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MùSÍâNÍK OBâANÒ âERNÉHO MOSTU, HLOUBùTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC

SnûÏenky – první poslové jara – rozzáﬁily v bﬁeznu
mnoho zahrádek v na‰í mûstské ãásti, a to do Velikonoc
chybûlo je‰tû víc neÏ mûsíc.
foto: ves
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Pražské poetické setkání
Leto‰ní obvodní kolo celopraÏské recitaãní pﬁehlídky
PraÏské poetické setkání probûhlo v Galerii 14 dopoledne 19. bﬁezna a zúãastnilo se ho celkem 60 ÏákÛ
a studentÛ z 12 ‰kol z Prahy 14, Horních Poãernic
a Klánovic. Z na‰í Mâ mûly v soutûÏi zastoupení
v‰echny základní ‰koly vãetnû Z· Tolerance Mochovská a gymnázium Arcus. Se dvûma Z· a gymnáziem Chodovická se úãastnily Horní Poãernice
a sedm recitujících pﬁijelo ze Z· Masarykova z Klánovic. Pﬁíznivci poezie soutûÏili o pﬁízeÀ pﬁísné
poroty ve 4 vûkov˘ch kategoriích a nakonec do
mûstského kola, které probûhne 25. a 26. dubna
v Praze 8, postoupilo 7 úãastníkÛ, z toho 6 je z Prahy 14. Kromû toho porota udûlila je‰tû 8 ãestn˘ch
uznání, z nichÏ 5 zÛstalo u nás v Praze 14. Recitující pouÏívali nejrÛznûj‰í formy projevu – vãetnû sezení na podlaze ãi prÛbûÏného pﬁedkládání obrázkÛ
divákÛm, takÏe to byla opravdu zajímavá podívaná.
text a foto: ves





 























 

























Jarní úklid na Černém Mostě
Obyãejn˘ úklid a kolik v sobû tentokrát skr˘val pﬁekvapení. Byl první jarní den a lep‰í poãasí se snad ani nedalo
vymodlit pﬁi srovnání s pﬁedcházejícími dny: azurová obloha, ráno teplota na nule. Bylo za pût minut deset a vypadalo to, Ïe snad nikdo nepﬁijde. Nakonec se ale pﬁed radnicí
se‰lo na tﬁi desítky dobrovolníkÛ s dûtmi. V minul˘ch letech
jich nikdy nebylo víc neÏ deset. Bylo znát, Ïe k úklidu sídli‰tû spojily své síly kyjská farnost s ãeskobratrskou z Rajské zahrady a nechybûlo ani komunitní centrum Mot˘lek.
Na‰e radnice poskytla modré igelitové pytle, k tomu jste si
mohli zapÛjãit rukavice. Dobrovolníci se rozdûlili do skupinek, které pak podle mapky vyrazily do terénu. Naplnûné
pytle jsme zanechali na nûkolika místech, jeÏ byla vyznaãena na mapkách, podle kter˘ch je pak naloÏila a odvezla
radniãní multikára. Po skonãení úklidu jsme se se‰li na kyjské faﬁe, kde pan faráﬁ pﬁipravil grilování a kde mne ãekalo
poslední z pﬁekvapení. V‰ichni dobrovolníci se tu navzájem
pﬁi odpolední siestû pﬁedstavili a vûﬁte, nevûﬁte, na úklidu
âerného Mostu se podílelo ‰est národností: kromû âechÛ
dvû Nûmky, Slovenka, ãerno‰ka z Brazílie, Polák a americk˘ manÏelsk˘ pár, cestující po svûtû, kter˘ se o akci doãetl
v Listech Prahy 14! Nyní lze doufat, Ïe díky pﬁíkladu této
„internacionální“ pomoci se pﬁí‰tí rok poãet dobrovolníkÛ
rozroste téÏ o místní obãany.
text a foto: j‰
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Informace z jednání
Rady MČ Praha 14
Na svém 59. jednání dne 24. 2.
Rada mimo jiné
Vzala na vûdomí informaci o prÛbûhu grantového ﬁízení v oblasti sportovních, kulturních
a volnoãasov˘ch aktivit v roce 2009 a schválila pﬁidûlení grantov˘ch prostﬁedkÛ v této
oblasti
Vzala na vûdomí rezignaci Renaty Hu‰kové
na funkci ãlena dozorãí rady Správy majetku
Praha 14, a. s. ke dni 3. 6. 2008 a jmenovala
ãlenem dozorãí rady Správy majetku Praha 14,
a. s. Jaroslava Báãu, zastupitele Mâ Praha 14
ke dni 28. 2. 2009
Souhlasila se zkrácením v˘povûdní lhÛty
o 1 mûsíc pro nájemce nebytov˘ch prostor o celkové v˘mûﬁe 164,70 m2 v 1. podzemním podlaÏí objektu polikliniky ã. p. 902, ulice Gen.
Janou‰ka
Souhlasila se zakoupením nového motorového vozidla Ford Transit Kombi Van za úãelem
poskytování peãovatelské sluÏby v Praze 14
Nesouhlasila s návrhem na umístûní stavby
parkovi‰tû na pozemku parc. ã. 2653/14, k. ú.
Kyje, areál âeskobrodská ã. p. 1174 (b˘val˘
LAKTOS).
Schválila pro ‰kolní rok 2009/2010 v souladu
se ‰kolsk˘m zákonem, ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ v˘jimku z poãtu dûtí ve tﬁídách M·.
Schválila plán oprav na rok 2009
Opravy se t˘kají objektÛ, které spravuje Správa majetku Praha 14, a.s. Jedná se o velké
opravy za 28 750 000 Kã, bûÏné opravy za
32 452 000 Kã a revize za 1 500 000 Kã.

Na svém 60. jednání dne 9. 3.
Rada mimo jiné
Vzala na vûdomí zprávu o ãinnosti kontrolního v˘boru ZMâ Praha 14 za rok 2008 a jeho
plán ãinnosti na rok 2009
Vzala na vûdomí informaci o vyúãtování grantÛ pﬁidûlen˘ch v roce 2008
Granty byly pﬁidûleny v ãástce 2 200 000 Kã,
dodateãnû byly pﬁidûleny radou a zastupitelstvem pﬁíspûvky a dary v ãástce 318 700 Kã,
v lednu 2009 byla vrácena na úãet ÚMâ nedoãerpaná ãástka 10 460,15 Kã. Celková ãástka
vyãerpan˘ch grantÛ a ostatních finanãních prostﬁedkÛ ãiní 2 508 239,85 Kã
Souhlasila s Komunitním plánem sociálních
sluÏeb ve správním obvodu Praha 14 pro území
Mâ Praha 14
Souhlasila s poskytnutím finanãního daru ve
v˘‰i 40 000 Kã Obãanskému sdruÏení pro provoz Centra integrované onkologické péãe za
úãelem nákupu potﬁebn˘ch pomÛcek

Souhlasila s vyuÏitím nebytov˘ch prostor o celkové v˘mûﬁe 164,70 m2 v 1. podzemním podlaÏí objektu polikliniky ãp. 902 ul. Gen. Janou‰ka jako archiv a skladové prostory pro potﬁeby
Mâ Praha 14
Souhlasila s pﬁidûlením dvoulet˘ch grantov˘ch
prostﬁedkÛ v oblasti sociálních a návazn˘ch sluÏeb pro roky 2009 a 2010
Schválila vyhlá‰ení grantového ﬁízení pro
základní ‰koly zﬁizované Mâ Praha 14 na podporu projektÛ zamûﬁen˘ch na prevenci sociálnû patologick˘ch jevÛ pro Ïáky základních ‰kol
Vyhlá‰ení tohoto grantového programu je koncipováno jako prÛbûÏná v˘zva. Koneãn˘ termín
pro podání Ïádostí je stanoven 31. kvûten 2009.
K rozdûlení je urãeno 200 000 Kã.
Schválila 1) uzavﬁení smlouvy o monitoringu
uÏívání návykov˘ch látek na území Mâ Praha
14 a zaji‰Èování v˘mûnného programu mezi Mâ
Praha 14 a Stﬁediskem prevence a léãby drogov˘ch závislostí DROP IN o. p. s., 2) finanãní
spoluúãast z rozpoãtu Mâ Praha 14 max. ve
v˘‰i 20 000 Kã
Souhlasila se zámûrem Mâ Praha 14 získat
do svûﬁené správy nemovitostí pozemky
v Kyjích – b˘valé vlastnictví spoleãnosti Kovo‰rot, nyní vlastnictví spoleãnosti ZKL-VRL
Praha a. s. v˘mûnou za jiné pozemky, pﬁíp.
v˘kupem
Souhlasila se zámûrem Mâ Praha 14 získat do
svûﬁené správy pozemky parc. ã. 784/3 a parc.
ã. 784/4 k. ú. Hloubûtín od spoleãnosti âeské
nemovitosti, a. s.

Usnesení 11. jednání
ZMČ Praha 14
Na svém 11. jednání dne 17. 3. 2009
Zastupitelstvo MČ Praha 14
Zvolilo MUDr. Kateﬁinu Pavlíãkovou ãlenkou
Rady Mâ Praha 14 – neuvolnûná funkce
Vzalo na vûdomí informaci o plnûní úkolÛ
zastupitelstva
Vzalo na vûdomí zprávu o ãinnosti Rady Mâ
Praha 14 za II. pololetí roku 2008
Vzalo na vûdomí 22., 23., 24. a 25. rozpoãtové opatﬁení Mâ Praha 14 v roce 2008
Vzalo na vûdomí 1., 2. a 3. rozpoãtové opatﬁení Mâ Praha 14 na rok 2009
Vzalo na vûdomí úpravu schváleného rozpoãtu Mâ Praha 14 na rok 2009
Schválilo zprávu o ãinnosti kontrolního v˘boru ZMâ Praha 14 za rok 2008 a jeho plán ãinnosti na rok 2009
Schválilo plán ãinnosti finanãního v˘boru ZMâ
Praha 14 na období bﬁezen 2009–bﬁezen 2010
Schválilo 1. úpravu finanãního plánu Mâ Praha 14 na rok 2009
Stanovilo mûsíãní odmûny za v˘kon funkce

neuvolnûn˘m ãlenÛm ZMâ Praha 14 s úãinností od 1. 4. 2009
Schválilo pﬁidûlení grantov˘ch prostﬁedkÛ
z grantového ﬁízení Mâ Praha 14 v sociální
oblasti pro rok 2009
Schválilo pﬁidûlení dvoulet˘ch grantÛ v oblasti sociálních a návazn˘ch sluÏeb pro roky 2009
a 2010. UloÏilo Radû informovat jednotlivé
Ïadatele o pﬁidûlení grantu a podepsat darovací smlouvy
Schválilo úpln˘ pﬁevod nebytového prostoru
ã. 543 v ãp. 1087 ul. Ciglerova za cenu dle znaleckého posudku stávajícímu nájemci
Schválilo realizaci úplatného pﬁevodu objektÛ
ãp. 625, 626, 668, 669 na pozemcích parc. ã.
566/27, 566/28, 566/29 566/31 jiného vlastníka
v ul. Karda‰ovská k. ú. Hloubûtín do osobního
vlastnictví podle zákona ã. 72/1994 Sb.
Schválilo uzavﬁení kupní smlouvy na prodej
ãásti pozemku parc. ã. 119 o v˘mûﬁe 318 m2
v k. ú. Kyje za cenu 480 Kã/m2
Schválilo uzavﬁení kupní smlouvy na prodej
ãásti pozemku parc. ã. 2818/1 o v˘mûﬁe cca
100 m2, k. ú. Kyje za 480 Kã/m2
Schválilo uzavﬁení kupní smlouvy na prodej
pozemkÛ parc. ã. 784/3 a 784/4 v k. ú. Hloubûtín za 3,55 mil. Kã
Schválilo v˘kup ãásti pozemkÛ parc. ã. 2031
a 2034/1 zastavûn˘ch veﬁejnou komunikací
o celkové v˘mûﬁe 154 m2 (novû parc. ã. 2031/2
o v˘mûﬁe 133 m2 a 2034/3 o v˘mûﬁe 21 m2)
v k. ú. Hloubûtín za 838 Kã/m2
Schválilo zámûr získat pozemky parc. ã. 807/3,
807/4, 837/1, 837/7, 837/8, 837/9, 837/10,
837/11, 837/12 a 1424/16 v k. ú. Hloubûtín
o celkové v˘mûﬁe 784 m2 do svûﬁené správy
nemovitostí Mâ Praha 14
Schválilo zámûr získat pozemky parc. ã.
2582/12 a 2582/13 v k. ú. Hloubûtín od âesk˘ch energetick˘ch závodÛ
UloÏilo Radû zahájit jednání s Magistrátem
hl. m. Prahy o pﬁímém pﬁevodu pozemkÛ parc.
ã. 2582/12 a 2582/13, k. ú. Hloubûtín do vlastnictví hl. m. Prahy a následném pﬁevedení
do svûﬁené správy Mâ Praha 14, popﬁ. odkoupení uveden˘ch pozemkÛ za cenu cca
10 000 Kã
Schválilo zámûr Mâ Praha 14 získat do svûﬁené správy nemovitostí pozemky v k. ú. Kyje mezi
ulicemi ManÏelÛ Dostálov˘ch a Travná, které
jsou ve vlastnictví spoleãnosti ZKL-VRL, a.s.
Schválilo uzavﬁení kupní smlouvy na v˘kup pozemkÛ parc. ã. 793/58, 793/59, 793/80
a 793/87 v k. ú. Kyje pod komunikacemi za celkovou kupní cenu 1 667 620 Kã
Schválilo smlouvu o bezúplatném pﬁevodu
movitého majetku mezi Mâ Praha 14 a Úﬁadem
práce hl. m. Prahy
Schválilo komunitní plán sociálních sluÏeb ve
správním obvodû Praha 14 pro území Mâ Praha 14
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Schválilo zﬁízení odlouãeného pracovi‰tû (2 tﬁídy M·) v objektu Sadská 530, Hloubûtín od
1. 9. 2010
Souhlasilo s uzavﬁením splátkového kalendáﬁe
na dobu 3 let za pozdní úhradu nájemného za
uÏívání bytu v ul. Bobkova ãp. 747
Souhlasilo s pﬁedloÏením projektové Ïádosti
„sníÏení energetické nároãnosti budovy Z·
Vybíralova“ s celkov˘m rozpoãtem ve v˘‰i
46 mil. Kã projektu v rámci vyhlá‰ené v˘zvy
k pﬁedkládání projektov˘ch Ïádostí v Operaãním programu Praha – Konkurenceschopnost.
Schválilo 1) poskytnutí 7,5 % podílu zpÛsobil˘ch v˘dajÛ projektu ve v˘‰i 3,5 mil. Kã z rozpoãtu Mâ Praha 14, 2) financování nezpÛsobil˘ch v˘dajÛ projektu
UloÏilo Radû projednat poÏadavky z diskuse se
zástupci ã. p. 1089, ulice Cíglerova, Praha 9
a podat písemnou zprávu na pﬁí‰tí zasedání
Zastupitelstva Mâ Praha 14

Komise majetková (4. 3.)
Komise souhlasila s pronájmem ãásti pozemkÛ parc. ã. 2768/13 a 1753/1 o celkové v˘mûﬁe
cca 142 m2 v k. ú. Kyje spoleãnosti PANAS,
s.r.o. za 100 Kã/m2/rok a dále doporuãila moÏnost prodeje tûchto pozemkÛ za vy‰‰í cenu, neÏ
v souãasné dobû nabízí Ïadatel (tj. více neÏ
550 Kã/m2); komise nesouhlasila s prodejem
ãásti pozemkÛ parc. ã. 1296 a 2736/2 o celkové v˘mûﬁe cca 49 m2 v k. ú. Kyje manÏ. RÛÏiãkov˘m za úãelem zﬁízení parkovacích míst
z dÛvodu plánované v˘stavby bytÛ formou
nástavby na domû ãp. 906, ale doporuãila, aby
k odkupu v˘‰e uveden˘ch pozemkÛ manÏelé
RÛÏiãkovi doloÏili písemné souhlasy v‰ech
podílov˘ch spoluvlastníkÛ bytového domu
a zároveÀ navrhli, za jakou cenu by v˘‰e uvedené ãásti pozemkÛ odkoupili; komise souhlasila s prodejem pozemkÛ, které vyuÏívá bytové druÏstvo Chvalská jako pﬁedzahrádky
o celkové v˘mûﬁe 181 m2 za nabízenou cenu
2 000 Kã/m2 a nesouhlasila s prodejem ãásti
pozemkÛ o celkové v˘mûﬁe 193 m2, které vyuÏívá bytové druÏstvo k parkování vozidel.
Doporuãila, 1) aby BD doloÏilo situaci parkovacích stání vã. rozmûrÛ a moÏnosti zaji‰tûní
prÛjezdnosti veﬁejné obsluhy, zásobování a zb˘vající obyvatele vnitrobloku Horou‰anská,

Chvalská, Podûbradská, 2) projednání prodeje
v komisi Ïivotního prostﬁedí a v komisi dopravní; komise nesouhlasila s poskytnutím pﬁíspûvku manÏelÛ Rezkov˘ch na v˘stavbu inÏen˘rsk˘ch sítí – vodovodního ﬁadu v k. ú. Hostavice
ve v˘‰i 100 000 Kã; komise souhlasila s prodejem objektÛ ãp. 625, 626, 668, 669 na pozemcích parc. ã. 566/27, 566/28, 566/29 566/31 jiného vlastníka v ul. Karda‰ovská do osobního
vlastnictví; komise doporuãila pro‰etﬁit radû
situaci nepovoleného vjezdu od pozemku parc.
ã. 228/2 v k. ú. Hostavice v ul. Novozámecké
a nedoporuãuje tento vjezd legalizovat a ponechat jako funkãní.

Hloubûtín. Komise byla informována o v˘sledcích preventivnû bezpeãnostní akce s názvem
„Herna“ na území na‰í mûstské ãásti dne 27. 2.,
kdy za úãasti sluÏby kriminální policie a vy‰etﬁování, místního oddûlení PâR Kyje, Mûstské
policie hl.m. Prahy, cizinecké policie a zástupce sociálního odboru ÚMâ Praha 14 bylo kontrolováno celkem 8 zaﬁízení (herny, bary, restaurace, pohostinství).

Komise kultury a aktivit volného
času (9. 3.)

Volby se konají ve dnech 5. a 6. ãervna
2009. Probûhnou obvykl˘m zpÛsobem, na
Mâ Praha 14 v 31 volebních okrscích. BliÏ‰í informace, vãetnû umístûní volebních okrskÛ, budou uvedeny v dal‰ích ãíslech ListÛ
Prahy 14 a na webové stránce ÚMâ Praha 14. V˘zva pro zájemce o práci v okrskové volební komisi (OVK): hlaste se, prosím, na tel. ã. 281 005 253. Upozornûní
k ãinnosti OVK: sãítání volebních v˘sledkÛ se uskuteãní aÏ v nedûli 7. 6. v odpolední aÏ veãerní dobû. Povinné ‰kolení OVK
probûhne dne 14. kvûtna od 16. hod. Za
spolupráci pﬁedem dûkujeme. Informace
k voliãsk˘m prÛkazÛm (VP): VP slouÏí
k hlasování v jakémkoli volebním okrsku
na území âR. PoÏádat o nûj mÛÏe voliã na
obecním úﬁadû v místû svého trvalého pobytu. Îádat o jeho vydání lze jiÏ nyní v informaãní kanceláﬁi Úﬁadu m. ã. Praha 14,
nejpozdûji v‰ak 21. 5., osobnû s platn˘m
obãansk˘m prÛkazem, nebo písemnû s úﬁednû ovûﬁen˘m podpisem. Vyzvednout jej lze
od 21. 5. do 3. 6.
Mgr. Jiﬁí Kry‰tof
vedoucí obãanskosprávního odboru

Komise byla seznámena se zámûrem uspoﬁádat pracovní schÛzku zástupcÛ neziskov˘ch
a spoleãensk˘ch organizací a pﬁíspûvkové organizace KVIZ Praha 14 v Galerii 14 k problematice vyuÏití Kulturního domu Kyje a tvorbû
jeho programu v roce 2010. Byl vysloven poÏadavek na pﬁedstavení zámûru ãinnosti KD Kyje.
âlenové komis byli dále seznámeni s nov˘mi
fakty t˘kajícími se revitalizace KD a s v˘sledky grantového ﬁízení v oblasti kultury, sportu
a volnoãasov˘ch aktivit. V rámci diskuse se
zab˘vali otázkou forem grantového ﬁízení v dal‰ím období. Z diskuse vyplynuly poÏadavky na
moÏnou úpravu grantového ﬁízení, nav˘‰ení rozpoãtu na grantové ﬁízení a stanovení priorit
ÏadatelÛ.

Komise bezpečnostní
a protidrogová (9. 3.)
Komise povûﬁila Ing. ·tourala a Jana âerníka zpracováním informace o plnûní úkolÛ mûstskou ãástí v poÏární ochranû dle Statutu hl.m.
Prahy (pﬁenesená pÛsobnost zákona ã. 133/1985
Sb. o poÏární ochranû) a tuto pﬁedloÏit na pﬁí‰tím jednání komise. Komise doporuãila Radû
ke schválení materiály: „Program prevence kriminality Mâ Praha 14 na léta 2009–2012“
a „Akãní program prevence kriminality Mâ Praha 14 na rok 2009“. Komise si vyÏádala doplnûní zprávy „Monitoring uÏívání návykov˘ch
látek na území Mâ Praha 14“, která byla zpracována organizací Drop In o.p.s., o lokalitu

Vypuštění rybníku
Pﬁi modernizaci traÈového úseku mezi Prahou – Libní a Bûchovicemi
bude rekonstruován také Ïelezniãní most pﬁes dolní ãást Kyjského rybníku, kter˘ bude v prÛbûhu prací vypu‰tûn. Aby se k mostu stavbaﬁi dostali i zespodu, musí nejprve vytvoﬁit sypanou pﬁíjezdovou komunikaci vãetnû zásypu pod klenbami. Kompletní rekonstrukci a sanaci Ïelezniãního
mostu má podle schválené projektové dokumentace a stavebnû technick˘ch postupÛ na starosti spoleãnost INSKY Ústí nad Labem – divize
Lovosice. Dokonãení první etapy je plánováno na konec ãervna, druhé
pak i s vytvoﬁením umûlého ostrova do konce ﬁíjna. Ve‰keré pouÏité stavební materiály pro zﬁízení pﬁíjezdov˘ch komunikací a zásyp prostoru
pod Ïelezniãním mostem budou z ekologicky nezávadn˘ch materiálÛ
pod dohledem správce rybníka – LesÛ hl. m. Prahy.
vok

Volby do Evropského
parlamentu

Pozvánka na Den Země
V úter˘ 28. dubna mezi 10. a 18. hodinou bude pﬁed stanicí metra Rajská zahrada probíhat informaãní kampaÀ, kterou u pﬁíleÏitosti
svátku Den Zemû pﬁipravil odbor ochrany prostﬁedí Magistrátu
hl.m.Prahy. KampaÀ je zamûﬁena na rÛzná témata ochrany Ïivotního
prostﬁedí a odpadového hospodáﬁství, pro dûti jsou pﬁipraveny nejrÛznûj‰í hry, související s obaly a odpady, k dispozici budou zdarma
rÛzné informaãní materiály. Na akci se bude podílet svozová spoleãnost PraÏské sluÏby a.s., Elektrowin, Ekolamp, zákl. or. âSOP-Koniklec. Srdeãnû vás zve odbor Ïivotního prostﬁedí ÚMâ Prahy 14.

dvoustranu pﬁipravil: j‰
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Představujeme: Jiří Šebek

S

eriál rozhovorÛ se ãleny Zastupitelstva Mâ Praha 14 pokraãuje tentokrát
s Jiﬁím ·ebkem (SNK ED). Povoláním stavební technik. V Zastupitelstvu
Mâ Praha 14 pÛsobí od roku 1994 jiÏ tﬁetí volební období, kdy byl po urãitou dobu ãlenem místní rady, pﬁedsedou bezpeãnostní komise, ãlenem v˘boru pro
správu majetku a uvolnûn˘m radním. V souãasné dobû je ãlenem zastupitelstva,
pﬁedsedou majetkové komise, ãlenem komise územního plánu a pﬁedsedou ‰kolské
rady v Z· Generála Janou‰ka.
Co podstatného vám dalo studium a vzdûlání do Ïivota?
Po maturitû jsem je‰tû absolvoval pomaturitní studium na Stﬁední prÛmyslové ‰kole stavební a pﬁi dal‰ím studiu jsem obdrÏel prÛkaz
zvlá‰tní zpÛsobilosti v oboru ãinnosti investorské. Pokud ‰lo o teoretické znalosti, vzdûlání
bylo dostaãující. Ale z praktického hlediska
v období pﬁed listopadem 1989 nebylo tolik
moÏností, neustále se dohánûl nûjak˘ pomysln˘
plán, projektanti se zab˘vali typizovanou v˘stavbou, rekonstrukce star‰ích objektÛ se provádûly z materiálÛ, které byly k dispozici na
na‰em znormovaném trhu. Zástupce investora
mûl tedy vût‰inou svázané ruce, a to jak v pﬁípravû, tak realizaci stavby. Musely se vyplÀovat
neustále nûjaké tabulky, coÏ pﬁi centrálních ãi
závazn˘ch úkolech státního plánu zabíralo vût‰inu ãasu. To se zmûnilo po listopadu 1989, kdy
se objevily nové technologie a druhy materiálÛ,
vût‰ina z nich mûla nové a pro nás neznámé
vlastnosti. Stavebník si nyní mÛÏe v rámci pﬁedpisÛ dovolit stavby, které jsou atypické a mohou
se odli‰ovat od ostatních, jako napﬁíklad Tanãící dÛm nebo u nás v Praze 14 stanice metra Rajská zahrada. To je opravdu tﬁída.

Jak jiÏ jsem ﬁekl, ta pﬁekotná v˘stavba vãetnû dal‰ích nástaveb na pÛvodních panelov˘ch
objektech a ve vnitroblocích pÛvodnû zelen˘ch
parcel. A to vût‰inou bez moÏnosti ﬁádného parkování. Ale také prosazení dal‰ího zvy‰ování
koeficientÛ hustoty v˘stavby v územním plánu.
Nejradûji mám v Praze historické centrum mûsta vãetnû nádhern˘ch památek.

Tato komise je pﬁedev‰ím zﬁízená radou, a to
jako poradní orgán. TakÏe rada i zastupitelstvo
mÛÏe zvrátit doporuãení komise. To se ale vût‰inou nestává. PﬁeváÏnû se zab˘vá prodejem
pozemkÛ nebo bytÛ. V pﬁípadech, kdy pozemek
není vhodn˘ k prodeji, doporuãuje radû pronájem v urãité v˘‰i.
V komunální politice se pohybujete uÏ
hezkou ﬁadu let. Je jiná, neÏ byla, kdyÏ jste
do ní vstupoval?

Na palubû Pendolina.
související komunikace vãetnû dokonãení severního obchvatu.
âemu se nejradûji vûnujete ve volném
ãase? Vím, Ïe jste propadl cyklistice a lyÏování.

Na této kombinaci nevidím nic zvlá‰tního,
protoÏe SNK Evrop‰tí demokraté je strana se
stﬁedopravicov˘m zamûﬁením, ale samozﬁejmû se odli‰uje, napﬁ. v pﬁípadû posledního
v˘voje politické situace jsme silnû proevprop‰tí
a podporujeme co nejrychlej‰í ratifikaci Lisabonské smlouvy. V zastupitelstvu máme dohodu o spolupráci s na‰í nejsilnûj‰í stanou
a KDU-âSL.

Vzhledem k tomu, Ïe jsem trávil hodnû ãasu
„jen“ procházkami nebo jízdou na kole bez
urãitého cíle, zaãal jsem se systematicky vûnovat golfu. Hraje se venku, má pevná pravidla
a snaÏíte se dosáhnout co nejlep‰ích v˘sledkÛ.
Je to sport pohodov˘, procházíte kilometry pﬁírodou a celodenní vstupné je v mnoha klubech
levnûj‰í neÏ u jin˘ch sportÛ. Jsem ãlenem golf
klubu Hostivaﬁ a hraji golf na rÛzn˘ch místech.
V zimû zÛstává lyÏování, upﬁednostÀuji sjezdové lyÏování pﬁed bûÏkami. Rád cestuji
s manÏelkou vlakem po ãesk˘ch krajích na
zv˘hodnûnou jízdenku âesk˘ch drah, samozﬁejmû jsem se také svezl jiÏ nûkolikrát Pendolínem.

KdyÏ jsem se pﬁistûhoval do Hostavic, byla
to docela poklidná ãást mûsta se spoustou zelenû. Dnes je to bohuÏel jedno velké staveni‰tû,
kde se zahu‰Èuje v˘stavba dle územního plánu,
a to i bez ohledu na pﬁírodu a mínûní pÛvodních
obyvatel. Na‰e strana je proti jakémukoliv
zahu‰Èování, pokud nebude vyﬁe‰ena zejména
dopravní infrastruktura – viz ucpaná âeskobrodská, Broumarská, Podûbradská a dal‰í s tím

Co vám v Praze, potaÏmo v Praze 14 nejvíce ztrpãuje Ïivot a co naopak je na Ïivotû v metropoli nejlep‰í?

MÛÏete ãtenáﬁÛm pﬁiblíÏit jako pﬁedseda
majetkové komise, jaké má tato komise
kompetence a jak pracuje?

Jaké to je b˘t v zastupitelstvu spoleãnû
s vlastním synem, kter˘ ale na rozdíl od
vás je ãlenem nejsilnûj‰í ODS?

Jak se vám líbí v Hostavicích, kde Ïijete
s rodinou uÏ 15 let?

zela se zde i nesmyslnû skládka uprostﬁed
zástavby, ale k zeleni mûl tady ãlovûk pﬁece
jenom blíÏe. Dnes bych zvaÏoval se do takto
zastavûné obce nastûhovat.

Co povaÏujete za svÛj nejvût‰í Ïivotní
úspûch?
Îe jsem se tehdy nastûhoval s rodinou do
novû vzniklé Prahy 14, a to do ãásti Hostavic,
která je‰tû v té dobû byla sice rozkopaná, nachá-

Pﬁipou‰tím, Ïe dnes je jiná, progresivnûj‰í,
více svázaná dohodami v politick˘ch klubech
jednotliv˘ch stran, je i více ovlivnûna obsazením
rady mûstské ãásti.
Do svého tﬁetího volebního období v roce
2006 jste vstupoval s tûmito prioritami:
pﬁednostní ﬁe‰ení kritické dopravní situace a její zlep‰ení, zkvalitnûní úklidu komunikací, údrÏby zelenû, chodníkÛ a dûtsk˘ch
hﬁi‰È a v neposlední ﬁadû roz‰íﬁení provozních hodin pro veﬁejnost na ÚMâ Praha 14 na v‰echny pracovní dny. Jak dalece jste spokojen s realizací tûchto priorit
v praxi?
Ne v‰e se vÏdy daﬁí, a to zejména, kdyÏ z jednatﬁicetiãlenného zastupitelstva jsem byl zvolen za na‰í politickou stranu pouze sám.
Myslíte si, Ïe se nám daﬁí pﬁedsedat EU?
Na tuto otázku nemohu zodpovûdnû odpovûdût. Z mého pohledu nemám prozatím Ïádn˘ch pﬁipomínek.
Existuje vÛbec nûjak˘ spolehliv˘ recept na
to, jak pﬁestát ekonomickou krizi?
Osobnû bych doporuãil trochu skromnosti,
odhad vlastních moÏností a zdrav˘ selsk˘
rozum.
za ãtenáﬁe ListÛ se ptal
Jaroslav ·míd

01-07_P14 23.3.2009 16:43 Stránka 6

co se dûje nejen v regionu
6 • DUBEN 2009

Kulturní
DUBEN

Velikonoční trhy
neziskových organizací
V pondûlí 6. dubna se na prostranství u ka‰ny na koneãné stanici metra âern˘ Most bude
konat Velikonoãní trh. Od l3 do l7 hodin zde
budou neziskové organizace z Prahy l4 prodávat své v˘robky a drobné dárkové pﬁedmûty.
Po celé odpoledne bude na krytém podiu program pro dûti a jistû je potû‰í moÏnost povozit
se na ponících. Pﬁijìte se pobavit a vybrat hezké velikonoãní dárky pro své blízké.

Invaze rostlin v G14
Ve stﬁedu 8. dubna v 17 hodin bude v Galerii 14, nám. Plk. Vlãka 686, âern˘ Most zahájena v˘stava obrazÛ Kateﬁiny Skoﬁepové nazvaná Invaze rostlin. Kateﬁina Skoﬁepová vyrÛstala
v prostﬁedí umûlecké rodiny svého dûdeãka, spi-

PRAHA 14

a sportovní akce radnice

zá‰titou starosty a potrvá do 30 dubna. Otevﬁena bude vÏdy v úter˘, stﬁedu a ãtvrtek 14–18
hodin a v nedûli 14–17 hodin. Vstup voln˘.

Milostná lyrika
v proměnách času
Dne 15. dubna od 18.30 hodin se uskuteãní
v Galerii 14 koncert souboru Musica dolce vita.
Na programu budou skladby A. Vivaldiho,
G. F. Händela, J.S.Bacha aj. Vstup voln˘.

Dojmy z Černého Mostu
ve fotografii
Do Centra vzdûlávání a veﬁejného internetu
(CVVI), MaÀákova 745, âern˘ Most zveme dne
24. dubna od 18 hod. na pﬁedná‰ku Rudolfa
Zemka nazvanou Dojmy z âerného Mostu ve
fotografii. Pﬁedná‰ející svÛj vztah k fotografování této lokality charakterizoval slovy: „Aã je
to k neuvûﬁení, i okrajové praÏské sídli‰tû mÛÏe
mít nûco jako svou zvlá‰tní romantickou atmosféru. Jde jen o to, nûjak ji zviditelnit. Pokud se
to tﬁeba pomocí barevné fotografie povede, pak
si ji uvûdomíme. A právû o zachycení prchav˘ch okamÏikÛ se snaÏí série náladov˘ch diapozitivÛ âerného Mostu a jeho okolí, které
v rÛzn˘ch denních a noãních dobách mÛÏe b˘t
dokonce i malebné. Jde o pokus vidût zdánlivû
v‰ední vûci nev‰edním pohledem, vidût je trochu jinak a snad i trochu hezky.“

Svatojiřská pouť

sovatele Bohumila ¤íhy, nositele Andersenovy
ceny za dûtskou literaturu. Malování vÏdy bylo
jejím koníãkem, nicménû její profesní Ïivot se
v minulosti ubíral jin˘m smûrem. Po studiích
na V·CHT se zab˘vala daÀovou problematikou. Od roku 1995 pracuje také jako ilustrátorka. Na v˘stavû v Galerii 14 pﬁedstaví svoje obrazy s rostlinn˘mi motivy. V˘stava se koná pod

Jako kaÏdoroãnû srdeãnû zveme na Svatojiﬁskou pouÈ v Hloubûtínû, která se koná v sobotu 25. dubna. PouÈ bude zahájena v 10 hodin
m‰í svatou v kostele sv. Jiﬁí. Na podiu na prostranství pﬁed Penny marketem vystoupí divadlo Trakaﬁ, Jarmareãní kutálka, PouÈoví muzikanti a PraÏsk˘ pouÈov˘ orchestr. Pro dûti
zahraje pohádky divadlo Hraãka a mohou se
tû‰it na pouÈové atrakce – ﬁetízkov˘ kolotoã
houpaãky, autodráhu, nafukovací hrad aj. Chybût nebudou ani stánky s tradiãním pouÈov˘m
zboÏím, obãerstvením a sladkostmi. Souãástí

Čarodějnice u Kyjského rybníku
Po loÀském zku‰ebním pokusu tolik oblíbeného pálení ãarodûjnic dojde poslední dubnov˘ den roku leto‰ního k jejímu opakování. Pﬁed
rokem se totiÏ v kyjské restauraci U Eriky a pﬁilehl˘ch prostorech vystﬁídaly na tﬁi stovky spokojen˘ch „paliãÛ“ od dûtského po kmetsk˘ vûk.
Také letos bude uÏ od 17 hodin pﬁipraven bohat˘ program pro dûti se zajímav˘mi soutûÏemi,
hrami i taneãky se sladk˘mi a ply‰ov˘mi odmûnami. Na dûtském hﬁi‰ti vedle restaurace navíc
kaÏd˘ z mal˘ch úãastníkÛ dostane zdarma ‰pekáãek k opékání. V 19.30 hod. dojde ke stﬁídání stráÏí a z druhé strany restaurace bude zapá-

len oheÀ pro dospûlé, kter˘ ti nejodváÏnûj‰í
mohou zkou‰et pﬁeskoãit, jiní si na nûm po vzoru dûtí opeãou buﬁty, dal‰í dají tﬁeba pﬁednost
steakÛm, nabízen˘m restaurací. Pﬁed rokem
byli náv‰tûvníci moc spokojeni s doprovodem
hudební skupiny BaÈa & KNB (pozor, neplést
s KGB!), a tak bude tahle kapela vyhrávat k tanci i poslechu po celou dobu konání tohoto zábavného setkání. Poﬁádá jej pﬁíspûvková organizace KVIZ Praha 14, která garantuje dostatek
zábavy, jídla i pití, stejnû jako velmi pﬁíjemné
poãasí. Ostatnû, pﬁijìte se pﬁesvûdãit, jste srdeãnû zváni.
vok

poutû budou po cel˘ den tradiãní vepﬁové hody
na Staré hospodû.

KVùTEN

Obrazy Milana Dufka
Ve stﬁedu 6. kvûtna zveme do Galerie14,
nám. Plk. Vlãka 686, âern˘ Most na vernisáÏ
v˘stavy obrazÛ Milana Dufka. BliÏ‰í informace o v˘stavû a autorovi se dozvíte v pﬁí‰tích
Listech.

Milostná dueta
Srdeãnû zveme do Galerie 14 na pûveck˘
koncert nazvan˘ Milostná dueta. Zaãátek koncertu je 13. 5. v 18.30 hodin, vstup voln˘.

PRAHA 14 TOUR – tenisový
turnaj ve čtyřhrách
V sobotu 16. kvûtna od 8 hodin se uskuteãní na kurtech Z· Bﬁí VenclíkÛ tenisov˘ turnaj
ve ãtyﬁhﬁe pro dospûlé neregistrované hráãe.
Prezence 7.30–7.50 hodin, startovné 50,– Kã.

Májování
V sobotu 23. kvûtna se bude konat v zahradû zámeãku v Hostavicích 6. roãník pﬁehlídky
divadelních souborÛ Májování, jeÏ poﬁádáme
spoleãnû s Dolními Poãernicemi, kde probûhne rovnûÏ bohat˘ program v areálu zámeckého parku. BliÏ‰í informace budou v kvûtnovém
vydání ListÛ.

Dětský den
Jako kaÏd˘ rok poﬁádáme ve spolupráci se
spoleãností Coca-Cola oslavu Dne dûtí, která se
uskuteãní v sobotu 30. kvûtna od l0 do l4 hodin
na fotbalovém hﬁi‰ti TJ Slavoj Hloubûtín. Pro
dûti zde bude pﬁipraveno mnoÏství soutûÏí,
zábavn˘ch atrakcí a na podiu bohat˘ program.
V‰e upﬁesníme v pﬁí‰tím ãísle ListÛ Prahy l4.
Poznámka: Hlavním poﬁadatelem akcí je
pﬁíspûvková organizace KVIZ Praha 14.
Zmûna programu vyhrazena.

STAROČESKÝ
JARMARK
Farnost Kyje a âern˘ Most ve spolupráci s Mâ Prahy 14 poﬁádají staroãesk˘
jarmark v sobotu 2. kvûtna od 14 hodin
u kostela Sv. Bartolomûje v Kyjích.
Program: • Rotyka – skupina historického ‰ermu z období pozdní gotiky •
Schola Speciale Familiae, rodinná skupina stﬁedovûk˘ch muzikantÛ pod vedením Vlastislava Matou‰ka • Stﬁedovûk˘
fakír • Ukázka lidov˘ch ﬁemesel, trhovci
• Obãerstvení
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Divadlo Horní Počernice (program na duben)
Votuzská 379,
pokladna: tel. 281 860 174,
www.divadlopocernice.cz.

âtvrtek 2. dubna v 19.30 hod.
MÁJ / Karel Hynek Mácha
MáchÛv Máj v podání jediného herce – Báry
Hrtanové je v ﬁadû dosavadních interpretací tou
nejvíc akãní a nejvíc komediantskou.
Sobota 4. dubna v 15 hod.
O DOBRU A ZLU / Radovan Snítil
na motivy BoÏeny Nûmcové
Jak v‰ichni víme, není zlo bez dobra a naopak dobro bez zla. Ví to ov‰em i samotné Dobro se Zlem? Divadelní spoleãnost Julie Juri‰tové.
Podûlí 6. dubna v 19.30 hod.
BARONKY / Michael Mackenzie
Skuteãn˘ hereck˘ koncert Evy Holubové
a Zuzany BydÏovské skr˘vá mnohá pﬁekvapení i fascinující zvraty v pﬁíbûhu o baronce a její
oddané a zanedbané sluÏce.
Stﬁeda 15. dubna v 19.30 hod.
SOUSEDKA / Pierre Chesnot
V hlavních rolích francouzské komedie
o dvou osamûl˘ch lidech, kteﬁí se setkají uprostﬁed léta v PaﬁíÏi, Hana Seidlová a Luká‰ Vaculík. Produkce: Docela velké divadlo
Sobota 18. dubna v 16 hod.
POSLEDNÍ LÉTO / John Murell
Komediálnû ladûná hra ze Ïivota slavné diva-

Snímek z pﬁedstavení Sousedka.
delní divy 19. stol. Sáry Bernhardtové. Po pﬁedstavení jste srdeãnû zváni na slavnostní kﬁest
knihy Moje divadelní cesta – pÛl století s ochotníky v Horních Poãernicích ve vzpomínkách
reÏiséra Vladimíra Stoklasy.
Nedûle 19. dubna v 15 hod.
JAK TRAUTENBERK DùLAL
KRAKONO·OVI DUCHA
Klasickou ãinoherní pohádku hraje divadlo
Kompanyje.

Pátek 24. dubna v 19.30 hod.
CO V DETEKTIVCE NEBYLO / Arthur
Watkyn
Brilantnû napsaná detektivní komedie se
odehrává v prostﬁedí spoﬁádané anglické rodiny nedaleko Lond˘na. Úãinkují: Petr NároÏn˘, Václav Vydra, Jana ·vandová, Jana Bou‰ková a dal‰í. Produkce: Agentura Harlek˘n,
s.r.o.
Stﬁeda 29. dubna v 19.30 hod.
S PYDLOU V ZÁDECH
Postaviãka prostého lidového chytráka, kter˘ se zaplétá v ‰achové partii mocn˘ch, poskytuje vynikajícímu Josefu Dvoﬁákovi prostor pro
ﬁadu brilantních klaunsk˘ch ãísel.
Tímto pﬁedstavením se rozlouãíme s kamenn˘m divadlem a od 5. kvûtna pro vás
budeme osm t˘dnÛ hrát na letní scénû Divadlo v pﬁírodû. Dûkujeme v‰em divákÛm za
jejich pﬁízeÀ v divadelní sezónû 2008–09.
Pokladna divadla je otevﬁena od pondûlí do
ãtvrtka 16–18 hodin a hodinu pﬁed kaÏd˘m pﬁedstavením.
Rezervace vstupenek je moÏná na tel. ãísle 281 860 174 v pokladních hodinách. Nevyzvednuté rezervace se vrací do prodeje tﬁi dny
pﬁed termínem konání. Zmûna programu vyhrazena.

Chvalský zámek
v dubnu

PRŮLOMOVÉ ROZHODNUTÍ NEJVYŠŠÍHO
SOUDU V KAUZE TRUDIE BRYKSOVÉ

1.–12. 4. Ateliér Krupka – v˘stava kniÏních vazeb a bibliofílií
1.–12. 4. Evropské v˘tvarné centrum pro
postiÏené dûti SnûÏenka – v˘stava detailÛ obrazÛ malovan˘ch postiÏen˘mi dûtmi a fotografií dokumentujících tento projekt
1.–12. 4. Vyhynulé formy – Doc. PhDr.
Eli‰ka âabalová – instalace kniÏních forem
1.–12. 4. „Má kniha“ – v˘stava prací studentÛ Ateliéru obalov˘ a kniÏní design Fakulty umûní Ostravské univerzity
1–12. 4. Sen o domovû – 5. roã. v˘tvarné
akademické pﬁehlídky prací dûtí – SHM Klub
Praha-Kobylisy, v˘stava je spojená s benefiãní aukcí ve prospûch V˘chodního Timoru
16.–30. 4. – Nové sdruÏení praÏsk˘ch
umûlcÛ – kolektivní v˘stava praÏsk˘ch umûlcÛ pﬁedstavující jejich rÛznorodou tvorbu.
Mezi ãleny NSPÚ patﬁí malíﬁi, sochaﬁi i grafici rÛzného zamûﬁeni
28. 4. – Virtuózní dua napﬁíã staletími –
od 19.30 hod. âeské smyãcové duo: Lucie
Sedláková HÛlová – housle, Martin Sedlák –
violoncello.
Chvalsk˘ zámek, Horní Poãernice, telefon
281 860 130, www.chvalskyzamek.cz, infocentrum@pocernice.cz, spojení z koneãné
stanice metra âern˘ Most, bus 221, 222, 223,
261, 273, 353, 303, 304, 398, první zastávka
– Chvaly.

Dne 17. 2. 2009 vynesl Nejvy‰‰í soud âR prÛlomové rozhodnutí, jímÏ potvrdil nárok paní Trudie Bryksové podle § 27 zákona ã. 119/1990 Sb. na jednorázovou ãástku 100 000 Kã za úmrtí jejího manÏela brigádního generála in memoriam Josefa Brykse ve vûzení v roce 1957 (o osudu manÏelÛ Bryksov˘ch jsme psali v Listech ã. 12/2008, 1 a 2/2009). Nejvy‰‰í soud âR se vÛbec poprvé
ve své historii zab˘val v˘kladem tohoto paragrafu, tj. za jak˘ch okolností mají pozÛstalí
nárok na uvedenou ãástku v pﬁípadû, Ïe jejich
blízk˘ zemﬁel ve vûzení v období komunistického reÏimu. Nejvy‰‰í soud âR konstatoval, Ïe zákon ve své obecnosti stûÏí mohl
pamatovat na v˘jimeãné skutkové okolnosti
tohoto pﬁípadu, a proto je tﬁeba vzít v úvahu
i jeho „lidsk˘ a morální rozmûr“. Pokud se
tak dﬁíve nestalo, pak je zﬁejmé, Ïe „stát neplní to, k ãemu se sám zavázal.“ âástka 100 000
Kã neznamená „náhradu újmy za Ïivot ãlovûka, n˘brÏ jde o symbolické od‰kodnûní jako
v˘raz omluvy jeho nejbliÏ‰ím za to, co se stalo a stát se nemûlo“. Nejvy‰‰í soud odhlédl
od formalistického posuzování, zda Josef Trudie Bryksová s advokátem Lubomírem Müllerem.
Bryks zemﬁel bûhem prvního, ãi druhého
v˘konu trestu, a stejnû tak za nepodstatné oznaãil, zda od‰kodnûní by mûlo poskytnout ministerstvo obrany ãi ministerstvo spravedlnosti. (Obû tato ministerstva poukazovala na svoji formální
nepﬁíslu‰nost v této poloÏce od‰kodnûní.) Nejvy‰‰í soud âR tak pﬁípad posoudil v duchu nálezÛ
Ústavního soudu âR, které se zab˘valy kauzami SvûdkÛ Jehovov˘ch, perzekuovan˘ch za minulého reÏimu.
Lubomír Müller,
dvoustranu pﬁipravil: j‰, foto: archiv redakce
advokát a právní zástupce T. Bryksové
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Křesadlo za rok 2008

JAHODOVÉ MENU
Novinka! Nabízíme moÏnost pronájmu
na‰í nové zku‰ebny. Prostor je vybaven pro
tvÛrãí ﬁádûní rockov˘ch kapel i DJ’s. Více
informací u správce zku‰ebny na telefonním
ãísle 733 335 727.
Na‰e kluby jsou pro vás otevﬁeny takto:
Jahůdka: v úter˘ a ve stﬁedu od 9 do 11
hod., ve ãtvrtek od 15 do 17 hod., v pátek od
9.30 do 11.30 hod.
Jahůdková školička: pondûlí a ãtvrtek
od 8 do12 hod. Rezervaci míst ve ‰koliãce
je nutné provést telefonicky u vedoucí Kateﬁiny Cibulcové, tel: 721 601 333, vÏdy do
18 hod. pﬁedchozího dne.
Plavání miminek ve vanû: po domluvû
s paní Dvoﬁákovou, tel. 604 740 435.
Jahoda: pondûlí, úter˘ a ãtvrtek od 15 do
19 hod.
Džagoda: pondûlí, stﬁeda a pátek od 15 do
20 hod.
Terénní pracovníky Karolínu a Martina mÛÏete potkat na ulici v pondûlí a ãtvrtek od 15 do 20 hod.
Více informací o jednotliv˘ch klubech
a aktuálních akcích najdete na na‰ich stránkách www.jahodaweb.cz.
Tû‰íme se na Vás!

Dětské studio
POHÁDKA
Bobkova777
Praha 9-âern˘ Most
www.vpohadce.cz

Duben v Pohádce
17. 4. DEN OTEV¤EN¯CH DVE¤Í
spojen˘ se zápisem do Dopolední ‰koliãky
Pohádka.
Od 15 hodin si mÛÏete prohlédnout prostory studia, seznámit se s jeho aktivitami
a shlédnout malé divadelní pﬁedstavení na‰eho dramatického krouÏku v 16 a 17.30 hod.
Tatínkovská sobota
So 18. 4.–16–18 hod. – Tradiãní setkání
tatínkÛ a dûtí, povelikonoãní ping pongov˘
turnaj rodinn˘ch t˘mÛ.
Pravidelné odpolední aktivity
rozvrh na www.vpohadce.cz.
Volná místa: stﬁedeãní V˘tvarné hrátky,
úterní Sportík – cviãení pro kluky 3–6 let
Kontakt: Jitka ·indeláﬁová
tel. 739 03 44 35
e-mail: jitka.sindelarova@vpohadce.cz
www.vpohadce.cz

Cena pro obyãejné lidi, kteﬁí dûlají neobyãejné vûci
Vpodveãer 17. bﬁezna byl cenou Kﬁesadlo odmûnûn za
svou dlouholetou dobrovolnou ãinnost v obãanském sdruÏení JAHODA Jakub Radek. Ocenûní pﬁebral z rukou manÏelky primátora Radky Bémové a herce Tomá‰e Töpfera,
kter˘ je patronem tohoto ocenûní od samého poãátku, tedy
devát˘m rokem. Slavnostní veãer se konal v rezidenci primátora hlavního mûsta Prahy za úãasti v‰ech deseti ocenûn˘ch dobrovolníkÛ a jejich hostÛ. Radkovi patﬁí velk˘ dík
v‰ech zamûstnancÛ obãanského sdruÏení JAHODA. KP

10. VÝROČÍ BERÁNKU
Srdeãnû zveme v‰echny b˘valé i stávající ãleny ‰koliãky Beránek, v‰echny pﬁátele
a pﬁíznivce na velkou jarní oslavu, která probûhne v sobotu 18. dubna od 14 hodin v prostorách MC Klubíãko âern˘ Most, Vlãkova
1067, Praha 9. Na programu bude promítání, sdílení, hry, divadlo, tvoﬁení a posezení
u dobrého jídla. Pﬁi pûkném poãasí táborák
a opékání buﬁtÛ na zahradû. Moc se na v‰echny tû‰íme!
Helena Hofmanová,
Krist˘na Vavru‰ková a Katka Boudová

Mateﬁské centrum
Klubíãko YMCA Praha
E-mail:novakpm@volny.cz
www. praha.ymca.cz/klubicko

Dopolední programy:
V dopoledních hodinách probûhnou tyto
jednorázové programy:
8. 4. Velikonoãní tvoﬁení pro maminky a dûti:
Veselé Velikonoce
22. 4. Stimulaãní skupina pro dûti Hrajeme
si a uãíme se s ptákem Zlobivákem od 10.15
29. 4. Semináﬁ pro rodiãe Umím se pﬁimûﬁenû prosadit? 10. 30–11.30 hod.
Volné herny otevﬁeny i v tûchto dnech od
9.30 hod. Vstup zdarma, v pﬁípadû vyuÏití
herny vstup 30 Kã.

Odpolední programy: beze zmûn.
Veãerní programy:
Cviãení Aby záda nebolela, bude od dubna probíhat pro velk˘ zájem vÏdy v úter˘
19.30–20.30 hod. (kromû druhého úter˘ v mûsíci).
Beranice, setkání maminek probûhne 8. 4.,
Duchovní veãer 7. 4. Kavárniãka pro maminky bude otevﬁena 22. 4. Zaãátek programÛ vÏdy od 20 hod.
13. 4. Pondûlí velikonoãní – neprobíhá pravideln˘ program. Veãerní cviãení podle dohody se cviãitelem.
Tû‰íme se na v‰echny! Podrobné informace
o akcích získáte na níÏe uveden˘ch tel. ãíslech.
vedoucí: Ing. Mgr. Marie Nováková
775 204 208
zástupce: Mgr. Lucie Pernicová
777 596 163
pernicova.lucie@seznam.cz.

DDM na Černém Mostě
Generála Janou‰ka 1060,
tel. fax.: 286 889 428
info-cm@ddmpraha9.cz
www.ddmpraha9.cz
Pletená pomlázka – 7. 4., 15–17 hod,
cena: 45 Kã, vûk 8–18 let
Pﬁijìte si vlastnoruãnû uplést pomlázku
na pondûlní koledu. Nutná rezervace.
Den pln˘ filmu – 15. 4., 14–18 hod.,
vûk: 7–15 let, zdarma
Oblíbili jste si animované filmy jako je
Kung Fu Panda, Doba ledová nebo Roboti?
Pﬁijìte si k nám uÏít správnou filmovou atmosféru.
Den zemû – 22. 4., 15–17 hod, vûk 5–99
let, akce zdarma
Pro dûti i rodiãe budou pﬁichystána soutûÏní stanovi‰tû na zahradû DDM. Dozvíte
se zajímavosti o pﬁírodû i její ochranû. Pro
kaÏdého soutûÏícího malá odmûna. Nutná
rezervace.
Rej ãarodûjnic – 24. 4., 16–18 hod.,
cena: 30 Kã, pro dûti od 3 do 10 let, v doprovodu rodiãÛ. Nutná rezervace pﬁedem. Rej
mal˘ch i velk˘ch ãarodûjnic a kouzelníkÛ.
Tanec, soutûÏe, pro kaÏdého mal˘ dáreãek.
âarodûjná astrologie – 29. 4., 18–20
hod., cena: 20 Kã, vûk úãastníkÛ: 28–58 let
ZáÏitkov˘ semináﬁ – propojení magie,
tarotu a astrologie k obohacení sebepoznání
a sebeproÏívání – jak nás posilují Ïivly, které nám chybí a které dominují. Seance v pﬁedveãer zahánûní zla – pálení ãarodûjnic.
âarodûjné odpoledne – 30. 4., 14–16
hod., vûk: 7–15 let, cena: 20 Kã
Pﬁijìte si k nám vyzkou‰et své létající
dovednosti a získat leteck˘ prÛkaz ãarodûjnice. Nutná rezervace pﬁedem. S sebou ko‰tû a ‰átek, popﬁípadû prÛkazkové foto.
Akce klubu MOST:
Zemû zamy‰lená – Velikonoce v Blatné
9. 4.–13. 4., dûti od 9 do17 let, cena:
700 Kã,
Hry, soutûÏe, noãní bojovka,vaﬁení na
ohni, aquapark. Nebude chybût pletení pomlázky, barvení vajíãek a pondûlní koleda.
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Miminka, přijďte si zaplavat!

Od loÀského listopadu nabízí o. s. Jahoda na âerném Mostû, Vybíralova 969 ve spolupráci s plaveck˘m klubem Delfínek moÏnost plavání pro
miminka od ‰esti t˘dnÛ vûku. Miminka plavou ve vanû, napu‰tûné po okraj pitnou vodou, v pﬁíjemném prostﬁedí. Pod vedením instruktorky se rodiãe nauãí, jak s miminkem správnû ve vanû zacházet, jak ho otuÏovat a jak rozvíjet jeho psychomotorické schopnosti. Zaãít lze uÏ v 6 t˘dnech vûku
dítûte, ale samozﬁejmû i kdykoliv potom. Pokud vás bude plavání bavit, mÛÏete s Delfínkem pokraãovat v kurzech plavání v bazénu. Máte zájem?
Pokud ano, kontaktujte paní Dvoﬁákovou na ã. 604 740 435.
ves, foto autorka a archiv Jahody

Diskuse nad Komunitním plánem Zajíček na koni
Na konci loÀského roku byl zpracován návrh Komunitního plánu rozvoje sociálních sluÏeb, kter˘ je zamûﬁen na pomoc lidem, kteﬁí se ocitnou v nepﬁíznivé sociální situaci. Tento plán se soustﬁedí na zaji‰tûní sluÏeb a dal‰ích aktivit zlep‰ujících Ïivot seniorÛ, obãanÛ se zdravotním handicapem, ohroÏen˘m rodinám s dûtmi, dûtem, mládeÏi a pﬁíslu‰níkÛm men‰in. Letos koncem února byl uãinûn dal‰í krok k uvedení tohoto
dokumentu do praxe – jeho projednání s obãany Prahy 14, kteﬁí dostali moÏnost cel˘ materiál je‰tû jednou pﬁipomínkovat. Setkání uvedl starosta Ing. Miroslav Fronûk spolu se zástupkyní Mgr. Jitkou Îákovou.
Návrh plánu, dÛvody a okolnosti jeho vzniku pak v prezentaci pﬁedstavil vedoucí odboru sociálních vûcí
a zdravotnictví Mgr. David BeÀák. Poté jiÏ obãané podle sv˘ch preferencí pracovali na formulování pﬁipomínek. Na závûr v‰ichni dostali prostor ke shrnutí sv˘ch pﬁipomínek. V˘sledn˘ návrh Komunitního
plánu byl schválen Radou a Zastupitelstvem Mâ Praha 14.
J·P

Jak začít v životě
znovu?
Milí sousedé, rádi bychom vás pozvali na
dal‰í âAJOV¯ VEâER, tentokrát na téma
„Jak mohu v Ïivotû zaãít znovu?“ do Heﬁmánku, Vybíralova 969, âern˘ Most, ve
stﬁedu 8. dubna od 19 hodin. Kromû toho
bychom rádi pﬁi pﬁíleÏitosti Velikonoãních
svátkÛ nabídli ZDARMA v‰em, kdo nejsou
ãleny církve DVD s filmem JEÎÍ· a CD
s profesionální nahrávkou celého Nového
zákona v MP3.
Za Církev bratrskou, ¤KC farnost, KﬁesÈanské spoleãenství a Církev Slovo Ïivota:
Mgr. Pavel Trefn˘ – 775 024 742, rajska.zahrada@centrum.cz.

Pro veřejnost
* Otevﬁen˘ závod
v bûhu psÛ na cviãi‰ti v Kyjích –
Hodûjovská ul.
25. dubna od 10 hodin.
* Kurzy pro zaãáteãníky
ve v˘cviku a chovu psÛ
21. 4. od 17 hodin

Motýlek
informuje…
Velmi nám záleÏí na tom,
aby byli klienti Mot˘lku se
sluÏbami, které jim poskytujeme, spokojeni. To, jak na‰e
celoroãní úsilí vnímají klienti Centra denních sluÏeb,
vypl˘vá z jimi vyplnûn˘ch dotazníkÛ. V nich
mûlo padesát rodiãÛ dûtí s postiÏením moÏnost
hodnotit poskytovanou péãi. ¤ada odpovûdí nás
natolik potû‰ila, Ïe bychom se alespoÀ o nûkolik z nich rádi podûlili se ãtenáﬁi ListÛ:
„Dcera k vám chodí ráda, nejradûji má zpívání. Dûlá pokroky a je ‰Èastná!!!“ „Chválím
pozitivní pﬁístup a atmosféru. Líbí se mi, Ïe se
dûti neporovnávají.“ „Nevím, kde jinde bychom
sehnali uãitele flétny, kter˘ by mûl takovou trpûlivost s nesoustﬁedûn˘m dítûtem a tak respektoval jeho zvlá‰tnosti.“ „Dûlá mi radost vûdomí,
Ïe dítû tráví smysluplnû voln˘ ãas pod dohledem odborníkÛ, mám moÏnost kontaktu s rodiãi, ãelícími podobn˘m problémÛm a v neposlední ﬁadû nûkolik hodin volného ãasu.“ „Pﬁi
plavání jsem ‰Èastná, Ïe se na ‘kﬁiãící, divné‘
dítû nikdo nedívá skrz prsty. Je to úÏasné,
mÛÏeme se uãit a je to pro nás i spoleãenská
událost.“

VÁS ZVE 1. kvûtna do GALERIE 14
(nám. Plk. Vlãka 686, âern˘ Most II) na
âARODùJNICE a 1. MÁJ S PRAHOU 14.
Pﬁijìte se spoleãnû pobavit a zahrát si…
Ve 14 hod. slavnostní zahájení a divadélko pro
malé dûti
Od 15 hod. VOZENÍ NA KONÍCÍCH
ZDARMA
Kromû toho v˘tvarné hry, v˘roba masek a májky, sportovní radovánky – uvnitﬁ nebo venku,
Od 16.30 ãarodûjnick˘ prÛvod Prahou 14.
Celé odpoledne: workshopy neziskovek z Prahy 14, zajíãkova alotrie o v˘hry i nev˘hry…
Více o akci: Jitka Nehasilová: 605 014 765
Akci podpoﬁili: Mâ Praha 14, Globus, IKEA
a dal‰í. 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…

O problémech
s bydlením
KCR Heﬁmánek novû nabízí poradenství
v oblasti bydlení a prevence ztráty bydlení.
Obãané, kteﬁí se ocitli v nepﬁíznivé sociální situaci a mají v této oblasti problém ãi jen otázky,
se mohou obracet se sv˘mi dotazy na tel.
724 761 196 v pracovních dnech od 10 do 16
hod. Mohou také psát na emailovou adresu:
kcr.hermanek@seznam.cz. Uvedené kontakty
lze vyuÏít i pro objednání na osobní schÛzku.
Osobní konzultace probíhají ve stﬁedu od 14 do
18 hod. a v pátek od 9 do 12 hod. v Centru Welcome (Heﬁmánek, Vybíralova 969).
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Komunitní centrum
MOTÝLEK

KCR
Heřmánek

Na co se můžete
těšit v dubnu:

kcr.hermanek@seznam.cz,
www.prorodinu.cz,
tel: 724 761 196, 281 862 342

3. 4. (pátek) 17.30 aÏ
20.30 hod. – Pﬁedná‰ka
pro veﬁejnost o metodû
Handle®, která pomáhá v diagnostice a terapii ﬁady neurov˘vojov˘ch odli‰ností (autismus, DMO, dyslexie, úrazy mozku, opoÏdûn˘
v˘voj ﬁeãi, hyperaktivita, poruchy pozornosti apod.) Pﬁedná‰ka je zdarma. 4. 4. (sobota)
– 5. 4. (nedûle) – Základní kurz Handle pﬁístupu. BliÏ‰í informace na www.handle.org
(anglicky), pﬁihlá‰ky a podrobnosti na telefonu 607 600 341 (Jana Baptie)
6. 4. (pondûlí) – Na velikonoãních trzích
neziskovek na âerném Mostû (od 13 do
17 hod.) najdete ná‰ stánek s vizovick˘m peãivem a dal‰ími voÀav˘mi velikonoãními
v˘robky.
Yamaha – hudební ‰kola zahájila v Mot˘lku spoleãné v˘ukové hodiny pro dûti od
4 mûsícÛ do 4 let. Lekce probíhají v pátek od
9 do 10 hod., informace a rezervace na tel.
732 655 396.

Akce klubu Pacific:
2. 4. (ãtvrtek) – Klubov˘ v˘let do Aquaparku Lagoon v LetÀanech – vstupné hradí
klub, sraz u Pacifiku v 15 hod., návrat v 19 hod.,
lístky na MHD s sebou!
7. 4. (úter˘) – Klubácké velikonoãní tvoﬁení – pﬁijìte si k nám ozdobit kraslice a pﬁipomenout si dal‰í velikonoãní tradice. 14 aÏ
17.30 v klubu Pacific.
10. 4. (pátek) – Velikonoãní peãení – V Pacifiku si pﬁipravíme a nazdobíme ty nejlep‰í
velikonoãní perníãky – 14–17 hod. v klubu.
17. 4. (pátek) – Filmov˘ klub Pacifiku –
film si mÛÏete vybrat sami – 15–17 hod.
22. 4. (stﬁeda) – VII. Meziklubov˘ turnaj
ve fotbálku – tentokrát v Jahodû, zúãastní se
kluby Pacific, DÏagoda a Autobus. V 16.30
registrace, ukonãení a vyhodnocení ve 20 hod.
Pﬁejeme v‰em ãtenáﬁÛm krásné
Velikonoce!
Zuzana Jelenová, pﬁedsedkynû
SdruÏení na pomoc dûtem s handicapy
KC Mot˘lek, Vlãkova 1067
tel. 281 912 081, 775 964 765
www.motylek.org

Děti, na Černý Most přijede divadlo!
11. dubna 10 hodin Tﬁi ãuníci –
Divadlo Neklid
25. dubna 10 hodin Biblické pﬁíbûhy:
MojÏí‰
16. kvûtna 10 hodin Neboj sa –
Divadlo Neklid
Program Mateřského centra
Heřmánek
Pondûlí – Hrajeme si s maminkou –
pﬁíprava dûtí na kolektiv , M. Îilková
Úter˘ – Zdravá strava a Ïivotní styl,
J. Nûmcová
Z témat vybíráme: 7. 4. Jak pﬁipravit své
dítû do ‰koly a co od ‰koly oãekávat, 14. 4.
Zdravé pﬁebalování (Ing. Scholzová), 28. 4.
Povídání o kojení, bioobleãení, atd.
âtvrtek – Zpíváme s maminkou, pozor
jiÏ od 9.30 hodin!
Pátek – Jak obstát v nároãné Ïivotní situaci? Napﬁ.: Ztratila jsem partnera, Jak vaﬁit
za pár penûz? Jde to, Narodilo se nám postiÏené dítû.
Už jste vyzkoušeli Irské tance?
V dubnu si zatanãíte ZDARMA s taneãní skupinou Gall-tir. Kurzy jsou otevﬁené pro v‰echny vûkové kategorie. Skvûlá
moÏnost relaxace a zábavy! Stﬁeda od 18
hod. pro dûti, od 19 hod. pro mládeÏ a dospûlé.
Aby záda nebolela nabízíme rehabilitaãní cviãení na míãích pod vedením zku‰ené terapeutky Mgr. Ivy Nesnídalové! Cviãení je také vhodné pro tûhulky! Úter˘ od
17 hod., stﬁeda od 19.15.
Do you speak English?
Hledáte nûkoho na konverzaci v angliãtinû?
Pﬁipravujete se zpátky do práce a potﬁebujete se v angliãtinû zdokonalit?
Nabízíme vám kurz angliãtiny s rodilou
mluvãí za vynikající cenu!
âtvrtek 10.30 hod. Hlídání dûtí je zaji‰tûno v budovû KCR Heﬁmánek

Jarní prázdniny jsme si užili
Letos poprvé jsme se na jarní prázdniny
vydali do Orlick˘ch hor do vesniãky SedloÀov,
kousek od De‰tného. Snûhu tady bylo plno a na
sjezdovce, která byla od na‰í chaty vzdálená
asi 300 metrÛ, se dalo lyÏovat po celou dobu
pobytu. Hned vedle sjezdovky byl svah pro
nelyÏaﬁe – na bobování, takÏe i ti men‰í si pﬁi‰li na své. Zvládli jsme uspoﬁádat i malou zimní olympiádu – sjezd i slalom, jak na lyÏích,

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

Velikonoãní dílny 5. dubna – Pﬁed pﬁíchodem Velikonoc chystáme dílny nedûlního tvoﬁení s T˘nkou a to v nedûli
5. dubna od 14 hod. v prostorách Obãanské inspirace. Jste srdeãnû zváni!

KrouÏky a kurzy Studia Inspirace
V‰echny aktuální informace najdete na
na‰em webu: www.obcanskainspirace.cz.
SluÏba hlídání dûtí v hernû opût ve stﬁedu a v pátek v hernû od 9. hod. 30,– Kã hodina.
Jarní burza dûtsk˘ch vûcí a hraãek –
pátek 17. dubna 10–16 hod.
Potﬁebujete prodat kvalitní vûci, ze kter˘ch va‰e dûti vyrostly nebo okoukané
hraãky a tﬁeba koupit jiné? MÛÏete je pﬁinést ve dnech 13.–16. 4. a v pátek zaﬁídíme
prodej u nás. Více informací na na‰em webu
nebo na telefonu 776 046 112.
Bezplatná sociálnû právní poradna
Obãanské inspirace âern˘ Most roz‰íﬁila
od bﬁezna provoz! Na konzultaci s právniãkou mÛÏete pﬁijít bez objednání kaÏdou
stﬁedu a pátek 10–12 hod. Informace a objednávky do poradny na tel.: 776 046 112,
281 918 473.
Dotazy do poradny mÛÏete zasílat
i e-mailem: info@obcanskainspirace.cz.
Hezké velikonoãní svátky pﬁeje va‰e
sdruÏení pro obãany âerného Mostu –
Obãanská inspirace!

tak i na bobech a lopatách – kluzácích. A ti
‰ikovnûj‰í, kteﬁí splnili ãasov˘ limit a pﬁísné
podmínky, získali i ﬁidiãsk˘ prÛkaz na boby ãi
na kluzák.
Tﬁetí den vyrostlo na zahradû chaty nûkolik
snûhulákÛ prapodivn˘ch tvarÛ a odpoledne jsme
zajeli do Nového Mûsta nad Metují na prohlídku muzea a mûsta a nechybûla ani spoleãná
náv‰tûva cukrárny. O SedloÀovû jsme se hodnû
dovûdûli ve zdej‰í v˘stavní síni, kterou jsme
mûli moÏnost si prohlédnout a obdivovali jsme
také loutky a dal‰í plastiky z dílny zdej‰í v˘tvarnice – ﬁezbáﬁky paní Haldové.
O na‰e Ïaludky se vzornû starala paní Hornová z Litovle, která pro nás pﬁipravovala velice chutná jídla, nûkolikrát nám upekla i dobré
koláãe, koblíÏky a dal‰í pochoutky.
Moc se nám na horách líbilo a domluvili
jsme se, Ïe pﬁí‰tí krok pﬁijedeme do SedloÀova
v Orlick˘ch horách opût.
âlenové turistického oddílu Orion –
93. PS âern˘ Most
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Gymnázium Praha 9 Chodovická s poboãkou v Praze 14 se ve ‰kolním roce 2008/2009
zapojilo do ‰kolního recyklaãního programu
Recyklohraní. Program poﬁádají neziskové
spoleãnosti ASEKOL, ECOBAT a EKO-KOM,
které zaji‰Èují sbûr a recyklaci vyslouÏil˘ch elektrozaﬁízení, baterií a obalÛ. Cílem projektu je
zv˘‰it povûdomí o tﬁídûní odpadÛ u mladé generace a také zajistit recyklaci drobn˘ch vyslouÏil˘ch elektrozaﬁízení a baterií v co nejvy‰‰í
míﬁe. V rámci projektu Recyklohraní je na‰e
‰kola vybavena sbûrn˘mi nádobami na pouÏité baterie a drobné elektrozaﬁízení. Sbûrné nádoby poskytnuté spoleãnostmi ASEKOL
a ECOBAT jsou umístûny u vchodu do ‰koly. KaÏd˘ Ïák mÛÏe do ‰koly nosit nepotﬁebné
drobné elektrospotﬁebiãe (napﬁíklad star˘ mobil,
kalkulaãku, telefon, elektrohraãku, drobné poãítaãové vybavení, discman nebo MP3 pﬁehrávaã), baterie a akumulátory. Na‰i Ïáci se zapojují také do zábavn˘ch her a soutûÏí, v˘tvarn˘ch
ãi fotografick˘ch úkolÛ a kvízÛ z oblasti tﬁídûní a recyklace odpadÛ, které organizátoﬁi projektu zadávají. Za nasbírané vyslouÏilé baterie
a drobná elektrozaﬁízení a splnûné úkoly získává na‰e ‰kola body, za nûÏ ÏákÛm budeme moci
poﬁídit rÛzné uãební pomÛcky, hry i vybavení
pro voln˘ ãas. Katalog odmûn a dal‰í informa-

ce o projektu jsou k dispozici na www.recyklohrani.cz.
·kola nasbírala v soutûÏi jiÏ 275 bodÛ.
O posledních 75 bodÛ se zaslouÏily studentky
3.A Smlsalová, Balabánová, Hartmanová a Brádlerová v˘robou „ekojeÏka“ (nádoby na recyklaci baterií) a studenti 5.A vyplnûním dotazníku o sbûrn˘ch místech pro elektroodpad.
Rodiãe, i vy se mÛÏete do Recyklohraní zapojit. Máte-li doma vybité baterie ãi vyslouÏilé
drobné elektrospotﬁebiãe, vûnujte je sv˘m
dûtem. Zajistíte tak jejich recyklaci a dûtem
pomÛÏete získat body na nákup odmûn.
Mgr. I. Veverková, profesorka zemûpisu
(s vyuÏitím www.recyklohrani.cz)

















































Třídíme odpady v rámci Recyklohraní

PRIMÁRNÍ PREVENCE MÁ ZELENOU
V tomto ‰kolním roce probíhá na území na‰í mûstské ãásti pûtilet˘ preventivní program. Jeho
cílem je posílit u nejmlad‰í generace toleranci a úctu k sobû i k druh˘m, nauãit ji lépe zvládat
obtíÏné situace a pﬁedejít tak závislostem na drogách, kriminalitû nebo agresivnímu chování.
Programem procházejí Ïáci 4.–8. tﬁíd základních ‰kol. Lektoﬁi z obãanského sdruÏení Prospe, které zvítûzilo ve veﬁejné zakázce Mâ
Praha 14, docházejí v rámci vyuãování pravidelnû do tﬁíd a snaÏí se dûti
pozitivnû ovlivÀovat. Spolupráci
nabízejí také rodiãÛm ÏákÛ, kteﬁí
mají na besedách s odborníky moÏnost dozvûdût se víc o tom, jak na
své dûti v˘chovnû pÛsobit. Do programu se aktivnû zapojují v‰echny
‰koly na území mûstské ãásti: Z·
Bratﬁí VenclíkÛ, Z· Generála
Janou‰ka, Z· Hloubûtínská, Z·
Chvaletická, Z· ·imanovská a Z· T˘m lektorÛ o.s. PROSPE.
foto: archiv o.s. PROSPE
Vybíralova. Na úsilí o zdrav˘ v˘voj
svûﬁen˘ch dûtí se v˘znamnou mûrou podílejí i pedagogové na ‰kolách. Podrobné informace jsou
k dispozici na internetov˘ch stránkách jednotliv˘ch ‰kol nebo na adrese obãanského sdruÏení
www.prospe.cz. Na va‰e otázky a námûty rád odpoví vedoucí programu Mgr. Radek Markus, email: primarka@centrum.cz.
RM

















Je‰tû v únoru jsme se zúãastnily tradiãní akce
„Zimní pﬁechod Brd“, která se letos pﬁehoupla
do jubilejního 40. roãníku. KaÏdoroãnû se skautské oddíly vydávají z rÛzn˘ch koutÛ na‰í republiky, aby se spoleãnû setkaly na Kytínské louce,
kde se koná slavnostní nástup. Cestou a v prÛbûhu celého dne si oddíly mezi sebou vymûÀují své vlastnoruãnû vyrobené Brdské kartiãky
a soutûÏí se o to, kdo jich nasbírá více. Letos
jsme vyrazily z Mní‰ku pod Brdy pﬁes Skalku
aÏ do V‰enor a u‰ly jsme kolem 15 km. Ná‰ velk˘ skautsk˘ svátek „Den Sesterství“ jsme oslavily na dvoudenní akci v na‰í klubovnû. Mimo
jiné jsme odvezly vyﬁazené obleãení do charitativního boxu v Hloubûtínû a zahrály si druhou etapu hry o Elfa luãi‰tníka (turnaj v ‰ipkách). Na závûr na‰í akce se konal mal˘ veãerní
prÛvod se svûtly po Satalicích.
Více na: www.skautkyamazonky.blog.cz
EH



Amazonky
přešly Brdy





DOLNÍ POâERNICE, ulice V RÁJI
WWW.JK-POCIN.UNAS.CZ
tel. 605 285 426



















V JK POâIN V RÁJI
V SOBOTU
25. 4. 2009
od 10.00 hodin
– hipoterapie
– svezení na koni
– obãerstvení
– hry a soutûÏe



DEN OTEV¤EN¯CH DVE¤Í







DUBEN 2009 • 11

Maškarní rej
Základní ‰kola Vybíralova je známa sv˘mi
netradiãními akcemi, které odlehãují ÏákÛm
nároãnou a nûkdy ménû záÏivnou v˘uku. Tak
tomu bylo i poslední den pﬁed zaãátkem jarních
prázdnin, kdy uãitelé ruku v ruce se star‰ími
Ïáky uspoﬁádali pro ty mlad‰í ma‰karní rej, kter˘ nebyl pouh˘m defilé masek, ale i pﬁehlídkou
mimo‰kolních aktivit.

A tak se v rychlém sledu za vtipného moderování Ïáka sedmé tﬁídy Filipa Wessnitzera pﬁedstavily maÏoretky, stepaﬁky, rockové i orientální taneãnice, stejnû jako ãlenky Fit studa D.
ZaslouÏen˘ potlesk patﬁil i taekwondistÛm ze
Sonkalu Praha a ‰ikovnému pejskovi cviãitelky Lerlové.
UL
stránky 8–11 pﬁipravila Alena Veselá
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Novinky z městské policie

V

minulém ãísle ListÛ jsme pﬁedstavili
nového vedoucího oddûlení Policie âR
III. – místní oddûlení Kyje se sídlem
u koneãné metra âern˘ Most, tentokrát vedla
na‰e cesta do Vlãkovy ulice u stanice metra Rajská zahrada. Tam je uÏ od roku 2000 ﬁeditelkou Mûstské policie Prahy 14 Ing. Bc. Dana
Hetzlová, se kterou jsme probírali podrobnû
zpracovanou statistikou za loÀsk˘ rok, hovoﬁili o novinkách v ãinnosti mûstské policie a pozornost vûnovali kamerovému systému v na‰í
mûstské ãásti. Zaãnûme tedy statistikou a ﬁeãí
nûkter˘ch ãísel.
„Je jich opravdu celá ﬁada, pokusím se vybrat
z nich jen nûkolik tûch nejzajímavûj‰ích. PﬁestupkÛ v dopravû jsme zaznamenali celkem 17 455,
asi tﬁetinu z toho tvoﬁí poru‰ení zákazu stání, pﬁibliÏnû ‰estinu jízda do zákazu vjezdu, 1 232 stání
na chodníku, ale tﬁeba i 626 pﬁestupkÛ chodcÛ a 21
cyklistÛ. Z pﬁestupkÛ proti veﬁejnému poﬁádku
v územní samosprávû bych uvedla jako nejãastûj‰í
zneãi‰Èování veﬁejného prostranství (celkem
2 179), dále 2 026 poru‰ení tzv. tabákového zákona o zákazu kouﬁení na veﬁejn˘ch prostranstvích,

1 234 nedovolen˘ch záborÛ veﬁejného prostranství, ale také 122 pﬁestupkÛ pejskaﬁÛ a 28 poru‰ení vyhlá‰ky magistrátu ã. 12 z roku 2008 o zákazu poÏívání alkoholick˘ch nápojÛ na veﬁejn˘ch
prostranstvích. V této souvislosti bych se je‰tû zmínila o tom, Ïe v loÀském roce uskuteãnili na‰i lidé
pln˘ch 12 488 kontrol restauraãních zaﬁízení zamûﬁen˘ch zejména na podávání alkoholick˘ch nápojÛ mladistv˘m. A ãtenáﬁe by moÏná zajímalo, Ïe
jsme loni zadrÏeli a pﬁedali Policii âR 28 hledan˘ch osob a nalezli 22 odcizen˘ch vozidel.“
Ze statistik je‰tû plyne, Ïe v na‰í mûstské ãásti jste zaregistrovali 341 vrakÛ motorov˘ch vozidel a odhalili 173 nepovolen˘ch skládek. S tím
moÏná souvisí i to, co statistiky neuvádûjí. Va‰i
lidé jsou na ulicích více vidût, obãas je vidíme
i tam, kde dlouho pﬁedtím ne. Máte uÏ pln˘
stav? A co je u vás vÛbec nového?
„Poprvé za tûch pomalu uÏ deset let, co jsem ve
funkci, se poãet naplnûn˘ch míst blíÏí poãtu tûch
tabulkov˘ch. V na‰em konkrétním pﬁípadû je to
72 resp. 76 osob. Máme tedy je‰tû ãtyﬁi místa volná, ideální by bylo, kdyby se do pﬁijímacího ﬁízení pﬁihlásil nûkdo z místních lidí, coÏ je vzhledem
ke znalosti prostﬁedí znaãná v˘hoda pro obû strany. Ov‰em letos do‰lo u mûstské policie ke zmû-

nû, poÏadavkem je maturita a vûk minimálnû 21
let. Doufám, Ïe do konce roku budeme mít stoprocentní stav. Jinak bychom je‰tû letos rádi
roz‰íﬁili ná‰ vozov˘ park a tﬁi cyklohlídky o dva
motocykly s vyuÏitím zejména pro oblast Kyjí,
Jahodnice a Hostavic. Dále chceme i nadále roz‰iﬁovat dohled na problémov˘ch místech na‰í mûstské ãásti, preventivnû sledovat rÛzné party teenagerÛ, chránit dûti pﬁed dealery drog a ‰ikanou,
kontrolovat bezdomovce a pokraãovat v nekoneãném boji se zneãi‰Èováním veﬁejn˘ch prostranství a drobnou kriminalitou. Novinku v na‰í
preventivní práci moÏná zaregistrovali nûkteﬁí
motoristé uÏ bûhem bﬁezna, kdy se za stûraãi jejich
vozÛ objevili Ïluté nebo modré karty od na‰ich
pﬁíslu‰níkÛ. Îlutá karta je podobnû jako ve fotbalu varováním pro ﬁidiãe, modrá naopak pochvalou tﬁeba za správné parkování.“
No vida, tady by se na oplátku mohl zase
inspirovat fotbalov˘ svaz, i kdyÏ v tom na‰em
velkém fotbalu ani v tom zdej‰ím toho ke chvále zrovna moc není. Ale pojìme zpût k policii
a vûnujme se teì kamerovému systému, se kter˘m se veﬁejnost setkává nejãastûji v televizním
zpravodajství pﬁi pátrání po rÛzn˘ch pachatelích nebo po jejich dopadení.TakÏe, pﬁibliÏte
nám prosím Mûstsk˘ kamerov˘ systém (MKS),
kter˘ Praha buduje postupnû uÏ od roku 1998.
„Jako kaÏdé v˘znamné mûsto musí i Praha ﬁe‰it
specifické problémy v oblasti zaji‰tûní veﬁejného
poﬁádku a pouliãní kriminality. Pro zv˘‰ení bezpeãnosti obãanÛ v na‰í mûstské ãásti je tady instalováno celkem 13 kamer, které jsou v provozu
24 hodin dennû právû v rámci MKS. Tﬁi jsou umístûny v areálu CâM, po jedné má Makro a Ikea,
dal‰í jsou u základních ‰kol Gen. Janou‰ka, Bﬁí
VenclíkÛ, Vybíralova, Chvaletická a Hloubûtínská, tﬁi zb˘vající u metra v Hloubûtínû, v Bryksovû a Mochovské ulici. Chtûla bych zdÛraznit, Ïe
nám moc pomáhají pﬁi zaji‰Èování bezpeãnosti
obãanÛ a slu‰ní lidé z nich nemusejí mít Ïádné obavy, stejnû jako z nûjakého omezování osobní svobody. Kamery jsou volné, sluÏba na operaãním
stﬁedisku s nimi mÛÏe manipulovat, pﬁiblíÏit si
nebo sledovat pachatele, „najet“ na detail SPZ, to
v‰e pﬁi souãasném sledování databáze na poãítaãi, pﬁi vyhledávání na internetu i pﬁi vzájemném
propojení vysílaãkami se zasahující hlídkou, která tak má pﬁesné informace a ví pﬁesnû, co mÛÏe
oãekávat, do ãeho tzv. jde. Tak jsme tﬁeba v posled-

ní dobû na laviãce u stanice metra v Hloubûtínû
zaznamenali v noãních hodinách okradení opilého muÏe, ke kterému si pﬁisedl jeden mladík, druh˘ opodál hlídal, coÏ jako v pﬁímém pﬁenosu sledoval policista v operaãním stﬁedisku, jenÏ
bleskovû informoval nejbliÏ‰í hlídku, která pak
podle jeho pokynÛ zadrÏela v blízkém kﬁoví pachatele, kteﬁí se tam pﬁi jejím pﬁíjezdu schovali. Bez
kamery by to opravdu nebylo tak snadné. I v tomto pﬁípadû je samozﬁejmû v‰echno zaevidováno,
takÏe mohu pro ilustraci uvést dal‰í ãísla za loÀsk˘ rok, tentokrát je to pﬁehled z MKS v Praze 14.
Zaznamenali jsme celkem 76 pﬁípadÛ, z nich bylo
45 oznámeno pﬁímo obãany, 16x dopravní pﬁestupky, 12x poru‰ování veﬁejného poﬁádku, dále
2 dopravní nehody a jednu kapesní krádeÏ.“
Jeden konkrétní pﬁípad jako vystﬁiÏen˘
z ãerné kroniky jste nám uÏ popsala, mÛÏete
uvést je‰tû nûjak˘ sv˘m zpÛsobem zajímav˘.
„Je z února leto‰ního roku, kdy hlídka v Kuãerovû ulici na âerném Mostû kontrolovala vietnamskou ﬁidiãku, stojící se sv˘m vozidlem na
chodníku. Po vyÏádání dokladÛ agresivní ﬁidiãka
nejprve kousla do levé ruky na‰eho stráÏníka,
potom jej surovû kopla do rozkroku a své bûsnûní ukonãila je‰tû úderem do jeho obliãeje. Tomu
v‰emu zkoprnûle pﬁihlíÏel její spolujezdec. Teprve poté ji napaden˘ a hodnû pﬁekvapen˘ stráÏník
zpacifikoval a pﬁedal pﬁivolan˘m kolegÛm z Policie âR. MoÏná, Ïe tenhle pﬁípad vyvolá u nûkter˘ch ãtenáﬁÛ úsmûv, ale svûdãí o nelehké práci policistÛ a samozﬁejmû i policistek. Chtûla bych na
závûr znovu ujistit veﬁejnost z Prahy 14, Ïe mûstská policie je tu skuteãnû pro ni, aÈ se nebojí upozorÀovat nás na problémy, které trápí v‰echny slu‰né lidi, aÈ nám i nadále volá. Ostatnû, proti
pﬁedloÀsk˘m 1 159 telefonick˘m oznámením od

lidí se loni jejich poãet zv˘‰il na 1 382. I to je moÏné povaÏovat za urãit˘ druh dÛvûry v mûstskou
policii, coÏ mû jako její ﬁeditelku tû‰í dvojnásob.“
Dûkuji srdeãnû za rozhovor a na závûr pro
jistotu zopakuji ãísla na Mûstskou policii Prahy 14, která jsou 281 918 886 pﬁímo na operaãní pracovi‰tû do Vlãkovy ulice a ono známé
156. A je‰tû dodám dÛleÏitou informaci, Ïe
stráÏníci z obvodního ﬁeditelství Praha 14 Martin Cikánek a Miroslav Sychra byli ocenûni
medailí Za záchranu Ïivota, Jarmila Vojtûchová se stala stráÏníkem roku 2008. Jejich ãiny si
pﬁiblíÏíme za mûsíc.
Pavel Vokurka, foto: archiv MP Praha 14
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Velikonoce v předstihu
S mûsíãním pﬁedstihem se v klubu seniorÛ
pustili do malování kraslic uÏ na stﬁedeãní schÛzce 11. bﬁezna. Voskovou techniku malování jim
pﬁi‰ly ukázat a nauãit v˘tvarné pedagoÏky Kateﬁina Francová a Eva Vidûãanová. Pﬁinesly
s sebou i speciální kahany a barviãky a tvoﬁení
mohlo zaãít. Bylo aÏ neuvûﬁitelné, jak nádherné
kraslice na‰e seniorky (ale i dva senioﬁi) dokázali za odpoledne namalovat. Na sváteãních stolech se budou pûknû vyjímat!
text a foto: ves

Novinky z klubu
Leto‰ní aktivity se jiÏ
rozjely naplno a nás v Klubu seniorÛ stále pﬁib˘vá –
jsme tím potû‰eni, ale
souãasnû nás to zavazuje,
abychom v ãinnosti nepolevovali. Na‰ím velk˘m
úspûchem z poslední doby
je zaloÏení místní skupiny ââK jen z na‰ich
ãlenÛ, která vznikla 25. února na ustavující schÛzi a je nás v ní 23. UÏ teì se tû‰íme na kvûten,
kdy pojedeme na t˘denní rekreaãní pobyt do
Îelezné Rudy. Na besedu k nám do klubu pﬁi‰la pracovnice sociálního odboru Mâ Praha 14
Alexandra MartinÛ, která nám odpovídala na
otázky, které nás z tohoto oboru zajímaly a také
jsme se od ní dozvûdûli zajímavé informace
o tom, kam se obrátit v krizové situaci, ale i jak
ﬁe‰it nûkteré právní záleÏitosti atd. Dal‰í dÛleÏitou a pﬁínosnou náv‰tûvou byli Bibiana Fuchsová a Jiﬁí Havel z preventivního informaãního
oddûlení Policie âR, kteﬁí nám pustili film
s tématikou „jak se chovat v rÛzn˘ch situacích“
– napﬁ. pﬁi pﬁepadení, loupeÏi, podvodu, domácím násilí apod. Odpovídali i na na‰e ãetné otázky a na závûr nám rozdali nejrÛznûj‰í broÏurky
a informativní materiály s touto tématikou.
Dovolte mi na závûr popﬁát nejen na‰im seniorÛm v Praze 14, ale v‰em obãanÛm za ná‰ klub
krásné pohodové Velikonoce a hodnû zdraví.
Jaroslava Makalová,
seniorská zpravodajka

Prevence kriminality

Je tomu právû rok a jeden mûsíc, co jsme otiskli v Listech dopis jedné na‰í ãtenáﬁky, v nûmÏ
psala o nutrii, která se zabydlela v nejmenované lokalitû na‰í mûstské ãásti, o tom, jak ji hodní
lidé chodí krmit a rodiãe s mal˘mi dûtmi pozorovat. Otiskli jsme tehdy i její fotografii. K na‰í
radosti jsme nyní dostali zprávu, Ïe nutrie byla samiãka, k níÏ se po nûjaké dobû pﬁidal neznámo odkud sameãek a nyní vyvedli pût mláìat. Jsme rádi, Ïe se u nás nutriím líbí a Ïe se tu najdou
lidé, zvlá‰tû mezi seniory, kteﬁí jim nosí krmení. Nejradûji pr˘ mají mrkviãku a jinou zeleninu.
ProtoÏe ale bohuÏel nejsou takoví v‰ichni, tak v zájmu ochrany tûchto zvíﬁat ani tentokrát nezveﬁejníme pﬁesné urãení místa jejich v˘skytu.
red, foto: archiv

VLASTIVĚDNÉ VYCHÁZKY
Sobota 4. dubna MALEBN¯MI MÍSTY KOLEM PùTIKOSTELNÍHO
NÁMùSTÍ – HISTORIE A OSOBNOSTI V PRAÎSKÉM PODHRADÍ
Sraz ve 14 hod. u b˘valé Malostranské kavárny na tram. zastávky 12,
20, 22.
Nedûle 5. dubna KLÁ·TER MINORITÒ S KOSTELEM SV. JAKUBA
– UNGELT
Sraz ve 14 hod. na nástupi‰ti stanice Nám. Republiky – trasy metra B
Nedûle 12. dubna B¤EVNOVSKÉ VILY A USEDLOSTI
Sraz ve 14 hod. na nástupi‰ti stanice Andûl – trasy metra B
Stﬁeda 15. dubna PODOLÍ II. âÁST – PROHLÍDKA VODÁRENSKÉHO MUZEA S PROCHÁZKOU PO ZNÁM¯CH VILÁCH DO
DVORCÒ

Úsek krizového ﬁízení ÚMâ Praha 14 zve
seniory na besedu s pﬁíslu‰níky Útvaru prevence Mûstské policie hl. m. Prahy o bezpeãném chování a ochranû osobního bezpeãí
i majetku. Beseda s poradenstvím se uskuteãní v pondûlí 20. dubna od 14 hodin v Galerii 14, nám. Plk. Vlãka 686, âern˘ Most.
KaÏd˘ senior obdrÏí zdarma osobní alarm,
bezpeãnostní broÏuru, základní mechanické
zabezpeãovací zaﬁízení vstupních dveﬁí bytu
(bezpeãnostní ﬁetízek) a panoramatické kukátko.
F·

Sraz ve 13.45 u tramvajové zastávky Pod vodárnou, tramvaj ã. 3, 17
Nedûle 19. dubna NOVOMùSTSKÁ RADNICE – JESUITSK¯ ¤ÁD
S KOSTELEM SV. IGNÁCE
Sraz ve 14 hod. na nástupi‰ti stanice Karlovo Námûstí – trasy metra B
Sobota 25. dubna JARNÍ VYCHÁZKA Z VRÁÎE DO SV. JANA POD
SKALOU
Pro zdatnûj‰í zájemce pokraãování vycházky pû‰ky do Srbska. Sraz v 8.40
u pokladen nádraÏí Praha – Smíchov, odjezd vlaku v 8.58, odjezd autobusu
ze Sv. Jana v 15.46 zpût do Prahy.
Nedûle 26. dubna PIARISTÉ A KOSTEL SV. K¤ÍÎE – ¤ÁD FRANTI·KÁNÒ S KOSTELEM PANNY MARIE SNùÎNÉ
Sraz ve 14 hod. na nástupi‰ti stanice MÛstek – trasy metra B
Poﬁádá: DÛm seniorÛ Portus, Karolíny Svûtlé 18, Praha 1
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Svorností malé věci rostou,
nesvorností velké věci zanikají

N

á‰ rozhovor se odvíjel ve velmistrovû
pracovnû, která se nachází v místû,
kde stávala mostní Juditina vûÏ. Zde
na nábﬁeÏí stojí rozlehl˘ palác, ve kterém sídlí rezidence kﬁiÏovníkÛ. Jiﬁí Kopejsko, O.Cr.,
velmistr a generál Rytíﬁského ﬁádu kﬁiÏovníkÛ s ãervenou hvûzdou na mne zpoãátku
pÛsobil pﬁísn˘m dojmem, neboÈ je to muÏ
pevn˘ch morálních zásad a velké duchovní
síly, jak˘ch v této zemi uÏ mnoho neÏije.
Bûhem rozhovoru, kter˘ se nakonec protáhl
na témûﬁ dvû hodiny, se ukázal b˘t rovnûÏ
mil˘m spoleãníkem a jeho exkurz po dûjinách nejen kﬁiÏovníkÛ by samozﬁejmû vydal
na mnohem víc, neÏ kolik se vejde na jednu
stránku na‰ich ListÛ. KﬁiÏovníky, kteﬁí patﬁí k men‰ím muÏsk˘m katolick˘m ﬁádÛm,
pojí s Prahou 14 jejich tûsná vazba na Hloubûtín, kde pÛsobí od 13. století dodnes. Na
hloubûtínském hﬁbitovû jsou pochováni
jejich velmistﬁi, v kostele sv. Jiﬁí pÛsobí kﬁiÏovnick˘ faráﬁ a na svoji obnovu ãeká kﬁiÏovnick˘ dvÛr. Jako titulek pro tento rozhovor jsem zvolil jeden ze star˘ch nápisÛ na
meãi velmistra, kter˘ má co ﬁíci i k dne‰ku:
Svorností malé vûci rostou, nesvorností velké vûci zanikají.
MÛÏete nám vysvûtlit, co znamenají jméno a symboly ﬁádu kﬁiÏovníkÛ?
Rytíﬁsk˘ ﬁád kﬁiÏovníkÛ s ãervenou hvûzdou
se vyvinul jako samostatn˘ církevní ﬁád z pÛvodnû laického ‰pitálního bratrstva, které zaloÏila sv. AneÏka roku 1233 pﬁi kostele sv. Nastala v Praze. Ve skuteãnosti se nejednalo o pln˘
rytíﬁsk˘ ﬁád, jehoÏ funkce byla z poloviny
vojenská a mûla za úkol chránit Evropu a Svatou zemi pﬁed nevûﬁícími. Podle nûkter˘ch teorií svÛj rytíﬁsk˘ pÛvod ﬁád odvozuje od prvních
ãlenÛ bratrstva, kter˘mi byli rytíﬁi vracející se
z obrann˘ch válek ve Svaté zemi. Název kﬁiÏovníci vychází ze symbolu kﬁíÏe, kter˘ si rytíﬁi pﬁipevÀovali na svÛj odûv. Nemûli ale za úkol
jen bojovat a chránit území, ale také zaji‰Èovali ‰pitálnickou péãi pro bojovníky a poutníky.
·pitálnictví ve stﬁedovûku zaji‰Èovalo v podstatû nemocniãní a sociální péãi, která byla u nás
z velké ãásti nahrazena zakládáním nemocnic aÏ
v období vlády Marie Terezie a Josefa II. V této
dobû také dochází k rozsáhlému ru‰ení ‰pitálÛ
a klá‰terÛ. Ná‰ ﬁád mimo jiné pﬁi‰el o v˘znamn˘ ‰pitál sv. AneÏky v místech, kde dnes stojí
Národní divadlo.
Hlavním symbolem ﬁádu je ãerven˘ kﬁíÏ,
kter˘ se v prÛbûhu staletí mûnil aÏ do dne‰ní
podoby osmihrotého kﬁíÏe maltézského typu
s ‰esticípou hvûzdou. Právû umístûní ãervené
hvûzdy jak do symbolu ﬁádu i do názvu mûlo
za úkol odli‰it AneÏãiny kﬁiÏovníky od jin˘ch
kﬁiÏovnick˘ch ﬁádÛ, kter˘ch v té dobû na na‰em

území pÛsobilo hodnû. A tak v roce 1252
ﬁád pﬁijímá jako odli‰ující symbol ãervenou ‰esticípou hvûzdu. Je nûkolik teorií,
co má tato hvûzda
symbolizovat. Nûkteﬁí dûjepisci se domnívají, Ïe se jedná
o odkaz na prvního
mistra ﬁádu Alberta ze
Stenberku, kteﬁí mûli
v rodovém erbu hvûzdu. Ta ale byla modrá a osmicípá. Jiná
verze uvádí, Ïe se jedná o symbol betlémské hvûzdy, která
odkazuje na pÛsobení kﬁiÏovníkÛ ve Svaté zemi. Podle ní se
mûlo kﬁiÏovníkÛm
v nûkter˘ch dobách lidovû ﬁíkat betlémité. Nejpravdûpodobnûj‰í variantou je, Ïe tato hvûzda
symbolizuje Pannu Marii (ãemuÏ plnû odpovídá v liturgické symbolice ‰esticípá hvûzda)
a znázorÀuje Pannu Marii pod KﬁíÏem.
Mezi dal‰í symboly ﬁádu patﬁí velmistrovsk˘ klobouk, tzv. galerie a meã jako symboly
rytíﬁské hodnosti a mistra a berla odkazující na
hodnost velmistra jako vysokého církevního
hodnostáﬁe podﬁízeného pﬁímo svatému stolci.
Hodnost velmistra má své historické pozadí
v ﬁádové hierarchii. AÏ do zru‰ení tzv. slezské
ﬁádové vûtve existoval je‰tû titul vratislavského mistra. I praÏsk˘ velmistr se dﬁíve jmenoval
mistr, ale protoÏe docházelo ke zpochybÀování postavení praÏského mistra jako nejvy‰‰ího
pﬁedstaveného ﬁádu, byl mu pﬁiznán titul velmistra, tedy nejvy‰‰ího mezi mistry.
Historie va‰eho ﬁádu je mimoﬁádnû zajímavá a pouãná. Lze se o ní více dozvûdût
napﬁ. z nûjaké knihy?
Rozsáhlou publikaci o historii na‰eho ﬁádu
zpracovali P. V. Bûlohlávek, O. Cr. a P. J. Hudec,
O. Cr. U pﬁíleÏitosti sedmisetletého v˘roãí vzniku ‰pitálního bratrstva. Tato publikace vy‰la
v roce 1930 pod názvem Dûjiny ãesk˘ch KﬁiÏovníkÛ s ãervenou hvûzdou. ProtoÏe se jedná
o star‰í knihu, bude se zájemcÛm obtíÏnû shánût, ale urãitû ji najdou v univerzitní knihovnû
UK a také v Národní knihovnû. V roce 1996
zpracoval PhDr. Milan M. Buben men‰í knihu
o historii na‰eho ﬁádu. Pro pﬁípadné zájemce
o historii ﬁádu bych doporuãoval zaãít touto
publikací, kde získají v pomûrnû krátkém ãase
obecnou pﬁedstavu o ﬁádu a jeho dûjinách.
Pokud se nûkomu nepodaﬁí najít tuto knihu
v univerzitních nebo jin˘ch knihovnách, mÛÏe

nás kontaktovat a budeme se jim je snaÏit zapÛjãit z na‰í konventní knihovny.
Je zajímavé, Ïe kﬁiÏovníci mûli k Hloubûtínu hlub‰í vztah neÏ k jin˘m sv˘m osadám.
âím si to lze vysvûtlit?
Hloubûtín získali kﬁiÏovníci, stejnû jako napﬁ.
ëáblice nebo Dobﬁichovice, jiÏ v roce 1235 od
matky zakladatelky, královny Konstancie Uherské, která je koupila od ¤ádu nûmeck˘ch rytíﬁÛ. Právû Hloubûtín byl jeden ze základÛ kﬁiÏovnického vûna a kﬁiÏovníci o nûj s náleÏitou
starostí peãovali. Pﬁiná‰el také ﬁádu prostﬁedky
na vykonávání ‰pitální péãe, ale ﬁád zde také
rozvíjel ﬁemeslnou ãinnost. Na hloubûtínském
panství se kromû velkostatku nacházel také
uheln˘ dÛl a z historického pohledu velmi dÛleÏitá budova – zájezdní hostinec. ProtoÏe Hloubûtín nebyl souãástí Prahy, v hloubûtínské hospodû se pﬁepﬁahalo koÀské spﬁeÏení koãárÛ
a odpoãívalo pﬁed pﬁíjezdem do Prahy. V této
zájezdní hospodû nûkolikrát nocovala napﬁ.
Marie Terezie pﬁi sv˘ch cestách do Prahy. Snad
právû svou blízkostí k Praze a hlavnímu ﬁádovému domu a historickou hodnotou pro ﬁád byl
v Hloubûtínû zﬁízen hlavní ﬁádov˘ hﬁbitov, kter˘ se nachází uprostﬁed souãasného hﬁbitova.
Tím si získal Hloubûtín v˘sadní postavení mezi
v‰emi místy, které souvisejí s na‰ím ﬁádem.
Jak jste pﬁijali, Ïe se symbol ﬁádu stal souãástí znaku Mâ Praha 14?
VÏdy nás potû‰í, kdyÏ obce, kde dﬁíve kﬁiÏovníci pÛsobili, nezapomínají na svou minulost
a tímto krokem je‰tû více zdÛrazní, Ïe tady
pÛsobili. A jsou na to i hrdí. Stejnû je to i s mûstsk˘m znakem Dobﬁichovic nebo Chlumu Svaté Máﬁí.
Dûkuji za rozhovor
Jaroslav ·míd, foto autor
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Plk. v. v. Leopold Šrom
Narodil se 8. 9. 1917 v Chrlicích u Brna. Po
vyuãení elektromechanikem se dobrovolnû pﬁihlásil k letectvu a prezenãní vojenskou sluÏbu prodûlával v letech 1937–1939 – nejprve
u Leteckého pluku 5 v Brnû a poté, po absolvování stíhacího v˘cviku u Leteckého pluku 4
v Praze v prosinci 1938, jako stíhaã u Leteckého pluku 3 ve Spi‰ské Nové Vsi. Z okupované
vlasti uprchl 15. 6. 1939. Unikl do Polska
a odtud odplul lodí do Francie, kde posléze
vstoupil do francouzského letectva. V˘cvik prodûlával v severoafrickém Oranu, Blidû a poté

Leopold ·rom na snímku vpravo.
v metropolitní Francii – Chartres, Bourges a La
Rochelle. Do bojÛ jiÏ nestaãil zasáhnout a po
francouzském zhroucení odplul na lodi do Velké
Británie.
Do ﬁad RAF byl pﬁijat v hodnosti Sergeant
(ãetaﬁ), absolvoval bojov˘ v˘cvik u 12. OTU
(leti‰tû Benson) a 56. OTU (Sutton Bridge).
Následnû slouÏil od listopadu 1940 do ãervence 1941 u britské 245. stíhací peruti v severním
Irsku, kde na stíhacích Hurricanech dosáhl
sv˘ch prvních bojov˘ch úspûchÛ. Poté od ãervence 1941 do srpna 1942 bojoval s 310. ãs. stíhací perutí, u níÏ dále zv˘‰il své skóre. Po absolvování prvního operaãního turnusu se stal
instruktorem a od ledna 1943 do ledna 1944
opût bojoval na Spitfirech s 310. perutí, u níÏ
byl pov˘‰en do nejniÏ‰í dÛstojnické hodnosti –
britské Pilot Officer (poruãík) a ãeskoslovenské podporuãík. Na základû v˘zvy se pﬁihlásil
jako dobrovolník pro ãs. leteckou jednotku, která se mûla zformovat v Sovûtském svazu, kam
odplul ve skupinû vedené ‰kpt. Franti‰kem Fajtlem v únoru 1944. Po pﬁe‰kolení na sovûtskou
techniku se stal pﬁíslu‰níkem 1. ãs. stíhacího
leteckého pluku v SSSR, vyzbrojeném stíhaãkami Lavoãkin La-5FN. V jeho ﬁadách se
mimoﬁádnû úspû‰nû zúãastnil bojÛ ve Slovenském národním povstání, kdy 1. pluk, kter˘ na
Slovensko pﬁiletûl ze sovûtského t˘lu, operoval
z leti‰È Zolná, Brezno nad Hronom a nakonec
Tri Duby. V prÛbûhu nûkolika málo t˘dnÛ se
ppor. ·rom stal nejúspû‰nûj‰ím stíhaãem povstaleckého letectva. Po potlaãení SNP odletûl
25. 10. 1944 zpátky do sovûtského t˘lu, kde byl
pov˘‰en na poruãíka a stal se velitelem 2. let-

ky reorganizovaného 1. ãs. stíhacího leteckého
pluku, kter˘ se zanedlouho stal souãástí 1. ãs.
smí‰ené letecké divize. V jejích ﬁadách se v dubnu a kvûtnu 1945 zúãastnil závûreãn˘ch bojÛ
na Ostravsku, Opavsku a Tû‰ínsku.
V prÛbûhu války Leopold ·rom sestﬁelil
8 nepﬁátelsk˘ch letounÛ jistû, 2 pravdûpodobnû a 1 po‰kodil. Byl vyznamenán ãtyﬁikrát
âeskoslovensk˘m váleãn˘m kﬁíÏem, tﬁikrát
âeskoslovenskou medailí Za chrabrost, dále
âeskoslovenskou medailí Za zásluhy I. st.,
Pamûtní medailí ãs. zahraniãní armády (se ‰títky F, VB a SSSR), ¤ádem SNP I. st.,
britskou War Medal, Defence Medal,
sovûtskou medailí Za pobûdu nad Germanijej a dal‰ími. Po válce zastával zodpovûdné místo zalétávacího pilota
u Vûdeckého leteckého ústavu v PrazeLetÀanech, kde mu pro‰lo rukama prakticky v‰e, co v tehdej‰ím ãs. letectvu
létalo – od letounÛ sovûtské, britské,
nûmecké i americké provenience.
V roce 1949 byl od letectva z preventivních dÛvodÛ propu‰tûn. Poté pracoval jako elektromechanik v Tesle
ÎiÏkov, a to aÏ do roku 1964, kdy byl
rehabilitován a pov˘‰en na majora.
Potom ode‰el pracovat ke Státní letecké
inspekci, ale chtûl opût aktivnû létat, takÏe po
sloÏení nároãn˘ch zkou‰ek se stal druh˘m pilotem u âSA na dopravních strojích Ilju‰in Il-14.
Zahynul 17. 10. 1968 pﬁi letu do Bratislavy.
Krátce po startu vysadil letounu Il-14 jeden
z motorÛ a letoun se zﬁítil nedaleko od Kladna.
Celá osádka i cestující pﬁitom pﬁi‰li o Ïivoty.
Jiﬁí Rajlich, Historick˘ ústav AâR

Z 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.

Jarní ﬁíkadla, 129,– Kã, vydalo Studio Trnka. Tématická ﬁíkadla vonící jarem s krásn˘mi ilustracemi Jiﬁího Trnky.
Rhett Butler (Mc Caig), 269,– Kã, vydal
Ikar. Román, kter˘ vznikal 12 let, doplÀuje
a roz‰iﬁuje legendární knihu Jih proti Severu.
Tajné velikonoãní recepty na‰í babiãky
(Trnková), 59,– Kã, vydalo Studio Trnka.
V krásné malé kníÏce ve stylu retro najdete
mnoÏství velikonoãních receptÛ z dob na‰ich
babiãek.
Láska jako ¤ím (Obermannová),189,– Kã,
vydalo Motto. Nov˘ román pro Ïeny od Ireny Obermannové. Hlavní hrdinka Matylda
je pozvána na setkání spisovatelÛ do ¤íma,
kde se rozhodne zemﬁít, a to velkolepû.
Poirotova pátrání (Christie), 219,– Kã,
vydal KniÏní klub. 11 detektivních povídek
s Herculem Poirotem.
Perry Panter a pﬁípad ztracené koãky
(Grolik), 169,– Kã, vydalo nakl. Fortuna libri. Za tﬁi konzervy tuÀáka vyﬁe‰í koãiãí detektiv jak˘koliv mpﬁípad, detektivka pro dûti od
9 let.
Asfalt (Kopﬁiva), 278,– Kã, vydalo nakl.
Crew. Akãní fantasy ve stylu Kulhánka,
5 mrtv˘ch ÏoldákÛ se nechce smíﬁit se svojí promûnou na asfalt a proto celému peklu
vyhlásí válku.
Koãiãí král (pﬁevyprávûl ·rut), 399,– Kã,
vydal KniÏní klub. Sbírka anglick˘ch,
irsk˘ch, skotsk˘ch a vel‰sk˘ch pohádek pﬁevyprávûn˘ch Pavlem ·rutem, ilustrováno
Markétou Prachatickou.
Na vrcholky hor s Vladimírem âechem
(H˘Ïa), 299,– Kã, vydala âeská televize.
KniÏní podoba úspû‰ného televizního cyklu
o chatách a boudách na ãesk˘ch, moravsk˘ch
a slezsk˘ch horách.

Beseda s Petrou
Procházkovou
Farní sbor âeskobratrské církve evangelické v Horních Poãernicích zve na besedu
s váleãnou novináﬁkou Petrou Procházkovou. Tématem besedy bude problematika
váleãn˘ch uprchlíkÛ, války v âeãensku
a práce novináﬁÛ v krizov˘ch oblastech svûta. Beseda bude spojena s promítáním dokumentárních materiálÛ. Setkání se koná
v budovû farního sboru âCE v Tﬁebe‰ovské
ulici 2101/46 v nedûli 26. dubna v 18 hodin.
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Arter

T

entokrát jsme se na obûd vypravili do
restaurace, kterou známe velmi dobﬁe
uÏ od chvíle, kdy byla pﬁed nûkolika lety
otevﬁena ve sníÏeném pﬁízemí novostavby
v rezidenãní ãtvrti Na hrádku. Tehdy restaurant
Arter nasadil startovací laÈku neb˘vale vysoko:
souãástí poledního menu za 70 Kã byl totiÏ
zákusek s káviãkou. Díky této vábniãce,
nemající jinde obdoby, a samozﬁejmû
dobrému jídlu, si zakrátko získal
nemálo stál˘ch zákazníkÛ, mezi nûÏ
patﬁila obãas i na‰e redakce. Od
radnice ãi od metra Rajská zahrada sem dojdete pû‰ky za slabou
ãtvrthodinku, takÏe mÛÏete spo-

jit kulináﬁsk˘ záÏitek s trochou aktivního pohybu. Otevﬁeno mají dennû od 11 hodin, zavírací
doba je volnû pﬁizpÛsobena pﬁáním náv‰tûvníkÛ.
Pﬁed vchodem nás tentokrát uvítal kromû
figuríny blond˘ny, která má uvnitﬁ dvojnici brunetu, také stojan s upoutávkou na pÛl kilovou
masopustní klobásu za akãní cenu 100 Kã. Po
schÛdkách sestoupíte k malé pﬁedzahrádce, obkrouÏené kamennou
zídkou,
kde
kovové stolky

GASTRO

a Ïidliãky slouÏí k letnímu posezení. Interiéru
restaurantu dominuje ãervená barva a na stûnách se vyjímají decentní akty, takÏe si tu nûkdo
mÛÏe pﬁipadat i jako v pﬁedsálí erotického salonu. Barov˘ pult s plazmovou obrazovkou nad
sebou a velk˘m akváriem v útrobách se táhne
pﬁes celé prÛãelí sálu, zatímco v rohu boãního
pﬁísálí má své království v teráriu velk˘ leguán,
nûm˘ a takﬁka nehybn˘ svûdek zdej‰ího gastronomického Ïivota. Za zmínku urãitû stojí
sociální zázemí, v jehoÏ ãásti vyhrazené dámám
jsme zatím poprvé v Praze 14 objevili u zrcadla i speciální zvût‰ovací zrcátko, urãené k líãení, a navíc zde mají automatické splachovací
zaﬁízení klozetu. Nejsou to urãitû vûci nezbyt-

průvodce
Prahou 14

e
4
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né, ale pﬁíjemnû zvy‰ují komfort tohoto zázemí.
·iroká nabídka minutek jistû uspokojí kaÏdého, navíc víme
z pﬁedchozích náv‰tûv, Ïe jsou zde
ochotni pﬁipravit
i jídlo „na míru“,
ãili takové, které

není v nabídce, ale zákazník si je pﬁeje (napﬁ.
vegetariánskou specialitku). My jsme se ale tentokrát vûnovali hlavnû nabídce v denním menu,
kde jsou za 80 Kã na v˘bûr dennû 4 jídla a dvû
polévky, o víkendu uÏ ale jen jedna hotovka +
samozﬁejmû ony minutky. Jídlo tu stále servírují na nezvykle velk˘ch talíﬁích, polévku
dokonce na dvou (?). Od jednoho ze ‰tamgastÛ se dozvídáme, Ïe káva se zákuskem se uÏ
dlouho jako souãást menu nepodává, leã do
konce loÀského roku kaÏdé 11. jídlo bylo zdarma. Nicménû od ledna se restaurace vrátila
k osvûdãenému nadstandardu, ale uÏ jen poloviãnímu: menu je buìto se zákuskem nebo
kávou.
A jak jsme si tentokrát pochutnali? Ze dvou
polévek jsme jednoznaãnû upﬁednostnili kyselo, které se chuÈovû hodnû blíÏilo svému krkono‰skému vzoru, a jako hlavní chod jsme si

vybrali dvakrát rybí závitky s bylinkami, ‰alotkovou
omáãkou a ‰Èouchan˘mi
slaninov˘mi bramborami
a vepﬁov˘ plátek na slaninû a vejcích s du‰enou r˘Ïí.
Rybí závitky byly mladink˘m kuchaﬁem pﬁipraveny
z moﬁské ryby zvané pangas, jak jsme se dozvûdûli
od servírky, a pro jednoho
z nás to byla naprostá chuÈová delikatesa, zatímco
druhému ryba pﬁipadala
uvnitﬁ závitku lehce nedopeãená. Vepﬁov˘ plátek byl
tro‰ku tuÏ‰í, r˘Ïe v˘borná
a omáãka ve stylu UHO (univerzální hnûdá
omáãka) chutná. K palaãinkovému zákusku si
na‰e kolegynû nakonec je‰tû pﬁiobjednala kávu.
Tato na‰e zatím poslední náv‰tûva opûtovnû
potvrdila, Ïe Arter stále patﬁí mezi ta lep‰í gastronomická zaﬁízení v na‰em regionu. Dokládá to i certifikát z EU, jenÏ mu byl udûlen pro
tento rok.
red

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

86 %

Napsali jste nám ke gastroprůvodci
Musím také reagovat na ohlasy k pizzeri Amfora a hlavnû k dopisu pana Vojkovského. Jak
mÛÏete otisknout takové „blbosti“ o italské gastronomi a je‰tû od takového „negramota“, co
má sjeÏdûnou Evropu, ale jinak neví nic o jídle. Itálie patﬁí ke ‰piãce v gastronomii a její rizota jsou vyhlá‰ená a Ïe tento pán je zvykl˘ na sypké rizoto a ne na krémové aÏ tekuté, tak nevím,
kde v Itálii jedl. A uÏ kdyÏ napí‰e toto o tartuffu, je podle mû gastronomick˘ „negramot“.
A zajímalo by mû, jaké si kupuje kuchaﬁky, kdyÏ nezná tartuffo. A doporuãovat, aÈ si v Itálii
nedáváme rizoto, je jako si v Rakousku nedávat sacher dort. A redakci poprosím, kdyby si
na‰la nûjakého externího poradce pﬁes gastronomii, aby jste se vyhnuli tûmto nesrovnalostem.
I v Praze v nejluxusnûj‰ích restauracích vám udûlají pravé italské rizoto. A poslední moje pﬁipomínka se t˘ká jiÏ zmínûné Amfory a celého stravování na âerném Mostû. Na celém sídli‰ti nenajdete poﬁádnou restauraci, kde by se poﬁádnû vaﬁilo. V Amfoﬁe pﬁipomínala polévka
minestroné vodu s trochou zeleniny. Pokud nav‰tívíte pizzerii v sousedství Viollete, tak tam
vydávají jahodov˘ toping za omáãku coulis a je‰tû vás odkáÏou na stránky na internetu, Ïe
tam je takov˘ recept. A na závûr: já se nechci chlubit, ale v gastronomii pracuji 13 let, pracoval jsem v luxusních restauracích a italská kuchynû patﬁí k m˘m specialitám, o kter˘ch jsem
publikoval nûkteré recepty. Pro inspiraci se podívejte na www.vaﬁímedoma.cz.
Jakub Kotyza
Poznámka redakce: Tû‰í nás, Ïe se v rámci na‰eho gastroprÛvodce rozproudila v Listech Ïivá diskuse. Její hrany mohou b˘t nûkdy ostﬁej‰í, jako v tomto pﬁípadû, ale nechceme je umûle obru‰ovat. Ani si nehodláme pﬁizvávat nûjakého odborníka na gastronomii,
neboÈ nejsme odborn˘ gastronomick˘ ãasopis. Jednotlivé restaurace nav‰tûvujeme jako
bûÏní zákazníci, snaÏíme se o nich psát ãtivû, nejedná se v Ïádném pﬁípadû o odborná
pojednání. Veﬁejná diskuse nemÛÏe gastronomii ublíÏit, naopak by mohla pﬁispût tﬁeba
i mal˘m dílem ke zlep‰ení úrovnû stravování v na‰ich restauracích.

14-21_P14 23.3.2009 16:52 Stránka 18

sport
18 • DUBEN 2009

Stolní tenis podesáté
Pﬁi dal‰ím turnaji ve stolním tenisu o pohár starosty jsme v hale vedle bazénu v Hloubûtínû vyzpovídali formou ankety v‰echny aktéry a celou tu
sedmadvacítku seﬁadili pûknû podle abecedy.
DÛvod? Malé jubileum, vÏdyÈ o pohár starosty se
hrálo uÏ podesáté.
Stanislav âervenka (28 let, Smíchov): „Na
turnaji jsem podruhé, vím o nûm od sestﬁenice
Jany âihákové, která je tradiãní úãastnicí. Je
to pﬁíjemné zpestﬁení.“
Jana âiháková (26, âern˘ Most): „Hraji tady
uÏ popáté, jednou jsem dokonce zvítûzila. ·koda
jen, Ïe mezi Ïenami jsou témûﬁ stále stejné tváﬁe.“
Jan Dvoﬁák (38, Kyje): „Mám za sebou
v‰echny roãníky, úroveÀ se zvy‰uje. Je to bezvadná akce úﬁadu, skvûlá po v‰ech stránkách.“
Jiﬁina Eberová (54, Hloubûtín): „Je to moje druhé vystoupení v tomhle krásném prostﬁedí, po loÀském vítûzství chci prvenství „doma“ obhájit.“
Petr Farka (36, Lehovec): „Jsem tu po‰esté
a zmûnil bych trochu systém, aby bylo ménû
skupin s více hráãi, ãímÏ by si ti slab‰í více
zahráli.“
Michal Fejfar (17, âern˘ Most): „ZúãastÀuji se
tenisov˘ch a nohejbalov˘ch turnajÛ o pohár starosty, tady jsem poprvé. Je to tu v‰echno na vysoké úrovni.“
Jaroslav Fryãek (49, Klá‰terec nad Ohﬁí):
„Pro mû turnaj, uÏ osm˘ v poﬁadí, zaãíná o nûco
dﬁív, protoÏe sem chodím stavût stoly a chodím
stavût i hrát opravdu rád.“
Monika Korbová (43, Male‰ice): „Je to mÛj tﬁetí turnaj tady, jinak desítky dal‰ích jinde, protoÏe
hraji odboráﬁskou ligu. Pﬁi jejich srovnání to má
ﬁeditel Ruzha za jedna“
Miroslav Lachout (55, Chodov): „Svou druhou úãast na turnaji v Hloubûtínû bych rád
korunoval v˘hrou. Celkovû bych pﬁivítal vût‰í
úãast a také silnûj‰í konkurenci.“
Richard Lhota (27, Háje): „Mám v téhle tûlocviãnû premiéru, rozhlíÏím se a sleduji, Ïe od b˘val˘ch aktivních hráãÛ se tu mÛÏu hodnû nauãit.“
Marek Lito‰ (14, Kyje): „O turnaji jsem se
doãetl v Listech, hraji ho poãtvrté. Je to tu v‰echno fajn a já chci vyhrát malé finále.“
Pavel Marhoun (34, âern˘ Most): „Jsem tady
podruhé a rád bych postoupil ze skupiny. Turnaj je

to skvûl˘, poﬁadatelé bezvadní, jen to sluníãko mi
trochu vadí.“
Rostislav Novosad (49, Vinohrady): „Mám
tu vedle bazénu autobazar, takÏe uÏ je to má asi
‰está úãast. Po ãtvrtém, tﬁetím i druhém místû
bych koneãnû rád vyhrál.“
Ivan PapeÏ (28, âern˘ Most): „V Listech jsem
se doãetl o turnaji, na kter˘ jsem ze zvûdavosti pﬁi‰el a teì uÏ se ho budu zúãastÀovat pravidelnû.“
Josef Pavelka (49, Modﬁany): „Pﬁi své sedmé
úãasti bych si snad uÏ koneãnû po nûkolika finále zaslouÏil vyhrát. A do budoucna bych si pﬁál
silnûj‰í konkurenci.“
Jiﬁí Pokorn˘ (37, Chodov): „O turnaji jsem se
dozvûdûl od kamaráda, se kter˘m hraji na chalupû, tady si alespoÀ vyzkou‰íme, jak nám to jde proti jin˘m“
Iva Polochová (48, âern˘ Most): „Kromû
jednoho jsem absolvovala v‰echny turnaje, potkám se tu se znám˘mi, ‰koda jen, Ïe tu není jako
minule dvojnásobek Ïen.“
Václav Rolenec (32, Vysoãany): „V Devítce
jsem se doãetl o turnaji, kde si doufám pûknû zahrajeme, zpotíme se, udûláme si ÏízeÀ a pivo nám pak
bude chutnat je‰tû víc.“
Josef Sedlák (59, Kyje): „Jsem tady sice nejstar‰í, ale na druhou stranu se mi povedlo
vyhrát v‰echny pﬁedchozí turnaje. I bez toho je
to ale perfektní akce.“
Jan Svoboda (26, Bohnice): „Pﬁi ‰esté úãasti
stále tvrdím, Ïe ti nejlep‰í by nemûli b˘t nasazo-

Divákem na MS v Liberci
KdyÏ jsme se v únorové reportáÏi z lyÏaﬁského
areálu na Je‰tûdu zmiÀovali o pﬁípravách na mistrovství svûta v klasickém lyÏování v Liberci, je‰tû
jsme nevûdûli, zda se ho jako novináﬁi zúãastníme.
Vidût na vlastní oãi nejvût‰í sportovní akci v historii
samostatné âR bylo v‰ak mimoﬁádnû velké lákadlo.
Váhání, zda jet ãi nikoli i bez novináﬁské akreditace,
kterou jsme nedostali, jsem nakonec rozﬁe‰il aÏ ve
ãtvrtek pﬁed páteãní ostﬁe sledovanou muÏskou ‰tafetou… Z âerného Mostu je do Liberce skvûlé autobusové spojení a ani kvÛli ‰ampionátu nebylo nutné
zﬁídit speciální kyvadlovou linku. Také nebyl pro-

Luká‰ Bauer jako druh˘ ãlen ‰tafety na 4x10 km
v areálu Vesec.

vání, aby se vymlátili mezi sebou a my ostatní si
poﬁádnû zahráli“
Jiﬁí Svoboda (16, Bohnice): „Hraji tu rovnûÏ
po‰esté, s tím nasazováním se pﬁikláním k bráchovi a navíc bych chtûl vyhrát soutûÏ útûchy.“
Vladimír Svoboda (47, Prosek): „Mám o dvû
úãasti ménû neÏ synové, je to fakt dobr˘ turnaj, pﬁivítal bych na nûm jen více Ïen a rád bych se probojoval do semifinále.“
Pavel ·mída (49, âern˘ Most): „Je to mÛj
premiérov˘ start, navíc bez pálky, protoÏe to
v propozicích nebylo. UÏ jich mám pár slíbeno,
tak se tû‰ím na hru v krásném prostﬁedí.“
Nikola ·tefan (58, Bohnice): „I v Bohnicích
jsem se o turnaji doãetl v Listech, jsem tu podruhé, je tu mistr svûta veteránÛ Ruzha a ﬁada dobr˘ch
hráãÛ, prostû na úrovni.“
Jan Tu‰ka (14, Nehvizdy): „Hraji tady poprvé, ﬁekl mi to kamarád, moc se mi tady líbí, rád
bych toho odehrál co nejvíc, ale kdyÏ se rozhlíÏím po konkurenci, tak fakt nevím.“
Jaroslav Vot˘pka (27, Kyje): „V hloubûtínské
hale jsem potﬁetí, tuhle akci hodnotím kladnû, chodím sem rád a pﬁí‰tû se urãitû zúãastním zase.“
Vladislav Valãík (52, âern˘ Most): „Byl jsem
tady pﬁed rokem prvnû, dnes chci vyhrát alespoÀ jeden zápas ve skupinû a získat tak svÛj soukrom˘ bronz.“
Dodejme jen, Ïe u v‰ech deseti turnajÛ o pohár
starosty Prahy 14 byl v roli hlavního ‰éfa dvaaosmdesátilet˘ Lumír Ruzha (ve v˘ﬁezu), nûkolikanásobn˘ mistr svûta ve stolním tenisu veteránÛ,
kter˘ pr˘ chce jako ﬁeditel vést je‰tû dal‰ích deset
turnajÛ a poté pﬁedat funkci nûkomu mlad‰ímu.

blém sehnat na „âerÀáku“ na poslední chvíli jízdenku, teprve v pátek bylo na nûkteré spoje vyprodáno,
pﬁiãemÏ Student Agency linku do Liberce zkrátila na
pÛlhodinové intervaly.
V uveden˘ pátek jste kromû závodu v areálu Vesec
mohli sledovat také skoky muÏÛ na velkém mÛstku,
pokud vás ov‰em jako vût‰inu náv‰tûvníkÛ neodradila pﬁemr‰tûná cena vstupného. Jako divák jsem si
nakonec z mistrovství svûta neodnesl nijak oslniv˘
záÏitek. Na‰e ‰tafeta jak známo totálnû propadla pﬁed
zraky tisícÛ natû‰en˘ch fandÛ a skoky jsem sledoval
jen nepﬁímo na obﬁím plátnû pﬁed libereckou radnicí.
Nejspí‰ obdobné dojmy mûli dal‰í sportovní fanou‰ci, kteﬁí se do Liberce také vypravili autobusem z âerného Mostu.
j‰, foto: autor
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Aerobic pro ženy i teenagery

C

viãenky aerobiku z fitcentra Fantom
nám do redakce poslaly e-mail s pﬁáním, abychom v Listech blíÏe pﬁedstavili jejich cviãitelku Janu Pacasovou. Pﬁání ãtenáﬁÛ a tím spí‰e ãtenáﬁek se mají plnit,
a tak jsme se nejprve potkali pﬁi veãerní
hodinû v patﬁe obchodního areálu u stanice
metra Rajská zahrada a po nûkolika dnech
pokraãovali v naãatém, velmi pﬁíjemném
rozhovoru. Inu, Moravanka… Sympatická
matka patnáctileté dcery a pûtilet˘ch dvojãat
proÏila krásné dûtství plné sportu v Pﬁerovû
na Hané, kde se stala dokonce okresní pﬁebornicí ve stolním tenisu v singlu a mixu. Pak
se rodina pﬁestûhovala do Prahy a zmûna
prostﬁedí zmûnila i sportovní priority.
„Inspirována zejména americk˘mi taneãními filmy jsem zaãala se cviãením a tancováním, v ‰estnácti letech jsem dokonce zaloÏila
skupinu moderního tance s názvem Kvatro, kte-

rá byla po ãtyﬁi roky trochu ve stínu tehdej‰í
taneãní skupiny Uno (smích!). Poté jsem si pod
odborem Sportu pro v‰echny v Male‰icích udûlala cviãitelskou tﬁídu aerobiku, kde mû zkou‰ela Jitka Polá‰ková z Hloubûtína, ãlenka nejuÏ‰ího vedení âeského svazu aerobiku. To byla
tvrdá teoretická i praktická zkou‰ka, která mû
dodala dal‰í chuÈ pro cviãení, ãemuÏ pomohlo
i pﬁestûhování do Vybíralovy ulice na âerném

Nábor FC King
UÏ devát˘ roãník fotbalové halové ligy
o pohár starosty Prahy 14 zná své vítûze i nejlep‰í hráãe. V kategorii pro hráãe narozené po
1. lednu 1998 zvítûzili fotbalisté âAFC pﬁed

Mostû pﬁed 14 lety. Nejprve jsem si pronajala
tûlocviãnu v Z· Gen. Janou‰ka, pak mûla tﬁi
roky hodiny v poliklinice BioRegena a teì uÏ
jsem osm˘m rokem ve Fantomu. PrÛbûÏnû si
doplÀuji vzdûlání v oboru a sleduji souãasné
trendy. Na prvním místû je pro mne spokojená
cviãenka“.
Ve fitcentru je pro cviãení s názvem Energy vhodná podlaha a pﬁi aerobiku tolik
potﬁebné zrcadlo na ãelní stûnû. V souãasnosti vede Jana Pacasová tﬁikrát t˘dnû hodiny pro cca 18 aÏ 19 cviãenek ve vûkovém rozmezí, jehoÏ spodní hranice zaãíná nûkde
kolem ‰estnácti let, a to kaÏdé úter˘ a ãtvrtek od 19 a kaÏdou nedûli od 18 hodin.
„V tûchto kurzech se zamûﬁuji v˘hradnû na
dospûlé Ïeny, mám jich tady pár je‰tû neplnolet˘ch, na druhé stranû zase nûkolik padesátnic.
A v˘jimkou nejsou ani matky s dcerami. Proto
se snaÏím cviãení koncipovat pro v‰echny,
pro zaãáteãnice i pokroãilé.
V hodinách vynechávám
sestavy cvikÛ, taneãní
prvky „nenabaluji“ na
sebe, protoÏe pak se
nûkterá Ïena z rÛznorodého kolektivu
„nechytá“, coÏ ji
odrazuje od cviãení.
To není v Ïádném
pﬁípadû mÛj styl, já
nemám ráda exhibice
nûkter˘ch instruktorek
aerobiku, kter˘m tolik nezáleÏí na zpûtné vazbû. Aby byla náplÀ hodiny skuteãnû pro v‰echny, tak cviãíme pouze bez náãiní. Po zahﬁívací fázi pﬁichází na ﬁadu stﬁední
tempo, po nûm pﬁecházíme na rychlej‰í a finále pak patﬁí celkovému zklidnûní pﬁi streãinku.
To v‰e pﬁi hudebním doprovodu motivaãního
charakteru ze souãasnosti. SnaÏím se podpoﬁit
pﬁenos pozitivního my‰lení. KdyÏ se na zaãátku lekce necítí nûkteré Ïeny dobﬁe ve vlastním

FC King, dívkami Slavie, TJ Kyje,
Chuchlí a celkem z Prahy 14. Fotbalové nadûje z FC King II byly první
v kategorii hráãÛ narozen˘ch po 1.
lednu 2000 pﬁed ÏiÏkovsk˘mi oddíly Unionu a Viktorie, dívky ze Slavie skonãily ãtvrté, pátí pak Ïáci FC
King I a ‰esté místo obsadil t˘m Prahy 14. Nejlep‰ími brankáﬁi byli
vyhlá‰eni Filip Grozdaniã (FC King
– na snímku) a Daniel Mráz (Union
ÎiÏkov), hráãi Marek Plass (âAFC)
a Luká‰ Pillmann (FC King), nejlep‰ími
stﬁelci pak Martin Vojnoviã (Chuchle)
a David ·paÀhel (FC King). Odmûnou v‰em
byly fotbalov˘ míã a ta‰ka se sladkostmi, tûm
nejlep‰ím navíc poháry a medaile. To v‰e díky
sponzorÛm z Danone, Tempish a Mâ Prahy 14.

tûle, coÏ je bohuÏel v souãasnosti pomûrnû ãasto, tak mû moc hﬁeje u srdce, kdyÏ bûhem hodiny pomalu rozkvétají jako jarní pﬁíroda a pﬁi
louãení se v úplnû jiném rozpoloÏení tû‰í na
pﬁí‰tí cviãení.“

V tûchto slovech se mísí jemnost moravské
poezie s prvky psychologie, kterou Jana
Pacasová vystudovala v Praze. A jisté psychologické pouãky ji vedly také k poﬁádání
víkendov˘ch akcí pro Ïeny.
„Je to záleÏitost teprve posledních let. Chtûla jsem, aby se mé cviãenky jednou za ãas odreagovaly na del‰í dobu neÏ tﬁikrát t˘dnû po hodinû. I proto jsem víkendové pobyty poﬁádala
mimo Prahu, tﬁeba v Srní na ·umavû nebo
v ¤íãanech. Aby tam pﬁi‰ly na jiné my‰lenky,
cviãily, relaxovaly a tﬁeba i shodily nûjak˘ ten
dekagram. Teì je zrovna aktuální tahle akce
poslední dubnov˘ víkend, tedy 24.–26. 4.
v ﬁíãanském hotelu Oaza. Pro eventuální zájemkynû z ﬁad ãtenáﬁek ListÛ Prahy 14 máme je‰tû volná místa, staãí mi jen zavolat na mobil
607 944 933. Tahle nabídka ostatnû platí i pro
pravidelné cviãení Energy.“
Dodejme na závûr, Ïe za jednu hodinu se
platí 60 korun, pﬁi permanentce na 10 lekcí
vyjde hodina na korun padesát, coÏ pﬁi dne‰ních cenách je asi dostupné pro kaÏdého.
A úplnû na závûr uveìme je‰tû speciální
nabídku pro teenagery, pro které pﬁipravuje Jana Pacasová od záﬁí zajímav˘ program.
Urãitû vás s ním je‰tû seznámíme.

Chcete-li, aby se vá‰ potomek také
vûnoval fotbalu a tﬁeba se za rok zúãastnil jubilejního roãníku halové ligy,
máte moÏnost zajít s ním na nábor
v‰ech vûkov˘ch kategorií FC King
pﬁi pravideln˘ch trénincích na hﬁi‰tích v Hloubûtínû a u Z· Vybíralova. Pﬁesn˘ rozpis tréninkÛ mlad‰ího dorostu, star‰ích i mlad‰ích ÏákÛ,
stejnû jako star‰í a mlad‰í pﬁípravky
najdete na www.fcking.wz.cz, pﬁípadnû mÛÏete volat ‰éftrenéra Vojtûcha Krále na 604 320 227 nebo psát na
fc.king@volny.cz.
vok, foto: archiv
dvoustranu pﬁipravil Pavel Vokurka,
foto: autor, Michal ·kvor, j‰ a archiv
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VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY na DUBEN
Ze systému
hl. m. Prahy

Ze systému
MČ Praha 14

Mochovská x Zeleneãská

8.4.

Lomnická x StaÀkovská

7.4.

·estajovická x
V Chaloupkách

9.4.

ManÏ. Dostálov˘ch ã.p. 1303

kresba: Petr Drábek

NeÏárská x Jansova
8.4.

Novozámecká x Vidlák

Poﬁíãanská x Klánovická

Doubecká x Ba‰t˘ﬁská

Konzumní x Na Obrátce
Hejtmanská x Vranovská

15.4.

Jordánská x Svárovská

16.4.

Cvrãkova x Burdova

9.4.

Bﬁí VenclíkÛ x Vlãkova

14.4.

Anderleho x Generála Janou‰ka

15.4.

Dygr˘nova x Breitcetlova

16.4.

Bryksova x Kpt. Stránského

20.4.

VodÀanská x Skorkovská

·romova x Generála Janou‰ka

21.4.

Lásenická x Lipnická

Va‰átkova x DoleÏalova

22.4.

22.4.

Bryksova u zad. traktu ã.p. 762

23.4.

23.4.

Bobkova proti ã.p. 747

27.4.

DoleÏalova chodník proti 1051

28.4.

Trytova x Paculova

29.4.

Hamerská x Církviãná
Herdovská x Bo‰ilecká
·imanovská x Za ·kolou
Kukelská x Chvaletická

29.4.

Velkoobjemové kontejnery jsou pﬁistavovány do 14 hodin dne dle rozpisu.

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

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.
NedodrÏení v˘‰e uvedeného ustanovení je
kvalifikováno jako pﬁestupek, kter˘ je následnû ﬁe‰en ve správním ﬁízení, v nûmÏ
lze uloÏit pokutu do v˘‰e 200 000,– Kã.
OÎP ÚMâ Praha 14

Harmonogram svozu BIO (bioodpadu)
V mûsíci dubnu 2009 – ve dnech
18.4. a 19.4. probûhne na mûstské ãásti Prahy 14 svoz bioodpadu formou
stanovi‰È na sbûrn˘ch trasách.

Rozpis sběrných tras:
18.4.2009 – 1. auto
Sadská x V Humenci
Mochovská x
V Novém Hloubûtínû
Hejtmanská x Vranovská
Îelivská x Metujská
Sklenská u ã.p. 102
Hejtmanská x Vajgarská
HÛrská u ã.p. 528
Hejtmanská x Sklenská
Tálínská u ã.p. 15

8.00 – 8.30
8.40 – 9.10
9.20 – 9.50
10.00 – 10.30
10.40 – 11.10
11.20 – 11.50
12.00 – 12.30
12.40 – 13.10
13.20 – 13.50

18. 4. 2009 – 2. auto
·estajovická x Svépravická
V Chaloupkách x Lito‰ická
V Chaloupkách x
·estajovická
VaÀkova x âertouská
V Chaloupkách x VaÀkova
V Chaloupkách x Poﬁíãanská
Mar‰ovská x ÎehuÀská
Îelivská u ã. p. 560
Hodûjovická u kontejnerÛ

8.00 – 8.30
8.40 – 9.10
9.20 – 9.50
10.00 – 10.30
10.40 – 11.10
11.20 – 11.50
12.00 – 12.30
12.40 – 13.10
13.20 – 13.50

18. 4. 2009 – 3. auto
Tﬁe‰Àová u ã.p. 10
Vlkovická x Bo‰ilecká
Podedvorská x Herdovská
Podedvorská x Podli‰ovská
Koberkova x Podli‰ovská
Medlovská x RoÏmberská
Kali‰Èská x Hamerská
Hamerská x Horusická
Osická x Horusická

8.00 – 8.30
8.40 – 9.10
9.20 – 9.50
10.00 – 10.30
10.40 – 11.10
11.20 – 11.50
12.00 – 12.30
12.40 – 13.10
13.20 – 13.50

19. 4. 2009 – 1. auto
Dáﬁská x Zvíkovská
8.00 – 8.30
S˘kovecká x Pávovské námûstí 8.40 – 9.10
Spolská x Milovská
9.20 – 9.50
Froncova x Jezdovická
10.00 – 10.30
Novozámecká x Vidlák
10.40 – 11.10
Lipenské námûstí
11.20 – 11.50
StaÀkovská x Pasecká
12.00 – 12.30
9. kvûtna x Písãitá
12.40 – 13.10
Panenská x Lomnická
13.20 – 13.50

19. 4. 20098 – 2. auto
Písãitá x Zalinská
Doubecká x Ba‰t˘ﬁská
ManÏ. Dostálov˘ch x
Kostlivého
Vírská x Branská
Cvrãkova x Burdova
Vizovická x Vírská
Lipnická x Svûtská
Rotenská x Borská

8.00 – 8.30
8.40 – 9.10
9.20 – 9.50
10.00 – 10.30
10.40 – 11.10
11.20 – 11.50
12.00 – 12.30
12.40 – 13.10

19. 4. 2009 – 3. auto
VodÀanská x Koclíﬁova
VodÀanská x Skorkovská
Borská x Jordánská
Svárovská x Jordánská
Svárovská x Splavná
Svárovská x Skryjská
Splavná x Babylonská
Tûrlická

8.00 – 8.30
8.40 – 9.10
9.20 – 9.50
10.00 – 10.30
10.40 – 11.10
11.20 – 11.50
12.00 – 12.30
12.40 – 13.10

UpozorÀujeme:
Kontejnery na bioodpad jsou urãeny pouze na rostlinn˘ odpad vãetnû vûtví (dﬁevin). Kmeny a vûtve musí b˘t naﬁezány na men‰í díly, aby byla lep‰í manipulovatelnost a uloÏení do kontejneru. Odpad
nesmí obsahovat PVC, papír, apod.. Rostlinn˘ odpad musí b˘t do kontejneru vysypán z pﬁinesen˘ch
nádob (PVC pytlÛ, bedniãek apod.).
Kontejnery nejsou urãeny na odpad z provozu domácností, dﬁevûn˘ nábytek a chemicky o‰etﬁené dﬁevo a podnikatelsk˘m subjektÛm.
Dále upozorÀujeme, Ïe v pﬁípadû naplnûní kontejneru bûhem svozové trasy bude tento vymûnûn.
Z tohoto dÛvodu mÛÏe dojít k ãasovému posunu na jednotliv˘ch stanovi‰tích. O této skuteãnosti budete operativnû vyrozumûni.
OÎP ÚMâ Praha 14
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Harmonogram mobilního sběru

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

Zastávky na sbûrové trase „B“ ve ãtvrtek 2. dubna
Koclíﬁova x Kaãínská
Vírská x Burdova
Splavná x Okrouhlíkova
Svûtská x Jordánská
Za ‰kolou x ·imanovská
Jezdovická x Froncova
Vidlák x Novozámecká
Lipenské námûstí

15.00–15.20
15.40–16.00
16.10–16.30
16.40–17.00
17.10–17.30
17.40–18.00
18.10–18.30
18.40–19.00

Zastávky na sbûrové trase „C“ ve ãtvrtek 30. dubna
Panenská x 9. kvûtna
Ba‰t˘ﬁská x Bezdrevská
Horusická x Osická
Dáﬁská x Zvíkovská
Zacharská x Velkoborská
Dvoﬁi‰Èská x Vlkovická
Lánská x Oborská (u rybníka)
Hejtmanská x Vranovská

15.00–15.20
15.30–15.50
16.00–16.20
16.30–16.50
17.00–17.20
17.30–17.50
18.10–18.30
18.40–19.00

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

Pozvánka na aerobik
Fit studio D poﬁádá ve stﬁedu 29. dubna v tûlocviãnû Z· Vybíralova uÏ 14. roãník Junior Aerobic Master Clase. SoutûÏ zaãíná ve
14 hodin vûkovou kategorií dûtí 5–7 let, po ní se pﬁedstaví dûti ve
vûku 8–10, kadeti 11–13 rokÛ, juniorská kategorie 14–17 a super
aerobic bez vûkového omezení. SoutûÏit se bude i ve step aerobiku
a pﬁipravena jsou rovnûÏ exhibiãní vystoupení. V kaÏdém pﬁípadû vás
ãeká zajímavá podívaná, na kterou jste srdeãnû zváni.

text a foto: vok

UPOZORNĚNÍ
PRO MOTORISTY
Úﬁad m.ã. Prahy 14, odbor v˘stavby a dopravy, jako pﬁíslu‰n˘ silniãní správní úﬁad upozorÀuje na prÛbûh jarního komplexního úklidu
komunikací (KÚK) v roce 2009 dle níÏe uvedeného harmonogramu.
KÚK se t˘ká kromû uveden˘ch komunikací rovnûÏ v‰ech parkovi‰È
pﬁi tûchto komunikacích. Pﬁíslu‰n˘ správce níÏe uveden˘ch komunikací je Technická správa komunikací hl. m. Prahy.
***
2.4. Bryksova úsek od kﬁiÏ. Mandsfeldova po kﬁiÏ. Ocelkova, MaÀákova (ãást vyznaãená pﬁenosn˘m DZ), Kuãerova (ãást vyznaãená pﬁenosn˘m DZ), Bobkova (ãást vyznaãená pﬁenosn˘m DZ)
3.4. Franti‰kova, MaÀákova (ãást vyznaãená pﬁenosn˘m DZ), Kuãerova (ãást vyznaãená pﬁenosn˘m DZ), Mansfeldova, Bryksova v úseku od kﬁiÏ. Bobkova aÏ po kﬁiÏ. Mansfeldova, Bobkova v úseku od kﬁiÏ.
Bryksova po kﬁiÏ. Kuãerova
6.4. DoleÏalova, Dygr˘nova (ãást vyznaãená pﬁenosn˘m DZ), Va‰átkova, Breitcetlova, Irwingova
7.4. Krylovecká, Karda‰ovská, Rochovská, Vizírská, Kukelská,
Chvaletická, Îárská
8.4. ·romova, Himrova, Gen. Janou‰ka, ·ebelova, Jíchova, Smikova, Dygr˘nova (ãást vyznaãená pﬁenosn˘m DZ), Anderleho
10.4. Cíglerova, Bﬁí VenclíkÛ, Vlãkova, Bouﬁilova, Bojãenkova,
Trytova, Paculova, Rone‰ova, Volkova, vãetnû parkovi‰tû u ‰koly pﬁi
ul. Bﬁí VenclíkÛ a parkovi‰tû pﬁi metru v ul. Cíglerova-Broumarská
***
5.5. Kpt. Stránského, Bryksova od kﬁiÏ. Ocelkova po kﬁiÏ. Kpt.
Stránského, Vybíralova (ãást vyznaãená pﬁenosn˘m DZ), Hlaìova,
·edova, Arno‰ta Valenty
6.5. Fejfarova, Kuttelwascherova, Vybíralova (ãást vyznaãená pﬁenosn˘m DZ), Bryksova v úseku od kﬁiÏ. Bobkova (pod cukrárnou)
po kﬁiÏ. Kpt. Stránského
7.5. Pospíchalova, parkovi‰tû pﬁi ul. Cíglerova v blízkosti kﬁiÏ. s ul.
Pospíchalovou
11.5. Na Obrátce, Konzumní, Kbelská, Milovická, V Novém Hloubûtínû, V Humenci, Sadská, Pod Turnovskou tratí, Mochovská v úseku od kﬁiÏ. Kbelská po kﬁiÏ. Pod Turnovskou tratí, Zeleneãská v úseku od kﬁiÏ. Kbelská po kﬁiÏ. Nehvizdská
12.5. Zámeãnická, ZáluÏská, Nehvizdská, Mochovská v úseku od
kﬁiÏ. Pod Turnovskou tratí po kﬁiÏ. Zeleneãská, Zeleneãská v úseku od
kﬁiÏ. Nehvizdská po kﬁiÏ. Slévaãská
13.5. K Mototechnû, Anny âíÏkové, Chvalská, Horou‰anská, Klánovická, Poﬁíãanská, SoustruÏnická, Liblická, ·tolmíﬁská, âertouská
v úseku od kﬁiÏ. Klánovická po kﬁiÏ. VaÀkova, Hloubûtínská v úseku
od kﬁiÏ. Podûbradská po kﬁiÏ. VaÀkova
14.5. Hloubûtínská v úseku od kﬁiÏ. VaÀkova po kﬁiÏ. V Chaloupkách, VaÀkova, V Chaloupkách, Kyjská, Svépravická, ·estajovická,
Hostavická, PostﬁiÏínská, Lito‰ická, âertouská v úseku od kﬁiÏ. VaÀkova po slep˘ konec ulice
***
Úklid komunikací bude provádût Technická správa komunikací
hl.m.Prahy za asistence Policie âR a Mûstské policie. Doba úklidu
bude od 7 do 14 hodin a v t˘denním pﬁedstihu budou dotãené komunikace osazeny pﬁíslu‰n˘mi dopravními znaãkami. Proto vyz˘váme
v‰echny motoristy, aby respektovali toto dopravní znaãení a ve vlastním zájmu neparkovali v uveden˘ch dnech na takto oznaãen˘ch komunikacích. V pﬁípadû neuposlechnutí rozhodnutí silniãního správního úﬁadu je vlastník komunikace oprávnûn dle zákona ã. 13/1997
Sb. o pozemních komunikacích, ve znûní platn˘ch pﬁedpisÛ,
odstranit silniãní vozidlo na náklady jeho vlastníka, pokud vlastník silniãního vozidla neprokáÏe závaÏné dÛvody, které mu znemoÏnily, aby silniãní vozidlo odstranil sám.
Odbor v˘stavby a dopravy
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KOSMETIKA, MASÁÎE
Novû otevﬁeno

Nejnovûj‰í francouzsk˘ pﬁístroj
TouÏíte po „vyÏehlení“ obliãeje (liftingu) a bojíte se injekcí botulotoxinu
a v˘plní? Nebo uÏ jste pomocí injekcí vrásky zru‰ila, ale va‰e pleÈ je
„smutná“ a potﬁebuje oÏivit? Máte dojem, Ïe ãerné teãky (komedony) se
kolem va‰eho nosu usadily natrvalo a nejdou vyãistit? Trápí vás oteklé
oãi a na operaci oãních víãek se vám je‰tû nechce?
V‰echna tato pﬁání (plus dal‰í navíc) vám splní Duolift Expert.
RÛzné pﬁístroje totiÏ mají v kosmetice zelenou. Duolift navíc dovoluje podle potﬁeby
kombinovat nûkolik metod o‰etﬁení (mj. ultrazvukové ãi‰tûní spojené s peelingem, pﬁenos
úãinn˘ch látek do hlub‰ích vrstev pokoÏky, podporu tvorby kolagenu, vyhlazení a oÏivení pleti,
podtlakovou masáÏ…). A co je podstatné: v˘sledky jsou vidût okamÏitû!
Pro koho je vhodn˘? Pro v‰echny vûkové kategorie Ïen (i muÏÛ) – záleÏí na problému, kter˘
chcete ﬁe‰it.

Zajdûte do kosmetického salonu ulice Raãinûveská 2444/D, Praha 9 – Újezd
nad Lesy, U Penny marketu, kde vás tímto pﬁístrojem o‰etﬁíme.
Objednat se mÛÏete na tel.: 602 342 615.
MASÁÎE:
• ãínská masáÏ • klasická masáÏ • reflexní masáÏ • anticelulitní program • u‰ní svíce, tóny
tel: 774 938 082

Zveme vás do Centra vzdělávání a veřejného internetu
Maňákova 745, Praha 9 – Černý Most
Otevﬁeno: pondûlí aÏ ãtvrtek 10–18 hod., pátek 10–15 hod.

V prvním pololetí 2009 pﬁipravujeme tyto poãítaãové kurzy:

PRAHA 14









První kroky s Internetem
Základy práce na PC – poprvé u poãítaãe
Word
Excel
PowerPoint
FrontPage - tvorba webov˘ch stránek
Základy tvorby www stránek pomocí zdrojového
textu HTML
 Základy vytváﬁení, úpravy a stﬁihu videa v programu Movie Maker
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 probíhat jedenkrát t˘dnû, ãas a doba
konání bude upﬁesnûn dle zájmu a naplnûní jednotliv˘ch kurzÛ.
Zájemci se mohou hlásit pﬁímo v Centru vzdûlávání a veﬁejného internetu nebo na telefonních ãíslech: 222 940 933, 222 940 932 nebo 602 161 731
ãi mailem: horesovska@cvvi.cz, mazurova@cvvi.cz

Novinka v CVVI: Základy vytváﬁení, úpravy a stﬁihu
videa v programu Movie Maker. Popis a seznámení s programem Movie Maker, vyuÏití programu na úpravu videa, digitalizace videa (import videa, obrázkÛ a zvuku), stﬁih filmu (efekty, pﬁechody a titulky videa), dokonãení a uloÏení v˘sledného
videa. Kurz je rozloÏen do sedmi lekcí jedenkrát t˘dnû.
Tento projekt Centrum vzdûlávání a veﬁejného internetu Praha 14 byl
vybudován v letech 2006–2007 za finanãního pﬁispûní Evropské unie

foto: j‰
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Veterinární klinika
pro malá zvíﬁata
Ha‰kova 16, 250 88 âelákovice ZáluÏí.
Tel.: 326 991 099
Po–So 9–12, 14–20 Ne 15–19

Veterinární klinika
Kpt. Stránského 999, âern˘ Most
Tel.: 281 910 491 Po–Pá 9–12, 14–19 hod.

www.veterinainfo.cz

•

Cukrárna – obãerstvení MM Praha 9 Kyje,
Hodûjovská 11. Na objednávku vyrobíme pro v‰echny pﬁíleÏitosti: dorty nízké i patrové, mini-zákusky
atd. – klasická v˘roba. Tel.: 731 759 496.
4/10
Krkono‰e – StráÏné – Penzion Vltava. Pronajmu apartmány pro 2–6 osob s kuchyÀkou,
moÏnost plné penze, cyklistika, turistika. Cena
150 Kã/os/den. Tel. 777 120 380.
4/13

•

•

Arch. ateliér nabízí: projekty rodinn˘ch
domÛ, rekonstrukce, pﬁestavby, pﬁístavby aj. telefon
731 759 496.
4/11
Slapy – pronajmu chatky a apartmány u lesa,
plnû vybavené pro 4 os., kuchyÀ, ob˘vák, loÏnice,
veranda, vl. WC. Zdarma loìka, bazén. Cena za
4 os. od 4200 Kã/t˘den/chata. Tel.: 777 121 663.
4/12

•

Y)
l.: 267 107 307
, fax: 281 914
Brandýs-Sta
758
rá Boleslav
(OD LABE)
Masarykovo
nám. 1778,
tel.: 606 376
728,
tel./fax: 326
903 081,
e-mail: l.spilka
@volny.cz

22-26_inz_P14 23.3.2009 16:56 Stránka 25

inzerce
DUBEN 2009 • 25

Předváděcí
střediska:
Bě

Praha 2

78 druhů imitace dřeva

lehradská 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

8 druhů dýhy
zrcadlové dveře v pěti barvách

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.

Parkování na âerném Mostû

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

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

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

Podmínkou trvání zv˘hodnûné sazby pro druh˘ vÛz je platnost obou smluv
(zv˘hodnûná sazba pro druh˘ vÛz je urãena pro nejbliÏ‰í ãleny rodiny, uÏívající spoleãnou domácnost – manÏel, manÏelka, syn, dcera).
Jedná se o parkování v podzemních garáÏích, které jsou elektronicky hlídané za pouÏití kamerového systému, s vjezdy v ulicích:
Kuãerova, Bobkova, Bryksova, nám. Plk. Vlãka, Irvingova.
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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

po–pá: 10–18 hod.

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

•

Hledám byt v Praze 14 nebo blízkém okolí.
Dûkuji za nabídku. Tel. 776 650 155.
1/06

JARNÍ SLEVY

30–50%
na v‰e!

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

•

Stavební dozor – stavební úpravy, rekonstrukce, modernizace, novostavby, e-mail:
s.dozor@seznam.cz, mobil: 603 410 400. 2/01

•

Fa J. Macháã – Rekonstrukce umakartov˘ch
koupelen obkladov˘mi panely – levnû od 30.000,
rychle 3 aÏ 5 dní, bez bourání a nepoﬁádku. V˘mûny van, klozetÛ, baterií, kuch. desek, instalace
sprch. koutÛ, dlaÏby, malování, lepení podhledÛ,
drobné zednické a jiné práce na zvelebení va‰eho
bytu, úklid + mytí oken. Tel: 777 325 466. 2/03

Akce platí do 30.4. 2009

KOMPLETNÍ PRÁCE
ELEKTRIKÁ¤SKÉ A STAVEBNÍ
REKONSTRUKCE BYTÒ,
BYTOV¯CH JADER A KUCHYNÍ
Elektroinstalaãní, zednické, obkladaãské
a instalatérské práce na klíã
dle poÏadavkÛ kuchyÀsk˘ch studií a zákazníkÛ

• Malíﬁské i lak˘rnické práce tel. 606 227 390.
2/09

Svoboda a Nejtek s.r.o.

• Koupím byt v OV s nájemníkem na doÏití.

283 931 344, 603 801 377, 604 203 243
www.svobodaanejtek.wz.cz

V‰e garantováno smlouvou. Volejte prosím tel.
606 651 656.
2/15

• âi‰tûní kobercÛ, ãalounûní, mytí oken. Tel.

2/19

603 973 500.

VETERINÁRNÍ KLINIKA PARNÍK

• Vyuãuji ‰panûl‰tinu zaãáteãníky, pokroãilé,

konverzace. 286 886 579.

•

âi‰tûní kobercÛ a mytí oken. Cena 15 Kã/1m2.
2/23

Tel. 605 567 053.

•

Star‰í Ïena, ZTP, hl. plac. pomoc, pﬁátelství,
spolehlivost. T: 222 580 436.
4/02

•
• Prodám zahrádku s chatou Smetanka P9 tel
Práce na PC – www.pracezdomu.com

732 328 084

Ordinační hodiny denně

3/02

4/04

4/05

•

Min. 3500,–/ks zaplatíme za nepo‰kozené
zlaté Svatováclavské dukáty, dále i jiné zlaté mince, ruské, rakouské atd. INTERANTIK Praha 9,
Pod pekárnami ã. 3, – st. Metra Vysoãanská.
T. 283 893 334, 605 829 440
4/07

• U fotografky – nejen prÛkazkové fotografie na

poãkání. Specializujeme se na fotografování dûtí
a rodin.www.studioren.cz, Bobkova 665, â. Most.
602 200 270
4/15

AUTODOPRAVA – ZEMNÍ PRÁCE
MILAN PETRUÎÁLEK
•
•
•
•
•

Kontejnery, sklápûã, valník Tel.: 281 931 419
Sutû, odpad, zemina
Mobil: 603 242 142
Písky, drtû, kaãírek
Fax: 281 931 512
Demolice – hydraul. kladivo www.sute-pisky.cz
Deponie Praha 9

PO – PÁ
9.00 – 20.00
SO + SV
9.00 – 13.00
NE
15.00 – 19.00
Gen. Janouška 902
Praha 9 – Černý Most II
Tel. 281 918 862, 736 481 098
www.veterina-parnik.cz

Novozámecká 520, Praha 9, Dolní Poãernice 190 12

VAKCINACE PSŮ, KOČEK A FRETEK
proti vzteklině a ostatním nákazám

proběhne v sobotu 25. dubna 2009
od 15 do 17 hodin ve veterinární ošetřovně
na Černém Mostě, Maňákova ulice 811.
Kontakt: 603 332 053

Veselé velikonoce
Opravy motorov˘ch vozidel
OPEL, ·KODA

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

Zdenûk Hubáãek,
www.hubacek.webnode.cz,
tel. 607 551 391, 281 920 823

na‰im ãtenáﬁÛm a inzerentÛm
pﬁeje redakce

Pﬁistavení – odvoz – kontejnery 2 m3 – 9 m3
na suÈ, stavební a domovní odpad.
Pﬁistavení kontejneru zdarma.
Telefon: 602 371 605

UZÁVùRKA
inzerce a pﬁíspûvkÛ

do ã. 5/2009 je

16. 4. 2009
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Se seniory za křižovníky
Aã nám v redakci do seniorského vûku zb˘vá je‰tû „poÏehnanû“ let, v pﬁedstihu jsme se pﬁidali k jedné nedûlní vlastivûdné vycházce, kterou v bﬁeznu
poﬁádal dÛm aktivních seniorÛ Portus do sídla Rytíﬁského ﬁádu kﬁiÏovníkÛ
s ãervenou hvûzdou na Starém Mûstû praÏském. Díky této exkurzi jsme si
chtûli dále roz‰íﬁit na‰e znalosti o kﬁiÏovnickém ﬁádu, s jehoÏ velmistrem
najdete rozhovor uvnitﬁ tûchto ListÛ. PÛvodnû jsme se domnívali, Ïe si senioﬁi, kter˘ch se se‰lo více jak padesát, prohlédnou cel˘ kﬁiÏovnick˘ areál, v nûmÏ
sídlí generalát ﬁádu a jehoÏ souãástí je také kostel sv. Franti‰ka z Assisi. Leã
pod vedením prÛvodce, kter˘ nás sice zahrnul pﬁehr‰lí historick˘ch údajÛ
spjat˘ch s kﬁiÏovníky, jsme jen chodili okolo tohoto rozsáhlého objektu,
pÛvodnû klá‰tera u Juditina mostu, jenÏ je dnes stavbou, v níÏ se prolíná
nûkolik historick˘ch slohÛ: barokní a klasicistní vãetnû secesní pﬁestavby
z poãátku 19. stol. Na závûr prokﬁehlé vycházky jsme pﬁeci jenom vstoupili
dovnitﬁ, ale jen nakrátko, neboÈ v Muzeu Karlova mostu, jeÏ je provozováno pod zá‰titou kﬁiÏovnického ﬁádu, se vybírá vstupné ve v˘‰i 70 Kã. A to zdaleka ne kaÏd˘ senior byl ochoten zaplatit.
text a foto: j‰

Kostel sv. Franti‰ka z Assisi.

Vchod do rezidence kﬁiÏovníkÛ v Platnéﬁské ulici.

Zde stávala Juditina vûÏ, dnes kanceláﬁe velmistra ﬁádu.
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Jarní prázdniny ve Velké Úpě

Ve Velké Úpû v Krkono‰ích strávili
t˘den jarních prázdnin jiÏ podruhé za
sebou klienti komunitního centra Mot˘lek na âerném Mostû. Loni v téÏe dobû
na horsk˘ch stráních uÏ panovalo pﬁedjaﬁí a sníh se drÏel jen na sjezdovce, letos
bylo naopak snûhu v‰ude kolem stále
poÏehnanû, i kdyÏ díky teplotám nad
bodem mrazu rychle odtával. S Mot˘lkem
se v penzionu Pomnûnka na rekondiãním
pobytu tentokrát se‰lo celkem 39 rodiãÛ
a dûtí, kteﬁí zde nalezli takﬁka domácí prostﬁedí s plnou a chutnou penzí, „lyÏovaãka“ (vãetnû té veãerní) na sjezdovce byla
doslova u nosu a pokud se vypravili na
v˘let, staãilo se nechat vyvést lanovkou
do více jak tisíce metrÛ, odkud se pak vraceli dlouhou procházkou po lesních
cestách zcela je‰tû pokryt˘ch snûhem.
Nebyl by to Mot˘lek, aby si t˘denní program nedokázal zpestﬁit spoustou dovádiv˘ch her pro dûti i dospûlé, a to jak v teple penzionu, tak venku na snûhu.
text a foto: j‰

