gurmánsk˘
záÏitek:
Sociální zázemí:
Celkov˘ dojem

70 %

průvodce
Prahou 14

e
4
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Zámecký park v Hostavicích
uplynul˘ch t˘dnech se uskuteãnila ﬁada jednání ve vûci kácení
stromÛ v hostavickém zámeckém
parku. Toto kácení oficielnû nazvané “pûstební zásahy v zámeckém parku” vychází z dendrologického prÛzkumu zpracovaného ing.Tomá‰em
Pilaﬁem na objednávku OÎP Mâ Praha 14.
Tûchto jednání se úãastnil Kyjsk˘ obãansk˘ klub, OS Jahodnice (v k. ú. Hostavice) a OS Za budoucnost Hostavic spoleãnû s dal‰ími

V

místními obãany. PrÛbûhy jednání
byly dost bouﬁlivé a velice tûÏko se
hledaly moÏné kompromisy. Pﬁedstava pokácení 154 stromÛ vyvolala
u na‰ich obãanÛ okamÏitou reakci se
snahou zachránit co nejvût‰í poãet
stromÛ navrÏen˘ch ke kácení. Jednání probíhala na místû pﬁímo v parku a hledalo se ﬁe‰ení.
Nalezení ﬁe‰ení ãi nûjakého kompromisu bylo a je ztíÏeno tím, Ïe ﬁadu
let se do parku neinvestovalo, park
je silnû zanedban˘. Z tohoto stavu

vychází nutnost provést urãité zásahy vedoucí ke zlep‰ení situace. RozloÏení tûchto zásahÛ do nûkolika let
by nebylo zﬁejmû tak bolestivé jako
nynûj‰í návrh na tak masivní kácení.
Lze pochopit snahu Mâ Prahy 14
investovat pﬁidûlené finanãní prostﬁedky na tuto akci, protoÏe není
nikde zaruãeno, Ïe pro rok 2008
budou pro pûstební zásahy v zámeckém parku pﬁidûleny dal‰í finanãní
prostﬁedky.
Jak bylo jiÏ uvedeno, park je silnû
zanedban˘, ﬁada stromÛ je ve ‰patném stavu. Zpﬁístupnûní parku by
bylo nyní pro veﬁejnost bezpeãnostním rizikem. Oddalování pûstebních
zásahÛ – kácení – v závûru leto‰ního
roku je moÏná chybou, protoÏe dal‰í zásahy bude moÏno uskuteãnit aÏ
na podzim pﬁí‰tího roku. Navíc oddálením pûstebních zásahÛ, byÈ tﬁeba
v omezeném rozsahu, by se oddálila
i moÏnost park zpﬁístupnit.
Spoleãn˘m a jednotn˘m názorem
zástupcÛ obãanÛ bylo to, Ïe celá akce
je pﬁíli‰ uspûchaná, Ïe není pﬁipravena koncepce celkového vyuÏití
zámeckého parku. A právû z této koncepce by mûly vycházet uvaÏované
pûstební zásahy, úprava a oprava stávajících sportovních hﬁi‰È s umûl˘m
povrchem, úprava ãi znovuzﬁízení
pochÛzkov˘ch komunikací v parku
tak, aby je bylo moÏno vyuÏívat ‰irokou místní veﬁejností.

MnoÏství pokácené dﬁevní hmoty
je dle pﬁedloÏeného návrhu znaãné
a nikde není uvedeno, jak bude s takto získanou dﬁevní hmotou naloÏeno.
âasto jde o silné zdravé stromy pouze pﬁekáÏející správnému rÛstu korun
vedle stojících stromÛ. Zdravé, tvrdé dﬁevo je na souãasném trhu dost
cenûno a proto obãany zajímá i tato
vûc.
V souãasné dobû jsou zapoãaté
pûstební zásahy v zámeckém parku
pﬁeru‰eny z dÛvodu rozhodnutí âIÎP,
protoÏe mûlo údajnû dojít k poru‰ení právních pﬁedpisÛ.
Ve‰keré dûní kolem zámeckého
parku sledujeme a je na‰í snahou
zúãastnit se v‰ech jednání i tehdy,
kdyÏ informace o termínu pﬁijde dva
dny pﬁed tímto jednáním. Zaji‰tûní
na‰í úãasti je pak dost sloÏité, ale je
v i na‰em zájmu omezit moÏné negativní dÛsledky nûkter˘ch rozhodnutí
orgánÛ státní správy. Na‰ím cílem je
zajistit, aby park v blízké budoucnosti nabízel bezpeãné sportovní
a rekreaãní vyuÏití obãanÛm Hostavic za podmínek pouze bezpodmíneãnû nutn˘ch zásahÛ do zelenû.
za OS Jahodnice (v k. ú. Hostavice)
Franti‰ek âuchal
ing.Václav Matu‰ek
zastupitel Mâ Praha14 Jiﬁí ·ebek
za SNK Evrop‰tí demokraté

Stanovisko odboru životního prostředí
vodem je tﬁeba sdûlit skuteãnosti, které nezbytnû souvisejí s pﬁipravovan˘m kácením dﬁevin
v zámeckém parku. JiÏ v ãervnu 2006 zadal OÎP
ÚMâ Praha 14 vypracování posudku na stav zelenû s navrÏen˘mi opatﬁeními na parcele ã. 145, k. ú.
Hostavice. Na základû tohoto zadání byl vypracován dokument „Pûstební zásahy v zámeckém parku v Hostavicích“, kter˘ zpracoval Ing. Tomá‰ Pilaﬁ,
autorizovan˘ architekt pro obor zahradní a krajináﬁská tvorba. V tomto dokumentu navrÏené probírky mají charakter neodkladn˘ch pûstebních opatﬁení tedy zásahÛ, které je tﬁeba provést bez ohledu
na dal‰í vyuÏití prostoru, aby nedocházelo k vzájemnému po‰kozování dﬁevin. V rámci správního
ﬁízení na pokácení dﬁevin v rámci této akce probûhlo nûkolik jednání za úãasti správního orgánu,
zástupcÛ vlastníka pozemku, obãansk˘ch sdruÏení, zastupitelÛ Mâ Praha 14, radního hl.m.Prahy….., odborné veﬁejnosti a místních obãanÛ. Na
základû nûkter˘ch pﬁipomínek pﬁizval správní orgán
je‰tû pana Ing. Tomá‰e Sochu, DiS – znalce v oboru Ochrana pﬁírody, specializace Hodnocení zdravotního stavu a po‰kození dﬁevin, návrh sanaãních
opatﬁení, kter˘ na základû terénní pochÛzky dne
1. 11. 2007 provedl revizní posouzení navrhovan˘ch pûstebních zásahÛ s tímto vyjádﬁením:
Navrhovaná opatﬁení jsou plnû v souladu s projektem, kter˘ je nazván „Pûstební zásahy….“, protoÏe se skuteãnû jedná o tzv. pûstební probírku za
úãelem zlep‰ení kvality porostu. Dﬁeviny urãené
k odstranûní jsou neÏádoucí z hlediska v˘chovy
a zkvalitÀování stromového patra, dále pak z dÛvo-

Ú

dÛ nevyhovujícího zdravotního stavu a provozní
bezpeãnosti. Tyto dﬁeviny mají krátkodobou perspektivu a s vysokou pravdûpodobností by do‰lo
k jejich pﬁirozenému zániku v horizontu jednoho
desetiletí. Zv˘‰enou konkurencí a tûsn˘m sponem
bohuÏel v souãasnosti dochází k po‰kozování habitu kosterních dﬁevin, k deformaci korun a pﬁirozenému vyvûtvování kmenÛ. Tento proces je
Ïádoucí v lesnictví, kde je cílem produkce dﬁeva
bez sukÛ. V zahradní a krajinné tvorbû je cíl opaãn˘ – pûstovat dﬁeviny soliternû nebo v mal˘ch skupinách tak, aby mohla plnû vyniknout jejich druhová jedineãnost a krása.

Navrhované změny
Bûhem terénního ‰etﬁení byly navrÏeny následující zmûny, které se net˘kají celkového zámûru,
ale nûkolika vybran˘ch stromÛ v okolí b˘valého zámku. Tyto dﬁeviny byly shledány cenn˘mi
z dÛvodu mohutného vzrÛstu a zajímavého habitu (ã. 6, ã. 279), v˘jimeãn˘ch ekologick˘ch hodnot (ã. 376, rozpadající se dvojkmen dubu slouÏící jako refugium xylofágního hmyzu, zimovi‰tû
pro nûkteré savce a hnízdi‰tû pro dutinové ptáky).
Tyto dﬁeviny je vhodné v parku zachovat i za cenu
ãásteãné zmûny habitu a zv˘‰en˘ch nákladÛ na
speciální arboristickou péãi. Dále do‰lo k nûkter˘m upﬁesnûním pﬁímo v terénu, kde byly diskutovány stromy, které budou ponechány oproti
pÛvodnímu zámûru, tedy nebude pokácen pÛvodní poãet stromÛ, ale 128 ks listnat˘ch dﬁevin a 11 ks
jehliãnat˘ch dﬁevin.

Provedením navrhovan˘ch opatﬁení nedojde ke
sníÏení dendrologického potenciálu parku, naopak
dojde ke zkvalitnûní stromového patra, k posílení
rekreaãní funkce, zlep‰ení moÏností údrÏby areálu, k zaji‰tûní bezpeãnosti budoucích náv‰tûvníkÛ.
Navrhovan˘ pûstební zákrok je nanejv˘‰ aktuální, v dÛsledku pﬁehu‰tûní porostu jiÏ dochází
k deformaci korun cílov˘ch dﬁevin, vyvûtvování
a zv˘‰enému v˘skytu such˘ch vûtví sniÏujících
provozní bezpeãnost.
V souladu s oãekávan˘m nárÛstem obyvatel
v oblasti Jahodnice-Hostavice byla hledána moÏnost, kde zajistit chybûjící sportovnû rekreaãní
a kulturní zaﬁízení. Vzhledem k tomu, Ïe mûstská
ãást je vlastníkem pouze jedné vût‰í nemovitosti
v této oblasti a to zámeãku – nyní ‰kolní budovy
s pﬁilehl˘m parkem, byla soustﬁedûna pozornost
na sladûní spoleãn˘ch zájmÛ do vnitﬁního prostoru areálu. ProtoÏe do‰lo v prÛbûhu projednávání
k upﬁesnûní poÏadavkÛ na vyuÏitelnost, pﬁedpokládá se vybudování pouze nového venkovního
sportovi‰tû (pro míãové hry), dûtsk˘ch hﬁi‰È, bûÏecké dráhy, sítû pû‰ích komunikací, parkovi‰tû i drobné zahradní architektury vãetnû nového vstupu
z ul. Dﬁínovské. (viz usn. Rady ã. 658/RMâ/2007,
ze dne 13. 11. 2007). Návrh umístûní tûchto zaﬁízení, které nevyÏadují zmûnu územního plánu,
se snaÏí o maximální respektování a zachování
stávající zelenû, vychází z dendrologického prÛzkumu a navrÏen˘ch pûstebních opatﬁení.
ing. Vladmír Vyãichlo
vedoucí odboru ÎP
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ﬁedev‰ím rezidenãní byty, obchodní a nákupní centra, podzemní garáÏe, nové pracovní pﬁíleÏitosti – to jsou nejdÛleÏitûj‰í novinky, které v následujících letech ãekají na obyvatele Prahy 9, pﬁedev‰ím Vysoãan a ãásti Hloubûtína, jeÏ je souãástí devítky.
Jedná se o rozsáhlé území, které kdysi patﬁilo k praÏské periferii, ale dnes zaznamenává díky miliardov˘m investicím developersk˘ boom. JiÏ zaãátkem pﬁí‰tího roku se budou moci lidé zaãít
stûhovat do témûﬁ 1200 nov˘ch bytÛ u ﬁíãky Rokytky v centru
Prahy 9. Do roku 2014 má v této mûstské ãtvrti pﬁitom vzniknout
více neÏ 10 tisíc nov˘ch bytov˘ch jednotek i moderní administrativní a obchodní centra. V‰e obklopeno pﬁíjemnû ﬁe‰en˘m veﬁejn˘m prostranstvím s mnoÏstvím zelenû. Pokud pÛjdou zámûry investorÛ podle plánÛ, mohly by nové Vysoãany pﬁilákat aÏ
13 tisíc nov˘ch obyvatel a vzniklo by zde zhruba 11 tisíc pracovních míst. Tato promûna se dot˘ká i obãanÛ Prahy 14, pro které
se sousední Praha 9 stane je‰tû více pﬁitaÏlivá a atraktivní jak
nabídkou nov˘ch pracovních pﬁíleÏitostí, tak moÏností nákupu
nov˘ch bytÛ, rekreaãním vyÏitím v nov˘ch parcích a rekultivovan˘ch pﬁírodních zónách. Tyto velkorysé zámûry, jeÏ byly pﬁedstaveny novináﬁÛm na tiskové konferenci na Magistrátû hl. m.
Prahy, jen ponûkud opomíjejí problematiku dopravy – v té bude
klíãové vyﬁe‰ení neurastenick˘ch bodÛ na hlavních a páteﬁních
komunikaãních tazích, a to v˘stavbou velmi nákladn˘ch mimoúrovÀov˘ch kﬁiÏovatek, bez kter˘ch se ﬁe‰ení pﬁetíÏené dopravní situace v aglomeraci Prahy 9 a Prahy 14 neobejde.

Zahrady nad Rokytkou I.
Stovky hektarÛ opu‰tûn˘ch nevzhledn˘ch prÛmyslov˘ch oblastí
Vysoãan a Hloubûtína se v posledních letech staly stﬁedem zájmu architektÛ a investorÛ. Desítky projektÛ,
z nichÏ nûkteré se jiÏ realizují a jiné
pﬁipravují, tak pomalu mûní centrum
Prahy 9 na Ïivou a atraktivní mûstskou ãtvrÈ. V polovinû záﬁí zaãala
v Sokolovské ulici stavba tzv. Vysoãanské brány, budovy, která kopíruje kruhové prÛãelí protilehlého obytného domu. Architektonická
kompozice tûchto dvou objektÛ se tak
stane skuteãnou dominantou pomyslného vstupu z Karlína do Vysoãan.
„Kanceláﬁsk˘ objekt pﬁeváÏnû z oceli a skla bude dle projektu terasovitû
vzrÛstat ve smûru z âeskomoravské
ulice. Pﬁírodní ochrann˘ ‰tít vÛãi
dopravnû vytíÏené kﬁiÏovatce Balabenka vytvoﬁí park a stromoﬁadí.
Vysoãanská brána poskytne ve dvou

Sazka Arena, víceúãelové centrum Zelen˘ ostrov – fotomodel
a Kurta Konráda. Kolaudací by mûl
Triangl Point projít do konce prosince.
JiÏ v pﬁí‰tím roce se dokonãí blízk˘ parkovací dÛm se 1 400 stáními.
Tﬁi podzemní a ãtyﬁi nadzemní podlaÏí budou vyuÏívat nejen náv‰tûvníci
arény a dal‰ích zaﬁízení v okolí, ale
i místní obyvatelé, zamûstnanci a turisté. K dispozici budou místa pro
hromadné zájezdy a handicapované
ﬁidiãe.
V dal‰í etapû vznikne západnû od
Sazka Arény rozsáhl˘ obchodní
komplex. V objektu najdou náv‰tûvníci mimo jiné restaurace, kavárny,
kongresové salónky – celkem pﬁes
6 tisíc metrÛ obchodních ploch doplnûn˘ch 700 parkovacími místy.
Dostavba okolí sportovní haly pﬁedstavuje sloÏitou, celkovû osmimiliardovou investici. Koneãnou podobu by mûlo získat v roce 2010. Dvû
mnohopatrové budovy urãené pro
obchodní, hotelové a administrativní
vyuÏití, prostoupené zelení, se budu-

jí mezi víceúãelovou arénou a parkovacím domem.

Ocelářská ulice
Se vznikem Sazka Arény získaly
na v˘znamu pozemky podél Oceláﬁské ulice, která ohraniãuje okolí sportovní haly ze severu. V souãasné
dobû se dokonãilo Music Centrum,
staví se v˘razn˘ objekt L‘Ocelot
a investor zahájil práce na v˘stavbû
bydlení nové generace Tulipa –
Rokytka (I. etapa). V oblasti Oceláﬁské ulice tak vznikne celkem aÏ 400
bytov˘ch jednotek. Pro zb˘vající ãást
tohoto území dokonãuje mûsto regulaãní podmínky. Ty urãují lokalitu pro
bytovou v˘stavbu. Jedin˘m nov˘m
prÛmyslovû-obchodním objektem tak
v této oblasti zÛstane tzv. Inovaãní
podnikatelské stﬁedisko vybudované
z financí Evropské unie. Do území
v okolí Oceláﬁské ulice stále mohou
vstoupit dal‰í investoﬁi.
Na nároÏí ulic Freyovy a Oceláﬁské vznikne Eli‰ka – stavba o zhru-

podzemních a sedmi nadzemních
podlaÏích témûﬁ sedm tisíc metrÛ
ãtvereãních administrativních a pﬁes
tﬁi tisíce obchodních ploch. V podzemí bude k dispozici odpovídající
mnoÏství parkovacích míst,“ pﬁedstavil vstupní bránu do devátého
praÏského obvodu námûstek praÏského primátora Pavel Klega. Hotova by mûla b˘t koncem roku 2009.

Osm miliard v okolí
Sazka Arény
Vysoãanská brána bude stát v tûsném sousedství nové víceúãelové
sportovní haly Sazka Aréna pro 17
tisíc divákÛ, která sportu i kultuﬁe
slouÏí od dubna 2004. Právû její okolí se postupnû zásadnû zmûní. S jejím
designem pro 21. století se sladilo administrativní centrum TRIANGLE POINT umístûné mezi ulicemi âeskomoravská, Oceláﬁská

Pozoruhodn˘ objekt L’Ocelot se zelení a terasou na stﬁe‰e

Proměna Prahy 9

21-29_P14

26.11.2007

15:07

Stránka 27

Informace z Prahy 9

27

PROSINEC 2007

Klub
seniorů

ba 21 podlaÏích urãená k bydlení.
V souãasné dobû se upﬁesÀuje architektonické ﬁe‰ení objektu, pﬁed kter˘m má vést most pro cyklostezku.

Dostavba náměstí OSN
V roce 2004 byla ukonãena pﬁístavba nové budovy radnice Prahy 9,
která odstartovala urbanistické a architektonické zmûny Námûstí OSN.
Na západ od Freyovy ulice projdou
na jaﬁe pﬁí‰tího roku kolaudací objekty Clarion Congress Hotelu
a Obchodní galerie Fénix Vysoãanská. Projekt poãítá s cca 600
pokoji, kongresov˘mi sály pro 1 200
osob, restauracemi a obchodními plochami, vãetnû supermarketu. Na v˘chodní stranû Freyovy ulice plánují
architekti v˘mûnu nehostinn˘ch,
industriálnû ladûn˘ch koutÛ za dal‰í
moderní a pﬁíjemné objekty. Tyto zámûry jsou v‰ak zatím v pﬁípravné
fázi.

Velké rozvojové území
Vysočany
PrÛmyslov˘ areál Vysoãany zabírá zhruba 250 ha vymezen˘ch ulicemi Kbelskou, Podûbradskou, Freyovou a Ïelezniãní tratí. „Jak naloÏit
s lokalitou plnou opu‰tûn˘ch továrních budov zaãala radnice uvaÏovat
v roce 1998. Museli jsme zajistit
vyãi‰tûní plochy a vypracování studie, která by vymezila veﬁejné prostory a zeleÀ, stanovila limity a regulace a rozdûlila lokalitu na logické
celky vhodné pro v˘stavbu,“ popsal
poãátky pﬁemûny areálu starosta Prahy 9 Jan Jarolím. S podporou hlavního mûsta vznikla urbanistická studie
Velkého rozvojového území Vysoãany, která byla základem pro vznik
nyní platného územního plánu.
Páteﬁí nové mûstské struktury
Vysoãan je Kolbenova ulice, která
se zmûní na hlavní mûstskou tﬁídu
s centrem v okolí stanice metra Kolbenova. Do tohoto prostoru se také
soustﬁedily aktivity mnoha investorÛ.
Do mûstskou ãástí velmi vítané revitalizace star˘ch prÛmyslov˘ch objektÛ se pustila spoleãnost
CODECO v jiÏní ãásti Kolbenovy
ulice. Zchátralé budovy se pomalu
mûní na moderní bytové ãi kanceláﬁské prostory. Rekonstrukce památkovû chránûné konstruktivistické vily
z 30. let minulého století je v plném
proudu.
Areál b˘valé továrny Praga leÏí
mezi Kolbenovou ulicí a tokem Rokytky u stanice metra Kolbenova na
trase B. Nûkteré obnovené objekty
s v˘raznou prÛmyslovou architekturou vytvoﬁí komerãní zónu se stovkami pracovních pﬁíleÏitostí. Vedle
toho se v‰ak Praga má stát dal‰í pﬁíjemnou lokalitou pro bydlení, sport

Obytná skupina Hloubûtínská vinice
a rekreaci. Realizace projektu zatím
nezaãala. Na pozemcích b˘valé âKD
Elektrotechnika chystá spoleãnost
Ablon v˘stavbu Kolben Business
Parku, v rámci které kromû jiného
zrekonstruují objekt b˘valé „Mechaniky“. Podle projektu pÛjde o moderní polyfunkãní centrum, jehoÏ
hlavní ãást budou tvoﬁit obytné
a administrativní plochy. Ty doplní
obchody, restaurace, galerie nebo fitness. Samozﬁejmostí je vybudování
podzemních garáÏí. Zpracované objemové studie ﬁe‰í budoucnost areálu âKD Tesla slévárny. PÛvodní
dûlnická a pozdûji zahrádkáﬁská kolonie „âína“ v Hloubûtínû v sousedství vozovny Hloubûtín, kde donedávna stála betonárka, se pﬁemûní na
Park Rokytka. Studie zde poãítá se
zhruba devíti sty byty v nejvíce ãtyﬁ-

chami. Na zb˘vajícím pozemku se
postupnû buduje moderní obytn˘
soubor Nová Harfa spoleãnosti
FINEP. Na jaﬁe leto‰ního roku zkolaudovala prvních 670 z celkového
poãtu dvou tisíc bytÛ.
V blízkosti ﬁíãky Rokytky s bujnou zelení vznikají také Zahrady
a Viladomy nad Rokytkou, obytná
skupina Hloubûtínská vinice, DvÛr
a Rezidence nad Rokytkou a dal‰í
projekty pro bydlení. Vût‰ina z nich
projde kolaudací jiÏ zaãátkem pﬁí‰tího roku. Mûsto zde plánuje vybudovat také sportovnû rekreaãní zónu
se zelenou osou pﬁedstavující tok
Rokytky. Rozsáhlá studie zde poãítá
pﬁedev‰ím s cyklostezkou, ale i trasami pro in-line bruslení, piknikovou
loukou, fontánou i vybudováním nového rybníku v záplavové oblasti ﬁíã-

Území âína v Hloubûtínû, návrh zástavby, Park nad Rokytkou
podlaÏních domech, které by se dle
pﬁedpokladu mûly zaãít stavût v druhé polovinû roku 2008. Stavba potrvá zhruba tﬁi roky. Jasno je u areálu b˘valé spalovny ve Vysoãanech.
Na pozemcích uvolnûn˘ch po demolici vznikl pﬁi Podûbradské ulici pûtipodlaÏní dÛm s komerãními plo-

ky, lemovaného nauãnou stezkou.
VyznavaãÛm sportu by mûly slouÏit
napﬁ. tenisové kurty, jezdeck˘ klub,
ragbyové hﬁi‰tû ãi vodní dráha pro
kajaky.
Z podkladÛ Magistrátu
a Prahy 9, vizualizace z portálu
www.praha.eu, pﬁipravil: j‰

za miliardy

30. kvûtna leto‰ního roku byl
otevﬁen Klub seniorÛ se sídlem
v Domû sociálních sluÏeb v Bojãenkovû ulici v Praze 14. Za necelé pololetí se jeho ãinnost v˘raznû projevila v Ïivotû seniorÛ, kteﬁí
do tohoto klubu docházejí. Nejen
Ïe na‰li ãásteãnou náplÀ v‰edních
dnÛ, ale obohatili se jak o pouãení, tak i zábavu.
Za dobu jeho krátkého pÛsobení se uskuteãnilo mnoho
pﬁedná‰ek z oboru zdravotnictví,
historie, bezpeãnosti i ukázky
v˘roby vánoãních ozdob. Dále se
uskuteãnily 2 poznávací zájezdy,
a to v ãervnu do Îelezn˘ch hor
a v ﬁíjnu do Slaného a jeho okolí.
Oba zájezdy provázel PhDr. Sommer, kter˘ nám pﬁiblíÏil historii
míst, která jsme nav‰tívili. Byly
to velmi krásné zájezdy a v‰em
úãastníkÛm se velmi líbily. Tyto
zájezdy spolu s Mâ Prahy 14
sponzorovala fa Hork˘, která nám
poskytla zdarma krásné klimatizované autobusy a rovnûÏ hradila vstupné do nav‰tíven˘ch objektÛ. Na dobrém fungování na‰eho
klubu se v˘znamnû podílí i ââK,
kter˘ hradí obãerstvení, tj. kávu
nebo ãaj, zákusky a minerálku.
Tuto aktivitu by nebylo moÏno provozovat bez dobr˘ch du‰í
na‰eho klubu, a to zástupkynû starosty Mâ Praha 14 Mgr. Jitky Îákové a vedoucí klubu Mgr. Lhotkové, které se obûtavû starají o jeho
náplÀ a zaji‰Èují v‰e potﬁebné.
I v tomto mûsíci – prosinci
máme pﬁed sebou bohat˘ program. Nejen Ïe se konají je‰tû dvû
pﬁedná‰ky v Centru Welcome ve
Vybíralovû ulici, a to 3. a 17. prosince, ale je na programu i na‰e
vlastní vánoãní beseda, která bude
12. prosince. Dále se bude konat
v‰eobecné vánoãní setkání seniorÛ v Galerii 14 dne 19. 12. Mimo
to jsou plánována je‰tû v tomto
roce 2 divadelní pﬁedstavení.
Jak z uveden˘ch údajÛ vypl˘vá, je ãinnost na‰eho klubu i pﬁes
krátkou dobu jeho trvání velmi
bohatá a pﬁáli bychom si, aby
tomu bylo i nadále.
Jediná vada, která existuje, je
to, Ïe místnost, ve které se scházíme, je pro stále narÛstající poãet
seniorÛ velmi malá, takÏe se tam
mnohdy ani nevejdeme. Obracíme se proto na Mâ Prahy 14 se
Ïádostí o zaji‰tûní vût‰ího prostoru pro na‰e setkávání a vûﬁíme, Ïe pokud to jen trochu pÛjde
na‰í Ïádosti vyhoví.
ProtoÏe se blíÏí konec roku,
pﬁejeme v‰em pracovníkÛm, kteﬁí se na pÛsobnosti na‰eho klubu
podílejí, krásné a pohodové Vánoce a mnoho zdraví a úspûchÛ
v pﬁí‰tím roce.
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dyÏ jsem v létû objevila
v Praze 14 jiÏ tﬁetí trojãata
a pﬁedstavila vám je na stránkách
ListÛ Prahy 14, slibovala jsem, Ïe
v nûkterém z pﬁí‰tích ãísel o nich
napí‰eme víc. Proã právû ve
vánoãním ãísle, je nad slunce jasnûj‰í – holãiãky Krist˘nka, Adélka a Lucinka Sejkorovy totiÏ 4.
prosince slaví narozeniny. Letos
uÏ ‰esté. S maminkou Lucií Sejkorovou jsme uÏ byly domluvené
na setkání, kdyÏ jsme v pﬁedveãer
schÛzky zaÏili s redakãním kolegou zajímavé pﬁekvapení: právû
jsme se vraceli z koncertu Hynka
Tomma v Divadle ABC (na této
dvojstranû), kdyÏ jsme v metru
potkali celou Sejkorovic rodinu.
Hynek Tomm je totiÏ shodou
okolností jejich kamarád a otec
trojãat Marcel Sejkora mu dokon-

K

ynek Tomm z âerného Mostu
patﬁí mezi ty na‰e zpûváky,
kteﬁí nezpívají pﬁeváÏnû jen na playback a pouze za vysoké honoráﬁe. Dlouho se snaÏí vystoupit na
pomysln˘ vrcholek na‰í pop musik.
Má k tomu velké pﬁedpoklady: je
skromn˘, mimoﬁádnû pracovit˘,
talentovan˘ a obdaﬁen˘ krásn˘m
sametov˘m hlasem, díky nûmuÏ
zvládne i písnû z repertoáru fenomenálního Boccelliho, jak v originále, tak s ãesk˘m textem. Na stránkách ListÛ uÏ nûkolik let sledujeme
jeho profesionální dráhu, bûhem níÏ
zatím natoãil dvû CD, nazpíval rovnûÏ písnû, jeÏ by se staly hitem,
pokud by se hrály v médiích, vystupoval i v muzikálech a nazpíval
ústﬁední melodii pro jeden z Tro‰kov˘ch KameÀákÛ. Nejednou také
vystoupil v rámci kulturních akcí
v Praze 14 a v Dolních Poãernicích.
Je‰tû jedno velké plus bych v souvislosti s jeho repertoárem zmínil:
zpívá v âechách hlavnû ãesky! A to
je dnes, kdy se na nás z rozhlasu
a televize doslova valí písnû skoro

vázející kapela Tommband, se kterou zaãal Hynek Tomm vystupovat
v leto‰ním roce. V˘tûÏek z koncertu
byl vûnován dûtem z dûtsk˘ch domovÛ, které si tak budou moci splnit
nûkteré ze sv˘ch pﬁání a snÛ.
j‰, foto: archiv H. Tomma

H

jen v angliãtinû, doslova balzám na
du‰i.
Koncem ﬁíjna a zaãátkem listopadu plakáty na reklamních upoutávkách v metru zvaly na 1. roãník charitativního koncertu Hynek Tomm
a hosté, jenÏ poﬁádala spoleãnost
Outdoor Action s.r.o. v Divadle ABC.
Koncert nav‰tívili pﬁeváÏnû mladí
lidé a mûl velik˘ úspûch. Byl pln˘
melodick˘ch písní v podání nejen
Hynka Tomma, ale i jeho hostÛ:
Zuzany Norisové, Báry Batikové,
Evy Pilarové, Mí‰i Noskové a dívãího tria Inflagranti. Se v‰emi hosty si
Hynek Tomm zazpíval duety. Mil˘m
pﬁekvapením pro diváky byla dopro-

ce sloÏil texty k nûkolika písniãkám. Tak se nám zase potvrdilo,
jak je ten svût mal˘!
Nazítﬁí jsme se se‰li v M·
Obláãek ·ebelova, kam trojãata
chodí uÏ druh˘m rokem. Trojnásobné pﬁivítání maminky, trojnásobná radost, Ïe pÛjdou domÛ.
„Holky chodí do ‰kolky moc rády,
ráno uÏ nemohou dospat, jak se
tû‰í, ale nerady tu jsou odpoled-

Hurá domÛ

21-29_P14

26.11.2007

15:09

Stránka 29

Îijí mezi námi

29

PROSINEC 2007

Prosincová trojčata
ne, protoÏe nechtûjí po obûdû spát“,
vysvûtluje maminka. Paní uãitelka
Helena âíÏková mi ﬁekla, Ïe má na
jejich rozeznávání jednoduch˘ recept
– „ pﬁi jídle sedí kaÏdá jinde a také
jsme s maminkou domluvené, Ïe je
neobléká do ‰kolky v‰echny stejnû.
Kromû toho mají v náu‰niãkách rÛznû barevné kamínky“, usmívá se.
Neb˘t toho, tak by je asi dost tûÏko
rozli‰ovala. KvÛli fotografování pﬁi‰ly ten den v‰echny ve stejném a fakt
byly k nerozeznání. KdyÏ jsme dorazily domÛ do bytu v MaÀákovû ulici, bylo to, jako kdyÏ sem vtrhne velká voda. Trojãat bylo v‰ude plno.
Pﬁesto byla paní Sejkorová obdivuhodnû v klidu a dokonce jsme si

Pﬁivítání maminky ve ‰kolce

Konû prostû milujem!

Pﬁi obûdû sedûly v˘jimeãnû kvÛli fotce u jednoho stolu

jeãná dvojãata – mají stejné pocity,
hrají si spolu, jsou naladûny na stejnou strunu. Lucinka si hraje vÏdycky zvlá‰È a je trochu jiná, je to takov˘ tatínkÛv mazel. Ale povahovû jsou
v‰echny tﬁi odli‰né – na pohled stejné, ve skuteãnosti kaÏdá jiná.“
V Praze 14 uÏ rodina bydlí víc neÏ
pût let a díky dûtem mají prolezl˘
kaÏd˘ její kout. Moc se jim líbí u rybníka MartiÀáku, chodí na dûtská hﬁi‰tû s prolejzaãkami a houpaãkami
a poslední dobou vyuÏívají pr˘ hodnû nabídky neziskovek na nejrÛznûj‰í zábavné akce a soutûÏe. Holãiãky
jsou totiÏ soutûÏivé typy. UÏ rok jezdí na koleãkov˘ch bruslích, kaÏdá má
své kolo a letos v zimû se chystají
s bráchou poprvé na lyÏe. A víte co
by chtûly od JeÏí‰ka? Korálky bindís
a konû – ne Ïivého, staãí z umûlé

mohly u kávy popovídat. Inu, je uÏ
zvyklá. KdyÏ se pﬁed sedmi roky
s manÏelem rozhodli, Ïe si k synovi
poﬁídí je‰tû druhé dítû, ani ve snu
netu‰ili, co je ãeká. Tﬁíletému Marcelovi tehdy v prosinci 2001 pﬁivezli domÛ hned tﬁi ségry. „Bylo to na
nûj moc miminek najednou a dost
trpûl tím, Ïe se v‰ichni vûnují pﬁeváÏnû jim. Nûkdy si mi dokonce
postûÏuje, Ïe by chtûl b˘t jednou
z nich. Má pocit, Ïe je o nû vût‰í
zájem. Ale zase k babiãce ãi k tetû jezdí vÏdycky on, protoÏe tﬁi dûti najednou na hlídání nikdo nechce.“
Jaké to je mít takovou velkou rodinu a jaké vlastnû jsou va‰e dûti?
„Kamkoliv pﬁijdeme v‰ichni, jsme
stﬁedem pozornosti – samozﬁejmû
kvÛli trojãatÛm a je nás zkrátka hodnû. Je‰tû se nám s manÏelem nikdy
nestalo, abychom mûli tﬁeba víkend
pro sebe, vÏdycky alespoÀ jedno dítû
zÛstane doma. A jaké jsou? Marcel
je introvert, rád lyÏuje a hraje ‰achy.
Ze sv˘ch sester má nejradûji vÏdycky
tu, která je ochotna si s ním hrát.
Adélka a Krist˘nka jsou jednovajeãné a mají to spolu tak, jako jednova-

V metru pﬁi cestû z koncertu Hynka Tomma v Divadle ABC. Vedle tatínka sedí devítilet˘ syn Marcel a vzadu Lucinka. Na klínû má Adélku a vedle maminky je Krist˘nka.

hmoty, ale musí mít buì kﬁídla, nebo
alespoÀ krásnou hﬁívu a ocas.
A samozﬁejmû tﬁikrát! Adélko,
Krist˘nko, Lucinko v‰echno NEJ
k narozeninám a krásné Vánoce.
ves, foto: autorka, j‰ (1)
a archiv rodiny Sejkorovy (l)

Z loÀsk˘ch – pát˘ch narozenin. Ty
leto‰ní 4. 12. jsme do prosincového
ãísla nemohli stihnout

I koãárek na panenky – jako v‰echno ostatní – musí mít Sejkorovi tﬁikrát

30-34_inz_P14

26.11.2007

15:16

Stránka 30

Inzerce

30

PROSINEC 2007

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY na PROSINEC
V Humenci x Sadská
Mochovská x Zeleneãská
Svépravická x ·estajovická
Poﬁíãanská x Klánovická
Konzumní x Na Obrátce
Nehvizdská x Zeleneãská

Cidlinská x Mar‰ovská
Lásenická x Lipnická
Novozámecká x Vidlák
5.12.
Velkoobjemové kontejnery jsou pﬁistavovány
do 14 hodin dne dle rozpisu.

Ze systému
MČ Praha 14

Liblická x Klánovická
Hejtmanská x Vranovská
Tálínská x Oborská
·imanovská x Za ‰kolou
Nedvûdická x ÎehuÀská

10.12.

Tálínská u ã.p. 15
Vírská x Branská
Cvrãkova x Burdova
Splavná x Svárovská
Babylonská x Jordánská
Stropnická x Za âern˘m Mostem

12.12.

VodÀanská x Skorkovská
Koclíﬁova x Kaãínská
Horusická x Osická
Hamerská x Církviãná
RoÏmberská x Podli‰ovská
Dﬁítenská x Velkoborská

17.12.

Jednostranná
Karda‰ovská u obch. stﬁediska
Chvaletická x Vizírská (chodník)

19.12.

9. kvûtna x Písãitá

4.12.

Rone‰ova x Volkova

5.12.

·romova x Gen. Janou‰ka

6.12.

Va‰átkova x DoleÏalova

11.12.

Bryksova x Fejfarova

12.12.

Bobkova proti ã.p. 747

13.12.

Travná x Kostlivého

17.12.

Trytova x Paculova

18.12.

Kpt. Stránského x Vybíralova

19.12.

Velkoobjemové kontejnery jsou pﬁistavovány
do 11 hodin dne dle rozpisu a odváÏeny následující den.

DÛleÏité upozornûní:
V lednu a v únoru 2008 nebudou velkoobjemové kontejnery pﬁistavovány!

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, pﬁípadnû
elektrospotﬁebiãe neobsahující nebezpeãné látky, apod.).
Kontejnery nejsou urãeny na stavební suÈ,
v˘kopovou zeminu, Ïivoãi‰n˘ a rostlinn˘ odpad, odpad z podnikatelské ãinnosti a nebezpeãné sloÏky komunálního odpadu.

kresba: Petr Drábek

Ze systému
hl. m. Prahy
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78 druhů imitace dřeva
8 druhů dýhy
zrcadlové dveře v pěti barvách
ratanové dveře, žaluziové dveře
Praha 2 Bělehradská 36
tel.: 222 563 026
Praha 6 Jugoslávských partyzánů 26
(vchod orientován z náměstí Interbrigády)
tel.: 224 317 142
Praha 8 Sokolovská 377/141 (Palmovka)
tel.: 731 106 521, tel./fax: 266 310 739
Praha 9 Breitcetlova 771 (Černý Most)
tel.: 603 242 133

e-mail:
e

l.s

Praha 10 Měcholupy, Kutnohorská 425
tel.: 603 242 133, 271 960 649
Praha 10 Nad Vršovskou horou 4 (OKAY)
tel.: 267 107 307, fax: 281 914 758
Brandýs-Stará Boleslav (OD LABE)
Masarykovo nám. 1778
tel.: 606 376 728, tel./fax: 326 903 081
e-mail: I.spilka@volny.cz

Parkování na âerném Mostû

vûrnostní bonus – ,,pûtiletá smlouva“
Zájemce, kter˘ uzavﬁe podnájemní smlouvu na dobu urãitou (5 let), získává bonus,
dle kterého se mu vÏdy po uplynutí 1 bûÏného placeného roku odeãítá 5% z ãástky placené v pﬁede‰lém bûÏném roce.
Nájemné v prvním roce ãiní:

952,– Kã/mûs vã. DPH
,,rodinné parkování“
parkovné pro 1. vÛz ............ cena: 800,– Kã/mûs + 19%DPH
parkovné pro 2. vÛz ............ cena: 600,– Kã/mûs + 19%DPH
BliÏ‰í informace na:
Správa majetku Praha 14, a.s.
Metujská ã. 907, Praha 9
p. N˘vlt

Tel: 281 021 463
Fax: 281 864 930
e-mail: k.nyvlt@spravamaj14.cz

Podmínkou trvání zv˘hodnûné sazby pro druh˘ vÛz je platnost obou smluv.
(zv˘hodnûná sazba pro druh˘ vÛz je urãena pro nejbliÏ‰í ãleny rodiny, uÏívající spoleãnou domácnost – manÏel, manÏelka, syn, dcera)
Jedná se o parkování v podzemních garáÏích, které jsou elektronicky hlídané za pouÏití kamerového systému, s vjezdy v ulicích:
Kuãerova, Bobkova, Bryksova, nám. Plk. Vlãka, Irvingova.
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KOMPLETNÍ PRÁCE
ELEKTRIKÁ¤SKÉ A STAVEBNÍ
REKONSTRUKCE BYTÒ,
BYTOV¯CH JADER A KUCHYNÍ
Elektroinstalaãní, zednické, obkladaãské
a instalatérské práce na klíã
dle poÏadavkÛ kuchyÀsk˘ch studií a zákazníkÛ

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

VÁNOâNÍ SLEVY
NA V·E

30%

ZNALECKÉ OCENùNÍ
NEMOVITOSTÍ, POZEMKÒ,
BYTÒ A STAVEB PROVEDE
Ing. Lacina Jaroslav
Praha 9 – Kyje, Oborská 1468
Tel.: 281 865 533, 603 112 248

LYÎE
KOLA –

• PRODEJ A SERVIS
• PÒJâOVNA
• BAZAR

PRODEJ A SERVIS

Náchodská 708
Praha 9 – Horní Poãernice
Po–Pá 9.00 – 18.30, So 9.00 – 12.00 hod.
Tel./fax 281 928 897
www.cyklopocernice.cz







Koňský hnůj v jakémkoliv množství
dovezu za symbolickou cenu.
Telefon 602 371 605.

ÚâETNICTVÍ
Zpracujeme Va‰e: JÚ, PÚ MZDY, DPH, DANù,
REKONSTRUKCE ÚâETNICTVÍ,
ZASTUPOVÁNÍ NA Ú¤ADECH
603 502 706, 281 932 886
hakata@seznam.cz
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PLACENÁ ¤ÁDKOVÁ INZERCE

•

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.: 222 941 032.
12/15

•

âi‰tûní kobercÛ, ãalounûní, mytí oken. Telefon 603 973 500.
2/09

•

Koupím byt 2+kk aÏ 3+1, DV ãi OV, pﬁízemí
mi nevadí, tel.: 721 784 723.
9/05

•

Fa J. Macháã – Rekonstrukce umakartov˘ch koupelen obkladov˘mi panely – levnû –
od 20 000,– rychle 3 aÏ 5 dní, bez bourání a nepoﬁádku. V˘mûny van, klozetÛ, baterií, kuch. desek,
instalace sprch. koutÛ, dlaÏby, malování, lepení
podhledÛ, drobné zednické a jiné práce na zvelebení va‰eho bytu. Volejte, pi‰te nebo prozvoÀte kdykoliv, tel.: 777 325 466
3/02

• Chcete prodat byt? Máte hrÛzu z realitky?

ObraÈte se na poradnu. www.realitniporadna.cz,
tel. 284 693 533.
10/03

• Maso pro psy Hloubûtín, Chvalská 10 (napro-

ti po‰tû). Jediná prodejna s touto kvalitou masa
v Praze. KrÛtí prsa 35, kuﬁecí oﬁez 24, hovûzí
oﬁez 24, drÛbeÏí mleté 15. a ostatní krmiva. Psi
a koãky by kupovali maso! Telef. 739 578 925
11/07

• Pedikúra – Rajská zahrada, tel.: 776 563 341

11/05

•

Fotoateliér Ren-Nabízíme prodej a servis
poãítaãÛ, ‰irokou nabídku fotozboÏí, profesionální fotosluÏby. Vánoãní akce. Fotografie na
prÛkazky od 120 Kã. Individuální pﬁístup. Bobkova 738.
11/11

•

Salon Stefani: kosmetika, kadeﬁnictví, modeláÏ nehtÛ, manikúra, pedikúra, solárium-turbo,
masáÏe, permanentní make-up. Hamerská 514,
Praha9-Kyje. Objednávky dle telef. dohody
774 94 7172, 266610017. Pﬁípadnû pﬁijedeme
i za vámi.
11/08

•

Úãetní firma pﬁijme nové klienty. Ekonomické a daÀové poradenství, vedení úãetnictví,
hospodáﬁské a úãetní poradenství. Nabízíme
kompletní servis – dojedeme – zaúãtujeme
a zastoupíme vás na úﬁadech. Tel.: 773 17 09 27,
777 17 09 27, www.ekko.cz, info@ekko.cz.
12/02

• Myslíte, Ïe si musíte pÛjãovat? Îe máte málo

penûz (a nejen na dárky)?.. tak to ale nemusí b˘t!
Nastavte své tûÏce vydûlané peníze na vy‰‰í
v˘kon, nechte je ‰ikovnû pracovat a mít je k dispozici, pﬁeorganizujte si smlouvy, které uÏ máte
a ani nevíte proã, nebo Ïe je vÛbec máte. ProÏijte v‰echny dal‰í svátky v klidu. konzultace zdarma, praxi mám 10 let, licence ovûﬁitelné
i v registru âNB, 777 658 413, barbora.hrdinova@benefita.cz
12/07

•

Pronajmu garáÏové stání v Pelu‰kové 1442,
mûsíãnû: 1000 Kã, volejte na 222 318 803
12/13

•

Nejen pro maminky s dûtmi. Kavárna s velk˘m dûtsk˘m koutkem. Velk˘ v˘bûr rychlého
obãerstvení, zákuskÛ, pohárÛ, koktejlÛ, kávy,
dobrot pro dûti. 10.30-19.00h. Bobkova 665,
u pû‰í lávky, nové sídli‰tû. MoÏné rezervace i pro
dûtské party. 777 200 271.
12/16

• M· Vybíralova 967 pﬁijme od 1. 1. 2008

vedoucí ‰kolní jídelny na 1/2 úvazku. Telefon
281 911 722.
12/18

âTY¤KOLKY
PRO DùTI A DOSPùLÉ
PÒJâOVNA a PRODEJNA
http://ctyrkolky.webgarden.cz
Tel.: 605 420 509
CHCETE SI POCHUTNAT NA OPRAVDU
âERSTVÉM A KVALITNÍM TATARSKÉM BIFTEKU?

NABÍZÍME TATARSK¯ BIFTEK „…TAKE AWAY“

DO KRABIâKY P¤ÍPADNù PO DOHODù I S DODÁVKOU

•

Hledáme ‰ikovné, komunikativní a pracovité
paní ãi sleãny pro práci hostesky na restauraci
McDonald’s âern˘ Most I.-Drive. Nástupní plat
âÚ 70,– Kã, pro PÚ 14 000,– Kã. MoÏnost urãení smûn od 7 do 22 hodin. PoÏadujeme minimálnû základní vzdûlání. Kontaktujte nás prosím
na tel: 281 918 147 nebo 724 104 314. Adresa:
Chlumecká 764, 198 00 Praha 9, âern˘ Most.
12/03

DOMU

Více info na tel: 777 248 650

www.tatarak.cz
Mlékárna Pragolaktos, a.s.,
pﬁijme pro roz‰íﬁení v˘roby:

•

* strojníky – obsluhu plnící linky mlék. zboÏí,
* mechanika – elektronika ﬁídící techniky (správce ¤S),
* provozního elektrikáﬁe do 1000 V.

• V˘cvik psÛ. Potﬁebujete pomoci s v˘chovou ãi

PoÏadujeme: SOU, S·, pﬁíp. poÏad. zkou‰ky, smûnn˘
provoz
Nabízíme: perspektivní zamûstnání v rozvíjející se spoleãnosti, zamûstnanecké v˘hody

PÛjãky od Profireal. Bez poplatkÛ a rychle.
T: 720 489 172. Krásné a ‰tûdré vánoãní svátky.
12/05

v˘cvikem Va‰eho psího kamaráda? Provádíme
základní v˘cvik v‰ech plemen za pﬁíznivé ceny.
V na‰í nabídce je ‰koliãka pro ‰tûÀátka, v˘cvik
v mal˘ch skupinách, nebo se Vám mÛÏeme vûnovat jednotlivû. MÛÏeme Vám pomoci pﬁi odstranûní zlozvykÛ Va‰eho psa, s pﬁípravou na bonitace, v˘stavy nebo zkou‰ky. V pﬁípadû zájmu nás
prosím kontaktujte na tel. 607 536 316. 12/08

Tel.: 234 106 481, fax: 234 106 410, kozikova@alimpex.cz

UZÁVùRKA
inzerce
a pﬁíspûvkÛ
do ã. 1/2008

•

Správa-údrÏba plynov˘ch kotelen. Instalatérské práce. Tel. 777 899 722
12/15

foto: IKEA

je 12. 12. 2007
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Výstava evropského formátu
o Valdštejnovi
‰tejnské téma, které se budou
ãase pﬁedvánoãním vás chceme upozornit na
konat v sídle Senátu na Malé
mimoﬁádnou v˘stavu ve Vald‰tejnské jízdárnû
stranû. Senát PâR pﬁipravil
Senátu Parlamentu âR „Albrecht z Vald‰tejna a jeho
doba“, která byla pﬁipravována po dobu dvaceti mûsí- pût mimoﬁádn˘ch DnÛ otevcÛ. Jde o unikátní projekt, kter˘ shromáÏdil na více neÏ ﬁen˘ch dveﬁí s moÏností
pût set domácích a pﬁes ‰edesát zahraniãních exponá- nav‰tívit v˘stavu vald‰tejnsk˘ch exponátÛ z detÛ, které se v âeské republice objevují od 17. století
poprvé na jednom místû a v jednom ãase. Do Prahy se pozitáﬁe Vald‰tejnského
tak dostávají pﬁedmûty, které v dobû tﬁicetileté války paláce. „Touto v˘stavou
zavr‰ujeme nejen Rok
byly z âech vyvezeny jako váleãná koﬁist. V tomto
v˘stavním projektu se spojil Senát PâR s Vojensk˘m Albrechta z Vald‰tejna,
historick˘m ústavem a Národním muzeem, aby v celé ale i urãitou vizi. Chtû‰íﬁi pﬁedstavily Ïivot vévody Albrechta z Vald‰tejna, li jsme veﬁejnosti pﬁedstavit, bez ideolodobu, ve které pÛsobil, a také souvislosti tﬁicetileté válgick˘ch kli‰é a bez
ky na pozadí Ïivotního osudu v˘jimeãné osobnosti ãesk˘ch a evropsk˘ch dûjin. V˘stavu podpoﬁilo Minister- pﬁedsudkÛ osobnost,
stvo kultury a Ministerstvo obrany, na její pﬁípravû se která má ãesk˘ pÛvod,
podílela velvyslanectví zemí, které jsou s osobností evropsk˘ rozmûr, a která je svou podstatou
Albrechta z Vald‰tejna spojeny: Nûmecka, Itálie, ·védkontroverzní. Vûﬁím, Ïe
ska a Rakouska. Do projektu byla rovnûÏ zapojena valdveﬁejnost v˘stavu pﬁi‰tejnská mûsta Jiãín, Fr˘dlant, Cheb a Mnichovo
Hradi‰tû, partnerem v˘stavy je i hlavní mûsto Praha jme,“ uvedl pﬁedseda Sea mûstská ãást Praha 1. Na pﬁípravû spolupracovalo nátu Pﬁemysl Sobotka, kter˘ nad v˘stavou pﬁevzal
také mnoho kulturních a vûdeck˘ch institucí v âR
osobní zá‰titu.
a v Evropû. Poji‰Èovna Kooperativa se stala v˘hradním
poji‰Èovatelem vzácn˘ch exponátÛ, které jsou do Prahy svezeny z celé Evropy, ale i z USA. Hlavním mediálním partnerem se stala âeská televize, která na
25. prosinec pﬁipravila hodinov˘ dokument o Ïivotû
a dobû Albrechta z Vald‰tejna. U pﬁíleÏitosti v˘stavy
byla vydána nakl. Academia rozsáhlá monografie „Albrecht z Vald‰tejna, Inter Arma Silent Musea“ a také PrÛvodce v˘stavou. K v˘stavû bylo vydáno hudební CD
j‰, foto: archiv v˘stavy
s dobovou hudbou, dále interaktivní CDROM pro dûti
a v˘stavu doprovází série koncertÛ v Národním muzeu.
V˘stava potrvá do 17. února 2008 a otevﬁena je
Pﬁipraven je cyklus odborn˘ch pﬁedná‰ek na vald- dennû od 10 do 19 hodin.

V
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Sv. Martin v Praze 14
ûﬁte, nevûﬁte – ale v sobotu 17. listopadu mohli v‰ichni v okolí Galerie
14 ve ãtyﬁi hodiny odpoledne na vlastní oãi vidût sv. Martina na bílém
koni, jak v ãele zástupu dûtí ve vlastnoruãnû vyroben˘ch maskách projíÏdí sídli‰tûm. Pozvalo jej totiÏ o.s. Zajíãek na koni, které v Galerii 14 uspoﬁádalo
zábavné odpoledne pro dûti. Ty tady mohly uÏ od 13 hodin vyrábût nejen
masky na svatomartinsk˘ prÛvod, ale i koníãky z vlny a papíru, vánoãní pﬁání ãi malovat na sklo a kamínky. Podívaly se také na divadelní pﬁedstavení
ochotnického spolku Îupánek, kter˘ pﬁijel zahrát bez nároku na honoráﬁ
a poslechly si legendu o sv. Martinovi. Vût‰ina z nich poprvé sly‰ela o chladné noci roku 350, kdy jel Martin Toursk˘ na koni mûstem Amiens a vidûl
promrzlého Ïebráka, kterému daroval bez váhání pÛlku svého plá‰tû, jejÏ
rozetnul meãem… Pﬁi ãekání na sv. Martina se dûti mohly také povozit na
tﬁech ponících, které o.s. Zajíãek na koni dopravilo pﬁepravníkem aÏ na trávník ke Galerii. Nad‰ení dûtí
nebralo konce a pﬁítomnost koní na sídli‰ti se zﬁejmû rychle roznesla, neboÈ se tu se‰lo více neÏ
100 dûtí a navíc rodiãe a dal‰í dospûlí.
O tuto ojedinûlou akci, kterou Praha 14
dosud nepamatuje, se kromû o.s. Zajíãek na
koni zaslouÏil i odbor Ïivotního prostﬁedí
ÚMâ Praha 14, IKEA, která darovala
odmûny pro dûti, ale hlavnû kupa dobrovolníkÛ, kteﬁí Zajíãkovi pomáhají v nelehké péãi o konû: Zuzka, Krist˘na, Lucka,
Jitka, Jana, Silvestr, Markéta, Monika, Ela,
Slávka ,Veronika, Jarda a Martin Splavec,
kter˘ jako opravdov˘ Martin pﬁijel na bílé
kobylce Sambû, aby udûlal radost v‰em pﬁihlíÏejícím dûtem.
text a foto: ves

V

