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Na snímku je v˘chod slunce v Praze 14, kter˘ i v zimû má své ãarovné kouzlo. V prosinci
vás zveme na vánoãní akce, které najdete v Listech pod vánoãním symbolem.
foto: ves
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Gertruda Bryksová v Praze 14
Prezident republiky Václav Klaus jmenoval
v pátek 14. listopadu 2008 na PraÏském hradû
u pﬁíleÏitosti oslav Dne váleãn˘ch veteránÛ nové
generály Armády âeské republiky. Generálporuãíka Ing. Tomá‰e Sedláãka pov˘‰il do hodnosti armádního generála a plukovníka in
memoriam Josefa Brykse do hodnosti brigádního generála. Jmenovací dekret brigádního

generála pﬁevzala vdova Gertruda Bryksová.
Pﬁipomínáme, Ïe jedna z ulic na âerném Mostû, které byly pojmenovány po na‰ich letcích
bojujících v RAF za druhé svûtové války, se
jmenuje Bryksova. Proto se pﬁi své leto‰ní
náv‰tûvû âR paní Bryksová, která Ïije v Anglii, zastavila také v Praze 14, kde ji na radnici
pﬁijali starosta Miroslav Fronûk, zástupci sta-

rosty Jitka Îáková a Bohumil Sobotka a tajemník ÚMâ Ludûk Lis˘. Na tomto pﬁátelskému
setkání byl pﬁítomen advokát JUDr. Lubomír
Müller, kter˘ se v˘raznou mûrou zasadil o úplnou rehabilitaci Josefa Brykse, k níÏ do‰lo teprve nedávno. Co v‰echno s tím bylo spojeno,
o tom se doãtete v lednov˘ch Listech.
j‰, foto autor a ves

Se starostou Miroslavem FroÀkem a zástupkyní starosty Jitkou Îákovou si paní Bryksová prohlíÏí knihu Praha 14 ve fotografii, ve které je pﬁipomenuta její pﬁedchozí náv‰tûva v roce 2004, kdy si mj. prohlédla v˘stavu Na‰ich 10 let v Galerii 14. Na druhém snímku s Lubomírem Müllerem.

Rozloučení s podzimem
Odpolední Drakiádou se v polovinû listopadu rozlouãily dûti z nízkoprahového klubu Pacifik KC Mot˘lek
s leto‰ním podzimem. V centrálním parku na âerném Mostû se u rybníãku Aloisov prohánûli kluci i holky s nejrÛznûj‰ími verzemi drakÛ a pﬁedhánûli se, ãí drak bude létat
nejdéle, nejv˘‰ a kter˘ je nejoriginálnûj‰í. Byla to pﬁíjemná zmûna z dosavadního trávení volného ãasu pﬁeváÏnû
v klubu, díky nevrlému poãasí.
text a foto: ves
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Pozvánka na
zastupitelstvo
Na 16. prosince svolává
starosta Miroslav Fronûk 10. zasedání
Zastupitelstva Mâ Praha 14.
Zasedání se uskuteãní od 14.15 hod.
v Galerii 14, nám. Plk Vlãka 686,
âern˘ Most.
Pﬁipomínáme, Ïe jednání zastupitelstva
jsou pﬁístupna veﬁejnosti.

Informace z jednání
Rady MČ Praha 14
Na svém 50. jednání dne 29. 10.
Rada mimo jiné
Schválila obsah smlouvy o dílo t˘kající se úklidu, blokového ãi‰tûní komunikací a jejich údrÏby na území Mâ Praha 14; smlouva bude uzavﬁena s obchodní spol. Meribel, s. r. o. na dobu
tﬁí let do 31. 10. 2011.
Souhlasila s instalací dvou kamer s infrareflektory vã. pﬁíslu‰enství do zahrady u domu ã.p.
1067 v ul. Vlãkova, kde sídlí KC Mot˘lek a MC
Klubíãko. Tyto kamery budou napojeny pﬁímo
na pult mûstské policie, která v tomto objektu
rovnûÏ sídlí.
Souhlasila s pronájmem ãásti pozemku o v˘mûﬁe 25 m2 pﬁi ul. Karda‰ovská v k. ú. Hloubûtín
za úãelem provozování stánku ovoce a zelenina.
Nesouhlasila s úplatn˘m pﬁevodem (event. pronájmem) pozemku parc. ã. 2671/1 v k. ú. Kyje
formou v˘bûrového ﬁízení. Pozemek se nachází podél ulice PrÛmyslová a je ve vlastnictví
hl. m. Prahy.
Jmenovala na nové funkãní období za zﬁizovatele ãleny ‰kolsk˘ch rad Z· Vybíralova
(Mgr. Davida BeÀáka a Mgr. Daniela Rovana),
Z· Chvaletická (ing. Miroslava FroÀka a ing.
Josefa Voseãka), Z· Gen. Janou‰ka (Jiﬁího ·ebka a Radku Novotnou, Dis.), Z· Hloubûtínská
(Vladimíru Petzoldovou a Miroslava Îáka), Z·
Bﬁí VenclíkÛ (Bohumila Sobotku a Vojtûcha
·ebka) a Z· ·imanovská (ing. Miroslava Skalu a Mgr. Jaroslava Jirou‰ka).

Na svém 51. jednání dne 11. 11.
Rada mimo jiné
Schválila organizaãní ﬁád pﬁíspûvkové organizace KVIZ Praha 14 s platností od 1. 12. 2008.
Vzala na vûdomí závûreãnou zprávu k dokonãené stavbû „Stavební úpravy ãásti objektu Pilská 9 v Hostavicích.

• Stavební úpravy b˘valého zámeãku v Hostavicích se t˘kaly severní ãásti budovy v prvním
patﬁe (prostor kuchynû a jídelny b˘valé Z·)
a v suterénu. Tyto prostory, které nebyly dosud
nikterak provoznû uÏívány, byly pﬁi rekonstrukci
pﬁestavûny na nové ‰atny pro studenty, vãetnû
sprch. Nové sociální zaﬁízení bude slouÏit pﬁeváÏnû jako zázemí pro venkovní volnoãasové
aktivity v areálu pﬁilehlého parku nezávisle na
provozu zdej‰í soukromé vysoké ‰koly Palestra. Vstup je zaji‰tûn samostatnû vedlej‰ím vchodem. Vznikla zde jednací místnost vãetnû zázemí. Nedoãerpané investiãní prostﬁedky by mûly
b˘t je‰tû v leto‰ním roce vyuÏity na rekonstrukci
‰kolní kuchyÀky v Z· Bﬁí VenclíkÛ.
Vzala na vûdomí návrh zadání celomûstsky
v˘znamn˘ch zmûn územního plánu hl. m. Prahy veﬁejnou vyhlá‰kou.
• V balíãku zmûn jsou tﬁi zmûny, které se mj.
dot˘kají území Prahy 14: 1) modernizace Ïelezniãní tratû procházející Prahou 9, 10 a 15,
která má umoÏnit vznik kontejnerového terminálu, v˘hledovû roz‰íﬁeného na k. ú. Kyje se
v‰emi pﬁínosy a dopady s tím souvisejícími;
2) stabilizace velkého rozvojového území ·tûrboholy-Male‰ice zmûnou funkãních ploch a to
v souladu s urbanistickou studií; 3) v˘stavba
komunikace spojující Kbely s Kyjemi ul. Budovatelskou, resp. mimoúrovÀovou kﬁiÏovatkou
Vysoãanské radiály a její ãasov˘ posun. Tato
spojnice umoÏní pﬁímé napojení na pﬁipravované prodlouÏení Ocelkovy ul. Vzhledem k celé
dopravní obsluÏnosti oblasti Na Hutích a Satalic je urychlení v˘stavby této komunikace velice dÛleÏité pro rozvoj obou mûstsk˘ch ãástí.
Finanční výbor (17. 9.)
V˘bor projednal: 1) informaci o plnûní pﬁíjmÛ, ãerpání v˘dajÛ a plnûní finanãního plánu
zdaÀované ãinnosti Mâ Praha 14 za I. pololetí
roku 2008 a vzal ji na vûdomí, 2) materiál
2. úprava finanãního plánu Mâ Praha 14 na rok
2008 a doporuãil jej zastupitelstvu ke schválení, 3) materiál III. zmûna rozpoãtu Mâ Praha 14
na rok 2008 a souhlasil s ním. Na základû seznámení se s finanãním plánem do roku 2013 v˘bor
doporuãuje prodej pozemkÛ lokality Broumarská Sever-Jih.

Komise kultury a aktivit volného
času (22. 9.)
âlenové komise byli seznámeni se zámûrem
nabídnout mládeÏi v KD Kyje zázemí pro
hudební, taneãní ãi v˘tvarné aktivity, obnovit
v KD Kyje vzdûlávací kurzy (hudební, v˘tvarné, pohybové), nabídnout prostor k vyuÏití
amatérskému divadlu, klientÛm CVVI umoÏnit
ubytování a stravování a poskytnout zázemí
Klubu seniorÛ. Komise realizaci zámûru doporuãuje.

Komise územního rozvoje
(29. 9.)
Komise projednala návrh na úpravu územního plánu pozemkÛ pﬁi ul. Budovatelské, pﬁedloÏen˘ obchodní spoleãností EKOSPOL, a. s.
Komise doporuãila, aby její pÛvodní doporuãení na zﬁízení svûtelného signalizaãního zaﬁízení na kﬁiÏovatce Za âern˘m mostem x Cíglerova bylo doplnûno o ﬁízenou kﬁiÏovatku
Cíglerova x Slévaãská. Tím by do‰lo k synchronizaci a bezproblémovému zaji‰tûní oãekávaného zv˘‰eného pû‰ího provozu (pﬁedev‰ím
dûtí) do sídli‰tû Lehovec z oblasti Na Hutích.
Vybudování obou ﬁízen˘ch kﬁiÏovatek komise
navrhla jako podmínku pﬁi udûlení souhlasu
Mâ Praha 14 s úpravami územního plánu.

Komise majetková
(6. 10.)
Komise souhlasila s prodejem ãásti pozemku v ul. Za Rokytkou o v˘mûﬁe cca 110 m2 za
cenu min. 100 Kã/m2 za pﬁedpokladu, Ïe nabyvatelka pí. Mráãková nechá na své náklady zpracovat oddûlovací geometrick˘ plán; souhlasila
s prodejem pozemku o v˘mûﬁe 14 m2 v ul.
Dukelská za cenu 350 Kã/m2; souhlasila s prodejem pozemkÛ o celkové v˘mûﬁe 2 535 m2
(pronajat˘ch jako zahrádky na Hutích) za podmínky zveﬁejnûní neadresného zámûru s minimální v˘‰í kupní ceny za cenovou mapu; souhlasila s v˘kupem pozemku o v˘mûﬁe 99 m2
v ul. V Chaloupkách za cenu odpovídající
vyhlá‰ce Magistrátu; souhlasila s prodejem
pozemkÛ pod garáÏemi v ul. Kbelská vlastníkÛm garáÏí za cenu 550 Kã/m2; nesouhlasila s prodejem ãástí pozemkÛ parc. ã. 2886/2
a 2768/2 v k. ú. Kyje obûma ÏadatelÛm; nesouhlasila s prodejem ãásti pozemku o v˘mûﬁe
396 m2 v lokalitû Na Obrátce; souhlasila s prodejem pozemku parc. ã. 119 (zahrádka Za Rokytkou) za cenu 480 Kã/m2; souhlasila s prodejem
ãásti pozemku o v˘mûﬁe 41 m2 v k. ú. Hloubûtín souãasn˘m uÏivatelÛm za cenu 2 350 Kã/m2;
souhlasila s v˘kupem ãásti pozemkÛ o celkové
v˘mûﬁe 153 m2 v ul. Tﬁe‰Àová za cenu odpovídající vyhlá‰ce Magistrátu; souhlasila s prodejem ãásti pozemÛ v Tálínské ul. manÏelÛm
Horákov˘m za podmínky vybudování tﬁí veﬁejn˘ch parkovacích míst.

Komise územního rozvoje
(29. 10.)
Komise projednala zadání tﬁí celomûstsky
v˘znamn˘ch zmûn územního plánu hl. m. Prahy, jeÏ se mj. dot˘kají území Prahy 14 (stabilizace rozvojového území ·tûrboholy – Male‰ice, modernizace Ïelezniãní tratû na území
Prahy 9, 10 a 15, v˘stavba komunikace propojující Kbely s kﬁiÏovatkou Vysoãanské radiály –
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urychlení v˘stavby). Se v‰emi zmûnami komise souhlasila.

ãení revitalizace Kyjského rybníka v co nejkrat‰ím termínu.

Komise životního prostředí
(5. 11.)

Komise bezpečnostní
a protidrogová (5. 11.)

Komise souhlasila (podobnû jako komise
územního rozvoje) s návrhem zadání tﬁí celomûstsky v˘znamn˘ch zmûn územního plánu;
nemûla námitek k dokumentaci pro územní rozhodnutí ve vûci Rekreaãního parku U âeÀku –
I. a III. etapa; doporuãila Radû usilovat o dokon-

Komise navrhla Radû, aby bylo umoÏnûno
základním ‰kolám Ïádat o roz‰íﬁení dlouhodobého programu protidrogové prevence dle sv˘ch
specifick˘ch podmínek; komise podpoﬁila zapojení mûstské ãásti do programu prevence kriminality hl. m. Prahy a doporuãila úãast v pro-

jektu na roz‰íﬁení kamerového systému; komise se seznámila se statistikou úspû‰nosti vyuÏití mûstského kamerového systému a se zprávou
o ãinnosti Obvodního ﬁeditelství Mûstské policie Praha 14 za záﬁí a ﬁíjen; komise souhlasila
s návrhem na spolupráci se ‰kolskou a sociální komisí pﬁi ﬁe‰ení problematiky s nezletilou
mládeÏí.
Poznámka: Usnesení odborn˘ch komisí
Rady Mâ Praha 14 jsou pouze doporuãující
a tudíÏ nejsou pro mûstskou ãást závazné.

Nechceme, aby zvítězil nepořádek

Leto‰ní 90. v˘roãí ukonãení 1. svûtové války
a vzniku republiky, které v Praze vyvrcholilo
vojenskou pﬁehlídkou, jsme si v Praze 14 pﬁipomûli vzpomínkov˘m shromáÏdûním u památníku padl˘ch v Hloubûtínû.
foto: j‰

Agenda SSP na Úřad práce
V pátek 31. ﬁíjna 2008 schválila Poslanecká
snûmovna novelu zákona ã. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoﬁe, ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ, která mimo jiné odstraÀuje dosavadní organizaãní anomálii ve v˘konu agendy státní
sociální podpory (SSP). Od 1. ledna 2009 budou
útvary státní sociální podpory také v Praze pﬁevedeny z úﬁadÛ mûstsk˘ch ãástí na Úﬁad práce
hl. m. Prahy a budou mít stejn˘ statut jako v celé
âeské republice.
Pro praÏské obãany se v‰ak toho mnoho
nezmûní. Budou dál chodit vyﬁizovat své záleÏitosti na stejné místo, ke stejn˘m úﬁednicím
a ve stejn˘ch úﬁedních hodinách. Na budovách
uvidí pouze nové oznaãení stejnû jako na rozhodnutích a jin˘ch písemnostech. Obãané v‰ak
mohou nadále poãítat s tím, Ïe kvalita práce
a vstﬁícnost pracovnic se nezmûní.
Adresa pro písemn˘ kontakt je od 1.1.2009:
Úﬁad práce hl. m. Prahy
pracovi‰tû státní sociální podpory v Praze 14
Generála Janou‰ka 844
Praha 14-âern˘ Most 198 21

dvoustranu pﬁipravil: j‰

V ﬁíjnovém ãísle ListÛ Prahy 14 jsem se pokusil seznámit ãtenáﬁe, jak˘mi zpÛsoby zdej‰í radnice zabezpeãuje úklid veﬁejn˘ch ploch, které má ve správû, a mnohdy i jin˘ch, kde vlastník ãi správce zrovna nezafungoval, jak by bylo potﬁebné. Informoval jsem také o prvních v˘sledcích spoleãné akce s Mûstskou policií, která byla zamûﬁena pﬁedev‰ím na ãistotu veﬁejn˘ch ploch a na
konzumaci alkoholu v místech, kde to vyhlá‰ka hlavního mûsta zakazuje.
Tentokrát se stráÏníci v doprovodu pracovníkÛ odboru ochrany prostﬁedí Úﬁadu mûstské ãásti
Praha 14 zamûﬁili na oblast âerného Mostu a Jahodnice. Vyjádﬁeno ﬁeãí ãísel, v˘sledky jsou následující: Za druhou polovinu záﬁí bylo v uveden˘ch lokalitách dokumentováno 13 pﬁestupkÛ proti
„alkoholové vyhlá‰ce“ s udûlen˘mi pokutami ve v˘‰i 4 700 Kã, bezmála 60 pﬁestupkÛ v oblasti
ãistoty stálo jejich pÛvodce celkem 11 400 Kã a bylo nalezeno a postupnû likvidováno 60 ãern˘ch
skládek. Samotná ãísla samozﬁejmû nemusí mít valnou vypovídající hodnotu, ale jestliÏe je dáme
do souvislosti s dal‰ími mûﬁiteln˘mi nebo objektivními údaji, musí nás to v tomto pﬁípadû nejprve minimálnû udivit, pozdûji rozzlobit a nakonec rozesmutnût. AlespoÀ takové byly pocity mé
maliãkosti, doprovázené úvahami o smyslu na‰eho poãínání s pﬁímûrem k snaÏení jistého Sisyfa.
Údiv, smutek ani zloba nejsou v tomto pﬁípadû dobr˘mi rádci. My boj s nepoﬁádkem nevzdáváme, protoÏe víme, Ïe v této oblasti veﬁejné správy máme podporu drtivé vût‰iny na‰ich obãanÛ,
kteﬁí si pﬁejí Ïít v pûkném kulturním prostﬁedí a ne na smeti‰ti. Jednoznaãnû se také ukázalo, Ïe
akce, kterou jsme spoleãnû s Mûstskou policií uskuteãnili, má smysl a budeme ji jako nástroj pro
potírání nepoﬁádku uÏívat i nadále. Toto zji‰tûní, bohuÏel, asi není pﬁekvapivé, ale máme zmapována a potvrzena nejvíce ohroÏená místa na‰í mûstské ãásti, na která se v budoucnu zamûﬁíme pﬁedev‰ím. Chci na tomto místû podûkovat ﬁeditelce Mûstské policie hl. m. Prahy oblastního ﬁeditelství Praha 14 Ing. Bc. Danû Hetzlové za nadstandardní pﬁístup a koordinaci akce. Dûkuji v‰em
obãanÛm, kteﬁí se k Ïivotnímu prostﬁedí chovají ohleduplnû a váÏí si ho. AÈ je nás ãím dál tím víc.
Bohumil Sobotka, zástupce starosty, ilustraãní foto: archiv MP
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Představujeme: Josefa Vosečka

V

seriálu rozhovorÛ se ãleny Zastupitelstva Mâ Praha 14 tentokrát pﬁichází
na ﬁadu ing. Josef Voseãek (ODS). Vystudoval stavební fakultu âeského vysokého uãení technického, obor pozemní stavby, do roku 1989 pracoval v rÛzn˘ch oborech stavebnictví jako stavbyvedoucí, investiãní technik a pﬁi pﬁípravû
investic. Od roku 1990 soukromû podniká. V ZMâ Praha 14 pÛsobí druhé volební
období. Je pﬁedsedou komise územního rozvoje.
Co podstatného vám dalo va‰e studium
a vzdûlání do Ïivota?
Vzdûlání umoÏÀuje ‰ir‰í náhled nejen na profesní záleÏitosti. OdstraÀuje kvalifikaãní omezení.
MÛÏete ãtenáﬁÛm pﬁiblíÏit problematiku,
kterou se zab˘vá komise územního rozvoje, jíÏ
pﬁedsedáte?
Komise územního rozvoje je poradní orgán
rady. Na jejím jednání se projednávají poÏadavky
stavebníkÛ, pﬁedkládané radû. RovnûÏ se zab˘váme podnûty obãanÛ.
Jaké vidíte klady a jaké zápory Prahy 14
coby územního celku?
Praha 14 je taková, jaká je: panelová sídli‰tû,
stará zástavba a nové bydlení. Klady a zápory znají nejlépe sami obyvatelé.
Jak by se podle vás mûla ﬁe‰it problematika
území Broumarská sever + jih?
Podle mého názoru by se pﬁedmûtné pozemky
v souãasné dobû nemûly prodávat. Padne-li ale na
zastupitelstvu rozhodnutí prodat, potom prodat
pozemky zájemci za nejvy‰‰í cenu, a jmenovitû
urãit, na co budou prostﬁedky, získané prodejem,
pouÏity.
Jak vnímáte jako stavaﬁ kvalitu a kvantitu
(hustotu) zástavby v Praze 14?
Souãasn˘ stav je na hranici pﬁehu‰tûnosti.
Zástavbu dále neroz‰iﬁovat.

Jste spokojen
s obãanskou vybaveností v místû svého bydli‰tû?
Vzhledem k nákupní zónû a síti
mal˘ch a stﬁedních
obchodÛ jsem spokojen.
Jak byste jako
stavaﬁ z dne‰ního
pohledu hodnotil star‰í obytné domy (paneláky) postavené v Praze 14 (bytová zástavba
v Hloubûtínû, sídli‰tû Lehovec, âern˘ Most)?
Domy je tﬁeba vzhledem k jejich stáﬁí rekonstruovat.
Nebylo by lep‰í nûkteré paneláky zbourat
(viz. Nûmecko), neÏ je revitalizovat?
Toto si nemyslím.
Co soudíte o souãasn˘ch developersk˘ch projektech tzv. rezidenãního bydlení v Praze 14?
Odpovídá jeho úroveÀ cenám, za nûÏ se tyto
byty prodávají?
Developersk˘mi projekty a cenami uÏ vÛbec
se nezab˘vám.
âemu se nejradûji vûnujete ve volném ãase?
Mám rád rekreaãní jízdu na trekovém kole
a sportovní rybolov.
Co ﬁíkáte Kaplického projektu Národní

knihovny? Líbila by se vám podobná stavba
v Praze 14 a na jakém místû?
NK se mi líbí, ale místo, kde má stát, je problematické, protoÏe zasahuje do panoramatu Prahy.
Na P14 by mohla stát, místo, kde by mohla stát, by
bylo tﬁeba vybrat ‰irokou diskuzí v‰ech obãanÛ P14.
Vadí vám v˘stavba v˘‰kov˘ch budov v Praze? Umûl byste si mrakodrap pﬁedstavit jako
dominantu Prahy 14?
Vadí mi v˘stavba na Pankráci. Jako dominantu P14 si mrakodrap nedokáÏu pﬁedstavit.
Jaká stavba v âR a ve svûtû vás v poslední
dobû nejvíce zaujala?
Líbí se mi lávka pro pû‰í pﬁes dálnici D 8, naz˘vaná Koãiãí oãi.
Máte jako stavaﬁ v˘hrady k nákupním centrÛm, které se staví de facto na jedno brdo?
Nákupní centra jsou stavûna podle unifikovan˘ch projektÛ a z technického hlediska proti nim
v˘hrady nemám.
Mohl byste jmenovat tﬁi nejpovedenûj‰í stavby (a jednu nejo‰klivûj‰í) v Praze 14?
Poveden˘ je tzv. Parník a tubus metra, nepovedené bez komentáﬁe.
Jaké tﬁi vûci v rámci Prahy 14 povaÏujete
z hlediska jejího celkového rozvoje za nejdÛleÏitûj‰í?
Jedna vûc je nejdÛleÏitûj‰í: nemûnit koeficienty hustoty zastavûní stanovené územním plánem.
Dále je nutné vyﬁe‰it dopravní situaci celé oblasti.
Praze 14 je letos 14 let. Jaká je pro vás a va‰i
rodinu a co byste jí popﬁál do dal‰ích ãtrnácti
let?
P14 je pro mne domovem, a pﬁeji si, aby se zde
i nadále pﬁíjemnû Ïilo.
za ãtenáﬁe ListÛ se ptal: Jaroslav ·míd

Podzim u Amazonek
Z na‰ich podzimních akcí stojí za zmínku
urãitû celodenní v˘let na kolech. Z Prahy vyjíÏdíme v hojném poãtu speciálním vláãkem na kola
do Noutonic. Odtud uÏ sjíÏdíme 2 km k hradu
Okoﬁ, kde následuje samozﬁejmû prohlídka hradu s prÛvodkyní, vyplenûní infocentra a místní
cukrárny. Poté uÏ nasedáme na kola a ãeká nás
jízda po silniãkách pﬁes rÛzné vesniãky. Z Únûtic odboãujeme do Roztockého háje a projíÏdíme podzimní pﬁírodou Tichého údolí. Obûdváme

na Holém vrchu – pﬁímo na Al‰ovû vyhlídce, ze
které je opravdu krásn˘ rozhled. Dále pokraãujeme aÏ do Roztok, kde se osvûÏujeme zmrzkou
u zámku. SjíÏdíme k pﬁívozu Klecánky a necháváme se pﬁevést na druhou stranu Vltavy. Pak uÏ
nás ãeká jen cesta po rovince podél Vltavy, kolem
ZOO a Tróji aÏ k metru na NádraÏí Hole‰ovice.
Cestou samosebou nechybûly rÛzné hry a soutûÏe. Celkem jsme ujely kolem 30 km.
Druhá zajímavá akce se konala o podzimních prázdninách a trvala celkem 6 dnÛ.
V poãtu témûﬁ v‰ech Amazonek jsme vyjely do
Semil u Malé skály. Pﬁespávaly jsme v klubovnû místních skautÛ. JelikoÏ je zde v okolí nádherná pﬁíroda a plno turistick˘ch zajímavostí,
vyráÏely jsme kaÏd˘ den na celodenní v˘let.
Poãasí nám sice nepﬁálo – ale nás Amazonky
nemÛÏe nic zastavit! V sobotu jsme se vydaly na
kopec s rozhlednou Kozákov a v nedûli vyráÏíme pﬁes Sejkorskou kapliãku do Bozkovsk˘ch
Dolomitov˘ch jeskyní. Prohlídka v jeskyni byla
úÏasná – samé stalaktity, stalagnity a stalagnáty
– no nádhera! I pﬁes de‰tivé poãasí po zbytek

pobytu vyráÏíme je‰tû na Malou skálu, skalní
mûsteãko se skalními útvary a vyhlídkami, Drábovnu, zﬁíceniny hradÛ Fr˘d‰tejn a Pantheon.
Také se stavujeme na prohlídce v Dlaskovû statku v Dolánkách u Turnova. Poslední den se vydáváme na zámek Sychrov.
V˘prava se vydaﬁila – poznaly jsme plno
nov˘ch pﬁírodních krás, získaly dokonce 9 dal‰ích turistick˘ch známek do oddílové sbírky
a bezva nálada nás neopou‰tûla ani pﬁi ‰patném
de‰tivém poãasí!
za 83. dívãí skautsk˘ oddíl „Amazonky“
Eli‰ka Hermannová (Rusalka)
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Svět očima dětí
Od 3. prosince budou v Galerii 14, námûstí
Plk. Vlãka 686, âern˘ Most vystaveny v˘tvarné práce dûtí z mateﬁské ‰koly ·ebelova (Obláãek) na âerném Mostû. V˘stava potrvá do
14. 12. BlíÏe o v˘stavû v samostatném ãlánku
na této stranû.





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



a sportovní akce radnice

Vánoce ve stanu



PROSINEC

PRAHA 14

V pondûlí 15. prosince se jako loni na
prostranství u ka‰ny na koneãné stanici metra
âern˘ Most bude konat pﬁedvánoãní trh ve
vytápûném bílém party stanu. Zde od 14 do 18
hodin budou neziskové organizace z Prahy 14
prodávat své v˘robky a drobné dárkové pﬁedmûty. Pﬁijìte si i vy vybrat hezké vánoãní dárky pro své blízké.





Kulturní

Vánoční koncert

Ve stﬁedu 17. prosince zveme
do Galerie 14 na vánoãní koncert, na kterém
vystoupí Capella Regia se sólisty. Na programu budou skladby A. Michny, H.I. Bibera a dal‰ích a ãeské adventní a vánoãní písnû. Zaãátek
koncertu v 18.30 hod, vstup voln˘.

LEDEN 2009

Vernisáž fotografií

zahájena v˘stava fotografií ZdeÀka Mik‰íka,
které poﬁizoval dírkovou komorou (kamera obscura). BlíÏe o v˘stavû v pﬁí‰tím vydání ListÛ.

Koncert Pražského
dechového kvinteta
Ve stﬁedu 14. ledna se uskuteãní v Galerii 14
od 18.30 hodin koncert tohoto známého souboru. Program upﬁesníme v pﬁí‰tím ãísle ListÛ Prahy 14.

Praha 14 Tour – tenisový
turnaj
Tradiãní lednov˘ tenisov˘ turnaj ve ãtyﬁhﬁe
dospûl˘ch neregistrovan˘ch hráãÛ se z technick˘ch dÛvodÛ pﬁesouvá na únor. BliÏ‰í informace v pﬁí‰tím ãísle ListÛ.
Poznámka: Hlavním poﬁadatelem akcí je
pﬁíspûvková organizace KVIZ Praha 14.
Zmûna programu vyhrazena.

Ve stﬁedu 7. ledna 2009 bude v Galerii 14,
námûstí Plk. Vlãka 686, âern˘ Most v 17 hodin

Svět očima dětí z MŠ Obláček
Na‰e M· se kaÏdoroãnû prezentuje veﬁejnosti svou úãastí na rÛzn˘ch v˘stavách a soutûÏích
a to v oblasti v˘tvarné, hudební a dramatické. Od roku 1999 jsme kaÏdoroãnû vystavovali v prostorách CâM, práce na‰ich dûtí zdobily ãesk˘ pavilón na svûtové v˘stavû EXPO 2000 v Hannoveru a prostﬁednictvím celostátní v˘stavy Al‰ova zemû putovaly i po Evropû. Této prestiÏní v˘stavní akce se úãastníme pravidelnû kaÏd˘ rok. Probíhá v prostorách pedagogické fakulty v Celetné
ulici, kde jsme na vernisáÏi pﬁevzali ãestné uznání. JiÏ sedm˘ rok se na‰e nejstar‰í dûti zapojují
do soutûÏe pod hlaviãkou firmy Bellersdorf – NIVEA, ve které jsme po dva roky získali první cenu.
I tyto ceny si dûti osobnû pﬁevzaly v Muzeu dûtské kresby.
Jsme rádi, Ïe s reprezentativním prÛﬁezem ze v‰ech v˘tvarn˘ch aktivit na‰ich dûtí se bude
moci seznámit i veﬁejnost z Prahy 14 na v˘stavû, která bude probíhat v Galerii 14 od 3. do 14. prosince. Srdeãnû vás zveme.
Za kolektiv M· Obláãek Eva Plicková

Dětské studio
POHÁDKA
Bobkova 777
Praha 9-âern˘ Most
www.vpohadce.cz
Na prosinec nabízíme:
Dop. ‰koliãka Pohádka – pﬁedvánoãní zpívání a vyrábûní. Po–Pá: 8–12 hod. Dûti 3–6 let.
Keramika v pondûlí volná místa!
Rodinná pﬁedvánoãní odpoledne
Pá 5. 12.–17 hod Mikulá‰sk˘ podveãer
ât 11. 12.–16 hod Zdobení vánoãního stromeãku v pﬁírodû – nazdobíme stromek pro zvíﬁátka
Pá 12. 12.–17 hod Perníãkování – ozdobíme
si vánoãní perníãky
So 20. 12.–16–18 hod Tatínkovská sobota –
tatínkové, pﬁijìte s dûtmi k nám
NOVù:
DramaÈáãek – ãtvrtek 16–16.45 – pﬁed‰kolní
dûti
ãtvrtek 17–18 hod. – ‰kolní
dûti
Dílniãka mal˘ch návrháﬁÛ (‰ití na panenky) – od ledna v novém ãase:
ãtvrtek 16.15–17 hod. – holãiãky 5–7 let s maminkami
ãtvrtek 17.15–18.15 – holãiãky 8–12 let
Více informací a pﬁehled pravideln˘ch aktivit najdete na www.vpohadce.cz.
Kontakt: Jitka ·indeláﬁová tel. 739 03 44 35
e-mail: jitka.sindelarova@vpohadce.cz
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Divadlo Horní Počernice (program na prosinec)
Votuzská 379,
pokladna: tel. 281 860 174,
www.divadlopocernice.cz.

Stﬁeda 3. prosince v 19.30 hod.
Blanche Caffierové: HODNù SMÍCHU
A PÁR SLZ aneb CO ÎIVOT DAL
A VZAL BETTY McDONALDOVÉ
PﬁeloÏené pﬁedstavení z 23.10.
VYPRODÁNO!
âtvrtek 4. prosince v 19.30 hod.
John Muãelo: POSLEDNÍ LÉTO SARAH
BERNHARDT
Komediálnû ladûná hra ze Ïivota slavné
hereãky 19. stol. Sarah Bernhardtové, jejíÏ premiérou oslavíme první v˘roãí otevﬁení nového
Divadla Horní Poãernice. Na slavnostní pﬁedstavení a ãí‰i vína jste srdeãnû zváni.
Sobota 6. prosince v 18 hod.
Jiﬁí Brdeãka: LIMONÁDOV¯ JOE
Jedna z nejslavnûj‰ích ãesk˘ch komedií, jiÏ
proslavila ve svûtû její filmová verze. Usly‰íte
známé i nové písniãky v podání krásn˘ch dívek,
podl˘ch padouchÛ a neodolateln˘ch kladn˘ch
hrdinÛ. Hraje DS Poãerníãci – V˘teãníci.
Nedûle 7. prosince v 15 hod.
Jana a Jurij Galinovi: MRAZÍK
Originální verze slavné ruské pohádky. Hraje DS Poãerníãci.

Úter˘ 9. prosince v 19.30 hod.
âOCHTAN VYPRAVUJE
Na motivy hry V+W Divotvorn˘ hrnec upravil Josef Dvoﬁák, kter˘ rovnûÏ reÏíroval obnovenou premiéru této hry.
Sobota 13. prosince v 15 hod.
ANASTAZIUS KOâKORÁD, VELK¯
KOUZELNÍK
Interaktivní pohádka pro dûti i dospûlé plná
kouzel a mlsání.
Nedûle 14. prosince v 18 hod.
HEJ, KOLEDA
âesk˘ betlém J. Lady s hudbou J. Seidla –
koncert k 100. v˘roãí autora hudby. Úãinkuje
klánovick˘ dûtsk˘ pûveck˘ sbor Claireton Chorale.
Stﬁeda 17. prosince v 19.30 hod.
SETKÁNÍ P¤ED BETLÉMEM
Sváteãní nálada pﬁíbûhu o narození JeÏí‰e je
umocnûna zajímavû zpracovan˘mi
koledami. Kulisu ãásteãnû tvoﬁí
kopie nejstar‰ího ãeskobudûjovického betléma. Teátr Víti Marãíka
Pátek 19. prosince v 19.30 hod.
W. Kohlhaase a R. Zimmerová: ·TIKA
K OBùDU
HrÛzostra‰ná komedie o tom, Ïe kdo jinému
jámu kopá... Produkce agentura Harlek˘n. Hra-

Úraz není náhoda
V rámci celostátní preventivní protiúrazové kampanû „Úraz není náhoda“ byla 20. ﬁíjna na
námûstí Plk. Vlãka na âerném Mostû k vidûní putovní obﬁí kuchynû zabudovaná v autobuse, kde
mohli dospûlí zaÏít, jaké to je, dívat se na domácnost dûtsk˘ma oãima (viz foto). BliÏ‰í informace o problematice „dûtství bez úrazu“ najdete také na www.urazneninahoda.cz.

jí: Kvûta Fialová, Libu‰e ·vormová, Naìa Konvalinková a Václav Postráneck˘.
Nedûle 21. prosince v 17 hod.
ZPÍVÁNÍ POD VÁNOâNÍM STROMEM
Sváteãní setkání v poslední adventní
nedûli se i letos uskuteãní v pﬁírodním
divadle v zahradû Z· SpojencÛ. Koledy si s námi zazpívá Dita Hoﬁínková
a domÛ si mÛÏete odnést betlémské svûtlo, které do Horních Poãernic pﬁivezou skauti. Vstup
voln˘.
KONCERT PRO DVù HARFY a nejen pro
nû…
Termín upﬁesníme na na‰ich webov˘ch stránkách nebo na tel.ã. 281 920 326. Dûkujeme za
pochopení.
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 281 860 174 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

Pomocná ruka
z Acorusu
Psychosociální centrum Acorus si letos
na podzim pﬁipomnûlo 10. v˘roãí od zahájení své ãinnosti. Toto centrum, jeÏ sídlí
u na‰ich sousedÛ v Praze 9, poskytuje svoje
sluÏby a krizovou pomoc osobám, hlavnû
Ïenám, jeÏ jsou ohroÏeny domácím násilím
(nonstop telefonní linka 283 892 772, více
o sdruÏení na www.acorus.cz). Letos poprvé podpoﬁila ãinnost Acorusu grantem také
na‰e mûstská ãást. U pﬁíleÏitosti 10. v˘roãí
pﬁi‰li Acorusu poblahopﬁát manÏelé Eva a Václav Hudeãkovi.

dvoustranu pﬁipravil: j‰
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Ani jsme se nenadáli a je
tu opût ãas vánoãních svátkÛ. Jsme rádi, Ïe i tento rok
máme mnoho dÛvodÛ k podûkování v‰em, kdo Mot˘lku
podali pomocnou ruku – buì
doslova, pﬁi jejich dobrovolné práci, nebo prostﬁednictvím materiálních a finanãních darÛ, díky kter˘m
jsme znev˘hodnûn˘m dûtem mohli zajistit odbornou péãi a vybavit Mot˘lek potﬁebn˘mi pomÛckami
a hraãkami. Tû‰í nás, Ïe je mezi námi tolik lidí, kter˘m osud tûchto dûtí není lhostejn˘!
Na‰e vánoãní podûkování patﬁí tûmto dárcÛm:
Mûstská ãást Praha 14; NH Car s.r.o.; PPF banka
a.s.; Pepsi Americas; Securitas âR s.r.o.; Centrum
âern˘ Most, a.s.; Stavební bytové druÏstvo Praha;
PRO.MED.CS Praha a.s.; Správa majetku Praha 14
a.s.; Belstav Praha s.r.o.; V‰eobecná zdravotní poji‰Èovna âeské republiky; Big Board Praha; Stavební
bytové druÏstvo Praha; Lipnická s.r.o.; Electro
World; Globus âR, k.s.; News Outdoor; Bison and
Rose; Activa; SCA Hygiene Products, s.r.o.; Piatnik
Praha, s.r.o.; Montservis Praha, a.s.; Fragment; Anketa spol. s r.o.; IKEA âeská republika, s.r.o.; Ahold.

Poděkování Pacifiku
V leto‰ním roce jsme realizovali velk˘
projekt preventivních programÛ pro Nízkoprahov˘ klub Pacific. Celkem se uskuteãnilo 12 setkání s odborn˘mi lektory na
rÛzná aktuální a pﬁitaÏlivá témata. Dûti a mládeÏ se tak zábavnou a záÏitkovou formou
zam˘‰leli napﬁ. nad tím, proã se vyh˘bat kouﬁení, drogám, jak se vypoﬁádat se ‰ikanou
apod. Dûkujeme Nadaci Vodafone, díky níÏ
jsme mohli tento celoroãní program realizovat!

Nakupujte ve

SLUNEČNICI
Centrum Sluneãnice zve v‰echny zájemce o koupi netradiãního vánoãního dárku
do svého pﬁedvánoãního obchodu, na kter˘
se zmûní centrum denních sluÏeb v Mansfeldovû ulici ã. 801, âern˘ Most v dobû od
8. do 11. prosince vÏdy od 10. do 17. hodin.
Nakoupit si zde mÛÏete za pﬁíznivé ceny
v˘robky klientÛ Centra Sluneãnice, svíãkaﬁské dílny Ka‰na, terapeutické dílny JINAN
a dal‰ích. Akce vyvrcholí 10.prosince aukcí
nejpovedenûj‰ích v˘robkÛ a v˘tvarn˘ch dûl.
V˘tûÏek celé akce pouÏije kaÏdá zúãastnûná
organizace na rozvoj pracovních a v˘tvarn˘ch aktivit (kaÏd˘ na stánku zveﬁejní konkrétní zpÛsob vyuÏití). Více sledujte na
www.centrum-slunecnice.wz.cz; nebo na tel.
777 219 162.
LK

Velmi si váÏíme pomoci tûch, kteﬁí Mot˘lku
vûnovali ãást sv˘ch vlastních pﬁíjmÛ: Ing. Jaroslav DoleÏal CSc., Ing. Jan Hitzger, Gabriela Hitzgerová, Vlasta Hitzgerová, Ing. Zdena Skálová, Ing.
Tomá‰ Dvoﬁák, Jan Hebnar, Petr Jandík, Michal
Matou‰ek, Peter Sopko.





Komunitní centrum
MOTÝLEK



Na co se mÛÏete tû‰it
ve vánoãním Mot˘lku?

6. 12. úter˘ 17–19 hod. Klub rodiãÛ peãujících
o dítû s handicapem se bude odehrávat pﬁeváÏnû
v kuchyni pﬁi spoleãném peãení cukroví.
10. 12. stﬁeda 18.30–20.30 Vánoãní rÛÏe – relaxaãní malování s Danou Zimovou – vytvoﬁíte si
vlastní Window Art na v˘zdobu oken. Pﬁihlá‰ky
u Lucky Krísové, nebo na e-mailu motylek@motylek.org
11. 12. ãtvrtek od 17.30 Vánoãní hraní – pﬁijìte se sv˘mi dûtmi do Galerie 14 – ãeká na vás krásná pohádka.
15. 12. pondûlí – MÛÏete nás nav‰tívit na spoleãné akci neziskov˘ch organizací Vánoce ve stanu u stanice metra âern˘ Most – na na‰em stánku
nakoupíte originální dﬁevûné a perliãkové ozdoby
na stromeãek!
18. 12. ãtvrtek 14.30–16.30 Vánoãní tvoﬁení –
akce je urãena dûtem s postiÏením, které si v Mot˘lku vytvoﬁí vlastní vánoãní pﬁáníãka a ozdoby.



Prosincové akce Nízkoprahového
klubu Pacific

5. 12. pátek 16 hod. Mikulá‰ská nadílka pro
klubáky v Galerii 14, kterou pﬁipravujeme ve spolupráci s Mâ Praha 14
8. 12. pondûlí 16–20 hod. ·est˘ meziklubov˘
turnaj ve fotbálku, tentokrát v klubu Autobus
9. 12. úter˘ 15–16.30 Preventivní program pro
dûti do 13 let
10. 12. stﬁeda 16.30–18 hod. Preventivní program pro mládeÏ od 13 do 18 let na téma Îivot
s AIDS – povídání s ãlovûkem nakaÏen˘m HIV
o tom, proã a jak se této nemoci vyhnout.
12. 12. pátek 15–16.30 Vánoãní keramika
s Eli‰kou
19. 12. pátek 14–17 hod. Klubové vaﬁení
s Krist˘nou – nachystáme vánoãní dobroty!
23. 12. úter˘ od 15 hod. – Vánoce v klubu Pacific – zveme v‰echny klubáky na malou pﬁedvánoãní párty, ze které si urãitû odnesete i mal˘ dárek.

Pﬁejeme v‰em ãtenáﬁÛm krásné a radostné Vánoce!
Zuzana Jelenová
pﬁedsedkynû
SdruÏení na pomoc dûtem s handicapy
KC Mot˘lek, Vlãkova 1067
Tel. 281 912 081

Práčata na cestě podzimem
Leto‰ní podzim pﬁekypoval blázniv˘mi zmûnami poãasí a podobnû rozmanitá byla i ãinnost
na‰eho oddílu. První záﬁijovou sobotu, kdy slunce je‰tû pálilo, jsme vyjeli na kolech smûrem
k Tou‰eni s úmyslem poﬁádnû se vykoupat a postavit nûkolik píseãn˘ch hradÛ. Cestou jsme
soutûÏili ve zruãné jízdû a vlãata nav‰tívila
i kamenn˘ hrad Jen‰tejn. Pozdûji v záﬁí jsme se
vypravili do pﬁírody na cel˘ víkend. Junáci prozkoumávali Kokoﬁínsko, zatímco na Trnávce si
mlad‰í vlãata hrou pﬁipomnûla odvahu a strasti partyzánÛ. Na zaãátku ﬁíjna jsme na hﬁi‰ti
pomûﬁovali síly se spﬁátelen˘mi oddíly. Závodilo se v roztodivn˘ch atletick˘ch disciplínách
a aby nebylo soutûÏí málo, den nato jsme se
vydali pou‰tût draky, které jsme si v pﬁedchozím
t˘dnu sami vyrobili. Nejdﬁíve se ohodnotila krása na‰ich v˘tvorÛ a uÏ jsme mohli startovat. Vítr
dul silnû, a tak se na‰e stroje vzná‰ely do poﬁádn˘ch v˘‰ek. Vítûzové nakonec vyhráli poﬁádn˘
dort. VlãatÛm to asi nestaãilo, a tak za dva t˘dny jela nav‰tívit do ZOO i zvíﬁátka Ïivá. Podívali jsme se na krmení hrabáãÛ i hrochÛ, pozorovali klokany a slony. V listopadu se vlãata
vypravila na jeden v˘let s rodiãi. Nûkteﬁí se
málem ztratili v husté mlze, která padla do lesÛ
okolo Vraného, ale i tak se akce vydaﬁila. Není
ale vÏdycky jen zábava, junáci se museli sejít
i u klubovny, aby shrabali listí a udûlali dal‰í
podzimní práce. Jak se ochlazuje a pﬁichází
sychravé poãasí, vydáváme se na vícedenní
v˘lety do oddílové chaty. Pﬁes den se proháníme po okolních lesích a veãery trávíme hrami
v pûknû vytopené hlavní místnosti. Zajímavé

akce nás ãekají i v prosinci. Tû‰íme se tﬁeba na
adventní hru po Praze. Rok uzavﬁe Vánoãní
v˘let, na kterém se nám snad podaﬁí nalézt JeÏí‰ka, a Mikulá‰ská, kde si pﬁipomeneme Vánoce
a budeme si dávat dáreãky. Nûkteﬁí kluci se tû‰í
uÏ teì.
Zajímá vás, jak dopadnou na‰e dal‰í v˘lety?
Urãitû zavítejte na na‰e stránky www.pracata.cz, kde si rovnûÏ mÛÏete prohlédnout fotky
z akcí, na kter˘ch jsme zatím byli.
za 35. smeãku vlãat a 35. oddíl skautÛ
Práãata Janík (Jan Chylík)
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Počin zve k návštěvě
Zaãátek nové jezdecké sezóny v JK POâIN
v Dolních Poãernicích je kaÏdoroãnû spojen
s návratem ‰esti na‰ich koní z letního dvoumûsíãního odpoãinku na pastvinách u Îelezn˘ch
hor na âáslavsku. Stejnû tomu bylo i letos
a hned druhé úter˘ v záﬁí probûhl zápis dûtí do
jezdeckého oddílu. Jeho kapacita byla je‰tû ten
den plnû obsazena dûtmi ve vûku od 11 do 18
let. Dva dny poté nás nav‰tívili zástupci Nadace Bohemia. Ta nám prostﬁednictvím úﬁadujících miss roku 2008 pﬁedala hraãky a stany, které dûti z jezdeckého oddílu v létû vyuÏijí pﬁi
putování a táboﬁení s koÀmi. Delegátky nadace
se pﬁi náv‰tûvû na‰eho oddílu setkaly s klienty
ze SdruÏení Paraple, pro které u nás v tent˘Ï
den probíhala v rámci jejich sportovního dne
hippoterapie – léãebné jeÏdûní na koni. Tuto
sluÏbu v souãasné dobû poskytujeme 4 dny v t˘dnu celkem 30 osobám se zdravotním postiÏením. Hippoterapie probíhá v okolí areálu i na
jízdárnû, jejíÏ rekonstrukci jsme letos v záﬁí
úspû‰nû dokonãili. Nevyhovující podklad byl
vyvezen a nahrazen kvalitním pískem. Nyní uÏ
se na jízdárnû nebudou tvoﬁit louÏe, které navíc
v zimû zamrzaly a jízdárna se tak na del‰í dobu
stávala nepouÏitelnou.
Z v˘sledkÛ na‰eho snaÏení: V rámci Babího léta se ãlenové jezdeckého oddílu na na‰ich
koních zúãastnili závodÛ v parkurovém skákání a obsadili 1., 3. a 4. místo. Hned potom pﬁe‰li koníci do zámeckého parku za dûtmi, pro
které byla jízda na koních souãástí programu
oslav. V sobotu 4. ﬁíjna se dva konû se ãleny
jezdeckého oddílu úspû‰nû zúãastnili dal‰ích
závodÛ v parkurovém skákání v Praze-Písnici.
O t˘den pozdûji organizovala Mâ Praha 14 tra-

JAHODOVÉ MENU
Na‰e kluby jsou pro Vás otevﬁeny takto:
JahÛdka: v út a ve stﬁ od 9 do 11 hod., novû ve
ãtvrtek od 16 do 18 hodin, v pátek od 9.30 do 11.30
JahÛdková ‰koliãka: po a ãt od 8 do12 hod.
Jahoda: v po, út a ãt od 15 do 19 hod.
DÏagoda: v po, stﬁ a pá od 15 do 20 hod.
Terénní pracovníky Karolínu a Martina mÛÏete potkat na ulici v pondûlí a ãtvrtek od 15 do 20
hodin.

Program na prosinec:
JAHUDKA: V obvykl˘ch otevíracích hodinách
jsou pro rodiãe s dûtmi ve vûku 0–4 (5) let pﬁipraveny zajímavé spoleãné aktivity. Za jednu náv‰tûvu zaplatí rodiãe 30 Kã.
âtvrtek 4. 12. 15–16 hod. – Znaková ﬁeã pro
batolata (0–2). Vstupné je 40 Kã.
Pátek 19. 12. – Loutkové divadélko
Klub JahÛdka pro rodiãe s dûtmi bude od
23. 12. 2008 do 5. 1. 2009 uzavﬁen. Tû‰íme se na
vás opût v úter˘ 6. ledna.

Pojeďte na prázdniny!
Turistick˘ oddíl Orion vás zve na vánoãní
prázdniny do Nové Paky 27. 12.–3. 1.
Ubytování v domû dûtí a mládeÏe
na palandách, k dispozici dal‰í místnosti na hry, kuchyÀka, sprchy.
Stravování 5x dennû, pitn˘ reÏim.
Cena 1.300,– Kã
Pﬁihlá‰ky lze vyzvenout u vedoucích
v klubovnû v pondûlí nebo ve stﬁedu od
17 do 18 hod., nebo po dohodû na telefonu
281 862 762 (veãer po 19 hod.)
Program:
• Radovánky na snûhu
• Silvestrovská jízda s prskavkami v kost˘mech
• Silvestrovské radovánky – soutûÏe, hry
atd. dle pﬁání úãastníkÛ
• Novoroãní v˘stup na Zviãinu (671 m) – Raisova chata (podle rãení „Jak na Nov˘ rok, tak
po cel˘ rok“ – nechceme pﬁece b˘t leno‰i)

diãní Pochod kolem Prahy 14 a trasa vedla
i kolem areálu na‰eho JK. Úãastníci pochodu si
na jízdárnû mohli vyzkou‰et, zda pro nû jezdectví bude vhodn˘m sportem. V listopadu jsme
se s na‰imi koÀmi zúãastnili Hubertovy jízdy,
která jiÏ tradiãnû pﬁed zimou symbolicky uzavírá jezdeckou sezónu. V na‰em JK POâIN ale
sezóna nekonãí a my vûﬁíme, Ïe pﬁinese dûtem
z jezdeckého oddílu krásné chvíle strávené na
koních a mezi dobr˘mi kamarády, a klientÛm
hippoterapie zlep‰ení jejich fyzické a psychické kondice. Více se o nás doãtete na na‰ich internetov˘ch stránkách www.jk-pocin.unas.cz, na
kter˘ch je i rozsáhlá fotogalerie ze v‰ech na‰ich
akcí.
Jitka Francová, foto: Jan Vot˘pka

JahÛdková ‰koliãka – Nabízíme hlídání va‰ich
dûtí (1–6 let). Je nutná telefonická rezervace u vedoucí P. Blechové, tel. 608 984 154 vÏdy do 18 hod.
pﬁedchozího dne! ·kolné: 200,– Kã za jedno dopoledne.
Plavání miminek – ve spolupráci s Plaveck˘m
klubem Delfínek nabízíme plavání miminek od 6ti
t˘dnÛ. Více informací na www.delfinek.cz. V pﬁípadû zájmu kontaktujte paní Dvoﬁákovou na ãísle
604 740 435.

KLUB JAHODA:
Pondûlí 8. 12. – Hádankov˘ den. Klub bude ve
znamení soutûÏení.
âtvrtek 11. 12. – Fotbálková liga. Dal‰í zápas,
registrace do 16 hod.
Sobota 13. 12. – Sobotní akce – ¤ádûní v bazénu. Tentokrát si vyrazíme zaplavat do bazénu Lagoon
v LetÀanech. Pﬁihlá‰ky budou v klubu Jahoda.
âtvrtek 18. 12. – Malé vánoãní vaﬁení. Vyzkou‰ejte si pﬁípravu jednoduchého vánoãního cukroví. Zaãínáme v 16 hod.
Pondûlí 22. 12. – Vánoãní Jahoda. Poslední
klub pﬁed Vánoci a v leto‰ním roce Vyzkou‰íme si

Pozvánka na MAGIC
VOLNOâASOV¯ KLUB MAGIC pﬁi
93. PS âERN¯ MOST PO¤ÁDÁ PRO
ZÁJEMCE vánoãní turnaj v karetní hﬁe
MAGIC v sobotu 13. prosince od 10 hod.
v klubovnû v ul. Kpt. Stránského 994 na
âerném Mostû. Turnaj je urãen zejména pro
hráãe do 18 let. Staãí si s sebou pﬁinést balíãek karet Magic (doporuãujeme i dal‰í karty na v˘mûnu s ostatními hráãi). Ceny pro
vítûze zaji‰Èuje firma Blackfire (dovozce
karet do âR). „Formát turnaje – extedent“,
více na www.hraj.cz/turnaje.

rÛzné vánoãní zvyky, ochutnáme vánoãní cukroví
a moÏná pﬁijde i JeÏí‰ek.
Nízkoprahov˘ klub Jahoda bude bûhem
vánoãních prázdnin (23. 12.–4. 1.) uzavﬁen. Na
v‰echny se tû‰íme 5. ledna – na prvním klubu
v roce 2009.

KLUB DŽAGODA:
Více informací o akcích na
www.jahodaweb.cz/dzagoda
Pondûlí 3. 12. – GAMApruda (od 17 hod.)
Pátek 5. 12. – Mikulá‰ská nadílka s Mâ
Praha 14 a Zajíãkem na koni, o. s. (odcházíme v 17hod.)
Pondûlí 8. 12. – Meziklubov˘ turnaj ve fotbálku
(odcházíme v 15.30)
Stﬁeda 17. 12. – DÏagodová liga ve fotbálku
(registrace do 17 hod.)
Pátek 19. 12. – Vánoãní „mejdlo“ (po cel˘ klub)
Nízkoprahov˘ klub DÏagoda bude bûhem
vánoãních prázdnin (23. 12.–1. 1.)
uzavﬁen. Na v‰echny se tû‰íme
2. 1. 2009.
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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

Programy v prosinci
NOVù – v úter˘ dopoledne otevíráme
‰koliãku Klubíãka s hlídáním pro dûti od
3 let 9–12 hod. (pﬁihlá‰ení nutné)

Jednorázové programy:
3. 12. Mikulá‰ská (pﬁihlá‰ení
nutné) 9.30–11.30 hod.
10. 12. Vánoãní v˘tvarná dílna s nakladatelstvím Anagram (9.30–11.30) pro dûti s rodiãi
Páteãní herny: tvÛrãí programy Tû‰íme
se na Vánoce
19. 12. Vánoãní besídka heren (vánoãní
posezení s ochutnávkou cukroví)
Herny probíhají beze zmûn – avízovaná burza 8. 12. probûhla
s úspûchem jiÏ v mûsíci listopadu.
Omluva: Pro nemoc lektorky v prosinci
odpadá semináﬁ pro rodiãe (3. 12) i stimulaãní skupina.

Odpolední programy:
Pondûlí odpoledne pravideln˘ program:
od prosince otevíráme novû Cviãení pro
pﬁed‰kolní dûti 4–6 let 16–17 hod. (pﬁihlá‰ení nutné). Cviãení je zamûﬁené na prevenci vadného drÏení tûla a ploch˘ch nohou,
rozvoj obratnosti a koordinaãních cviãení.
Pﬁíspûvek: 30 Kã/cviãení.
Tû‰í se na vás fyzioterapeutka Mgr. Radka Trefná
15. 12. nás mÛÏete potkat na Vánoãních trzích Mâ Praha 14 (od 14
hod.) Dûti si opût ve v˘tvarné dílniãce vyrobí nûco na památku.

Večerní programy:
10. 12. od 20 hod. Beranice – program
pro zamûstnané Ïeny
17. 12. od 20 hod. Kavárniãka pro
maminky – i Ïeny si zaslouÏí odpoãinek
u kávy
Kontakt:
Vedoucí: Ing. Mgr. Marie Nováková
775 204 208,
zástupce: Mgr. Lucie Pernicová
777 596 163

Klubíčko u hasičů
Zaãátkem listopadu jsme se s MC Klubíãko YMCA Praha-âern˘ Most vydali na náv‰tûvu
Hasiãské stanice v Praze 10-Stra‰nicích, která je jednou z nejvût‰ích a nejlépe vybaven˘ch stanic
praÏsk˘ch profesionálních hasiãÛ v Praze. Vyzkou‰eli a prohlédli jsme si mnoho zajímav˘ch vûcí
– cisterny, hasiãské Ïebﬁíky, hydraulické nÛÏky, sjezd po skluzu atd. Dûti si prolézaly hasiãská
auta, kabina hasiãské stﬁíkaãky chvílemi pﬁipomínala spí‰e autobus se zájezdem mateﬁské ‰kolky,
nástavba hasiãského Ïebﬁíku pak dûtskou prolézaãku. Dûti se hemÏily po garáÏích hasiãské stanice takovou rychlostí, aÏ se zaãali sbíhat hasiãi a s pobavením vznikl˘ mumraj pozorovali. Nakonec jsme úderem na hasiãsk˘ zvon „vyhlásili v˘jezd na poÏár“. A opravdu to zabralo. Hasiãi vyjeli z garáÏí „na majáky“ a zahoukali dûtem na rozlouãenou. Toto netradiãnû strávené odpoledne se
v‰em moc líbilo.
za MC Klubíãko Lucie Pernicová

Evropská identita
V posledních letech máme moÏnost proÏívat neb˘valá setkávání a sbliÏování lidí z rÛzn˘ch evropsk˘ch národÛ a zemí. Nûkdy je pro
nás tento proces aÏ pﬁíli‰ rychl˘. Vytváﬁení
evropského povûdomí má mnoho aspektÛ a zákoutí. Rádi bychom se rozdûlili o na‰i novou
zku‰enost, kterou bychom mohli nazvat Evropa v Praze 14 a Ïivot dûtí s postiÏením.
V rámci evropského projektu Národní agentury pro mládeÏ a jejího programu MládeÏ v akci
jsme od 5. do 12. ﬁíjna proÏili mimoﬁádné dny:
Dûtské centrum hl.m. Prahy Paprsek – stﬁedisko v Hloubûtínû, ·kola pro dûti se speciálními
potﬁebami v Bártlovû ulici v Horních Poãernicích a Centrum Mariapoli ve Vinoﬁi se spojily,
aby dûtem a mlad˘m lidem z Hloubûtína a Horních Poãernic vytvoﬁily podmínky k vzájemnému poznávání a spoleãné radostné ãinnosti s velkou skupinou dûtí a mlad˘ch lidí s tûÏ‰ími
a kombinovan˘mi zdravotními postiÏeními
z Piacenzy v Itálii, které doprovázela ﬁada nad‰en˘ch a tvoﬁiv˘ch dobrovoln˘ch asistentek a asistentÛ. Nejvût‰ím pﬁekvapením pro v‰echny
zúãastnûné bylo to, jak se v prÛbûhu t˘dne ze
dvou dosud navzájem neznám˘ch a nesouro-

d˘ch skupin, jejichÏ ãlenové mají leckdy obtíÏe i v komunikaci v rodné ﬁeãi, vytvoﬁilo stmelené spoleãenství, jeÏ vyjadﬁovalo své pocity
a potû‰ení i vzájemné porozumûní pohybem,
rytmem, hudbou, tancem i v˘tvarnou ãinností.
Dny pﬁípravy spoleãného vystoupení se stﬁídaly
se záÏitky kulturními (prohlídka Prahy, náv‰tûva
Konopi‰tû a Státní opery v Praze).
Vyvrcholením t˘dne byl závûreãn˘ veãer
v Centru Mariapoli, proÏit˘ s ãesk˘mi i italsk˘mi písnûmi a pohybov˘mi scénkami, vyjadﬁujícími sounáleÏitost a solidaritu lidí rÛzn˘ch
jazykÛ a kultur, bez ohledu na zdravotní stav.
Veãer byl hojnû nav‰tíven nejen ze strany pﬁím˘ch úãastníkÛ a jejich asistentÛ a vychovatelÛ, ale byli zde i mnozí z rodiãÛ a také obyvatel na‰í milé Prahy 14. V‰ichni jsme zakou‰eli
realitu pﬁíslu‰nosti k jediné lidské rodinû, jeÏ
stojí pﬁi sobû v radostech i pﬁi pﬁekonávání tûÏkostí. Tento základní lidsk˘ postoj, ve sv˘ch
dÛsledcích míﬁící pﬁes hranice jazykÛ a zemí,
se vytváﬁí právû jen skrze takovéto zcela konkrétní zku‰enosti vzájemného poznávání a setkávání.
Jaroslav ·turma, ﬁeditel DC Paprsek
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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 prosinec



P¤EDVÁNOâNÍ DÍLNY V OBâANSKÉ INSPIRACI
V‰echny dílny zaãínají v 15 hod.
v Obãanské inspiraci, Kuãerova 14, âern˘ Most. 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 (tzn. pokud jej tvoﬁí rodiã
s dítûtem, platí jeden).
KERAMICK¯ SVÍCEN – sobota
6. PROSINCE – lektorka Zuzka pro vás pﬁipravila v˘robu svícnu, kter˘ zvládne opravdu kaÏd˘.
KORÁLKOVÉ OZDOBIâKY – nedûle 7. PROSINCE – s T˘nkou si vyrobíte
pﬁekrásného andílka, hvûzdiãku a kapﬁíka
z korálkÛ.
KERAMICKÉ OZDOBIâKY – sobota 13. PROSINCE – tuto techniku zvládnou i nejmen‰í s malou pomocí dospûl˘ch.
VÁNOâNÍ DÁREK – nedûle 14.
PROSINCE – tentokrát budeme z korálkÛ vyrábût náhrdelník a postaviãky
a pro zájemce bude i ubrousková technika
k ozdobení talíﬁÛ.





Prodejní vánoční výstava
výrobků z chráněných dílen

Kdo hledá originální dárek, kter˘m zároveÀ podpoﬁí dobrou vûc, nalezne jej právû
v Minigalerii Inspirace v Kuãerovû 14. Minigalerie je v prosinci otevﬁena v pondûlí aÏ
ve ãtvrtek 10–12 a 14–18 hodin; v pátek,
sobotu a nedûli od 14 do 17 hodin!

HERNA PRO DĚTI 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 vesele hrát. Herna je otevﬁena tﬁikrát
t˘dnû:
úter˘ 16.30–18.30, stﬁeda 9–12 hod.,
pátek 9–12hod. Cena 30,– Kã/hod, dûti zde
mohou pob˘t aÏ 3 hodiny. Není tﬁeba se pﬁedem objednávat.
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 9–11.30 se
mÛÏete pﬁijít poradit i bez objednání.
Své dotazy mÛÏete také zaslat e-mailem na: info@obcanskainspirace.cz

DDM na Černém Mostě

Zajíček na koni

Generála Janou‰ka 1060,
tel. fax.: 286 889 428
info-cm@ddmpraha9.cz
www.ddmpraha9.cz
4. 12. Mikulá‰ská jízda 15–17
hod. Nadílka s Mikulá‰em, ãertem a andûlem v DDM.
6. 12. Mikulá‰ská smeã 8–14
hod. Volejbalov˘ turnaj amatérsk˘ch t˘mÛ.
10. 12. Vánoce s pohádkou 15–16 hod.
Vánoãní pohádka pro pohodu i pouãení.
17. 12. Stromeãek pro zvíﬁátka 15–17
hod. V˘roba jedlé ozdoby pro ptáãky a zavû‰ení v okolí DDM. SoutûÏ o nejhezãí ozdobu. Vstupné 10,– Kã.
18. 12. Vánoãní besídka 16–18 hod. Odpoledne s v˘robou ozdob, zpûvem koled, hraním her a také dárky pod stromeãkem.

Dále se konají tematické t˘dny
v Klubu Most. Jsou urãeny pro
klubové dûti, které u nás s rodiãi
vyplní pﬁihlá‰ku!
1. 12.– 5. 12. T˘den pln˘ soutûÏí
8. 12.–12. 12. Mikuldova dílna
15. 12.–19. 12. Pﬁedvánoãní pohoda
Dále pﬁipravujeme dva zimní tábory, na
které se jiÏ mÛÏete hlásit:
Zimní tábor mezi Eskymáky ne–ne
1.–8. 3. 2009 – DobrodruÏná v˘prava mezi
Eskymáky. Hry na snûhu, bobování, bûÏkování. Krkono‰e, Dolní Albeﬁice, vûk: 8–15,
cena: 2600,– Kã
LyÏaﬁsk˘ tábor ne–ne 1.–8. 3. 2009 – Pro
lyÏaﬁe a snowboardisty, pro zaãáteãníky
i pokroãilé. Jizerské Hory – âesk˘ ·umburk,
vûk 10–16, cena 2850,– Kã











 

BB-klub
program na PROSINEC
3. 12. od 19 hod. v KCR Heﬁmánek
(Vybíralova 969) Existuje-li dobr˘ BÛh,
proã je tolik utrpení? Beseda pﬁi ãaji
s Tomá‰em Grulichem, kazatelem a terapeutem, o tom, proã se dobr˘m lidem dûjí zlé
vûci? Proã nûkteﬁí neviní trpí a jiní v poklidu páchají zlo? Proã BÛh nezasáhne? Je-li
dobr˘, proã je tolik zla?
14. 12. od 15 hod. v tûlocviãnû PTH (StoliÀská 2502/41B, areál Chvaly) Dûtská
vánoãní slavnost. Divadelní pﬁedstavení,
koledy, písniãky, vánoãní slovo,
dáreãky.
Poﬁádá Církev bratrská,
281 021 311, 775 024 742.

Zveme vás 5. prosince do Galerie 14
NA MIKULÁ·SKOU BESÍDKU
S NADÍLKOU, kterou poﬁádáme ve spolupráci s Mâ Praha 14.
MIKULÁ· P¤IJEDE ZA DùTMI
ZCELA NETRADIâNù – NA KONI!
15–17.30 PROGRAM A NADÍLKA PRO
RODIâE S DùTMI
17.30–18.30 NADÍLKA PRO NÁCTILETÉ
(Galerie Prahy 14, námûstí Plk. Vlãka 686,
âern˘ Most II)
V 15 hod. zaãneme vánoãním divadélkem souboru Hraãka – „HEJ HEJ
KOLEDA“
V 16 hod. si oblékneme bundy
a vyjdeme ven pﬁed Galerii a spoleãnû zavoláme svatého Mikulá‰e. A pokud jsme byli
hodní, pﬁijede i s doprovodem andûla a ãertíka na koních. Vy jste je‰tû nikdy nevidûli
andûla na koni? Tak to musíte pﬁijít!
16.30 Svat˘ Mikulá‰ rozdá v‰em dûtem
svoji nadílku.
17.30 – program v Galerii 14 pro dûti
a mládeÏ z klubÛ Pacifik, Jahoda a DÏagoda!
Nejdﬁíve probûhne slosování vstupenek
o lístky do kina a pak uÏ bude nadílka!
Po celou dobu (15–18.30) budou v Galerii probíhat workshopy zúãastnûn˘ch neziskov˘ch organizací!
Důležité upozornění!
Bez vstupenky není úãast moÏná! Na oba
programy (pro dûti s rodiãi i pro dûti z klubÛ)
je nutné si vyzvednout bezplatnou vstupenku pro kaÏdé dítû! Rezervace vstupenek
a informace o akci podá pí. Vosáhlová tel.
732 720 916
Zábavné odpoledne je souãástí prevenãního programu proti kriminalitû dûtí
a mládeÏe: Nech to koÀovi! www.zajiceknakoni.cz, o.s. Zajíãek na koni pomáhá
nejen dûtem s handicapy mít moÏnost b˘t
s koníky.
15. prosince nás najdete ve stanu neziskovek. Nákupem pﬁáníãka nebo pohledu
udûláte radost dûtem z dûtsk˘ch domovÛ,
speciálních ‰kol – tûm, které ho pro vás
vyrábûly.

stránky 8–12 pﬁipravila: Alena Veselá
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Neziskovky

KCR
Heřmánek
Vybíralova 969
Praha 14-âern˘ Most
www.prorodinu.cz
tel:773 605 228, 724 761 196
Pﬁedvánoãní dny tvoﬁivosti: 13.
a 14. 12. (sobota 10–16, nedûle
14–18 hod.)
Pro rodiãe s dûtmi od 2 let:
sobota 10–16; pro star‰í ‰kolní dûti nedûle
14–18 hod.
Vánoãní dílny, kde si mÛÏete vyrobit
drobné dárky pro sebe a své blízké (ekoprogramy s vlnou, malování na sklo, zdobení
ozdob, scrapbooking, laminování obrázkÛ,
barevné kamínky, dárky z papíru, stánek deskov˘ch her a mnoho dal‰ího). Více informací na www.prorodinu.cz. Dílny zaãínají
pﬁedstavením „KLAUNIÁDA“ pro dûti od
10 hodin.
Divadelní scéna âern˘ Most: pﬁijìte se se sv˘mi dûtmi pobavit: 31. 12.
v 16 hod. Novoroãní karneval pro
dûti
Dále Vám doporuãujeme: Irské tance
– do konce ledna vyuãujeme zdarma! Skvûlá moÏnost relaxace a zábavy (stﬁeda od
18 hod.)
Angliãtina pro dûti, rodiãe i seniory –
s rodil˘m mluvãím, dotovan˘ kurz pro rodiãe na RD a seniory (úter˘ 10 hod.)
Cviãení pro dûti pﬁi vadném drÏení tûla,
rekondiãní, na míãích (úter˘ od 17 hod.)

Těšíme se na vás v Mateřském
centru: otevřeno PO, ÚT, ČT, PÁ od
9 do 12 hod.
Aktivity pro seniory – V Heﬁmánku jste
vítaní v‰ude. Rádi bychom byli pro celou
rodinu a to jste i vy. Zatím vám nabízíme
moÏnost nav‰tívit rehabilitaãní cviãení,
v˘tvarnou dílnu, ale rádi bychom, pokud
budete mít zájem, umoÏnili va‰e pravidelná
pﬁíjemná setkávání, ozvûte se prosím na v˘‰e
uvedené telefony.

Vánoce v útulku
SdruÏení na ochranu zvíﬁat v krajní nouzi vás zve v nedûli 7. prosince od 10. do
17 hodin na 11. umisÈovací v˘stavu koãek
bez domova, aneb Vánoce v útulku. Koná se
v prostorách Kongresového centra, 5. kvûtna 65, Praha 4, stanice metra Vy‰ehrad. Pﬁijìte a darujte domov nûkteré z vystavovan˘ch
koãek.
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Na‰i senioﬁi
PROSINEC 2008

Z Klubu seniorů
V uplynulém mûsíci se
ãlenové na‰eho klubu opût
dozvûdûli mnoho zajímavého. Nav‰tívila nás napﬁ. paní
Vjacková a pﬁedvedla nám
umûní aranÏmá kvûtin. Pan
Sommer se s námi dvakrát
pﬁi‰el podûlit o záÏitky z cesty do USA. Hovoﬁil o Arizonû, Utahu, Kalifornii a Nevadû. Jiného druhu bylo vyprávûní doktora Kaufmana, kter˘ nám blíÏe vysvûtlil pojem
ateroskleroza a jak se pﬁed tímto onemocnûním
chránit, neboli jak zabránit ukládání tukÛ v cévách. Co nás je‰tû letos ãeká a na co se tû‰íme?
I letos bude Mikulá‰ská nadílka (3. 12.
od 14 hod.) a 10. 12. zájezd do DráÏìan. Oslavíme také jubileum jedné
z na‰ich ãlenek. V polovinû prosince
je‰tû nav‰tívíme vánoãní koncert v Rudolfinu.
seniorská zpravodajka
Jaroslava Makalová

TIP na dárek
BlíÏí se Vánoce, pﬁem˘‰líte o dárku? Darujte sv˘m blízk˘m dárkov˘ balíãek pﬁedplatného ãasopisu GENERACE (ãasopisu nejen
pro seniory), kter˘ obsahuje:
 pﬁedplatné ãasopisu Generace na rok
2009
 + darovací certifikát
 + krásn˘ dárek v podobû jednoho CD
nebo DVD dle vlastního v˘bûru z titulÛ:
 CD – Jana PetrÛ; Swingtime; Vinohradské divadlo,
 DVD – Yveta Simonová a Milan Chladil – My dva a ãas
To v‰e za 280 Kã.
Informace na tel. 222 333 592. Objednat také
mÛÏete na: predplatne.generace@zivot90.cz

VYCHÁZKY pro
seniory v prosinci
Nedûle 7. prosince ZÁMEK A KOSTEL
SV. LUDMILY VE CHVALECH – ZÁMEK
âERTOUSY. Sraz ve 14 hod. na nástupi‰ti
stanice âern˘ Most trasy metra B.
Nedûle 14. prosince P¤EDVÁNOâNÍ
VYCHÁZKA ZA MIZEJÍCÍMI I ZMIZEL¯MI VESNIâKAMI V PRAZE. Sraz
ve 14 hod. na stanici metra StodÛlky v horním vestibulu.
Nedûle 14. prosince ·LECHTICKÉ PALÁCE NA NOVÉM MùSTù. Sraz ve 14 hod.
na nástupi‰ti stanice Námûstí Republiky trasy metra B.
Stﬁeda 17. prosince ZA POEZIÍ PRAÎSK¯CH POVùSTÍ. Tradiãní pﬁedvánoãní
vycházka pro v‰echny, kteﬁí si chtûjí odpoãinout od pﬁedvánoãního shonu. Sraz ve 14
hod. pﬁed Domem PORTUS.
Sobota 20. prosince CHRÁM SV. VÍTA
A OBJEKTY NA III. NÁDVO¤Í PRAÎSKÉHO HRADU. Sraz ve 14 hod. na nástupi‰ti stanice Malostranská trasy metra A.
Sobota 27. prosince HISTORIE I.
A II. NÁDVO¤Í PRAÎSKÉHO HRADU.
Sraz ve 14 hod. na nástupi‰ti stanice Malostranská trasy metra A.
Úter˘ 30. prosince KOSTEL SV. MATùJE A VILOVÁ KOLONIE NA BABù.
Sraz ve 14 hod. na nástupi‰ti stanice Hradãanská trasy metra A.
(poﬁádá DÛm aktivních seniorÛ PORTUS,
ul. Karolíny Svûtlé 18, Praha 1)

Telefonická pomoc
seniorům
Cítíte se opu‰tûni, potﬁebujete si
s nûk˘m popovídat? ZÛstali jste
sami, hledáte spﬁíznûné du‰e nebo
náplÀ pro voln˘ ãas? Nesmutnûte
a zavolejte na SENIOR TELEFON
800 157 157. Volat mÛÏete 24 hodin dennû. NezÛstávejte se sv˘m
trápením sami!

Pozvánka
na besedu
Knihovna v Hloubûtínû poﬁádá 8. prosince od 9.30 hod. setkání seniorÛ, kteﬁí si
tam budou moci pobesedovast s âechoameriãankou o Ïivotû v USA, o cestování a dal‰ích zajímav˘ch tématech.
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Chcete studovat
na gymnáziu?
Gymnázium Praha 9, Chodovická 2250 zve
v‰echny zájemce o studium a jejich rodiãe na
Dny otevﬁen˘ch dveﬁí. MÛÏete vyuÏít dva termíny a seznámit se jak s budovou v Horních
Poãernicích – dne 15. 12., tak s na‰ím deta‰ovan˘m pracovi‰tûm na âerném Mostû ve Vybíralovû ulici – 16. 12. Po oba dny se vám budeme vûnovat od 14 do 17 hodin. Dozvíte se
v‰echny dÛleÏité informace o na‰í ‰kole i o pﬁijímacích zkou‰kách. Na‰e gymnázium pﬁijímá
pro pﬁí‰tí ‰kolní rok studenty do dvou prim
osmiletého studijního cyklu a do jednoho prvního roãníku ãtyﬁletého studijního cyklu.
První roãník ãtyﬁletého studia pro zájemce
z 9. roãníku Z· a jedna z prim pro zájemce
z 5. roãníku Z· budou umístûny v novû otevﬁeném deta‰ovaném pracovi‰ti gymnázia na âerném Mostû. Druhá tﬁída primy bude trvale umístûna v pÛvodní budovû Gymnázia v Horních
Poãernicích. O umístûní dûtí do Horních Poãernic nebo na âern˘ Most rozhoduje vedení gymnázia, které bude pﬁihlíÏet k místu bydli‰tû.

Prima v Peci pod Sněžkou
Na ‰kolu v pﬁírodû do Pece pod SnûÏkou odjela na‰e prima B Gymnázia Chodovická hned
v druhé polovinû záﬁí. Bydleli jsme v malém penzionu Svornost, kter˘ patﬁil po cel˘ t˘den témûﬁ
jenom nám. Na horách se nám v‰em líbilo – absolvovali jsme plno soutûÏí, turnajÛ i orientaãní bûh.
Turnaje byly v ping-pongu, stolním fotbálku, kopané a vybíjené. Pokud se nehrály turnaje, chodili jsme na velmi dlouhé túry, které jsme s kamarádem Chaãikem jen tak tak
vyd˘chávali. Pﬁi jedné takové túﬁe si Chaãik zlomil najednou tﬁi prsty a tím nám ostatním vlastnû zajistil besedu s vedoucím
Horské sluÏby v Peci. Ale to v‰echno se odehrávalo odpoledne. Dopoledne jsme se uãili. ·kola v pﬁírodû byla zábavná i pouãná.
Skamarádil jsem se tam se v‰emi spoluÏáky a dozvûdûl se i docela zajímavé vûci, jako
napﬁ. Ïe spoluÏák Václav je bﬁichomluvec,
nebo Ïe Filip se narodil 29. února.
Dominik Botur, prima B

Za Tutanchamonem do Vídně

Pﬁihlá‰ky ke studiu je nutno odeslat do
15. bﬁezna na adresu Gymnázia Praha 9,
Chodovická 2250. Zájemci o studium obdrÏí dopis s podrobn˘mi instrukcemi k pﬁijímacímu ﬁízení.
Pﬁijímací zkou‰ky – 22. 4. a 24. 4. 2009 –
ãekají pouze Ïáky 5. roãníku, budou provedeny formou testÛ spoleãnosti SCIO (ãesk˘ jazyk,
matematika a obecné studijní pﬁedpoklady).
Zájemci o ãtyﬁleté studium budou pﬁijati
na základû svého dosavadního prospûchu
z posledních dvou let. Podrobnûj‰í informace
lze získat na www.gymnchod.cz.
Mgr. Z. Suchomelová,
zástupce ﬁeditele gymnázia

Zaãátkem ‰kolního roku se studenti z kvarty A Gymnázia
Chodovická rozjeli do Vídnû, prohlédnout si mûsto, v˘stavu
o Tutanchamonovi a vyzkou‰et si atrakce v Prátru. První den
jsme si mohli projít královsk˘ palác Schönbrun a jeho zahrady. Veãer jsme pﬁejeli zpût do Mikulova, kde jsme mûli ubytování. Ráno jsme celí nedoãkaví vyrazili na v˘stavu o Tutanchamonovi a svûtû faraónÛ. V˘stava byla unikátní nejen svou
dispozicí, ale i mnoÏstvím vûcí, které se z Egypta dostanou jen
málokdy. Pro ty, kteﬁí o Tutanchamonovi nic nevûdí: Tutanchamon byl jedním z nejmlad‰ích egyptsk˘ch faraonÛ a jeho hrobka byla jediná nalezena neporu‰ená. Odpoledne jsme vyrazili
do Prátru. Ti otrlej‰í z nás vyzkou‰eli rÛzné i adrenalinové atrakce, jako napﬁíklad breakdance (popravdû ﬁeãeno uÏ ani nevím,
co v‰echno se na této atrakci toãilo) nebo ﬁetízkov˘ kolotoã, kter˘ jezdil nahoru a dolÛ a byla z nûj vidût skoro celá VídeÀ. V ‰est
hodin jsme vyrazili domÛ. Do Prahy jsme pﬁijeli plní dojmÛ
a úplnû vyãerpaní. Je‰tû, Ïe jsme druh˘ den mohli jít do ‰koly aÏ
na druhou hodinu.
Hanka Luká‰ová, kvarta A

Výlet na Kokořínsko

Slavnost slabikáře

Je zataÏen˘ podzimní den a deváÈáci ze Z· Chvaletická se vydávají
na v˘let na kolech. Nejdﬁív cesta vlakem, bûhem níÏ uÏ jsme natû‰eni
na na‰e dal‰í spoleãné záÏitky a pﬁíhody, které se k tûmto v˘letÛm váÏou.
KdyÏ dojedeme do cíle, vyráÏíme hned na kolech. Rozdûlujeme se do
dvou skupinek: ti pohodlnûj‰í jedou s panem ﬁeditelem, dobrodruzi zase
s panem uãitelem Formánkem. Pﬁi cestû zaÏíváme spoustu legrace, ale
i napûtí. Napﬁíklad kdyÏ Krist˘na sjíÏdí velmi prudk˘ kopec cestou plnou
listí a pi‰tiv˘m hlasem kﬁiãí: Pomóóóc, to kolo nebrzdí! V‰em v té chvíli zatrnulo. Krist˘na dopadne na mokrou zem ale jako zázrakem se
s úsmûvem na tváﬁi zvedá ze zemû a vede kolo do kopce, ze kterého
pﬁed chvílí krkolomnû sjela. Pozadu nezÛstává ani Mirek, kter˘ je znám
svou hyperaktivitou, takÏe se ani nikdo nediví, kdyÏ sv˘m silniãním
kolem vjede pﬁímo na paﬁez. Na‰tûstí v‰e skonãilo jen odﬁeninami.
Podobn˘ch záÏitkÛ máme nespoãet. Proto jezdíme na na‰e v˘lety s radostí a napjat˘m oãekáváním. Pﬁí‰tí rok uÏ na ‰kole sice nebudeme, ale to
neznamená, Ïe v˘lety pﬁijdou o napûtí i spoustu krásn˘ch a vesel˘ch
záÏitkÛ. Vﬁele kaÏdému takov˘ v˘let doporuãuji a doufám, Ïe si ho i patﬁiãnû uÏije.
M. Ma‰ita 9.B, Z· Chvaletická

Na Z· Hloubûtínská probûhlo 10. listopadu pasování prvÀáãkÛ na ãtenáﬁe. Dûti
si pﬁipravily pásmo básniãek, taneãkÛ a písniãek. Pﬁi‰li se na nû
podívat a souãasnû je
také podpoﬁit i rodiãe, prarodiãe a sourozenci. Po úspû‰ném
zvládnutí pﬁipraveného programu byli Ïáci
vyznamenáni perníkovou medailí a pasováni na ãtenáﬁe. S sebou domÛ
si odná‰eli pûkné záÏitky a svÛj první slabikáﬁ.
tﬁídní uãitelky: Lada Dlubalová, Petra Îáková,
stránky 13–14 pﬁipravila: Alena Veselá
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Koncerty ZUŠ
St 3. 12.
ât 4. 12.
Pá 12. 12.

ât 18. 12.
ât 18. 12.

Vánoãní koncert ÏákÛ
Galerie 14 – âern˘ Most, 18 hod.
Vánoãní koncert ÏákÛ pro seniory
KC Domeãek v H. Poãernicích, 14.15 hod.
Vánoãní koncert pûveckého sboru Paleãek
na Staromûstském námûstí
18.20 hod. v rámci Vánoãních trhÛ
Koncert ÏákÛ klavírní tﬁídy E. Miláãkové
Galerie 14 – âern˘ Most, 17.30 hod.
Vánoãní koncert ÏákÛ ZU· a pûveckého sboru Paleãek
zámek Chvaly, 18 hod.
Libor Zíka, ﬁeditel ‰koly

Hrátky s hudbou na Lehovci
Halí belí, konû v zelí… prozpûvovali si dûti spoleãnû s rodiãi v mateﬁské ‰kole Chvaletická na Lehovci, kam pﬁi‰li na odpolední podzimní
muzicírování na téma Podzimní zelí. A protoÏe jsme v‰ichni ‰ikovní, sami
jsme se doprovodili na rÛzné rytmické nástroje, zvonkohry i na flétniãky. Také jsme si zahráli na promrzlé pasáãky a pomocí ozvuãn˘ch dvíﬁek jsme si „rozdûlali oheÀ“. Kamínky nám poslouÏily nejen jako v˘borné peãené brambory, ale také jako hudební doprovod k Vivaldiho hudbû.
Mezi písniãkami jsme si staãili vyrobit zelíãko i s mal˘m ãervíkem a na
závûr jsme se pﬁi spoleãném tanci dozvûdûli, jak se vlastnû to zelí sází.
To abychom byli vãas pﬁipraveni na jaro. Tû‰íme se na dal‰í hudební
setkání.
rodiãe a dûti z M· Chvaletická

Byly jsme na Paprsku…
…ﬁíkají o pﬁestávkách dívky z 9.B sv˘m spoluÏákÛm s pocitem, Ïe zaÏily bûhem
jednoho dopoledne cosi dÛleÏitého, ne-li dokonce v˘znamného ve svém Ïivotû. A jejich
vyprávûní jim dává za pravdu. V rámci akce „T˘den pro inkluzi“, která probûhla koncem záﬁí a zaãátkem ﬁíjna, mladé sleãny z devítky ze základní ‰koly Hloubûtínská nav‰tívily Dûtské centrum Paprsek, které je od jejich ‰koly „co by kamenem dohodil“,
a s tamûj‰ími handicapovan˘mi dûtmi si udûlaly dvouhodinovku v˘tvarné v˘chovy.
„Dûvãata byla moc fajn“ chválí paní uãitelka Mare‰ová své Ïákynû a dodává s uznáním,
Ïe se jim náv‰tûva Paprsku díky jejich chuti ke spolupráci s dûtmi, které do normální
‰koly chodit zatím nemohou, vydaﬁila. DÛkazem jsou dva krásní papíroví draci, kteﬁí
jsou vystaveni na nástûnce ‰koly. A tak se hlavní smysl akce „T˘den pro inkluzi“ spoãívající v získání spoleãn˘ch záÏitkÛ s tûmi, kteﬁí to mají v Ïivotû tûÏ‰í neÏ ostatní,
podaﬁilo naplnit na v˘bornou.
ma

Třikrát ze ZŠ Šimanovská
• Z· ·imanovská zve rodiãe a jiné rodinné pﬁíslu‰níky na pﬁedvánoãní vystoupení, které se bude
konat dne 16. prosince v Dolních Poãernicích
v Hotelu Svornost od 17 do 19 hod.
• Pro na‰e nové pﬁed‰koláky máme plné sáãky

pﬁekvapení! Kdy? Pﬁi pﬁedzápisové akci 8. ledna
2009 14–15 hod. v Z· ·imanovská v Kyjích. Uvítá vás Ferda Mravenec a Beru‰ky.
• Zoo Praha kaÏdoroãnû pﬁipravuje v rámci kampanû EAZA projekty ve spolupráci se ‰kolami,

jejichÏ hlavním smyslem je pomoc dûtem v Africe. Do tohoto projektu je od roku 2007 zapojena
také Z· ·imanovská. Loni dûti z na‰í ‰koly poslaly obrázky obojÏivelníkÛ do jedné ‰koly v Senegalu, odkud letos obdrÏely kresby africk˘ch Ïab
od sv˘ch ãerno‰sk˘ch kamarádÛ. Souãástí zásilky byl také certifikát o spolupráci obou ‰kol.
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Další poháry rozdány

Máme za sebou dal‰í roãník turnaje neregistrovan˘ch hráãÛ ve stolním tenisu o pohár
starosty Prahy 14, na kter˘ tentokrát dorazilo
18 muÏÛ a rekordní poãet osmi Ïen. Hrálo se
v pûti resp. dvou skupinách systémem kaÏd˘
s kaÏd˘m na tﬁi vítûzné sety, pak uÏ se pokraãovalo aÏ do finále vyﬁazovacím systémem, na

programu bylo také malé finále v obou kategoriích, takÏe si v‰ichni zúãastnûní zahráli opravdu dosyta. V sázce bylo jako obvykle ‰est pohárÛ pro nejlep‰í, to v‰e pod dohledem Lumíra
Ruzhy (na snímku), kter˘ se na leto‰ním svûtovém ‰ampionátu veteránÛ v Brazílii stal mistrem svûta a k tomu je‰tû vybojoval stﬁíbrnou
medaili ve ãtyﬁhﬁe. A jaké bylo poﬁadí v pﬁekrásné hale vedle hloubûtínského bazénu? Mezi
Ïenami se obhájkynû prvenství ze dvou posledních roãníkÛ Jana âiháková (na snímku) musela sklonit pﬁed umûním Jiﬁiny Eberové, se kterou po boji prohrála 1:3. Je‰tû dramatiãtûj‰í
souboj pln˘ pﬁekrásn˘ch v˘mûn nabídlo finále
muÏÛ, ve kterém dva Josefové bojovali o vítûzství doslova aÏ do posledního míãku. Úspû‰nûj‰í byl nakonec Sedlák (na snímku), kter˘
porazil Pavelku 3:2. V zápasech o tﬁetí místa
zvítûzili Novosad 3:1 nad Dohnalem a Korbová 3:0 nad Gruberovou. ·est dal‰ích pohárÛ nej-

lep‰ím bylo rozdáno, ov‰em spokojeni s hladk˘m prÛbûhem vydaﬁeného turnaje byli také
ostatní úãastníci i nûkolik divákÛ.

❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄

Fotbal?
Nic moc!
Zlep‰ené v˘kony fotbalov˘ch t˘mÛ z Kyjí
a Hloubûtína v posledních kolech loÀského soutûÏního roãníku dávaly urãitou nadûji pro leto‰ní podzimní ãást soutûÏí, která skonãila uprostﬁed listopadu. Skuteãnost je ale bohuÏel úplnû

jiná neÏ nadûjná oãekávání. ¤eã témûﬁ ãern˘ch
ãísel hovoﬁí zcela jasnû. U TJ Kyje v 1.A tﬁídû
skupinû je to 10. místo (13 5 1 7 14:30 16 bodÛ),
u B t˘mu ve 2. tﬁídû skupinû D 5. pﬁíãka (11 6 0
5 28:22 18) a koneãnû v Hloubûtínû pﬁezimují
fotbalisté ve 2. tﬁídû skupinû B devátí (11 3 3 5
16:22 12). Z tohoto pohledu se nejlépe jeví situace kyjské rezervy, která ve své skupinû nastﬁílela tﬁetí nejvût‰í poãet gólÛ, od první
pﬁíãky ji dûlí 9 a od poslední 11 bodÛ.
Pﬁípadn˘ sestup do úplnû nejniÏ‰í
praÏské soutûÏe uÏ by byl hodnû velkou ostudou. TotéÏ platí o Slavoji
Hloubûtín, kter˘ obdrÏel stejn˘ poãet
gólÛ, ale jeho stﬁelcÛm hodnû zvlhl
stﬁeln˘ prach, i kdyÏ nedaleko hﬁi‰tû
jsou hned dvû stﬁelnice. Ztráta za
vedoucími Satalicemi je hroziv˘ch
19 bodÛ, naopak od posledního místa v tabulce jsou to body pouze ãtyﬁi.
Díky v˘hﬁe nad Tﬁeboradicemi v posledním kole se fotbalisté Kyjí dostali na desetibodov˘ odstup od první
postupové pﬁíãky, poloviãní poãet

bodÛ je naopak dûlí od sestupu. Znamená to, Ïe
ani v jednom ze tﬁí t˘mÛ nemÛÏe bûhem ãtyﬁmûsíãní zimní pauzy panovat nûjaká optimistická nálada, spí‰ by mûlo pﬁevládat poctivé zamy‰lení a usilovn˘ trénink, aby ãlovûk po skonãení
praÏsk˘ch fotbalov˘ch soutûÏí mohl o reprezentantech na‰í mûstské ãásti koneãnû psát také nûco
veselej‰ího.
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Neuvěřitelné repete

P

ﬁed rokem jsme v Listech psali o nejúspû‰nûj‰í sezónû v sedmnáctileté historii
softbalového oddílu Spectrum, jehoÏ
hráãi se stali mistry republiky prakticky ve v‰ech
vûkov˘ch kategoriích kromû muÏÛ. A povaÏte,
Ïe po roce se historie témûﬁ opakovala! Nejmlad‰í ãlenové oddílu se sídlem a hﬁi‰tûm v Z·
Bﬁí VenclíkÛ skonãili na mistrovství âeské
republiky pátí v teeballové soutûÏ, kadetky byly
osmé a Ïeny s novû tvoﬁen˘m t˘mem ‰esté.
Jinak ve v‰ech chlapeck˘ch kategoriích dosáhl
Spectrum na finálové úãasti mistrovství âR
a byl z poloviny úspû‰n˘. Îáci vybojovali druhé místo a kadeti i junioﬁi se stali mistry republiky. K titulu mûli hodnû blízko i muÏi, jejichÏ
finálové zápasy s Chomutovem nám struãnû pﬁiblíÏil trenér Petr Novák.
„První zápas na hﬁi‰ti soupeﬁe nám vy‰el
neb˘vale, kdyÏ jsme domácí jasnû pﬁehráli a zví-

tûzili 5:0. pak jsme doma ve velice vyrovnaném
utkání vyhráli 3:2, kdyÏ jsme v závûru mûli víc
‰tûstí neÏ soupeﬁ. Po nadûjném vedení 2:0 jsme

jeli opût do Chomutova a tam po stejnû vyrovnaném prÛbûhu jako u nás pro zmûnu prohráli
2:3. Klíãové bylo ãtvrté utkání, ve kterém jsme
na domácím hﬁi‰ti mûli pomûrnû blízko k celkovému vítûzství, ov‰em v rozhodujících fázích
se nám nepodaﬁilo stahnout vãas bûÏce z met.
Prohráli jsme 1:2, s nadûjí se chystali na rozhodující souboj venku, ov‰em chomutov‰tí hráãi, kteﬁí mimochodem získali osm titulÛ za
posledních deset let, nás celkem jasnû pﬁetlaãili a hladce zvítûzili 6:1. Ov‰em my jsme pro
zmûnu dokázali vyhrát pohár âeské softbalové
asociace, coÏ nás opravÀuje k úãasti v Poháru
mistrÛ evropsk˘ch zemí, tedy v nejprestiÏnûj‰í
klubové soutûÏi na na‰em kontinentu. Tato kombinace úspûchÛ ãiní rok 2008 vÛbec nejúspû‰nûj‰ím v historii muÏského softballu na âerném
Mostû. Navíc B t˘m muÏÛ byl ãtvrt˘ v praÏském pﬁeboru a „céãko“ vyhrálo 1. tﬁídu. Ov‰em stále se spí‰
povaÏujeme za dûtsk˘
oddíl, protoÏe dûti
a mládeÏ tvoﬁí témûﬁ
tﬁi ãtvrtiny na‰í
ãlenské základny.
Myslím, Ïe Prahu
14 slu‰nû reprezentujeme, ostatnû
se zdej‰í mûstskou
ãástí máme v˘bornou spolupráci, urãitû není náhoda, Ïe její
starosta byl na obou
domácích finálov˘ch zápasech s Chomutovem.“
Dodejme je‰tû, Ïe Petr Novák pracuje i jako
asistent trenéra muÏské reprezentace, ve které

Jak jsme se našli?

K

aÏdé pondûlí a ãtvrtek dopoledne chodíme posílit své zdraví do tûlocviãny TJ
Kyje v Jiráskovû ãtvrti. Jsme dÛchodci
a na rok 2008 jsme poÏádali ÚMâ Praha 14
o grant na na‰i „Seniorskou kalokaghatiu“. Na
první cestu za africk˘mi mot˘ly nás ‰lo zaãátkem roku do Botanické zahrady v Tróji osm.
Na ﬁíjnové setkání jiÏ tﬁicet. Do relaxaãní tûlocviãny se nyní sotva vejdeme. Mezi prvním
a závûreãn˘m setkáním se zaÏilo spoustu situací a legrace. KdyÏ jsme se tﬁeba dostali do
posvícenského zmatku pﬁi náv‰tûvû Bﬁevnovského klá‰tera. Jak nám bylo krásnû za podzimního chladu v Tﬁebízi. Rodi‰tû spisovatele
Václava Bene‰e a národopisné muzeum nás
okouzlilo. Navíc nás potû‰ila náv‰tûva asijského zahradnictví a neãekané posezení v palírnû
s malou ochutnávkou místních specialit. Jak
jsme zvesela jeli domÛ a v ta‰kách vﬁesy, eriky, bambusy, prostû pﬁekvapení pﬁí‰tího léta.

Jestlipak nám vyrostou? Ani znám˘ skanzen ve
stﬁedoãeském kraji, Pﬁerov nad Labem, nemûl
chybu.
V hlavním mûstû jsme podnikli hned nûkolik v˘letÛ. PraÏská informaãní sluÏba nás provedla palácov˘mi malostransk˘mi zahradami,
poznali jsme i Vald‰tejnskou zahradu a Vojanovy sady. Sami jsme ‰li na v˘stavu PraÏské
kavárny první republiky. Závûr této akce byl
skvûl˘ – posedûli jsme u kávy a nechali se obsluhovat v prvorepublikovém stylu.V podobné
atmosféﬁe probûhl v˘let do koãárovny ve Ctûnicích. Pﬁi spoleãné náv‰tûvû multikina, kde
mnozí z nás byli poprvé, jsme si u filmu Mama
mia uvûdomili, Ïe nejsme je‰tû tak staﬁí, i kdyÏ
mnoho pamatujeme. V podzimních dnech se
kromû pravidelného cviãení zamûﬁujeme na
rukodûlné práce v teple. Vyrobili jsme suchou
vazbu a advent oslavíme krásn˘mi, vlastnoruãnû vázan˘mi vûnci. Pﬁi práci vzpomínáme

se ze Spektra podíleli na zisku titulu mistrÛ Evropy v Kodani David
Mertl, Jan Pospí‰il, Petr Vácha
a Tomá‰ Petr, zatímco Kamil
Ryne‰, Oldﬁich Hadrava, Jan
MoÈka, Jaroslav Novák a Tomá‰ Boﬁil zase zastupovali tento oddíl v Kanadû na juniorském mistrovství svûta, kde
pro zmûnu pÛsobil jako asistent
reprezentaãního trenéra Daniel
Pasini, dal‰í trenér oddílu Spectrum. Oddílu, kterému se letos
podaﬁilo témûﬁ neuvûﬁitelné repete.













 

na pro‰lé ãasy v obci Kyje a diskutujeme o tom,
jak˘ bude místní Ïivot za pár let. Leto‰ní závûreãná bude 22. prosince. Tûlo protáhneme pﬁi
olympiádû ve sportovnû – zábavn˘ch soutûÏích
a ducha pﬁi vánoãním ãtení.
Ná‰ grant se opravdu vyvedl. V pﬁí‰tím roce
bychom chtûli pokraãovat, vÏdyÈ jsme je‰tû
v Ïivotû nestihli tolik vûcí. A ãtenáﬁÛm ListÛ
bychom rádi popﬁáli klidné Vánoce a rok 2009
pln˘ krásn˘ch chvil, alespoÀ takov˘ch, jaké
jsme spoleãnû proÏili letos my.
J. HuÀková

Nechcete se
také najít?

kresba: Petr Drábek
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Plavecké závody se vydařily

U

Ï osm˘ roãník ‰kolních plaveck˘ch závodÛ o putovní pohár starosty Prahy 14 hostil bazén v Hloubûtínû.
Poãetn˘ poﬁadatelsk˘ sbor v ãele s Kateﬁinou
Vostárkovou v‰e zvládl na jedniãku, práci mu
ale hodnû zkomplikovala na poslední chvíli
odhlá‰ená Z· Chvaletická, protoÏe pr˘ dûti
nemûl kdo doprovázet, a také v ﬁadû pﬁípadÛ

dodateãné zmûny v nominaci ostatních
‰kol. Na v˘konech mlad˘ch plavcÛ
i plavkyÀ se ale tyhle problémy nepodepsaly, k vidûní byly kvalitní závody,
v nichÏ zvítûzila s pomûrnû znaãn˘m
náskokem (celkem 42 bodÛ) obhájkynû loÀského prvenství, Z· Slavûtínská
z Klánovic. O druhé místo svedly aÏ do
posledních kategorií vyrovnan˘ souboj

Bowling zcela v novém
Po nûkolikamûsíãní rozsáhlé rekonstrukci se
pomalu blíÏí den, kdy bude znovu otevﬁena

Z· Vybíralova s celkov˘m poãtem 28,5 bodu
a domácí Hloubûtínská s 24 body. Pro úplnost
dodejme dal‰í poﬁadí, od ãtvrté do deváté pﬁíãky: Bﬁí VenclíkÛ 20, ·imanovská 18, Chodovická (Horní Poãernice) 15, Gen. Janou‰ka 8,5,
M˘tní (Bûchovice) 8 a StoliÀská (Horní Poãernice) 4 body.
Mimochodem ani Kateﬁina Vostárková nedokázala jednoznaãnû vysvûtlit, proã zrovna dûti
z Klánovic zvítûzily uÏ popáté za sebou. Pﬁedchozí putovní pohár je po prvních
tﬁech vítûzstvích uÏ v jejich trvalém drÏení, pÛjde-li to takhle dál,
tak za rok získá Z· Slavûtínská
dal‰í putovní pohár natrvalo.

bowlingová herna s restaurací vedle kostela sv.
Bartolomûje v Kyjích. âtyﬁdráha uÏ má nov˘

povrch i s moderním zaﬁízením amerického
v˘robce BRAUNSWICK, certifikát vystaven˘
Mezinárodní asociací bowlingu tady umoÏÀuje hrát i profesionální turnaje. Tak daleko zatím
v J. R. Clubu Bowling nejsou, premiérovou oficiální soutûÏí tady byl tradiãní turnaj o pohár
starosty Prahy 14, kter˘ se hrál první prosincov˘ den uÏ po uzávûrce tohoto vydání ListÛ.
Jinak v celém areálu nyní vrcholí dokonãovací
práce na fasádû budovy, fini‰ují úpravy venkovního prostoru, ale zejména totální pﬁemûna
interiéru, ve kterém nezÛstane témûﬁ cihla na
cihle. Po definitivním ukonãení rozsáhlé rekonstrukce si zaãátkem pﬁí‰tího roku tuto moderní
hernu blíÏe pﬁedstavíme. Pokud nechcete tak
dlouho ãekat, mÛÏete se tam vypravit sami uÏ
v dobû pﬁedvánoãního shonu.

Připravte si lyže a snowboardy
První opravdu zimní mûsíc je pﬁed námi a poãasí ve druhé polovinû
listopadu dávalo urãitou nadûji, Ïe na horách uÏ by se v tûchto dnech mohlo lyÏovat. Stejnû jako v pﬁedchozích letech pﬁichází i v této sezónû spoleãnost Snowhill s nabídkou celodenního i veãerního lyÏování v ‰esti sv˘ch
stﬁediscích – Herlíkovice, Je‰tûd, ·achty, Kamenec, Kozinec a Ka‰perské
Hory. DÛleÏité pro milovníky lyÏí a snowboardÛ z Prahy 14 je to, Ïe na
svahy prvních pûti areálÛ v Krkono‰ích a Jizersk˘ch horách jsou nepﬁehlédnutelné Ïluté skibusy vypravovány z koneãné stanice metra âern˘
Most, ze zájezdové zastávky v Chlumecké ulici. A jak nás pﬁesvûdãila loÀská anketa, jsou mezi úãastníky zájezdÛ hojnû zastoupeni právû zdej‰í obyvatelé. Ti stejnû jako ostatní zájemci se mohou tû‰it na roz‰íﬁení nabídky
ve v‰ech tûchto stﬁediscích, mohou vyuÏít infolinku a rezervaci skibusÛ
s permanentkami na ãísle 737 222 456, pﬁípadnû se podívat na www.snowhill.cz. TakÏe, opra‰te lyÏe i snowboardy, tû‰te se na snûhovou nadílku
alespoÀ na horách a uÏijte si zimu!

strany 15–17 pﬁipravil Pavel Vokurka, foto: autor (16) a archiv
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Revitalizace Kulturního domu

C

o konkrétnû pﬁedstavuje? Této otázce
dávám pﬁednost místo dlouhého úvodu,
neboÈ s úmyslem revitalizovat tento
objekt byli obãané v Listech Prahy 14 jiÏ zpraveni. Tedy, stavební úpravy jsou navrÏeny tak,
aby pﬁizpÛsobily objekt souãasn˘m standardÛm.
K dosavadním funkcím (sál s jevi‰tûm, kanceláﬁe, restaurace) pﬁibude sluÏebna mûstské policie, ‰atny pro úãinkující, prostory pro zájmovou ãinnost, klubovna a ubytovací kapacita.
NejdÛleÏitûj‰í prostor – sál je navrÏen jako multifunkãní s prvotním vyuÏitím kulturnû spoleãensk˘m a vzdûlávacím (napﬁ. koncerty, divadla,
pﬁedná‰ky, ‰kolení, sympozia, plesy, taneãní

Severov˘chodní pohled

PÛdorys pﬁízemí Kulturního
centra Mâ Praha 14

zábavy, spoleãenská setkání, workshopy, kongresy) a s druhotn˘m vyuÏitím pro pohybové
aktivity bez náﬁadí a pomÛcek, které by mohly
zpÛsobit po‰kození v˘bavy sálu (napﬁ. aerobik,
jóga, cviãení pro matky s dûtmi, cviãení pro
seniory, stolní tenis, moderní gymnastika, karate apod.). Sál bude mít kapacitu 110 sedících
osob. Upravené suterénní prostory posílí souãasné zázemí sálu a jevi‰tû, v prvním patﬁe nad
sálem vznikne audiovizuální kabina. Tento celek
je schopen poskytnout na‰im obãanÛm vysoce
kvalitní a pestrou nabídku pro jejich vyÏití.
Kanceláﬁe bude uÏívat Kviz Praha 14, organizace zﬁízená mûstskou ãástí, jejímÏ úkolem

bude zabezpeãit programovou náplÀ kulturního domu. Prostory restaurace, které jsou také
dosavadní souãástí objektu, budou situovány,
na rozdíl od souãasného uspoﬁádání, smûrem ke
Kyjskému rybníku (dnes smûrem k trati) a také
její pﬁedzahrádka se posune od západní stûny
pﬁed stûnu severní, tedy také smûrem k rybníku.
Pro provoz kulturnû spoleãenského zaﬁízení je
moÏnost sluÏeb tohoto typu pﬁímo na místû
velmi vhodná. Smûrem k trati s vchodem v západní stûnû bude umístûna sluÏebna Mûstské
policie. Nepochybnû pﬁispûje k moÏnostem
Mûstské policie hl. m. Prahy, jak zv˘‰it bezpeãnost a poﬁádek v této lokalitû.
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v Šimanovské
Novû objektu pﬁibude ãást ubytovací kapacity (k tomuto vyuÏití bude pouÏita i ãást dosavadních prostor), a to nad souãasn˘m sálem se
zachováním souãasného pÛdorysu a nepﬁekroãením v˘‰ky souãasného stavu. Zmizí ekologicky nevhodná eternitová stﬁecha nad sálem.
K roz‰íﬁení funkcí objektu o ubytování bylo
pﬁikroãeno proto, aby byla nav˘‰ena moÏnost
kulturnû spoleãensk˘ch funkcí, napﬁ. poﬁádá-

PRAHA 14
které byly pro
nesplnûní kvalifikaãních poÏadavkÛ z v˘bûru vyﬁazeny, podaly námitky, které zadavatel (Rada mûstské ãásti) na základû argumentÛ poﬁadatele v˘bûrového
ﬁízení zamítl. Nyní ãekáme na naplnûní zákonn˘ch lhÛt, abychom mohli, pokud to prÛbûh
a ukonãení v˘bûrového ﬁízení umoÏní, uzavﬁít
smlouvu s vybran˘m dodavatelem. Uzavﬁení

Pranostiky
očima „čtrnáctky“
âesk˘ název posledního mûsíce roku souvisí pravdûpodobnû se slovem sin˘, prosivût
(tj. prosvítat) – prosincové dny jsou ‰edivé,
bledé, ãasto mlhavé, neboÈ slunce svítí v dobû
kolem zimního slunovratu z celého roku nejslabûji. Jen velmi málo pranostik se bezprostﬁednû t˘ká vlastní charakteristiky poãasí
prvního zimního mûsíce. Vût‰ina poﬁekadel
se vztahuje k úrodû pﬁí‰tího roku, zbytek se
zab˘vá v˘hledy na nastávající zimu. K nejznámûj‰ím „kritick˘m“ dnÛm prosince patﬁí Barbora, ·tûdr˘ den a nejvíce rãení se
podle oãekávání váÏe na Vánoce (Hod boÏí
vánoãní).





Prosinec

ním vícedenních akcí, konan˘ch zde nebo
v Centru vzdûlávání a veﬁejného internetu (souãást Kvizu Praha 14, vybudovaná s podporou
evropsk˘ch strukturálních fondÛ). Restauraãní
a ubytovací kapacita samozﬁejmû také pﬁiná‰í
zpûtnû finanãní prostﬁedky v tomto jinak nekomerãním, veﬁejnû prospû‰ném projektu. Správnost tohoto rozhodnutí potvrdila i nezávislá ekonomická studie zamûﬁená na návratnost investic
vloÏen˘ch do ubytovací kapacity. Je potﬁeba na
tomto místû zdÛraznit, Ïe nebude v Ïádném pﬁípadû pouÏita pro ﬁe‰ení sociálního, ãi jiného
druhu dlouhodobého ubytování. Kromû jiÏ v˘‰e
uvedeného, v souvislosti s kulturními, spoleãensk˘mi a vzdûlávacími akcemi, mÛÏe slouÏit pro krátkodobé ubytování v ﬁádu dnÛ napﬁ.
pro v˘mûnné pobyty ‰kolních dûtí, akce poﬁádané neziskov˘mi organizacemi, krátkodobé
turistické a poznávací zájezdy apod. Takto bude
nastaven reÏim vyuÏití a pokud se mûstská ãást
rozhodne provozovat restauraci a ubytování prostﬁednictvím nájemce, bude tento reÏim jednoznaãnû smluvnû zakotven. Zatím se pﬁikláníme
k tomuto zpÛsobu, ale tato otázka vzhledem
k faktickému stavu revitalizace je‰tû není tak
akutní.
Co se tedy dûje nyní? V souãasnosti jsme ve
fázi v˘bûru dodavatele na základû ﬁízení poﬁádaného advokátní kanceláﬁí. Nûkteré firmy,

smlouvy je je‰tû navíc podmínûno doﬁe‰ením
odvolání proti stavebnímu povolení, které bylo
podáno na Magistrát hl. m. Prahy. Vûﬁíme, Ïe
budeme moci zapoãít stavbu je‰tû v tomto roce,
neboÈ hlavní mûsto Praha nám na ni poskytlo
dotaci 10 milionÛ Kã. To povaÏuji za v˘raznou
podporu nejen finanãní, ale i ideovou, neboÈ
v tomto období nejsou novû zapoãaté investice
mûstsk˘ch ãástí z prostﬁedkÛ mûsta pﬁíli‰ podporovány. Celkové náklady na stavební úpravy objektu byly projektantem v zadávací dokumentaci stanoveny na cca 50 milionÛ Kã
vãetnû DPH. V˘bûrové ﬁízení sníÏilo cenu cca
o 2 miliony Kã. Cennou devizou pro kulturní
dÛm a jeho bezprostﬁední okolí bude jistû úprava okolí tratû, kterou v pﬁí‰tím roce v tomto úseku provede Správa Ïelezniãní dopravní cesty.
Bude odstranûna zcela zniãená budova zastávky âD Kyje a nahrazena nov˘m typem, bude
opraven podchod s moÏností bezbariérového
pﬁístupu, vznikne protihluková stûna. Pﬁislíben
je i bezbariérov˘ pﬁístup na nástupi‰tû z ulice
Broumarská. Mûstská ãást také hodlá dokonãit akci t˘kající se povrchÛ zdej‰ích komunikací s dÛrazem na zlep‰ení moÏností pro dopravu
v klidu. O dal‰ím v˘voji v‰ech akcí a opatﬁení
v této lokalitû vás budeme samozﬁejmû opût
informovat.
Bohumil Sobotka, zástupce starosty

âtrnáctá pranostika na prosinec zní:
O Silvestru papeÏi sníÏek si jiÏ poleÏí.

Souãasn˘ stav objektu v ·imanovské ulici.

1. Prosinec, kdyÏ je mu zima, halí se
v bíl˘ koÏich.
2. Vane-li v prosinci vítr v˘chodní,
‰patnou nadûji mají nemocní.
3. Prosinec naleje a leden zavûje.
4. O svaté Barboﬁe leÏívá sníh na
dvoﬁe. (4. 12.)
5. KdyÏ na Mikulá‰e pr‰í, zima, zima
lidi hodnû zkru‰í. (6. 12.)
6. Mrazy, které v prosinci brzy ochabnou, znamenají zimu mírnou.
7. Studen˘ prosinec – brzké jaro.
8. Lucie noci upije (a dne nepﬁidá).
(13. 12.)
9. O svatém Lazaru ucpi v senci kaÏdou spáru. (17. 12.)
10. Svatá Viktorie obrázky na okna
ryje. (23. 12.)
11. Na Adama a Evu ãekejte oblevu.
(24. 12.)
12. V nedûli BoÏího narození – teplá
zima bez prodlení. (25. 12.)
13. Lep‰í vánoce tﬁeskuté neÏ tekuté.
14. O Silvestru papeÏi…
(doplÀ si pranostiku sám)

Pranostiky oãima ãtrnáctky, jeÏ jsme v leto‰ním roce kaÏd˘ mûsíc uveﬁejÀovali, tímto prosincem v Listech konãí. Pranostiky o poãasí jsou
zajímav˘mi útvary lidové slovesnosti a meteorologie. Nûkteré mají magické kouzlo a vtip,
jiné se dobﬁe pamatují kvÛli r˘mu. AÈ vás provázejí Ïivotem i v pﬁí‰tích letech.

Podle knihy Medardova kápû zpracoval: j‰
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Příjemné posezení
na faře

U

Ï pÛldruhého roku je v ãele ﬁímskokatolické farnosti u kostela sv. Bartolomûje
osmatﬁicetilet˘ P. Edward Walczyk, kter˘ se narodil v polském Jaslu, kde vychodil
základní ‰kolu, pak v Nowém Sanczu absolvoval pûtiletou stﬁední ‰kolu obor technik – automechanik, ‰est rokÛ strávil na papeÏské univerzitû v Krakovû, aby dal‰í dva roky studoval
Ïurnalistiku, takÏe se stal magistrem, a nyní studuje katechetiku na Salesiánské univerzitû
v ¤ímû. Rodiãe a sourozenci Ïijí v Polsku, takÏe ná‰ rozhovor na faﬁe vedle kostela sv. Bartolomûje nemohl zaãít jinak, neÏ otázkou, jak se
dostal z Polska do Prahy 14.
„Pﬁi studiu Ïurnalistiky jsem pracoval ve
War‰avû v novinách Îycie a pﬁijel jsem do âeska na reportáÏní cestu, kterou jsem spojil
s náv‰tûvou sv˘ch polsk˘ch kamarádÛ – faráﬁÛ. Bylo to mé první setkání se zdej‰í realitou

a upﬁímnû ﬁeãeno, z náboÏenského pohledu se
situace v Polsku a âeské republice nedá srovnat.
Abych své pocity doloÏil ãísly, tak podle posledních prÛzkumÛ je tady 35 % vûﬁících, z toho
ãtyﬁi pûtiny katolíkÛ, a do kostela chodí pravidelnû 1 % obyvatel. V Polsku je to naprosto
odli‰né. Tam je 99 % vûﬁících a v kostele jsou
kaÏd˘ víkend témûﬁ dvû tﬁetiny národa. Zde jsou
naopak dvû tﬁetiny ateistÛ, coÏ i v celosvûtovém
mûﬁítku je opravdu „duchovní chudoba“. Dal‰ím
pﬁekvapením pro mû bylo zji‰tûní, Ïe zdej‰í faráﬁi objíÏdûjí i 10 kostelÛ. Tehdy jsem pocítil
potﬁebu b˘t na místû, kde knûÏí nejsou. Chtûl
jsem svou misí a hlásáním evangelia pomoci
této, jak ﬁíkám „misijní zemi“. Bylo to pro mû
velice dÛleÏité rozhodnutí, uváÏíte-li, Ïe máte
opustit svou rodinu i rodnou zem, ale chtûl jsem
a chci pomáhat, protoÏe na‰e práce není zamûstnáním, ale sluÏbou lidem. UÏ pﬁes dva tisíce let

pﬁedávají biskupové od Boha duchovní poselství
a knûÏí je vykládají vûﬁícím. Nejprve jsem zaãal
pÛsobit v Kralupech nad Vltavou, kde mû k prvnímu stupni knûÏství, tedy jáhenství, vysvûtil
kardinál Miloslav Vlk. Postupnû jsem se stal
knûzem a faráﬁem. SlouÏím nejen v kostele sv.
Bartolomûje, ale téÏ na âerném Mostû v Galerii 14.“
Pojìme tedy nyní z obecného pohledu na ãeskou realitu k na‰í mûstské ãásti. Jak se vám tady
Ïije, co ﬁíkáte zdej‰ím lidem a co pﬁipravujete
kromû bohosluÏeb pro své „oveãky“?
„Jsem tu opravdu moc spokojen˘. Snad se
nikdo neurazí, ale povaÏuji na‰i mûstskou ãást
za vût‰í praÏskou vesnici, kde je nádherná pﬁíroda, rybníky, kopce i lesy, a pﬁitom je ãlovûk za
pár minut v centru mûsta, které mimochodem
moc rád nemám. V Praze 14, zejména na âerném Mostû, Ïije pﬁeváÏnû mladá spoleãnost pﬁibliÏnû v mém vûku a já doufám, Ïe zdej‰í dûti
budou jednou pﬁijímat víru v mnohem vût‰ím
poãtu neÏ dosud. Celkovû mám tady z lidí
opravdu dobr˘ dojem. Za tûch 18 mûsícÛ jsem
se setkal snad jen se dvûma aÏ tﬁemi v˘jimkami … A pokud jde o programy na faﬁe, pak jich
nejen pro vûﬁící pﬁipravujeme celou ﬁadu. Napﬁíklad pravidelné dny otevﬁen˘ch dveﬁí, setkávání muÏÛ, Ïen i seniorÛ, náboÏenskou nauku pro dûti, nebo duchovní rozjímání a posezení
po m‰ích v na‰í ãajovnû. K dispozici je rovnûÏ
bohatû vybavená knihovna. Nedávno tady byl
staroãesk˘ jarmark, byli jsme na nûkolikadenním zájezdu v Itálii, teì nás ãeká mikulá‰ská.
Myslím, Ïe po poãáteãním vzájemném poznávání je uÏ v na‰í farnosti pospolitá velká rodina, která v souãasnosti hodnû pomáhá pﬁi zvelebování farní zahrady.“
Ta je kromû dûtí ze Z· ·imanovská a náv‰tûvníkÛ sousedního JRC Clubu bowling zatím
skryta pﬁed oãima ‰iroké veﬁejnosti, ale nová
stﬁecha i fasáda fary upoutá asi pozornost v‰ech
kolemjdoucích. Jsou tu také nové rozvody
i kanalizace a celkovû rekonstruované a opravdu nádherné interiéry.
„Musím po pravdû ﬁíci, Ïe ten rok a pÛl byl
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opravdu nároãn˘. Kromû duchovní osvûty jsem
se musel hlavnû vûnovat organizaãním záleÏitostem a manuální ãinnosti. A tak jsem zedniãil, truhlaﬁil i maloval, teì jsem zaãal zahradniãit.“
Ta práce je opravdu obdivuhodná, volného
ãasu moc není, a tak nûkdej‰í koníãky sympatického faráﬁe nyní poﬁádnû ostrouhaly.
„Hroznû rád jsem tﬁeba hrál fotbal, jezdil na
kole nebo chodil po horách. Na to teì opravdu
není ãas. Ale na t˘denní lyÏování v Alpách jsem
si ho udûlal. A vûﬁím, Ïe se znovu vrátím alespoÀ k fotbalu, kter˘ stále sleduji. Fandím Wisle Krakov a Liverpoolu, kde dlouho chytal mÛj
krajan Jerzy Dudek, momentálnû dvojka v Realu. V âesku si mé sympatie získala praÏská Slavia. Ta je proti ostatním ligov˘m klubÛm hernû
opravdu na v˘‰i. Doufám, Ïe obhájí mistrovsk˘
titul.“
Tohle pﬁání by se vám mohlo splnit. A co
dal‰í?
„To bude asi sloÏitûj‰í. Mám takovou pﬁedstavu do budoucna, Ïe na âerném Mostû vznikne na jednom místû jakési centrum pomoci
a poradenství pro celou rodinu a Ïe tam bude
vybudován i nov˘ katolick˘ kostel. Tohle pﬁání na rozdíl od toho fotbalového je ov‰em bûh
na velmi dlouhou traÈ, ale vûﬁím, Ïe se mi ãasem
splní. Bylo by to nádherné vyvrcholení mé
duchovní mise tady v Praze 14.“
Podûkoval jsem páteru Walczykovi za velice
pﬁíjemn˘ rozhovor, domluvil se s ním, Ïe se setkáme zase pﬁed Velikonocemi, a na úpln˘ závûr
jej poÏádal o nûkolik vánoãních vût jenom pro
ãtenáﬁe ListÛ Prahy 14. Tady jsou:
„âeské Vánoce jsou pro kaÏdého z nás

ry podle vlastní fantazie. Uvidíte, Ïe takto vyzdoben˘ stromek se stane dominantou va‰í sváteãnû
vyzdobené domácnosti, Ïe pﬁispûje k vytvoﬁení té
správné vánoãní atmosféry, i kdyÏ pod ním tﬁeba
nenajdete úplnû v‰echno, co byste si pﬁáli.
vok

vánoãní v˘zdova v IKEA âern˘ Most

Správná odpovûì na soutûÏní otázku
z minul˘ch ListÛ zní: VûÏ kostela sv. Bartolomûje byla kdysi opatﬁena dﬁevûnou
nástavbou o v˘‰ce 7 m.

zvlá‰tním obdobím, ve kterém si nejen uvûdomujeme, co vlastnû slavíme, ale hlavnû mûní
ná‰ bûÏn˘ Ïivot tím, Ïe nás nutí ke konání dobra. Nejedná se jen o dárky, nákupy a náv‰tûvy,
o v˘jimeãnou pﬁíleÏitost pÛlnoãních m‰í svat˘ch nebo koncertÛ Rybovy m‰e svaté, ale pﬁedev‰ím o celkovou náladu a dojem, kter˘ kaÏd˘ z nás bûhem Vánoc pociÈuje. Narození JeÏí‰e
Krista, které oslavujeme jako vstup Boha do
dûjin lidstva, se stalo pﬁíleÏitostí k proÏívání
svátku rodiny, ke sjednocení lidí, kteﬁí vytváﬁejí rodinu a v rodinû si chtûjí prokazovat dobrotu a lásku. Dobrá nálada, která je spojena s proÏíváním Vánoc, nám také pﬁipomíná, jak velké
poklady schováváme v na‰em nitru, které je od
pﬁirozenosti dobré a na které dost ãasto v bûÏném Ïivotû zapomínáme. Vánoce jsou dobou,
kdy mÛÏeme strávit s nejbliÏ‰ími chvíle pﬁíjemné, v dobré náladû, a tak se povzbudit pro
kaÏdodenní Ïivot a starosti s ním spojené. Neposlední v˘znam Vánoc je i v tom, Ïe nám pﬁipomínají rÛzné tradice a zvyky, na‰e koﬁeny, vûci
tolik podstatné pro na‰i souãasnost i budoucnost. Pﬁeji vám i sobû, aby leto‰ní Vánoce doopravdy zasáhly na‰e srdce dobrotou, která neãeká vdûk ani odmûnu, ale je vyjádﬁením nûkdy
nejhloubûji skr˘van˘ch pocitÛ a pﬁání ãlovûka.
AÈ nám v‰em dobrá nálada vánoãní doby pomÛÏe stát se více upﬁímn˘mi, chápav˘mi, vnímav˘mi vÛãi potﬁebn˘m, aÈ uÏ v na‰ich rodinách,
práci, okolí, nebo kdekoliv se budeme nacházet. VyuÏijme tuto dobu k hlub‰ímu zamy‰lení
nad vûcmi podstatn˘mi v na‰em Ïivotû, v na‰í
rodinû, a k lep‰ímu vyuÏití ãasu, kter˘ je kaÏdému z nás dán pﬁi narození. AÈ osoba JeÏí‰e
Krista je pro nás v‰echny tím jasn˘m svûtlem,
které nám ukáÏe správné cesty, zpÛsob jednání, hodnocení Ïivota a konec koncÛ poukáÏe na
opravdové dobro, které dûláme z lásky.“
text a foto: vok

Pozvání na mše
UÏ tradiãnû se ve sváteãních dnech konají
v na‰í mûstské ãásti vánoãní m‰e:
 V kostele sv. Bartolomûje se na ·tûdr˘ den
v 17 hodin rozezvuãí Rybova m‰e svatá,
o pÛlnoci tu probûhne m‰e svatá, stejnû jako
následující den ráno v 10 hodin.

 V Galerii 14 na âerném Mostû se zájemci

o m‰i svatou sejdou 25. prosince v 18 hodin.

Co možná nevíte
K pﬁedvánoãní dobû patﬁí neodmyslitelnû kromû jiného také shánûní jednoho ze sváteãních symbolÛ – stromku. Tahle tradice k nám dorazila z Nûmecka zaãátkem 19. století a za tu dobu jsme
zaznamenali jen pozvoln˘ pﬁechod ke stromkÛm
umûl˘m. A co dûlat pro to, aby vám vánoãní stromek vydrÏel co nejdéle? Pokud si myslíte, Ïe mnoÏství dárkÛ hlavnû pro dûti by se vám pod mal˘ stromek v kvûtináãi neve‰lo, pak si kupte pokud moÏno
ãerstvû uﬁíznut˘, coÏ poznáte podle bílé plochy ﬁezu.
NeÏ nastane ten správn˘ ãas ke zdobení stromku,
postavte ho i v síÈce do k˘blu s vodou nejlépe na balkon. Pﬁed vlastním zdobením pak trochu odﬁíznûte
spodek kmínku, aby lépe sál vodu. Pﬁedpokládáme
totiÏ, Ïe uÏ vlastníte stojánek s nádrÏkou na vodu,
v opaãném pﬁípadû ji pod stromek pﬁidáte. Máte-li
málo místa, pak je ideální kytice z chvojí, která mÛÏe
mít také tvar stromku. Zkuste dále ten svÛj jehliãnat˘ vánoãní symbol ozdobit jednoduch˘mi dekoracemi z pﬁírodních materiálÛ, vyuÏijte tﬁeba ãervená
jablíãka, su‰ené plátky citrusov˘ch plodÛ, perníãky
i su‰enky, nejrÛznûj‰í ma‰le, hvûzdiãky a dal‰í v˘tvo-

Ke sváteãním bohosluÏbám zve také

 Farní sbor âeskobratrské církve evange-

lické v Horních Poãernicích, Tﬁebe‰ovská
2101/46:

3. adventní nedûle 14. 12. – bohosluÏby v 9 hod.
4. adventní nedûle 21. 12. – bohosluÏby s vánoãní hrou dûtí v 9 hod.
·tûdr˘ den – vánoãní poboÏnost v 15 hod.
BoÏí hod – bohosluÏby s Veãeﬁí Pánû v 9 hod.
nedûle 29. 12. – bohosluÏby v 9 hod
Nov˘ rok 2009 – bohosluÏby s Veãeﬁí Pánû
v 9 hod.

15-28_P14 25.11.2008 10:49 Stránka 22

Vánoãní akce nejen v regionu

22

PROSINEC 2008

Dárečky ze stanu neziskovek
Vánoãní stan neziskov˘ch organizací z Prahy 14 letos jiÏ poãtvrté uvítá malé i velké
náv‰tûvníky, tentokrát v pondûlí 15. prosince od 14 do 18 hodin, tradiãnû na stejném místû – na koneãné stanici metra âern˘
Most, na prostranství za fontánou. Jednotlivé neziskové organizace budou ve stanu u sv˘ch stánkÛ nabízet
vánoãní pﬁedmûty, dáreãky, v˘robky dûtí i dospûl˘ch.
Nákupem, byÈ i malého pﬁedmûtu, podpoﬁíte a souãasnû oceníte jejich práci. Radost hezk˘m dárkem ale udûláte i sobû nebo sv˘m blízk˘m, kter˘m jej darujete. TakÏe, urãitû pﬁijìte – neziskové organizace Prahy 14 se na
vás v‰echny tû‰í!

Mikulášská besídka bez zlých čertů
V pátek 5. 12. od 15 do 18 hodin pﬁijìte v kost˘mu
ãerta, andûla nebo Mikulá‰e do rodinného klubu Vesel˘ ãertík v Dolních Poãernicích (2. patro nad restaurací Léta pánû) a rovnou skoãíte do reje diskotéky
nebo si ãertovské rohy, andûlská kﬁídla a mikulá‰skou
ãepici vyrobíte s námi. Hodn˘ Mikulá‰ i andûl ãeká na va‰i ﬁíkanku, pomÛÏete nám zahnat v‰echny zlé ãerty a trefíte veselého ãertíka na zdi míãkem, uÏijte si speciální vydání ãertovsk˘ch ﬁíkanek
a zpívánek – kaÏdou pÛlhodinu vÏdy na 15 minut, star‰í dûti potû‰í ãertovské divadélko. Cena 150 Kã/dítû zahrnuje mikulá‰ské kakao a su‰enku pro dûti, NESCAFÉ
pro maminky, v˘tvarné pomÛcky, dárky, program na 3 hodiny. Navíc si maminky (pﬁípadnû tatínkové) mohou vylep‰it ãertovskou náladu horkou griotkou nebo svaﬁákem! Registrujte se sms na
tel. 724 639 040 nebo emailem na info@veselycertik.cz.
Maminky, pozor! Pokud si chcete zaﬁídit vánoãní nákupy nebo úklid v klidu, vyuÏijte hlídání
dûtí v ãertíkovi dennû od 8 do 18 hodin!

Chvalský zámek vánočně naladěn
14. 12.–10. 1. 09 – V˘stava historick˘ch a souãasn˘ch betlémÛ ze sbírek staropraÏsk˘ch betlemáﬁÛ. Ladovy vánoãní variace ze sbírek Knihovny Národního muzea.
Doprovodné vánoãní akce na zámku:
14. 12. – Vánoãní trhy (10–19 hod.)
14. 12. – Adventní koncerty souboru Ludus Musicus – v 15 a 19 hod.
24. 12. – Îiv˘ betlém na nádvoﬁí zámku a rozdávání Betlémského svûtla 14–16 hod.
Spojení: autobusy z terminálu âern˘ Most ve smûru Horní Poãernice

kresba: Petr Drábek

Pokud nás letos zima pﬁekvapí, mÛÏeme se tû‰it
na zimní radovánky, jaké vidíme na obrázku
ze stolního kalendáﬁe Dûtsk˘ svût. Pro nadcházející rok 2009 jej vydala Mâ Praha 14
s rozmanit˘mi kresbami, které vytvoﬁily dûti ve
v˘tvarném ateliéru ARS – Pueris pod vedením
Jiﬁiny Bﬁicháãkové-Olivové z Jahodnice.
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Zdeněk Barták
âtvrtou desítku podnikatelÛ, které anketní formou stejn˘ch otázek pﬁedstavujeme v na‰em nekoneãném seriálu, zaãíná pûtaãtyﬁicetilet˘ Zdenûk Barták, jednatel
a ﬁeditel firmy Barták, s.r.o., která v Kolbenovû ulici funguje k potû‰e mnoha motoristÛ i velkoodbûratelÛ uÏ od roku 1995. Proã jste zaãal podnikat právû na území
Prahy 14?
Na to je jednoduchá odpovûì. ProtoÏe se mi
podaﬁilo sehnat prostory pro podnikání na Kolbenovû ulici. PﬁestoÏe máme dnes po praze nûkolik poboãek i s vût‰ími objekty, tak ta na
„Kolbence“ je pro nás stále nejdÛleÏitûj‰í. Od
zaãátku jsme chtûli nabídnout zákazníkÛm nûco
jiného neÏ jen standardní prodej dílÛ. Chtûl
jsem, aby podnikání v oblasti sluÏeb bylo skuteãnou sluÏbou pro na‰e zákazníky, aby k nám
chodili s dÛvûrou a pocitem, Ïe jsme jejich part-

ner, a Ïe jim mÛÏeme v mnohém pomoci. Také
proto jsme k obchodu s autodíly pﬁidali hned
na zaãátku sluÏbu „servis pro servis“, tj. vedle
obchodu jsem zﬁídil malou dílnu, ve které provádíme opravy, na které si bûÏn˘ autoservis
netroufne, nebo na nû nemá vybavení. Myslím
tím n˘tování brzdov˘ch ãelistí, rovnání brzdov˘ch kotouãÛ, v˘roba brzdov˘ch trubiãek, rovnání hlav válcÛ, atd. Tam se hodily mé zku‰enosti z âKD kde jsem zaãínal jako obrábûã
kovÛ. S obchodem jsme zaãínali jako kaÏdá firma, která zaãínala z niãeho. PﬁestoÏe v té dobû
jiÏ bylo na trhu nûkolik etablovan˘ch firem
v oboru, zkusili jsme to a jak je vidût dnes, cesta to byla správná. Zaãátky mi usnadnily moje
zku‰enosti z pﬁede‰lého zamûstnání a také rady
a doporuãení m˘ch obchodních partnerÛ ze ·v˘carska, kteﬁí podobn˘ byznys provozují mnohem déle.
Co z na‰í mûstské ãásti jste uÏ staãil poznat
a kam se naopak teprve chystáte?
Na Lehovec jsme se nastûhovali, kdyÏ byl
na‰emu synovi Michalovi jeden rok. TakÏe zdej-

‰í místa jsme postupnû poznávali s koãárkem,
tﬁíkolkou, kolobûÏkou a pozdûji na kolech. Projezdili jsme v‰echna zdej‰í zajímavá zákoutí,
nejãastûji u Kyjského rybníka a Rokytky, ale
nejvíc ãasu trávili u nádraÏí v Kyjích. Tam se
líbilo pﬁedev‰ím na‰emu synovi, kter˘ dnes studuje V· dopravní, obor kolejová vozidla. S dnes
jedenáctiletou Veronikou chodíme do hloubûtínského bazénu a také do kina na âern˘ Most.
V Listech Prahy 14 jsme se doãetli o revitalizaci Rokytky, coÏ nás inspirovalo k náv‰tûvû
znám˘ch míst. Jedna z prvních jarních cyklistick˘ch vyjíÏdûk z ·estajovic, kde v souãasné
dobû bydlíme, urãitû povede kolem Rokytky,
abychom se podívali na to, co se vlastnû zmûnilo a také nebude chybût zastávka u kynologického cviãi‰tû v Kyjích.
Jaké jsou va‰e dal‰í podnikatelské zámûry?
„Velkou zmûnu jsme zaznamenali v loÀském
roce, kdy jsme zakoupili do vlastnictví stávající prodejní prostory v Hloubûtínû, které bychom
v pﬁí‰tím roce rádi zrekonstruovali. Dal‰ím z cílÛ
je i nadále udrÏet vysok˘ standard nabízen˘ch
sluÏeb a pokraãovat ve zvy‰ování odbornosti
a znalostí na‰ich zamûstnancÛ. Tak, aby na prvním místû na‰eho zájmu byl vÏdy spokojen˘
zákazník.
MoÏná i proto bychom na závûr tohoto
dílu na‰í ankety mohli citovat my‰lenky
Mahátmá Gándhího z plakátu, kter˘ upoutá pozornost hned pﬁi vstupu do hloubûtínské provozovny. A pozvat ãtenáﬁe k její
náv‰tûvû (po–pá 8–17, so 8–12 hod.),
tﬁeba je v pﬁedvánoãním období bude
inspirovat k nákupu vhodného dárku, pﬁípadnû k otevﬁení stránek
www.adpartner.cz.

„Zákazník je nejdÛleÏitûj‰ím náv‰tûvníkem
v na‰ich prostorách. Není na nás závisl˘, my
jsme závislí na nûm. Nevyru‰uje nás v práci, je
jejím cílem. Nestojí mimo na‰i ãinnost, je její
nedílnou souãástí. Nedûláme mu laskavost tím,
Ïe mu slouÏíme. On nám dûlá laskavost tím, Ïe
nám k tomu dává pﬁíleÏitost.“

text a foto: vok
placená inzerce

Nabídka platí do 31. 12. 2008
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tyﬁhvûzdiãkov˘ Hotel Diana, jedin˘ svého druhu na v˘chodním okraji Prahy, je
nejnoblesnûj‰ím zaﬁízením, jeÏ jsme od
ledna 2007, kdy jsme s gastrem v Listech zaãínali, dosud nav‰tívili. Tentokrát jsme museli
nejen hloubûji sáhnout do penûÏenek, ale pﬁedev‰ím jsme byli obdaﬁeni nev‰edním gurmánsk˘m záÏitkem, spojen˘m s neãekanou degustací vín, a to ne ledajak˘ch. Ale popoﬁadû: Diana
hotel se nachází v rekonstruované vile z roku
1937 ve vilové ãtvrti Kyjí v tûsném sousedství
s extravagantní novostavbou zámeãku s cimbuﬁím. Jak napovídá jiÏ sám název (Diana =

PROSINEC 2008

ny s vybran˘m vkusem, ãí‰ník, obleãen˘ do stejnokroje, nám dokonce odnesl kabáty do ‰atny.
Prostﬁedí je tu nekuﬁácké s bezbariérov˘m pﬁístupem. Nabízené menu je v Dianû zamûﬁeno
v mytologii panenská
bohynû lovu), je interiér
zdej‰í hotelové restaurace zaﬁízen s aristokratick˘m vkusem ve starém loveckém stylu. Restauraci tvoﬁí sál s barem, kde jsou na stûnách
mimo jiné umístûna tabla s desítkami fotografií, na kter˘ch jsou zvûãnûny známé osobnosti,
které sem kdy zavítali vãetnû exprezidenta Václava Havla s chotí Dagmar, dále je tu salonek
a zimní zahrada, kterou jsme si zvolili k na‰emu stolování. Z plápolajícího krbu se do v‰ech
stran linulo pﬁíjemné teplo, stoly byly prostﬁe-

GASTRO

průvodce
Prahou 14

e
4
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V knihkupectví
Havana
Mochovská 38, Hloubûtín,
pavilon Havana – u stanice metra,
tel. 281 866 125, 777/906 295.
Otevírací doba:
pondûlí aÏ pátek 8–18 hod.

na dobroty ze zvûﬁiny (ãeská kuchynû) a na moﬁské a sladkovodní ryby, jeÏ jsou pﬁipravovány na
severo ãi jihoevropsk˘ zpÛsob. Polévky jsou
v nabídce jen dvû, dále ãtyﬁi druhy pﬁedkrmÛ
a hlavní chod si mÛÏete vybrat ze 14 jídel (v cenové relaci od 299 Kã). Jako závûreãn˘ chod si
lze je‰tû dopﬁát nûkter˘ ze tﬁí druhÛ mouãníkÛ,
pﬁípadnû si dát zmrzlinov˘ pohár. Vzhledem
k tomu, Ïe je zde poãítáno se zahraniãní klientelou (dá se platit kreditní kartou, ne v‰ak stravenkami), jídelníãek je psán kromû ãe‰tiny ve tﬁech
svûtov˘ch jazycích (napﬁ. místní specialita Halí,
belí, kachna v zelí; Duck in cabbage; Ente in
Kraut, Canette au choux). Pro ty nejnáruÏivûj‰í
gurmány je aktuální jídelní, vinn˘ i nápojov˘ lístek ke staÏení z www.hoteldiana.cz.
Pokud jde o nás, pochutnali jsme si na baÏantu na hroznech s vla‰sk˘mi oﬁechy a bramborách, praÏmû královské (moﬁská dravá ryba)
s bramborami na olivovém oleji a rajãatech a do
tﬁetice na peãeném jelenovi na houbách se ‰pekov˘mi knedlíky a ‰penátem s roketou (nebo
rukolou?). K pití je podáváno ve tﬁetinkách pivo
Bernard a toãená PlzeÀ, nicménû hlavním nápojov˘m artiklem jsou, jak uÏ bylo naznaãeno na
zaãátku, zahraniãní vína (ta vyhlá‰ená moravská

jsou proti tomu pr˘ jen obyãejné „patoky“) té
nejlep‰í provenience, kvality a buketu (bouquet), jeÏ se tak lahodnû snoubí s podávan˘mi
pokrmy. Odpovídá tomu i jejich cena od 290 Kã
(0,75 l) v˘‰e (nejdraÏ‰í je Chateau Petrus r. 01
za pouh˘ch 65 990 Kã). Pan majitel a provozovatel (jmenuje se Kuchaﬁ a zároveÀ je skvûl˘m
kuchaﬁem) nás zavedl do své vinotéky (s teplotou pouh˘ch 13 stupÀÛ oproti sousední aÏ moc
vyhﬁáté restauraci), kde jsme mûli v˘jimeãnou
pﬁíleÏitost nejen porovnávat jako degustátoﬁi
zaãáteãníci vybrané odrÛdy vína (dvacetileté
i star‰í, portugalská, francouzská a italská), ale
téÏ vyslechnout zasvûcen˘ v˘klad velkého znalce a milovníka vín, jenÏ by vydal na samostatn˘ ãlánek, ba pﬁímo publikaci. Samozﬁejmû, Ïe
na‰e hodnocení se tentokrát nedá ztotoÏÀovat
s tím, jak jsou posuzovány restaurace, zaﬁazované do Maurerova prÛvodce po nejlep‰ích
a nejzajímavûj‰ích restauracích v âeské republice, jehoÏ kapesní vydání vychází kaÏdoroãnû
v prosinci na vánoãním trhu. Ani letos v nûm
Diana samozﬁejmû nebude chybût, nemluvû
o tom, Ïe se pﬁes deset let umisÈuje mezi Top
Ten Grand restauranty. Na vlastní kÛÏi (respektive chuÈové pohárky) jsme poznali, Ïe staãí jedna jediná náv‰tûva Diany, abyste mûli nejmíÀ
sto chutí se do ní zase vrátit. Odpovídá tomu
i její motto: Food is the most important part of
life. Followed by love… (Jídlo je nejdÛleÏitûj‰í souãástí Ïivota. Následováno láskou…).
red

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

96 %

Nejkrásnûj‰í ãeské rybníky (Koutek),
499,– Kã, vydala Brána. Autor strávil prací na
této knize 3 roky a z celkového poãtu asi 32 000
rybníkÛ jich vybral 250.
Kmotr Mrázek II Krakatice (Kmenta),
329,– Kã, vlastním nákladem. Volné pokraãování knihy Kmotr Mrázek o nekorunovaném
králi ãeského podsvûtí.
Domy na Starém Mûstû praÏském III. (·ámal,
Rymarev), 299,– Kã, vydalo NLN. JiÏ 3. svazek DomÛ je tentokrát vûnován historicky velmi zajímavé lokalitû Staromûstského námûstí,
pﬁes 600 barevn˘ch fotografií.
A–Z encyklopedie zahradních rostlin (kolektiv autorÛ), 1.799,– Kã, KniÏní klub. Detailní
popisy neuvûﬁitelného poãtu 15 500 zahradních
rostlin, neocenitelné rady a informace pro
zahrádkáﬁe, pﬁes 6 000 barevn˘ch fotografií...
Zloãiny ãesk˘ch králÛ (Polách), 358,– Kã,
vydalo nakl. Rybka. Nová kniha znalce ãesk˘ch
dûjin se tentokrát pou‰tí do oblasti temn˘ch stránek osobností na‰ich panovníkÛ, jejichÏ nûkteré skutky bychom dnes odsoudili jako zloãiny.
Guinnessova kniha rekordÛ na rok 2009,
799,– Kã, vydal Slováry. Nové kuriózní rekordy ze v‰ech oblastí lidské ãinnosti a z pﬁírody se
zcela nov˘mi 3D fotografiemi.
100 let ãeského hokeje (kolektiv), 599,– Kã,
AS Press. Velká reprezentativní obrazová publikace.
Herbáﬁ pod pol‰táﬁ (Vûtviãka), 199,– Kã, vydal
Va‰ut. Znám˘ botanik Václav Vûtviãky pﬁiná‰í
dal‰í porce zajímavého povídání, které nám
pﬁedstavuje portréty rostlin, jeÏ jsou nûkdy spí‰e literární neÏ botanické, krásnou ãe‰tinou psané povídání opût pohladí du‰i ãtenáﬁovu.
Toulavá kamera 7 (Tou‰lová, Podhorsk˘, Mar‰ál), 259,– Kã, Freytag&Bernát. JiÏ sedmá kniha, napsaná podle populárního televizního poﬁadu, nás opût v padesáti zastaveních zavádí do
rÛzn˘ch koutÛ na‰í vlasti a seznamuje nás
s místními zajímavostmi a pamûtihodnostmi,
doplnûno fotografiemi a mapkami.
Gamby (Tu‰ãák), 195,– Kã, nakl. Epocha. Druh˘ díl z autorova cyklu Hráãky dále rozvíjí
Ïivotní pﬁíbûh dospívající dívky Bobiny z Libnû, která se ocitla na ‰ikmé plo‰e hazardu. DokáÏe s pomocí kﬁesÈanské víry v dobro otoãit kormidlem svého osudu tím správn˘m smûrem?
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Návštěva v tréninkovém bytě

Dokud jsem nenav‰tívila Sluneãnici, s pojmem „tréninkov˘ byt“
jsem se nesetkala. V neziskové organizaci Centrum Sluneãnice, sídlící
na âerném Mostû, jsem
ale poznala lidi, kteﬁí se
právû díky tréninkovému bytu mohou nauãit
samostatnû Ïít. Jde totiÏ o lidi s tûlesn˘m i víceãetn˘m postiÏením – s dûtskou mozkovou obrnou (DMO), s degenerativním ãi jin˘m neurologick˘m onemocnûním, po tûÏk˘ch úrazech, atd.
Tito lidé mají naru‰en˘ pohyb, koordinaci (ãasto jde o tzv. spastickou kvadruparézu), schopnost
koncentrace, poruchy pamûti. ¤ekli byste, Ïe je
nemoÏné, aby takov˘ ãlovûk bydlel sám a dokázal se o sebe postarat – um˘t se, uvaﬁit, vyprat,
uklidit, nakoupit atd. V tréninkovém bytû se to
s pomocí asistentÛ-terapeutÛ uãí dva roky. Bûhem
té doby zjistí, co v‰echno obná‰í ﬁídit svou vlastní domácnost, zda jsou toho schopni a zda to
vÛbec chtûjí. Tréninkové bydlení vzniklo z potﬁeby posílit samostatnost a sníÏit závislost lidí s uveden˘m typem postiÏení na rodinné péãi a podpoﬁit jejich zájem rozvíjet se, aktivnû Ïít a stejnû
jako jejich vrstevníci bez postiÏení v urãité dobû
opustit pÛvodní domov, vytvoﬁit si svÛj a nepﬁijmout tak pﬁechod do ústavní péãe. Vûková hranice pro úãast v programu tréninkového bydlení
je v rozmezí 20–50 let.
Petﬁe je 22 let, má DMO, nemÛÏe chodit –
je na vozíku, pohyb rukama je komplikovan˘.
Navzdory tomu v‰emu odmaturovala a nyní studuje jiÏ 2. roãník divadelních vûd na Filosofické fakultû UK. DojíÏdí dennû na pﬁedná‰ky,
divadlo je její velké hobby, takÏe dokáÏe shlédnout t˘dnû aÏ tﬁi pﬁedstavení. Jejím snem je b˘t
divadelním kritikem a bydlet sama ve svém
bytû. Je jednou ze dvou souãasn˘ch obyvatelek
tréninkového bytu a snaÏí se kousek po kousku

nauãit se o sebe starat. Je to pro ni hodnû nároãné – ruce ne vÏdy dobﬁe poslouchají, vozík v‰ude nezajede ani v bezbariérovém bytû aã se
s ním Petra uÏ plnû sÏila. Pﬁesto se snaÏí, jako
málokdo. Má svÛj cíl a chce pro nûj udûlat v‰e,

co bude v jejích silách. „Doma bych nebyla tak
motivovaná, protoÏe tam je rodiãovsk˘ prvek,
kter˘ má tendenci mi stále pomáhat“, ﬁíká
s úsmûvem, ale dobﬁe ví, Ïe by se stejnû nemohla na rodiãe spoléhat vûãnû a Ïe toto ﬁe‰ení je
to správné. Její spolubydlící a zároveÀ druhou
adeptkou na samostatn˘ Ïivot je pûtatﬁicetiletá
Jana se stejnou diagnózou, která se dokáÏe –
i kdyÏ omezenû – pohybovat sama bez vozíku,
má ale zase problém se zrakem. Vystudovala
gymnázium pro zrakovû postiÏené a pﬁipravuje se na v‰eobecnou státnici z angliãtiny. Jazyky ji moc baví, zkou‰í se vûnovat pﬁekladu textÛ – nyní pro jednu neziskovou organizaci. Spolu
s nimi jsou v bezbariérovém bytû na âerném
Mostû je‰tû pomocníci-asistenti. Já jsem tam
zastihla právû Davida a Zuzanu. Oba jsou studenti a práci v tréninkovém bytû vykonávají pﬁi
studiu na zkrácen˘ pracovní úvazek. Pﬁi pﬁijetí
nového pracovníka ve Sluneãnici povaÏují za
velmi dÛleÏité vedle odbornosti, také osobnostní
pﬁedpoklady – musí mít pro práci cit, rozhodující je také, jak˘ si k ní dokáÏe vytvoﬁit vztah.
Navíc sami klienti mají pﬁi v˘bûru poradní hlas.
Za Davidovy podpory mi Petra pﬁipravuje ãaj.
To co zdravému ãlovûku zabere sotva pár minut
je pro ni práce na ãtvrt hodiny. Svou snahu
komentuje obdivuhodnû: „Moc mû to tady baví,
v˘raznû mû motivuje vidina samostatného bydlení. Nûco mi jde lépe, nûco hÛﬁ, nûco mû pﬁímo nebaví – tﬁeba mytí podlahy“. Spoleãnû
s Janou se za chvíli dávají do vaﬁení obûda. Pﬁíprava du‰ené zeleniny s bramborami zabere tolik
ãasu, Ïe odcházím, kdyÏ je jídlo teprve v hrnci.
Cestou do redakce pﬁem˘‰lím o tom, jak je dobﬁe, Ïe uÏ Ïijeme v jiné dobû, v dobû kdy se
podobnû handicapovaní lidé mohou zapojovat
do bûÏného Ïivota, Ïe stále ménû naráÏejí na
pﬁekáÏky v pohybu, Ïe se najdou takoví, kdo se
jim snaÏí pomáhat a Ïe je fajn, kdyÏ se taky
mohou smát a mít radost ze Ïivota. Bezbariérov˘ tréninkov˘ byt je úÏasn˘ nápad, kter˘ je
posouvá v hodnotách jejich Ïivota o dal‰í krÛãek dál. To, Ïe je právû v Praze 14 a Ïe jej na‰e
mûstská ãást podporuje i finanãnû, je pro nás
v˘bornou vizitkou. Ostatní náklady na byt hradí z vût‰í ãásti Ministerstvo práce a sociálních
vûcí âR a Magistrát hl.m.Prahy, samozﬁejmû
sami klienti a také sponzoﬁi. V rozjezdu projekt
podpoﬁil V˘bor dobré vÛle – Nadace O. Havlové a v leto‰ním, pro sociální sluÏby nejistém
roce, v˘raznû Nadace Charty 77 – Konto bariéry. Do tréninkového bydlení se mÛÏe pﬁihlásit
kaÏd˘, kdo se chce osamostatnit a mít vlastní
domácnost a splÀuje podmínku vûku a cílové
skupiny. V‰e je popsáno na www.centrum-slunecnice.wz.cz. S Petrou a Janou se teì po mûsíci stﬁídají v bytû dal‰í dvû obyvatelky. Chodí do
práce a do denního centra. Nové klienty na dal‰í rok pﬁijímá Sluneãnice do konce prosince
a velice rádi by tentokrát pﬁijali i odváÏné muÏe.
Alena Veselá,
foto: autorka a archiv Sluneãnice
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Zveme vás do Centra vzdělávání a veřejného internetu
Staãí udûlat jen 299 kroku od koneãné metra âerCVVI
n˘ Most a pﬁekroãíte práh nového Centra vzdûlávání a veﬁejného internetu (CVVI) v MaÀákovû ulici
ãp. 745, jehoÏ provozovatelem je pﬁíspûvková organizace KVIZ Praha 14.

PRAHA 14

Pﬁipravili jsme pro vás na zimní mûsíce
roku 2009 tyto poãítaãové kurzy:
 První kroky s Internetem
 Základy práce na PC – poprvé u poãítaãe
 Word
 Excel
 PowerPoint
 FrontPage – tvorba webov˘ch stránek

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

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 ledna
2009 jedenkrát t˘dnû, ãas a doba konání budou
upﬁesnûny 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

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

Tento projekt Centrum vzdûlávání a veﬁejného internetu
Praha 14 byl vybudován v letech 2006–2007
za finanãního pﬁispûní Evropské unie

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY na PROSINEC
Ze systému
MČ Praha 14

Mochovská x Zeleneãská

8. 12.

8. 12.

9. 12.

Rone‰ova x Volkova
Dygr˘nova x Breitcetlova

Konzumní x Na Obrátce
Svépravická x ·estajovická
Liblická x Klánovická
Nehvizdská x Zeleneãská

10. 12.

·romova x Gen. Janou‰ka

9. 12.

Jordánská x Svárovská
Svûtská x Lipnická
VodÀanská x Skorkovská

11. 12.

Lipenské námûstí

15. 12.

Hamerská x Církviãná
Tálínská u ã.p. 15
RoÏmberská x Podli‰ovská

10. 12.

Kpt. Stránského x
Vybíralova

11. 12.

Trytova x Paculova
Hlaìova proti ã.p. 671

15. 12.

9. kvûtna x Písãitá
Mansfeldova x Kuãerova

16. 12.

16. 12.
17. 12.

Travná x Kostlivého

17. 12.

18. 12.

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





Velkoobjemové kontejnery jsou
pﬁistavovány do 14 hodin dne dle
rozpisu.



Karda‰ovská u obch.
stﬁediska
Kukelská x Chvaletická
Lásenická x Lipnická

Va‰átkova x DoleÏalova

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.

kresba: Petr Drábek

Ze systému
hl. m. Prahy
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Bibliobus už funguje
V listopadov˘ch Listech jsme psali o kﬁtu
dal‰ího praÏského bibliobusu, nyní jsme se
vydali na jeho uvedení do provozu na jednom
z míst na‰í mûstské ãásti. KaÏdé pondûlí stojí
pojízdná knihovna od 13 do 18 hodin v Bryksovû ulici na koneãné stanici metra âern˘ Most.
KaÏdou stﬁedu jsou to postupnû zastávky na
Hutích ve Svûtské ulici (10–13 hod.), v RoÏmberské ulici u Pávovského námûstí v Kyjích
(13.30–15.30) a na Jahodnici v ulici 9. kvûtna
(16–18 hod.), kde v‰ude mají ãtenáﬁi k dispozici 2 600 knih – beletrii, nauãnou a dûtskou
literaturu, ãasopisy, dva PC s internetem i bez-

bariérov˘ pﬁístup. Dvanáct˘ listopadov˘ den
v 10 hodin jsme s fotoaparátem byli na první
zastávce pﬁi premiéﬁe „bibláku“, jak jej nazval
ﬁeditel Mûstské knihovny
v Praze Tomá‰ ¤ehák (na
snímku vlevo s vedoucí
obvodní knihovny Zdenou
Ciprovou a zástupcem
starosty Prahy 14 Bohumilem Sobotkou).
Nadstandardnû vybavená knihovna na kolech
i její ochotn˘ personál se

kaÏdé pondûlí i stﬁedu tû‰í na své ãtenáﬁe z na‰í
mûstské ãásti. Pro ty nejmen‰í jsou pﬁipraveny
i její miniatury, které se dají z papírového polotovaru bûhem pár minut slepit, coÏ nám na
místû pﬁedvedla jedna z náruÏiv˘ch ãtenáﬁek,
která si tak asi pﬁipomnûla své dûtství, kdy
podobné „mod˘lky panenek“,
které skládala s velkou chutí, byly celkem bûÏnou zábavou.
vok, foto: j‰

Kompostejner – ‰etﬁí pﬁírodu i va‰i penûÏenku
Barevné kontejnery na sklo, papír nebo plasty se uÏ staly samozﬁejmou souãástí na‰eho Ïivota. KdyÏ je
postupnû roz‰íﬁilo i tﬁídûní obalÛ od nápojov˘ch kartonÛ, nikoho to nepﬁekvapilo. Prostû jsme jen zaãali oddûlovat tyto barevné krabice od novinového papíru. Tím ale moÏnosti jak pﬁispût k ochranû Ïivotního prostﬁedí
nekonãí.
Pﬁírodní produkty zpût do pﬁírody
Je logické, Ïe pﬁírodní produkty jako zelenina a ovoce, kvûtiny, které uÏ ztratily svoji krásu, nebo ostatní rostlinné zbytky, urãitû nepatﬁí na skládku nebo do spalovny. KaÏd˘, kdo uÏ alespoÀ jednou sly‰el o kompostu vi,
Ïe ideální je, kdyÏ se tyto pﬁírodniny opût vrátí tam, odkud pﬁi‰ly. Nemusíme k tomu mít ani zákonem naﬁízené
tﬁídûní, které se jiÏ ostatnû pﬁipravuje, abychom mezi ty barevné nádoby zaﬁadili uÏ dnes (nebo v co nekrat‰ím
termínu) i nové, hnûdé nádoby s vysvûtlujícím názvem: kompostejnery.
KdyÏ se ﬁekne kompostejner
Znamená to, Ïe vám spoleãnost PraÏské sluÏby, a.s. nabídne speciální sbûrné nádoby hnûdé barvy o obsahu
120 nebo 240 litrÛ, urãené v˘hradnû ke shromaÏìování pﬁírodních zbytkÛ. Co si pod tím pﬁedstavit? Urãitû ne
kosti z kuﬁete nebo mrtvého krtka. Do kompostejneru patﬁí napﬁ. shrabané listí, posekaná tráva, plevel, zbytky
rostlin, nepotﬁebná zemina z kvûtináãÛ, dﬁevûné od‰tûpky z vûtví stromÛ ãi keﬁÛ, spadané ovoce, zbytky ovoce
a zeleniny, ãajové sáãky a kávová sedlina, skoﬁápky od vajec a dal‰í. V˘ãet je ‰irok˘.
·etﬁíte hned dvakrát
To, Ïe pﬁispûjete k ‰etrnûj‰ímu zacházení s pﬁírodou je jasné, ale není to hned vidût. KaÏd˘ z nás, je ale tak
trochu domácím ekonomem, a tak si staãí vzít kalkulaãku a poãítat. DÛleÏité také je si uvûdomit, Ïe v pﬁí‰tích
letech budeme platit jak za skládkování, tak za spalování komunálního odpadu stále víc a víc. Jedna ze studií,
se kter˘mi pracují v PraÏsk˘ch sluÏbách, potvrzuje, Ïe peãliv˘m tﬁídûním bioodpadu lze sníÏit váhové mnoÏství
smûsného odpadu v nádobû pro komunální odpad aÏ o 19 %. Vezmeme-li v úvahu roãní náklady domácnosti na
svoz odpadu a odeãteme-li z nich toto mnoÏství, máme pﬁedstavu o úspoﬁe. Ale to je jen obecn˘, statistick˘ údaj.
JestliÏe dnes napﬁ. pravidelnû t˘den co t˘den do odpadu sypeme trávu ze sekaãky, vûtve z Ïivého plotu, zbytky
z na‰í záliby v zeleninov˘ch nebo ovocn˘ch salátech a na konci sezóny v‰echny mu‰káty i s hlínou, tak se mÛÏeme pohybovat v mnohem vy‰‰ích ãíslech.
Funguje to…
CoÏ potvrzuje i praxe. Jinak by si asi tûÏko spoleãnost PraÏské sluÏby, a.s. provozovala tuto sluÏbu hned na
území dvaceti mûstsk˘ch ãástí. Na zku‰enosti se tak kaÏd˘ mÛÏe zeptat tﬁeba v Mâ Dolní Chabry, Klánovice,
Kolodûje, Újezd nad Lesy, ·eberov, Uhﬁínûves, Kbely, Nebu‰ice, Lipenec a Slivenec. Kompostejnery jsou
vyprazdÀovan˘ svozovou technickou PraÏsk˘ch sluÏeb, a.s., a to pravidelnû jednou za ãtrnáct dní (vÏdy v sobotu), bûhem vegetaãního období, tedy od 1. dubna do 30. listopadu kalendáﬁního roku.
Co to v‰echno stojí
Cena za sluÏbu sbûru a svozu bioodpadu ãiní v roce 2008 podle velikosti sbûrné nádoby celkem 412 Kã/120 l,
resp. 714 Kã/240 l (s DPH). Do celkové ceny sluÏby je zahrnut i pronájem kompostejneru. Smlouva o sbûru
a svozu bioodpadu je ze strany spoleãnosti PraÏské sluÏby, a.s. uzavírána s jednotliv˘mi zájemci, a i kdyÏ se jedná o zpoplatnûnou sluÏbu, neznamená to, Ïe objednavateli sluÏby musejí automaticky vzrÛstat celkové náklady
odvozu komunálního odpadu.
Chcete také u vás ‰etﬁit?
Samozﬁejmû mÛÏete, zatím je to jen na va‰í svobodné vÛli a pﬁedvídavosti, protoÏe zaãnete-li dﬁíve, nebude pozdûji zaskoãení ani zdraÏováním sluÏby odstranûní odpadu ani zákonem, kter˘ separaci bioodpadu naﬁídí
v‰em. Co pro to tedy musíte udûlat? Základní podmínkou systémového svozu bioodpadu v nov˘ch svozov˘ch
teritoriích je, aby kaÏd˘ potencionální zájemce nejprve provedl registraci u spoleãnosti PraÏské sluÏby, a.s. Po
shromáÏdûní poÏadovaného poãtu registrací v konkrétní mûstské ãásti bude podepsána smlouva. Jakmile je zaregistrováno padesát zájemcÛ, coÏ je spodní hranice pro zaji‰tûní optimální ekonomiky a efektivity, mÛÏe b˘t tato
nová sluÏba realizována. Registraci lze uskuteãnit: telefonicky na tel. ã.: +420 284 091 888 u call centra spoleãnosti
PraÏské sluÏby, a.s. v pondûlí aÏ pátek od 8.00 do 18.00 hodin nebo prostﬁednictvím elektronického formuláﬁe
na webov˘ch stranách – www.psas.cz/bio nebo e-mailem: bio@psas.cz.
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Charitativní kontejnery v Praze 14
V na‰í mûstské ãásti je opût o jednu sluÏbu víc. Jde o charitativní kontejnery, do nichÏ mÛÏete odloÏit ‰atstvo, hraãky, boty, kabelky ãi bytov˘ textil. V‰echny vámi odloÏené vûci se prostﬁednictvím kontejnerÛ dostanou do rukou
tûch, kteﬁí je je‰tû vyuÏijí. Novû je charitativní kontejner umístûn v ul. Bﬁí VenclíkÛ proti
úﬁadu Mâ Praha 14 (na snímku), dal‰í pak
jsou u metra Hloubûtín a na okraji parkovi‰tû
u ELECTRO WORLDU na âerném Mostû.
V dohledné dobû budou dal‰í umístûny u stanice autobusu v RoÏmberské ulici v Kyjích,
v Hostavicích u trafostanice u kﬁiÏovatky ulic
Novozámecká – Pilská a na Jahodnici u parku
LegionáﬁÛ pﬁi komunikaci âeskobrodská.

Inzerce
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Nevíte co svým blízkým pod stromeček?
Přispějte jim na brýle!
Připravili jsme Vánoční dárkové poukazy
Proč právě k nám?
Protože si to oči zaslouží!
Velký výběr brýlových obrub!
Měření zraku!

S tímto letáčkem přijďte pro 20% slevu
(platí do 30. 4. 2009)

www.optikmatuskova.cz
Dům služeb Hloubětín
Poděbradská 489,198 00 Praha 9
Tel:281 869 086,736 752 757

GE Money Bank, a.s., Kuãerova 767, Praha 9,
tel.: 281 021 524,
otevírací doba PO–PÁ 9.00–17.00 hod.

 



Na‰im mil˘m ãtenáﬁÛm 
a inzerentÛm pﬁejeme    
navzdory celosvûtové finanãní krizi
‰tûdrého JeÏí‰ka
a úspû‰n˘ rok 2009.




Poliklinika Černý Most
Gen.Janouška 902,198 00 Praha 9
Tel: 281 912 531,736 752 755

redakce ListÛ Prahy 14
PRAHA 14










Svoz odpadu v době svátků
Jako kaÏd˘ rok bude zaji‰tûn standardní svoz smûsného i tﬁídûného odpadu v období vánoãních a novoroãních svátkÛ na území hl. m.
Prahy. Program svozu bude zorganizován tak, aby nedocházelo k pﬁeplnûní nádob a nevznikal nepoﬁádek kolem nich.

Svoz vánočních stromků
Volnû odloÏené vánoãní stromky u nádob se smûsn˘m komunálním odpadem budou odváÏeny pﬁi pravidelném svozu od 25. 12. 2008
do 28. 2. 2009. Prosíme obãany, aby vánoãní stromky odkládali vedle
nádob na smûsn˘ komunální odpad, aby nedocházelo ke sniÏování
kapacity objemu nádob pro ostatní odpad. Vánoãní stromky nepatﬁí na stanovi‰tû separovaného odpadu.
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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.

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
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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
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

po–pá: 10–18 hod.

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

KOMPLETNÍ PRÁCE
ELEKTRIKÁ¤SKÉ A STAVEBNÍ

11/06

•

• Stravovací provoz v Horních Poãernicích pﬁi-

30–50%

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

• Pedikúra u metra Hloubûtín, tel.: 607 737 355.

PANAS spol. s r. o. pﬁijme pracovníka do
prodejny s dﬁevoobrábûcími nástroji, pln˘ pracovní úvazek, nutná znalost v oboru, S· vzdûlání,
práce s PC, ¤P, ãist˘ TR, znalost AJ v˘hodou,
samostatnost, zodpovûdnost, nástup moÏn˘ ihned.
Místo provozovny Praha 14-Kyje, Jordánská
978/30, tel. 602 134 754 – p. Mimra, e-mail:
mimra@panas.cz.
12/01

Vánoãní slevy

REKONSTRUKCE BYTÒ,
BYTOV¯CH JADER A KUCHYNÍ
Elektroinstalaãní, zednické, obkladaãské
a instalatérské práce na klíã
dle poÏadavkÛ kuchyÀsk˘ch studií a zákazníkÛ
Koňský hnůj v jakémkoliv množství
dovezu za symbolickou cenu.
Telefon 602 371 605.

jme zauãenou kuchaﬁku na obãasnou v˘pomoc.
Odmûna dohodou. Provoz po–pá, 5.30–14.00. Info
p. Jaro‰ 604 122 618.
12/05

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

•

Fa ·míd a Syrov˘

Kosmetika – Salon Lady Sun v Horních Poãernicích nabízí své sluÏby, www.ladysun.zde.cz,
tel: 724 868 049.
12/10
U fotografky. Fotografie na prÛkazky, nebo
obûd ãi veãeﬁe? Jediná restaurace, která vám
vyjde v tomto smûru vstﬁíc. www.studioren.cz,
www.ufotografky.cz, Bobkova 665, 602 200 270,
777 200 271.
12/13

– 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

Purtex s.r.o. – ãesk˘ v˘robce matrací,
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UZÁVùRKA

inzerce a pﬁíspûvkÛ

do ã. 1/2009

je 10. 12. 2008



Ústecká 103, 250 66 Zdiby pﬁijme:
1) mechanika se znalostí ‰icích strojÛ a strojÛ pro v˘robu matrací, nebo jinak technicky zdatného technika na obsluhu a údrÏbu NC strojÛ.
PoÏadavek: vyuãení ve strojním oboru, maturita v technickém
oboru (není podmínkou) znalost PC, základní znalost elektro,
¤P sk. B. Pracovi‰tû Klecany, Parkerova 617.
Nabízíme: nástupní plat 25.000,– Kã, prémie, 13. plat, obûdy,
25 dní dovolená, klimatizované prostﬁedí, pﬁedpoklad dal‰ího
vzdûlávání. Informace p. Koﬁínek – tel: 724 344 090, 284 021 823,
e-mail: korinek@purtex.cz.
2) pracovnice pro ‰ití potahÛ na matrace pro ‰icí dílnu, pracovi‰tû Klecany, Parkerova 617.
3) pracovníka na pozici prodavaã/ka pro firemní prodejnu
ve Zdibech, Ústecká 103.
V˘hodou praxe v obchodû, poÏadujeme zodpovûdnost, PC,
¤P sk. B. Nástupní plat 17.000,– Kã + prémie + odmûny z trÏeb.
Nabídky se Ïivotopisem zasílejte na e-mail:
hubackova@purtex.cz, tel: 284 021 811, 606 388 321.

LYÎE
KOLA –

• PRODEJ A SERVIS
• PÒJâOVNA
• BAZAR

PRODEJ A SERVIS

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

ÚâETNICTVÍ
Zpracujeme Va‰e: DE, PÚ MZDY, DPH, DANù,
REKONSTRUKCE ÚâETNICTVÍ,
ZASTUPOVÁNÍ NA Ú¤ADECH
DAL·Í ÚâETNÍ PRÁCE DOHODOU
603 502 706, 281 932 886
hakata@seznam.cz
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Lampionky ve fujavici

Sníh s de‰tûm, siln˘ vítr a teplotu, blíÏící se bodu mrazu – tak takové pﬁekvapení nachystalo
poãasí dûtem z MC Klubíãko YMCA Praha âern˘ Most na páteãní odpoledne 21. listopadu. Ten den mûly totiÏ v plánu louãení s podzimem a vítání zimy a tû‰ily se na lampionov˘ prÛvod. Jestli si poãasí myslí, Ïe jim zkazilo radost, je na omylu. Buﬁty sice opékat na
ohníãku nemohly, ale na kryté terase Klubíãka si zazpívaly s kytarou, zahrály hry a do‰lo
i na lampiony a prskavky!
text a foto: ves

Kočičí předvádění
Na 114 koãek a 5 psÛ bylo k vidûní na IX. podzimní umisÈovací
v˘stavû opu‰tûn˘ch koãek pﬁedposlední listopadovou nedûli
v hornopoãernické Chvalské tvrzi, kam si zvykli chodit i obãané Prahy 14. „V˘stavu pro koãku“ tady jiÏ tradiãnû poﬁádá o.s.
Koãky-Online.cz ve spolupráci s dobrovolníky. Cílem v˘stavy, kterou tentokrát nav‰tívilo 1009 lidí, je pﬁedev‰ím pomoci
koãkám z pﬁeplnûn˘ch útulkÛ najít nov˘ domov. Z nejvût‰í dálky tentokrát pﬁijelo 15 koãek z hodonínského útulku Koãky
SOS. UÏ 2,5 hodiny po zahájení v˘stavy jich 11 z nich mûlo
nov˘ domov. Své nové majitele na v˘stavû na‰lo celkem
76 koãek a 2 psi.
text a foto: ves

Koãka Herinka uÏ má novou majitelku. Je‰tû pﬁevzít oãkovací prÛkaz a jede se do nového domova. Vánoce v útulku ji uÏ neãekají.
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Svatomartinské odpoledne
Poslední sobota pﬁed svátkem sv.Martina pﬁipadla na 8. listopadu a to byl tedy den, urãen˘ pro
slavnostní pﬁíjezd Martina na bílém koni k nám ke
Galerii 14. JiÏ podruhé tuto akci pﬁipravilo o.s.
Zajíãek na koni ve spolupráci s Mâ Praha 14.
Odpoledne zahájilo vyrábûní loutek, divadelní
pﬁedstavení a sportovní hry v Galerii, pokraãováním bylo jeÏdûní na koních venku v parku a zlat˘m hﬁebem se stal samozﬁejmû lampiónov˘ prÛvod
Prahou l4, kter˘ nevedl nikdo jin˘, neÏ svat˘ Martin na bílém koni! Do Galerie 14 pﬁi‰lo 180 dûtí
s rodiãi, ale venku se k prÛvodu pﬁidávali dal‰í
a dal‰í, takÏe kdyÏ uÏ za tmy akce pﬁed Galerií konãila, byl tam obrovsk˘ zástup pﬁítomn˘ch dûtí
i dospûl˘ch. V‰echny dûti si mohly uÏívat sponzorsk˘ch darÛ od DANONE, IKEA a Allianz.
text a foto: ves











