01-07_P14 27.10.2008 11:28 Stránka 1

11

LISTY

2008
listopad
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Dûti ze Z· Bﬁí VenclíkÛ na trase pochodu, kter˘ se letos
nesl ve znamení tﬁí ãtrnáctek. (Podrobnûji na stranû 13.) Ve
v˘ﬁezu zlat˘ paralympik David Drahonínsk˘ pﬁi setkání se
starostou. (Více na dvoustranû 16–17.)
foto: j‰, ves
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Den sázení stromů
Na‰e ‰kola se 22. záﬁí zúãastnila spoleãnû se stovkami ‰kol po
celém svûtû mezinárodního Dne sázení stromÛ. Toto datum je zvoleno proto, Ïe je to den podzimní rovnodennosti. První stromy jsou
vysazovány v Oceánii, dal‰í v Asii, Evropû a Africe. ¤etûzec sázení uzavírá Amerika. Den sázení stromÛ je organizován programem
ENO (Enviroment Online), celosvûtovou virtuální ‰kolou pro udrÏiteln˘ rozvoj a zvy‰ování enviromentálního povûdomí. Tento program je souãástí kampanû „Billion Tree Campaign“ (KampaÀ za
miliardu stromÛ), organizované OSN. „Na‰i lípu“ jsme zasadili
pﬁesnû ve dvanáct hodin. Akce se zúãastnil ãestn˘ host – velvyslanec Finska J. E. Hannu Kyröläinen, kter˘ dûtem se sázením na‰e-

ho národního stromu pomáhal. Spolu s uãiteli ‰koly, v ãele s ﬁeditelkou Evou Hradskou, se této ojedinûlé akce zúãastnila i zástupkynû
starosty Mâ Praha 14 Jitka Îáková a vedoucí odboru ‰kolství Alena Najdrová. Sázení stromu natáãel i ‰táb televize Prima – v poﬁadu Minuty regionu byl o této akci uveden krátk˘ ‰ot.
Jsme rádi, Ïe se na‰e ‰kola mohla podílet na akci, jejíÏ v˘sledkem
je do roku 2017 vysadit na celém svûtû miliardu stromÛ, a pﬁejeme
tomu na‰emu, aby se mu dobﬁe daﬁilo. Sami k tomu pﬁispûjeme tím, Ïe
se o „na‰i lípu“ budeme dobﬁe starat.
Marta Hodo‰ová, tﬁídní uãitelka a Ïáci 5.A
Z· Hloubûtínská, foto: archiv ‰koly

Nový bibliobus v Praze 14
Poãátkem ﬁíjna slavnostnû pokﬁtil primátor Pavel Bém (na snímku s Jiﬁím Kalouskem z Iveco a ﬁeditelem Mûstské knihovny Tomá‰em ¤ehákem) uÏ tﬁetí pojízdnou knihovnu, která má ve fondu 2 600
knih a ãasopisÛ, je plnû automatizovaná s pﬁístupen na internet a bezbariérov˘m vstupem. Od listopadu budou moci sluÏby bibliobusu
vyuÏívat kaÏdé pondûlí ãtenáﬁi u koneãné stanice metra na âerném
Mostû, kaÏdou stﬁedu pak dokonce na tﬁech místech na‰í mûstské
ãásti, a to v Kyjích, Kyjích-Hutích a na Jahodnici. Knihy se pÛjãují pﬁes poãítaã
a zájemci o nû tak
mohou vyuÏít legitimaci Mûstské knihovny v Praze s ãárov˘m kódem, která platí i v dal‰ích 38 poboãkách, pﬁípadnû kartu Opencard. Shodou okolností v dobû kﬁtu byl v hloubûtínské knihovnû
zahájen projekt Jak prvÀáãci rostou s knihou,
v jehoÏ rámci nejmen‰í ãtenáﬁi podle své fantazie malovali, jak si pﬁedstavují knihovnu na
koleãkách. Nejkrásnûj‰í kresby jsou vystaveny
v knihovnû na námûstí u stanice metra v Hloubûtínû. (Dal‰í informace o projektu Rosteme s knihou najdete na stranû 12.)
text a foto: vok
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Výsledky senátních voleb
V prvním kole voleb do Senátu PâR ve volebním obvodu
ã. 24, jeÏ se konalo ve dnech 17. a 18. ﬁíjna 2008, se kandidáti umístili v tomto poﬁadí: Tomá‰ Kladívko (ODS) 30,78 %
(11 644 hlasÛ), Jiﬁí Koskuba (âSSD) 25,43 % (9 623 hl.),
Ing. Zuzana Baudy‰ová (SNK ED) 14,51 % (5 491 hl.),
EvÏen Smrkovsk˘ (KSâM) 8,82 % (3 340 hl.), Vlastimil
JeÏek (KDU-âSL) 6,97 % (2 640 hl.), Ing. Ladislav Hrabal
(SZ) 5,32 % (2016 hl.), Petr Cibulka (Volte Prav˘ Blok)
4,84 % (1 832 hl.), JUDr. ·árka Weberová (SOS) 1,55 %
(587 hl.), Mgr. Vít Olmer (Strana obãanské sebeobrany)
1,00 % (380 hl.) a MUDr. Bohdan Babinec (âSNS 2005
a Strana zdravého rozumu), 0,72 % (274 hl.).
Nov˘ senátor Tomá‰ Kladívko
Do druhého kola senátních voleb, které probûhlo 24.
a 25. ﬁíjna 2008, postoupili Tomá‰ Kladívko a Jiﬁí Koskuba, kteﬁí se v prvním kole umístili
na prvních dvou místech.
Ve druhém kole získal 54,05 % hlasÛ Tomá‰ Kladívko (Jiﬁí Koskuba získal 45,94 %
hlasÛ) a byl zvolen senátorem s ‰estilet˘m mandátem. V Senátu nahradí dosavadního
senátora Josefa Pavlatu (ODS).
red

Usnesení 9. zasedání zastupitelstva
Na svém 9. zasedání konaném
23. 9. 2008 v Galerii 14
Zastupitelstvo MČ Praha 14
Vzalo na vûdomí informaci o plnûní úkolÛ
ZMâ Praha 14 a informaci o vyﬁízení interpelací, námûtÛ a dotazÛ z 8. zasedání ZMâ Praha 14.
Vzalo na vûdomí zprávu o ãinnosti Rady Mâ
Praha 14 za I. pololetí roku 2008.
Vzalo na vûdomí hodnocení Programu rozvoje Mâ Praha 14 pro období 2007 – 2010 (záﬁí
2008).
Vzalo na vûdomí 11., 12., 13., 14., 15. rozpoãtové opatﬁení Mâ Praha 14 na rok 2008.
Schválilo 2. úpravu finanãního plánu Mâ Praha 14 na rok 2008.
Schválilo odepsání nedokonãen˘ch investiãních akcí poﬁizovan˘ch v letech 1994 – 2003
v celkové ãástce 933.498 Kã.
Schválilo poskytnutí finanãního daru ve v˘‰i
100.000 Kã Stﬁedisku kﬁesÈanské pomoci Horní Poãernice na zabezpeãení chodu peãovatelské sluÏby pro obãany Prahy 14.
Schválilo vzorovou smlouvu o pﬁevodu vlastnictví jednotky o pﬁevodu spoluvlastnického
podílu na pozemku a o pﬁevodu spoluvlastnického podílu na funkãnû souvisejícím pozemku
podle zákona ã. 72/1994 Sb. v platném znûní
mezi Mâ Praha 14 a jednotliv˘mi nájemci byto-

vého domu ã. p. 1087 – 1090 v ulici Cíglerova
a cenu pﬁedmûtné bytové jednotky a spoluvlastnického podílu.
Schválilo úpravu prohlá‰ení vlastníka budovy
ã. p. 1087 – 1090, k. ú. âern˘ Most, ulice Cíglerova, kterou se upﬁesÀují spoluvlastnické podíly na bytovém domû a pozemcích pod budovami a pozemcích funkãnû spjat˘ch.
Schválilo uzavﬁení dohody o narovnání mezi
obch. spol. APION, s. r. o. a Mâ Praha 14
a úhradu ãástky ve v˘‰i 2,5 mil. Kã obch. spol.
APION, s. r. o.
Schválilo realizaci zámûru na smûnu ãásti
pozemku parc. ã. 2626/1 v k. ú. Kyje ze strany
Mâ Praha 14 za investice vloÏené do stavby
tenisového areálu Jahodnice.
Schválilo smûnu pozemkÛ parc. ã. 793/60,
793/81 a 793/95, k. ú. Kyje pod komunikacemi
v Jiráskovû ãtvrti a nezastavûného pozemku
parc. ã. 2578/9, k. ú. Kyje sjednanou mezi Mâ
Praha 14 a panem Václavem Vránou.
Schválilo odkoupení ãásti pozemku parc. ã.
2830/1 o v˘mûﬁe cca 2 450 m2 v k. ú. Kyje –
Hutû mezi Mâ Praha 14 a spol. âeské dráhy, a.
s., Správa dopravní cesty Praha.
Schválilo uzavﬁení kupní smlouvy na pozemek
parc. ã. 2052, k. ú. Hloubûtín s manÏely Îákov˘mi podle novû upravené v˘mûry pozemku za
cenu 1500 Kã/m2, tj. za celkovou kupní cenu
280 500 Kã.
Schválilo uzavﬁení kupní smlouvy na odprodej
pozemku parc. ã. 2686/3 vãetnû stavby na nûm
umístûné (objekt b˘valé mo‰tárny) a ãásti
pozemku parc. ã. 2686/1, v‰e v k. ú. Kyje man-

ÏelÛm Václavu a Hanû Hrube‰ov˘m za kupní
cenu v celkové v˘‰i 283 380 Kã.
Schválilo uzavﬁení smlouvy o smlouvû budoucí kupní na ãást pozemku parc. ã. 952 o v˘mûﬁe 42 m2 v k. ú. Hostavice, kde má b˘t vybudována nová trafostanice, mezi Mâ Praha 14
a spol. PREdistribuce, a. s.
Schválilo uzavﬁení smlouvy o smlouvû budoucí darovací na ãásti komunikací na pozemcích
parc. ã. 961, 967 a 968 v k. ú. Hostavice, chodníku o plo‰e 10 m2 a vozovky o plo‰e 67 m2,
vãetnû propustkÛ, se spoleãností UNIMEX
GROUP, a. s.
Schválilo svûﬁení pozemkÛ parc. ã. 2665/140
a 2665/187, k. ú. Kyje z vlastnictví hl. m. Prahy do svûﬁené správy nemovitostí Mâ Praha 14
Schválilo roz‰íﬁení kapacity Mateﬁské ‰koly
JAHODNICE, Praha 9 – Kyje, Kostlivého 1218
o dvû tﬁídy M· od 1. 9. 2009.

Informace z jednání
Rady MČ Praha 14
Na svém 48. jednání dne 30. 9.
Rada mimo jiné
Schválila uzavﬁení darovací smlouvy mezi: Mâ
Praha 14 a obãansk˘m sdruÏením Nadûje a Mâ
Praha 14 a Nemocnicí Milosrdn˘ch sester sv.
Karla Boromejského v Praze za úãelem darování zásob lékÛ a zdravotnického materiálu
v dÛsledku ukonãení provozu lékaﬁské sluÏby
první pomoci.
Schválila zmûnu názvu komise pro sociálnû
právní ochranu dûtí a sociální vûci na nov˘
název „komise pro sociální vûci“.
Souhlasila s finanãním krytím spoluúãasti zﬁizovatele v pﬁípadû pﬁidûlení grantu: Z· Vybíralova 964, Praha 9 – âern˘ Most. Program I/1.
Rekonstrukce a oprava povrchu venkovních
sportovi‰È pﬁi ‰kolách vãetnû rekonstrukce
a opravy atletick˘ch drah atd.
Souhlasila s prodejem pozemku parc. ã.
232/597 o v˘mûﬁe 182 m2 v k. ú. âern˘ Most
NáboÏenské spoleãnosti Svûdkové Jehovovi, se
sídlem Bryksova 939/37.
Souhlasila s dlouhodob˘m pronájmem pozemkÛ o celkové v˘mûﬁe 137 853 m2 v k. ú. Kyje za
úãelem zﬁízení cviãného odpali‰tû a tréninkového golfového hﬁi‰tû.
Souhlasila s uzavﬁením podnájemní smlouvy
na ãást nebytov˘ch prostor v 1. nadzemním
podlaÏí o v˘mûﬁe 184,8 m2 v ul. Vybíralova 969
s obãansk˘m sdruÏením Klub rodiãÛ a pﬁátel
dûtí s Downov˘m syndromem za úãelem uÏívání jako kanceláﬁe a vzdûlávacího a informaãního centra.
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Na svém 49. jednání dne 14. 10.
Rada mimo jiné
Schválila poskytnutí finanãních prostﬁedkÛ formou daru ve v˘‰i 15 000 Kã skupinû stepaﬁek
Hanny Dance pﬁi Z· Chvaletická k reprezentaci na mistrovství svûta 2008.
Schválila zapÛjãení automatizovaného externího defibrilátoru vãetnû pﬁíslu‰enství oblastnímu spolku âs. ãerveného kﬁíÏe Praha 9.
Schválila poskytnutí finanãních prostﬁedkÛ formou daru ve v˘‰i 20 000 Kã TJ Slavoj Tesla
Hloubûtín k úhradû nákladÛ spojen˘ch s opravou závlahového zaﬁízení na forbalovém hﬁi‰ti.
Schválila zru‰ení zadávacího ﬁízení na zpracování projektové dokumentace ke stavebním
úpravám komunitního centra Hloubûtínská.
Ve stanoveném termínu do 10. 10. 2008 obdrÏela Mâ Praha 14 jedinou nabídku od firmy
OKULET, která vyhovûla poÏadavkÛm zadavatele. Vzhledem k tomu, Ïe Mâ Praha 14 obdr-

Ïela pouze jednu nabídku, rozhodla se Rada
zadávací ﬁízení zru‰it a zárovûÀ vypsat nové.
Souhlasila s uzavﬁením smlouvy o uzavﬁení
budoucí smlouvy o nájmu nebytov˘ch prostor
v objektu polikliniky Gen. Janou‰ka 902. Pronajaté prostory budou vyuÏity jako rehabilitaãnû sportovní centrum pro tûlesnû postiÏené.
Rozhodla jako zadavatel veﬁejné zakázky „Stavební úpravy polyfunkãního objektu ·imanovská ãp. 47, k. ú. Kyje“ o vylouãení z dal‰í úãasti v zadávacím ﬁízení uchazeãÛ: MALBYT
STAVEBNÍ s.r.o., STAVBY a. s., Rekomonst
a. s., Konstruktis Novostav a.s., a to z dÛvodu,
Ïe uchazeãi nesplnili poÏadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách. Rada rozhodla o v˘bûru nabídky uchazeãe ELIZZA s.r.o.,
která splÀuje zákonné poÏadavky a poÏadavky
zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách.

Události, komentáře, stanoviska
V záﬁí 2008 byla spu‰tûna na webov˘ch
stránkách Mâ Praha 14 nová rubrika s názvem

Události, komentáﬁe, stanoviska. Jejím prostﬁednictvím bychom vám chtûli pﬁiná‰et vysvûtlující informace k tématÛm, jeÏ vás zajímají,
my je ﬁe‰íme a chceme o nich informovat. Rubrika vznikla také proto, abychom pﬁiblíÏili moÏnosti a postupy, které radnice vyuÏívá pﬁi ﬁe‰ení rÛzn˘ch záleÏitostí a budeme se snaÏit, aby to
bylo „lid‰tûj‰ím“, ménû úﬁedním jazykem. Velká ãást podnûtÛ bude ãerpána z diskuzního fóra,
to jsou témata, která jsou pro mnohé z vás prioritní, ale také se vám budeme snaÏit pﬁiná‰et
v podrobnûj‰í formû zajímavé informace z jednání Rady Mâ a Zastupitelstva, komentované
v˘sledky a anal˘zy preventivních programÛ, plánované akce a opatﬁení a mnoho dal‰ího, co by
obãana „ãtrnáctky“ mohlo zajímat. Zaãínáme ve
zku‰ebním provozu, proto prosíme o shovívavost a toleranci k pﬁípadn˘m nedostatkÛm, aÈ uÏ
funkãním ãi obsahov˘m.
Lucie Kuãerová,
Úsek pro styk s veﬁejností
Kanceláﬁe starosty ÚMâ Praha 14

Vyjádření Rady MČ Praha 14 k obsahu Zelených novin
Krátce pﬁed konáním voleb do Senátu se ve
schránkách obyvatel Prahy 14 objevil „obãasník“ základní organizace Strany zelen˘ch v Praze 14, kter˘ pﬁedstavil kandidáta strany ing. Ladislava Hrabala, CSc. Jako hlavní volební téma
byla pochopitelnû zvolena ochrana Ïivotního prostﬁedí na území Mâ Praha 14. Problematika
ochrany a tvorby Ïivotního prostﬁedí je natolik
dÛleÏitá, Ïe se jí v rámci volební kampanû vûnují v podstatû v‰echny politické strany a jednotliví
kandidáti. DÛleÏité ov‰em je, jak˘m zpÛsobem
tak ãiní. Nûkteré ãlánky, uveﬁejnûné v Zelen˘ch
novinách, obsahují znaãnû zkreslené ãi zjednodu‰ené informace a dokonce úmyslné lÏi. Jejich
cílem je vyvolat u obãanÛ Prahy 14 pocit, Ïe
Rada mûstské ãásti pﬁijímá vûdomû rozhodnutí
v neprospûch obãanÛ, poru‰uje právní pﬁedpisy
v oblasti ochrany Ïivotního prostﬁedí a pouze
díky zásahÛm a protestÛm zástupcÛ Strany zelen˘ch nedochází k rozsáhl˘m po‰kozením pﬁírody a krajinn˘ch prvkÛ a k v˘znamnému zhor‰ení Ïivotních podmínek. Proti tomuto zpÛsobu
vedení volební kampanû jsme nuceni se ohradit
a uvést nûkterá tvrzení Strany zelen˘ch na pravou míru.

K zámeãku Hostavice
a) Není pravda, Ïe byla zadána dendrologická studie, která by „vykácením stromÛ umoÏnila
vznik nûkolika hﬁi‰È“. Skuteãností je, Ïe byla
zadána dendrologická studie s cílem navrhnout
potﬁebné pûstební zásahy, které by zajistily perspektivu v˘voje a zachování kvalitních dﬁevin
v parku. Studie byla podrobena i hodnocení dal‰ích odborníkÛ a byla upravena podle jejich pﬁipomínek. Studie, která ukázala moÏné umístûní
hﬁi‰È a zpﬁístupnûní parku pro veﬁejnost, vznikla aÏ rok po studii dendrologické, která se v té
dobû nerealizovala z dÛvodu finanãních.
b) Není pravda, Ïe „radnice zahájila kácení
dﬁevin bez vydaného povolení“. V parku do‰lo

pouze k v˘chovné probírce porostÛ z pûstebních
dÛvodÛ, která probûhla zcela v souladu s ust.
§ 8 odst.2 zák.ã. 114/1992 Sb., o ochranû pﬁírody
a krajiny, v platném znûní (pûstební zásah se oznamuje 15 dnÛ pﬁedem orgánu ochrany pﬁírody).

K „autodromu“ u kyjského hﬁbitova
Území, kterého se zámûr t˘kal, je z hlediska
územního plánu zhruba rozdûleno uprostﬁed osou
rovnobûÏnou s ulicí Broumarskou. Smûrem
k Broumarské se jedná obecnû o zeleÀ, kde je
taková aktivita nepﬁípustná, smûrem k Laktosu
je funkãní vyuÏití tzv. neru‰ící v˘roba. Rada ve
stanovisku (usnesení) souhlasila s pronájmem,
resp. prodejem, ale s podmínkou dodrÏení stávajícího Územního plánu a s oddûlením plochy, která by byla pro zámûr vyuÏita (umoÏÀuje-li to ÚP),
vzrostlou zelení. Jin˘mi slovy – rada trvala na
dodrÏení územního plánu. Za tûchto podmínek
firma Autodrom Most od zámûru ustoupila.

K prodej pozemkÛ Broumarská
sever + jih
Zámûr odprodeje tûchto pozemkÛ stanovilo
zastupitelstvo v prosinci 2005. Souãasná rada,
vûdoma si potﬁebnosti získání finanãních prostﬁedkÛ pro realizaci nutn˘ch investic do
veﬁejnû prospû‰n˘ch projektÛ, zámûr rozpracovala a poÏadovala od potencionálního
investora v rámci platného územního plánu
mimo moÏné bytové v˘stavby naplnûní funkcí rekreaãních, sportovních a kulturních, urãen˘ch ‰iroké veﬁejnosti. V tomto duchu budou
jednání vedena i nadále. Odprodej a vyuÏití získan˘ch finanãních prostﬁedkÛ pro veﬁejnû prospû‰né úãely zejména v oblasti sociální je zakotven v Programu rozvoje mûstské ãásti do roku
2010. Pﬁi poslední revizi tohoto programu na jednání zastupitelstva v záﬁí tohoto roku nebyl vznesen stranou zelen˘ch ani Ïádn˘m jin˘m politick˘m uskupením Ïádn˘ oponentní návrh t˘kající
se této problematiky.

K rekonstrukci kulturního domu
Kyje
Záﬁijové jednání zastupitelstva tohoto roku
neschválilo návrh strany zelen˘ch na pozastavení stavebních úprav kulturního domu.
V projektu stavebních úprav je zahrnuta ubytovací kapacita, ãásteãnû v souãasn˘ch, ãásteãnû
v novû nastavûn˘ch prostorách. Bude slouÏit pro
krátkodob˘ typ ubytování (úãinkující, úãastníci
vícedenních akcí, zájezdy apod.) a spoleãnû s restaurací, která je v objektu od „nepamûti“, zv˘razní moÏnosti kulturního domu. PoÏadavek, aby
do projektu byla zahrnuta tûlocviãna pro Z·
·imanovská, byl projednán, nemohl v‰ak b˘t
z technick˘ch a hygienick˘ch dÛvodÛ realizován. To, Ïe nebyl akceptován, je minimálnû nepﬁesná interpretace, ne-li leÏ. Tvrzení, Ïe ulice
·imanovská je „provozována jako obytná zóna“
je populistické, zavádûjící a hlavnû z hlediska
dopravního reÏimu nepravdivé. I nejvût‰í oponenti projektu uznávají, Ïe rekonstrukce objektu je potﬁebná, snahou radnice je minimalizovat
moÏné negativní jevy spojené jak se stavebními
úpravami, tak s budoucím provozem. Drtivá vût‰ina obãanÛ projekt vítá, poÏadavek na existenci takového zaﬁízení je vnímán dlouhá léta a byl
mnohokrát obãany vysloven, napﬁ. pﬁi setkávání s obãany pﬁi formování komunitního plánu
mûstské ãásti. Radnice se rozhodla revitalizovat
objekt, kter˘ takovému úãelu v minulosti slouÏil a rozhodla se pro projekt, kter˘ logicky do
budoucna umoÏní podpoﬁit nekomerãní kulturní,
spolkové a vzdûlávací aktivity ze zdrojÛ komerãních, tedy z provozu restaurace a ubytovací kapacity urãené pro krátkodobé ubytování. Ve stejném reÏimu jsou vedena i zaﬁízení v Dolních
Poãernicích a Satalicích, pﬁi jejichÏ realizaci byla
Mâ Praha 14 partnerem.

dvoustranu pﬁipravil: j‰
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Představujeme: Evu Dokonalovou

V

pﬁedstavování ãlenÛ Zastupitelstva Mâ Praha 14 pokraãujeme tentokrát
s Evou Dokonalovou (ODS). Absolvovala gymnázium a poté ekonomickou
nástavbu. Po celou dobu zamûstnání, tj. ãtyﬁicet let, pracovala v ekonomické sféﬁe (jako úãetní, finanãní referentka, disponent v bance), nyní je v dÛchodu.
V Zastupitelstvu Mâ Praha 14 pÛsobí jiÏ tﬁetí volební období. Je pﬁedsedkyní finanãního v˘boru zastupitelstva.

Co podstatného vám dalo va‰e studium
a vzdûlání do Ïivota?

Dovolím si v této otázce parafrázovat
název slavného románu Betty MacDonaldové: Co vám Ïivot dal a vzal?

V dobû m˘ch studijních let byl v˘bûr studia
velmi omezen˘ a komplikovan˘. Nicménû moje
osmileté studium na reálném gymnasiu Krásnohorská díky vysoce kvalitnímu profesorskému sboru a pﬁátelsk˘m vztahÛm mezi spoluÏaãkami, které, jak se obávám, dnes existují málokde, mi dalo
kvalitní pﬁehled o kultuﬁe, hudbû, politice, samozﬁejmû vãetnû v˘uky bûÏn˘ch uãebních pﬁedmûtÛ. Tehdej‰í styl Ïivota, kter˘ nás utváﬁel, nebyl tak
agresivní jako dnes.

Z jakého dÛvodu jste vstoupila do komunální politiky?
ProtoÏe ráda pozoruji Ïivot kolem sebe
a poslouchám stesky a pﬁání ﬁadov˘ch obãanÛ,
chtûla jsem jejich názory tlumoãit na kompetentních místech.

v naprosté men‰inû a Ïe i ve vysokém vûku se ãlovûk nevyvaruje ‰patnému odhadu charakteru osobnosti. KdyÏ se v‰ak podívám na 10 uplynul˘ch let
v komunální politice, mûla jsem ‰tûstí, Ïe jsem
poznala ﬁadu erudovan˘ch, pﬁátelsk˘ch a diskuse
schopn˘ch lidí. Pár setrval˘ch kverulantÛ, jejichÏ
kritika nikdy není konstruktivní a nemají konkrétní návrh na ﬁe‰ení, nemÛÏe mÛj názor zmûnit.

V podstatû bych mohla shrnout jiÏ to, co jsem
uvedla shora. Pﬁesto, Ïe mi nebylo umoÏnûno studovat podle m˘ch pﬁedstav a pﬁání, bez jakéhokoliv v˘bûru se ze mne v padesát˘ch letech stala úãetní. Tehdy to byla opovrÏeníhodná kategorie.
Nepatﬁila do dûlnické tﬁídy a ani mezi pracující
inteligenci. Díky tehdy zku‰en˘m nadﬁízen˘m, kteﬁí vût‰inou za trest byli pﬁeﬁazeni ze svého dosavadního pracovního zaﬁazení do této ‰patnû ohodnocené skupiny, a rÛznému doplÀkovému studiu,
zaãala mû ãísla bavit. Praxi z podnikové sféry
z oblasti úãetnictví a financování jsem pak plnû
zúroãila v bankovní sféﬁe. Vlastnû jsem se vûnovala ekonomické problematice pﬁes 50 let, nikdy
jsem neodboãila na jiné zamûﬁení.

Vzhledem k tomu, Ïe pﬁedsedám finanãnímu
v˘boru, vypl˘vá jiÏ z názvu, Ïe financemi. To znamená pﬁedev‰ím rozpoãtem Mâ, jeho plnûním,
hospodaﬁením a vyuÏitím finanãních prostﬁedkÛ.
V poslední dobû jsme s pﬁihlédnutím k pravomocem FV roz‰íﬁili v úzké spolupráci s ekonomick˘m úsekem kontrolní ãinnost na evidenci o nakládání s majetkem Mâ.

zpÛsobem se zlikvidovaly vysoké úvûry b˘val˘ch
státních podnikÛ, které ve vût‰í míﬁe zanikly. Úvûry kryly zejména objemy zásob, nedokonãenou
v˘robu atd., protoÏe vlastní prostﬁedky ke krytí
tûchto potﬁeb podniky nemûly, ty pﬁed rokem 1989
ve vût‰í míﬁe rÛzn˘mi formami odvedly do státního rozpoãtu. Podle stavu celosvûtového systému
bank je dobﬁe finanãní majetek diverzifikovat do
rÛzn˘ch bankovních ústavÛ a sníÏit tím riziko ztrát.
To samozﬁejmû není v souãasné dobû pﬁípad na‰ich
finanãních moÏností, musíme vyuÏít nabídky bankovních produktÛ jednoho ústavu.

Má Praha 14 dostatek financí na svÛj
rozvoj?

Jak jste spokojena s obãanskou vybaveností v místû svého bydli‰tû?

Samozﬁejmû, Ïe nemá a v podstatû je ve vût‰í
míﬁe nemá, kde získat. Plán rozvoje Prahy 14 by
pochopitelnû mohl b˘t rozsáhlej‰í a velkorysej‰í,
neÏ je ten stávající, ale musí se právû pohybovat
pouze v rámci sv˘ch moÏností. KdyÏ se rozhlédnete po lokalitû Prahy 14, tak vût‰inu plochy zabírají panelové domy, rodinné domky a supermarkety. Nic z toho není ve vût‰inû pﬁípadÛ zdrojem
daÀov˘ch pﬁíjmÛ. V souvislosti s tímto problémem
musím konstatovat, Ïe marnû ãekám na sebemen‰í zprávu z kompetentních míst o úpravû rozpoãtového urãení daní tak, aby i okrajové Mâ mûly
moÏnost vylep‰it obyvatelÛm Ïivotní prostﬁedí.
Tﬁeba tím, Ïe danû se budou odvádût obcím nikoliv podle sídel firem, ale podle sídel provozoven. To
je v na‰em pﬁípadû ﬁada obchodních center, ze kter˘ch kromû pracovních pﬁíleÏitostí nic nemáme.

Myslím, Ïe bych se opakovala s vyjádﬁením pﬁed
6 lety v Listech Prahy 14, kdybych ﬁekla, Ïe v okolí mého bydli‰tû je dostateãn˘ sortiment nákupních
moÏností a sluÏeb základních potﬁeb. Jediné, co
v Hloubûtínû postrádám, jsou spoleãenské a kulturní prostory. Situace se podstatnû zlep‰í, aÏ se
podaﬁí zrealizovat zámûr rekonstrukce budovy
b˘valé ‰kolní druÏiny v Hloubûtínské ul. ã. 55 na
komunitní centrum a kulturní zázemí této lokality.

Nejen v Praze, ale i na území Prahy 14 bych si
pﬁedstavovala ﬁadu zlep‰ení. Mám-li uvést tﬁi nejdÛleÏitûj‰í, jsou to: komunikace, vandalismus a kriminalita. U komunikací je to dokonãení obchvatÛ, Praze 14 by znaãnû ulevily mimoúrovÀové
kﬁiÏovatky na Kolbenovû a Podûbradské, dále
dokonãení Vysoãanské radiály. Vlastní zku‰enosti mám z Podûbradské ulice, kde mám okna pár
metrÛ od vozovky. V Hloubûtínû konkrétnû nic
neﬁe‰í rÛzné objezdy, konãí tﬁeba jízdou ·tolmíﬁskou ulicí okolo mateﬁské ‰koly. Zlep‰ení a zrychlení automobilového provozu je pﬁímá úmûra podstatného zlep‰ení Ïivotního prostﬁedí. Vandalové
niãí zámûrnû a hlavnû beztrestnû cizí majetek.
Podûbradská uÏ je poãmáraná celá – opravené
domy, nové omítky. PraÏská kriminalita uÏ je svûtoznámá, pohyb ve stﬁedu mûsta zejména v pozdních hodinách je jen pro odváÏné.

âemu se nejradûji vûnujete ve volném
ãase?

Praze 14 je letos 14 let. Jaká je a co byste jí popﬁála do dal‰ích ãtrnácti let?

V‰emu, na co mi síly a finance staãí. Financí
se mi nejvíce nedostává na kulturu, nepostrádám
úãast na koncertech rÛzn˘ch pop-star, musím si
v‰ak odﬁíci tﬁeba náv‰tûvy koncertÛ PraÏského jara.
Jinak mi nic nechybí, mám stále dobré rodinné
zázemí a mnoho pﬁátelsk˘ch vztahÛ. Ke své hrÛze zji‰Èuji, Ïe pﬁetrvávají jiÏ desítky let, tﬁeba je‰tû ze sokolsk˘ch dob ze závûru ãtyﬁicát˘ch let.

Myslím, Ïe zejména v prÛbûhu minul˘ch let se
Praha 14 prosvûtlila, ‰edivé panelové domy dostaly nové veselej‰í omítky, ve v˘stavbû rodinn˘ch
domÛ do‰lo k vût‰í rozmanitosti, zlep‰ila se dopravní dostupnost metrem, zajistila se ﬁada zlep‰ení ve ‰kolsk˘ch zaﬁízeních, v bytové politice
jsme se zbavili ﬁady neplatiãÛ a pod. Tento trend
si Praha 14 urãitû zachová a vyjdou-li plány ze
zámûrÛ rozvoje Mâ v úpravû a vyuÏití zelenû,
vybudování kulturních a spoleãensk˘ch stﬁedisek,
roz‰íﬁení sportovi‰È a roz‰íﬁení poskytovan˘ch sociálních sluÏeb, budou obãasné se sv˘m bydlením
a Ïivotem na Mâ Praha 14 spokojeni.

MÛÏete ãtenáﬁÛm pﬁiblíÏit problematiku, jíÏ se zab˘vá v˘bor, jemuÏ pﬁedsedáte?

MÛÏe se souãasná globální finanãní krize promítnout i na úrovni komunální?
Pevnû vûﬁím v‰em bankovním a vládním uji‰tûním, Ïe ná‰ bankovní sektor je v souãasné dobû
zdrav˘. Ozdravn˘ proces a likvidaci ‰patn˘ch úvûrÛ má ﬁada na‰ich bank za sebou. Hodnotit prÛbûh
a dopady oãistného procesu by samozﬁejmû zaslouÏilo podrobnûj‰í rozbor. Jako b˘val˘ bankovní pracovník jsem se nikdy detailnû nedozvûdûla, jak˘m

V rozhovoru do ListÛ Prahy 14 pﬁed ‰esti lety jste ﬁekla, Ïe si nikdy nejste niãím jista, zejména lidsk˘m materiálem. Platí to
poﬁád?
BohuÏel platí. I kdyÏ pﬁi ohlédnutí na uplynul˘ch ‰est let od posledního rozhovoru musím konstatovat, Ïe zklamání v lidsk˘ch postojích je

Jaké tﬁi vûci v rámci Prahy povaÏujete
dnes za nejdÛleÏitûj‰í?

za ãtenáﬁe ListÛ se ptal:
Jaroslav ·míd, ‰éfredaktor
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Kulturní
LISTOPAD

10 kamenných let
Ve stﬁedu 5. listopadu v 17 hodin bude
v Galerii 14, námûstí Plk. Vlãka 686, Praha 9
– âern˘ Most zahájena v˘stava ãernobíl˘ch
fotografií DIVADLO KÁMEN – 10 KAMENN¯CH LET. V˘stava potrvá do ãtvrtka
27. listopadu a bude otevﬁena vÏdy v úter˘, stﬁedu a ãtvrtek od 14 do 18 hodin a v nedûli od 14
do 17 hodin. Vstup voln˘. BlíÏe o v˘stavû v samostatném ãlánku na této stránce.

Turnaj ve stolním tenisu
V sobotu 8. listopadu se uskuteãní ve sportovní hale plaveckého areálu Hloubûtín turnaj ve stolním tenisu o pohár starosty Mâ Praha 14 pro neregistrované hráãe od 15 let.
Prezence v 8.30–8.50 hodin, zaãátek turnaje
v 9 hodin. Startovné 50,– Kã. Vstup pouze
v sálové obuvi.

PRAHA 14

a sportovní akce radnice

Koncert komorní hudby
Srdeãnû zveme do Galerie 14 na koncert
komorní hudby. Koncert se koná ve stﬁedu 12.
listopadu od 18.30 hodin. Úãinkuje IUVENTA
DUO – Milan Wichterle – fagot a Luká‰ Klánsk˘ – klavír. Na programu jsou díla A. Vivaldiho, B. Marcella, A. Dvoﬁáka aj. Vstup voln˘.

PROSINEC

14 hodin v Galerii 14, námûstí Plk. Vlãka 686,
Praha 9 – âern˘ Most. Po shlédnutí pohádky
pﬁinesou Mikulá‰, andûl a ãert dûtem nadílku.
Pﬁedprodej vstupenek bude ve dnech 24. a 26.
listopadu a 1. a 3. prosince vÏdy od 8 do 17
hodin na ÚMâ Praha 14, Bﬁí VenclíkÛ 1072
(7. patro), oddûlení kultury a sportu, ã. dveﬁí
724. Vstupné: dospûlí Kã 50,– a dûti Kã 30,–.
Sponzorem je Coca-Cola.

Výstava dětských prací

Vánoční koncert

Od ãtvrtka 4. prosince budou v Galerii 14
vystaveny v˘tvarné práce dûtí z mateﬁské ‰koly ·ebelova na âerném Mostû. BliÏ‰í informace k v˘stavû podáme v pﬁí‰tím ãísle ListÛ Prahy 14.

Ve stﬁedu 17. prosince se v Galerii 14 uskuteãní od 19 hod. vánoãní koncert, na kterém
vystoupí Capella Regia se sólisty. Program
a jména úãinkujících upﬁesníme v pﬁí‰tím ãísle ListÛ Prahy 14.

Mikulášská nadílka
Srdeãnû zveme dûti a jejich rodiãe na Mikulá‰skou nadílku, která se koná v sobotu 6. prosince ve dvou stejn˘ch pﬁedstaveních od 11 a od

Poznámka: Hlavním poﬁadatelem akcí je
pﬁíspûvková organizace KVIZ Praha 14.
Zmûna programu vyhrazena.

Divadlo Kámen – 10 kamenných let Divadlo Kámen
Listopadová v˘stava v Galerii 14 bude mapovat 14 divadelních her, které vznikly v prÛbûhu
v listopadu
desetileté existence Divadla Kámen. TûÏi‰tûm v˘stavy budou ãernobílé fotografie Kateﬁiny a Tomá‰e Polákov˘ch zhotovené klasickou technikou v rámci volné dlouhodobé spolupráce s Divadlem
Kámen a tvoﬁící v minul˘ch letech dvû samostatné v˘stavy. Doplní je digitální fotografie Radka
Matou‰ka.
Divadlo Kámen vzniklo v roce 1998 a oslavilo letos v záﬁí deset let své existence. Za tuto dobu
vytvoﬁilo celkem 15 inscenací a ﬁadu drobn˘ch pﬁíleÏitostn˘ch dûl. Divadlo Kámen je dÛslednû
autorské divadlo, vût‰inu her napsal nebo pro uvedení upravil hlavní reÏisér Petr Macháãek. Pﬁi
zhruba 220 pﬁedstaveních bylo vidûno pﬁibliÏnû 12 500 diváky a pro‰lo jím pﬁibliÏnû 30 hercÛ.
Na svém poãátku divadlo hrálo v Karlínském Spektru, pozdûji hostovalo v ÎiÏkovském divadle
Járy Cimrmana a v Divadle v Celetné. V listopadu roku 2007 si otevﬁelo v Karlínû vlastní divadelní studio, jehoÏ souãástí je i galerie.

Veřejná debata
o Černém Mostě
Jako souãást festivalu Dialog kultur se
v Mûstské knihovnû 3. ﬁíjna uskuteãnila veﬁejná debata na téma Mûsto: mûnící se etnická tváﬁ
hlavního mûsta Prahy. Za Prahu 14 se diskuse
zúãastnili Martin Pazlar z obãanského sdruÏení
Jahoda, ing. Ludûk Lis˘, tajemník ÚMâ Praha
14 a David BeÀák, vedoucí odboru sociálních
vûcí a zdravotnictví Úﬁadu Mâ Praha 14. Jejich
diskusní pﬁíspûvky se t˘kaly zejména âerného
Mostu, kter˘ se stává sídli‰tní oblastí s v˘raznû
multietnick˘m charakterem. Veﬁejná debata
potvrdila, Ïe multietnicita jako taková není negativním jevem. Na druhou stranu ji nelze pﬁehlíÏet, a je proto dÛleÏité cizincÛm a dal‰ím etnick˘m a národnostním men‰inám nabídnout
prostor pro spolupráci a aktivní úãast na Ïivotû
v obci. To se Praha 14 snaÏí realizovat, kdeÏto
souãasn˘ pﬁístup hl. m. Prahy k této problematice do urãité míry stagnuje.

Pro radost z pohybu
V sobotu 18. ﬁíjna se v tûlocviãnû TJ Sokol
Jahodnice za hojné úãasti cviãenek i nov˘ch zájemcÛ o pohyb pﬁedstavily cviãitelky s ukázkami sv˘ch
hodin step aerobiku, aerobiku, power jogy, cviãení na fitballech a overballech, které se zde konají
pravidelnû po cel˘ t˘den. Odpoledne se zde se‰ly
mlad‰í dûti na svém cviãení rytmiky/aerobiku
a star‰í dûti na sportovní hry. Zveme vás tímto na
dal‰í sobotní cviãení, které probûhne 29. 11. pod
heslem – Pro radost z pohybu a aby záda nebolela. Od 9 do 12.30 hod. vás ãeká blok nízkého
aerobního cviãení, pilates – bodyform (posilování partií h˘Ïdí, rukou, bﬁicha) a pﬁedev‰ím soubor
cvikÛ na posílení a protaÏení svalstva zad.
TJ Sokol Jahodnice, Bezdrevská 26, bus 109,
110, 208 stanice Jahodnice (za prakem âs. legionáﬁÛ). Rezervace a informace o pravidelném
i sobotním cviãením, turnajích v tenise, floorballu, ping-pongu, akcích pro dûti, moÏnosti pronájmu tûlocviãny aj. na: tjsokoljahodnice@seznam.cz.

6. 11. od 19.30 – Opiãí tlapa (nûkolikabarevn˘ pokojov˘ horor s pﬁimrzajícími kaluÏemi pﬁede dveﬁmi)
13. a 20. 11. od 19.30 – Marmeláda (naléhav˘ zelenorÛÏov˘ pﬁíbûh o vynikající ‰edomodré marmeládû a prekérní situaci marmeládového prÛmyslu)
Galerie Divadla Kámen nabízí po cel˘
mûsíc v˘stavu obrazÛ Krist˘ny Suché Otázky.
Galerie je otevﬁena v pokladních hodinách
a pro náv‰tûvníky pﬁedstavení.
Divadlo Kámen hraje ve svém komorním
studiu a galerii u metra Invalidovna, Nekvasilova 2, vstupenky (140 Kã, pro studenty, seniory a handicapované 80 Kã) v pokladnû studia ve
stﬁedu a ãtvrtek 14 aÏ 18 hod., pﬁed kaÏd˘m
pﬁedstavením od 18hod., na www.divadlokamen.cz a tel. 606 167 399 a 728 435 820.

Konference EVVO
v Praze
Pro v‰echny, kdo se zajímají profesnû
nebo zájmovû o ekologické vzdûlávání,
v˘chovu a osvûtu, je urãena krajská konference EVVO, která se uskuteãní v úter˘
25. listopadu od 8.30 do 17 hod. v prostorách Magistrátu hl. m. Prahy, Mariánské
nám. 2. Organizaci konference, pod zá‰titou udûlenou Petrem ·tûpánkem, radním
hl. m. Prahy pro oblast Ïivotního prostﬁedí,
zaji‰Èuje asociace ekologick˘ch organizací
Zelen˘ kruh. Podrobn˘ program najdete na
stránkách www.zelenykruh.cz.
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Divadlo Horní Počernice (program na listopad)
Votuzská 379, pokladna:
tel. 281 860 174,
www.divadlopocernice.cz.

âtvrtek 6. 11. v 19.30 hod.
Michael Mackenzie: BARONKY
Hereck˘ koncert Evy Holubové a Zuzany
BydÏovské v této napínavé hﬁe skr˘vá mnohá
pﬁekvapení i fascinující zvraty. Divadlo Kalich.
Sobota 8. 11. v 15 hod.
KRÁLÍCI Z KLOBOUKU
Pﬁíbûhy králíkÛ Boba a Bobka v muzikálové podobû. Brnûnské divadlo ·pílberg.

Pátek 28. listopadu v 19.30 hod.
KOA – tradiãní podzimní koncert skupiny
Sobota 29. listopadu v 19.30 hod.
…VSTUPTE! (Neil Simon)
Jedna z nejúspû‰nûj‰ích komedií slavného
autora o nekonãících patáliích dvou klaunÛ na
penzi. V hlavních rolích Petr NároÏn˘ a Ladislav
Mrkviãka. Um. agentura Harlek˘n.
¤íjen aÏ prosinec probíhá ve foyeru divadla
v˘stava Björn Steinz: MRÁZ NA SIBI¤I

13.–23. listopadu
Divadelní festival Milana âecha – 1. roãník pﬁehlídky ochotnick˘ch divadelních souborÛ
Spojit vzpomínku na kamaráda, obûtavého divadelníka a vynikajícího scénografa Milana
âecha se setkáním nad‰encÛ, kter˘m uãarovalo ochotnické divadlo. Tak by ‰lo vyjádﬁit smysl
pﬁehlídky deseti divadelních souborÛ, kterou poﬁádáme na jeho poãest a na jejíÏ 1. roãník vás
srdeãnû zveme.
âtvrtek 13. 11. v 19.30 hod. JAK VYKRÁST BANKU, Divadelní spolek Jiﬁí Podûbrady
Pátek 14. 11. v 19.30 hod. NÁMùSTÍâKO (Carlo Goldoni), DS Py‰ely
Sobota 15. 11. v 15 hod. HRÁTKY S âERTEM (Jan Drda), DS Jiﬁí Podûbrady,
v 19.30 hod. BALKON (Jean Genet), DS Bﬁeznice.
Nedûle 16. 11. v 15 hod. SOUDNÉ SESTRY (Terry Pratchett), DS Jilemnice,
v 19.30 hod. ROZMARNÉ LÉTO (Vladislav Vanãura), DS Jirásek Nov˘
BydÏov
Pondûlí 17. 11. v 15 hod. ALENâINY RO·ÁDY (Lewis Carroll), DS Svatopluk Bene‰ov,
v 19.30 hod. DIVADELNÍ KOMEDIE (Bengt Ahlfors), DS Tyl ¤íãany
Pátek 21. 11. v 19.30 hod. OSKAR (Claude Magnier), DS Právû zaãínáme
Sobota 22. 11. v 15 hod. V¯TEâNÍCI, DS Poãerníãci,
v 19.30 hod. UDùLÁTE MNù TO ZNOVA? (Laurent Ruquie), DS Pódio
Semily
Nedûle 23. 11. v 19.30 hod. NEÎ KOHOUT ZAZPÍVÁ (I. Bukovãan), DS Lomnice nad
Popelkou

Pokladna divadla je otevﬁena od pondûlí do
ãtvrtka v dobû od 16 do 18 hodin a hodinu pﬁed
kaÏd˘m pﬁedstavením. Rezervace vstupenek je
moÏná na tel. ãísle 281860174 v pokladních
hodinách. Rezervované vstupenky je nutné

vyzvednout nejpozdûji 3 dny pﬁed termínem
konání poﬁadu. Zmûna programu vyhrazena.
Generálním partnerem Divadla
Horní Poãernice je Nûmcova selská mlékárna Radonice

Veselý čertík není jen pro mimina!
Novû otevﬁen˘ Rodinn˘ klub Vesel˘ ãertík
v Dolních Poãernicích zdaleka nenabízí jen
celodenní sluÏbu hlídání nebo krouÏky pro
malá miminka. V ‰iroké ‰kále aktivit si mohou
vybrat také dospûlí nebo star‰í dûti. Je‰tû je
moÏno se zapojit, i kdyÏ pololetí je jiÏ v plném
provozu.
Pro zajímavost vybíráme z nabídky pro
dospûlé: Francouzské zaãátky, po 18 hod.,
Angliãtina start, út 9.30 hod., Nûmecky zase
aznovu, ÚT 17 hod., Power balance, ÚT 10
hod. a âT 11 hod., Pekeln˘ P-class, ÚT 18
hod., Bﬁi‰ní tance, âT 14 hod., Taneãní aerobik, âT 17 hod., Relaxace, PÁ 11 hod., Srdce
i ucho nastaveno, ST 20 hod., MasáÏní stﬁeda

9–15 hod, âtenáﬁsk˘ klub – první stﬁeda
v mûsíci 20 hod.
Pro dûti 3 – 10 let: Aerobik pro malé pekelníky 4–7 let, ÚT 17 hod., Angliãtina pro ãertíky 3–6 let, PO 17 hod., âertík pﬁed oponou
3–6 let, ÚT 16 hod., Pohádková jóga 4–6 let,
ST 17 hod., Rytmické krÛãky (hudební v˘chova – Yamaha Class), 4–6 let, âT 15.30 hod.,
V˘tvarka po ãertovsku 6–10 let,
ÚT 15 hod., Dûtská kadeﬁnice
) (
a manikérka – první stﬁeda
v mûsíci 14–18 hod. Více
informací na www.veselycertik.cz nebo 724 639 040.

☺

Chvalský zámek
v listopadu
Krátkodobé výstavy
1.–16. 11. – Kateﬁina Skoﬁepová – „Mezi
nebem a zemí“ – v˘stava obrazÛ
18. 11.–12. 12. – Lucie Matou‰ková – obrazy

Další akce na zámku
1. 11. Umûní napﬁíã staletími – Cool Tour
linka ã. 14 – Chvalsk˘ zámek – ·tembersk˘
palác – Muzeum hl. m.Prahy – projekt DP,
Nár. muzea a Nár. galerie (info: www.dpp.cz)
– 10–17 hod.
18. 11. Musica Florea – „MozartÛv Bach“
– 19.30 hod. – koncert svûtovû známého tûlesa specializujícího se na interpretaci staré
hudby a hru na repliky barokních nástrojÛ
20. 11. Praha – mûsto v srdci Evropy –
pásmo básní o Praze uvádûné studenty
z Gymnázia Chodovická v rámci akce Dny
poezie 2008–od 18 hod.
V˘stavní sál na ·pejchaﬁe v areálu
Chvalského zámku:
23. 11. V˘stava pro koãku – podzimní
umísÈovací v˘stava opu‰Èûn˘ch koãek
24.–30. 11. – „Patchwork pro kaÏd˘ den“
– prodejní v˘stava pokr˘vek ãi drobn˘ch
vánoãních dekorací vyroben˘ch touto technikou
Chvalsk˘ zámek, Chvalská tvrz 857,
Horní Poãernice, tel. http://www.chvalskyzamek.cz, e-mail: infocentrum@pocernice.cz
Spojení: Koneãná stanice metra linky B –
âern˘ Most, bus 221, 222, 223, 261, 273,
353, 303, 304, 398, první zastávka – Chvaly.

Blahopřání

•

Dne 15. listopadu se doÏívá 92 let paní
AlÏbûta Hauserová – Malá, rodaãka z Kyjí –
Aloisova. V‰echno nejlep‰í pﬁejí dûti s rodinami.
ManÏelé Jaroslav a Jiﬁina Davídkovi
z Hostavic, Vokﬁínská 396 oslaví 13. listopadu diamantovou svatbu. Srdeãnû blahopﬁeje rodina.

•

Mikulášská veselice
I. Obãanské sdruÏení Hloubûtín zve na
Mikulá‰skou veselici, která se uskuteãní dne
5. 12. od 18 hod. v ãínské restauraci (Havana). Pﬁijìte se pobavit, pﬁijìte si zazpívat.
Hrát budou pﬁátelé, dobrovoln˘ pﬁíspûvek
na reÏii a na tombolu (do tomboly) vítán.

dvoustranu pﬁipravil: j‰
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JAHODOVÉ MENU
Na‰e kluby jsou pro vás otevﬁeny
takto:
JahÛdka: v úter˘ a ve stﬁedu 9–11 hod., ve ãtvrtek od 16 do 18 hod., v pátek od 9.30 do 11.30
JahÛdková ‰koliãka: pondûlí a ãtvrtek 8–12 hod.
Jahoda: v pondûlí, úter˘ a ãtvrtek 15–19 hod.
DÏagoda: v pondûlí, stﬁedu a pátek 15–20 hod.
Terénní pracovníky Karolínu a Martina mÛÏete
potkat na ulici v pondûlí a ãtvrtek od 15 do 20 hod.

Program na listopad:
Jahůdka: Kromû obvykl˘ch otevíracích
hodin máme je‰tû nûco navíc:
âtvrtek 6. listopadu od 15 do 16 hod. –
Znaková ﬁeã pro batolata (0–2). Znaková
ﬁeã pro sly‰ící batolata je snadn˘ a pﬁirozen˘
zpÛsob jak se dorozumût s va‰ím dítûtem je‰tû pﬁed tím neÏ je schopné mluvit. Vstupné
je 40 Kã.
Jahůdková školička: Novû vám nabízíme i hlídání dûtí (1–6 let) v JahÛdce. O pohodlí a bezpeãnost dûtí se starají kvalifikované
lektorky s praxí. Rezervaci míst ve ‰koliãce
je moÏno provést telefonicky u vedoucí Pavlíny Blechové, tel. 608 984 154, nebo email:
pavlina.blechova@seznam.cz, vÏdy do 20
hod. pﬁedchozího dne! ·kolné: 200,– Kã za
jedno dopoledne.
Jahoda: âtvrtek 6. listopadu – Fotbálková liga. Dal‰í zápas. Registrace do 16 hod.
Sobota 8. listopadu – PraÏsk˘ maratón.
V sobotu Jahoìáci vyrazí na v˘let s hrou
PraÏsk˘ maratón. ZáleÏí jen na vás, kolik
odmûn získáte. Pﬁihlá‰ky jsou k dispozici
v klubu Jahoda.
Úter˘ 11. listopadu – V˘tvarno – keramika. Klub ve znamení tvoﬁení. Tentokrát
budeme tvoﬁit z keramické hlíny.
âtvrtek 13. listopadu – Diskuze na téma
rasismus, pﬁedsudky a nesná‰enlivost.
Pﬁijìte se nûco zajímavého dozvûdût. Nav‰tíví nás âesk˘ helsinsk˘ v˘bor a budeme si
povídat o sv˘ch názorech a nesná‰enlivosti
kolem nás. Od 17 hod.
Sobota 22. listopadu – Den s první
pomocí. Budeme si povídat o první pomoci,
o tom, jak zachránit lidsk˘ Ïivot, jak rozpoznat nebezpeãí a ukáÏeme si základní typy
o‰etﬁení. Od 13 hod.
Džagoda: Více informací o akcích na
www.jahodaweb.cz/dzagoda.
Stﬁeda 5. listopadu – GAMApruda (od
17 hod.)
Pátek 7. listopadu – DÏagodová liga ve
fotbálku (registrace do 17 hod.)
Stﬁeda 12. listopadu – Diskuze na téma
rasismus, pﬁedsudky a nesná‰enlivost (od
17 hod.)
Pátek 21. listopadu – Karaoke + Noãní
DÏagoda (pﬁihlá‰ky u pracovníkÛ klubu)
Stﬁeda 26. listopadu – V˘tvarno (poprvé nav‰tívíme novou v˘tvarnou dílnu).

Týden nízkoprahových klubů v JAHODĚ
âeská asociace streetwork, ve spolupráci s Nadací Vodafone âR uspoﬁádala od
22. do 28. záﬁí jiÏ druh˘ roãník „T˘dne nízkoprahov˘ch klubÛ“, jehoÏ cílem je pﬁedev‰ím sníÏit prahy mezi nízkoprahov˘mi
kluby a veﬁejností.
Do celostátní akce se zapojilo i o.s.
JAHODA, které uspoﬁádalo prostﬁednictvím sv˘ch nízkoprahov˘ch klubÛ Jahoda a DÏagoda nûkolik akcí. Dûti, mládeÏ
i dospûlí obyvatelé âerného Mostu mûli
moÏnost úãastnit se workshopÛ, turnajÛ,
v˘tvarn˘ch dílen, soutûÏí ve stolních hrách.
Akce obou klubÛ nav‰tívilo nûkolik desítek dûtí a mlad˘ch lidí.
text a foto: GR

Zajíček na koni
 SVAT¯ MARTIN NA BÍLÉM KONI
v PRAZE 14
8. 11. GALERIE 14 od 14 hod. (námûstí Plukovníka Vlãka 686, âern˘ Most II. Zábavné
odpoledne – za dûtmi pﬁijede sv. Martin na bílém
koni. Nejdﬁíve se ale v‰ichni pobaví divadélkem
(14 hod.), vyrobí si masku a dal‰í drobnosti pro
podzimní radost, zazpíváme si a svezeme se na
koníãkách (to v‰e mezi 15–16.30). Potom uÏ pﬁijede svat˘ Martin na velkém krásném bílém koni
a pozve dûti na mal˘ prÛvod v maskách podveãerní Prahou 14. Na konci pouti nám v‰em nûco
poví o své tradici: proã se vlastnû ﬁíká, Ïe pﬁijede na bílém koni? Vstupné na cel˘ program dobrovolné. Více o akci J. Nehasilová: 605 014 765
 SVAT¯ MARTIN NA BÍLÉM KONI SE
PROJEDE Z VOTIC DO BUâOVIC
9. 11. VOTICE A BUâOVICE – DùTI SE
SVEZOU NA STAROâESKÉM VOZE TAÎENÉM KONùM, zazpívají si, zahrají hry a kdyÏ
budou hodné, svezou se i na koníku. Pak si na
statku uvaﬁíme ãaj a kafíãko, sníme bábovku
a dal‰í dobroty, co kdo pﬁinese a pojedeme domÛ.

MILÁ PODZIMNÍ PROCHÁZKA PRO V·ECHNY, KDO MAJÍ RÁDI KONù A NECHTùJÍ
B¯T CEL¯ DEN DOMA P¤ED TELEVIZÍ.
Vstupné dobrovolné.
Více o akci (informace o místu odkud vyrazí
prÛvod sv. Martina z Votic a podobnû): nebo tel:
776 582 848 (Markéta ·ulcová), na tomto ãísle
je i tﬁeba se na tuto akci pﬁihlásit. (Akce se koná
jen, kdyÏ nebude pr‰et.)
Dal‰í pozvání
5. 11. NATÁâENÍ PO¤ADU KLÍâ – âESKÁ TELEVIZE
26. 11. BRIGÁDA RODIâÒ, VOZENÍ NA
KONÍCH PRO DùTI
(na obû tyto akce je tﬁeba se pﬁihlásit na tel:
776 582 848)
POZNAMENEJTE SI: 5. 12. pﬁijede na koni
do Galerie 14 za dûtmi Mikulá‰.
www.zajiceknakoni.cz, o. s. Zajíãek na koni
pomáhá nejen dûtem s handicapy mít moÏnost
b˘t s koníky. Hledáme dobrovolníky pro práci
s dûtmi a koÀmi. Hledáme sponzory na‰ich projektÛ.

Amazonky v Hřensku
První víkend po zaãátku kalendáﬁního podzimu jsme se vydaly na nároãnou putovní v˘pravu do
Hﬁenska. Akce byla urãená pouze star‰ím a zku‰enûj‰ím dûvãatÛm, neboÈ se pﬁi ní ovûﬁila jejich samostatnost a zku‰enosti. V pátek jsme odjely vlakem do Dûãína, odkud jsme pokraãovaly motoráãkem do
Dolního Îlebu. Na noc jsme postavily stany v nedalekém lesíku pod skalním pﬁevisem. Druh˘ den ráno
scházíme k Labi a podél nûho putujeme 4 km po cyklostezce aÏ do Schöny – neboli Hﬁenska. Na druhou stranu se dostáváme pomocí pﬁívozu. Pokraãujeme dál cel˘m Hﬁenskem aÏ k soutûskám – chvíli se
jde pû‰ky mezi skalami a chvíli se pluje na lodiãkách. Absolvujeme obû trasy – Tichou i Divokou soutûsku. Lesní cestou doráÏíme aÏ na Meznou louku do kempu. Zde si stavíme stany, vaﬁíme obûd a poté
vyráÏíme s mal˘mi batÛÏky na Velkou Pravãickou bránu. Skalní brána a vyhlídky byly úÏasné. Pak uÏ
nás ãekala jen 6 km zpáteãní dobrodruÏná cesta lesem do kempu, ztíÏená zaãínající tmou. Poslední den
vyráÏíme na men‰í v˘let po okolí – na skalní útvary Malou Pravãickou bránu a LoupeÏnick˘ hrad zvan˘ ·aun‰tejn. Obû pﬁírodní zajímavosti byly úÏasné a ﬁádnû jsme si je prolezly. Ani se nám nechtûlo
zpátky, ale v‰e hezké musí jednou skonãit a proto po zabalení batohÛ i stanÛ chtû nechtû vyráÏíme vlakem zase domÛ. Celkem jsme u‰ly kolem 28 km. Tuto v˘pravu absolvovalo 6 stateãn˘ch Amazonek
a oddílov˘ pes Jurá‰ek.
vedoucí oddílu Eli‰ka Hermannová – Rusalka
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Vše nejlepší, DDM!

Narozeninová párty, zahradní slavnost, odpoledne plné her a soutûÏí – v‰echna tato slova v sobû
skr˘vají jedinou událost – ãtvrté narozeniny DDM Praha 9 âern˘ Most. Velik˘ dort se snûdl do
posledního kousíãku, dûti si zatancovaly s klaunem Hugem, pro‰ly 12 soutûÏních zastavení, shlédly vystoupení Mix dance, zaskákaly si v obﬁím nafukovacím hradu a je‰tû dostaly pﬁi odchodu
dáreãky. My se k oslavû z pátku 3. ﬁíjna vracíme také fotografiemi.
text a foto: ves

KCR
Heřmánek

22. 11. Izraelské tance a Tvoﬁivá dílna – Jak
se slaví Chanuka – 16 hod.
29. 11. Divadlo – Veselé rukavice – 10 hod.

Připravujeme
pro děti a rodiče:
8. 11. Divadlo – Jak se hledají princezny –
10 hod.
15. 11. Flanelografie – Královna Ester –
10 hod.
15. 11. V˘stava malíﬁe Václava Lamra od
10 hod.
15. 11. Nad poezií Václava Lamra od 18 hod.

Nové kluby: Hra na klavír a housle pro
dûti od 5 let; Keramick˘ klub pro dûti, dospûlé, seniory od listopadu dle zájmu
Doporuãujeme: Irské tance – skvûlá moÏnost relaxace a zábavy, tanãení (step) s profesionálním taneãním souborem. Angliãtina pro
dûti, rodiãe i seniory – s rodil˘m mluvãím,
dotovan˘ kurz pro rodiãe na RD a seniory. Cviãení pﬁi vadném drÏení tûla, rekondiãní, na
míãích pro dûti i dospûlé (úter˘, stﬁeda).

Představujeme:

Dětské studio POHÁDKA
Od ﬁíjna zahájilo provoz v novém prostoru Bobkova 777 nové obãanské sdruÏení Dûtské
studio Pohádka. Tû‰íme se na va‰e dûti v dopolední ‰koliãce i odpoledních krouÏcích. ·koliãka Pohádka kaÏd˘ den 8–12 hod. pro dûti 3–6 let
Taneãní v˘chova:
úter˘ 15–15.45 hod. holãiãky 3–4 roky
16–16.45 hod. holãiãky 5–7 let
Sportík úter˘:
17–17.45 hod. kluci 3–7 let
V˘tvarné hrátky:
stﬁeda 15.30–16.15 hod. dûti 3–4 roky
stﬁeda 16.30–17.15 hod. dûti 5–7 let
V˘tvarn˘ ateliér:
pondûlí 15–16.30 hod. dûti 1. stupeÀ Z·
pondûlí 16.30–18 hod. dûti 2. stupeÀ Z·, keramika
Malí návrháﬁi:
ãtvrtek 15.30–16.30 hod. ‰ití na panenky pro holãiãky (4–7 let)
ãtvrtek 16.45–17.45 hod. navrhování a ‰ití nejen pro panenky
(8–12 let)
Kontaktní osoba:
Jitka ·indeláﬁová tel. 739 03 44 35,
e-mail jitka.sindelarova@vpohadce.cz www.vpohadce.cz

DDM na Černém Mostě
Generála Janou‰ka 1060,
tel. fax.: 286 889 428
info-cm@ddmpraha9.cz
www.ddmpraha9.cz
Nabízíme: Dvoumûsíãní kurz Tarotu pro
zaãáteãníky. Stﬁeda 18.30–19.30 (16–60 let).
Kreativní projektování pro dûti. Úter˘
14–15 hod. (10–12 let)
Klub Most je otevﬁen kaÏd˘ pracovní den
od 14–18 hod. (8–13 let) V klubu jsou rÛzné
deskové hry, stolní fotbálek, playstation s karaoke a nyní i novû jeden poãítaã s pﬁipojením na
internet.
25. 11. od 15 hod. vûdomostní soutûÏ.

Další listopadové akce:
19. 11. Závûsy z podzimních plodÛ
(7–13 let)
26. 11. Adventní vûnce
28.–30. 11. Za skﬁítky do Skryjí – Víkendov˘ v˘let do CHKO Kﬁivoklátsko, kde povodí Berounky, ve kterém se v˘let odehraje,
poskytuje celou ﬁadu v˘letÛ a námûtÛ na hry.

Kufrování s DDM
10. 11. Klub orientaãního bûhu Tretra Praha
ve spolupráci s DDM Praha 9 – âern˘ Most zve
pﬁíznivce sportu a pﬁedev‰ím bûhu na orientaãní závod, kter˘ se uskuteãní na sídli‰ti âern˘
Most. Start bude u DDM na âerném Mostû,
Gen. Janou‰ka 1060 od 16.45 do 17.45. Prezentace závodníkÛ od 16.30 do 17.30 pﬁed vchodem do DDM. Na nejlep‰í ãekají diplomy
a sladké odmûny. Závodí se v kategoriích: rodiãe s dûtmi do 10 let; dûti do 13 let; dûti nad
13 let. Pﬁihlá‰ky posílejte do 10. 11. na mail:
heznam@seznam.cz nebo na místû pﬁi prezentaci. (Dal‰í informace na www.ddmpraha9.cz)
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Mateﬁské centrum
Klubíãko YMCA Praha
Vlãkova 1067 Praha 9
âern˘ Most – pﬁízemí,
vstup zahradou
E- mail:novakpm@volny.cz
www. praha.ymca.cz/klubicko

Dopolední a odpolední
programy
Od listopadu je zmûnûn vstupní poplatek
do dopoledních heren pondûlí, stﬁeda,
pátek. Vstup je voln˘ bez pﬁihlá‰ení od 9.30
do 11.30, rodiãe 30 Kã, dûti zdarma.
Ve stﬁedu 12. 11. pro dûti 2–6 let a maminky probíhá opût sociálnû stimulaãní skupina Hrajeme si a uãíme se s ptákem Zlobivákem.
Ve stﬁedu 26. 11. dopoledne od 10.15
semináﬁ pro rodiãe na téma Chybovat je
lidské, v rámci dopoledních heren pouze zpíváníãko a pohybové hry.
Páteãní herny budou na téma Co se dûje
ve mûstû. 21.11. vyrobíme snûhové vloãky.

Programy pro ženy
Kavárniãka pro Ïeny a Beranice opût
ve veãerních hodinách – informace v Klubíãku.

Programy pro celou rodinu
Cviãení s prvky jógy kaÏdé pondûlí
a duchovní veãery druhé úter˘ v mûsíci.

Jednorázové programy
Vítání zimy s lampiónov˘m prÛvodem
jiÏ tradiãnû probûhne 21. 11. od 15 hod.
Zaãátek programu s písniãkami, oh˘nkem
a pﬁehlídkou stra‰id˘lek bude na zahradû
pﬁed vstupem do MC Klubíãko. PrÛvodem
uvítáme zimu. S sebou doporuãujeme lampionky, vyrobená stra‰id˘lka popﬁ. stra‰idelné, ãarodûjné i humorné masky.

3. 12. se v 10.15 uskuteãní pﬁedvánoãní
semináﬁ na téma: slavíme svátky s dûtmi.
MC Klubíãko hledá lektory i vedení
sluÏby do odpoledních krouÏkÛ i dopoledních programÛ (úter˘, stﬁeda).
Kontakt:
Vedoucí: Ing. Mgr. Marie Nováková
775 204 208,
zástupce: Mgr. Lucie Pernicová
777 596 163

stránky 8–10 pﬁipravila: Alena Veselá

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

Program na listopad 2008
P¤EDVÁNOâNÍ DÍLNY V OBâANSKÉ INSPIRACI
Poslední listopadovou nedûli zahájíme jiÏ
tradiãní vánoãní dílny, novinkou budou
v prosinci i keramické dílny.
ne 30. 11. v 15 hod. – v˘roba adventních vûncÛ. Dospûlí ãi dûti v doprovodu
rodiãe budou vyrábût adventní vûnec na stÛl
ãi na povû‰ení. Prosíme o pﬁedbûÏné pﬁihlá‰ení na tel. 281 918 473, 774 707 744 nebo
mail tereza@obcanskainspirace.cz. Cena dílny je 150 Kã/v˘robek.
Na konec listopadu a prosinec opût
pﬁipravujeme prodejní vánoãní v˘stavu
v˘robkÛ z chránûn˘ch dílen. Kdo hledá
originální dárek, kter˘m zároveÀ podpoﬁí
dobrou vûc, nalezne jej právû v Minigalerii inspirace v Kuãerovû 14. Tû‰íme se na
vás!

Program pro děti
EKOINSPIRACE – kaÏd˘ ãtvrtek
odpoledne ZDARMA
Pro dûti, které zajímá pﬁíroda a ekologie,
je pﬁipraven kaÏd˘ ãtvrtek BEZPLATN¯
program, zaãíná ve 14 hod. krouÏkem Ekohrátky pro pﬁed‰koláky, od 15 hod. EkokrouÏek (6–9 let) a od 16.30 Ekoklub (10–15
let). Program je zdarma díky podpoﬁe
MHMP a Mâ Praha 14.
HERNA PRO DùTI OD 3 LET –
NOVINKA!
Potﬁebujete si nûco zaﬁídit, pohlídat va‰e
dûti? V Obãanské inspiraci je novû vybavená herna, kde si dûti pod dohledem lektorky
mohou hrát. Herna je otevﬁena tﬁikrát t˘dnû:
úter˘ 16.30–18.30,
stﬁeda 9–12, pátek 9–12.
Cena 30,– Kã/hod, dûti zde mohou pob˘t
aÏ 3 hodiny. Není tﬁeba se pﬁedem objednávat.

Bezplatné sociálně právní
poradenství
Bezplatná sociálnû právní poradna
Obãanská inspirace, Kuãerova 14.
Do poradny se mÛÏete objednávat na
tel.: 776 046 112, 281 918 473 nebo pﬁímo
ve sdruÏení.
KaÏdou stﬁedu 9.30–11.30 se mÛÏete
pﬁijít poradit i bez objednání.
Své dotazy mÛÏete také zaslat e-mailem na: info@obcanskainspirace.cz

Komunitní centrum
MOTÝLEK
Dûti z klubu Pacific
vyjely na farmu. Díky
Mâ Praha 14 získali klienti z nízkoprahov˘ch
klubÛ pozvání na tﬁídenní
v˘jezd do krásného prostﬁedí ekologické farmy Tﬁebu‰ín – Zababeã.
Dûtí z Pacifiku se pﬁihlásilo 13 a mûly tak
jedineãnou moÏnost poznat Ïivot na vesnici.

Listopad v Mot˘lku
Kromû pravideln˘ch aktivit, jejichÏ úpln˘ pﬁehled najdete na na‰ich stránkách
www.motylek.org vám tentokrát nabízíme:
11. 11. úter˘ od 17 hod. Pﬁedná‰ka s diskusí: Pﬁestáváme b˘t partnery – zÛstáváme rodiãi.
13. 11. ãtvrtek 17.30 – Perníková chaloupka – Galerie 14.
18. 11. úter˘ 17–19 hod. Svépomocn˘
klub rodiãÛ, peãujících o dítû s handicapem.
25. 11. úter˘ od 17 hod. – Pletení adventních vûncÛ pro rodiãe dûtí s handicapem –
pﬁihla‰te se pﬁedem!
Termín relaxaãního malování s D. Zimovou bude zveﬁejnûn na www.motylek.org.

Akce Nízkoprahového klubu Pacific
4. 11. úter˘ 15–16.30 Skládáme z plastov˘ch víãek – tentokrát barevné mandaly
(6–12 let)
13. 11. ãtvrtek 14.30–17 hod. Drakiáda
nejen pro klubáky – sraz pﬁed klubem Paci-

Mot˘lek v ﬁíjnu nav‰tívila jeho patronka
Ester Janeãková.
foto: archiv Mot˘lku
fic nebo mÛÏete pﬁijít pﬁímo na kopec naproti klubu Pacific (u rybníka). Se sv˘m drakem
budete soutûÏit hned v nûkolika disciplínách,
ceny jsou pﬁipraveny!
19. 11. stﬁeda – s Pacifikem do kina (ãas
a film upﬁesníme t˘den pﬁedem)
20. 11. ãtvrtek 14.00–17.30 Odpoledne
deskov˘ch her v klubu
22. 11. sobota 9–18 hod. V˘cvik dobrovolníkÛ spojen˘ s kurzem první pomoci
Srdeãnû vás zveme ke stánku Mot˘lku
na Veletrhu pro celou rodinu, kter˘ se koná
6.–8. 11. v Národním domû na Smíchovû!
PhDr. Zuzana Jelenová
www.motylek.org
Tel.: 281 912 081
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Pozvánky z gymnázia
Chcete se dozvûdût více o novém gymnáziu na âerném Mostû? Pﬁijìte na v˘stavu Schola Pragenzis. Dozvíte se v‰e potﬁebné o studiu i o pﬁijímacích zkou‰kách. Budete se moci seznámit
s na‰ím ‰kolním vzdûlávacím programem Chléb a hry, podle kterého vyuãujeme s pﬁedstihem jiÏ ãtvrt˘m rokem. Uvidíte sestﬁihy z prÛbûhu jak klasick˘ch vyuãovacích hodin, tak z tzv. hodin – her, které jsou na‰í specialitou. Budete moci shlédnout
i záznam z vyvrcholení ‰kolního projektu Gladiátorské hry, kter˘
je také souãástí ‰kolního vzdûlávacího programu a jehoÏ prezentace probíhají na konci kaÏdého pololetí. Rádi vám zodpovíme
ve‰keré dotazy t˘kající se na‰eho gymnázia. Pﬁijìte se podívat ve
dnech 20.–22. listopadu do Kongresového centra, najdete
nás ve 4. patﬁe.
Dále bychom vás chtûli pozvat na literárnû-hudební vystoupení na‰ich studentÛ Praha – mûsto v srdci Evropy, uspoﬁádané v rámci DnÛ poezie. Studenti pﬁedstaví na‰e hlavní mûsto oãima básníkÛ,
hudebních skladatelÛ a v˘tvarníkÛ. Vystoupení bude ve ãtvrtek
20. 11. na Chvalské tvrzi v Horních Poãernicích. Mnoho dal‰ích
podrobností najdete na a celou na‰i ‰kolu si mÛÏete pﬁijít prohlédnout ve Dnech otevﬁen˘ch dveﬁí. Ty se konají 15. prosince
v Chodovické ulici v Horních Poãernicích a 16. prosince na deta‰ovaném pracovi‰ti ve Vybíralovû ulici na âerném Mostû.
V‰ichni jste srdeãnû zváni!
Mgr. Zuzana Suchomelová, zástupce ﬁeditele

Tři pozvání ZUŠ
Ve ·ternberku v prostorách Augustiniánského klá‰tera byla 3. ﬁíjna zahájena 10. Národní
pﬁehlídka v˘tvarného oboru základních umûleck˘ch ‰kol âR s názvem „OâI DOKO¤ÁN“.
Na této pﬁehlídce, která je pﬁístupná veﬁejnosti aÏ do 30. srpna 2009, jsou k vidûní stovky Ïákovsk˘ch a studentsk˘ch prací z celé republiky. Na‰í ‰kolu tam reprezentují práce ÏákÛ Jitky
a Michaely Jeslínkov˘ch.
Pﬁijìte na na‰e koncerty: V pondûlí 10. listopadu v 18 hod. se v sále ‰koly koná tradiãní
koncert ÏákÛ a studentÛ ZU· s názvem II. hudební veãer. V pondûlí 24. listopadu v 18 hod.
se v divadle Horní Poãernice koná koncert uãitelÛ ZU·.
LZ

Zátopkova pětka
JiÏ tradiãnû se 17. záﬁí zúãastnili Ïáci ze
v‰ech tﬁíd Z· Gen. Janou‰ka – od druhé aÏ po
devátou, ‰tafetového bûhu. ·tafetu kaÏdé tﬁídy
tvoﬁilo 25 bûÏcÛ (15 chlapcÛ + 10 dívek), kaÏd˘ z nich bûÏel úsek dlouh˘
200 metrÛ. Celá ‰tafeta tak
ubûhla celkem 5000 metrÛ,
coÏ je jedna z tratí, na které
legendární bûÏec Emil Zátopek vybojoval zlatou olympijskou medaili v Helsinkách
v roce 1952. „Zátopkova pûtka“ má na na‰í ‰kole svoji tradici a stala se provûrkou nejen
fyzické zdatnosti ÏákÛ, ale
hlavnû ukázkou jejich sportovního a kolektivního chování. V‰ichni Ïáci, kteﬁí bûÏeli,
bojovali za své tﬁídy ze v‰ech
sil a bûhem dopoledne urazili

dohromady za 290 minut vzdálenost cel˘ch
85 000 m.
·tefan Nedjalkov,
foto: Miroslav Fára, 9.a

Výjimečný
týden
Na pﬁelomu záﬁí a ﬁíjna se uskuteãnila na území celé âeské republiky a v dal‰ích evropsk˘ch
zemích akce „Nesedávej panenko v koutû…
aneb T˘den pro inkluzi“. Jejím cílem bylo pﬁispût k vzájemnému poznávání lidí s postiÏením
i bez nûj a uãení se vzájemnému respektování
a toleranci. Cílem T˘dne pro inkluzi je informovat veﬁejnost o problematice zaãleÀování lidí
se speciálními vzdûlávacími potﬁebami do spoleãnosti. K programu se pﬁipojili i uãitelé a Ïáci
ze speciální ‰koly Z· Tolerance v Hloubûtínû,
a to akcí „Dopravními prostﬁedky po Praze“.
Akce probûhla 30. záﬁí a bûhem dopoledne se
dûti svezly vlakem, metrem, tramvají, pﬁívozem
a lanovkou. Pﬁi cestování tûmito prostﬁedky
MHD se setkávaly se vstﬁícností a pochopením
jak ze strany spolucestujících, tak i obsluhujícího personálu.
uãitelky Z· Tolerance

Internet pro lidi –
i pro zvířata
Internetov˘ portál www.libimesevam.cz
nabízí majitelÛm nejrÛznûj‰ích domácích
mazlíãkÛ jak jejich prezentaci, tak moÏnost
vzájemné diskuse, nabídky v˘stav, krytí atd.
DÛleÏitou funkcí webu je i spolupráce s útulky pro zvíﬁata, takÏe jeho prostﬁednictvím si
mÛÏete pﬁímo z domova vybrat svého budoucího kamaráda.
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Jak prvňáčci
rostou

Pranostiky
očima „čtrnáctky“

s knihou

Listopad byl ve starém ﬁímském kalendáﬁi mûsíc devát˘ – november a toto pojmenování pﬁejala vût‰ina evropsk˘ch jazykÛ.
âesk˘ název mûsíce souvisí s padajícím
listím. Listopad je u nás nejoblaãnûj‰ím
mûsícem roku, dal‰í jeho specialitou je otázka snûÏení a snûhu v níÏinách, které se t˘ká
ﬁada poﬁekadel. V listopadu je z roãního pohledu nejv˘znamnûj‰í oteplení koncem mûsíce. Z pranostik jsou nejznámûj‰í a nejhojnûj‰í rãení vázaná na Martina. K v˘znamn˘m
„kritick˘m“ dnÛm mûsíce patﬁí i Kateﬁina
a Ondﬁej. V konkrétním roce pﬁipadá první
nedûle adventní, která je pohybliv˘m svátkem, na nûkter˘ den od 27. listopadu do
3. prosince.

Skřítkování
Skřítkování
V prvním ﬁíjnovém t˘dnu uspoﬁádala M·
Jahodnice pro rodiãe s dûtmi akci nazvanou
Skﬁítkování. Nav‰tívili nás skﬁítkové a víly
z Klánovického lesa, kteﬁí pﬁipravili soutûÏe
a odmûny pro v‰echny dûti.
Se skﬁítky jsme se seznámili jiÏ v záﬁí na v˘letû vláãkem
do Klánovic, odkud jsme si
pﬁivezli plné ko‰íky pﬁírodních materiálÛ. Paní uãitelky spolu s dûtmi vyzdobily
‰kolní zahradu, ale nejdÛleÏitûj‰í bylo „VYOBRAZIT
SK¤ÍTKA“. Nezapomnûlo
se ani na rodiãe, kteﬁí s dûtmi vyrábûli z pﬁírodního
materiálu nejrÛznûj‰í skﬁítky
a víly, ze kter˘ch vznikla
nakonec pestrá v˘stava. SoutûÏící na zahrádce na‰í M·

poznávali jednotlivé druhy hub, stromÛ, zvíﬁat.
Dal‰ím z úkolÛ bylo roztﬁídit pﬁírodniny a urãit,
co do lesa nepatﬁí. Dûti se v rámci úkolÛ probûhly pﬁes pﬁekáÏkovou dráhu a také si zazpívali a zatancovali.
za kolektiv M· Jahodnice:
·árka PraÏáková

1. Den V‰ech svat˘ch je poslední, kter˘
léto zahání. (1. 11.)
2. KdyÏ na Du‰iãky jasné poãasí
panuje, pﬁíchod zimy to oznamuje.
(2. 11.)
3. Listopadové hﬁmûní p‰enici ve zlato
mûní.
4. Svat˘ Teodor – mrazy lezou z hor.
(9. 11.)
5. Svat˘ Martin pﬁijíÏdí na bílém koni.
(11. 11.)
6. KdyÏ krtek v listopadu ryje, budou
na vánoce létat komáﬁi.
7. Na svatého Otomara neuvidí‰
komára. (16. 11.)
8. KdyÏ se v listopadu hvûzdy tﬁpytí,
mrazy se brzo uchytí.
9. Svatá Cecílie snûhem pole kryje.
(22. 11.)
10. Studen˘ listopad – zelen˘ leden.
11. Listopadové snûÏení ne‰kodí vÛbec
osení.
12. Na Saturnina skuãí meluzína.
(29. 11.)
13. Svat˘ Ondﬁej dûlá led, svat˘ Jiﬁí jej
láme. (30. 11.)
14. Jak˘ listopad, takov˘…
(doplÀ si pranostiku sám)
Celá ãtrnáctá pranostika na listopad zní:
Jak˘ listopad, takov˘ bﬁezen.

Ve ãtvrtek 9. ﬁíjna dopoledne doslova
zaplavili prvÀáãci ze dvou tﬁíd Z· Chvaletická knihovnu v Hloubûtínû. DÛvodem bylo
zahájení projektu s názvem Jak prvÀáãci rostou s knihou. Byl jsem mile pﬁekvapen, jak
obrovsk˘ zájmem o kníÏky v dûtech dﬁímá,
jen jej dokázat vãas a natrvalo probudit. A to
se myslím v daném pﬁípadû povedlo na sto
procent. V knihovnû bylo rázem Ïivo jako
v úle, mrÀousové dostali od paní knihovnice
ãtenáﬁsk˘ se‰itek (pas) Jak rostu s knihou, do
nûhoÏ bylo zapsáno, kolik mûﬁí, a kam si
budou moci zapisovat své první ãtenáﬁské
dojmy z pÛjãen˘ch kníÏek. KdyÏ byly nutné
formality vyﬁízeny, spontánnû se rozprchli
po knihovnû a prohlíÏeli si
vystavené kníÏky o sto ‰est.
Projekt byl pﬁipraven Mûstskou knihovnou za partnerské úãasti nakladatelství
Albatros a pilotnû je realizován v tomto ‰kolním roce
právû v na‰í hloubûtínské
knihovnû. Zapojené tﬁídy by
mûly knihovnu nav‰tívit
nejménû dvakrát, ale podle
zájmu dûtí to bude urãitû
vícekrát. Je potvrzenou pravdou, Ïe s knihou rosteme
nejen v mládí, ale vnitﬁnû
po cel˘ Ïivot. A tak tomu
bude, jak lze doufat, rovnûÏ
u nastupující generace ãtenáﬁÛ.
j‰

Podle knihy Medardova kápû
zpracoval: j‰
strany 11 a 12 pﬁipravila: Alena Veselá
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Pochod se třemi čtrnáctkami

O

blíben˘ pochod 14 km kolem Prahy 14,
kter˘ je poﬁádán kaÏdoroãnû u pﬁíleÏitosti vzniku na‰í mûstské ãásti, letos
dospûl uÏ do ãtrnáctého, jubilejního roãníku.
·el se tím pádem v sobotu 11. ﬁíjna ve znamení tﬁí ãtrnáctek. Dá se o nûm ﬁíci, Ïe uÏ má své
pevné místo v kalendáﬁi turistÛ, kteﬁí si jej oblíbili natolik, Ïe se ho v nejednom pﬁípadû úãastní kaÏdoroãnû, jako na‰e redakce. Je to dáno
i tím, Ïe je stále jedineãn˘ – Ïádná z praÏsk˘ch
mûstsk˘ch ãástí nic podobného turistÛm nena-

bízí. Leto‰ní úãast byla vût‰í neÏ loni a vy‰plhala se na 180 lidí. Trasa velkého okruhu je
pokaÏdé vedena trochu odli‰nû, coÏ úãastníci
zjistí aÏ na místû startu z mapky, kterou obdrÏí
od poﬁadatelÛ. RovnûÏ suven˘ry pro v‰echny,
kdo dojdou do cíle, jsou vÏdy jiné (byly mezi
nimi napﬁ. de‰tníky, botiãky jako pﬁívû‰ek, mal˘
kompas, k‰iltovky), letos si pochodníci mohli
vybrat z triãek v nûkolika barvách. Na trase
byla ãtyﬁi zastavení: v kostele sv. Bartolomûje
v Kyjích, v areálu Coca-Coly, u koníãkÛ v jezdeckém klubu V Ráji na pomezí s Dolními

Poãernicemi a nakonec
v Galerii 14, kde probíhala v˘stava fotografií
a deníkÛ cizinek Ïijících
v âR. Pﬁi pochodu si nelze nev‰imnout, jak se
Praha 14 mûní, co je kde
nového. Tentokrát jsme
zaznamenali, Ïe se opravuje kyjská fara, kde se
budou v dohledné dobû
konat zajímavé akce nejen pro vûﬁící, na Jahodnici se ch˘lí k dokonãení
první etapa velkého obytného souboru (viz foto),
na âerném Mostû se koneãnû zaãalo s dodûlávkou obytn˘ch domÛ vedle lávky pﬁes Ocelkovu, na pole nad MartiÀákem
se uÏ naváÏí zemina, neboÈ zde zaãaly terénní
úpravy v souvislosti s budoucím parkem U âeÀku (viz Listy ã. 7/8). Jaké by to v‰ak bylo jubileum bez zábavného programu, kter˘ propukl
odpoledne v areálu Slavoje Hloubûtín, kde má
pochod pﬁed restaurací svÛj stabilní start i cíl.
Program a atrakce k jubileu Prahy 14 byly zamûﬁeny na nejmen‰í dûti. Teprve ke konci se ti dﬁí-

ve narození doãkali vystoupení PraÏského pouÈového orchestru. Ten vyhrával na pﬁání rozmanité písniãky vãetnû závûreãné parodie na
song od táboráku âern˘ Most (muÏ) pod biãem
otrokáﬁe Ïil. Vtipn˘ moderátor z orchestru akci
okomentoval slovy: „Jak ﬁíkal pan starosta, moc
nás tady nebylo, ale jak ﬁíkal bratr ÎiÏka – na
mnoÏství nehleìte, a já dodávám – radost si
niãím nekaÏte…“

Bonus od redakce: Jako pﬁímí
úãastníci pochodu (sic na kolech) jsme pro
vás pﬁipravili soutûÏní otázku, kterou vám
mÛÏeme poloÏit díky pﬁedná‰ce Jiﬁího Höfera ze zdej‰í farnosti, jiÏ jsme si vyslechli pﬁi
prohlídce kostela sv. Bartolomûje. Kostelní
vûÏ byla kdysi opatﬁena dﬁevûnou nástavbou,
neboÈ byla souãástí bezpeãnostního signalizaãního systému ãeského království.
Díky ní byla vûÏ vy‰‰í: a) o 5 m, b) o 7 m,
c) o 10 m. V‰ichni, kdo nám za‰lete odpovûì, si budete moci pﬁijít do redakce do
10. prosince pro dárkovou publikaci Praha
14 ve fotografii.
Tû‰íme se na va‰e odpovûdi i na to, Ïe
vám kníÏka udûlá radost (tﬁeba i jako vánoãní dárek pro va‰e blízké).
j‰, foto: ves, j‰

13-21_P14 27.10.2008 13:50 Stránka 14

Gastronomick˘ prÛvodce

14

LISTOPAD 2008

Club Slavoj

K

e spokojenosti úãastníkÛ pochodu a zábavného odpoledne ve znamení tﬁí ãtrnáctek v˘raznû pﬁispûla i zdej‰í restaurace Club Slavoj. ·koda jen, Ïe nikoho
nenapadlo mít onen slavnostní den na ãepu ãtrnáctistupÀové pivo, aby bylo v‰e vskutku ãtrnáctkové. A tak jsme si alespoÀ ﬁekli, Ïe restauraci na hﬁi‰ti Slavoje pﬁedstavíme v rámci
na‰eho gastroprÛvodce. Nicménû
její provoz byl
v sobotu 11. ﬁíjna ponûkud aty-

pick˘, proto jsme se tam vypravili hned následující pondûlí. Parkovi‰tû plné aut nám pﬁi pﬁíchodu napovídá, Ïe lidé se sem nauãili na obûdy jezdit. A jak se ﬁíká, kde stojí pﬁed hospodou
auta, tam se dobﬁe vaﬁí. Vcházíme do typicky
sportovního interiéru, ve kterém kdysi byla asi
tﬁicet let klubovna fotbalového oddílu s mnoÏstvím sportovních trofejí. Nûkteré z nich se
poãátkem devadesát˘ch let staly souãástí v˘zdoby Clubu Slavoj, jiné na své dal‰í umístûní ãekají. Ov‰em my jsme tady kvÛli gastronomick˘m
záÏitkÛm, a tak míjíme místnost s popelníky
a míﬁíme do nekuﬁáckého salonku. K pití si

GASTRO

objednáváme kompletní
pivní servis, tedy lahvovou plzeÀ za 28 korun,
nealko Radegast a toãen˘ gambrinus po devatenácti, dále gulá‰ovou polévku za dvacku a ze
sedmi nabízen˘ch hotov˘ch jídel si vybíráme
svíãkovou za 75, peãen˘ vepﬁov˘ ‰palek s variací knedlíkÛ a se zelím za 70 korun a stejnû stojící smaÏen˘ kvûták s bramborem.

průvodce
Prahou 14

e
4
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Téměř stovka
vyšetřených

Krátké ãekání na vyﬁízení objednávky si krátíme bleskov˘m studiem vskutku bohatého jídelního lístku, kter˘ mimo jiné nabízí 14 jídel
v cenû 85 aÏ 208 korun jako nûco od krávy, dále
12 moÏností v˘bûru z nabídky nûco od prasete
mezi 70 a 92 korunami, doplnûné je‰tû o to, co
dokvokalo (7 jídel za 71 aÏ 86 korun) a doplavalo (4 ryby od 58 korun aÏ po cenu pstruha
podle váhy). K úplnému v˘ãtu je‰tû doplÀme
15 specialit, podávan˘ch po ‰estnácté hodinû,
pﬁedkrmy a nûco k pivu, mouãníky, poháry,
kompoty a mnoÏství salátÛ i nealkoholick˘ch
nápojÛ.
Horká hustá polévka chutná jako od maminky, která ale o nûco ménû solila, mûkká svíãková s brusinkami, ‰lehaãkou, citronem a nad˘chan˘mi knedlíky vyvolává rovnûÏ podobné
vzpomínky. Jediné na‰e bezmasé jídlo – smaÏen˘ kvûták s bramborem a tatarkou byl v˘born˘, jedinou vadou na jeho kráse byla v‰ak právû tatarka z Makra. Pﬁíli‰ tuãná, málo ochucená.
Peãen˘ vepﬁov˘ ‰palek byl natolik v˘razn˘m
kontrapunktem ke smaÏenému kvûtáku, Ïe
z nûho pÛlka na talíﬁi zbyla. Svûdãí to mimo jiné
o tom, Ïe jeden z redaktorÛ pﬁechází na stará
kolena pﬁeci jenom na zdravou v˘Ïivu, k ãemuÏ
není nikdy pozdû.
Pﬁevládající sportovní motivy v obou místnostech i pﬁilehl˘ch chodbách doplÀují v˘tvory Petra Urbana, kter˘ tady nûjaké to pivo vypil,
jeho kresby zdobily i zdej‰í jídelní lístek, neÏ
je nûkdo ukradl nebo se na nich podepsal zub
ãasu. Club Slavoj se je‰tû py‰ní titulem HospÛdka snÛ, kter˘ mu udûlil notoricky znám˘
ãasopis zemí koruny ãeské Pivní kur˘r 11. prosince 1996. Tohle ocenûní dostateãnû vypovídá
o specifiãnosti tohoto ru‰ného klubového zaﬁízení, kam zﬁejmû ãlovûk nepÛjde na romantickou veãeﬁi nebo intimní posezení. I kdyÏ slavnostní hostiny pﬁi svatbách, promocích, rÛzn˘ch
veãírcích a spoleãensk˘ch setkáních vám tady
pﬁipraví podle pﬁání. Pro úplnost na‰ich hodnotících prvkÛ je‰tû dodejme, Ïe sociální zaﬁízení

Stále víc na‰ich spoluobãanÛ v Praze 14 si
zvyká na to, Ïe se Galerie 14 stává jednou do
roka preventivní ambulancí. Letos se tady jiÏ
tradiãní Den zdraví odehrával 2. ﬁíjna od 10 do
16 hodin. Jako obvykle si pﬁíchozí mohli nechat
zmûﬁit tlak, cholesterol, krevní cukr a tûlesné
parametry, s odborníky se radili o v˘Ïivû, získávali informace o preventivním vy‰etﬁení nádorov˘ch onemocnûní, pouãili se o prevenci HIV
a kuﬁáci mûli moÏnost nechat si zjistit svou
závislost na nikotinu, pﬁípadnû se pokusit nastartovat odvykání kouﬁení. Novinkou bylo letos
vy‰etﬁení pigmentov˘ch znamének ruãním dermatoskopem. Vy‰etﬁit se jím nechalo 72 zájemcÛ, z nichÏ jeden byl poslán na Dermatovenerologickou kliniku FN Královské Vinohrady,
která k nám na Den zdraví svou pracovnici
poslala, na podrobnûj‰í testy. Ostatní mûﬁení
a poradny zajistil tentokrát ve spolupráci s odborem sociálních vûcí a zdravotnictví Mâ Praha 14
Státní zdravotní ústav ze ·robárovy ulice v Praze 10.
text a foto: ves

je na celkem slu‰né úrovni, Ïe v‰ude je bezbariérov˘ pﬁístup, a Ïe po dûtské sedaãce jsme se
ptali marnû. Nicménû se pr˘ o její koupi uvaÏuje. Jinak ãtenáﬁi ListÛ jsou k náv‰tûvû srdeãnû zváni ochotn˘m personálem, mohou ji spojit s krásnou procházkou, ov‰em asi uÏ bez
pﬁíjemného posezení na zahrádce, která byla
díky pﬁíznivému poãasí hojnû vyuÏívána témûﬁ
do konce ﬁíjna.
red

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

74 %
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Zlato z Pekingu

V

na‰í mûstské ãásti máme ﬁadu mistrÛ
republiky, Ïije tady nûkolik ‰ampionÛ
Evropy a dokonce i pár mistrÛ svûta. Do
záﬁí leto‰ního roku jsme v‰ak marnû pátrali po
olympijském medailistovi z Prahy 14. Gymnasta Koneãn˘ z âerného Mostu zaostal v srpnu
na letních olympijsk˘ch hrách
v Pekingu hodnû za oãekáváním, následná paralym-

piáda tamtéÏ se v‰ak do historie Prahy 14 zapsala písmem opravdu zlat˘m. ZaslouÏil se o to ‰estadvacetilet˘
David Drahonínsk˘, kter˘ se
v soutûÏi vozíãkáﬁÛ s kladkov˘m lukem ve tﬁídû W 1
stal olympijsk˘m vítûzem
a doma v Bryksovû ulici na
âerném Mostû si tak mohl
vystavit zlatou medaili a vítûzn˘ olympijsk˘ diplom.
Asi za mûsíc po jeho paralympijském triumfu jsme se
se‰li u nûj doma a povídali si
nûkolik hodin, z nichÏ se mi
snad podaﬁilo vybrat to nejpodstatnûj‰í. Je to pﬁíbûh
pln˘ zlomÛ, nadûjí, bolesti
i radosti.
David se narodil 19. kvûtna 1982 v Kaplici, rodiãe uÏ
mûli o tﬁi roky star‰í sestru
Danielu a k tomuto párku
pﬁibyl za dal‰í tﬁi roky je‰tû
bratr Dominik. Rodina Ïila
nejdﬁíve v Malontech, Dolním Dvoﬁi‰ti, Kaplici a poté
v Suchdole nad LuÏnicí v poklidu men‰ího mûsteãka, mûla své povinnosti i zájmy, ov‰em mal˘
David si moc klidu neuÏil, protoÏe „jsem mûl
tolik aktivit, Ïe mû doma museli pomalu drÏet
ﬁetûzem“, ﬁíká se sympatick˘m úsmûvem. „Byl jsem skautem, nav‰tûvoval jsem zdravotní krouÏek,
v létû hrál fotbal, v zimû
hokej, dále hokejbal, dûlal

taekwondo (v roce 1998 obsadil 2.místo na mistrovství republiky – pozn. aut.), byl jsem u mlad˘ch hasiãÛ, prostû klasick˘ ãtyﬁiadvacetihodinov˘ den pro mû byl krátk˘. V‰echno se ale
pﬁevrátilo na ruby jedné dubnové noci roku
1999, kdy jsem v námûsíãném stavu vylezl na
balkon na‰eho sídli‰tního bytu a vypadl ze tﬁetího patra. Probudil jsem se aÏ na ARO nemocnice v âesk˘ch Budûjovicích a dozvûdûl se
‰okující diagnózu. Zlomen˘ sedm˘ krãní obratel a poranûní míchy. Mohl jsem sice b˘t rád,
Ïe Ïiji, ale pﬁedstava dal‰ího Ïivota na vozíku
mû dûsila. Pût mûsícÛ jsem doslova ãumûl do
stropu. Na konci záﬁí jsem se dostal do rehabilitaãního ústavu Kladruby u Vla‰imi, kde jsem
strávil tﬁi mûsíce, zde jsem také poprvé po úrazu vyzkou‰el sport, pﬁedev‰ím stolní tenis a zkusil si i basketbal. Na Vánoce jsem se koneãnû
vrátil domÛ, coÏ byl pro celou rodinu ten nejhezãí dárek. Po návratu jsem zaãal nav‰tûvovat
centrum Paraple a zúãastnil jsem se sportovního víkendu v Jánsk˘ch Lázních, kde jsem poprvé vyzkou‰el bocciu, coÏ je podobná hra
petangue. Také jsem zaãal jezdit plavat na Strahov, kde sdruÏení Kontakt Bb uãilo vozíãkáﬁe
plavat.“
Davidovi rodiãe se spoleãnû s obûma syny
pﬁestûhovali do Prahy, uÏ bûhem Davidova
pobytu v nemocnici. Nejdﬁíve bydleli rok v ulici Gen. Janou‰ka na âerném Mostû, chtûli si byt
pﬁestavût na bezbariérov˘, ale pak vyuÏili moÏnost získat nov˘ byt v bezbariérovém domû
v Bryksovû ulici, kde v rámci moÏností Ïijí spokojenû uÏ osm˘ rok. UÏ ale bez sestry, která
bydlí v Tﬁeboni, aby pouta s jiÏními âechami
zÛstala zachována. I v tomto lázeÀském mûstû
ãeká na Davida bezbariérov˘ prostor, takÏe si
tam pﬁi obãasn˘ch náv‰tûvách pﬁipadá jako
doma. A aby tûch zmûn na pﬁelomu tisíciletí
nebylo málo, tak David zaãal v Jánsk˘ch
Lázních studovat obchodní akademii
a udûlal si ﬁidiãák. Na ME v boccii skonãil pát˘, coÏ bylo v té dobû na‰e nejlep‰í umístûní v historii tohoto odvûtví.
A tû‰il se na svûtov˘ ‰ampionát do Portugalska.
„JenÏe 14 dní pﬁed mistrovstvím zmûnil
Mezinárodní paralympijsk˘ v˘bor klasifikace,
moje postiÏení nebylo dostaãující, abych mohl
dál hrát v kategorii BC4, takÏe jsem nejel nikam.
V té dobû shodou okolností pﬁedvádûl Spastic
handicap ve ‰kole ukázky lukostﬁelby vozíãkáﬁÛ. Tenhle sport mû chytil, i kdyÏ boccia byla
stále první. Ov‰em poﬁádn˘ kladkov˘ luk zmûnil opût mÛj Ïivot. Pﬁi svém premiérovém startu na MS v Madridu jsem sice skonãil poslední, ale byla to cenná zku‰enost. Mohl jsem
srovnávat vozíky, luky, dal‰í vybavení a doplÀky, které pouÏívali vozíãkáﬁi z jin˘ch zemí. Na
dal‰ím svûtovém ‰ampionátu o dva roky pozdûji v Itálii jsem chtûl skonãit uÏ v první polovinû, povedlo se, byl jsem ‰est˘, ná‰ svaz mnû
koupil kvalitnûj‰í luk, se kter˘m bych urãitû
dopadl je‰tû lépe. Nicménû úspûchy pﬁi‰ly záhy.
V roce 2006 jsem na halovém mistrovství republiky zdrav˘ch lukostﬁelcÛ skonãil tﬁetí, pak ãtvr-
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Mimochodem, Elsa je devítilet˘ labradorsk˘ retrívr, kter˘ Davidovi moc zpﬁíjemÀuje
Ïivot na vozíku, lidé z âerného Mostu je obãas
mohou vidût pﬁi venãení na sídli‰ti, ov‰em nejen
tam. Tﬁeba i v krásném prostﬁedí parku v Dolních Poãernicích. Relaxace s Elsou mu pr˘
pomáhá zvládat nesmírnou zátûÏ. Aby toho totiÏ
nebylo málo, tak si ke v‰emu David udûlal je‰tû rozhodcovské zkou‰ky na bocciu, kurz lukostﬁeleckého trenéra III. tﬁídy a hlavnû dokonãil
bakaláﬁské studiu na Metropolitní univerzitû
v Praze, kde na podzim promoval a nyní pokraãuje v magisterském studiu. Má tedy za sebou
mimoﬁádnû nároãn˘ a úspû‰n˘ rok. Îe by ale teì
pﬁem˘‰lel o chvilce odpoãinku, to ani náhodou.
„Pﬁí‰tí rok je v Nymburku svûtov˘ ‰ampionát postiÏen˘ch a stejná soutûÏ zdrav˘ch lukostﬁelcÛ se koná v JiÏní Koreji. Tam bych se rád
vrátil a udûlal dobr˘ v˘sledek, ov‰em v téhle
kategorii uÏ stra‰nû záleÏí na materiálním vybavení. Mám sice své sponzory, ale tﬁeba na seriál závodÛ Svûtového poháru finance zatím
nestaãí. Mého paralympijského úspûchu bych
nedosáhl bez podpory rodiny a pﬁátel. V kaÏS tatínkem bezprostﬁednû po olympijském
dém pﬁípadû bych ov‰em pﬁi této pﬁíleÏitosti rád
trimfu…
podûkoval âeské federaci Spastic handicap o.s.,
Ing. Karlu Malému, Mâ Praha 14, Nadaãnímu
t˘ na venkovním ME postiÏen˘ch a vyhrál
fondu JT, Nadaci Bariéry, Bc.
i venkovní mistrovství republiky
Luká‰i Ciznerovi, Metropolitní unimezi zdrav˘mi. O rok pozdûji to
verzitû Praha, Aquacentrum Letbylo stﬁíbro v druÏstvech na MâR
Àany Lagoon a spoleãnosti Santé.
se zdrav˘mi a drama na MS v jiCením si také pﬁijetí u starosty Prahokorejském Cheongju. Tam jsem
hy 14, která mnû pﬁed hrami pﬁiodjíÏdûl kvalifikovat se na paradala 20 000 korun na nové ‰ípy,
lympijské hry do Pekingu, poveds kter˘mi jsem pak vyhrál paralo se, skonãil jsem pát˘ v kvalifilympiádu, dále pﬁijetí u praÏského
kaci, kdyÏ se mi rozbil vypou‰tûã,
primátora, pﬁedsedÛ vlády, Senátu
kter˘ jsem si sám opravil, zatímco
a âSSD a také u jihoãeského hejtmovitûj‰í závodníci by jej vymûmana, kter˘ si vzpomnûl na mé
nili. Ale od ãtvrtého místa mû dûlirodi‰tû. Dá se tedy ﬁíci, Ïe spolely jen dva body, dal‰í dva pak od
ãensky jsou v˘kony paralympikÛ
bronzu. K tomu jsem skonãil ãtvroceÀovány, nicménû finanãnû je to
t˘ v eliminaci a také tahle bramve srovnání s olympioniky hodnû
borová medaile byla obrovsk˘m
rozdílné. Olympij‰tí vítûzové doúspûchem.“
stanou milion, my 70 000 a tﬁeba
David, kter˘ vedle Spastic hanparalympici na Slovensku pÛl midicapu v Teplicích, kter˘ financuje
1lionu. To je velk˘ nepomûr pﬁi
vût‰inu jeho v˘dajÛ spojen˘ch
s lukostﬁelbou, hájí barvy klubu SC …a s maminkou a pﬁedsedou âeského paralympijského v˘boru Franti‰kem moÏná srovnatelném tréninkovém
úsilí. Ale nerad bych, aby na‰e
OAJL, tedy obchodní akademie Janouchem u starosty Prahy14 Miroslava FroÀka.
povídání skonãilo takhle pesimisv Jánsk˘ch Lázních, vycítil olymticky, protoÏe sv˘m zaloÏením i tím, co jsem
byl kaÏd˘ den. Neskuteãné. Mezi nimi spouspijskou ‰anci a zaãal dﬁít je‰tû víc neÏ dosud.
proÏil, jsem spí‰ optimista. A tak koukám i do
ta m˘ch fanou‰kÛ, tatínek, trenér Vladislav BraTrénoval minimálnû 3x a maximálnû 6x t˘dnû,
budoucna, protoÏe pﬁi pohledu na vûkovou
da, fyzioterapeuti Miroslav Li‰ka a ·árka ·panûkdy i dvoufázovû, a kdyÏ v únoru dostal
skladbu té na‰í kamarádské party lukostﬁelcÛ
nûlová, Roman Suda a dal‰í ãlenové na‰í
nominaãní dekret, tak dávky je‰tû zv˘‰il na
v kategorii W1 bych mohl mít pﬁed sebou je‰v˘pravy. Ti v‰ichni se na mû vrhli a já zaÏíval
úroveÀ profesionálních sportovcÛ. Stﬁídal
tû hodnû závodnick˘ch let. VÏdyÈ z té vozíãneskuteãnû ‰Èastné chvíle. O chvíli pozdûji na
bazén s posilovnou, stﬁelbu v hale i venku na
káﬁské ‰piãky jsem ve 26 letech suverénnû nejstupních vítûzÛ to bylo je‰tû silnûj‰í, pﬁi hymlukostﬁelnici na Tyr‰ovû vrchu v Michli, kde si
mlad‰í, jsou v ní totiÏ i ãtyﬁicátníci a dokonce
nû mnû my‰lenkami probûhl cel˘ Ïivot. Nádto mÛÏe vyzkou‰et kaÏd˘ zájemce (www.archepadesátníci. Teì ale koukám jen na pﬁí‰tí rok
herné dûtství, probuzení v nemocnici, v‰echry.cz). Tﬁikrát t˘dnû rehabilitoval, soutûÏil
a maximálnû tak k Lond˘nu za ãtyﬁi roky, kam
ny ty pﬁístroje, hadiãky, nekoneãn˘ strop, první
s postiÏen˘mi i zdrav˘mi, nezapomínal ani na
bych moÏná mohl jet obhajovat zlato, tﬁeba do
pﬁesun z postele, první pád z vozíku, seznábocciu, florbal nebo ragby vozíãkáﬁÛ. KaÏd˘
té doby bude kladkov˘ luk zaﬁazen do programení se sporty pro postiÏené, rodiãe, brácha
mûsíc vystﬁílel 2 aÏ 3 000 ‰ípÛ, coÏ pﬁi nátahu
mu olympijsk˘ch her, a to bych rád bojoval
i sestra z rÛzn˘ch pohledÛ, rehabilitace, ‰kola,
22,5 kg u kaÏdého z nich dává dohromady
i o moÏnost reprezentovat âeskou republiku
mÛj hafan Elsa a na závûr toho sledu my‰lenek
desítky tun. Netajil se tím, Ïe chce z Pekingu
mezi zdrav˘mi, pak bych tﬁeba milión za zlato
jsem si uvûdomil, Ïe v‰echna ta dﬁina stála za
pﬁivézt zlato, které pﬁetaví z onûch koÀsk˘ch
dostal.“ Budeme drÏet palce.
vok
to a já mám zlato.“
dávek.
„Do âíny jsme letûli 29. srpna, od 2. záﬁí
trénovali a vlastní závod zaãal kvalifikací v úter˘ 9. záﬁí a konãil po ‰esti dnech závûreãn˘mi
boji v nedûli. Jednoznaãn˘m favoritem byl
Ameriãan Jeff Fabry, kter˘ v základní ãásti za
posledních pût let nikdy neprohrál, navíc je
drÏitelem nûkolika svûtov˘ch rekordÛ. A to prosím stﬁílí zubama, protoÏe po bouraãce na
motorce nemá pravou paÏi ani pravou nohu.
Mimochodem na jiÏ zmínûném svûtovém ‰ampionátu v Itálii jsem s ním vypadl ve ãtvrtfinále, v JiÏní Koreji pak v semifinále, ﬁíkal jsem
si, Ïe by nebylo ‰patné utkat se s ním ve finále. Základní ãást jsem vyhrál v novém paralympijském rekordu 665 bodÛ ze 720 moÏn˘ch,
kdyÏ se stﬁílí na 70 metrÛ celkem 72 ‰ípÛ. Ameriãan Fabry se musel spokojit s druh˘m místem. Ve ãtvrtfinále jsem si poradil se ‰v˘carsk˘m reprezentantem Robertem Lehnerem
a v semifinále jsem porazil Fina Osmo Kinnunena aÏ posledním, dvanáct˘m ‰ípem. Já trefil
devítku, on sedmiãku. Tû‰il jsem se na Jeffa,
ale toho pﬁekvapivû vyﬁadil Angliãan John
Cavanagh. Novináﬁi pak psali, Ïe jsem ho ve
finále porazil suverénnû 108 : 103, ale byl to
boj. PﬁihlíÏelo mu 5 000 divákÛ, protoÏe víc se
jich do hledi‰tû neve‰lo, ale takov˘ poãet tam
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In line Běchovice

Za nádherného babího léta se poslední záﬁijovou nedûli uskuteãnil uÏ
pát˘ roãník pûtikilometrového závodu na koleãkov˘ch bruslích, kterého
se zúãastnilo celkem 165 bruslaﬁÛ. Ti si mohli vychutnat jízdu bez automobilového provozu na prázdné silnici z Bûchovic do Jiráskov˘ch sadÛ
v Kyjích a uÏívali si to mûrou vrchovatou. A to byl mezi nimi vûkov˘
rozdíl vût‰í neÏ 70 let. Nejstar‰í dvaasedmdesátilet˘ Jiﬁí Meãíﬁ si obul
brusle na této trati uÏ potﬁetí. Za to potûr tohoto sportu mûl premiéru
v koãárcích, v jednom z nich dojela do cíle dokonce dvojãátka Jakub
a Jáchym Jirglovi. Absolutní vítûzkou mezi Ïenami se ãasem 12:13 min.
stala Jana Hroudová, v muÏích exceloval Michal Nepovím, kter˘ ãasem
11:21 min. porazil dal‰í medailisty Ladislava Urbana a Jaroslava Hroudu i „bramborového“ Tomá‰e Semráda (v‰ichni na stupních vítûzÛ). Po
skonãení povedené soutûÏe byli v‰ichni bruslaﬁi odmûnûni dárky, drobn˘m poho‰tûním a je‰tû se navíc losovala tombola. Pak je‰tû spokojení
úãastníci stihli fandit bûÏcÛm uÏ 112. roãníku populárního silniãního
závodu Bûchovice–Praha.

Sonkal zase úspěšný
Pro taekwondisty z âerného Mostu zaãala
leto‰ní podzimní sezóna velmi úspû‰nû. Nejprve na sklonku záﬁí získala Monika Junová (na
snímku ve v˘skoku) bronzovou medaili ve speciálních technikách (pﬁeráÏení dﬁevûn˘ch nebo
plastov˘ch desek ve v˘‰kách i nad 2,60 m) na
mistrovství svûta juniorÛ. Na stejném ‰ampionátu obsadila Aneta Hemerová (na druhém
snímku) pátou pﬁíãku ve sportovním boji (bodovan˘ souboj s lehk˘m kontaktem). Dal‰í
medailové úspûchy pﬁineslo sonkalákÛm celorepublikové zápolení talentÛ do 18 let ve Fr˘d-

ku-Místku. Medailovû se nejvíce daﬁilo pﬁedev‰ím Michalovi Zacharukovi (2 zlaté) a Tomá‰ovi Vodiãkovi (2 zlaté a 1 bronzová). Celkovû
si taekwondisté ze Slezska pﬁivezli 9 zlat˘ch
medailí. Tﬁetí a medailovû nejúspû‰nûj‰í akcí
bylo klání v domácí tûlocviãnû Z· Vybíralova,
kde se v sobotu 11. ﬁíjna konalo II. kolo oblastní soutûÏe praÏského regionu. Reprezentanti
na‰í mûstské ãásti ze Sonkalu vybojovala ve
v‰ech tﬁech vûkov˘ch skupinách 17 zlat˘ch, 16
stﬁíbrn˘ch a 9 bronzov˘ch medailí. Tituly nejúspû‰nûj‰ích závodníkÛ si odneslo hned 5 ãle-

nÛ Sonkalu, a to Hudková, ·tûpánková, Legner, Vodiãka a Otakar Kotrhonz (na snímku).
Zaãátkem listopadu ãeká taekwondisty kaÏdoroãní vrchol podzimní sezóny – mistrovství
âeské republiky. A ve druhé polovinû listopadu vystoupení na praÏské Budoshow (pﬁehlídce bojov˘ch umûní a stylÛ). Více informací na
www.sonkal.cz.

strany 16–18 pﬁipravil Pavel Vokurka,
foto: autor (2), ves (4),
Ladislav Vokoun (2), Tomá‰ Lis˘ (2) a archiv
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Oslavili jubilea
Naposledy v leto‰ním roce se se‰li v Galerii 14 senioﬁi, kteﬁí v uplynul˘ch
pûti mûsících slavili krásná jubilea – 80 ãi 85 let. Mezi oslavence, kter˘ch se
tentokrát se‰lo opravdu hodnû, pﬁi‰el na krátkou besedu i starosta Mâ Praha
14 Miroslav Fronûk. V‰em pﬁítomn˘m nejprve popﬁál k jejich narozeninám
a ﬁekl jim, jak se cení jejich názorÛ a pﬁipomínek, protoÏe to jsou právû oni –
starousedlíci, kteﬁí mají mnohdy nejvût‰í pﬁehled o tom, co se kolem dûje. Mnozí se také hned pustili se starostou do debaty na témata, která se dot˘kala rÛzn˘ch oblastí jejich Ïivota: osamûlí dÛchodci, problémy s bezdomovci, nesnadné
pﬁecházení kﬁiÏovatky Kbelská x Podûbradská, ‰patn˘ stav schodÛ u polikliniky Parník, po‰ta na sídli‰ti atd. Starosta mnohé vysvûtlil, k tûÏko ﬁe‰iteln˘m
problémÛm (obtûÏování bezdomovci) ﬁekl, co v‰echno mûstská ãást i policie
v tomto smûru podniká, ale ne vÏdy se to odrazí ve v˘sledku. U nûkter˘ch vûcí
slíbil zjednat nápravu (schody u Parníku) a vyslechl i mnoho podnûtÛ a návrhÛ, jak generaci na‰ich seniorÛ zpﬁíjemnit Ïivot v Praze 14.
text a foto: ves

Zprávy z Klubu
Na na‰ich pravideln˘ch setkáních jsme se dozvûdûli o otevﬁení solné jeskynû v Hloubûtínû a jejích pozitivních úãincích na organismus. Jedno odpoledne jsme se pﬁíjemnû pobavili ve spoleãnosti pana Víznera a paní Vlachové, kteﬁí nás sv˘mi písniãkami a kuplety „provedli“ starou Prahou. Známé
písniãky od Karla Ha‰lera a nûkteré lidovky jsme si zazpívali spoleãnû
s nimi. Za zmínku stojí i náv‰tûva divadla Na Fidlovaãce – pﬁedstavení
Hádej, kdo pﬁijde na veãeﬁi, na nûmÏ jsme mohli obdivovat v˘kony Tomá‰e Töpfera a Eli‰ky Balzerové. V polovinû ﬁíjna nás nav‰tívila instruktorka ââK se zajímav˘mi
informacemi o poskytování první pomoci – konkrétnû o omrzlinách. Koncem ﬁíjna jsme se je‰tû
vydali nav‰tívit hroby na‰ich slavn˘ch osobností na Vy‰ehrad.
Jaroslava Makalová, seniorská zpravodajka ListÛ

Výlet za památkami
První ﬁíjnov˘ den pﬁipadl právû na stﬁedu, coÏ je den na‰ich
klubov˘ch setkání. Tentokrát ale bylo v‰echno jinak – mûli
jsme na programu autobusov˘ v˘let na Kﬁivoklátsko. V‰ech
45 „úãastníkÛ zájezdu“ spolu s na‰ím prÛvodcem panem
Sommrem lehce ustálo i nevlídné podzimní poãasí a absolvovalo nûkolik úÏasn˘ch prohlídek památek. První zastávka
byla ve Zbeãnû, kde jsme nav‰tívili HamonsÛv statek, b˘valou rychtu z 16. století. Druh˘m cílem byl znám˘ hrad Kﬁivoklát z 12. století. Zdej‰í I. královsk˘
palác má druh˘ nejvût‰í sál – po praÏském Vladislavském sále – a ve zdej‰í knihovnû je mimo
jiné Îidovská didaktika, váÏící 11 kg. Po dÛkladné prohlídce hradu a dobrém obûdû v místní restauraci, jsme se rozjeli do Rakovníka. Mûsto leÏí v údolí Rakovnického potoka pﬁi okraji kﬁivoklátsk˘ch lesÛ a dochovala se zde ãást opevnûní, vybudovaného po roce 1471. Pro‰li jsme mûsto
i s jeho památkami a v pÛl sedmé veãer jsme vystupovali z autobusu u metra Rajská zahrada. Moc
dûkujeme organizátorovi na‰ich v˘letÛ – Oblastnímu spolku ââK pro Prahu 9 a 14 a za finanãní
podporu Mûstské ãásti Praha 14 a panu O. Horkému. Díky jim v‰em mÛÏeme poznávat krásná
místa na‰í zemû a dozvídat se mnoho nového.
Jaroslava Makalová

Heřmánek pro seniory
KﬁesÈanské centrum pro rodinu Heﬁmánek,
sídlící ve Vybíralovû ulici 969, âern˘ Most
nabízí nejrÛznûj‰í aktivity pro seniory – v Heﬁmánku jste vítáni v‰ude. Rádi bychom byli
centrem pro celou rodinu a to jste i vy. Zatím
vám nabízíme moÏnost nav‰tívit rehabilitaã-

ní cviãení a v˘tvarnou dílnu, ale rádi bychom
– pokud budete mít zájem – umoÏnili va‰e pravidelná pﬁíjemná setkávání. Ozvûte se prosím
na tel. 724 761 196; 281 862 342; 773 605 228
nebo na na‰í adrese. O nás se dozvíte více také
na www.prorodinu.cz nebo v centru.

Podzimní vycházky
Ne 2. 11. HRADâANSKÉ PALÁCE – Sraz
ve 14 hod. na stanici MHD 22 – Pohoﬁelec
Ne 9. 11. STAROMùSTSKÉ PALÁCE –
Sraz ve 14 h. na nástupi‰ti M Nám. Republiky
So 15. 11. VILA AMERIKA A KOSTEL
SV. KARLA VELIKÉHO NA KARLOVù –
Sraz ve 14 h. na nástupi‰ti M trasy C I. P. Pavlova
So 22. 11. ZÁMEK V SUCHDOLE A M.
ALE· – Sraz ve 14 h. na nástupi‰ti M trasy
A Dejvická
So 23. 11. OD B¯VALÉHO VùTRNÉHO
ML¯NA DO ST¤E·OVIC za historií a architekturou. – Sraz ve 14 h. na stanici MHD 1, 18
– Vûtrník
St 26. 11. HISTORIE HAVELSKÉHO
TRÎI·Tù s náv‰tûvou interiéru kostela sv. Havla – Sraz ve 14 h. pﬁed kostelem sv. Havla
(Vstup do kostela 40 Kã)
Ne 30. 11. HISTORIE V¯STAVI·Tù
A STROMOVKY, MÍSTODRÎITELSK¯
LETOHRÁDEK – Sraz ve 14 h. na nástupi‰ti
stan. NádraÏí Hole‰ovice trasy C metra

Zkontrolujte svou paměť
Zapomínáte nedávné události a jména? ObtíÏnûji se rozhodujete? Máte-li takové ãi podobné
obtíÏe, je ãas objednat se na bezplatnou konzultaci a vy‰etﬁení pamûti. âeská alzheimerovská spoleãnost letos zahajuje projekt DNY PAMùTI. Jeho
cílem je zajistit, aby ti, kdo trpí Alzheimerovou chorobou, zaãali b˘t vãas léãeni. Nezbytností k tomu
ale je vãasná a pﬁesná diagnóza. Aãkoliv nejde
o vyléãitelnou nemoc, je moÏné ji souãasn˘mi
medikamenty pozastavit v daném stadiu. Proto je
vãasná diagnóza tak dÛleÏitá. Neváhejte a nav‰tivte vy‰kolené pracovníky na kontaktních místech:
Martina Hasalíková, FN Královské Vinohrady, ·robárova 50, Praha 10, tel. 267 162 928
(po, út 13–14 hod.) nebo: Eva Jarolímová âs.
alzheimerovská spol. ·imÛnkova 1600, Praha
8 Kobylisy, tel. 283 880 346 (kaÏdou stﬁedu).

stránku pﬁipravila: Alena Veselá
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Zveme vás do Centra vzdělávání a veřejného internetu
Staãí udûlat jen 299 kroku od koneãné metra âern˘ Most a pﬁekroãíte práh nového Centra vzdûláváCVVI
ní a veﬁejného internetu (CVVI) v MaÀákovû ulici
ãp. 745, jehoÏ provozovatelem je pﬁíspûvková organizace KVIZ Praha 14.

PRAHA 14

Pﬁipravili jsme pro vás na podzimní mûsíce
roku 2008 tyto poãítaãové kurzy:
 První kroky s Internetem
 Základy práce na PC – poprvé u poãítaãe
 Word
 Excel
 PowerPoint
 FrontPage – tvorba webov˘ch stránek
Programy Word, Excel a PowerPoint budou dále
dûleny na zaãáteãníky a pokroãilé, kaÏd˘ program
se vyuãuje samostatnû.
Kurz je rozloÏen do sedmi lekcí za cenu 400,– Kã,
pro seniory od 65 let a dûti do 18 let za cenu 200,– Kã.
Kurzy budou zaãínat bûhem druhé poloviny mûsíce
ﬁíjna jedenkrát t˘dnû, ãas a doba konání bude upﬁesnûn dle zájmu a naplnûní jednotliv˘ch kurzÛ.
Zájemci prosím hlaste se pﬁímo v
Centru vzdûlávání a veﬁejného internetu nebo
na telefonních ãíslech:
222 940 933, 222 940 932 nebo 602 161 731 ãi
e-mailem: horesovska@cvvi.cz, mazurova@cvvi.cz

V pﬁíjemném prostﬁedí s nealkobarem a bezbariérov˘m vstupem jsou k dispozici poãítaãe pﬁipojené k vysokorychlostnímu
internetu, vyuÏít lze i bezdrátové pﬁipojení WiFi.

Otevﬁeno: pondûlí aÏ ãtvrtek 10–18 hod., pátek 10–15 hod.

Adventní
zájezdy

Fa ·míd a Syrov˘
– pﬁestavby bytov˘ch jader
na klíã, do 7 dnÛ
– pﬁestavby a rekonstrukce
– obklady a dlaÏby
– ostatní stavební práce
tel. 606 903 561, 606 318 139

Nabídka platí do 31. 12. 2008

Stejnû jako v loÀském roce pﬁichází cestovní
kanceláﬁ Dalmacijatour z âerného Mostu s pestrou nabídkou adventních zájezdÛ do sousedních
zemí, která se snaÏí prohlídku historicky zajímav˘ch míst spojit s pﬁedvánoãním nákupem. Hned
první adventní víkend na konci listopadu se mÛÏete podívat do Berlína, Chiemsee, DráÏìan, Mí‰nû, Mnichova, Norimberku, Regensburku, Salcburku, Vídnû nebo Weidenu, nabídka v prosinci
je obohacena je‰tû o Bad Ischl, Bayeruth, Linec,
Pasov a Steyer. Ceny tûchto jednodenních zájezdÛ s poznáváním adventní v˘zdoby nav‰tíven˘ch
mûst se podle vzdálenosti pohybují od 520 do 900
korun. BliÏ‰í informace naleznete na www.dalmacijatour.cz.
vok
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VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY na LISTOPAD
Ze systému
hl. m. Prahy
Mochovská x Zeleneãská
6.11.
Liblická x Klánovická
Hloubûtínská x V Chaloupkách
Konzumní x Na Obrátce
Tálínská x Oborská
10.11.
Hejtmanská x Vranovská
11.11.
Svépravická x ·estajovická 12.11.
VaÀkova x V Chaloupkách
Zámeãnická x Mochovská
Nehvizdská x Zeleneãská
Cvrãkova x Burdova
13.11.
Splavná x Svárovská
Koclíﬁova x VodÀanská
Cidlinská x Mar‰ovská
18.11.
Karda‰ovská u obch.
stﬁediska
19.11.

Chvaletická x Vizírská (chodník)
Kukelská x Chvaletická
Lásenická x Lipnická
Babylonská x Jordánská
20.11.
VodÀanská x Skorkovská
Spolská x Milovská
RoÏmberská x Podli‰ovská 24.11.
Vlkovická x Dvoﬁi‰Èská
25.11.
Hamerská x Církviãná
26.11.
Zvíkovská x Dáﬁská
Dﬁítenská x Velkoborská
·imanovská x Za ·kolou
Novozámecká x Vidlák
27.11.
Hodûjovická x Za Rokytkou
NeÏárská x Jansova

Velkoobjemové kontejnery jsou
pﬁistavovány do 14 hodin dne dle
rozpisu.

Ze systému
MČ Praha 14
Lomnická x StaÀkovská
Travná x Kostlivého
Bﬁí VenclíkÛ x Vlãkova
Smikova x Gen. Janou‰ka
Va‰átkova x DoleÏalova
Bryksova proti ã.p. 949
Mansfeldova x Kuãerova
Hlaìova proti ã.p. 671
Bobkova x MaÀákova
Dygr˘nova x Breitcetlova
Bryksova x
Kpt. Stránského
Himrova x Gen. Janou‰ka
DoleÏalova chodník
proti 1051
Trytova x Paculova

Odpady, které sbíráme: rozpou‰tûdla, kyseliny, zásady, fotochemikálie, pesticidy, záﬁivky a jin˘ odpad obsahující rtuÈ, oleje a tuk (kromû jedlého), barvy, tiskaﬁské barvy, lepidla, pryskyﬁice, detergenty
a odma‰Èovací pﬁípravky, nepouÏitelná cytostatika a léky, baterie a akumulátory.

Zastávky na sbûrové trase „D“ ve ãtvrtek 20. listopadu
Bouﬁilova x Bojãenkova
Volkova x Pospíchalova
Va‰átkova x Dygr˘nova
Smikova x Gen. Janou‰ka
Himrova x Gen. Janou‰ka
Vybíralova x
Kpt. Stránského
Fejfarova x Bryksova
Kuãerova x Mansfeldova

15.00–15.20
15.30–15.50
16.00–16.20
16.30–16.50
17.00–17.20
17.30–17.50
18.00–18.20
18.30–18.50

V uveden˘ch dnech je obsluhována celá sbûrová trasa se v‰emi zastávkami. Nebezpeãné odpady odevzdávejte v˘hradnû obsluze sbûrového vozidla!
OÎP ÚMâ Praha 14

Čistí chodníky
Zaãátkem leto‰ního roku zakoupila mûstská ãást Praha 14 speciální stroj EGHOLM 2100 na ãi‰tûní chodníkÛ. Pravidelnû vyjíÏdí do
Hloubûtína, Jahodnice a na âern˘ Most, kde chodníky zbavuje nedopalkÛ cigaret, psích exkrementÛ, odhozeného nepoﬁádku a teì na podzim i listí. Jeho souãástí je totiÏ i speciální vysavaã právû k tomu úãelu. ProtoÏe ãi‰tûní je ãasovû nároãné, uvaÏuje mûstská ãást pro pﬁí‰tí
rok o zakoupení speciálního nástavce na ãi‰tûní chodníkÛ pro stávající multikáru. Tím by se mohl rozsah ãi‰tûn˘ch chodníkÛ a ploch je‰tû podstatnû roz‰íﬁit.
text a foto: ves

10.11.
11.11.
12.11.
13.11.
14.11.
18.11.
19.11.
20.11.

24.11.
25.11.
26.11.

27.11

Velkoobjemové kontejnery jsou
pﬁistavovány do 11 hodin dne dle
rozpisu a odváÏeny následující den.
Upozornûní: 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 a podlahov˘ch krytin (lina,
koberce). Kontejnery nejsou
urãeny na stavební suÈ, v˘kopovou zeminu, rostlinn˘ a Ïivoãi‰n˘ odpad, nebezpeãné sloÏky
komunálního odpadu a odpad
z podnikatelské ãinnosti.

SBĚR BIOODPADU

Harmonogram mobilního sběru

NEBEZPEČNÉHO ODPADU

9. kvûtna x Písãitá
Doubecká x Ba‰t˘ﬁská

Ve spolupráci OOP MHMP a OÎP ÚMâ Praha 14 je opûtovnû poﬁádán podzimní sbûr bioodpadu, a to formou pﬁistavení velkoobjemov˘ch kontejnerÛ (dále
jen VOK) na pevn˘ch stanovi‰tích po dobu 3 hodin, a to takto:

Harmonogram přistavení VOK na bioodpad:
Den
4.11.
5.11.
5.11.
6.11.
6.11.
7.11.
10.11.
10.11.
11.11.
11.11.
12.11.
12.11.
13.11.
13.11.
14.11.
18.11.
18.11.
19.11.
19.11.
20.11.
20.11.
20.11.

Hodina
16.00 – 19.00
16.00 – 19.00
16.00 – 19.00
16.00 – 19.00
16.00 – 19.00
16.00 – 19.00
16.00 – 19.00
16.00 – 19.00
16.00 – 19.00
16.00 – 19.00
16.00 – 19.00
16.00 – 19.00
16.00 – 19.00
16.00 – 19.00
16.00 – 19.00
16.00 – 19.00
16.00 – 19.00
16.00 – 19.00
16.00 – 19.00
16.00 – 19.00
16.00 – 19.00
16.00 – 19.00

Lokalita
Sadská x V Humenci
VaÀkova x V Chaloupkách
V Chaloupkách x Kyjská
Îelivská x Metujská
HÛrská u ã.p. 528/23
Tálínská u ã.p. 1033/33
Vlkovická x Herdovská
Koberkova x Podli‰ovská
Spolská x Milovská
Dáﬁská x Zvíkovská
VodÀanská x Skorkovská
Vírská x Branská
Svárovská x Jordánská
Rotenská x Borská
Pasecká x StaÀkovská
Froncova x Jezdovická
Lipenské námûstí
9. kvûtna x Doubecká
Písãitá x Zalinská
·estajovická x Svépravická
Poﬁíãanská x V Chaloupkách
Hloubûtínská x V Chaloupkách

UpozorÀujeme:
Kontejnery na bioodpad jsou urãeny pouze na rostlinn˘ odpad vãetnû vûtví (dﬁevin). Kmeny a vûtve musí b˘t naﬁezány na men‰í díly, aby byla lep‰í manipulovatelnost a uloÏení do kontejneru. Odpad nesmí obsahovat PVC, papír, apod.
Rostlinn˘ odpad musí b˘t do kontejneru vysypán z pﬁinesen˘ch nádob (PVC
pytlÛ, bedniãek apod.).
Kontejnery nejsou urãeny na odpad z provozu domácností, dﬁevûn˘ nábytek a chemicky o‰etﬁené dﬁevo a podnikatelsk˘m subjektÛm.
Odbor Ïivotního prostﬁedí ÚMâ Praha 14
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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.

Y)
el.: 267 107
307, fax: 281
Brandýs-Sta
914 758
rá Boleslav
(OD LABE)
Masarykovo
nám. 1778,
tel.: 606 376
728,
tel./fax: 326
903 081,
e-mail: l.spilka
@volny.cz
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78 druhů imitace dřeva
8 druhů dýhy
zrcadlové dveře v pěti barvách

Předváděcí
střediska:

Praha 2

Bělehradská
36,
tel.: 222 563
026
Sokolovská
377/141 (Pa
lmovka)
tel.: 731 106
521, tel./fax:
Praha 9 Bre
266 310 739
itcetlova 771
, (Černý Mo
st)
tel.: 603 242
133
Praha 10 Mě
cholupy, Ku
tnohorská 425
tel.: 603 242
133, 271 960
Praha 10 Na
649
d Vršovskou
horou 4 (OK
AY)
tel.: 267 107
307, fax: 281
Brandýs-Sta
914
758
rá Boleslav
(OD LABE)
Masarykovo
nám. 1778,
tel.: 606 376
728,
tel./fax: 326
903 081,
e-mail: l.spilka
@volny.cz
Praha 8

ratanové dveře, žaluziové dveře
Praha 9 Breitcetlova 771 (Černý Most)
tel.: 603 242 133
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 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

Firma Úprava interiérÛ Spilka zaujímá na na‰em trhu jiÏ 14 let jednu z pﬁedních pozic. Za tuto
dobu vybudovala po Praze síÈ prodejen, kde si kaÏd˘ mÛÏe vybrat ﬁe‰ení u‰ité pﬁímo na míru.
V˘robu a montáÏ pro vás zaji‰Èují profesionální truhláﬁi s dlouholetou praxí. K v˘robû ‰atních skﬁíní pouÏíváme nejnovûj‰í materiály v prvotﬁídní kvalitû. Díky této kvalitû poskytujeme na na‰e
systémy posuvn˘ch dveﬁí záruku 5 let.
Centrální v˘robnu máme v Praze-Mûcholupech a odtud provádíme distribuci po celé âeské republice. Na‰ím prvoﬁad˘m cílem je uspokojit zákazníka nejvy‰‰í kvalitou a spolehlivostí, zároveÀ se
snaÏíme, aby na‰e v˘robky byly cenovû dostupné v‰em. Také proto jsme v poslední dobû uzavﬁeli partnerství s firmou Essox, která zákazníkÛm umoÏÀuje nákup na‰ich v˘robkÛ na splátky.
ProtoÏe se na‰e firma specializuje jiÏ ﬁadu let na vybavení a úpravu interiéru, tak na‰e sluÏby nacházejí uplatnûní v‰ude tam, kde je kladen dÛraz na vyuÏití úloÏného prostoru a moderní design.
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PLACENÁ ¤ÁDKOVÁ INZERCE

• Koupím byt nebo rodinn˘ dÛm jakékoli veli-

kosti, 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.
1/04

• Hledám byt v Praze 14 nebo blízkém okolí.
Dûkuji za nabídku. Tel. 776 650 155.
1/24
• âi‰tûní kobercÛ, ãalounûní, mytí oken.
603 973 500
2/14
• Arch. ateliér nabízí: projekty rodinn˘ch do-

mÛ, rekonstrukce, pﬁestavby, pﬁístavby aj. telefon
731 759 496, 281 867 529.
4/08

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

•

Cukrárna – obãerstvení MM Praha 9 Kyje,
Hodûjovská 11. Na objednávku vyrobíme pro
v‰echny pﬁíleÏitosti: dorty nízké i patrové, minizákusky atd. – klasická v˘roba. Tel.: 731 759 496,
281 867 529.
4/09

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

•
•

Postarám se o Va‰i zahradu. Odbornû a kvalitnû. Tel. 736 604 804.
9/11
Hledám ‰ikovného, slu‰ného pana kutila –
nejradûji dÛchodce na pﬁístavbu pergoly a verandiãky v zahradním domku Hloubûtín. Je potﬁeba znát zednické a truhláﬁské práce. UmoÏním
uÏívat celoroãnû zahrádku 300 m2 + zaplatím
práci. Kontakt L. Havlínová: mob. 608 117 713.
11/01
Velk˘ v˘bûr palubek i podlahov˘ch /SM, BO,
MO/, hoblovaná prkna, hranolky, fo‰ny, listy, stavební ﬁezivo. Doprava, drobné zakázky. NO+BL,
Skorkovská 1310 /za koupelnami SIKO na
âerném Mostû/. www.volny.cz/palubky, telefon
776 752 589.
11/02
Stavební dozor – stavební úpravy, rekonstrukce, modernizace, novostavby, e-mail:
s.dozor@seznam.cz, mobil: 603 410 400. 11/03
Kácení, ﬁez a o‰etﬁení vzrostl˘ch stromÛ,
rizikové kácení stromolezeckou technikou. Tel:
606 527 091, e-mail: arborista@centrum.cz
11/04
Prodám malou chatu v Praze 9 na pronajatém pozemku 600 m2. Cena dohodou. RK nevolat. Mob. 737 337 820.
11/05
Pedikúra u metra Hloubûtín, tel.: 607 737 355.
11/06
Sekáã pro malé i velké dûti – kvalitní zimní
bundy a kombinézy, ãepice, boty, trika, tepláky,
lyÏaﬁské boty, atd. Klánovická 34, Hloubûtín, po,
stﬁ, pá 12–17 h., út, ãt 10–17h., tel. 28 18 64 211,
777 261 944.
11/08
Mandl, Hloubûtín, 28 18 64 211, 777 261 944.
11/09
Dﬁevûné brikety pﬁímo od v˘robce, Klánovická 34, Hloubûtín, tel: 28 18 64 211, 777 261 944.
11/10
M· Paculova 1115 pﬁijme od 1. 1. 2009 uãitelku M·. Tel.: 281 86 43 26, e-mail: ms.paculova@volny.cz
11/16

po–pá: 10–18 hod.

Vánoãní slevy

30–50%

•

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

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

•

V˘cvik psÛ v‰ech plemen,
moÏnost dojíÏdûní,
více na www.vycvikpsu-jaros.ic.cz
nebo na tel.: 607 536 316

•
•

•
•
•

•

•

U fotografky – zmûnili jsme tváﬁ. Obûdy,
veãeﬁe, ale i prÛkazkové foto na poãkání. Pﬁíjemné posezení v na‰í kavárnû, kde si mÛÏete
zároveÀ objednat v‰e, co se t˘ká fotografie. Sbûrna, fotodárky, plakáty. Specializujeme se na dûti
a rodiny. Bobkova 665, â. Most. www.studioren.cz, 602 200 270.
11/11

Dûtsk˘ second hand pro malé i velké nabízí
zimní bundy-kombinézy-kabátky-overaly-svetry-ãepice a velk˘ v˘bûr ostatního zboÏí. Tû‰íme se na vás u Kyjského rybníka, Tálínská 1038,
otevírací doba: Po–Pá: 13.30–17.30, prodej mimo
otevírací dobu moÏn˘ po domluvû na telefon:
604 838 185.
11/12

UZÁVùRKA inzerce
a pﬁíspûvkÛ

do ã. 12/2008 je

12. 11. 2008
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Historické slavnosti na zámku
První ﬁíjnov˘ víkend mûly svou premiéru na Chvalském zámku v Horních Poãernicích
Historické slavnosti. Ke slavnostnímu zahájení v pátek veãer pﬁispûla mimoﬁádnou podívanou na ohÀovou show skupina Pa-li-Tchi, taneãní vystoupení skupiny historického tance Molechet a koncert skupiny Rattus Rattus. V sobotu slavnosti pokraãovaly dal‰ími ukázkami historického tance – tentokrát skupiny Iris a dal‰ích. Na nádvoﬁí se taneãníci stﬁídali
s hudebními skupinami a ‰ermíﬁi. Ve sklepeních zámku mohli náv‰tûvníci nakoupit v malé
dobové trÏnici a vyzkou‰et si i stﬁedovûké muãící nástroje. Venku se prodávala medovina
a cukrová vata, dûti si zahrály dávno zapomenuté hry a v‰ude kolem se procházely dámy
a pánové v nádhern˘ch róbách. Akce byla pro náv‰tûvníky zdarma a pﬁi‰lo jich témûﬁ tisíc.
Mnozí z nich byli z na‰í mûstské ãásti.
text ves, foto autorka a JS (1)

Dny tvořivosti
V prostorách KCR Heﬁmánek ve Vybíralovû ulici na
âerném Mostû probûhly o víkendu 11. a 12. ﬁíjna tradiãní
Dny tvoﬁivosti. Pod vedením zku‰en˘ch v˘tvarníkÛ zde
dûti vytváﬁely krásná dílka – napﬁ. mozaikové zrcadlo, proutûnou ta‰tiãku, dﬁevûného panáãka ãi koníka, sítotiskem poti‰tûnou ta‰ku ãi triko, textilní hraãku, voskovou batiku, grafiku,
loutku, ‰perk… Dûti i rodiãe byli nad‰eni pestrostí a tvoﬁivou atmosférou. Dík patﬁí manÏelÛm Hofmanov˘m za pﬁípravu akce a také sponzorÛm – Hl. mûstu Praze, Mâ Praha 14, M·MT âR, Pizzerii Violete, SIKO KOUPELNY a.s., Studiu Ren a Jablonex Group a.s. Souãástí DnÛ tvoﬁivosti byla také loutková divadelní pﬁedstavení
Dﬁevûného divadla a divadelního souboru Kejklíﬁ Praha – Tﬁi zlaté vlasy dûda V‰evûda. Tím
byla otevﬁena malá Dûtská divadelní scéna âern˘ Most, jejíÏ pﬁedstavení mají moÏnost malí diváci nav‰tûvovat o sobotách od 10 hodin.
KCR Heﬁmánek – info na www.prorodinu.cz, foto: archiv Heﬁmánku
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Hudebně laděný
Pﬁíroda tanãí, zpívá, maluje – to bylo
logo podzimního Ekodne, kter˘ uspoﬁádala Obãanská inspirace v sobotu 11. ﬁíjna za
grantové podpory Mâ Praha 14. Jak uÏ se
stalo na Ekodnech zvykem, pﬁi‰la spousta
dûtí a bylo tu veselo. Tentokrát doslova,
neboÈ odev‰ud se oz˘vala hudba, zpûv
a zvuky nejrÛznûj‰ích hudebních nástrojÛ,
které dûti mûly poznávat. Nûkde se tvoﬁily noty, houslové klíãe a notové osnovy
z bavlnek a fazolek, jinde se tanãily orientální tance, dûti mûly poznat písniãku podle obrázku a zazpívat ji, zkou‰ely si zahrát
s hudební skupinou, z pﬁírodních materiálÛ vyrábûly jednoduch˘ hudební
nástroj a také se snaÏily pochopit,
Ïe ve vysílaãce se mûní zvuk
ve vlnûní, které putuje vzduchem. Kdo zdárnû absolvoval
v‰ech deset zastavení, dostal
na památku dáreãky, které
vûnovaly: spoleãnost Microsoft CZ., vydavadatelství
Egmont a obchod se s˘rov˘mi specialitami v Kuãerovû
ulici na âerném Mostû.
ves, foto autorka a j‰ (1)

